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Heel veel leuke dingen kunnen niet doorgaan, je kan weinig anders doen 
dan er thuis het beste van maken. Wij hebben een OmWonen voor je 
gevuld om lekker tussendoor te lezen bij de koffie, een glas wijn of een 
fris biertje.

Trouwe lezers zullen opmerken dat deze wat dunner is dan de 
eerdere uitgaves, en inderdaad, ook wij merken dat ondernemers 
terughoudender zijn om in te stappen bij activiteiten en initiatieven. 
Daarom zijn we extra blij met dit resultaat, want juist nu we her en der 
pessimisme ervaren, kijken we met ons magazine graag positief vooruit. 

Wij wensen je veel leesplezier in de tips en verhalen die wij in deze 
uitgave met jullie delen. Ook daarin kijken we veelal vooruit. Naar de 
aanschaf van een keuken bijvoorbeeld die voor je wordt gemaakt om 
oud mee te worden. Dan is het natuurlijk fijn als je van je huis en je 
buiten ook lang en veilig plezier hebt. En als je nu vooruitkijkt en keuzes 
maakt voor jezelf, voor elkaar en alles wat voor jou van waarde is, dan 
kunnen die in de toekomst extra waardevol blijken. 

We kunnen er met z’n allen nu weinig op uit en verlangen naar de nieuwe 
belevenissen die komen gaan als het allemaal weer kan. In dat kader 
deelt onze getalenteerde vaste fotograaf hier portretten van mensen die 
hij op zijn reizen ontmoette. 

Laat je inspireren!

Mark van Emmerik  
Elektrotechnisch installatiebedrijf Elektra BV Epe

OmWonen editie 7, wie had dat 
gedacht in deze onzekere tijd
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03Inhoud

OmWonen is een initiatief van Baksteen & Pul financiële dienstverleners, Elektra, Van Vemde Schilderwerken en Vos Tuinvisie 

Voor meer informatie, bezoek www.omwonen.online of mail naar info@omwonen.online.

Yes! We zijn er weer.



Even terugkijken
In de regiodriehoek tussen Hattem, Vaassen en Nunspeet lag hij op de mat. Ook 

in wachtkamers en andere gezamenlijke ruimtes kwam je hem overal tegen, 
OmWonen editie 6. 



Met artikelen over passie voor je vak en wat je daarmee kan bewerkstelligen, over eindeloos geduld bij de 
renovatie van je oldtimer, over zomerse geluksmomenten in je tuin. Er was het verhaal van Janna en Lammert 
die honderd jaar geleden hun vijftigjarig huwelijksfeest vierden. Bovendien kon je lezen hoe een groep 
weeskinderen liefdevol opgroeit in Kenia dankzij initiatieven uit Epe. Kortom, editie 6 zat vol (zomer)liefde. 

Ondernemers deelden in het magazine hun tips en verhalen om jou te inspireren. Op woensdag 5 juni 2019 
ontmoetten zij elkaar bij Brasserie Bij Ons in Epe, waar met een luide gong het nieuwe magazine werd 
gepresenteerd. Even viel het feestje stil, want iedereen sloeg nieuwsgierig aan het bladeren. Daarna werd er 
uitvoerig getoost op de bijzondere samenwerking.
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REAGEREN?
We horen graag wat je van deze zevende editie van OmWonen vindt. 
Je vraag, opmerking of idee is welkom via info@omwonen.online.



Uiterlijke verzorging06

Heerlijke verzorgingsproducten, van 
merken met de beste eigenschappen 
en een bijzondere reputatie als het gaat 
om hun productontwikkeling. Van al 
die mooie merken voert Clarins hier de 
boventoon, want dit beautyparadijs heeft 
van dit merk de erenaam ‘Signaturesalon’ 
gekregen. Van reiniging en voeding 
voor je huid tot geurende douche- en 
badproducten, producten die voelen 
als noodzaak of juist als pure luxe, de 
parfumerie nodigt je uit rond te snuffelen 
en al dan niet persoonlijk advies in te 
winnen. Voel je welkom.

Een standaardbehandeling bestaat hier niet. Wel standaard 
is het intakegesprek dat je sowieso krijgt. Met een spiegel in 
de hand bespreek je jouw vragen, zorgen en wensen met de 
specialiste. Zo wordt vanzelf duidelijk welke opfrisser jij voor 
nu belangrijk vindt voor je huid. Het team is allround, samen 
met hen kun je werken aan huidverbetering, huidverjonging 
en veel meer. Wil je inzetten op het minimaliseren van 
lijntjes en littekens, couperose of pigmentvlekjes? Wil je 
acné laten behandelen of overtollige haartjes voorgoed laten 
verwijderen? De specialistes zullen je vertellen wat je van de 
behandeling mag verwachten. Eens per maand komt een 
cosmetisch arts het team versterken, waardoor je zelfs kunt 
kiezen voor het verjongende resultaat van injectables. Laat je 
gewoon eens informeren.

Een warm onthaal met mooie 
producten om je heen, een gezellig 
wachtmomentje met een kopje 
koffie en daarna begeleid worden 
naar een ruime behandelkamer 
met een comfortabele stoel. Hier 
krijg je in alle rust en met volle 
aandacht je behandeling. Het 
zijn alle ingrediënten om lekker 
even de tijd te kunnen vergeten. 
Heerlijk.

Voel je welkom in
Van top tot teen 
verzorgd

Cosmonique en Pour Vous Montizaan 
bundelen hun talenten en modelleren 
nu samen hét beautyparadijs van de 
Veluwe. In de loop van de zomer doen 
ze dat ook echt onder één dak, opdat je 
van top tot teen verzorgd kunt worden. 
Of dat nu is met producten, adviezen 
of behandelingen, een bezoek aan 
deze combinatie van parfumerie en 
schoonheidsinstituut zal voelen als 
verwennerij. ‘Het moet een feestje zijn’, 
zegt Wim Dalhuisen, de stuwende kracht 
achter dit complete aanbod. Hoe de 
beleving hiervan voor jou is als klant, dat 
laat hij over aan zijn gespecialiseerde 
team - met Suzanne Derksen als 
dagelijks manager.

Snuffelen met of zonder advies 

De opfrisser die jij 
belangrijk vindt 

De tijd vergeten 
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Met permanente make-up voel je je 
altijd ‘aangekleed’. Je wilt natuurlijk wel 
dat deze make-up veilig, hygiënisch en 
met goedgekeurde pigmenten wordt 
aangebracht én je wilt zeker zijn van een 
natuurgetrouw resultaat. Met de juiste 
behandeling kom je tot wel een paar jaar 
lang áltijd tiptop voor de dag. En heb je 
daar zin in of is er een gelegenheid voor, 
dan vul je deze make-up aan met een 
dag- of avondmake-up. Het is maar net 
waar jij je mooi bij voelt!

Een indrukwekkend assortiment van 
eau de toilettes en parfums om uit te 
kiezen. Daarin ontbreken klassiekers 
als Dior, Chanel, Guerlain en Houbigant 
natuurlijk niet. Jongere exclusieve 
merken als Zadig & Voltaire en Jean 
Paul Gaultier maken het compleet en 
nichemerken als Amouage en Acqua 
di Parma zorgen voor de overtreffende 
trap aan geurkeuzemogelijkheden. De 
specialistes om je heen weten waar de 
zoektocht te beginnen en samen vind je 
hier gegarandeerd een treffend, bij jou 
passend bouquet. 

In de Brow Bar laat je je 
wenkbrauwen professioneel stylen, 
waxen en tinten. Maar misschien 
kies je liever voor de natuurlijke look 
van gelifte wenkbrauwhaartjes? Of 
benadruk je juist jouw sprekende blik 
met een wimperlift? De specialistes 
vertellen meer je over de effecten, 
de verschillen en de technieken. 
Waar je ook voor kiest, je kiest voor 
een resultaat dat zes weken lang 
prachtig blijft. 
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Ernie van Beek, Janiek Hooghordel 
(geen foto), Henriëtte Koobs, Ilona 
Langenberg, Henriëtte Rorije, Priscilla 
Tellegen en Krista Wassink vormen 
samen met Suzanne Derksen het team van 
Cosmonique Pour Vous Parfumerie, ieder 
met haar eigen specialismen. Nu nog huist 
het beautyparadijs op twee locaties in Epe, 
namelijk op Hoofdstraat 69 en Hoofdstraat 
105. In de loop van de zomer zullen zij met 
elkaar zijn ondergebracht in de totaal nieuw 
ingerichte salon-parfumeriecombinatie op 
nummer 105.

Jouw make-up altijd tiptop 

Vind jouw bouquet 

Styling voor onweerstaanbare ogen 

WWW.BEAUTYPARADIJSCOSMONIQUE.NL

het Beautyparadijs
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Michiel Buis is tandarts, ondernemer en al 15 jaar de kartrekker in de 
ontwikkeling van Centrum Mondzorg Epe. Deze regionale groepspraktijk is 
gevestigd aan de Korte Veenteweg 11a in Epe.

Tandzorg in onze regio:

voor een

VERANDERING  ‘Er is de laatste jaren zóveel veranderd in het 
tandzorglandschap. Om te beginnen verwachten we met z’n 
allen veel van de tandheelkundige zorg, veel meer dan een 
paar decennia geleden. Logisch. De kennis en de techniek 
zijn enorm ontwikkeld en mensen zijn zich bewust van de 
waarde van een gezond en verzorgd gebit. Maar alle nieuwe 
zorgmogelijkheden moesten nog uit solopraktijken komen. Een 
verandering die eigenlijk al heel lang nodig was, krijgt nu pas 
echt vorm.’ 

UITGANGSPUNT  Want een solist kan geen specialist zijn op 
álle gebieden, dat is een uitgangspunt in de nieuwe indeling. 
‘Krachten bundelen’ is het basisprincipe dat daaruit voortvloeit, 
zeker ook gezien het tandartsentekort van nu. ‘Door samen 
te werken kunnen we een regio bedienen’, vervolgt Michiel. 
‘Bovendien heeft elke zorgverlener zo de mogelijkheid zijn 
kennis op een specifiek gebied te verdiepen. Samen leunen we 
op elkaars kennis en ervaring en met elkaar kunnen we een 
compleet pakket bieden, een zorgpakket van topkwaliteit.’ 

KRACHTEN BUNDELEN  Zo’n bundeling van krachten is in 
Epe gerealiseerd in de vorm van een tandzorgcentrum. ‘We 
zijn volop in ontwikkeling. Dat blijft natuurlijk altijd zo, maar ik 
bedoel te zeggen dat we volop bezig zijn een rol te nemen in 
de tandzorginrichting tussen Apeldoorn en Zwolle. Gelukkig 
zien ook collega tandartsen de kracht van het bundelen. 
Vakgenoten van de huidige generatie sluiten aan en doen 
graag waar ze goed in zijn, ze willen zich specialiseren, echt 
goede zorg verlenen. We zijn een heel divers team, niet alleen 
vaktechnisch, maar ook als persoonlijkheden. Samen houden 
we elkaar fris en gemotiveerd om innovatief te blijven.’

