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Zeg nu zelf, het is heerlijk om op de Veluwe te wonen en te
genieten van de rust en de natuur. Zeker ook in deze maanden:
eerst de prachtige herfstkleuren, dan de kraakheldere winterse
luchten. Tegelijk is de Veluwe ook een plek waar je alle wenselijke
voorzieningen binnen handbereik hebt en waar veel vakmanschap
aanwezig is. In deze vierde editie van OmWonen vertellen een
aantal ondernemers en hun klanten met liefde over het ambacht,
in verhalen over mode, wonen, lifestyle, relatie, gezondheid en
financiën.
We krijgen veel positieve reacties op OmWonen. Volgens mij heeft
dat ermee te maken dat mensen het leuk vinden om het verhaal
van lokale vakmensen te horen. De Veluwe onderscheidt zich
van bijvoorbeeld de Randstad op het gebied van gunnen: we zijn
net wat meer betrokken op elkaar en kiezen graag voor lokaal of
regionaal ondernemerschap. Dan is het extra leuk om te lezen over
een verbouwing in Vaassen, de aanleg van een bostuin in Epe, het
advies van een lichtstudio uit Harderwijk en modetips uit Heerde.
Een bijzondere aanrader is het interview met Gerard en Heidi
Hardeman. Velen kennen hen misschien nog van de C1000 in
Vaassen, maar ze hebben het roer helemaal omgegooid. Je leest er
meer over op pagina 6.
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Geniet van dit magazine en van het wonen op de Veluwe! Mede
namens de andere drie initiatiefnemers Rudo, Janet en Mark alvast
mooie feestdagen gewenst.
Daniël Vos
Eigenaar van Vos Tuinvisie BV
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De presentatie vond plaats onder een stralende zomerzon, met de culinaire
kunsten van Restaurant De Middenstip in Epe als kers op de slagroom.

REAGEREN?

We horen graag wat je van deze vierde editie van OmWonen vindt.
Je vraag, opmerking of idee is welkom via info@omwonen.online

BEELD Rudo Baksteen

Even terugkijken

Op 15 mei zag ze het levenslicht: de derde editie van OmWonen. Met daarin
inspiratie voor huis en tuin, tips voor gezond leven, een proefrit met de Volvo V90,
trends in zomerse mode, een interview met twee ‘broers in business’,
en nog veel meer.

Leven

‘Ik zou

niet meer terug willen’

Gerard en Heidi Hardeman gooiden hun leven om
Jarenlang werkten ze op volle kracht om hun supermarkt volwassen te laten worden. Tot
een overname van hogerhand roet in het eten gooide. Opeens stonden Gerard en Heidi
Hardeman met lege handen. ‘We moesten onszelf herontdekken, maar het gaf ons de
kans ons hart te volgen.’
Het is het klassieke ondernemersverhaal.
Jongeman begint als vulploeger bij de
supermarkt, groeit door tot afdelingsmanager
en bedrijfsleider, en ziet de droom van een
eigen zaak in zicht komen. Gerard: ‘Toen Heidi
en ik elkaar in 1995 ontmoetten, wisten we al
dat we graag samen een eigen onderneming
wilden beginnen. En die kwam er, een aantal
jaar later. We kregen het voorstel om de C1000
in Wapenveld over te nemen. Ik weet het nog
precies: op 5 juli 2004 hadden we onze eigen
winkel!’ Tropenjaren waren het, die eerste paar
jaar. De supermarktoorlog was in volle gang en
de marges waren enorm krap. ‘Het was afzien,’
zegt Heidi, ‘maar het was zó leuk om een eigen
toko te hebben. We genoten van de snelheid
van de supermarkt en in een aantal jaren
lukte het om een gezonde onderneming op te
bouwen.’
GEEN REURING MEER Maar toen kwam er een
kink in de kabel. C1000 werd overgenomen en
de winkel in Wapenveld moest een Albert Heijn
worden. Na de ombouw van hun zaak tot een
‘Appie’ ging de winkel weer open. Die eerste
week was het razend druk. Maar de maandag
erna was er niets meer te doen. Gerard: ‘Ik
schrok me rot. Ik ben naar buiten gelopen om
te kijken of er iets in het dorp aan de hand was.
We hadden altijd een winkel vol reuring, maar
dat was weg.’ De angst van Gerard en Heidi
werd bewaarheid: hun eerdere klanten wisten
de weg naar de Albert Heijn niet te vinden. Een
jaar lang probeerden ze, met steun van het
concern, om hun zaak weer op de rit te krijgen,
maar dat lukte niet. In het najaar van 2014
besloten ze er een punt achter te zetten. ‘Het
was heel zwaar: alles wat je hebt opgebouwd,
is in één keer weg’, vertelt Heidi. ‘Ons geloof in
God hield ons in die tijd op de been en gaf ons
het vertrouwen dat het toch goed zou komen.’
GEWOON GERARD Die eerste weken nadat ze
de winkel hadden overgedragen, waren heel

onwerkelijk. Gerard: ‘Ik vond het heel moeilijk
om stil te staan. In die tijd heb ik veel in het bos
gewandeld om zaken op een rijtje te krijgen.
Als ondernemer bén je iemand en sta je ergens
voor. Nu was ik opeens alleen nog maar Gerard.
Ik moest mezelf herontdekken. Wie was ik
zonder die supermarkt? Was er ook iets anders
wat ik met heel mijn hart kon doen?’ Even leek
het erop dat er nog een weg terug was. Gerard
en Heidi kregen de optie om een andere zaak
over te nemen, en hij werd ook gevraagd om
trainingen te geven in retail. Maar beide liepen
op niets uit.
ENORME EYEOPENER Om toch iets te doen,
ging Gerard als vrijwilliger aan het werk voor
de Voedselbank en voor Stichting Present, die
hulp biedt aan mensen aan de rand van de
samenleving. ‘Dat was een enorme eyeopener.
Ik kwam in aanraking met mensen die écht
diep in de shit zaten en niet wisten hoe het
verder moest – in een badjas op de bank, met
niemand die hen eraf hielp. Ik wist niet dat dit
in mijn eigen dorp bestond. Maar ik vond het
geweldig om te zien dat ik iets voor hen kon
betekenen. Híér wilde ik meer mee.’
Na een ontmoeting met een jongeman die
was vastgelopen, begon er bij Gerard een idee
te groeien. Deze jonge kerel had zo’n grote
afstand tot de arbeidsmarkt dat een gewoon
re-integratieproject niet paste. En zo waren er
meer mannen. Heidi: ‘We zeiden tegen elkaar:
wat zou het mooi zijn als je met déze mensen
aan het werk kunt gaan. Zodat ze wél uit hun
huis komen en langzaam maar zeker hun leven
weer op kunnen pakken.’
KRATTEN STAPELEN Gerard en Heidi pakten
de uitdaging op. Ze legden contact met Baltus
Bloembollen en Staatsbosbeheer, die bereid
waren om een oefenwerkplek te bieden aan
vastgelopen mensen. Pro deo ging Gerard aan
de slag met de jongeman die hij ontmoet had.
‘Moet je je voorstellen: stond ik daar >>
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als voormalig supermarkteigenaar samen met hem
kratten te stapelen bij een
kweker. Dat was heel raar, maar
ik wist waar ik het voor deed.
Door het intensief begeleiden
van deze jongeman zag ik hem
groeien: hij kreeg meer ritme in
zijn leven, leerde weer werken
en met mensen omgaan.’

| Gerard: ‘Ik
kwam bij
mensen over
de vloer die
echt niet wisten
hoe het verder
moest’ |

VAN DROOM NAAR WERK Met
het oprichten van hun eigen
organisatie Hartraad hakten Gerard en Heidi de knoop door: dit
zou voortaan hun werk worden. Vanuit Hartraad kunnen ze officieel
dagbesteding bieden aan mensen zoals deze jongeman. Omdat
deze begeleiding vanuit de Wmo of andere ondersteuningsvormen
gefinancierd wordt, kon het echtpaar van hun droom hun baan
maken. ‘Inmiddels begeleiden we een groep van drie mensen –
zo’n groep kan uit maximaal vier personen bestaan, want je moet
er echt dicht op zitten. Doordeweeks werk ik met hen meestal bij
Staatsbosbeheer in het veld: borden schoonmaken, het heideterrein
opschonen, bomen snoeien, afval opruimen.’

sfeerhuys

KWETSBAAR Daar in het bos komen ook de verhalen los. ‘Dit zijn
mensen die echt beschadigd zijn. Ik weet nog dat een van hen in het
begin zei: “Alles wat ik doe gaat kapot, dus dit gaat ook kapot”. Ik heb
toen gezegd dat ik hem niet zou loslaten tot hij de boel weer op de rit
had. Dat zijn zaken die je echt raken. De mannen die ik nu begeleid
zijn heel kwetsbaar, maar toch zie je ze langzamerhand sterker
worden.’ Doordat Heidi een achtergrond heeft in de zorg, kan ze de
mannen extra begeleiden. ‘Vaak ben ik er ’s ochtends bij de start
bij, als we samen koffiedrinken voordat ze aan het werk gaan. Dan
check ik hoe ze ervoor staan. Als een van hen niet op komt dagen –
wat nog weleens gebeurt – kan ik ernaartoe gaan om met hem te
praten en hem mee te nemen.’
GROTER GROEIEN? Ondernemend als ze zijn, zouden ze dit
werk graag uitbouwen. Maar Gerard en Heidi hebben geleerd om
het gas voorzichtig te bedienen. ‘We zijn ervan overtuigd dat dit
concept goed is’, zegt Heidi. ‘We kijken daarom wel of we hier meer
begeleiders bij kunnen betrekken, zodat we meer mensen kunnen
ondersteunen. Tegelijk moeten de groepen klein blijven. We willen
niet te snel vooruitgaan, maar zorgen dat de basis goed staat.’
Gerard lacht: ‘In het begin moest ik daar ontzettend aan wennen:
dat alles rustig aan moet. Dan deed ik in het bos het werk van twee
man, en kwam ik kapot thuis. Ik was zo gewend dat alles altijd klaar
moest. Maar het gaat hier niet om de productiviteit, het gaat om
deze mensen. Ik vind het heerlijk om met hen te werken. Dit is echt
waar mijn hart ligt.’
WWW.HARTRAAD.NL
Eind oktober wonnen Gerard en Heidi Hardeman de startup-prijs van de Bedrijvenkring
Gemeente Epe (een cheque t.w.v. € 2500,-) voor hun onderneming Hartraad.

TEKST Bas Popkema BEELD Martin Hogeboom
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Huis

onder handen

Het renoveren van een oud huis vraagt om een secuur
samenspel van opdrachtgever en vakmensen. Een aannemer
moet de wensen van bewoners en de sfeer van het pand goed
samen weten te brengen. We bezoeken twee huizen die onder
handen worden genomen.

De herfst heeft de natuur vast in zijn greep, op deze
vroege oktobermorgen. De lucht is loodgrijs en druppels
vallen van de laatste bladeren aan de oude beuken en
eiken op Landgoed Tongeren. In 1768 erfden Cornelia
Maria en haar man Jan Hendrik Rauwenhoff dit
landgoed op de flanken van de Veluwe. Zij lieten in 1805
een herenhuis bouwen achter de bestaande boerderij ’t
Stekje. Het geheel, verschillende keren verbouwd, staat
nu bekend als Het Oude Huis Tongeren.
Het renoveren of restaureren van een pand zoals
dit is geen standaardklus. De historische uitstraling
moet bewaard blijven en nieuwe materialen moeten
gecombineerd worden met oude. Soms proberen
ontwerpers en ontwikkelaars een eigentijds tintje
aan zo’n woning te geven. Maar juist omdat er in
vroeger tijden veel aandacht is besteed aan ontwerp
en uitvoering, geldt hier: in de beperking toont zich de
meester.
DE JUISTE COMBINATIE Mark van Emmerik van Elektra
en Arend Jan Vijge van Wissel Bouw in Epe lopen over
het grindpad rond het huis en vertellen over dit pand
en zijn omgeving. Ze komen hier al jaren regelmatig
om onderhoud te doen. ‘De laatste grote klus was
het bouwen van een trappenhuis aan het pand, zodat
de verschillende bewoners hun eigen woonruimte
kunnen bereiken’, vertelt Arend Jan. ‘Bij zo’n verbouwing
gaan we steeds op zoek naar een combinatie van
gebruiksvriendelijkheid en het behoud van de stijl van
het huis.’
KOPEREN GOOT Wissel Bouw is de vaste aannemer
voor Het Oude Huis Tongeren. Vorig jaar werden hier
nieuwe houten vloeren gelegd en binnenkort worden
de boeiplanken gerestaureerd. Arend Jan wijst op een
ontbrekend deel in een plank. ‘Daar hebben we een stuk
uitgezaagd dat we mee hebben genomen naar onze
werkplaats. We maken de nieuwe planken dan in exact
dezelfde stijl als de oude. Maar uitstraling of stijl bepaalt
niet altijd de keuze voor een materiaal. Zinken goten
bijvoorbeeld zijn mooi, maar soms worden ze doodleuk
in combinatie met een rieten dak gebruikt. Terwijl
er uit het riet een zuur vrijkomt dat gaten in het zink
veroorzaakt. Of je het nu mooi vindt of niet, een koperen
goot is dan de oplossing.’ >>
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Werk

JARENLANGE RELATIE Het oude huis (foto rechts & rechterpag.) is
tegenwoordig verdeeld in vier wooneenheden, maar nog altijd in handen van
nazaten van de oorspronkelijke eigenaren. Arend Jan en Mark hebben in de
loop van de tijd een duurzame relatie met de opdrachtgever opgebouwd. Mark:
‘Dat vind ik prachtig. Na al die jaren ken en vertrouw je elkaar. Ik kom hier voor
grote, maar ook voor kleine klussen. Zo geef ik advies over de plaats van een
nieuw stopcontact, verleg ik leidingen als er vloeren worden vervangen, maar ik
verwissel soms ook alleen maar een lampje op een lastige plek.’
PLECHTIGE ENTREE Een dorp verder wandelen we over de oprijlaan van een
herenhuis aan de Deventerstraat in Vaassen (foto’s vorige pag. & onder). Een
karakteristieke villa met glas-in-loodramen, schuifluiken en oude tegelvloeren.
Het pand uit 1897 heeft zijn statigheid ten volle behouden. De plechtige entree
met de oude tegelvloer geeft toegang tot vier grote kamers waarvan er één
een fraaie serre heeft. Als je hier zit, word je betoverd door het uitzicht op
de machtige beuken langs het gazon. ‘De nieuwe bewoners willen dit huis
renoveren. Ook voor hen is het behoud van de stijl belangrijk’, zegt Arend Jan.
‘We hebben gekozen voor nieuwe dakpannen, maar wel in vrijwel dezelfde
uitvoering als de oude. De zinken dakgoten zijn vervangen en de gootplanken
gerestaureerd: we hebben slechte delen verwijderd en nieuw hout met dezelfde

| Mark: ‘Ik vind het
opmerkelijk dat er geen apk
is voor huizen, terwijl een
woning veel meer waarde
heeft dan een auto’ |
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vorm en uitstraling geplaatst. En het enkele glas in
het huis heeft plaatsgemaakt voor dubbele beglazing
in monumentenstijl, wat wil zeggen dat het een oude
‘golvende’ look heeft.
OP DE VOET VOLGEN Hoe pak je als aannemer zo’n
forse klus aan? Arend Jan: ‘Het is belangrijk om te
luisteren naar de bewoners. Wat is hun droom? Mensen
die gevallen zijn voor het oude karakter van zo’n woning,
zijn daar zuinig op. Je moet goed weten wat ze echt
willen en dan samen beslissingen nemen. Vaak zijn
er verschillende oplossingen voor de vragen die je
tegenkomt. Die loop je met elkaar langs, met de vooren nadelen. Voor elke renovatie of verbouwing geldt
ook dat je een project in de uitvoeringsfase op de voet
moet volgen, omdat je te maken krijgt met onverwachte
zaken. Hoor je als aannemer dat een dakkapel lekt, dan
moet je zelf in de auto stappen en dat dak op klimmen.
Je moet niet gaan voor de snelste oplossing, maar een
keuze maken die over vijftien jaar ook nog goed blijkt te
zijn geweest.’
TIJDIG ONDERHOUD Duurzaamheid is niet alleen
een kwestie van materiaal- of constructiekeuzes,
maar ook van onderhoud. Dat is niet alleen regelmatig
schilderwerk, maar ook het op tijd schoonmaken van
dakgoten, het snoeien van klimplanten en de controle
op lekkages. Mark: ‘Wat ik opmerkelijk vind, is dat er een
apk is voor auto’s maar niet voor huizen. Terwijl een huis
een veel grotere waarde in geld vertegenwoordigt dan
een auto. Vroeger mocht alleen een erkend installateur
aan de elektrische installatie komen en kwam de
energieleverancier eerst kijken voordat deze weer in
bedrijf mocht worden genomen. Tegenwoordig kan
iedereen in de weer met kroonsteentjes en elektradozen,
terwijl er vaak brand door kortsluiting ontstaat.’
Arend Jan kan het beamen: ‘Zeker bij oude panden is
het slim om de aannemer elk jaar een rondje om het
huis te laten lopen. Hij ziet een verkleuring in de muur
die wijst op lekkage van het dak. Hij herkent de slechte
staat van een boeiplank net iets eerder. Tijdig onderhoud
betekent uiteindelijk vrijwel altijd een kostenbesparing.’
WWW.WISSEL-BOUW.NL WWW.ELEKTRABV.NL

Arend Jan Vijge (links) is eigenaar van Wissel Bouw in Epe.
Mark van Emmerik (rechts) is eigenaar van installatiebedrijf
Elektra BV in Epe.

