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Laatst las ik een interview van twee jaar geleden met de Franse socioloog 
Serge Guérin. Daarin was te lezen dat leeftijd er steeds minder toe doet. Dat 
was zijn conclusie uit jarenlang onderzoek. Ik citeer graag een paar regels uit 
het artikel in Vrij Nederland. ‘We blijven langer jong, we worden later oud, en we 
zijn nog nooit zo gezond geweest. […] Als je vijftig wordt, ben je eigenlijk pas op 
de helft van je actieve leven.’ Dat is nog eens goed nieuws! 

‘Ouder worden is een natuurlijk proces. En dat kan je zo aangenaam mogelijk 
maken’, zegt Guérin ook. In de vijfde editie van OmWonen spelen we in op 
deze optimistische gedachte van een wijs man. We komen met ideeën om het 
ouder worden verder te veraangenamen. Niet alleen straks natuurlijk, juist nu 
al. Om ideeën op te doen, lees je hier bijvoorbeeld over levensloopbestendig 
bouwen, een beregeningssysteem voor in je tuin en tips om ervoor te zorgen 
dat ook je elektriciteitssysteem in huis klaar is voor een veilige toekomst - met 
al die apparatuur die je in huis haalt. Maar er is natuurlijk veel meer dan alleen 
techniek die ons helpt het leven mooier te maken. 

Een mooie omgeving geeft ons de ruimte om rust te vinden en ons terug te 
werpen naar de basis: naar onszelf, familie en vrienden, naar betrokkenheid en 
sfeer. Dat vinden we in ‘de kop van de Veluwe’ in het bos, op een terras, in onze 
eigen tuin en in ons huis. We omringen ons met alles waarmee we ons ‘thuis’ 
kunnen voelen en maximaal kunnen genieten. 

Ter inspiratie vind je hier OmWonen. Een nieuw team aan schrijvers werkte de 
tips en wijsheden van regionale ondernemers voor je uit. Daarmee zetten zij het 
werk voort van Bas Popkema, die de eerste vier edities tekstueel liet spreken. 
Dat moeten vier enorme klussen zijn geweest, waarvoor wij als initiatiefnemers 
Bas nog graag bedanken. 

Ik wens je veel leesplezier in deze editie.

Rudo Baksteen
Mede-eigenaar van Baksteen & Pul financiële dienstverleners

Maak het je aangenaam    
    met de vijfde editie van OmWonen
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Even terugkijken
Ze kwam tevoorschijn vanonder een dek van herfstbladeren, de vierde editie van OmWonen. 

Deze najaarseditie vertelde het verhaal van Gerard en Heidi Hardeman, die hun leven helemaal 
omgooiden. Het bevatte woon- en tuintips en inspirerende artikelen over renovatieprojecten. 

Gastvrijheid, wild, wijn en recepten ontbraken niet, maar ook levensvraagstukken kwamen aan 
de orde. Lekker in je lijf zitten, mooi voor de dag komen en nog meer maakte dat er voor ieder 

iets boeiends te lezen was.
 

Op 16 november 2017 werd ze gepresenteerd aan alle deelnemers. Restaurant ’t Soerel zorgde 
voor de ambiance en de culinaire opluistering, een feestelijk moment voordat het magazine 

zich zou verspreiden in de regio.
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REAGEREN?
We horen graag wat je van deze vijfde editie van OmWonen vindt. 
Je vraag, opmerking of idee is welkom via info@omwonen.online.
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Wist je dat je een goede, 

representatieve auto 

van de zaak kunt rijden 

tegen een bijzonder 

lage bijtelling? Dat 

kan met de youngtimer 

regeling. En dat klinkt 

zó aantrekkelijk dat 

wij er meer over wilden 

weten.

REGELING  Zoals bekend, ziet de 
Belastingdienst het privégebruik 
van je zakelijke auto als inkomen. 
Vandaar dat daar een waarde 
tegenover wordt gesteld waarover 
je inkomstenbelasting betaalt. Die 
waarde is doorgaans 22% van de 
cataloguswaarde van de auto. 
Dat is voor de meeste mensen 
geen nieuws. Minder bekend is 
de youngtimer regeling die de 
Belastingdienst hanteert zodra een 
auto vijftien jaar oud is. Vanaf dat 
moment is de bijtelling 35% van de 
dagwaarde van de auto. En dat kan 
wel eens heel interessant zijn.