KWALITEIT WAARBORGEN  ‘Landelijk zie ik een tendens van 
ketenvorming, vaak aangestuurd door managers. Zelf zie ik 
meer toekomst in bundeling van praktijken tot een groep, een 
groep die leunt op een tandheelkundig zorgcentrum. Zo’n 
groep wordt dan aangestuurd door een tandarts, waarmee de 
kwaliteit te allen tijde gewaarborgd blijft. Collega tandartsen 
kunnen dan binnen die groep ontzorgd worden voor de 

toenemende randwerkzaamheden. Zo blijft hun focus volledig 
gericht op waar ze voor opgeleid zijn, namelijk de mond gezond 
houden, dan wel gezond maken.’

SPECIALISTISCHE BEHANDELING  Een ‘hub’ is de naam die 
Michiel geeft aan zo’n regionaal – alles in huis – tandheelkundig 
zorgcentrum. Hij vervolgt: ‘Prettig persoonlijk contact en open 
besprekingen van wensen, noodzakelijkheden en mogelijkheden, 
daar begint de zorg mee. Vervolgens kan je binnen de groep 
alles halen. Heb je een specialistische behandeling nodig? 
Dan word je doorverwezen naar de juiste collega. Alle vormen 
van mondzorg zijn mogelijk, want we hebben iedereen in 
huis: preventieassistentes, een tandarts voor orthodontie, 
mondhygiënisten, een implantoloog, tandtechnici en zelfs een 
kaakchirurg vanuit het ziekenhuis. Na hun specialistische zorg 
kom je gewoon weer terug bij je vertrouwde tandarts.’

GOED OP WEG  ‘Gebundeld kunnen we investeren, in 
specialismen, maar zeker ook in apparatuur. Alles gaat hier 
bijvoorbeeld digitaal, zelfs het maken van modellen gebeurt 
computergestuurd. ‘Gipshappen’, dat doen we niet meer. Ik 
bouw heel graag in de breedte verder aan deze vorm van 
tandheelkunde nieuwe stijl. Daarvoor moeten we met z’n allen 
over de gemeentegrenzen heen stappen. Iedereen wordt daar 
beter van. Overigens geloof ik dat een dergelijke regionale 
indeling de toekomst is voor heel Nederland. Hier zijn we in elk 
geval al goed op weg.’

WWW.TANDARTSEPE.NL

|  We stonden op testbeeld, maar de 
moderne, nieuwe zenderinrichting 
wordt geprogrammeerd  |

‘We stonden op testbeeld, maar de moderne, nieuwe zenderindeling wordt ingericht’, aldus 
Michiel Buis. Met een flink team werkt hij aan de herinrichting van de tandzorg tussen 
Apeldoorn en Zwolle. Vol enthousiasme en overtuiging vertelt hij het hoe en waarom.

TIJD
ZENDERINDELING

NIEUWE



ADVIESBEHOEFTE  Auke Pul ontmoet dagelijks mensen 
die toekomstplannen uitwerken maar - net als ieder 
ander - geneigd zijn deze vraagstukken te laten liggen. 
Auke vertelt: ‘Wanneer wij cliënten in alle rust adviseren 
over hun financiën en daarbij aansluitende verzekeringen, 
komen er vanzelf verschillende scenario’s voorbij. ‘Wat 
nou als’ luidt dan steeds opnieuw een vraagstuk in. Wat 
regel je bij leven? En wat gebeurt er met je nalatenschap 
als je overlijdt? Het komt even aan de orde, maar actie 
blijft uit. Mijn collega’s en ik besloten een opleiding te 
gaan doen om die particulieren verder te kunnen helpen. 

OVER DE DREMPEL  Auke en zijn collega’s Sander 
Zandvliet en Jeffrey Littel zijn hypotheekadviseurs en/
of gecertificeerd financieel planners. Sinds zij hun 
aanvullende opleiding Erfrechtplan afrondden, adviseren 
zij hun cliënten dus ook actief op het gebied van erfrecht. 
‘Net als bij bijvoorbeeld hypotheekadvies, starten we 
met een vrijblijvend gesprek. Besluit je daarna de zaken 
formeel op een rij te laten zetten, dan maken we een 
vervolgafspraak. En om op de vraag terug te komen, 
ja, het is er altijd een goed moment voor. Je weet maar 
nooit wat er morgen gebeurt.’ 

TOEGEVOEGDE WAARDE  ‘We werken samen met 
notaris Wassink in Epe, onze overbuurman. We 
begeleiden je tot over de drempel van zijn kantoor. 
Wanneer we alles in alle rust met de mensen hebben 
doorgesproken en uitgewerkt, controleert de notaris 
de stukken inhoudelijk. Hij maakt ze officieel. Onze 
toegevoegde waarde aan het geheel wordt vooral ervaren 
in onze praktische uitleg en ons dagelijks taalgebruik. 
En we vragen even verder. Dan komen we soms tot de 
conclusie dat zaken breder moeten worden bekeken en 
geregeld dan in eerste instantie het geval leek.’

Wat nou 

als...
Nadenken over onze nalatenschap, we 

schuiven het graag voor ons uit. Laat staan 

dat we naar de notaris stappen. En is het 

er eigenlijk ooit een goed moment voor? 

|  Je weet 
maar nooit 

wat er morgen 
gebeurt  |



NAAR EIGEN INZICHT  ‘Alles dat voortkomt uit een 
overlijden of een wilsonbekwaamheid, is geregeld in de 
wet. In de basis is dat goed’, vervolgt Auke. ‘Toch kun je 
op heel veel punten je zaken naar eigen inzicht regelen. 
Die punten moet je duidelijk en op tijd vastleggen. Dat is 
echt wenselijk, want tussenkomst van de kantonrechter, 
wachttijden, onnodig veel zorgbijdrage of erfbelasting 
betalen, dat vindt zelden iemand een goed idee.’

JURIDISCH GELDENDE STEM  ‘Dus doorlopen we 
samen alle mogelijkheden om je een juridisch geldende 
stem te geven. Bijna alles kan. Onze gesprekken 
leiden doorgaans tot testamenten, levenstestamenten 
en volmachten, al dan niet aangevuld met in- of 
uitsluitingsclausules of met opvullegaten. Nu noem ik 
al veel termen, maar aan het eind van ons traject is je 
helder wat waarmee wordt geregeld. En denk niet dat 
het voor jou niet nodig is, want de wet is eigenlijk nooit 
gelijk aan jouw persoonlijke ideeën. Dat geldt zéker ook 
voor alleenstaanden of stellen zonder kinderen. Ook hen 
spreek ik heel graag, dan kan ik ze vertellen waarom.’
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Praktische en emotionele ellende
Wat nou als jij dement wordt? Mag je partner dan voor 
je beslissen dat het tijd is voor een verpleeghuis? En als 
hij/zij na verloop van tijd het huis wil verkopen, kan hij/
zij dat dan gewoon doen?

Het zijn maar een paar vragen, je voelt het al aankomen, 
het antwoord op deze vragen is ‘nee’. Zorgen dat dit wél 
kan, is een pure vorm van zorgen voor elkaar. In een 
levenstestament regel je dat (bijvoorbeeld) je partner 
voor je beslist. Daarmee schakel je de wettelijke rol 
van de kantonrechter uit en dat scheelt aanzienlijk veel 
praktische en emotionele ellende.

Jeffrey Littel, Auke Pul en Sander Zandvliet zijn erkend 
hypotheekadviseurs en/of gecertificeerd financieel planners (FFP) 
bij Baksteen & Pul financiële dienstverleners in Epe. Sinds kort 
adviseren zij ook particulieren op het gebied van erfrecht.

WWW.BAKSTEENPUL.NL
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ONENIGHEID  Karin en Marieke zijn als erfrechtadvocaten 
betrokken bij de afwikkeling van erfenissen waarbij onenigheid 
is ontstaan. ‘Zeker als er niets is geregeld, horen we regelmatig 
van erfgenamen dat de overledene wensen heeft uitgesproken. 
Maar ja, het staat nergens beschreven. Moeder kan inderdaad 
iets tegen een dochter hebben gezegd en misschien heeft ze 
tegen een andere dochter nét iets anders gezegd. Misschien 
was moeder toch ook al wel een beetje in de war. Zo kunnen 
conflicten ontstaan’, vertelt Marieke. 

WEES CONCREET  ‘Leg je ideeën dus vast en wees daarbij 
concreet. In het voorbeeld van het schilderij en de piano is dat 
helder. Erik en Anne zullen geen discussie krijgen over wie nu 
wat erft en of deze uitkomst wel echt jouw intentie was. Een 
ingewikkelder voorbeeld is het nalaten van een huis. Als je in je 
testament vastlegt dat een van je kinderen het ouderlijk huis erft, 
leg dan ook vast hoe de waarde daarvan te zijner tijd zal worden 
bepaald. Zo voorkom je discussie over het bedrag waarmee de 
andere kinderen straks worden gecompenseerd.’

NIET ALLEEN DE WET  ‘Het gros van de erfenissen verloopt 
gelukkig zonder tussenkomst van advocaten. Toch wordt onze 
bijstand regelmatig ingeroepen door erfgenamen die er onderling 
niet uit komen. Naast juridische discussies die dan gevoerd 
worden, spelen emoties en oud zeer een onmiskenbaar grote rol. 
Vaak horen we ‘hij heeft altijd al meer gehad’, of ‘zij eigende zich 
vroeger ook al alles toe’. We hebben dus niet alleen te maken met 
de wet, maar juist ook met de menselijke aspecten. De diepgang 
en de krachten daarvan moet je niet onderschatten.’ 

‘Denk niet: ze komen er wel uit.’ Dat is het eerste 
advies dat Karin Wientjes te binnen schiet als het 
gaat om het moment waarop je je nalatenschap 
daadwerkelijk regelt. Haar collega Marieke Veurman 
knikt instemmend. ‘Als je wilt dat Erik het schilderij 
krijgt en Anne de piano, leg dat dan vast.’

Emoties en
oud zeer 

bij een 
nalatenschap
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VERDRIETIG GENOEG  ‘Als advocaten starten we niet zomaar 
rechtelijke procedures. In tegendeel’, licht Karin de werkwijze van 
haar en haar collega’s toe over de gevallen waarbij hun hulp wordt 
ingeroepen. ‘Eerst proberen we bloot te leggen wat er nu écht 
gaande is. Soms zijn mensen gewoon boos of ze ervaren geen 
waardering. ‘Ik heb de laatste jaren gezorgd voor moeder. Waar 
was hij?’, horen we dan. Als een zaak zich ervoor leent, proberen 
we de kwestie buiten de rechter om op te lossen. Daar gaat de 
voorkeur vaak naar uit omdat de uitkomst van een rechtszaak 
doorgaans niet met zekerheid gegeven kan worden en een 
procedure kostbaar kan zijn. Vergis je ook niet hoeveel energie 
zoiets de betrokkenen kost. Het is allemaal al verdrietig genoeg. 
Liever zoeken we contact met de advocaat van de wederpartij, 
zodat we kunnen sturen naar een betere toekomst.’