TEKST Arjan van Ommen BEELD Martin Hogeboom (pand Tongeren), Dennis Dekker (pand Vaassen)
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Geld & Recht

| Financiële planning
persoonlijke vragen:
hoe laat ik mijn gezin
verzorgd achter als er
iets gebeurt? |

GRIP OP JE FINANCIËLE

levensloop
Starters die door een schenking misschien tóch
dat droomhuisje kunnen kopen. 55-plussers die
opeens met de bank in conclaaf moeten over een
hypotheekverlenging. Elke fase van je levensloop
stelt je voor andere financiële vragen. Hoe kies je
de juiste route?

Het afsluiten van een hypotheek of het regelen van een
verzekering: het kan tegenwoordig met een simpele muisklik.
De overheid hamert op toegankelijke producten en duidelijke
voorlichting, zodat de consument snel tot een afgewogen
keuze kan komen. Een kind kan de was doen, maar toch
aarzelen veel mensen uiteindelijk om de knop in te drukken.
Sander Zandvliet, financieel planner bij Baksteen & Pul,
begrijpt wel waarom: ‘Afsluiten via internet is geen moeite,
maar het is wél moeilijk om te bepalen of je daar nu góéd aan
doet. Want bij grote financiële keuzes spelen heel veel vragen
mee. Welke doelen heb je op korte en lange termijn? Hoe ziet
je besteedbaar inkomen er nu én straks uit? Welke hypotheek
past bij jouw (gezins)situatie? En hoe zit het met bijvoorbeeld
je pensioen? Ik durf gerust te stellen dat je deskundige hulp
nodig hebt om inzicht te krijgen in dat complete plaatje
en de juiste afwegingen te maken. Aan de mensen die
hier aankloppen, merk ik dat er heel veel behoefte is aan
financieel advies.’
STARTENDE GEZINNEN In vergelijking met tien, twintig
jaar geleden spelen er meer financiële vraagstukken voor
mensen. De tijd dat je op je twintigste in loondienst ging en
op je 65ste afscheid nam met een goed pensioen, ligt achter
ons. Junioren én senioren krijgen te maken met nieuwe
uitdagingen. We lopen met Sander een aantal ‘haltes’ in de
levensloop langs. ‘Jonge gezinnen spreek ik natuurlijk vaak
over de aankoop van een eerste woning. Steeds vaker starten
zij met een studieschuld die invloed heeft op de – toch al
beperkte – hypotheek. Maar daarin kan de familie weer
bijspringen met een fiscaal vriendelijke schenking.’

DROOMHUIS & DROOMREIS Bij de gezinnen die vijftien tot
twintig jaar verder zijn, is het eigen vermogen vaak al gegroeid
en de hypotheek deels afgelost. ‘De veertigers en vijftigers
kijken vaak verder vooruit: wil ik verhuizen, misschien een
grote reis maken? Met hen bespreek ik hoe je de financiën zó
kunt inrichten dat die vrijstaande woning of dat vervroegde
pensioen ook echt mogelijk worden.’
VERLENGEN HYPOTHEEK 55-plussers lopen weer tegen
andere vragen op: een bank die opeens moeilijk doet als ze de
hypotheek willen verlengen, ook al hebben ze overwaarde op
hun huis. ‘55 is precies de leeftijd waarop de bank ook gaat
rekenen met wat je ná je pensioen krijgt – en dat inkomen
ligt soms fors lager. Het geeft wel aan dat het goed is om al
vroegtijdig vooruit te kijken, zodat je daarop kunt anticiperen.’
En gaan de jaren echt tellen, dan kunnen de zorgkosten gaan
meespelen. Daarvoor zijn soms nieuwe financiële oplossingen
te vinden: ‘Je ziet nu nieuwe producten ontstaan zodat
mensen de overwaarde op hun huis kunnen gebruiken om de
zorgkosten te betalen, bijvoorbeeld de verzilverhypotheek.’
PERSOONLIJK GESPREK Zo kent elke fase van het
familieleven zijn eigen financiële vraagstukken. Het mooie is
volgens Sander dat geen enkele situatie hetzelfde is. ‘Als ik
met mensen in gesprek ga, gaat het in eerste instantie ook
helemaal niet over geld, maar over heel persoonlijke vragen:
Hoe laat ik mijn gezin verzorgd achter als er iets gebeurt?
Hoe kan ik geld vrijmaken voor mijn oudedag? Kan ik minder
gaan werken om voor mijn zieke moeder te zorgen? Pas als
je het antwoord op die vragen hebt, kun je dat vertalen naar
producten die samen een gezonde financiële basis opleveren.’
Bij Baksteen & Pul is het maken van een persoonlijk financieel plan
onderdeel van het afsluiten van een hypotheek. Het bureau biedt een
aanvullend serviceabonnement van € 12,50 per maand wat garandeert
dat je financiële plan up-to-date blijft.
Sander Zandvliet is erkend hypotheekadviseur en gecertificeerd financieel
planner (FFP) bij Baksteen & Pul financiële dienstverleners in Epe.

WWW.BAKSTEENPUL.NL

TEKST Bas Popkema BEELD Martin Hogeboom

draait vaak om heel
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5 notariële thema’s rond het gezin

De notaris is er niet alleen voor de juiste papieren rond huisaankoop
en erfenis. Ook bij andere gezinszaken kan een akte voor
duidelijkheid en rust zorgen.

W

ie denkt dat het werk
van een notaris een
tikkeltje saai is, heeft
het mis. ‘Iedereen met
wie ik om tafel zit, heeft
weer een totaal ander verhaal’, vertelt
Agnes Lokhorst, sinds kort kandidaatnotaris bij Wassink Vermeulen in Epe.
‘Soms gaan daar hele familiegeschiedenissen achter schuil. Het blijft boeiend
om te horen hoe bepaalde dingen in een
familie zijn gegaan. Het spreekt me aan
om in dat persoonlijke contact te kijken

Met een
akte kun
je zaken
helder
vastleggen |
|

voor het vastleggen van huwelijkse of
partnerschapsvoorwaarden. ‘Voor mensen
die gaan trouwen, is het goed om te weten
dat het huwelijksvermogensrecht per 1
januari 2018 sterk wijzigt. Dat heeft invloed
op het bekende ‘trouwen in gemeenschap
van goederen’. Want voortaan valt het
zogenoemde ‘voorhuwelijkse vermogen’
– zoals een erfenis die je vóór je trouwen
hebt ontvangen – búíten die gemeenschap
van goederen. Wil je dat anders, dan zul
je naar de notaris moeten. De overheid
verwacht dat deze wetgeving meer
aansluit op de wensen die gehuwden
tegenwoordig hebben.’
hoe je mensen kunt helpen.’ Het werk
van Agnes gaat dan ook veel verder
dan hypotheekaktes en testamenten
– al horen die er net zo goed bij. Vijf
voorbeelden van ándere thema’s die ze
regelmatig bij de kop pakt.
1. SAMENLEVINGSCONTRACT
‘Het huwelijk en het geregistreerd
partnerschap worden vastgelegd via
de burgerlijke stand, maar voor een
samenlevingscontract ga je naar de
notaris’, vertelt Agnes. ‘Ik zit dus vaak

aan tafel met jonge stellen. Als ze een huis
willen kopen of een kind verwachten, is het
belangrijk om zaken helder vast te leggen
– onder andere voor het geval een van
beiden komt te overlijden. In zo’n contract
kun je ook andere zaken optekenen,
bijvoorbeeld over de verdeling van de
kosten en over bezittingen.’
2. HUWELIJKSE VOORWAARDEN
Stellen die in het huwelijksbootje
stappen of een partnerschap aangaan,
kloppen ook regelmatig aan bij de notaris

3. VOOGDIJ
‘De kinderen’ is ook een terugkerend thema
bij de notaris: ‘Het gebeurt nogal eens
dat mensen hier vlak voor hun vakantie
binnenkomen om een testament te laten
opmaken, omdat ze zich realiseren dat er
altijd iets kan gebeuren tijdens zo’n grote
reis. Vaak maken ze zich dan vooral zorgen
over de kinderen. Wat gebeurt er met
hen als ik plotseling overlijd? Als je daar
niets over vastlegt, moet de rechter een
besluit nemen. Het is dus verstandig om
in een testament een voogd aan te wijzen.

Je kunt dan ook specifieke wensen
vastleggen, bijvoorbeeld dat je graag
wilt dat al je kinderen bij elkaar blijven
wonen. Meestal regelen mensen met het
testament dan meteen ook andere zaken,
zoals de verdeling van de erfenis.’
4. SCHENKINGEN
Veel ouders schenken ook bij leven
een deel van hun geld aan de kinderen.
In principe hoef je zo’n schenking niet
notarieel vast te leggen, maar vaak doen
mensen het wel, vertelt Agnes: ‘Door het
opmaken van een akte staat zwart op wit
wat en hoe er geschonken wordt. Dat is
richting betrokkenen en richting de fiscus
helder. Er spelen ook zaken mee waar
je niet zo snel aan denkt: met een akte
kun je vastleggen dat een schenking aan
je kind geen deel mag uitmaken van de
gemeenschap van goederen. Als je zoon
of dochter getrouwd is en het komt tot
een scheiding, dan blijft de schenking
daardoor toch van hem of haar.’
5. LEVENSTESTAMENT
Agnes’ collega, Frank Wassink, vertelde
in de eerste editie van OmWonen al dat
met name 55-plussers steeds vaker

een levenstestament afsluiten. Daarin
kun je aangeven wie je belangen moet
behartigen als je dat zelf niet kunt
doen, bijvoorbeeld omdat je ziek wordt.
Agnes: ‘Maar we zien tegenwoordig dat
het levenstestament ook door jongere
mensen gebruikt wordt. Pas nog sprak ik
iemand die een wereldreis ging maken.
Hij wilde vastleggen hoe bepaalde
zaken tijdens zijn afwezigheid geregeld
moesten worden. Het past bij de trend
dat mensen de touwtjes in handen willen
houden. Via een akte kun je dat op een
heldere manier regelen.’
WWW.WASSINKVERMEULEN.NL

Agnes Lokhorst is
kandidaat-notaris bij
Notariskantoor Wassink &
Vermeulen in Epe.

TEKST Bas Popkema BEELD Martin Hogeboom

Ook dit mag zwart op wit

Geld & Recht

samengestelde gezin
Nederland telt steeds meer patchwork-families: gezinnen waarin
kinderen uit nieuwe en eerdere relaties een thuis vinden. Dat klinkt
gezellig, maar deze gezinnen zijn soms kwetsbaar omdat er veel
partijen bij betrokken zijn. Een goed begin helpt om een stevige
basis te leggen.

Het is nu twee jaar geleden dat Wouter (45) trouwde met
Marloes (42). Beiden hebben ze twee kinderen uit eerdere
relaties. Met z’n zessen vormen ze een samengesteld gezin,
zoals dat heet. De vier kinderen wonen deels bij hen, deels
bij hun exen. Die hebben ook nieuwe relaties, maar ze wonen
gelukkig binnen tien kilometer afstand, zodat de kids met de
fiets op en neer kunnen. Natuurlijk was het wennen, maar
iedereen voelt zich inmiddels aardig ‘thuis’ in de nieuwe situatie.

| Een tussenpersoon
of mediator kan
voorkomen dat het
gesprek verhardt |
AANDACHT EN TACT Het voorbeeld van Wouter en Marloes
klinkt als een sprookje, en dat is het ook bijna. Want bij de
meeste samengestelde gezinnen loopt het niet zo soepel als
bij hen. Advocate Josine Bruning van het Familierechtkantoor
spreekt nogal eens partners die een samengesteld gezin
willen vormen, maar vastlopen in het proces daarnaartoe. En
regelmatig komt het bij een samengesteld gezin ook weer
tot een echtscheiding. ‘Het is goed om je te realiseren dat het
veel aandacht en tact vraagt om zo’n samengesteld gezin te
vormen’, zegt Josine. ‘Als beide partners al kinderen hebben, heb
je aan twee kanten te maken met ex-partners die ook een visie
hebben op nieuwe situatie. Dat leidt vaak tot veel discussie.’
AFSPRAKEN OP DE SCHOP Verrassend is dat niet, want
er is een aantal complicerende factoren. Josine: ‘Je kunt je
voorstellen dat twee exen in het verleden met veel moeite
afspraken hebben gemaakt over co-ouderschap. Als een van
hen dan een nieuwe relatie krijgt en een gezin wil vormen, is
zo’n co-ouderschapsregeling vaak moeilijk te combineren met
de zorg voor de kinderen van de nieuwe partner. Soms moet
die regeling dan op de schop en moet een nieuwe zorgregeling
worden afgesproken. Dat vindt een ex meestal heel vervelend.
Het is ook confronterend dat een nieuwe partner een rol krijgt in
de opvoeding van de kinderen.’

je nieuwe partner heeft ook twee kinderen. Als je dan met
je nieuwe partner trouwt of een geregistreerd partnerschap
aangaat en de kinderen van je partner groeien op in jouw gezin,
word je financieel ook onderhoudsplichtig voor die kinderen. Dat
kan een reden zijn om de alimentatie te veranderen. Omdat er bij
zo’n gezin meerdere onderhoudsplichtigen zijn voor de kinderen,
leidt dat vaak tot ingewikkelde alimentatieberekeningen.’
GOEDE COMMUNICATIE Hoe zorg je dat je deze hordes op een
goede manier neemt, zodat je niet struikelt tijdens het proces?
‘Het is vooral zaak dat je op tijd met elkaar om tafel gaat als
je van plan bent om zo’n gezin te vormen’, zegt Josine. ‘Ga het
gesprek met je ex aan en maak ruimte voor het feit dat deze
verandering voor hem of haar heel lastig kan zijn.’
In dit traject moeten ook de nieuwe partner én zijn of haar
ex een plek krijgen. Aan beide kanten verandert er immers
het nodige, en die situaties moet je op elkaar afstemmen.
Marieke: ‘De sleutel is goede communicatie. Soms kan een
tussenpersoon of een mediator daarbij helpen. Die kun je het
beste tijdig inschakelen. Want als de situatie verhardt, eindig je
soms bij de rechtbank. Voor alle betrokkenen is het prettig als
je in overleg tot heldere afspraken komt. Dat geeft het nieuwe
gezin een goede start.’
WWW.HETFAMILIERECHTKANTOOR.NL

Nieuw bij het Familierechtkantoor
Sinds kort is advocaat en mediator Karin Wientjes in dienst
bij het Familierechtkantoor. Voor haar nieuwe baan maakte
ze de overstap van het Noord-Hollandse Hoorn naar Zwolle.
Ze is al jaren gespecialiseerd in het familierecht. Naast Karin

FLINK REKENEN Ook op financieel gebied moeten er soms
flinke rekensommen gemaakt worden, legt Josine’s collega
Marieke Veurman uit: ‘Stel dat je twee kinderen hebt, maar

zijn advocaten en mediators Josine Bruning, Josje Hana en
Marieke Veurman werkzaam bij Het Familierechtkantoor, dat
gespecialiseerd is in zaken rond echtscheiding en erfrecht.