YOUNGTIMER  Zo’n vijftien jaar 
oude auto wordt in belastingtermen 
dus een ‘youngtimer’ genoemd. 
Robert en Bernhard Koster, mede-
eigenaren van Koster & Hogeslag

 Automotive, zijn specialisten in het vinden 
van unieke vijftienjarigen waarmee je 
representatief voor de dag komt, waarin je 
alle veiligheid, luxe en comfort hebt én die 
technisch goed onderhouden zijn. Er zijn zelfs 
modellen waarbij opties mogelijk zijn die ook 
nu nog als innovatief worden gezien. Voor 
Robert en Bernhard is het dagelijkse sport 
deze te vinden: ‘Het zal je nog verrassen hoe 
bij de tijd zo’n ‘oude’ auto kan zijn.’

IMPORTEREN  Robert vertelt: ‘Er is 
veel vraag naar deze auto’s, zeker nu de 
belastingvoordelen voor semi-elektrisch 
rijden bijna ten einde zijn. De kunst is de juiste 
auto vinden, een auto die technisch goed 
onderhouden is, een beperkt aantal kilometers 
op de teller heeft en waar zuinig mee is 
omgegaan. Wij vinden deze auto’s veel in ons 
netwerk in Zwitserland, waar precisie >>

Groots
zakelijk rijden

met kleine bijtelling
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Robert en Bernhard Koster zijn mede-eigenaren van Koster & Hogeslag 
Automotive. Het bedrijf is gevestigd in Genemuiden, waar iedereen op afspraak 
welkom is. Koster & Hogeslag is sterk in de inkoop en invoer van jonge, luxe auto’s 
en zg. ‘youngtimers’.

hoog in het vaandel staat. Een grondige check van de geschiedenis 
van de auto is belangrijk en doordat we altijd een lange ‘proefrit’ 
maken naar Nederland krijgen we een complete indruk.’

REPRESENTATIEF  ‘Als mensen onze youngtimers komen bekijken, 
zeggen ze nog al eens: ‘Als dit een youngtimer is, dan wil ik daar 
wel in rijden!’ En zo is het. Vroeger was zo’n auto echt oud en 
afgeschreven. Dat kan nu ook het geval zijn, maar het is juist de kunst 
de uitzonderingen te vinden, niet alleen technisch, maar ook voor het 
oog. Om een voorbeeld te geven, BMW kwam in september 2003 met 
een nieuw model in de 5-serie, de E-60 generatie genoemd. Dit model 
werd tot 2010 geproduceerd. De eerste modellen zijn nu op de kop af 
vijftien jaar oud. Een prachtige auto is het en zowel voor het oog als in 
comfort en rijgedrag zeker niet oud en afgeschreven.’

WWW.KHYOUNGTIMERS.NL

UW EIGEN BINNEN- OF BUITENZWEMBAD?

.NLMOLENDWARSSTRAAT 66 | TWELLO 
0571 - 28 07 20 | INFO@BOSZWEMBADEN.NL

Wij m� �  uw drom�  � ar!
     @boszwembaden

volg    op fac	 
ook!

volg    op fac	 
ook!

Pakt Schrijverij
Beukenoord 19
8172 BA  Vaassen
 
06-23456366
contact@paktschrijverij.nl

SchrijverijPakt

www.paktschrijverij.nltekst & inhoud |

Pakt Schrijverij
Beukenoord 19
8172 BA  Vaassen
 
06-23456366
contact@paktschrijverij.nl

Rekenvoorbeeld Audi A8
2 jaar oud 15 jaar oud

Catalogusprijse €  120.000,00  €  120.000,00 

Dagwaarde  €    50.000,00 €      8.000,00 

Bijtelling 22% 35%

Totale bijtelling  €    26.400,00  €      2.800,00 

Netto bijtelling bij 52% schaal  €    13.728,00 €      1.456,00

Per maand bij 52% schaal €      1.144,00 €         121,33

Netto bijtelling bij 42% schaal €    11.088,00 €      1.176,00

Per maand bij 42% schaal €         924,00 €           98,00
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GEKKENHUIS  ‘Ja, dit soort zaken gebeurt met enige regelmaat’, 
zegt Ron de Haan van De Haan Makelaars. Hij is al ruim 12,5 jaar 
actief met zijn makelaarskantoor in de gemeenten Epe en Heerde 
en hij ziet een trend vanuit het westen van het land opkomen. 
‘We hebben hier nu ook te maken met een echte verkopersmarkt. 
Instapklare woningen die goed zijn onderhouden gaan extreem 
snel weg.’