ONDERHOUD EN VERTEL  ‘Wij zien eigenlijk alleen de gevallen 
waarin het mis gaat, wat dat betreft hebben wij een vertekend 
beeld. Op basis van onze ervaringen kunnen we wel zeggen dat 
het belangrijk is om al het vastgelegde up to date te houden. Als 
er discussie is, betreft het namelijk vaak verouderde testamenten. 
Zorg ervoor dat je je testament onderhoudt. En als je in goede 
harmonie met elkaar leeft, vertel dan over de inhoud ervan en 
leg je overwegingen uit. Dat voorkomt verrassingen en het geeft 
je dierbaren de gelegenheid om nu vragen te stellen. Achteraf 
kunnen zij dat niet meer doen.’

Marieke Veurman en Karin Wientjes zijn de erfrechtspecialisten van Het 
Familierechtkantoor. Samen met collega’s Josine Bruning, Josje Hana en 
Yvonne ten Kate voorzien Marieke en Karin in juridische bijstand op het gebied 
van erf- en familierecht, echtscheiding en mediation. Het advocatenkantoor heeft 
vestigingen in Zwolle, Epe en Apeldoorn. 

WWW.HETFAMILIERECHTKANTOOR.NL

Om over na te denken
Het is verstandig om een executeur aan te wijzen, iemand die 
jouw nalatenschap afwikkelt. Overweeg je één van je kinderen te 
benoemen tot executeur? Besef dan wel dat de andere kinderen 
het lastig kunnen vinden als hun broer of zus het allemaal (alleen) 
mag regelen. Het kan leiden tot wrijving. Besluit je toch één van je 
kinderen aan te wijzen, bespreek dan met al je kinderen het waarom.
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verkeren
Het kan

Het is 1953 - na het overlijden van hun vader Evert - als 
Dina, Eefje en Hendrik-Jan IJzerman samen afspreken 
altijd bij elkaar te blijven en de boerderij precies zo 
voort te zetten als hun ouders dat altijd deden. Aan die 
afspraak houden zij zich.

ZELFVOORZIENEND  In en om de karakteristieke IJsselhoeve 
aan de Kanaaldijk waarin ze wonen, verdelen de broer en 
zussen de taken. Ze bedrijven zowel akkerbouw als veeteelt 
en zijn als drie-eenheid helemaal zelfvoorzienend. Contact 
met de buitenwereld hebben ze wel, maar eigenlijk komen 
er maar weinig mensen écht over de vloer. Dina, Eefje en 
Hendrik-Jan leven decennialang een teruggetrokken bestaan 
op de hoeve, waar de tijd als het ware stil blijft staan.

EEN UNICUM  Het is 2010 als de langst levende van de drie, 
Dina overlijdt. Zij is dan de negentig al gepasseerd en laat 
de hoeve na aan haar nabestaanden. Die nabestaanden 
stemmen er mee in om een zinvolle nieuwe bestemming te 
vinden voor het geheel. Op dat moment is de hoeve namelijk 
nog steeds identiek aan hoe deze in 1898 werd gebouwd en 
dat is een unicum. Stichting Erve IJzerman wordt opgericht 
en stelt zich als doel om deze nalatenschap te kunnen 
behouden en er een publieke bestemming voor te vinden. 

UITGENODIGD  Nu, tien jaar en vele samenwerkingen later, is 
de restauratie van Erve IJzerman opgeleverd. De zorgvuldig 
gerestaureerde hoeve en haar bijgebouwen zijn ingericht 
als het eerste Nederlands zuivelmuseum, de laatste fase 
van een intensief traject. Op hetzelfde erf waar jarenlang 
vreemden niet erg welkom waren, wordt tegenwoordig 
íedereen uitgenodigd. Wie belangstelling heeft, kan een kijkje 
komen nemen – óók in de hoeve en in het leven van Dina, 
Eefje en Hendrik-Jan. Het kan verkeren! >>
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‘Deze boerderij is een toonbeeld van cultureel erfgoed 
zoals je zelden ziet. Zowel buiten als binnen was alles 
nog in originele staat; een uitgelezen gelegenheid om de 
verhalen uit het verleden te kunnen blijven vertellen. In 
dit huishouden was beperkt stroom, kwam één koperen 
waterleiding binnen en het was niet aangesloten op 
de riolering. Als vanzelfsprekend werden materialen 
hergebruikt. Zo kon je bijvoorbeeld de oude as van een 
wagen herkennen in een hek en oude luiken en deuren in de 
constructie van het kippenhok.’

BEHOUDEN EN BELEVEN  Bas Post, bouwkundige namens 
opdrachtgever Boerderij en Landschap*, begeleidde de 
restauratie. ‘We wilden graag alles behouden, daar waar 
mogelijk verbeteren, maar zonder afbreuk te doen aan hoe 
het was. We wilden deze boerderij toegankelijk maken voor 
een breed publiek. Daarmee zou iedereen het mooie verhaal 
achter de gevel kunnen beleven. Om die doelen te kunnen 
realiseren, was veel voorbereiding nodig. Vanaf het prille 
begin van dit traject dacht bouwbedrijf Van Laar actief mee.’

EERSTE FASE  ‘De eerste fase van de restauratie bestond 
uit het wind- en waterdicht maken van de boerderij. We 
hadden op dat moment beperkte financiën beschikbaar, 
maar de noodzaak tot actie was echt groot. De tand des 

tijds had de constructies van de gebouwen flink aangetast 
en het proces van aftakeling moest stoppen. In 2013 
restaureerde bouwbedrijf Van Laar de dakconstructies, 
daken, dakkappellen en kozijnen. Ook werd er verwarming 
aangelegd en vanaf dat moment werd de boerderij 
verwarmd. Zo kon vocht niet langer meer schade 
aanrichten aan de bouwkundige staat.’

OPRECHTE INTENTIE  In de tijd die volgde, werkten we aan 
de voorbereidingen van de tweede fase en de bijbehorende 
fondsenwerving. Ook in dit traject dacht Van Laar mee. 
Het bouwbedrijf voldoet in alle opzichten aan onze eisen, 
de mensen hebben binding met het project, ze zijn lokaal 
betrokken, vakkundig en gecertificeerd. Wij ervoeren 
bovendien een gezamenlijke, oprechte intentie dit alles te 
bewaren voor de toekomst. En dat Van Laar het ambacht 
van restaureren werkelijk beheerst, heeft het bouwbedrijf 
bevestigd in de restauratie die volgde.’

TWEEDE FASE  ‘Die tweede fase was een nog grotere 
operatie. De stalen vloerbalken onder het huis waren 
helemaal geoxideerd. Het staal was daardoor uitgezet en 
dat werkte door in de gehele constructie. Het drukte álles 
los. Het woonhuis werd compleet onderstempeld en de 
balken werden vervangen door thermisch verzinkte stalen 
balken. De troggewelven werden opnieuw gemetseld met 
hergebruikte stenen en de inmiddels gedemonteerde vloer 
werd vervangen door een dikkere geïsoleerde vloer met 
vloerverwarming. De toekomstige bezoeker zal hier niets 
van zien, want de bijzondere, originele tegelvloer uit 1898 is 
als een puzzel precies teruggelegd op haar vertrouwde plek.’

|  De troggewelven werden 
opnieuw gemetseld met 
hergebruikte stenen  |
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|  De stalen 
vloerbalken 
onder het 
huis waren 
helemaal 
geoxideerd  |

GECOMBINEERDE EXPERTISES  ‘Een ander belangrijk 
onderdeel van de restauratie was het herstel van de houten 
gevelkozijnen. Hieraan konden de vakmannen van Van 
Laar hun hart ophalen. Dit ambachtelijke werk is ook erg 
beeldbepalend. Al met al kunnen we allemaal met een 
goed gevoel terugkijken op dit project. Natuurlijk waren er 
tegenvallers. Die losten we steeds weer op met keuzes op 
basis van kwaliteit. We combineerden onze expertises en 
bleven open communiceren. Met z’n allen zijn we trots op 
het eindresultaat.’

T
E

K
ST

 A
nn

em
ie

k 
G

re
fh

or
st

  B
E

E
L

D
 B

O
Ei

 (J
an

 v
an

 D
al

en
) 

B
R

O
N

N
E

N
 w

w
w

.e
rv

ei
jz

er
m

an
.n

l, w
w

w
.b

oe
i.n

l, w
w

w
.z

ui
ve

lm
us

eu
m

.n
l, w

w
w

.v
an

la
ar

.n
l

* 
Bo

er
de

rij
 e

n 
La

nd
sc

ha
p 

is
 e

en
 d

oc
ht

er
on

de
rn

em
in

g 
va

n 
BO

Ei

‘Zonder mensen met liefde voor wat ze doen, kunnen wij geen vakwerk 
leveren’ aldus Jan-Pieter van Laar, die de vierde generatie is aan 
het roer van allround Bouwbedrijf Van Laar in Wapenveld. Over dit 
project zegt hij: ‘Het is een project waar onze vakmensen, samen 
met onze partnerbedrijven en onder leiding van projectmanager 
Klaas Zondergeld, vol passie aan hebben gewerkt. Gelukkig mogen 
wij nog vaak echt ambachtelijk vakwerk maken dat past bij onze 
restauratiespecialisten. De kern is de kwaliteitsbenadering die we 
nastreven, ook in al onze andere typen projecten.’

WWW.VANLAAR.NL
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gezond  
verstand

NGEWIKKELD  Erwin van Andel is directeur van Jumbo Van Andel. Hij 
ontvangt voedingsdeskundige Suzanne Derksen in zijn supermarkt. 
‘Wat die betere keuzes zijn, is nog best wel ingewikkeld, merk ik’, zegt 
hij. ‘Het valt me wel op dat iedereen daarover nadenkt en dat vind ik 

mooi. Behalve dan misschien de jeugd, want ik schrik van het aantal 
frikandelbroodjes en blikjes energiedrank die in schoolpauzetijden langs de 
kassa vliegen.’ 

BEWUST  ‘En eerlijk gezegd verbaas ik me soms over hoeveelheden in een 
karretje. Natuurlijk verkopen we graag flinke hoeveelheden, we zetten graag 
om. Maar we hopen wel dat de koelkast op tijd wordt leeggegeten. Als je 
bewust met eten omgaat, geniet je er ook meer van, dat is mijn ervaring. >>

I‘Een bakje chips voor de 

zaterdagavond, dat moet toch ook 

kunnen? Toch zou ik mijn klanten wat 

vaker willen helpen betere keuzes te 

maken als ze bij ons boodschappen 

komen doen.’ 