TEKST Bas Popkema BEELD Martin Hogeboom

Een solide start voor het
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Mode

Het effect van een advies voor kleur, stijl en kleding

Dit ben ik!

Ze zitten aan de grote gezellige stamtafel van
Huiskes Mode in Heerde: Marleen SchoemakerHuisman, Leny Numan en Hanneke Develing.
Vandaag gaat het gebeuren, Marleen krijgt
een kleur-, stijl- en kledingadvies van stijlcoach
Hanneke en kledingadviseur Leny. Ze heeft er
veel zin in. Hanneke vraagt haar om iets meer
over zichzelf te vertellen, en Marleen trapt
meteen af. Ze is 49 jaar, woont in Vaassen en
heeft samen met haar partner Rik drie zoons. Ze
is actief betrokken bij de korfbalvereniging, zorgt
graag voor de mensen om zich heen en is altijd
in voor leuke dingen zoals een etentje of film.
GOED VERZORGD In gedachten loopt
Marleen ook haar kledingkast langs: ze draagt
verschillende stijlen. Soms kiest ze voor
spijkerbroek, sweater en sneakers. Maar ze vindt
het ook leuk om met wat extra make-up op en
een hakschoentje aan naar een feestje te gaan.
En als kapster zorgt Marleen ervoor dat ze er
altijd verzorgd uitziet.
PERSOONLIJKHEID Terwijl Marleen vertelt,
is stijlcoach Hanneke een en al oor. Alle
informatie is welkom voor een compleet advies.
Hanneke vertelt Marleen dat ze goed kijkt naar
persoonlijkheid, kleur, stijl en bodybalanspunten.
Al pratend komen deze onderwerpen als
vanzelf aan de orde. Marleen vertelt welke
kledingstukken en kleuren zij graag draagt en
wat er tóch in de kast blijft hangen. Net als veel
mensen heeft ze zo haar onzekerheden, maar
gelukkig geen grote frustraties rondom figuur en
kledingkeuze.

Wat gebeurt er als je bij een stijlcoach aanschuift voor een
advies? Marleen Schoemaker-Huisman nam de proef op de som.

KLEURGROEPEN Hanneke haalt een stapel
stofstalen tevoorschijn voor het maken van
een kleuradvies. Ze legt uit: ‘Ik werk met zes
kleurgroepen die tegenovergestelde tonen
hebben. Dan moet je denken aan donker versus
licht, koel tegenover warm, en ga zo maar door.’
In het juiste licht en voor een passpiegel laat >>

Mode

dat accenten uit de stijl ‘Flamboyant’ ook goed
bij haar zullen passen: een tikkeltje theatraal,
outgoing, anders dan de rest. Ze wijst op de bruine
lok in het zilvergrijze haar van Marleen – die laat
zien dat Marleen ook een tikkeltje eigenzinnig is.

BODYBALANS Als de ‘bodybalans’ aan de orde
komt, zegt Hanneke dat Marleens lichaamsbouw
goed in balans is. Marleen kan haar schouders
mooi uit laten komen door te kiezen voor een
top met een rechte schoudernaad. Als ze die
top dan in haar broek draagt, accentueert dat
haar taille. Ter plekke neemt Marleen meteen de
proef op de som en glimlacht als ze in de spiegel
kijkt. Hanneke knielt bij haar neer en maakt het
plaatje af door haar broek om te vouwen. ‘Als je
een stukje van je enkel laat zien, maakt dat jouw
benen optisch langer. Kijk, eenvoudig en effectief.’

KLEDING EN PASVORM Het moment van
winkelen is gekomen. Leny, de filiaalmanager van
de winkel, heeft met gespitste oren meegeluisterd
en weet dat het nu op haar expertise aankomt. Zij
kent alle kleding in de winkel – de kleuren, stijlen
en pasvormen – en leidt beide dames naar de
juiste hoekjes. De focus ligt op de tonen uit het
kleuradvies: blauwe ondertonen en vergrijsde
matte tinten. Maar Leny en Hanneke letten bij
hun keuze ook op kleurrijke prints en stoere
elementen. Zo voorkomen ze dat het een saaie
outfit wordt.

STIJLEN Terug aan de stamtafel komen
style boards tevoorschijn. Ze staan voor zes
verschillende kledingstijlen: stijlen die je bewust
of onbewust wilt uitstralen. Hanneke licht ze toe
en vraagt Marleen welke twee stijlen zij bij zichzelf
vindt passen. Marleen wijst zonder twijfel naar
‘Naturel’: casual, met natuurlijke kleuren en zonder
franjes of prints. De tweede stijl die zij aanwijst
is ‘Gamine’, een vrouwelijke stijl met een stoer
element. Hanneke knikt bevestigend en vult aan

IN ÉÉN KEER GOED Al snel duikt Marleen met
een paar sets kleding de pasruimte in. Het
resultaat is in één keer goed, ziet Leny direct als
Marleen weer naar buiten stapt. ‘Kijk, je staat fier
en stralend voor me.’ Leny schikt de kleding nog
even en ziet tevreden dat maten en pasvormen
goed zijn. De spiegel vertelt Marleen wat zij al
uitstraalt: dit ben ik en hierin kom ik goed voor de
dag! Ook Hanneke kijkt goedkeurend. Met deze
outfit is het geen moeite om ontspannen voor

KLEDINGSETS

BEWUST KIEZEN En dan zijn we klaar. Marleen is toch
wel een beetje opgelucht: ‘Het is fijn om te zien dat ik
op de goede weg zat in mijn kledingkeuze. Ik ben me er
vanaf nu wel meer van bewust wat ik uitzoek. De tips en
voorbeelden van Hanneke en Leny brengen me op ideeën
en moedigen me aan ook eens iets ánders te kiezen. Met
dit advies kan ik echt vooruit.’

Pagina 20 en rechtsonder:
Jeans: Angels | Blazer: B Three |
Top: Taifun

WWW.MOOI-STIJL.NL
WWW.HUISKESMODE.NL

Linkerpagina:
Jurk: Taifun | Jackje: Taifun
Boven en linksonder:
Blouse: Opus | Jasje: Tramontana |
Broek: Toni

Leny Numan is filiaalmanager bij Huiskes Mode Heerde.
Hanneke Develing is kledingcoach en eigenaar van Mooi! Stijl- en Kleuradvies.

TEKST Annemiek Grefhorst BEELD Martin Hogeboom

zij Marleen zien wat die verschillende kleurtonen
doen bij haar gezicht en haar blauwgroene
ogen. Het zijn vooral de blauwe ondertonen en
vergrijsde matte tinten die het best bij Marleen
staan.

de fotograaf te poseren. Ook de kledingsets die volgen,
zitten in één keer als gegoten. Marleen staat telkens vol
zelfvertrouwen voor de camera.
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Trends in sieraden

‘De mode in sieraden
is kleurig en veelzijdig’
Het najaar is traditiegetrouw het moment dat nieuwe sieradencollecties
worden gepresenteerd. Wat zijn de toppers in zilver en goud? ‘Echt
ambachtswerk doet het goed.’

BLAUW EN GROEN Intussen zijn er wel duidelijke stijlelementen
die in de verschillende collecties terugkeren. De kleur bijvoorbeeld: blauw, en met name jeansblauw, is een topper. Ook
groen doet het goed, en dan in allerlei verschillende varianten.
‘Collecties zijn veelkleurig, zoals de zilvercollectie van het merk
Ti Sento of de juwelen van het Nederlandse merk Bron’, zegt
Elles. ‘Ook aardetinten komen veel voorbij: kleuren zoals bruin en
het wat mattere groen en oranje. Het zijn tinten die heel goed bij
najaar en winter passen.’

Oorsieraden 01032 geel
€ 1125,- | collier 963C
geel € 1425,- | armband
links 968A geel € 2675,-,
armband rechts 967A
geel € 3295,- | ring links
R877 BIC € 535,-, ring
rechts R923 geel € 575,-

NEDERLANDSE SMEDEN Opvallend is de aandacht voor het
echte ambachtswerk: relatief kleinschalige Nederlandse zilveren goudsmeden zoals Monzario, Nol Sieraden en Bron gooien
hoge ogen met eigen collecties. Elles: ‘Het mooie is dat in feite
elk sieraad van zo’n smid uniek is, omdat het handwerk is. Elke
steen die gebruikt wordt, heeft ook weer zijn eigen tekening. En
omdat deze firma’s in Nederland gevestigd zijn, kan een ring
of collier na aankoop ook snel door het bedrijf zelf op maat
gemaakt worden.’
EIGEN WERK In het verlengde daarvan is er een groeiende vraag
naar het zelf laten maken van persoonlijke sieraden. Mensen
krijgen bijvoorbeeld een ring of een armband uit een erfenis: een
erfstuk dat ze graag willen bewaren, maar dat niet past bij de
huidige mode. Het aanpassen van het sieraad is dan een goede
optie. Elles’ man, goudsmid Anne Veenemans, krijgt regelmatig

zulke verzoeken. Hij kan de sieraden bijvoorbeeld aanpassen
tot een nieuwe ring of een hanger. Ook het laten zetten van een
vingerafdruk in een hanger of zegelring wordt meer gedaan, als
herinnering aan een dierbaar persoon. En soms komen mensen
met een eigen idee voor een sieraad. In overleg kan de smid dan
een ontwerp maken en het sieraad smeden.
MODERNE TECHNIEKEN Het vak van goudsmid mag dan
een oud ambacht zijn, sieraden gaan zeker met hun tijd mee.
Design en digitale ontwikkeling staan elkaar niet in de weg.
Achter het klassieke uiterlijk van een stijlhorloge zoals de Fossil
Q gaat een echte smart watch schuil. Veel horloges draaien op
innovatieve technieken waarbij de energie opgewekt wordt door
je bewegingen. Elles: ‘En qua design valt op dat dameshorloges
groter en herenhorloges kleiner worden, zodat de twee qua maat
steeds dichter bij elkaar in de buurt komen.’
OM DE ARM Bij mannen tot slot raken ook andere sieraden dan
het horloge in trek. Elles: ‘Je ziet steeds meer mannen met hippe
armbanden. Vooral van natuurlijke materialen, zoals verantwoord
stierenleer of paardenhaar, soms in combinatie met metaal.
Merken zoals Albanu, Fossil, Rebel & Rose en Jos von Arx spelen
hierop in met mooie designs.’ Trend is het dragen van meer
armbanden tegelijk: een combinatie van verschillende designs
die je losjes om de pols draagt. Stijlvol en toch stoer, en passend
bij zowel zakelijke als vrijetijdskleding. Zo veroveren sieraden ook
langzaam terrein in de mannenwereld.
WWW.JUWELIERHUIJSSOON.NL

Anne & Elles Veenemans zijn eigenaren van Juwelier
Huijssoon in Epe. Ze hebben een uitgebreide collectie
goud en zilver. Anne is goudsmid en de zaak beschikt
over een uitgebreide werkplaats.

TEKST Bas Popkema BEELD Monzario & Martin Hogeboom

Was het dragen van sieraden in vroeger tijden iets voor de lucky
few, tegenwoordig kun je met bijna elke portemonnee iets moois
vinden. Veel juweliers hebben sieraden uit het lagere en het
hogere segment in huis. Het is zelfs een trend om de twee te
combineren, merkt Elles Veenemans van Juwelier Huijssoon.
‘Mensen dragen gerust een goedkopere ring met een kostbaar
collier, en dat past ook bij deze tijd. Je persoonlijke voorkeur
staat voorop en er mag heel veel. Het is maar net wat je eigen
smaak is.’

Vrije tijd

RECEPT

Zoete-aardappelboerenkoolstamppot
						
met gegrilde zalm
Boerenkool in een nieuw
jasje: gestampt met zoete
aardappel, en met vis
geserveerd.
Voor 4 personen | Makkelijk klaar te
maken | 30 minuten bereidingstijd

5

De winter is de
tijd van de oer-

Hollandse pot. Een
beetje uitgekeken

op de eeuwige
snert? Vijf ideeën
voor verrassende
maaltijden op kille
dagen.

INGREDIËNTEN
900 gram gesneden boerenkool
(zak à 300 gram) | 1,5 kg zoete
aardappelen | 300 gram zalmfilet
met huid | 2 el. kappertjes | 2 el.
kappertjesvocht | 3 el. olijfolie | 1
snufje peper

variaties

op winterkost

1. ALTERNATIEVE STAMPPOT
Ook als je geen standaard hutspot, andijviestamppot of stamppot boerenkool op tafel wilt
zetten, valt er nog heel wat te stampen. De
klassieke stamppot leent zich voor een heel
andere aanpak. Erwin van Andel van supermarkt
Jumbo in Epe ziet allerlei nieuwe varianten van
oude recepten opduiken: ‘Stamppot boerenkool
bijvoorbeeld, maar dan anders. Niet met de
gewone aardappel en rookworst, maar met een
zoete aardappel en geserveerd met gegrilde
zalm (zie het recept). Je bereidt het even snel en
gemakkelijk, maar je eet opeens een totaal andere
stamppot.’
Zo zijn er veel meer manieren om Hollandse

wintergroenten te mixen met elementen uit
andere keukens. Witlofstamppot met appel,
walnoot en kibbeling, rodekoolstamppot met
geitenkaas en notenburger, of vegetarische
spruitenstamppot met tofu en champignons.
2. STEVIGE SOEP
Onder de soepen is de erwtensoep natuurlijk
niet te verslaan als winterkost. Intussen zijn er
heel wat andere lekkere maaltijdsoepen. Met
pompoen kun je een stevige, romige soep koken
die heerlijk is na een dag in de kou. Ook groenten
zoals courgette, prei en knolselderij zijn goed
te gebruiken voor het maken van een winterse
soep. Erwin: ‘En winterwortelen >>

NODIG
1 grillpan | 1 pureestamper
BEREIDING
• Breng de boerenkool met een
bodem water aan de kook. Kook 5
min. Schep de zoete aardappelen
door de boerenkool, voeg zoveel
water toe dat alles is bedekt en
breng opnieuw aan de kook. Kook
de aardappelen en boerenkool in
15 min. gaar.
• Verhit de grillpan. Bestrijk de
zalmfilets met 1 el. olijfolie en
bestrooi met peper naar smaak.
Gril de zalmfilets 4 min. op de huid,
keer de vis met een spatel en gril
de andere kant nog 1 min.
• Giet de aardappelen met de
boerenkool af en stamp tot een
grove puree. Voeg de laatste 2
el. olijfolie, de kappertjes en het
kappertjesvocht toe. Breng de
stamppot op smaak met peper.
• Verdeel de stamppot over vier
diepe borden en leg de zalmfilets
erbij.

27

Wonen

is natuurlijk een broodje zuurkool met worst
of hamburger. Maar iets heel anders kan ook:
pitabroodjes belegd met kaas, ham en appel,
geroosterd op de barbecue.’

Om uw tuin in goede conditie te houden is water nodig
– op het juiste moment, de juiste plek en in de juiste
hoeveelheid. Pronk Beregening legt installaties aan die uw
tuin in elk seizoen precies voldoende beregenen. Zelfs als u
afwezig bent. Zo kunt u optimaal genieten van uw tuin.