RANDSTAD  Bij De Haan Makelaars komen Ron en zijn collega’s 
steeds meer mensen uit de Randstad tegen op de woningmarkt. 
‘Zij hebben vaak flexibele banen, hoeven misschien maar een of 
twee dagen in de week naar kantoor. Een uurtje rijden hebben ze 
dan graag over voor riant wonen in het groen.’

LAGE RENTE  ‘Als je een jaar of acht terug bij de bank zat voor 
een hypotheekgesprek, kreeg je het advies om een rentevast 
periode van twintig jaar te kiezen. De rente was namelijk historisch 
laag, dat zou niet snel weer gebeuren. Niets bleek minder waar. 
De vier of vijf procent van toen is nog verder gezakt naar twee 
procent nu. Maar ja, oversluiten resulteert in een boete dus veel 
mensen zoeken andere oplossingen’, legt Ron uit. 

OPLOSSING  Een van die oplossingen is de verkoop van het eigen 
huis zodat de hypotheek kosteloos kan worden overgesloten voor 
de aankoop van een nieuwe woning. ‘En dat nieuwe plekje is dan 
doorgaans een mooiere, ruimere woning terwijl de lasten lager zijn 
dan voorheen’. Mooier kan het niet, toch’, aldus Ron.

VERKOPERSMARKT  Door de lage rente, maar ook door het 
grote consumentenvertrouwen, is de huizenmarkt op het moment 
erg gunstig voor wie wil verkopen. ‘De vraag is groot, we hebben 
nu soms wel tien bezichtigingen of meer op een woning. Onlangs 
nog, hadden we maar liefst elf bezichtigingen voor een woning die 
uiteindelijk boven de vraagprijs werd verkocht.’ 

VERKOOPTIPS  Maar verkopersmarkt of niet, een aantal dingen 
zijn echt belangrijk voor een vlotte verkoop. ‘Je woning moet 
enigszins up-to-date zijn en het moet netjes en goed onderhouden 
zijn. Laat de schilder al het houtwerk bijwerken en zorg dat 
de tuin er strak bij ligt. Combineer dat met een aantrekkelijke 
fotopresentatie en een realistische vraagprijs, dan gaat het 
goedkomen’, zegt Ron. ‘Een actieve makelaar zal bij al die stappen 
klaarstaan met goede adviezen.’

EXTRA’S  ‘Ik adviseer de verkoper over de staat van de woning 
en de beste vraagprijs. Heb ik kopers aan tafel zitten, dan 
inventariseer ik hun wensen tot in detail.’ Soms is er voor 
woningzoekenden niet gelijk een gepaste woning op de markt. 
Doordat Ron de zoekers goed in beeld heeft, kan hij later alsnog 
snel bij hen terugkomen zodra er wél iets geschikts op de markt 
komt. ‘Wij bieden woningzoekers in deze regio net wat extra’s. 
Op Facebook laten we bijvoorbeeld weten welke woningen in de 
verkoop zijn voordat deze op Funda verschijnen. We hebben als 
makelaars met veel verschillende partijen en hun belangen te 
maken. We moeten nu meer dan ooit scherp zijn.’ 

op de woningmarkt
Blijf scherp 

Wie kent ze niet, de verhalen op verjaardagen over huizen die ver boven de 

vraagprijs worden verkocht na een bezichtiging met tientallen gegadigden. 

Is het echt zó’n gekkenhuis op de woningmarkt op dit moment? 

Ron de Haan is ruim 12.5 jaar eigenaar van De Haan Makelaars in 
Epe. Het kantoor bedient met name de markt in de gemeenten Epe 
en Heerde als aankoop- en verkoopmakelaar en taxateur.

WWW.DEHAAN-MAKELAARS.NL
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weten, is dat je elk jaar moet laten controleren of de 
diamant nog goed zit. Stel je voor dat je een erfstuk 
hebt waar de diamant uit valt, dat is echt eeuwig 
zonde.’

IN DE PRAKTIJK  Met een loepje laat Elles zien 
hoe het werkt. ‘Kijk, zie je die bolletjes boven en 
onder het steentje? Dat zijn de pootjes waarmee de 
diamant klem zit in deze ring. Door het dragen gaat 
er natuurlijk vuil onder die pootjes zitten en het kan 
best zijn dat je een keer ergens tegenaan stoot en 
net een cruciaal stukje verbuigt. Een goede juwelier 
ziet dat gelijk en geeft advies voor het herstellen. 

GENIETEN  Het blijft voor Elles genieten als ze een 
sieraad daarna weer teruggeeft. ‘Na zo’n controle 
weten wij of alles nog zo vast zit zoals het hoort. 
Wij polijsten het sieraad en maken het weer mooi 
op. Je ziet mensen dan glimlachend hun ring weer 
omdoen of de oorbellen in hun oren steken. De 
sieraden zijn na zo’n controle weer als nieuw, dat is 
toch genieten?’