Kiezen met
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‘Je kunt een weegschaal gebruiken als 
je kookt’ reageert Suzanne. ‘Dat raad ik mensen vaak aan. Op 
den duur krijg je een betere kijk op hoeveelheden en daar pas 
je dan je boodschappen wel op aan. Deze methode voorkomt 
bovendien dat je te veel eet, een heel belangrijk extra argument.’

TENDENS  ‘Die jeugd buiten beschouwing gelaten, merk ik dat 
mensen vragen hebben over de voedingswaarde van producten’, 
vertelt Erwin. ‘Aan de hand van het productetiket proberen we die 
informatie te geven, maar echt helpen vanuit kennis kunnen mijn 
collega’s en ik eigenlijk niet goed. Het zou zo mooi zijn als we 
onze klanten beter wegwijs kunnen maken naar de goede keuzes 
in de winkel. Dat gezegd hebbende, zie ik ook de opmars van 
‘gemak’. Daar is veel vraag naar en er is veel aanbod. Deze twee 
tendensen lijken elkaar tegen te spreken.’

PUUR  Suzanne heeft daar zo haar eigen kijk op. ‘Gemak kan!’ 
Zegt zij overtuigd. ‘Een zakje gemengde sla en een stukje 
gerookte kip is een mooie basis voor een gemakkelijke maaltijd. 
Het probleem zit meer in de kant en klare pakjes, zakjes en 
sausjes. Het is schrikbarend hoeveel suiker er in zit, overal in 
eigenlijk. En wist je dat we gemiddeld 120 keer zoveel zout 
eten als goed voor ons is? Ik zeg altijd, de beste route door de 
supermarkt is via de buitenring. Puur! Dat is het sleutelwoord 

en pure producten vind je daar. Denk aan versproducten zoals 
groenten, fruit, vlees en vis, maar ook noten en zaden zijn goede 
keuzes. Stel je voor wat mensen in de oertijd aten en je weet wat 
goed voor je is.’ 

BOODSCHAPPENLIJSTJE  ‘Plan wat je eet. Als je van tevoren 
goed plant, ben je een stuk minder geneigd naar iets ongezonds 
te grijpen. Goede keuzes in de supermarkt ontstaan dus eigenlijk 
al bij het maken van een doordacht boodschappenlijstje. Wat 
en hoeveel er op dat boodschappenlijstje staat, is voor iedereen 
anders. Heb je kinderen in de groei, ben je een intensieve sporter, 
dan heb je andere verhoudingen en hoeveelheden nodig dan 
wanneer je bijvoorbeeld een minder actieve oudere bent. Daarbij 
doel ik op vitaminen, mineralen, koolhydraten, enzovoort. 
Een individueel advies is altijd leerzaam, maar ‘puur’ blijft het 
uitgangspunt.’

TOEGEVOEGD  ‘Nog even over suiker, he?’ Grijpt Erwin terug 
in het gesprek. ‘Suiker is ongezond, helder, vandaar ook mijn 
bezorgdheid over die energiedrankjes. Maar hoe zit het dan met 
honing?’ ‘Honing kent ook wel nadelen, maar het is vooral niet 
altijd puur’, antwoordt Suzanne. ‘Buiten de EU zijn er minder 
strenge regels en wordt er vaak suikersiroop aan toegevoegd. 
Kies je dus een honing in de winkel, check dan op het etiket waar 
het vandaan komt. En wil je nog verantwoorder kiezen, ga dan 
voor een honing uit de streek. Die is niet alleen puur, die heeft 
bovendien geen onnodige kilometers gemaakt.’

Eten weggooien 
is echt niet van 
deze tijd, toch?’



| Erwin: ‘Als je bewust met 
eten omgaat, geniet je er 
ook meer van, dat is mijn 

ervaring.’ |

Erwin van Andel is directeur van supermarkt Jumbo Van Andel in Epe. 
Suzanne Derksen begeleidt als voedingsdeskundige mensen om in 
de juiste verhouding voedingsstoffen tot zich te nemen. Suzanne is 
bereikbaar op telefoonnummer 06 - 57 64 66 11.

WWW.JUMBO.COM

OOK VEEL VRAGEN?  Niet elke plantaardige olie schijnt 
geschikt te zijn om in te bakken. Dus welke kies je dan? 
Of misschien wil je koolhydraten minderen, maar zoek je 
nog naar alternatieven voor je menu? Voor deze en alle 
andere keuzevraagstukken is Suzanne Derksen een aantal 
middagen aanspreekbaar. Met haar kennis maakt zij je 
graag beter wegwijs in de supermarkt:

Vrijdag 25 september van 15.30 uur tot 17.30 uur
Vrijdag 30 oktober van 15.30 uur tot 17.30 uur
Vrijdag 27 november van 15.30 uur tot 17.30 uur
Jumbo Van Andel, Gruttersplein 15 in Epe
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STREEKPRODUCTEN  ‘Dat geldt natuurlijk voor alle 
streekproducten’, stemt Erwin in. ‘Bovendien geven 
ze je een goed en vertrouwd gevoel. Wij hebben voor 
streekproducten speciale hoekjes in de winkel. Inderdaad 
hebben we honing uit de omgeving in ons assortiment. 
’s Zomers hebben we altijd aardbeien uit de buurt en we 
verkopen meel dat geproduceerd is in de molen van Oene. 
Onlangs hebben we ons assortiment streekproducten 
verder uitgebreid, dus zijn er hier in de winkel nog meer 
verantwoorde keuzes te maken.‘

21Werken & leven



| Elektriciteit is een vak 
apart, realiseer je dat |



GROEPEN  ‘Zorg dat je voldoende 
groepen hebt in de meterkast. 

Met hedendaags gebruik van 
huishoudelijke apparaten heb je 
ten minste acht groepen nodig. 
Veel oude huizen hebben nog een 
elektriciteitsinstallatie met vier groepen, 
daarvan kun je bij voorbaat zeggen dat 
deze wordt overbelast.’ 

VERDEEL  ‘Breng grote 
energievragers onder bij 

verschillende groepen. In de keuken 
staan bijvoorbeeld de vaatwasser, het 
koffiezetapparaat en de waterkoker. 
Als je die na het eten allemaal tegelijk 
aanzet, vraagt dat veel van een beperkt 
aantal stroomleidingen. Die stroom kan 
prima van verschillende groepen komen. 
Regel gewoon dat dat voor elkaar is.’ 

AARD  ‘Elektriciteit is nu eenmaal 
gevaarlijk en de aardlekschakelaar 

is onze bescherming. Wees er zeker 
van dat alle aansluitingen hiermee 
verbonden zijn. In veel oudere huizen 

1
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4
6

53

23Wonen

Mark van Emmerik is eigenaar van 
elektrotechnisch installatiebedrijf Elektra BV in Epe.

ZORGELOOS
INPLUGGEN

Elektriciteit vinden we met z’n allen zó vanzelfsprekend, dat we bijna achteloos 

een stekker in het stopcontact drukken. ‘En dat moet ook gewoon kunnen’, zegt 

Mark van Emmerik, ‘maar zorg dat de basis voor elkaar is.’ 

is maar een deel van de installatie 
voorzien van aardlekschakelaars. Het 
is het beste als elke groep een aparte 
aardlekschakelaar heeft.’

TEST  ‘De aardlekschakelaar moet 
regelmatig worden getest. In de 

basis gaat het erom dat de spanning 
een weg naar de aarde moet hebben. 
Zit hier – om welke reden ook - een 
‘lek’ in, dan moet de spanning direct 
worden uitgeschakeld. Daarmee is 
het gevaar van elektrocutie voor jou 
en voor je huisgenoten afgewend. Of 
dat mechanisme nog werkt, kun je zelf 
testen met de testknop in je meterkast. 
Maak er een gewoonte van dat 
regelmatig te doen, bijvoorbeeld bij elke 
wisseling van zomer- en wintertijd.’ 

MEET  ‘’Aardleks ’moeten snel 
voorkomen of afgeschakeld worden. 

Komt je lichaam onverhoopt onder 
stroom te staan, dan kan het die 
spanning namelijk maar een beperkte 
tijd verdragen. Een erkend installateur 

heeft de apparatuur en de kennis om te 
bepalen of de aardlekschakelaar binnen 
de veilige marge uitschakelt. Voor 
zo’n meting kun je een vaste afspraak 
maken. Mijn collega’s en ik komen dan 
bijvoorbeeld elk jaar bij je langs.’

BESEF  ‘Kroonsteentjes onder een 
laag latex op de muur, aan elkaar 

geknoopte elektriciteitsdraden, ik zie 
te vaak knutselwerkjes. ‘Het tintelt een 
beetje onder de douche’ hoor ik wel 
eens… Mensen beseffen niet wat de 
gevolgen kunnen zijn van ondeugdelijke 
installaties. Elektriciteit is een vak apart, 
realiseer je dat. Ga niet zelf aan de slag, 
maar schakel de gecertificeerde vakman 
in. Het is voor je eigen veiligheid. 

WWW.ELEKTRABV.NL

6 veiligheidstips van de elektrotechnisch installateur:
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WELKOM  Op eigen terrein is ruim 
aanbod aan parkeerplaatsen; een haast 
ongekende luxe in deze tijd. ‘Be®Nice’ 
luidt het op de gevel en ‘lingerie voor 
jou’. Zou je nu nog twijfelen om binnen 
te gaan, dan openen de dubbele deuren 
zich uitnodigend, alsof ze zeggen willen: 
‘welkom!’ en dat is precies de bedoeling. 

BREDER ASSORTIMENT  De vaste schare 
klanten van de afgelopen decennia vindt 
er hier nog steeds haar vertrouwde 
producten, maar er is méér. De winkel 
heeft nieuwe kleuren, een nieuwe sfeer 
en een zichtbaar breder assortiment. 
In een snelle scan zie je nachtkleding, 
onderkleding, badkleding en spakleding 
van allerlei merken, ook loungekleding en 
travelkleding hangt hier voor het uitkiezen. 

LOUNGEKLEDING  Wat dat inhoudt? 
Loungekleding is in-huis-kleding; 
comfortabel van materiaal, zonder knel- 
of striempunten, lekker om in te bewegen 
of juist in onderuit te hangen en eigenlijk 
gewoon een leuk pak. Je doet in zo’n pak 
gerust de voordeur open en je kunt er 
zelfs prima een boodschap mee doen. 

TRAVELKLEDING  Ook travelkleding 
gaat uit van comfort en souplesse, 
al is deze kleding meer bedoeld om 
mee onder de mensen te komen. 
Het kan makkelijk mee in de tas en je 
schiet het aan zonder dat je het hoeft 
te strijken, een fijne aanwinst dus 
voor je aanstaande uitjes.