4. KOOKEVENT
Zit je liever binnen, ook dan is het een aanrader om
samen aan de slag te gaan. Dat hoeft niet met een
gourmet, er zijn inmiddels genoeg alternatieven.
Met een miniwok kun je net als bij gourmet
met vrienden of familie samen kokkerellen.
De pizzarette is ook leuk, een steenoventje op
tafelformaat waarmee je ter plekke minipizza’s
maakt, belegd met zelfgekozen ingrediënten. ‘Het
gaat er natuurlijk vooral om dat je gewoon gezellig
met z’n allen om tafel zit en tijd voor elkaar hebt’,
zegt Erwin. ‘Dat kun je trouwens ook al creëren
door samen de keuken in te gaan, een gerecht te
koken en het resultaat met elkaar op te eten.’

zijn heus niet alleen maar geschikt voor de
stamppot. Gecombineerd met bleekselderij en
sjalotten, en gepureerd met de staafmixer, krijg je
een mooie winterwortelsoep.’
3. WINTERBARBECUE
Barbecueën associeer je vooral met de zomerzon,
maar gek genoeg is een braadpartij op een mooie
winteravond minstens zo leuk. Met sneeuw in
je tuin, hout in de vuurpot en een goed gevulde
barbecue op de veranda kan de avond niet meer
stuk. ‘De winterbarbecue is echt een trend’, merkt
Erwin. ‘Dat is ook niet zo gek, want dat winterse
vuur geeft een ultiem gevoel van gezelligheid.
Mensen máken er ook echt iets van. In de zomer
pakken ze vaak snel een barbecuepakketje mee
in de winkel, in de winter kijken ze veel bewuster
wat voor vlees ze op de grill leggen. Heel winters

• Onzichtbare sproeiers en leidingen.
• Computergestuurd en eenvoudig instelbaar.
• Optie: met grondwater uit uw eigen bron.
Pronk Beregening: specialist in advies, aanleg en
onderhoud van beregeningsinstallaties
Patrijsweg 10 | 8161 VJ Epe | Tel. 0578- 760240
info@pronkberegening.nl | www.pronkberegening.nl

5. DROOMDESSERT
En als je dan toch aan het koken geslagen bent,
probeer dan ook iets extra’s te maken van het
dessert. Zelfgemaakte tiramisu is voor veel
kookgekken al geen kunst meer, maar daarop
kun je eindeloos variëren, zoals met aardbei en
chocolade. Een winterse maaltijd leent zich ook
voor iets stevigs na, zoals een taart of een cake:
cheesecake, appelcrumble, brownies, een ‘groene’
worteltaart, of een hartig hapje van gehakt in
bladerdeeg. Dan weet je zeker dat je goedgevuld
van tafel gaat. Erwin: ‘Het grappige is: ik merk
aan het gedrag van onze klanten dat ze juist in de
winter zulke nieuwe dingen uitproberen. Ze lopen
langer in de winkel rond en vragen vaker om hulp
omdat ze op zoek zijn naar dat ene ingrediënt
voor een speciaal recept. Zomers steek je je tijd
misschien liever in tuinieren, maar in de winter kies
je voor de warme keuken.’
Op zoek naar inspiratie voor een winters menu? Op
www.jumbo.com/recepten vind je honderden lekkere
en eenvoudige recepten, waaronder de vele tips voor
stamppotten, soepen en desserts die in dit artikel genoemd
worden.

WWW.JUMBO.COM

Erwin van Andel is directeur van
supermarkt Jumbo Van Andel aan het
Gruttersplein in Epe.

bouwkundig tekenburo

GERRIT SCHOLTEN

TEKST Bas Popkema BEELD & RECEPTEN Jumbo
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uw bouwwensen krijgen vorm
wonen

utiliteit

maatschappelijk

interieur

3D ontwerp

Veldkampseweg 6b

Noodzakelijke vergunningen ter voorbereiding op het bouwproces

8181LN Heerde

Ventilatie- daglicht- en EPC berekeningen

0578-631701

Technische omschrijving

info@gerritscholten.nl

Bouwbegeleiding

www.gerritscholten.nl
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Meubels
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Nieuwe tafel,
dinerbank,
tv-meubel of

boekenkast
nodig? Dat kan
een gang naar
meubelboulevard,
designzaak of Ikea
betekenen. Maar
niet altijd is daar de
oplossing te vinden
die je zoekt.

Die kledingkast in de showroom mag dan lekker
ruim zijn, hij past natuurlijk nooit onder het
schuine dak van je slaapkamer. Of het tv-meubel
dat je in de winkel zag: nét te klein voor de wand
in je woonkamer – en hoe werk je al die draden
mooi weg? Om maar niet te spreken over al die
standaardkeukens: wat als je iets ánders wilt?

INLOOPKAST EN DINERBANK Voor sommige
interieurproblemen is er geen standaardoplossing
te koop. Op dat moment komt de meubelmaker
annex interieurbouwer in beeld. In de werkplaats
van Doelbeek Interieur in Heerde staat een
stijlvolle dinerbank klaar om in de keuken van
een klant geplaatst te worden. Even verderop een
wandmeubel, op maat gemaakt. ‘Zo bouwen we
bij mensen thuis ook inloopkasten die precies een
bepaalde ruimte vullen’, zegt eigenaar William van
der Beek. ‘Het voordeel van dat maatwerk is dat
je exact kunt bepalen hoe je het wilt hebben: het
materiaal, het ontwerp, de indeling en de kleuren.’
COMPLEET INTERIEUR Meubelbouw kan van
klein tot groot: van een boekenplank tot een
compleet interieur voor woon- of slaapkamer,
keuken of werkplek. Voordat zijn meubelmakers
aan de slag gaan, maakt William meestal eerst
een gedetailleerd 2D- of 3D-ontwerp. ‘Dan
kunnen mensen een goede indruk krijgen van

Elburgerweg 111 8071 TA Nunspeet

het eindresultaat’, zegt hij. ‘Pas dan kan iemand
een weloverwogen keuze maken. Daarnaast
letten we goed op de materialen die gebruikt
worden. Niet alleen uitstraling telt, ook kwaliteit
en gebruiksvriendelijkheid. Zo krijg je een eigen
interieur dat nergens te koop is.’

OPPASSEN GEBLAZEN

LAAT DE
HERFST
MAAR
KOMEN

GESNOEIDE PRIJZEN!

KLASSIEK DESIGN Ook voor ‘gebruikte’
meubels ligt een nieuw leven in het verschiet.
Designklassiekers van bijvoorbeeld Leolux,
Gelderland of Artifort zijn het meer dan waard
om opnieuw te bekleden. Maar ook een fijne
zitbank kan gerenoveerd worden. William: ‘Het
past bij deze tijd om iets bestaands niet zomaar
weg te gooien. Vaak kun je een mooi meubel voor
minder dan de aankoopprijs weer helemaal als
nieuw maken, en je hebt een veel ruimere keus uit
stoffen en leer.’

STIHL MS170
KETTINGZAAG

244,-

199,-

VIKING
HAKSELAAR
GE135

BR350
BLADBLAZER

609,-

499,-

399,-

349,STIHL HSE42
HEGGENSCHAAR

WWW.DOELBEEK.NL

146,-

99,-

STIHL BG56
BLADBLAZER

319,-

269,William van der Beek is eigenaar van
Doelbeek Interieur in Heerde. Het bedrijf
verzorgtinterieurbouw,maatwerkmeubilair
en (her)stoffering van meubels.

TEKST Bas Popkema
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Tuin- en Parkmachines
*Acties zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

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

Verhuur

Wonen

Wonen
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Duurzame warmte

in de winter
Niets vervelender dan dat je cv-ketel er in de koude maanden opeens de brui
aan geeft. Maar voor die oude ketel is er sinds kort een groen alternatief: de
hybride luchtwarmtepomp. Wat is dat, en hoe werkt het?

A

l meer dan een halve eeuw
zit Nederland er warmpjes
bij door onze gasgestookte
kachels en ketels. Maar
vroeg of laat raakt het
aardgas op. Bovendien
komt er koolstofdioxide
vrij bij het verstoken van gas en dat draagt bij aan
het broeikaseffect. Om het milieu te sparen, heft de
overheid dan ook toeslagen op aardgas. En die maken
dat het stoken op gas steeds duurder wordt.
Geen wonder dus dat er volop geïnnoveerd wordt in
de verwarmingswereld. De zogeheten warmtepomp
is bezig aan een forse opmars. Daarmee kun je je
huis verwarmen met veel minder of zelfs zonder gas.
‘Een warmtepomp is eigenlijk een soort omgekeerde
koelkast’, legt Delano Bruggink van installatiebedrijf
De Wijnbergen uit. ‘De pomp haalt warmte uit de
buitenlucht of het grondwater, en warmt daarmee het
huis vanbinnen op.’
POMP EN KETEL Vooral de hybride luchtwarmtepomp
is een geschikt alternatief voor huizen die nu nog een
oudere cv-ketel hebben. Dit systeem is een combinatie
van een warmtepomp en een hoogrendementsketel
(hr-ketel). ‘Samen zorgen ze voor verwarming en warm

tapwater’, vertelt Delano. ‘De warmtepomp
levert de basiswarmte. De hr-ketel
springt bij als het water extra verwarmd
moet worden, zoals voor de douche.
Je gasverbruik daalt daardoor met zo’n
50%. Je verbruikt wel meer stroom,
maar opgeteld bespaar je toch fors ten
opzichte van een cv-ketel. Zeker als je een
verouderde ketel had. Daarmee heeft de
warmtepomp ook een gunstig effect op
het energielabel van je huis.’
VERSCHILLENDE WONINGTYPES
In principe is elk huis geschikt voor de
hybride luchtwarmtepomp, behalve als je
huis slecht geïsoleerd is. De warmtepomp
kan gewoon aan de bestaande radiatoren
in je huis worden gekoppeld, of aan
de vloer- of convectorverwarming.
Bij die laatste twee heb je het meeste
rendement. De installatie is eenvoudig.
De nieuwe hr-ketel komt op de plek van je
oude cv-ketel. Daarnaast krijg je buiten het
huis een kleine unit voor de warmtepomp,
die via een leiding verbonden wordt met
de hr-ketel. Meestal is het systeem in
ongeveer een dag aangesloten.
GROENE STROOM Een warmtepomp is
natuurlijk pas écht groen als hij ook op
groene stroom draait. Je kunt overwegen
om de aanschaf te combineren met het
installeren van zonnepanelen, zodat je
de elektriciteit zelf kunt opwekken. Een
installateur kan eenvoudig uitrekenen
hoeveel panelen er nodig zijn voor je
huishouden. En wil je helemaal zonder
aardgas? Er zijn ook warmtepompen
zonder hr-ketel, die alleen op elektriciteit
draaien. De gaskraan kan dan helemaal
afgesloten worden. Delano: ‘Je moet er
wel rekening mee houden dat deze variant
meer van je binnenruimte vraagt, omdat er
dan een flinke boiler in je huis komt voor
de opslag van warm water.’

WARM ÉN KOUD Is de warmtepomp
eenmaal aangesloten, dan zit je er meteen
warmpjes bij op de koude dagen. Een niet
onbelangrijk detail: veel warmtepompen
kunnen ook het omgekeerde, namelijk
koelen in de zomer. ’s Winters loopt er dan
warm water door je vloerverwarming, en ’s
zomers koel water. Delano: ‘De pomp koelt
niet zo sterk als een airco, maar je kunt
de temperatuur in de zomer wel enkele
graden verlagen. Per saldo is dat toch al
snel een stuk comfortabeler.’
WWW.DEWIJNBERGEN.NL

De Wijnbergen
Delano Bruggink is werkvoorbereider &
specialist in warmtepompen bij technisch
installatiebedrijf De Wijnbergen in Epe. Het
bedrijf is dealer van Daikin warmtepompen,
www.daikin.nl.

TEKST Bas Popkema BEELD Martin Hogeboom & Daikin

32

Wonen

Wonen

Zo maakt licht

een ‘thuis’ van je huis
Ben je blij met je interieur, maar verandert dat als de
schemering invalt? Kijk dan eens met een andere blik
naar de verlichting in je huis.

Muurafwerking, vloer, kleur, styling: bij het inrichten
van je huis besteed je veel zorg aan zulke zaken.
Maar verlichting? Vaak is dat de sluitpost na bouw,
verbouwing of verhuizing. Begrijpelijk, maar wel
een beetje zonde. Want juist licht kan het plaatje
compleet maken en de sfeer creëren die je in
gedachten had.
LICHTPLAN Bij de voorbereidingen voor een
nieuwbouwwoning wordt daarom steeds vaker
gewerkt met een ‘lichtplan’. Laura van den Bosch
en Marc Hoog van Van den Bosch Verlichting uit
Harderwijk hebben van licht hun vak gemaakt.
Laura vertelt: ‘Met zo’n lichtplan geef je aan waar
wordt geleefd en waar in de ruimtes de lichtpunten
zullen komen. Aan de hand van technische
tekeningen bereiden de bouwers de aansluitingen en
wandcontactdozen voor. Dat voorkomt later losse
snoeren in de kamers of ingewikkelde oplossingen
om de snoeren weg te werken.’
LAMP VOOR LAMP Nog lang niet bij iedere woning
wordt er zo’n lichtplan gemaakt, maar gelukkig is
het nooit te laat voor aanpassingen. Ook voor je
bestaande woning kun je een ontwerp maken. Dat
plan kun je in één keer uitvoeren, maar ook lamp
voor lamp. Het is maar net hoeveel haast je er zelf
mee hebt. Misschien is het al genoeg om gewoon
iets te doen aan die ene donkere hoek in het huis.
Laura: ‘Als mensen bij ons komen voor een nieuwe
lamp, ben ik vooral degene die vragen stelt. Het is
belangrijk om eerst een beeld te krijgen van de plek,
de omgeving en het soort licht dat je nodig hebt.
Ga je zonder hulp op zoek naar een lamp, dan kan
ik je aanraden over diezelfde dingen na te denken.
Het gaat namelijk niet alleen om het vinden van een
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mooie lamp. De combinatie van design, lichtbundel
en toepassing zal je pas echt blij maken.’
VEEL MOGELIJK De technieken op het gebied
van licht hebben zich razendsnel ontwikkeld. ‘Er
is tegenwoordig zoveel mogelijk’, zegt Marc. ‘Een
kabelgootje hoeft echt niet meer, hoor!’ Ter illustratie
pakt Laura een staande leeslamp. Strak design,
met een flinterdunne kap – als je bij zo’n lamp
tenminste nog van een ‘kap’ kunt spreken. ‘Kijk,’
zegt ze, ‘voor naast je mooie fauteuil, midden in de
kamer. Oplaadbaar, 100 uur leeslicht en dus geen
snoer over de vloer. Prachtig toch?’ De leeslamp
heeft ledverlichting. Die is allang niet meer kil: ‘De
tijd van ongezellig ‘blauw’ ledlicht is voorbij. Led kan
zorgen voor de juiste kleurweergave van je kunst,
maar inmiddels ook voor elke sfeer die je wenst. Met
led kun je precies hetzelfde resultaat bereiken als we
met gloei- en halogeenlampen gewend waren.’

| Met led kun je precies
hetzelfde resultaat
bereiken als met gloeien halogeenlampen |
THUISGEVOEL Als het lichtplan en de lampen
kloppen, merk je dat meteen in huis: je bereikt er een
echt thuisgevoel mee. Voor Marc en Laura is het elke
keer weer een kick als het lukt om dat te bereiken.
‘Het zorgt dat je nog meer plezier hebt van je huis en
geniet van design, licht en sfeer.’

WWW.VANDENBOSCHVERLICHTING.NL

Van den Bosch Verlichting
Laura van den Bosch en Marc Hoog vormen de
derde generatie lichtexperts van Van den Bosch
Verlichting. Met hun team werken zij dagelijks aan licht,
van een enkele lamp tot een lichtplan.

TEKST Annemiek Grefhorst BEELD Van den Bosch Verlichting
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Vrije tijd

Gerrit Scholten
moderniseerde
De Posthoorn en
liet een terras in de
boom bouwen
De familienaam Scholten is afgeleid van het woord ‘schout’, de functie die
we sinds 1825 ‘burgemeester’ noemen. De schout (of scholtus) gaf op lokaal
niveau leiding aan bestuur, opsporing en rechtspraak. De naam Scholten
komt het vaakst voor in Gelderland, Overijssel en Amsterdam. Qua percentage
wonen de meeste Scholtens in de gemeentes Dinkelland (0,83 procent),
Haaksbergen (0,74), Lingewaard (0,70), Heerde (0,50) en Epe (0,43).

DE ONDERNEMERSZIN VAN DE

Scholtens
Toen Jan Scholten in de achttiende eeuw zijn jawoord gaf aan Maria, had hij niet kunnen bedenken
dat hij zo’n bedrijvig nageslacht zou krijgen. De
geschiedenis van de Eper familie Scholten.

BROOD VAN DE ROOSTER Een van de vroegst bekende Scholtens in Epe
is Jan. Omstreeks 1718 trouwde hij op 28-jarige leeftijd met de 21-jarige
Maria Bourgonjen. Zij hadden een winkel met bakkerij aan de zuidkant van
de begraafplaats naast de Eper kerk. De zaak stond bekend als De Rooster,
naar het rooster in de toegang tot het naastgelegen ommuurde kerkhof. Dit
moest voorkomen dat dieren op de begraafplaats gingen wroeten. Het pand
is afgebeeld op een tekening uit 1730 (beeld 1 op de volgende pagina, het
nummer komt overeen met de locatie op het overzichtskaartje). Het bleef
twee eeuwen zo goed als onveranderd, maar werd toen drastisch verbouwd.
Sinds kort is het een Bruna-winkel. Het vroegere kerkhof is nu grasveld.
Van de vier kinderen was het zoon Jannes die de zaak voortzette. Epenaren
konden er terecht voor veel meer dan brood alleen: boter, peulvruchten,
graanproducten, zout, koloniale waren zoals koffie, thee, cacao, suiker en
specerijen, tabakswaren en huishoudelijke artikelen.Jannes mag met recht
een warme bakker genoemd worden, want in twee huwelijken verwekte hij
dertien kinderen. Toen hij in 1809 op 83-jarige leeftijd overleed, werd hij naast
de kerk begraven. Twee kinderen zetten de zaak voort.
IN DE HANDEL Het ondernemen zat de Scholtens in het bloed. De oudste
van de dertien kinderen van Jannes begon een bakkerij op de hoek van de
Beekstraat en Willem Tellstraat (nu Foto Veldman). Een jongere broer had
een winkel met bakkerij in De Koepel (nu Scapino). Berend, de nummer
negen, zocht het ‘hogerop’: hij werd koster en schoolmeester in Oene. Zijn
oudste zoon keerde later terug naar Epe en volgde zijn oom op in De Rooster.
De jongste van de dertien kinderen vestigde zich als boterhandelaar in
Amsterdam. >>

37

Vrije tijd

Vrije tijd

In 1892 werd De Rooster verkocht aan Gerrit Wijgmans, die achter de winkel
een boterfabriekje begon. Onder volgende eigenaren van 1901 tot 1972 stond
de winkel bekend als De Toko (beeld 2, in het midden).
De bakkerij van Scholten op de hoek van de Beekstraat werd in 1882 verkocht.
Het grote pand bood vervolgens onderdak aan allerlei ondernemingen: een
stalhouderij, logement, ‘koffiehuis met goed loopend billiard’, schildersbedrijf,
woninginrichting en een bakkerij. In het linkergedeelte begon Lourens Rempt
in 1902 zijn Rijwielfabriek Veluwe. In 1911 echter ontstond bij bakker Blom
op de hoek een dramatische brand, die het hele pand in de as legde. De
tegenwoordige winkels aan de Beekstraat 4 t/m 10 zijn in de jaren 1912 en
1913 gebouwd.

1

DE WINKEL VAN ‘JAPIE’ Lambertus Scholten van De Koepel was bakker,
kruidenier en wethouder. Zijn zoon Gerrit zette deze winkel (foto 3) voort tot
1920. Toen verkocht hij het pand aan Lourens Rempt: zijn rijwielfabriek en
garage werd te klein, reden om van de Beekstraat naar de Hoofdstraat te
verhuizen.
Gerrits jongere broer Jacobus nam in 1886 de eerste Eper boekwinkel over
(foto 7). ‘Japie’, zoals hij bekendstond, was boekhandelaar, fotograaf, makelaar
en bestuurslid van vele verenigingen. In zijn boekwinkel met uitleenbibliotheek
kon men ook terecht voor (contact)advertenties, speelgoed, brillen, eau de
cologne, sigaren en nog veel meer. Net als zijn broer was hij actief lid van de
Eper brandweer. Onder zijn opvolgers bleef de naam Scholtens Boekhandel
in gebruik tot 1967, toen het een Bruna-winkel werd. Nu staat op die plek een
Action-winkel.

2

| De

3

‘Scholten
brothers’
werden rijk
door de
handel in

5

boter |

4/6

MARKT IN EPE De rijkste Eper Scholtens woonden aan de
Markt (foto 4, links op de foto) en de Stationsstraat. Gerrit
Scholten, zoon van de Oener schoolmeester, verdiende
aan de handel in boter. In december 1845 trouwde hij in
Epe met Annetje van Lohuizen. Hij was 37, zij was 20. Zij
kregen elf kinderen, van wie er enkele naar NederlandsIndië vertrokken, één in Utrecht boekhandelaar werd, een
ander in Arnhem sigarenfabrikant en twee andere zonen
bij vader in de zaak kwamen.
Die kreeg daardoor meer tijd om zich met andere zaken
bezig te houden. Als gemeenteraadslid deed hij op 29
oktober 1853 het voorstel om in Epe wekelijks een markt
te houden. Zijn idee bleek levensvatbaar: vanaf 1 mei 1854
tot op heden trekt de woensdagmarkt talrijke inwoners en
bezoekers naar het dorp. Tot 1901 was de markt op het
kerkplein, daarna op het tegenwoordige horecaplein, en
vervolgens op het Marktplein.

GOEDE ZAKEN ‘Scholtens Brothers’, die de boterhandel voortzetten, deden
goede zaken. Vooral de verkoop van Veluwse boter aan het welvarende
Engeland was zeer lucratief. Na het overlijden van zijn vader en zijn broer
zette Jan Berend Scholten het bedrijf nog enige jaren voort. Toen de omzet
uiteindelijk terugliep door de komst van margarine en zuivelcoöperaties, besloot
hij met de handel te stoppen. Met vrouw en kinderen was hij in 1892 verhuisd
naar de fraaie Villa Erica aan de Stationsstraat (foto 5). In 1900 vertrokken zij
naar Arnhem omdat daar meer mogelijkheden waren voor scholing van de
kinderen. Zoon, kleinzonen en achterkleinzonen werden bijna allen huisarts of
medisch specialist.

7
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DE POSTHOORN Een verwante Gerrit Scholten groeide op in De Rooster. Hij was nog vrijgezel toen
in 1874 zijn overbuurman, de eigenaar van De Posthoorn, overleed. Twee jaar later trouwde Gerrit
met de weduwe en werd mede-eigenaar van De Posthoorn (foto 6, rechts op de foto). Hij liet het
oude etablissement moderniseren en vergroten: voor de zaak kwam een overdekte serre, op de
bovenverdieping kwamen hotelkamers en in de boom voor de zaak werd ‘Im Grünen Wald’ gebouwd, een
terras dat plaats bood aan een groepje klanten of muzikanten. Na Gerrits overlijden bleef De Posthoorn
nog tot 1930 in handen van zijn (stief)kinderen.
Diverse Scholtens verhuisden naar Heerde – onder meer Hendrikus, die daar papierfabrikant werd. Zijn
kleinzoon Wolter Philip opende aan de Dorpsstraat in Epe in 1907 zijn brood-, beschuit- en banketbakkerij
in een klassiek woonhuis uit 1780 (foto 8). Helaas werd dat pand in 1921 ‘gemoderniseerd’. Omstreeks
1970 werden winkel, bakkerij en woonhuis afgebroken om plaats te maken voor een ‘Schoenenreus’.
VERRE NAZATEN Inmiddels vinden we ze over de hele wereld: de nazaten van Maria en Jan die 300
jaar geleden brood bakten in het winkeltje naast de begraafplaats van de Eper kerk. En de telefoongids
van 2017 vermeldt nog altijd 21 Scholtens in Epe. Daar zouden best nakomelingen van Jan en Maria bij
kunnen zijn.

Auteur Jan Paasman is fotograaf en amateurhistoricus.

Bronnen: Nederlandse Familienamenbank |
H.G. Scholten, ‘Kwartierstaat Scholten-Gooszen’ |
F. Ph. Jantzen, ‘Scholten, kooplui, bakkers en
boterhandelaren’ | Jan Paasman, ‘Gastvrij Epe’ | ‘Ampt
Epe’ nr. 122 en 205 | Wikipedia.

Beelden – in chronologische volgorde – en
locaties van de genoemde woningen:
1.

Tekening van Cornelis Pronk, met links De Rooster en in
het midden de toegang tot het kerkhof.

2.

In het midden De Rooster, links De Posthoorn (in 1854
geschilderd door Piet Visser).

3.

Het gezin Lambertus Scholten voor De Koepel.

4/6. Links de woning van boterhandelaar Gerrit Scholten,
rechts De Posthoorn.
5.

Het gezin van Jan Berend Scholten voor Villa Erica aan de
Stationsstraat, plm. 1893.

7.

De oude boekwinkel van Japie Scholten.

8.

In de bakkerij van Wolter Philip Scholten, plm. 1970.

TEKST Jan Paasman BEELD Archiefmateriaal
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bestratingen

wand & vloertegels

Tuin en terras zijn onze passie.

De tegel die jij zoekt bestaat.

Dat merk je aan ons ruime assortiment waarmee je je tuinpad, oprit of
terras net dat beetje meer geeft. Wij geven mogelijkheden aan om te
kiezen en te combineren. Of je nu houdt van modern of nostalgisch,
Engels of Japans of iets totaal anders… Voor elke stijl hebben wij een hele
reeks prachtige tegels, klinkers, natuursteen en afwerkingsmogelijkheden.

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

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

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

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

Meer sfeer, meer
inspiratie, meer ideeën
’t Veluwsch Stijlhuys – Slegers & Keyl – is verhuisd

Met onze move naar een nieuw adres maken we meer ruimte voor
wooninspiratie. Dwaal door de nieuwe sfeerruimtes en ontdek trends en
noviteiten in keuken, badkamer en binnenhuisinrichting. De showroom
is nog in opbouw, maar je bent nu al meer dan welkom. Ons team denkt
graag met je mee.

Je vindt ons aan de Radeweg 2a in Vaassen

Europa’s grootste showroom

‘t Veluwsch Stijlhuys
•
•
•
•
•

nieuwe designs in keuken en badkamer
inspiratie voor binnenhuisinrichting
app-gestuurde keukenapparatuur
live-beleving bij onze demo’s en proeverijen
workshops betonstuc en Annie Sloan-verven

Slegers Natuursteen, Keuken & Bad | Radeweg 2A, 8171 MD Vaassen | t.(0578) 57 77 40
info@slegersnatuursteen.nl | www.slegersnatuursteen.nl
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Wat een makelaar doet
In het proces van het kopen of
verkopen van een huis kan een
makelaar op elk gewenst moment
instappen. Hij kan advies geven
over uiteenlopende zaken zoals de
plaatselijke woningmarkt, bouwkundige
en juridische aspecten rond aan- of
verkoop, en onderhandelingsstrategie.
In overleg spreek je af welke diensten de
makelaar voor je verzorgt, of dat nu het
complete verkoop- en aankoopproces
is, of bepaalde onderdelen. Een
NVM-makelaar is gebonden aan de
NVM-erecode en staat daarmee voor
deskundige en betrouwbare begeleiding,
tegen een helder tarief.

‘Het is even wennen, maar
ik woon hier heerlijk’
In deze regio hebben veel mensen een huis met een – soms behoorlijk

ruime – tuin. Iedereen geniet daar op zijn eigen manier van. Maar wat nu
als deze lust een last wordt?
Onlangs zette ze dan toch de stap.
Mevrouw Van Dam-de Groot verhuisde
naar een driekamerappartement in de
Rozenhof in Epe. Nadat ze veertig jaar
met veel plezier in haar vrijstaande
woning in Epe had gewoond, is dit nu
haar nieuwe thuis. Terwijl een laatste
luxaflex voor haar wordt opgehangen,
kijkt ze tevreden rond. De woonkamer is
ruim, de keuken knus en het vrije uitzicht
laat prachtige herfstkleuren zien. ‘Ik moet

nog wel een beetje wennen, maar ik
woon heerlijk!’, vertelt ze.
PROCES Mevrouw Van Dam speelde
best lang met de gedachte om kleiner
te gaan wonen. ‘Ik merkte dat de tuin
een steeds grotere last werd. Het
was een proces, maar uiteindelijk
was ik zover om te verhuizen. Ik had
me al wel ingeschreven voor een
nieuwbouwappartement, maar die bouw

duurde me eigenlijk te lang.’ Toen ze via
via hoorde over het appartement dat in
de Rozenhof te koop kwam, ging ze er
eerst eens kijken. ‘Het voelde direct goed’,
vertelt ze over die bezichtiging.
VOORBEREIDINGEN Om er zeker van
te zijn dat ze een goede keuze zou
maken, besloot mevrouw Van Dam de
hulp van De Haan Makelaars in Epe in te
roepen. Makelaar Ron de Haan vertelt:

| Vanaf nu krijg
ik weer ruimte
in mijn leven,
ruimte voor
ándere dingen |

‘We spraken samen over de woning, het
appartementencomplex en de vraagprijs.
Ik kon bevestigen dat de gevraagde prijs
reëel was. Dat gaf mevrouw Van Dam het
vertrouwen de koop te sluiten. Daarna
hielpen wij haar met alle documenten en
bereidden wij de verkoop van haar huis
voor. Gelukkig vonden we al vlot kopers
en met hen konden we goede afspraken
maken. Tussen de twee overdrachten
zat genoeg tijd om het appartement te
schilderen en te stofferen, maar ook om
de spullen in het huis op te ruimen. Zo
kreeg mevrouw Van Dam rustig de tijd
om haar verhuizing voor te bereiden.’
WOONWENSEN VERVULD Een andere
wens van mevrouw Van Dam was een
garagebox. Nog voordat de verhuizing
een feit was, kwam Ron de Haan een
box bij de Rozenhof op het spoor. Hij
bracht mevrouw en de koper met elkaar
in contact, zodat de koop geregeld kon
worden. ‘Nu heb ik hier álles’, zegt ze.
‘Behalve een tuin, maar die was me alleen
nog maar tot last. Vanaf nu krijg ik weer
ruimte in mijn leven, ruimte voor ándere
dingen.’

BEWUST KIEZEN De ervaring van Ron
de Haan is dat veel senioren spelen
met de gedachte te verhuizen naar een
appartement. Bij iedereen verloopt dat
proces weer anders. De uitkomst kan ook
zijn dat je blijft wonen waar je woont. Het
kan wel helpen om eens te gaan kijken bij
een andere woning, tipt de makelaar: ‘Het
bezichtigen van een appartement kan
voor jezelf veel duidelijkheid geven. Dan
kun je bewuster kiezen of dit wel of niet
een goede stap is.’

WWW.DEHAAN-MAKELAARS.NL

Ron de Haan is Register Makelaar Taxateur
Wonen (RMT) en eigenaar van De Haan
Makelaars.Klantenbeoordelendemakelaardij
op Funda gemiddeld met een 8,7.

TEKST Annemiek Grefhorst BEELD Martin Hogeboom

De stap naar een appartement
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Stijlvolle villa

met gevoel voor het verleden
Wie de doorgaande weg volgt rond het dorpshart van Epe, komt langs de
karakteristieke woning van Ruud en Annemieke van Herpen-van Dam. Ze knapten
de honderd jaar oude villa op met gevoel voor de oorspronkelijke stijl.