KWALITEIT EN COMFORT  Nu jouw 
eerste indruk van de winkel indaalt, 
word je hartelijk ontvangen door een 
van de dames van het team die je 
deskundig verder helpt. Het plaatje 
wordt compleet, deze boetiek is 
er voor íedereen, van meisjes tot 
dames, van jongens tot heren, met 
als basisingrediënten kwaliteit en 
comfort. >>

Helemaal aan het begin van de Zwolseweg in Heerde, daar waar je de Dorpsstraat uit komt, staat 
het winkelpand waar Vera Lingerie bijna veertig jaar haar klanten ontving. Dat pand heeft een 
opvallend nieuwe uitstraling gekregen - en dat niet alleen. Loop maar mee. 

KWALITEIT EN  
COMFORT VOOR ÍEDEREEN

| Alsof ze 
zeggen willen: 
‘welkom!’ en 
dat is precies 

de bedoeling.  |
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PASSEN  ‘Als je ons het kaartje laat 
zien van een beha die je bijvoorbeeld 
twee jaar geleden met goed advies 
hebt gekocht, dan dringen we toch 
vriendelijk aan op een bezoekje aan de 
paskamer. Wat ons betreft is de maat 
van een eerdere aankoop namelijk 
het aanknopingspunt. Het is heel 

waarschijnlijk dat we je ook een andere 
maat of een ander model aandragen, 
gewoon om te proberen. Als iets anders 
beter zit, dan voel je dat meteen, het is 
echt de moeite van het passen waard’, 
zegt doorgewinterde adviseuse Mannie 
Veldkamp.

MEER COMFORT  Haar dochter, 
collega en naamgever van de boetiek, 
Bernice den Boon, knikt herkennend. 
‘In de paskamer zien wij details waar 
vrouwen niet bij stil staan. Als een 
beha bijvoorbeeld naar boven dreigt 
te kruipen op je rug, dan is de omvang 

ervan te groot. Dat draagt vervelend, 
maar als je bedenkt dat de steun van 
een beha voor 80% uit die omvang 
hoort te komen, dan weet je dat er 
veel verbetering mogelijk is. Wijs ik 
een klant daar dan op, dan zie ik de 
herkenning van haar probleem op haar 
gezicht. Dan weet ik dat ik haar echt 
verder help naar meer comfort.’

FRUSTRATIES  ‘Dit is zomaar een 
voorbeeld, ik kan er allerlei noemen’, 
vervolgt ze. ‘Een beha kan zelfs 
zo verkeerd zitten dat je er fysieke 
problemen van krijgt. Daarom is 
het zo belangrijk dat wij binnen ons 
team veel kennis hebben en vrouwen 
daarmee goed adviseren. Fysieke 
problemen zijn trouwens zeker niet 
de enige uitdagingen in de paskamer, 
psychologische aspecten spelen ook 
een grote rol. Bij ons kun je met al je 
frustraties en onzekerheden terecht, 
wij zoeken door totdat wij de goede 
beha voor je gevonden hebben. En – 
dat durven we te stellen - een goede 
beha kan altijd mooi zijn.’

Wist je dat je in een vrouwenleven zeker vier tot zes keer verandert 
van beha-maat? En dat heeft nog niets te maken met gewichtsverlies 
of -toename. Als je dan bedenkt dat elk merk, elk model, zelfs elke 
kleur binnen een zelfde model anders uitpakt, dan begrijp je waarom 
de dienstverlening van Be®Nice – lingerie voor jou - is zoals ‘ie is.

‘DAT VOEL JE NIET 
ALLEEN, DAT ZIE JE’

| Bij ons kun je met 
al je frustraties 
en onzekerheden 
terecht  |
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Bernice den Boon, Mannie Veldkamp, 
Martine van Ommen en Danique Hendrikse 
vormen het team van Be®Nice - lingerie voor jou. 
Zij staan altijd klaar voor deskundig, persoonlijk 
advies in de warme sfeer van de boetiek aan de 
Zwolseweg 2 in Heerde. 

WWW.LINGERIEVOORJOU.NL

RUIM KEUS  Altijd passen, dat is dus het 
devies in deze Heerder lingerieboetiek en 
als je er rondkijkt, krijg je de indruk dat je 
daar wel een hele dag zoet mee kunt zijn. 
‘Wij kennen alle merken en modellen en 
hun eigenschappen. Je kunt zelf winkelen 
én we dragen je onze suggesties aan’, 
vertelt Mannie verder. ‘Ook voor vrouwen 
met een grotere cupmaat hebben we 
ruim keus. Om welke letter in het alfabet 
het gaat, dat is voor ons helemaal niet 
belangrijk. Het gaat het erom dat de beha 
goed zit en draagkracht geeft aan je lijf. 
Dat die maat voor jou wel gevoelig kan 
liggen, daarvan zijn wij ons bewust.’

KNEEPJES EN FABELTJES  ‘Goed zittende 
onderkleding, dat voel je niet alleen, 
dat zie je. Het is de basis waarmee je 

bovenkleding wordt gemodelleerd’, 
benadrukt Bernice. ‘De keuze voor een 
de juiste slip is dus ook belangrijk. 
Draag je bijvoorbeeld graag hipsters 
maar heb je een beetje een buikje, 
probeer dan eens een hoger broekje. 
Op de hanger ziet zo’n slip er misschien 
niet zo aantrekkelijk uit, maar in de 
paskamer zal je duidelijk worden hoe 
mooi het je staat en hoe het je afkleedt. 
Wij kennen de kneepjes en we helpen 
ter plekke de fabeltjes de wereld uit. ‘Ik 
had het nooit verwacht!’, horen we met 
grote regelmaat en dat doet ons goed!’

Personal shopping

Je kunt een persoonlijke reden hebben om eens in alle rust de boetiek te willen 
bezoeken. Het kan ook zijn dat winkelen even anders verloopt, zoals in tijden van corona-
maatregelen. Om welke reden ook, je kunt te allen tijde een personal shopping afspraak 
maken met een van de lingeriestylistes. Dat kan telefonisch (0578-693915) of via het 
persoonlijke afspraakformulier op de website.
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Bel direct voor een GRATIS waardebepaling!

U krijgt meer voor elkaar  
met De Haan als makelaar

IS DIT HET MOMENT 
OM TE KOPEN 
OF TE VERKOPEN?

KIJK OP ONZE SITE VOOR  ALLE BEOORDELINGEN!

9,1

KLANT- TEVREDENHEID



Gemaakt

Een keuken, precies zoals 
jij ‘m hebben wilt. Op 
de millimeter passend, 
gemaakt uit een reus van 
een boom die werd gekapt in 
een Nederlands bos. Of een 
moderne, massief houten 
kastenwand, een klassieke 
bibliotheekkast uit essen, 
eiken, noten, het is maar 
welke houtsoort je kiest. >>

worden
mee te

OUD
om
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om tot in lengten van dagen te gebruiken en van te genieten. Vakmensen in een 
meubelmakerij in Hattem kunnen daarvoor zorgen. Met hun jarenlange ervaring 
kiezen zij de stammen voor je uit, geven de gezaagde planken tijd om te drogen 
en selecteren zij maat, nerf en noest voor het ontwerp dat ze voor jou hebben 
uitgewerkt. 

DOOR VAKLIEDEN  Want ze bestaan nog, mensen die álle meubels voor je 
kunnen ontwerpen, uittekenen en maken. Mannen die dagelijks slede en groef en 
pen en gat met elkaar verbinden, die een noest symmetrisch laten terugkomen in 
je tafelblad en die in een kastenrij de nerven van de boom in ere houden. In één 
oogopslag laten deze vaklieden ze zien - in hun volle lengte - zich uitstrekkend 
over de horizontale lijn van de kasten. Deze mensen vervaardigen meubels opdat 
ze levenslang boeien. 

TIJDLOOS DESIGN  En dat blijkt, want af en toe duikt er een meubelstuk op 
uit de vroege jaren van het bestaan van dit bedrijf. ‘Designmeubels’ en ‘vintage’ 
zijn de trefwoorden waarmee ze betekenisvol worden aangeboden. Het zijn de 
meubelstukken van Houtwerk Hattem. De liefhebber herkent de familietrekken 

Massief hout dus, zorgvuldig 
uitgekozen, uitgemeten en op 
de millimeter ingepast in jouw 
dagelijks leven,
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en dat zal zo blijven. Want dit familiebedrijf heeft verleden, heden en toekomst 
in tijdloos design, uit puur en eerlijk hout. Stukken van vandaag zijn de vintage 
objecten van straks.

| De liefhebber herkent de 
familietrekken en dat zal zo blijven |

Martijn en Jolande van Apeldoorn zijn de tweede generatie keuken- en meubelmakers in de 
eigenzinnige ronde fabriek van Houtwerk Hattem. Zij bouwden voort aan het bedrijf van Martijns 
vader, Ate van Apeldoorn, en hielden vast aan zijn kernwaarden. Zoon Joep van Apeldoorn werkt 
met zijn bedrijf Parketwerk Hattem – eveneens van boom tot eindproduct – aan ambachtelijke 
houten vloeren en parketvloeren. De twee bedrijven richten regelmatig samen een woning in.

WWW.PARKETWERK.COMWWW.HOUTWERK.COM

Wie opgroeit in en om het 
familiebedrijf Houtwerk Hattem, 
wordt vroeg of laat getroffen. De 
liefde voor hout en maatwerk is 
de oorsprong van Parketwerk 
Hattem, waar je je houten vloer of 
parketvloer geheel naar wens kunt 
laten schaven, maken, leggen en 
afwerken. 

Ook dit bedrijf kan je precies 
vertellen waar het hout in jouw huis 
vandaan komt. Het werkt met meer 
dan dertig houtsoorten, die worden 
gemaakt en afgewerkt met de 
uitstraling die jij wenst. Wist je dat 
het comfort van vloerverwarming 
kan worden gecombineerd met 
veel soorten houten vloeren? Deze 
ambachtsmannen weten hoe.

Uit liefde voor hout

UNIEKE STUKKEN  In de eigenzinnige ronde meubelmakerij in Hattem kun je 
zien, horen en ruiken hoe een keuken of meubel als gezaagde stam begint, wordt 
gedroogd en daarna wordt vervaardigd en afgewerkt tot een uniek stuk. De 
showroom zal je inspireren en zo ontstaat samen met jouw wensen een uniek 
ontwerp. En als dan jouw keuken of meubelstuk ambachtelijk wordt vervaardigd, 
is het je direct duidelijk: dit wordt gemaakt om oud mee te worden. 
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Kroon

‘Het vraagt wat onderhoud, maar zeg nu zelf, zo’n rieten dak is toch een kroon 

op je woning?’ Rietdekker Arjan van der Groef gebaart naar een foto van 

een klassiek landhuis met een korengeel rieten dak en een strak gemetselde 

nokvorst. ‘En die zorg van onderhoud nemen wij met plezier van je over. Dit is 

namelijk een prachtig vak.’

op je woning



REGELMATIG  ‘Hoeveel onderhoud 
je rieten dak nodig heeft, dat is van 
allerlei zaken afhankelijk’, vertelt Arjan. 
‘Natuurlijk speelt de leeftijd mee, maar 
zeker ook de ligging van de woning. 
Krijgt het dak ruim licht en lucht zodat 
het riet makkelijk droogt? Of ligt het 
tussen hoge bomen en blijft het dak 
daardoor vaak en lang vochtig? Zo kun 
je voor je eigen situatie bepalen hoe 
regelmatig je een inspectie doet voor 
het onderhoud van je dak. Laat je zo’n 
inspectie door ons doen, dan maken 
we daar duidelijke afspraken over met 
daaraan gekoppeld een vast bedrag.’

INSPECTIERONDE  ‘Wat we dan doen? 
We lopen het dak helemaal na. We 
checken het riet, vullen het her en der 
aan waar vogels actief zijn geweest, 
we inspecteren de nokvorsten en de 
kwetsbare punten rond kantelraam 
en dakkapel. Onze speciale aandacht 
gaat uit naar algen. Niet alleen tasten 
algen de kleur aan van zo’n mooi dak, 
ze zorgen er ook voor dat het riet veel 
langer vocht vasthoudt. Dat vocht 
bevordert weer de algengroei en zo 
wordt je dak steeds vochtiger. Al dat 
vocht is heel slecht voor het riet, dat 
moeten we echt voorkomen.’

ADVIESPLAN  ‘Na onze inspectieronde 
krijgen huiseigenaren een adviesplan 
van ons. Daarin staat welk onderhoud 
er nodig is en wat de kosten daarvan 
zijn. Je weet dus precies waar je 
aan toe bent. Het kan bijvoorbeeld 
gaan om reparatie of aanvulling van 
een specifieke plek. Ook stellen we 
regelmatig voor het dak te sprayen 
met algendoder. Het middel dat wij 
daarvoor gebruiken is volledig biologisch 
afbreekbaar. Het is pas enige jaren op 
de markt en het doet geweldig goed z’n 
werk. Sprayen we met regelmaat, dan 
gaat je dak beduidend langer mee.’

INNOVEREN  ‘Met dit ambacht zijn we 
onderdeel van een eeuwenoude traditie, 
daar ben ik trots op. Maar we innoveren 
ook! Die algendoder is een voorbeeld 
van een innovatie, maar we hebben 
de laatste jaren ook stappen gemaakt 
op het gebied van isolatiewaarden 
en brandveiligheid. Of het nu gaat 
om renovatie of om nieuwbouw, er 
zijn geweldige normen haalbaar voor 
een nieuw rieten dak. We kunnen ook 
uitstekend voldoen aan het bouwbesluit. 
Hiervoor hanteren we een nieuwe 
techniek, gecombineerd met moderne 
materialen.’

TOEKOMST  ‘Door deze laatste 
ontwikkelingen zie ik dat architecten 
niet schromen om een eigentijds nieuw 
huis te ontwerpen met een ambachtelijk 
rieten dak. Dat doet mij goed. Ons 
ambacht heeft niet alleen een rijk 
verleden, het kan een mooie toekomst 
tegemoet zien. Met de jeugd die wij als 
leermeesters inspireren en opleiden, 
vertrouwen wij erop dat rieten daken in 
ons landschap zullen blijven. En voor 
de gelukkigen die zo’n fraai exemplaar 
hebben, wij zorgen ervoor. Met liefde.’

Arjan van der Groef startte zijn loopbaan als 
timmerman en zette twintig jaar geleden de 
stap naar het vak van rietdekker. Inmiddels dekt 
en onderhoudt zijn eigen Rietdekkersbedrijf 
Van der Groef vijf jaar rieten daken. Het bedrijf 
is als team van drie personen actief in de wijde 
omgeving rond Epe. T
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WWW.RIETDEKKERVANDERGROEF.NL

|  Er zijn geweldige isolatie- en 
brandveiligheidsnormen haalbaar  |

33Wonen



Vrije tijd34

Door het hele land legt hij 
persoonlijkheden en sfeerbeelden 
vast, veelal voor commerciële 
doeleinden en in opdracht. Dat 
zijn beroep verweven is met zijn 
persoonlijkheid, blijkt wel uit de 
beelden die hij meeneemt uit verre 
reizen. 

Martin Hogeboom, Eper fotograaf 
met landelijke bekendheid, 
staat open voor mensen van 
allerlei pluimage. ‘Ik zoek graag 
verbinding met interessante 
mensen, wil hun verhalen vertellen 
en ze verzamelen’. 

Die verhalen weet hij te vangen 
in prachtige portretten. In deze 
kleine expositie blikt Martin terug 
op onvergetelijke ontmoetingen. 
Tegelijkertijd kijkt vooruit, naar 
ontmoetingen in verre oorden die 
hopelijk gauw weer mogelijk zullen 
zijn. Wij kijken met hem mee. 

VERHALEN 
VANGEN

WWW.MARTINHOGEBOOM.NL

De start die hij maakte in zijn 
leven was niet zo’n frisse, maar 
met een baan in een cocktailbar 
aan Route 66 ziet hij een betere 
toekomst tegemoet.



Deze Schot blijkt een Ier die 
zijn inburgering serieus heeft 
aangepakt. Bij deelname aan 
de Highland Games volgt hij 
zorgvuldig de kledingvoorschriften. 
Vanzelfsprekend, vindt hij.



Vrije tijd38

De geschiedenis van de slavernij 
moet verteld worden. Zeker als 
je nog steeds de last draagt van 
de ketenen van je voorouders. 
Dat kan zo zwaar zijn dat je leven 
uitmondt op straat. 
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Dertig jaren tussen de 
whiskyvaten hebben de 
nuchterheid van deze Schot 
niet beneveld. ‘Als jij ijs of 
cola wilt in je whisky, dan 
doe je dat toch gewoon?’

In Gold King Mine in Arizona, 
leefde dit eigenzinnige karakter 
zijn eigen leven te midden van 
oude auto’s, motoren, machines 
en alles wat maar ronkt en lawaai 
maakt. Zijn legende leeft voort.
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authentiek
Strak in de verf,

Wonen38

in de kalei



OOGGLANS EN MAT  Dichterbij gekomen zou je de kleur van de 
kozijnen kunnen omschrijven als zacht groen, of misschien zit er ook 
een grijstint in? De beleving is een beetje afhankelijk van hoe het licht 
erop valt. Daar waar de zon er recht op schijnt, zorgt de hoogglans 

van de lak voor weerkaatsing. Zo zie je goed het contrast met de uitgesproken 
matte kleur op de gevel. ‘Vanaf de weg lijken de buitenmuren misschien wit, maar 
dat zijn ze zeker niet’, licht Michiel toe, ‘daar is heel goed over nagedacht’. 

SPECIALIST NODIG  ‘We wonen hier nu vier jaar en onze plannen in en om 
het huis ontwikkelen zich gaandeweg’, vertelt Hanneke. ‘We oriënteerden ons 
op pleisterwerk als een van de volgende stappen. Informatie op het internet 
vertelde ons dat een huis wit maken meer inhoudt dan een emmer latex en een 
blokkwast kopen. We kwamen op het spoor van minerale KEIM kaleimortel en 
concludeerden dat we een specialist nodig hadden. Onze overburen tipten ons 
Van Vemde Schilderwerken te bellen.’ 

AVONDEN AAN DE KEUKENTAFEL  ‘Marc Schroten maakte ons direct duidelijk 
dat hij de eigenschappen en de toepassingsmogelijkheden van kalei kende’, 
vervolgt Michiel. ‘Dat was al heel prettig, maar daarmee bleek het plan zeker nog 
niet rond. We hebben avonden met z’n drieën aan de keukentafel gezeten om 
technisch en esthetisch de beste keuzes te maken.’ Marc, die tot dit moment van 
deze ontmoeting vooral het resultaat het woord liet doen, reageert enthousiast. 
‘Alles wat anders is dan standaard, daar verdiep ik mij graag in!’

ROBUUST EN AUTHENTIEK  Ook Eric van Duiven loopt mee in deze ronde om 
het huis. Eric vertegenwoordigt mineraalverffabrikant KEIM en werd al in een 
vroeg stadium bij dit project betrokken als adviseur. Hij is zichtbaar tevreden 
over het eindresultaat. ‘Goed te zien dat het is geworden zoals jullie voor ogen 
hadden, robuust en authentiek - zoals vroeger het resultaat was van jaar op jaar 
overschilderen met kalk. Met minerale KEIM kaleimortel en KEIM Soldalan muurverf 
is hetzelfde resultaat in enkele lagen bereikt. Hier hoeven jullie de komende twaalf 
tot vijftien jaar niets aan te doen, behalve een keer reinigen misschien.’ >>

HAan de noordkant van Epe staat de 
boerderij van Hanneke en Michiel van 

der Meulen in de lentezon. Het oog 
zegt dat dit huis hier al wel honderd 

jaar hoort en toch heeft het een 
moderne uitstraling. De blikvanger 
blijkt het opvallende schilderwerk - 
in een modern en toch vertrouwd 

passende kleurencombinatie.

|  Onze boerderij 
heeft een moderne 

uitstraling gekregen, 
zonder authenticiteit 

te verliezen  |



EENVOUDIG BIJWERKEN  ‘Dat willen we graag 
geloven’, reageert Hanneke. ‘We hebben nat winterweer 
gehad en moet je kijken hoe goed het er uit ziet! We 
horen van anderen over elke vier jaar overschilderen, 
dan is dit vooruitzicht een heel stuk beter.’ ‘Het kan zijn 
dat met de tijd een bepaalde plek zichtbaar wordt, een 
oude voegplek bijvoorbeeld,’ vult Eric zijn belofte aan, 
‘in dat geval kun je die plek eenvoudig bijwerken. Deze 
muurverf heeft natuurlijke kleurpigmenten, je hoeft 
echt niet bang te zijn voor kleurverschil.’

ZÓ SCHOON  Vooralsnog lijkt bijwerken voorlopig niet 
nodig, blijkt uit de gezamenlijke ronde om het huis. 
De vakmannen treffen alleen wat alg aan onder een 
dorpel. ‘Dat is een uitzonderlijk vochtig hoekje’, oordeelt 
Marc met zijn bouwkundige blik. ‘Even schoonmaken 
met natuurazijn en het is zó schoon, eenvoudig en 
milieuvriendelijk.’ ’Dat is ook belangrijk’, reageert 
Michiel, ‘wij proberen in al onze keuzes duurzame en 
milieuvriendelijke stappen te zetten. Deze blijkt daarin 
uitstekend te passen.’