In 2004 kochten Ruud en Annemieke het
huis aan de Sint Antonieweg. Anno nu
zien buitenkant en binnenkant – in de
warme woonkamer staat de koffie klaar
– er prachtig uit. Maar toen ze er met hun
drie kinderen gingen wonen, moest er
veel aan gebeuren. Ruud en Annemieke
beseften dat ze aan een langdurig project
begonnen en zagen dat wel zitten. ‘Als
je iets loshaalt in een oud huis, kun je
verrassingen en tegenslagen tegenkomen.
Dat weet je. Dat moet je leuk vinden,
anders kun je er beter niet aan beginnen.’
INSPIRERENDE ONTDEKKINGEN
Terwijl het leven doorging en de kinderen
opgroeiden, volgden de binnen- en
buitenklussen elkaar op. Schrootjes en
keukentjes werden gesloopt, de hout
aantastende mier werd bestreden, en
een verzakking van het dak werd een halt
toegeroepen door het dak los te koppelen
van de veranda. Maar ze ontdekten ook
prachtige originele ruimtes en er kwamen
authentieke details tevoorschijn. Dat
waren de inspirerende ontdekkingen die
hun plan versterkten: een eigentijdse
gezinswoning maken van dit huis, met
respect voor het verleden.
NOG NIET HELEMAAL Annemieke vertelt:
‘Na een aantal jaren hadden we de basis
op orde. We woonden hier fijn en het
was steeds meer ‘ons’ huis. Toch klopten
de dingen soms nog niet helemaal met

elkaar. Ik kan niet goed uitleggen wat het
was, je voelt dat. Ik ben blij dat Marc zich
er toen mee is gaan bemoeien.’ Ze lacht
om haar conclusie en knikt naar Marc
Schroten van Van Vemde Schilderwerken,
die ook aan de tafel is aangeschoven.
‘Marc keek met een fris en professioneel
oog naar ons huis. Hij wees ons op sporen
van het verleden, op oorspronkelijke
details die door eerdere bewoners waren
verwijderd. Ruud en ik wisten direct dat
ook daar iets mee moest gebeuren.’
HARMONIE Hierdoor groeide hun plan:
het ging niet alleen meer over het huis,
maar ook over de styling ervan. Het was
de uitgelezen kans om alles op elkaar
af te stemmen en om het vakwerk van
vroeger in ere te herstellen.
Janet van de Poll, de partner van Marc
en ook aan tafel, vertelt hoe in de winter
van 2014 het plan werd gerealiseerd.
Aan de voorkant van het huis werd
geluidswerend, isolerend glas geplaatst.
Oorspronkelijk, gekleurd glas kwam
weer terug in de bovenramen. Muren en
kozijnen werden waar nodig hersteld en
overal geschilderd. Alles kreeg sfeervolle,
eigentijdse kleuren die passen bij elkaar
en bij het karakter van het huis. De
visgraatparketvloer kreeg een opfrissende
behandeling. Meubels bleven, werden
geschilderd of werden vervangen. ‘Marc
en Janet brachten harmonie in onze
woning’, zegt Annemieke erover.

THUIS Het resultaat was een echt ‘thuis’
voor het gezin, maar toch was het einddoel
nog niet helemaal bereikt. Buiten wachtte
nog een uitdaging. ‘Ook voor de buitenkant
hadden we de kennis van een echte
vakman nodig. De rust en de harmonie die
we binnen hadden gevonden, wilden we
ook daar bereiken. Daarom vroegen we
Marc het totaalplaatje ‘af’ te maken.’ Marc
deed een aantal kleurvoorstellen, waaruit
een keus werd gemaakt. In passende,
authentieke kleuren werden oud en nieuw
met elkaar verbonden.
METAMORFOSE Het huis is nu zowel
binnen als buiten de gezinswoning
geworden die Ruud en Annemieke voor
ogen stond: met karakteristieke, authentieke
elementen en met gevoel en respect voor
het verleden. De uiterlijke metamorfose
die het pand dit voorjaar kreeg, was voor
voorbijgangers misschien verrassend.
Voor de villa en haar bewoners is het een
logische laatste stap in een plan dat na
dertien jaar nu helemaal afgerond is.
WWW.VANVEMDE.NL

Marc Schroten en Janet van de Poll zijn
eigenaren van Van Vemde Schilderwerken in Epe.
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In het diffuse licht

van de bostuin
In de herfst bekent de natuur kleur. Met een bostuin
geniet je volop van dit seizoen. Maar hoe haal je het
beste uit zo’n tuin?

I

n deze regio hebben veel mensen een
bostuin: woningen aan de rand van Epe,
Heerde, Hattem of Wezep liggen regelmatig
tegen de bosrand. Hovenier en tuinontwerper
Daniël Vos legt dan ook veel bostuinen aan.
Dat begint met een goede indeling. Direct rond
het huis adviseert hij meestal om strakke lijnen
aan te houden, zodat je rust creëert: ‘Denk
dan bijvoorbeeld aan rechte looppaden en een
rechthoekig terras – dat is ook wel zo praktisch
voor je tuinset.’
Verder van het huis vandaan mogen de vormen
organischer worden, zodat de tuin naar buiten toe
vloeiend overgaat in de omgeving. ‘Het is ook slim
om meerdere terrassen te creëren in je tuin. Dan
kun je elk dagdeel kiezen voor zitten in de zon of in
de schaduw, het hele jaar door.’ >>

Wonen
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GAZON ‘Het is een misvatting dat bostuinen
niet geschikt zijn voor gazons. Dat zal je
misschien verrassen.’ Daniël legt uit dat
de zandgrond van een bostuin juist een
uitstekende bodem is voor een gazon. Het
water zakt er namelijk snel in weg. ‘Maar
als het gazon te veel wordt overschaduwd
door bomen bestaat de kans dat het water
er toch lang op blijft staan.’ Weinig licht en
veel vocht zorgen er dan voor dat mos goed
groeit en het gras verdringt. Snoeien of een
paar bomen kappen is dan het begin van de
oplossing. Maar er is meer. Als je het gazon
vier keer per jaar de juiste zorg geeft (zie
kader) zal het gras winnen van het mos.
Al met al vraagt een fris gazon dus wel tijd
en aandacht. Daniël: ‘Het is aan jou om te
bepalen of het je dat waard is. Als mos je
niet stoort, is dat ook een vorm van ‘groen’.
Kun je de tijd of energie niet vinden om het
gazon zelf te verzorgen? Dan is het goed
te weten dat veel hoveniers vier keer per
jaar een verzorgingsronde maken langs
geabonneerde tuinen.’

| Gezellig
buiten borrelen
kan net zo goed op
een herfstachtige
namiddag |

SFEERVOL Bij een bostuin passen
natuurlijke materialen. Als je gebruikmaakt
van bestrating, kantopsluiting en
plantenbakken in natuurlijke kleuren, straalt
het geheel een sfeer uit die past in het
bos. ‘Dan kun je bijvoorbeeld denken aan
gebakken klinkers of een oprijlaan van grind,
afgezet met kinderkopjes als opsluitband.’
Ook de aankleding kan het verschil
maken: een roestige vuurkorf of -schaal
bijvoorbeeld, roestbruine buitenlampen en
(hard)houten tuinmeubelen.
BEPLANTING ‘Een bostuin is natuurlijk
schaduwrijk. Dat maakt je keuze qua
plantensoorten wat beperkt, maar je kunt
er wel voor zorgen dat alles goed op elkaar
wordt afgestemd’, zegt Daniël. Hij noemt
meteen rododendrons, vossenbessen, varens
en hortensia’s als beplanting voor eventuele
borders. ‘Het is wel zo leuk als er variatie is
in bloeitijd. Dan geniet je lang van kleur in
je tuin. Toch zou ik het in het bos niet al te
bont van kleur maken. Als je ervoor zorgt
dat bloeiers worden gecombineerd met
groenblijvers, heb je ook in de winter nog
kleur in je tuin.’
In grotere bostuinen werkt Daniël graag met
grote bedden bodembedekkende planten,

zodat de oppervlakken dichtgroeien en
onkruid wieden maar af en toe nodig is.
‘Vergeet niet ten minste één keer per twee
jaar de bodem te bemesten. Dan behoudt de
grond genoeg voedingsstoffen.’

(ON)GENODE GASTEN Met een mooie
bostuin haal je de natuur letterlijk dichterbij.
Hoe mooi is het als dieren het groen om je
huis zien als verlengde van het bos? Aan het
eind van de zomer verzamelen eekhoorns
er hun rantsoen. Een roodborst brengt

Gazon in het bos
Zo houd je het gazon van je bostuin fris en mosvrij:
• In de winter start je door kalk te strooien.
• In het vroege voorjaar – in maart of april – verticuteer je, bemest je en zaai je bij
op eventuele kale plekken.
• In de zomer – in juli – zorg je voor de tweede mestgift, zodat je gazon in
conditie blijft.
• Aan het eind van de zomer – in september – bemest je het gazon voor de derde
keer. Voor elk van de drie ‘mestgiften’ gebruik je mest die afgestemd is op
de periode. De bemesting in september bijvoorbeeld doe je met mest die de
wortelgroei bevordert, om weerstand op te bouwen tegen onguur weer.

nieuwsgierig een bezoek en met een beetje
geluk komt ook de winterkoning even langs.
Met zulke gasten leeft je tuin.
Maar niet iedereen is welkom. ‘Sommige
mensen kiezen voor een hek rond hun
tuin om groot wild tegen te houden’, weet
Daniël. ‘Hoewel ik dat goed begrijp, vind ik
zo’n hek rondom je tuin toch jammer. Met
wat creativiteit camoufleer je het hek met
begroeiing. Zelf vind ik een wildrooster een
mooiere oplossing. Daar denk je misschien
niet zo gauw aan, maar er zijn er al veel
geplaatst in de omgeving en ze blijken
effectief.’
WWW.VOSTUINVISIE.NL

PRONKSTUK Een solitaire boom is een
prachtig element in een bostuin. Met alle
ruimte eromheen kan de boom uitgroeien tot
een echt pronkstuk. Als je hem subtiel verlicht
komt hij helemaal tot zijn recht. Wanneer hij
zijn blad heeft losgelaten, zorgen zijn grillige
contouren in de winter voor een prachtig
sfeerbeeld. ‘Houd er wel rekening mee dat
zo’n boom veel vocht wegtrekt uit zijn directe
omgeving. Je kunt de rest van de begroeiing
helpen door een beregeningsinstallatie
rondom de boom aan te leggen.’
LANGER BUITEN ZITTEN Neem je even de
moeite om vuur te maken, dan verlengt dat
je tuinplezier enorm. ‘Maak de haard aan
zodat je lekker buiten kunt gaan zitten, of
nog iets langer buiten kunt blijven. Gezellig
buiten borrelen kan net zo goed op een
herfstachtige namiddag als op een late
zomeravond.’ Met een overkapping in je tuin
wordt het nog gezelliger – op zo’n plek houd
je de warmte ook langer vast.
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Vos Tuinvisie
Daniël Vos is eigenaar van Vos Tuinvisie
BV – specialist in ontwerp, uitvoering en
onderhoud van tuinen.

TEKST Annemiek Grefhorst BEELD HE Fotografie
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Zo’n
avond
waarop
alles
klopt …

Wat zijn de ingrediënten voor ware gastvrijheid? Daarvoor kloppen we aan bij Vera
en Dick Logtenberg. Al dertig jaar zijn ze uitbaters van restaurant ’t Soerel, beschut
gelegen in het bos tussen Nunspeet en Epe. Dagelijks ontvangen ze gasten in
een restaurant dat wordt geroemd om de complete beleving van een avondje uit.
‘Gastvrijheid moet van nature in je zitten,’ zegt Vera, ‘maar je kunt ook veel leren.
Door de jaren heen zijn wij geroutineerd geworden in het echt luisteren naar en zien
van mensen. Het zijn juist de details die belangrijk zijn om alles tot een goed geheel
te maken. Een half woord van een gast moet genoeg zijn. En dat nemen we heel
serieus: we weten bijvoorbeeld precies wie aan tafel nu de vis bestelde en wie het
vlees.’
À-LA-CARTEMENU Kun je echte gastvrijheid alleen ervaren tijdens een
avondvullend diner, of is ‘even een hapje eten’ ook goed? Wat Dick en Vera betreft
is alles prima, zij passen zich aan het tempo van de gast aan. Ze zorgen voor een
subtiel begin: een amuse en de keuze van een aperitief. Het à-la-cartemenu biedt
diversiteit en verandert met het seizoen. Daarover wordt als team nagedacht en er
wordt volop geëxperimenteerd. ‘We passen nieuwe ideeën, technieken en trends
toe’, vertelt Dick. ‘Nu, in het najaar, serveren wij steevast wild, maar altijd met andere
gerechten dan in eerdere jaren.’
NOORSE ZALM Natuurlijk hoeft niet alles altijd anders. Ook bij ’t Soerel zijn er
gerechten die al jaren op de kaart staan en inmiddels klassiekers zijn. ‘Gewoon
omdat we mensen er een groot plezier mee doen.’ Als voorbeeld vertelt Dick over
de gerookte Noorse zalm als voorgerecht: ‘Na een heel eigen bereiding snijd ik de
zalm zelf, aan tafel, bijzonder dun, met mijn speciaal geslepen mes. Dat doe ik al
jaren en het heeft inmiddels veel bekendheid.’

Je verwacht eters en je wilt
eens goed uitpakken. Maar
terwijl je ideeën groeien, wordt
dat kleine stemmetje steeds
luider: gastvrijheid heeft niets
te maken met overvloed. Hoe
moet het dan wel?

ALLES AMBACHTELIJK Gaandeweg worden de ingrediënten voor gastvrijheid
duidelijk: de kern zit hem voor Vera en Dick in ‘tijd’ en ‘aandacht’. Deze twee
basisingrediënten worden ook in de keuken gebruikt. Chef Tom Oudshoorn en
zijn team bereiden werkelijk alles ambachtelijk: van brood tot ijs, van saus tot
aardappelpuree. Telkens draait het om de beste ingrediënten en om vakwerk
met oog voor detail. Gerechten die een lange bereidingstijd nodig hebben, krijgen
de tijd en aandacht die nodig is.

| Een half woord

van je gasten moet
‘t Soerel
Vera en Dick Logtenberg zijn eigenaren
van restaurant ’t Soerel, een eersteklas à-lacarterestaurant aan de Soerelseweg in Epe.
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genoeg zijn |

TOTAALBELEVING Als gast van ’t Soerel proef en voel je dat, terwijl het diner als
vanzelf lijkt te verlopen. Je geniet met je gezelschap van het eten, het drinken en
de sfeer. Het is een totaalbeleving en zo moet het volgens Vera en Dick ook zijn.
Het antwoord op onze vraag naar gastvrijheid lijkt zo eenvoudig, maar dat is het
zeker niet. Echte gastvrijheid is een vak, en dat vak verstaan Dick en Vera als geen
ander. ’t Soerel is zo’n plek waar we heerlijk inspiratie kunnen opdoen voor onze eigen
keuken. Of waar we simpelweg genieten van een mooie avond waarop alles klopt.
WWW.SOEREL.NL

Getipt door Michelin

Al zes jaar op rij beloont Michelin restaurant ’t Soerel met een ‘bib gourmand’
voor hun speciale driegangendiner van € 37,- per persoon. Het is een
onderscheiding voor de uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Voor het vooren hoofdgerecht is er keus uit drie gerechten: vlees, vis of vegetarisch. Als
dessert is er zoet, fris of hartig.
’t Soerel is op Kerstavond en Eerste en Tweede Kerstdag geopend voor het diner
(niet voor de lunch).

TEKST Annemiek Grefhorst BEELD Martin Hogeboom
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of de ofyr klaarmaken. Ik vind dat altijd
hartstikke gezellig.’
RONDE, RIJPERE WIJN Met het vlees
staat alleen nog maar de basis van het
kerstdiner. Wat past erbij? Typisch winters
is een combi met seizoensgroenten zoals
spruitjes, rode biet of pastinaak, maar
paddenstoelen sluiten ook goed aan. Om
het geheel af te maken, serveer je er een
mooie wijn bij. Volgens vinoloog Bas Kroese
kom je dan al snel in de wat stevigere
wijnen terecht. ‘Veluws wild heeft een volle
wildsmaak. Meestal sluit een ronde, rijpere
wijn daar mooi op aan. Dan moet je denken
aan Franse klassiekers zoals een Bordeaux,
een Bourgogne of een Rhône, of een mooie
Italiaanse wijn zoals een rijpe Ripasso of
een Negroamaro.’

Wild en wijn bij het kerstdiner

‘Haas is zware kost,
maar heel lekker’
Natuurlijk is een rollade met Kerst niet te versmaden, maar een

WWW.KROESEWIJNEN.NL

hazenpeper met een klassieke Bordeaux is een topper.’

WWW.SLAGERIJTERWEELE.NL

KONIJN OF HAAS? Wild heeft de naam
nogal uitgesproken te zijn, maar als je kiest
voor een biefstuk van ree of hert valt dat

reuze mee, zegt slager Herman ter Weele
uit Oene. ‘Ook een konijn is toegankelijk. Je
braadt ‘m heel gemakkelijk in de pan met een
klont roomboter, met een beetje zout erop.
Dan blijft de milde smaak goed overeind.’
Wil je het juist wat spannender, neem
dan een haas: als je die serveert, proef
je overduidelijk dat je ‘natuur’ eet. ‘De
hazenpeper, hazenrug of hazenbout is echt
zware kost, maar heel lekker’, vindt Herman.
De eend mag er ook zijn, en dan vooral de
borst. ‘Het vlees is heerlijk fijn van structuur,
maar heeft een mooie zware smaak. Wil je
het echte wildsfeertje creëren, dan kun je
zo’n stuk vlees ook buiten op de barbecue

Kerst
met hert

GEGRILD OF GESTOOMD Om tot een juiste
wijnkeuze te komen, is het belangrijk om
verder kijken dan het vlees alleen, zegt Bas.
‘Een gerecht met een frisse groente zoals
sla vraagt weer om een andere wijn dan
een diner met winterse groente zoals rode
biet. En als je bij het vlees een saus serveert,
kies je niet dezelfde wijn als bij een gerecht
zonder saus. Ook de kooktechniek speelt
mee. Van het grillen van vlees krijg je een
hoger smaakgehalte dan bij klaarstomen in
de oven: de wijn mag dan ook meer karakter
hebben. Het is de kunst om een wijn uit te
zoeken die de verschillende elementen van
je diner met elkaar verbindt. Zo maak je het
gerecht echt af.’

stuk wild geeft de kerstdis opeens een heel ander karakter. ‘Een

Nee, er is niets mis met de traditionele
rollade: het vlees heeft een mooie volle
smaak én het bereiden is een makkie. Even
aanbraden, daarna in de oven, en je kunt bij
de familie op de bank neerploffen. Pak er een
lekkere bubbel bij – zoals een Spaanse Cava
– en genieten maar. Toch is het kerstdiner
ook een gouden kans om gasten eens te
verrassen met iets heel anders. Bijvoorbeeld
met een stuk wild dat van de Veluwe zelf
afkomstig is.

RECEPT

Registervinoloog Bas Kroese is eigenaar bij
Wijnkoperij Kroese. Het wijnassortiment van
de winkel is viermaal bekroond als ‘Beste
wijnassortiment van Nederland’. Kroese verzorgt ook
relatiegeschenken.
Herman ter Weele is eigenaar van Slagerij Ter
Weele in Oene. De zaak slacht en verkoopt vee
en wild en verzorgt buffetten en barbecues, voor
particulieren en horecaondernemingen.

NODIG
4 hertenbiefstukken van 90 gram | 4 kleine bieten | 2
dl wildjus | 150 gram paddenstoelen | 2 pastinaken |
mespuntje gesnipperde sjalot
BEREIDING
Schil de pastinaken. Snijd dunne plakken en steek
20 rondjes uit, blancheer ze gaar. Snijd de rest van
de pastinaak in blokjes. Kook ze gaar in slagroom en
bouillon (+/- 3 dl). Pureer het geheel. Kook de bietjes en
laat ze afkoelen in kookvocht. Maak de paddenstoelen
schoon. Laat eventuele afsnijdsels in de jus trekken.
Bak de biefstukken in boter mooi bruin en breng ze op
de juiste gaarheid. Zouten en peperen om het geheel
op smaak te brengen. Snijd de bieten in de gewenste
vorm en warm ze op. Bak de paddenstoelen met de
gesnipperde sjalot.
TEKST Bas Popkema BEELD Martin Hogeboom
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SERVEREN
Doe de puree van pastinaak als basis op het bord en
verdeel hierover de andere ingrediënten. De wildjus kun
je aan tafel erbij serveren.
WIJNTIP
Perfect bij dit gerecht is de Nostre Païs van de Franse
wijnmaker Michel Gassier: hij maakt in Costières de
Nîmes een geweldige blend van Grenache, Carignan,
Syrah en Mourvèdre. Een wijn met een volle, krachtige
smaak met veel rijp fruit in het aroma.

Gadgets

HET NIEUWE ICOON
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Winterse
cadeautjes

ONTDEK DIE NIEUWE XC60

The Chesterfield
Brand Portemonnee

Woolwarmer
pantoffel

Korte outdoorlaars

Schapenvacht

Van leer en suede,

In verschillende effen en

Exclusieve riem van

donkerbruin € 26,95,

Warm wolgevoerd € 29,95,

bontgevoerd, in zwart of

gemêleerde kleuren,

verschillende soorten leer

damesmodel € 39,95

laag model € 22,50

bruin € 94,95

vanaf € 84,95

€ 149,95

In cognac, zwart of

Italiaanse riem

Te koop bij Schoenmakerij Gert Hennekes in Epe | www.schoenmakerijhennekes.nl

Wil je een feestelijk moment of een mooie ontmoeting opluisteren met een luxe ontbijt,

PASSIE VOOR DESIGN...

lekkere lunchbroodjes of fijne hapjes? Maar heb je geen zin om zelf in de keuken te gaan
staan? Richard Barnhoorn – bekend van de Kaasspecialist in Epe – zorgt voor passende
catering, met verse en eerlijke producten.

Lekker makkelijk
Te reserveren via Barney’s Catering in Epe |
www.barneys.catering

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

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

DESIGN

|

CREATIE

|

Traeger pelletgrill

Banana Bird
COMMUNICATIE

Lampe Berger

Foodmixen

Keukengadgets

Topper voor Kerst: buitengrill

Reinigt de lucht en voegt

Van Zuster Evie, voor o.m.

Zoals ei-pocheerbeker en

met de voordelen van gas en

er desgewenst een geurtje

muffins en speculaas,

garde, vanaf € 3,95

de rooksmaak van houtkorrels

aan toe, vanaf € 39,95

vanaf € 3,99

Mepal Cirqula

Koelkast, vriezer, magnetron:
deze kom kan alles aan. In
verschillende maten, vanaf € 4,99

Te koop bij Koken & Trends in Epe | www.kokenentrends.nl

56

Gezondheid

Lekker
in je lijf
Een fit lichaam en een frisse geest koop je niet in de winkel,
je moet er zelf voor aan het werk. Het goede nieuws: die actie
betaalt zich meteen terug. ‘Je zult versteld staan van wat je
kunt bereiken.’

J

arenlang werkte ze in het bankwezen,
aan de Amsterdamse Zuidas. Lange
werkdagen, veel reistijd, weinig privé,
en een hoofd dat overuren draaide.
Alles in haar lichaam riep dat ze op
de rem moest trappen. Uiteindelijk
maakte een burn-out dat ze
noodgedwongen tot stilstand kwam
en de tijd nam om te ontdekken wat haar hart zei.
En dat wees in een heel andere richting.
Het verhaal van Leen Kanis staat model voor dat
van veel mensen. Hoe zorg je voor meer balans
in je leven? Leen koos ervoor om het roer echt
om te gooien. Ze verruilde haar drukke baan
voor een passie die ondergesneeuwd was: yoga.
Inmiddels heeft ze een eigen yogastudio. ‘Wij
Nederlanders zijn heel erg geneigd om vanuit ons
hoofd te leven – ik deed dat ook’, vertelt ze. ‘Met
yoga leer je om naar je lichaam te luisteren, en
hoofd en hart met elkaar te verbinden. Je lijf geeft
heel veel boodschappen door, maar je moet ze
wel horen: bijvoorbeeld dat je te hard werkt of dat
een bepaalde keuze niet goed voor je is. Als je dat
eenmaal ontdekt, kom je veel meer in balans en ga
je meer ontspannen leven.’ >>

Gezondheid
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Cosmostore
Cosmonique, Intu Yoga en
kledingzaak Lies werken
actief samen. Ze zijn alle drie
gevestigd in de Cosmostore,
een nieuwe conceptstore voor
beauty, lifestyle en fashion aan
de Beekstraat 18 in Epe.
In de store zit ook het
Cosmocafé waar je terechtkunt
voor gezonde sappen en theeën.

lichaam leert luisteren,
kom je meer in balans |
(KRACHT)TRAINING Het gekke met je lichaam is: voor echte
ontspanning moet je vaak fysiek aan de slag. Na een drukke
kantoordag en een uur filerijden zak je misschien liever neer op de
bank. Maar juist als je in actie komt, voel je je beter. ‘Zeker door
het doen van krachtsport komen er stoffen vrij die een gunstig
effect hebben op je stemming’, vertelt personal trainer Daan van
der Veen. Hij traint veel drukke ondernemers die bijna al hun tijd
in de zaak steken. ‘Vaak komen ze de eerste keer brak en moe de
fitnessruimte binnen, maar na een aantal weken zijn ze al fitter.’
Je lichaam is het belangrijkste instrument dat je hebt, vindt Daan,
en dus is het zaak om dat in conditie te houden. Je kunt wel een
dikke portemonnee hebben, maar een gezond lijf is niet te koop:
‘Daarvoor moet je zelf aan de bak. Vaak staan mensen versteld
van de resultaten die ze dan kunnen bereiken. En dat heeft
natuurlijk een positief effect op je eigenwaarde.’
EETGEWOONTES Naast beweging is voeding een van de
pijlers onder een evenwichtig leven. Je bent in feite wat je
eet, en dus maakt het nogal uit wat je lichaam binnenkomt.
Als voedingsdeskundige bij Schoonheidssalon Cosmonique
begeleidt Suzanne Derksen veel mensen die willen afvallen.

‘Wat daarbij helpt, is een helder stappenplan’, zegt ze. ‘Een dieet
zorgt dat je afvalt, maar daarna moet je leren om gezonde
voedingsgewoontes in je leven te integreren, zodat je niet weer
terugvalt. Die fase van gewenning is essentieel.’
BLIJ MET DE BUITENKANT Gezond en stevig in het leven
staan heeft ook te maken met je ‘buitenkant’. Als jij je mooi en
verzorgd voelt, doet dat iets met je zelfbeeld. Suzanne en de
vijf andere specialisten bij Cosmonique merken dat mensen
na een behandeling voor bijvoorbeeld huidverjonging of een
make-upadvies met meer zelfvertrouwen de straat op stappen.
Als voorbeeld noemt ze vrouwen die door een chemotherapie
hun haar kwijtraken: door permanente make-up kunnen zij toch
weer wenkbrauwen krijgen. ‘Je kunt je voorstellen hoeveel zo’n
behandeling voor mensen kan betekenen.’

Suzanne Derksen is manager en

COMPLIMENTJES OVER KLEDING Om de cirkel rond te maken:
ook kleding draagt in grote mate bij aan een gevoel van balans.
Daarom is het zo belangrijk dat je kleding goed past bij wie je
bent, vindt Lisa Vermeer van kledingzaak Lies. Bij je stijl, bij je
figuur en bij je karakter: ‘Sommige mensen weten heel precies
wat ze willen, anderen zijn er onzeker over. Door goed te luisteren
kun je als kledingadviseur iemand verder helpen. Vaak probeer
ik mensen ook op iets verrassends te wijzen wat ze zelf niet zo
snel zouden kiezen, maar wat volgens mij heel goed bij hen past.
Soms komen ze dan terug om te vertellen dat ze daar allerlei
complimentjes over hebben gehad. Zo zie je dat kleding echt heel
veel kan doen. Maar het gaat er vooral om dat jij je er lekker in
voelt. Want dat straal je uit.’

Leen Kanis is yogadocent en eigenaar

specialist voeding, permanente make-up
en lichtflitsontharing bij Cosmonique, een
Tri-Active Salon van het exclusieve merk
Clarins. www.cosmonique.nl

Lisa Vermeer is eigenaar van
dameskledingshop Lies.
www.cosmostore.nl

van yogastudio Intu Yoga.
www.intuyoga.nl

Daan van der Veen is zelfstandig
personal trainer.
www.daanpersonaltraining.nl

TEKST Bas Popkema BEELD Martin Hogeboom
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Hoe kijken mensen straks

Het gebeurt hen regelmatig
op een verjaardag: als mensen
terug op jouw leven? Het
ontdekken dat Onno en zijn
vrouw Vera van Andel een
is een vraag die je jezelf
uitvaartonderneming hebben,
misschien niet vaak stelt,
vragen ze eerst of dat niet
‘verdrietig’ of ‘een beetje eng’ is.
maar die je flink aan
Maar daarna komt het gesprek
los. ‘In de waan van de dag zijn
het denken kan zetten.
mensen niet zo met de dood
Welke herinnering wil je
bezig. Maar in zo’n ontspannen
setting zijn ze meestal heel open
achterlaten?
en geïnteresseerd’, zegt Vera.
‘Vaak raken we dan aan de praat over hun eigen
ideeën bij een uitvaart’, vertelt Onno. ‘Hoe zou je
die willen invullen? Welke muziek, welke teksten,
welke vorm? En wat zou je willen dat mensen over
je zeggen?’

Levende

herinneringen

LEVENSVERHAAL Bij een uitvaart denk je
misschien eerder aan praktische zaken: de kist, de
kaart, de plek, het tijdstip. Natuurlijk zijn dat dingen
waar Onno in zijn werk veel mee bezig is, maar
voor hem is het niet de kern van de uitvaart. ‘Het
draait om de herinnering: die gaat verder dan de
dag van de begrafenis of crematie. Het is iets wat
je mee kunt nemen, wat nooit ophoudt. Daarom
ga ik altijd op zoek naar wie iemand geweest is. In
gesprek met de familie komen die herinneringen
los, de mooie en verdrietige gebeurtenissen die
iemands leven hebben gevormd. Ik hoop altijd
dat het complete, eerlijke verhaal een plek mag
krijgen in de uitvaart. Zodat mensen de overledene
daarin herkennen. Dat werkt troostend, maar het
zet je ook aan het denken: wat kan ik leren van dit
levensverhaal?’
WENSEN OP PAPIER Steeds vaker zetten mensen
al voor een uitvaart op papier hoe ze herdacht
willen worden, soms tot in detail. Onno raadt dat
iedereen aan, omdat je daarmee de uitvaart heel
persoonlijk maakt. Het geeft ook veel rust voor de
familie. ‘In die eerste dagen moet je vaak heel veel
regelen. Als dan meteen duidelijk is wat iemand
wilde, vindt de familie ook meer tijd om te rouwen
en herinneringen op te halen.’
EXTRA DIMENSIE Vaak is er veel meer ruimte
dan mensen denken om de uitvaart een eigen
gezicht te geven. De plechtigheid hoeft niet in
een uitvaartcentrum, maar kan ook deels thuis
gehouden worden. Je kunt tijdens de condoleance

61

Kamer vol herinneringen
Om nabestaanden een eigen plek te geven om
te rouwen, hebben Onno en Vera in Lieren een
Familiekamer ingericht. Daar kan de overledene in
een huiselijke setting worden opgebaard. ‘Er staat
een fijne bank, je kunt er iets drinken, bij elkaar
zitten en je eigen attributen neerzetten zodat
het echt jouw plek wordt’, vertelt Vera. In Epe wil
Wenz Uitvaart ook een ruimte inrichten, een Huis
van Herinnering waar mensen op een persoonlijke
manier herdacht kunnen worden.

foto’s laten zien en muziek laten horen. Het vervoer
van de kist mag met een eigen auto die iets zegt
over de overledene. De kaart kan een eigen ontwerp
zijn. ‘Er is echt heel veel mogelijk, als mensen dat
willen. Juist zulke dingen kunnen een extra dimensie
geven. Ik herinner me nog dat we bij een uitvaart
de klompen en de bloemen uit de tuin van de
overledene in het rouwboeket hadden verwerkt. Dat
liet heel mooi zien wie hij was.’
GENIETEN VAN ELKE DAG Als je dagelijks met de
eindigheid van het leven in contact komt, ga je zelf
ook anders in het leven staan, is de ervaring van
Onno. Maar niet zwaarmoediger: ‘Ik geniet misschien
nog wel meer van elke dag. Vera en ik hechten
erg aan het samen dingen doen, zoals winkelen of
wandelen. Maar als we druk zijn met uitvaarten, zijn
we ook heel dankbaar voor dat mooie werk. Het blijft
bijzonder dat mensen je het vertrouwen schenken in
zo’n intieme situatie.’

WWW.WENZ-UITVAART.NL

Onno en Vera van Andel zijn eigenaren van
Wenz Uitvaart, dat uitvaarten verzorgt in de regio
Apeldoorn-Vaassen-Epe.