BEPROEFD, EERLIJK EN GOED  ‘Kalei afwerkingen zijn 
nog niet zo bekend in de regio Noordoost Nederland. 
De keimsche minerale silicaatverven bestaan sinds 
1878’, vertelt Eric. ‘Ze worden nog steeds op dezelfde, 
natuurlijke manier geproduceerd en hebben een 
beproefd, eerlijk en goed verhaal. KEIM Kalei is vooral 
bekend in België en in het zuiden van Nederland, omdat 
daar traditioneel meer gepleisterde gevels zijn. Het 
zijn minerale muurverven, noem het vloeibaar zand. 
Ze reageren met andere minerale producten zoals 
baksteen, het wordt hard, het verkiezelt met elkaar.’

Marc Schroten is samen met Janet van de Poll al meer dan twintig jaar eigenaar van 
Van Vemde Schilderwerken in Epe. Het schildersbedrijf werd opgericht in 1898 en houdt zich 
bezig met binnen- en buitenschilderwerk, wandafwerking en beglazing. Eric van Duiven 
is accountmanager van minerale mortel- en verfproducent KEIM. Eric is altijd bereid tot 
aanvullend technisch advies voor specifieke toepassingen. T
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ROLLENDE DRUPPELS  Eric vervolgt: ‘Ook voor onze Soldalan geldt dat dit 
een minerale muurverf is. Met deze muurverf zorg je voor een beschermende, 
duurzame kleurlaag. Het laat vocht niet naar binnen, wel naar buiten.’ Ter 
demonstratie spat Eric wat water uit een beker op de gevel van de boerderij. De 
druppels rollen direct naar beneden. Michiel knikt bevestigend, dit is wat hij de 
hele winter heeft zien gebeuren. ‘Dit schilderwerk was een investering, maar we 
zijn echt voor járen klaar. We zijn bovendien superblij dat we naar Marc hebben 
geluisterd bij onze kleurkeuze.’

KLEURKEUZE  ‘Inderdaad’, sluit Hanneke aan, ‘zelf kom je al gauw uit op een 
veilige, maar standaard kleurkeuze. Met Marcs hulp kwamen we uit op deze 
kleur voor de kozijnen en voor de muren konden we een mooie, bijpassende 
tint kiezen. We kregen de tijd om de eerste kleurlaag rustig te laten drogen. Zo 
konden we eventueel nog besluiten tot een andere tint voor de laatste laag. Dat 
bleek niet nodig. Onze boerderij heeft een moderne uitstraling gekregen, zonder 
authenticiteit te verliezen. Wij zijn er heel blij mee.’

WWW.VANVEMDE.NL

WWW.KEIM.COM

Hanneke en Michiel woonden met hun jonge gezin in Zwolle Zuid toen zij 
de wens uitspraken buitenaf te willen wonen. Toen Hannekes moeder haar 
enkel brak en de wens had te verhuizen naar een gelijkvloerse woning, werd 
het een-tweetje gemaakt. Hanneke, Michiel, de kinderen en oma verruilden de 
nieuwbouwwijk voor het platteland. 

De boerderij is gebouwd in de jaren veertig, in de jaren zestig gerenoveerd 
en in 2002 geschikt gemaakt voor dubbele bewoning. Bij hun komst was het 
weer tijd voor renovatie en die duurt (vooral buiten) nog even voort. Intussen 
geniet deze familie er al vier jaar van elkaars buren te zijn op hetzelfde erf. 

Buren op hetzelfde erf

Wonen40
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Úw notaris 
op de veluwe
Stationsstraat 6, 8161 CR Epe      0578 – 678100 
info@wassinknotariaat.nl      www.wassinknotariaat.nl



Zwembad
getransformeerd

tot zwemvijver



43Buiten

‘‘Ik laat ‘m een keer dichtgooien’, 

zei een trouwe klant laatst tegen 

me. Ze doelde op het verouderde 

zwembad in haar tuin. De hele 

familie heeft er veel plezier aan 

beleefd, vertelde ze me, maar 

ook de kleinkinderen zwemmen 

er niet meer in. Een begrijpelijk 

voornemen dus. Toch heb ik haar 

een alternatief plan voorgelegd, 

daar denkt ze nu over na.’

TROOSTELOOS  Daniël Vos van hoveniersbedrijf 
Vos Tuinvisie komt ze regelmatig tegen, de 
zwembaden die in de jaren tachtig en negentig 
werden aangelegd, meestal in de tuinen net buiten 
de dorpen. ‘Deze zwembaden liggen er in sommige 
gevallen nogal troosteloos bij. Dat is jammer. Ze 
worden een doorn in het oog. Renovatie, daar heeft 
niet iedereen z’n hoofd naar staan, bovendien is dat 
een enorme investering die daarna veel onderhoud 
vraagt en zorgt voor hoge vaste lasten. Maar ja, 
dempen is ook weer wat rigoureus, zeker als je de 
bijbehorende kosten bekijkt. 

KLUS  Zoals ik ook de dame in kwestie 
vertelde, is het dempen van zo’n zwembad een 
arbeidsintensieve klus. We doen dat als hoveniers 
natuurlijk met plezier voor je, daar niet van. Dan 
breken we de betonnen randen weg en voeren we 
heel wat kubieke meters grond aan om het gat te 
vullen. Met de huidige regelgeving voor aanvoer van 
schone grond lopen de kosten wel op. Ook zetten 
we nogal wat materieel in. Als je daarna het nieuwe 
tuinoppervlak weer inricht en beplant, blijken de 
kosten flink hoger dan je in eerste instantie zou 
denken. >>



Buiten44

|  Doordachte keuzes bij de 
voorbereiding zijn de basis 

voor doorlopend plezier  |

OMBOUWEN  Vandaar dus dat ik deze mevrouw een alternatief 
plan voorlegde. We kunnen het verouderde zwembad namelijk 
ombouwen tot een zwemvijver. Daarmee maken we een prachtig 
plaatje om op uit te kijken, onderhoudsarm en er kán nog worden 
gezwommen. De kosten van zo’n transformatie zijn eigenlijk 
niet veel hoger dan wanneer we een zwembad dempen. Besluit 
zij dan op een dag haar huis te verkopen, dan heeft de tuin de 
aanstaande bewoners iets geweldigs te bieden. De kosten die 
deze mevrouw nu maakt voor de metamorfose tot zwemvijver 
zal zij bij de verkoop weer terugverdienen.

DOORDACHTE KEUZES  Voor een transformatieproject als 
deze werken wij nauw samen met de mensen die van vijvers en 
zwemvijvers hun specialisme hebben gemaakt. Want doordachte 
keuzes bij de voorbereiding zijn de basis voor doorlopend 
plezier, ook voor de lange termijn. We doen dat met Ecolan, die 
de speciale EPDM folie aanbiedt, en met Auga, het bedrijf dat 
helemaal thuis is in watertechniek. Tot in de puntjes voorbereid, 
starten we aan een project. Zo kunnen we doorpakken en dat 
werkt lekker snel. Het resultaat blijkt steeds weer geweldig!

EPDM FOLIE  Als we uitgaan van zo’n bestaand zwembad 
als basisconstructie, zorgt de folie van Ecolan voor de juiste 
waterafdichting. Om te beginnen is deze EPDM folie matzwart. 
Daarmee zal het wateroppervlak straks spiegelen en neemt de 
zwemvijver optisch de kleuren van de tuin aan. De folie komt 
als perfect passende rubberen zak ter plaatse, wordt uitgerold 
en in de betonnen bak gehangen. Dit materiaal heeft de juiste 
eigenschappen voor de planten die er straks in leven, het kan 
tegen een stootje en het gaat decennialang mee. Bijkomend 
voordeel van deze folie is dat het warmte opneemt uit zonlicht  
en die warmte weer afgeeft aan het zwemwater. 

TECHNIEK  Een zwemvijver is maatwerk. De afmetingen, de 
ligging, de bodem en de begroeiing er omheen, alles weegt 
mee in de keuzes voor materiaal en techniek. En natuurlijk 
zijn er de individuele wensen van de toekomstige zwemmers. 
Daarop kunnen we de techniek aanpassen. Tot op zekere 
hoogte dan, want een zwemvijver blijft een natuurbad. De 
installatie kan het water dus bijvoorbeeld wel een aantal graden 
verwarmen, maar we moeten nog wel rekening houden met de 
warmtebestendigheid van de waterplanten. 

WATERZUIVERING  Chemicaliën komen er niet aan te pas bij het 
zuiveren van het zwemwater. De techniek helpt de natuur slechts 
een handje. Leidingen en pompen zorgen ervoor dat het water 
circuleert: vanuit het zwemgedeelte naar het zuivergedeelte en 

weer terug. Waterplanten en lavastenen nemen de daadwerkelijke 
zuivering van het water op zich. Hoe en waar de benodigde 
compartimenten worden geïnstalleerd, verschilt per project. 
Auga bereidt de techniek helemaal voor en levert een compleet 
‘techniekputje’. Dat kunnen wij dan zonder omhaal aansluiten in 
het geheel. 

SERVICEVERLENING  Nog jaren na de installatie kunnen we 
instaan voor goede serviceverlening. Zowel Auga als Ecolan 
registreert nauwkeurig welke materialen en onderdelen zijn 
gebruikt. Mocht er in de toekomst iets aan de hand zijn, dan is 
de juiste informatie altijd beschikbaar. Met die gegevens paraat, 
kunnen eventuele problemen doortastend worden opgelost. Voor 
mij als hovenier zijn dit allemaal redenen om deze samenwerking 
te omarmen. Ik merk dat ik steeds vaker een aanvraag krijg voor 
de transformatie van zwembad naar zwemvijver. Als ingespeeld 
team zijn we er klaar voor.’

Daniël Vos is eigenaar van Vos Tuinvisie – specialist in ontwerp, uitvoering 
en onderhoud van tuinen. Voor de projecten waarin een zwembad wordt 
omgebouwd tot zwemvijver zoekt hij de samenwerking op met de specialisten 
op dit gebied: Auga denkt mee in de benodigde techniek, Ecolan zorgt voor de 
juiste vijverfolie.

WWW.AUGA.NL

WWW.ECOLAN.NL

WWW.VOSTUINVISIE.NL
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Bij de transformatie tot zwemvijver, wordt een derde 
deel van het zwembad ingericht als natuurlijke 
waterzuiveringsinstallatie. In deze illustratie is hiervoor 
een apart bad te zien dat op een andere plaats in de 
tuin is aangelegd. Daarmee behoud je de hele omvang 
als zwemgedeelte. De ‘techniekput’ is geplaatst op een 
geschikte, onopvallende hoek in de tuin. Lijnen en pijlen 
geven de waterstromen aan die ondergronds door de pvc-
leidingen gaan. Vanuit de techniekput zuigen en stuwen 
pompen het water voort.

•  Het is het hele jaar door een decoratief deel van je tuin.

•   De luxe van zwemplezier in eigen tuin, tussen mei en 
september.

•  Een zwemvijver is een natuurbad, milieuvriendelijk dus.

•  De aanlegkosten zijn relatief laag.

•   Je hebt nauwelijks omkijken naar het 
waterzuiveringsproces.

•  Slechts af en toe reinig je de bodem met een vijverzuiger.

•  Het energieverbruik is laag.

Vanuit het zwemgedeelte van de vijver, stroomt het water 
door een wanddoorvoer (A) naar het zuiveringsgedeelte. 
Hier vindt het z’n weg door rooster en scheidingsmat (B) 
naar boven, naar een massa van lavastenen (C). Later, 
verder naar de oppervlakte, komt het in het clinopti/zeoliet 
gedeelte (D). In deze waterzuiverende en –filterende 
steenlaag leven waterplanten en bacteriën die de zuivering 
completeren. Vervolgens wordt het gezuiverde water 
weer teruggepompt naar de zwemvijver. Mochten zich 
calamiteiten voordoen in deze constructie, dan is een 
calamiteitenschacht (E) ingebouwd.

Inrichting

Waarom liever een zwemvijver?

Waterzuivering
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Bij een elektriciteitsstoring wordt 

ongemakkelijk duidelijk hoeveel 

we in ons dagelijks leven leunen 

op elektriciteit. 

Dit is wat je zelf kunt doen om de 

oorzaak van de storing te vinden, 

de boosdoener uit te schakelen 

en op z’n minst een deel van je 

apparatuur weer te laten draaien.

Eerste hulp bij
stroomuitval

Mark van Emmerik is eigenaar van 
 elektrotechnisch installatiebedrijf Elektra BV in Epe.

WWW.ELEKTRABV.NL

Overzicht houd je met een zogenaamde 
‘groepenverklaring’. Dit is een lijstje in de meterkast 
waarop is weergegeven wat in het huis op welke 
groep is aangesloten. Heb je zo’n verklaring nog niet, 
dan is het de moeite waard om deze op te stellen. 
Het kost je een middag om alles in kaart te brengen, 
maar bij een calamiteit scheelt dit lijstje jou en je 
installateur heel veel zoekwerk.

TipLijstje in de meterkast
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Zet eerst alle groepen uit en zet de aardlek 
aan. Schakel dan één voor één een groep 
in. Neem per groep rustig de tijd, wees 

er zeker van dat alle aangesloten apparaten binnen 
de groep zijn opgestart. Zet pas daarna de volgende 
schakelaar om. De groep waarbinnen het probleem 
zich voordoet zal zich op deze manier bekendmaken.

Traceer de juiste groep
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Nu je weet in welke groep het probleem 
moet zitten, haal je de stekkers van alle 
hierop aangesloten apparaten eruit. 

Pas nu dezelfde strategie toe en sluit de apparatuur 
één voor één aan door de stekker er weer in te doen 
en een apparaat aan te zetten. Zodra de stroom dan 
weer uitvalt, weet je welk apparaat de boosdoener is. 

Soms is die boosdoener niet zomaar 
uitgeschakeld. In dat geval kun je de 
schakelaar voor deze groep niet meer 

omzetten. Wel kunnen de andere groepen weer in 
gebruik worden genomen. De probleemzone is nu in 
elk geval verkleind en misschien kan reparatie nog 
even worden uitgesteld. Tot morgenvroeg bijvoorbeeld.

Vind de boosdoener

Weer in gebruik 



Het beste resultaat bereiken we samen

Met onze brede dienstverlening begeleiden, ondersteunen en
adviseren we ondernemers en particulieren. Het gaat daarbij
niet alleen om cijfers, maar juist ook om de personen achter de
cijfers.
 
Wilt u het beste resultaat bereiken? U bent van harte welkom
voor een vrijblijvend gesprek.

WWW.VAN-ERKELENS.NL | 0578-574808

 

Sanitair • Verwarming • Dakbedekking
Installatietechniek • Schoorsteenvegen
Onderhoud gasapparatuur • Zonnepanelen

Tel. 0578 57 26 15 
Oude Apeldoornseweg 77
8171 LV Vaassen

www.geldersservicebedrijf.nl
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In dit huishouden is ‘duurzaamheid’ een way of life. Niks hips 
aan. Terwijl ik koffie zet gaan mijn gedachten terug naar zomerse 
middagen waarin het hier vol stond met glazen potten, op het 
okergele gasfornuis een pruttelende donkerrode brij. De jam was 
voor de kleine potjes, de grote potten wachtten tot de kratten vol 
appels waren geschild en tot moes gekookt. ‘Puur natuur!’ riep 
m’n schoonmoeder dan, gewapend met haar schilmes, als ze mij 
geamuseerd zag rondkijken. 

Inderdaad, m’n schoonmoeder is het voorbeeld van ‘puur natuur’. 
En niet te vergeten ‘alles onbespoten!’ - voor wie het maar 
horen wilde. Maar haar gezondheid laat het niet meer toe om 
zelfvoorzienend te zijn en daarom komt haar eten nu meer en 
meer uit de grote bulk van de supermarkt. Dat neemt niet weg dat 
het woord ‘suiker’ nog steeds een woord is om een beetje vies bij 
te kijken als ze het uitspreekt. En ja, ze heeft eigenlijk wel gelijk. 

Maar jongens, mijn mond trekt nog steeds samen bij de 
gedachte aan haar pure rode bessen uit de tuin. Of haar fameuze 
rabarbertaart van eerder. Dan vroeg ik na een paar happen toch 
voorzichtig naar de suikerpot, die ik heus wel toegeschoven kreeg. 
En als ik nog denk aan de appels van een oudhollands ras, dan 
hebben mijn ogen nog steeds de neiging zich tot spleetjes dicht  

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

|  Dan vroeg ik na een paar 
happen toch voorzichtig 

naar de suikerpot  |

Het zijn de jaren zeventig, zou je denken als je in deze keuken staat. De bruine plavuizen 
op de vloer, het Bruynzeel aanrechtblok, de eigenhandig gemaakte kastjes van gebeitst 
hout. Al matcht het oranje bloemmotief op het tegelwerk niet helemaal met het motief op 
de keramieken hanglamp, ze verwarmen me nog net zo als bij mijn allereerste entree hier. 

te knijpen. Ik probeerde om de dutjes, putjes en bruine plekjes 
heen te bijten tot ik vond dat ik ‘m met goed fatsoen aan de kippen 
kon voeren. 

Ja. Inderdaad. Ik ben verpest met al dat bewerkte eten, met al die 
toegevoegde suikers, ik weet het. En een blozende, symmetrische 
harde appel, daar bijt ik nu eenmaal liever in. Ik geef het toe. Ik 
vraag me dan nog steeds niet af of ‘ie bespoten is of niet. Morgen 
schil ik er weer een voor in m’n yoghurt. En dan strooi ik er toch 
weer een schepje suiker over. Enigszins beschroomd, dat dan wel.

Puur natuur
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Wij werken mee aan deze editie van  OM | WNN

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

Banana Bird
Bernadottelaan 112, 3527 GB Utrecht
tel. 06 - 18 43 90 06
info@bananabird.nl
www.bananabird.nl

Be Nice Lingerie voor jou
Zwolseweg 2, 8181 AD Heerde
tel. 0578 - 69 39 15
service@lingerievoorjou.nl
www.lingerievoorjou.nl

Auga BV
Winkelskamp 13, 7255 PZ Hengelo (Gld)
tel. 0575 -46 80 20
info@auga.nl
www.auga.nl

Ecolan
Industrieweg 16, 8263 AD Kampen
tel. 038 - 339 33 44
info@ecolan.nl
www.ecolan.nl

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

Centrum Mondzorg Epe
Korte Veenteweg 11, 8161 PC Epe
tel. 0578 - 61 23 97
receptie@tandartsepe.nl
www.tandartsepe.nl

Bouwbedrijf Van Laar
Vlijtweg 12, 8191 JP Wapenveld
tel. 038 - 447 09 56
info@vanlaar.nl
www.vanlaar.nl

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

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

Gelders Service Bedrijf
Oude Apeldoornseweg 77, 8171 LV Vaassen
tel. 0578 - 57 26 15
info@geldersservicebedrijf.nl
www.geldersservicebedrijf.nl

Houtwerk Hattem
1e Industrieweg 1, 8051 CN Hattem
tel. 038 - 444 17 65
info@houtwerk.com
www.houtwerk.com

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

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

Keim Nederland BV
Postbus 1062, 1300 BB Almere
tel. 036 - 532 06 20
www.keim.com

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

Cosmonique Pour Vous Parfumerie  
Hoofdstraat 105, 8162 AD Epe
tel. 06 - 57 64 66 11
info@beautyparadijscosmonique.nl
www.beautyparadijscosmonique.nl
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Het woon- en lifestylemagazine OmWonen wil bewoners van de landelijke regio 
tussen Zwolle en Apeldoorn inspireren met verhalen over wonen, werk, financiën, 
mode, gezondheid en vrije tijd. OmWonen is een initiatief van de Eper bedrijven 
Baksteen & Pul financiële dienstverleners, Elektra BV, Van Vemde Schilderwerken en 
Vos Tuinvisie BV. Het magazine verschijnt ongeveer eens in de negen maanden.

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

OVER OMWONEN

Martin Hogeboom Fotograaf
Hoofdstraat 159 (op afspraak),  
8162 AE Epe
tel. 06 - 29 20 26 92
info@martinhogeboom.nl
www.martinhogeboom.nl

Parketwerk Hattem
De Netelhorst 11, 8051 KE Hattem
tel. 038 - 202 24 57
info@parketwerk.com
www.parketwerk.com

Pakt Schrijverij
Beukenoord 19, 8172 BA Vaassen
tel. 06 - 23 45 63 66
contact@paktschrijverij.nl
www.paktschrijverij.nl

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

Rietdekkersbedrijf Van Der Groef
Europalaan 64, 8161 ZL Epe
tel. 06 - 13 18 65 26
info@rietdekkervandergroef.nl
www.rietdekkervandergroef.nl

RJ Hekwerken & Montage
Kleine Woldweg 3a, 8097 RG Oosterwolde
tel. 06 - 13 39 43 21
info@rjhekwerken.nl
www.rjhekwerken.nl

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

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

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

Wassink Notariaat
Stationsstraat 6, 8161 CR Epe
tel. 0578 - 67 81 00
info@wassinknotariaat.nl
www.wassinknotariaat.nl

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

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



Wilt u meer informatie over de aanleg of het 

onderhoud van een beregeningsinstallatie? Of wilt 

u een vrijblijvende offerte aanvragen? Bel ons even, 

of stuur een e-mail. We helpen u graag verder.

Pronk Beregening B.V.
Riezebosweg 13

8171 MG Vaassen
Tel: 0578 - 760 240

E-mail: info@pronkberegening.nl

www.pronkberegening.nl

Meer weten?

B E R E G E N I N G  |  O N D E R H O U D  |  I N S TA L L AT I E