TEKST Bas Popkema BEELD Martin Hogeboom
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bij elkaar binnenlopen en overleggen over
de medicijnen en de behandeling van een
patiënt. Voor cliënten betekent dit dat ze
betere en integrale zorg krijgen. Het is
bijvoorbeeld handig dat je na een afspraak
bij de dokter naar het servicepunt kunt gaan
om je medicijnen af te halen.’
CONTROLE EN ADVIES Al klinkt een
‘servicepunt’ misschien klein, cliënten
kunnen er terecht voor alle services die de
apotheek biedt. Olga: ‘Zoals gebruikelijk
worden alle recepten door de assistentes
en de apotheker gecontroleerd en krijgen
mensen advies op maat aan de balie.
Je kunt er alle benodigde medicijnen,
hulpmiddelen of zelfzorgmiddelen afhalen,
we leveren die meteen vanuit onze
hoofdvestiging aan de Willem Tellstraat. We
kijken ook of je recept goed gecombineerd
kan worden met eventuele andere middelen
die je gebruikt, zodat je geen hinderlijke of
gevaarlijke bijwerkingen ervaart.’

Arts &
apotheker
onder één dak
Steeds vaker zoeken huisarts, apotheker en andere specialisten
elkaar op. Door samen te werken in een medisch centrum
kunnen ze cliënten completere zorg geven.

Je ruikt de verf nog in het gloednieuwe
Medisch Centrum Beekstraat in Epe.
Huisartsenpraktijk Van Rij & De Smit heeft er
onderdak gevonden, evenals praktijken voor
fysiotherapie en psychische begeleiding. Ook
Service Apotheek Epe is present. Ze heeft al
een vestiging in Medisch Centrum Willem
Tell, een paar straten verderop, maar opende
in dit nieuwe centrum een servicepunt.
NAUW CONTACT Het bieden van zorg vanuit
één medisch centrum is een duidelijke trend,
ziet apotheker Olga van Vemde. Het heeft
veel voordelen voor medisch specialisten
en voor cliënten, legt ze uit. ‘Voor arts
en apotheker is het belangrijk om nauw
contact met elkaar te hebben. Dat werkt
het beste als je ook feitelijk bij elkaar in één
gebouw zit. Je kunt dan heel gemakkelijk

MEDICIJNEN ‘UIT DE MUUR’ Nieuw aan
de Beekstraat is ook de aanwezigheid van
een uitgifteautomaat voor medicijnen.
Daar kunnen mensen hun herhaalrecepten
zelf ophalen, 24 uur per dag, zeven dagen
per week. Voor veel cliënten is dat handig
omdat ze overdag werken. Voor het afhalen
aan de Beekstraat is het voldoende om
ingeschreven te staan bij de Service
Apotheek Epe en aan te geven dat je de
automaat wilt gebruiken. Zodra het recept
klaarstaat, ontvang je een e-mail of sms
met een afhaalcode die je intoetst bij de
automaat. ‘Het gaat overigens altijd om
medicijnen die mensen al eerder gebruikt
hebben’, zegt Olga. ‘Medicijnen die iemand
voor de eerste keer ontvangt, verstrekken we
uiteraard alleen via de balie, met uitleg erbij.’
Mensen die zich willen inschrijven voor het servicepunt
van de Service Apotheek Epe aan de Beekstraat 41
kunnen dat aan de balie doen of via
www.apotheekepe.nl / apotheekepe@mcwt.nl.

WWW.APOTHEEKEPE.NL
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Vraag aan de apotheker

Ik heb een oproep ontvangen voor de griepprik. Moet ik daarop ingaan?
‘Dat is niet verplicht, maar ik raad het wel aan. Als je zestig jaar of ouder
bent of specifieke aandoeningen zoals hartfalen hebt, kan een griep ernstige
gevolgen hebben. Kinderen en volwassenen die in deze risicogroepen vallen,
krijgen daarom jaarlijks een uitnodiging voor de griepprik. De prik verkleint
de kans dat je griep krijgt en verlaagt het risico dat bestaande aandoeningen
door griep verergeren. Ben je geprikt en krijg je toch griep, dan zal deze
waarschijnlijk minder ernstig verlopen en is de kans op complicaties kleiner.’

Hoe kan ik de klachten bij verkoudheid of griep verminderen?
‘Voor het bestrijden van koorts en pijn kun je paracetamol gebruiken. Bij de
apotheek kun je navragen welke dosering past. Heb je last van neus en holtes,
dan werkt neusspray vaak verlichtend. Voor kinderen is er speciale spray met
een zoutoplossing, die milder is. De apotheek heeft ook hoestpastilles die
verzachtend werken bij verkoudheid. Verder kan het verstandig zijn om in de
winter extra vitamine C of multivitaminen te gebruiken. Ook daarvoor kun je bij
de apotheek passend advies krijgen.’

Olga van Vemde is apotheker bij
Service Apotheek Epe, een zelfstandige
apotheek die deel uitmaakt van de
samenwerkende Service Apotheken.

TEKST Bas Popkema BEELD Martin Hogeboom
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Welkom

Column

Lokhorst accountancy & advies verzorgt inmiddels
al zes 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.
Vorig jaar zijn we verhuisd 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!

Compleet overziCht

helder inziCht

duidelijk beriCht

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

most

time?

wonderful

De Amerikaanse zanger Andy Williams noemde de Kerst the most wonderful time of the year.
Een leuke vraag voor onder de kerstboom: wie is het daarmee eens? Want gaat de ontluikende

adv_lokhorst_236x156.indd 1

20-10-17 13:29

lente niet aan kop? Of de eerste warme dag na een lange winter, als het groen in de natuur
explodeert? Of de zomervakantie: lange weken van niets moeten, een koud biertje op een
terras, zwoele avonden?

Veel mensen zien dan ook uit naar die feestdagen
aan het einde van het jaar. Maar niet iedereen. Ik ken
iemand bij wie de stress toeslaat als zij ‘december’ op
haar scheurkalender ziet verschijnen. Hoofdbrekende
menukeuzes, een survivalrun door de supermarkt
en een dreigende relatiecrisis omdat haar partner
niet voldoende helpt. Om nog maar te zwijgen over
het bezoek van ome Jan, die een fles jenever heeft
verstopt in een laars achter in zijn auto en tijdens de
feestelijkheden elk uur stiekem een slok neemt ...

0578-561493
06-51361113
harry@bouwontwerpdejong.nl

Bijna iedereen herkent het: dat er bepaalde
verplichtingen en spanningen aan Kerst kunnen kleven.
Misschien ben jij zo’n type dat moeite heeft met zitten
en nietsdoen, of lang natafelen. En toch, iedereen voelt
wel iets bij het nummer van Andy Williams. Een jaar

vol drukke bezigheden zit er bijna op, de jaarwisseling
staat voor de deur. De dagen zijn kort, de bomen kaal,
het jaar is af. En dan is daar dat feest vol van licht en
warmte.

| De dagen zijn kort, de
bomen kaal, het jaar is af.
En dan is daar dat feest vol
licht en warmte |
Laten we het er maar op houden dat het typisch
Amerikaans is om dit the most wonderful time te
noemen. Voor ons nuchtere Nederlanders is het één
van de geweldige tijden in het jaar. Een gelukkige en
gezegende Kerst gewenst!

Arjan van Ommen is zelfstandig
tekstschrijver & communicatieadviseur.
Hij woont in Veessen.

TEKST Arjan van Ommen

Zichtstede 14
8171 NB Vaassen
Nederland

Het is natuurlijk het contrast met het donkere en kille
weer dat de Kerst zo bijzonder maakt en dat Williams
zo pakkend bezingt. Sfeervolle lampjes, een warm huis
en het samenzijn met mensen die je liefhebt. Hoewel
voor veel mensen Kerst eerst en vooral het feest van
nieuw leven is, van een kind dat geboren werd in een
stal. Het één hoeft het ander niet uit te sluiten.
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Wij werken mee aan deze editie van OM | WNN
Baksteen & Pul financiële dienstverleners

De Haan Makelaars

HartRaad

Mooi! Stijl- en Kleuradvies

Sfeerhuys Budding

Van Vemde Schilderwerken

De Lindehove 3, 8161 EA Epe

Brinklaan 5, 8161 CW Epe

Geerstraat 7, 8171LH Vaassen

Groeneweg 4, 7311 DC Apeldoorn

Nachtegaalweg 21a, 8075 AW Elspeet

Beekstraat 12, 8162 HB Epe

tel. (0578) 696 623

tel. (0578) 613 000

tel. (06) 22 37 32 17

tel. (06) 45 688 443

tel. (0577) 49 15 09

tel. (0578) 61 24 59

info@baksteenpul.nl

epe@dh-makelaars.nl

info@hartraad.nl

hanneke@mooi-stijl.nl

info@haardenhuysbudding.nl

info@vanvemde.nl

www.baksteenpul.nl

www.dh-makelaars.nl

www.hartraad.nl

www.mooi-stijl.nl

www.sfeerhuysbudding.nl

www.vanvemde.nl

Banana bird

Daan Personal Training

Huiskes Mode

Notariskantoor Wassink & Vermeulen

Slagerij G. Ter Weele & Zn

Volvo Nieuwenhuijse

Europalaan 20, 3526 KS Utrecht

tel. (06) 13 73 25 27

Dorpsstraat 39-41, 8181 HN Heerde

Stationsstraat 6, 8161 CR Epe

Houtweg 8, 8167 PL Oene

Molenweg 5, 8181 BJ Heerde

tel. (06) 18 43 90 06

daanvdveen@hotmail.com

tel. (0578) 691 573

tel. (0578) 67 81 00

tel. (0578) 64 12 05

tel. (0578) 69 17 24

info@bananabird.nl

www.daanpersonaltraining.nl

&

info@wassinkvermeulen.nl

&

heerde@nieuwenhuijse.nl

Van Ghentstraat 3, 7391 CR Twello

www.wassinkvermeulen.nl

Hoofdweg 55, 8166 AD Emst

www.nieuwenhuijse.nl

www.bananabird.nl
Dekker Mannenmode

tel. (0571) 271 397

Barney’s Catering

Dorpsstraat 39-41, 8181 HN Heerde

&

Pronk Beregening

winkel@slagerijterweele.nl

Vos Tuinvisie BV

Midachten 47, 8162 CK Epe

tel. (0578) 691 573

Dorpsstraat 44, 8171 BR Vaassen

Patrijsweg 10, 8161 VJ Epe

www.slagerijterweele.nl

Van Zelmstraat 9a, 8162 AV Epe

tel. (06) 53 84 96 46

&

tel. (0578) 571 509

tel. (0578) 760 240

www.barneys.catering

Dorpsstraat 27, 7391 DC Twello

info@barneys.catering

tel. (0571) 271 397

Intu Yoga

tel. (0578) 66 20 00

tel. (0578) 56 10 15

info@pronkberegening.nl

Slegers Natuursteen, Keuken & Bad

info@vostuinvisie.nl

www.pronkberegening.nl

Radeweg 2a, 8171 MD Vaassen

www.vostuinvisie.nl

Beekstraat 18, 8162 HB Epe

tel. (0578) 57 77 40

Blokhutwinkel

De Wijnbergen

tel. (06) 23 28 31 02

Restaurant ’t Soerel

info@slegersnatuursteen.nl

Wassink Bestratingen

Zonnehorst 11, 7207 BT Zutphen

Korte Veenteweg 8, 8161 PC Epe

info@intuyoga.nl

Soerelseweg 22, 8162 PB Epe

www.slegersnatuursteen.nl

Stadhoudersmolenweg 200

tel. (0575) 200 200

tel. (0578) 662 880

www.intuyoga.nl

tel. (0578) 688 276

info@blokhutwinkel.nl

info@dewijnbergen.nl

www.blokhutwinkel.nl

www.dewijnbergen.nl

Jumbo Van Andel

7317 AZ Apeldoorn

www.soerel.nl

Tuinplant.nl

tel. (055) 522 53 02

info@soerel.nl

Elburgerweg 111, 8071 TA Nunspeet

info@wassinkbestratingen.nl

tel. (0341) 76 90 51

www.wassinkbestratingen.nl

Gruttersplein 15, 8161 HN Epe
Bos Zwembaden

De Wilcon

tel. (0578) 67 69 10

Schoenmakerij & Sleutelservice

&

Molendwarsstraat 66, 7391 ZS Twello

Eperweg 35, 8181 EV Heerde

epe@jumbo.com

Gert Hennekes

Meervelderweg 95, 3888 NJ Uddel

Wenz Uitvaart

tel. (0571) 280 720

tel. (0578) 69 17 17

www.jumbo.com

St. Martinusplein 5, 8161 ED Epe

tel. (0577) 45 60 19

Lierderstraat 1a, 7364 BH Lieren

info@boszwembaden.nl

info@dewilcon.nl

tel. (0578) 615 476

www.tuinplant.nl

tel (055) 367 11 66

www.boszwembaden.nl

www.dewilcon.nl

Juwelier Huijssoon

www.schoenmakerijhennekes.nl

info@tuinplant.nl

contact@wenz-uitvaart.nl

Hoofdstraat 66, 8162 AK Epe

ghennekes@solcon.nl

www.wenz-uitvaart.nl

Bouwkundig Tekenburo Gerrit Scholten

Doelbeek Interieur

tel. (0578) 61 22 44

Veldkampseweg 6b, 8181 LN Heerde

Kanaalstraat 12, 8181 HW Heerde

info@juwelierhuijssoon.nl

Service Apotheek Epe

Waltorenstraat 3, 3841 KN Harderwijk

Wijnkoperij Kroese

tel. (0578) 631 701

tel. (0578) 691 462

www.juwelierhuijssoon.nl

Willem Tellstraat 17, 8162 ET Epe

tel. (0341) 41 33 19

Hoofdstraat 147

info@gerritscholten.nl

meubel@doelbeek.nl

tel. (0578) 62 71 99

info@vandenboschverlichting.nl

8162 AE Epe

www.gerritscholten.nl

www.doelbeek.nl

Koken & Trends

apotheekepe@mcwt.nl

www.vandenboschverlichting.nl

tel. (0578) 627 123

Hoofdstraat 64, 8162 AK Epe

www.apotheekepe.nl

Bouwontwerp De Jong

Elektra BV

tel. (0578) 611 722

Zichtstede 14, 8171 NB Vaassen

Korte Veenteweg 4, 8161 PC Epe

info@kokenentrends.nl

tel. (0578) 561 493

tel. (0578) 61 25 38

www.kokenentrends.nl

www.bouwontwerpdejong.nl

info@elektrabv.nl

harry@bouwontwerpdejong.nl

www.elektrabv.nl

Van den Bosch Verlichting

info@kroesewijnen.nl
www.kroesewijnen.nl
Wissel Bouw
Blekersweg 16a, 8162 RK Epe

Lies.
Beekstraat 18, 8162 HB Epe

Cosmonique

Het Familierechtkantoor

lisa@cosmostore.nl

Beekstraat 18, 8162 HB Epe

Terborchstraat 8, 8011 GG Zwolle

www.cosmostore.nl

tel. (0578) 610 429

&

info@cosmonique.nl

De Lindehove 3, 8161 EA Epe

Lokhorst accountancy & advies

www.cosmonique.nl

tel. (038) 773 90 60

Parkweg 10, 8161 CK Epe

info@hetfamilierechtkantoor.nl

tel. (0578) 61 41 61

www.hetfamilierechtkantoor.nl

info@lokhorst-epe.nl
www.lokhorstepe.nl

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

tel. (0578) 61 43 01
info@wissel-bouw.nl
www.wissel-bouw.nl

WIJ REALISEREN GRAAG UW DROOM

PASSIE VOOR PERFECTIE
OVER BOS
Bos Zwembaden is specialist op
het gebied van aanleg, onderhoud
en renovatie van zwembaden. We
ontwerpen, realiseren en adviseren.

WAT WIJ BIEDEN
> BINNENZWEMBADEN
> BUITENZWEMBADEN
> ZWEMBAD RENOVATIES
> WELLNESS

GEGEVENS
A Molendwarsstraat 66,

7391ZS Twello
T 0571 - 280720
M info@boszwembaden.nl
I www.boszwembaden.nl