De meeste juwelierszaken in ons land hebben een winkel vol mooie sieraden voor de verkoop. Bij Juwelier 
Huijssoon in Epe pakken ze dat net even anders aan. ‘Anne is zelf goudsmid, zijn atelier zit achter de winkel, dat 
zie je niet vaak’, aldus Elles Veenemans. Al achttien jaar runt zij de zaak samen met haar man Anne en tien man 
personeel. In de winkel liggen items van bijna dertig merken, maar er is meer. Anne werkt in het atelier samen 
met een horlogemaker die allerlei reparaties kan uitvoeren. Bovendien maakt hij zelf sieraden. Mensen hebben 
soms erg specifieke wensen, een goede goudsmid kan deze vertalen naar een uniek stuk.’

HANS D. KRIEGER  Het leuke is dat 
sommige merken in de vitrines van 
het echtpaar dit gedachtegoed perfect 
uitstralen. Het Duitse Hans D. Krieger 
bijvoorbeeld. ‘We zijn nu ruim twee 
jaar dealer van het merk en ik vind het 
nog steeds prachtig wat ze maken’, 
zegt Elles. ‘Het zijn allemaal kwalitatief 
hoogwaardige ontwerpen in het 
topsegment van diamanten. Maar tegelijk 
zijn het ook heel toegankelijke sieraden, 
je kunt ze naar een chic diner dragen, 
maar ook prima als je in spijkerbroek 
en T-shirt rondloopt.’ De sieraden van 
Krieger worden met de hand gemaakt, 
net als de stukken die Anne creëert. ‘Het 
is als goudsmid en juwelier erg belangrijk 
mee te denken met mensen, zodat ze 
uiteindelijk een stuk in handen hebben 
dat écht bij hen past.’

EERLIJKE SIERADEN  Elles vindt het 
belangrijk dat de herkomst van sieraden 
steeds duidelijk is. Dat geldt voor de stukken 
van Krieger overduidelijk. ‘De diamanten 
in de armbanden, ringen, oorbellen en 
colliers zijn allemaal eerlijk gewonnen. Dat 
geldt ook voor het goud dat in de sieraden 
is verwerkt. Wij vinden dat belangrijk, de 
sieraden zijn met respect voor mens en 
de aarde gemaakt, iets dat ook weleens 
anders kan zijn in de diamantindustrie.’ Elk 
sieraad van Krieger wordt geleverd met 
een echtheidscertificaat. ‘Je kunt daardoor 
van elk stuk herleiden waar het vandaan 
komt en je weet zeker dat het eerlijk en door 
vakmensen geproduceerd is.’

KLEUREN  Bovendien wordt Elles erg 
blij van de kleuren die in de sieraden 
terugkomen. ‘Diamanten zie je toch vaak 

op dezelfde manier verwerkt in sieraden, 
maar bij Krieger zijn ze niet bang.’ Ze 
wijst een ring aan met een opvallende 
gele steen. ‘Kijk, heb je dat ooit eerder 
gezien? Ze gebruiken ook veel blauwe en 
roze diamanten. Erg mooi en het maakt 
de stukken net wat specialer. Dat spreekt 
natuurlijk aan.’ 

JAARLIJKSE CHECK  Overigens 
raadt Elles iedereen met een diamant 
in een sieraad aan om regelmatig te 
laten controleren of alles nog goed 
is. ‘Diamanten worden geslepen, dat 
kan op allerlei manieren. Bijvoorbeeld 
briljant geslepen, prinses geslepen of 
hart geslepen. Dus rond, vierkant of in 
hartvorm. Na het slijpen wordt de diamant 
in het sieraad gezet en vervolgens kun je 
hem dragen. Maar wat veel mensen niet 

NET EVEN ANDERS 
DAN ANDERS

Elles en Anne Veenemans zijn sinds 2000 eigenaar 
van juwelier Huijssoon in Epe. Naast een uitgebreide 
collectie sieraden, is er ook een horlogemaker in huis. 
Anne is goudsmid en heeft zijn atelier bij de zaak.

WWW.JUWELIERHUIJSSOON.NL
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KRASSEN IN DE LAK  Als hij een 
auto de wasstraat ziet inrijden, kijkt 
Martijn liever even de andere kant 
op. ‘Natuurlijk zorgt de wasstraat 
eenvoudig en snel voor een schone 
auto, maar je auto loopt er krasjes 
van op in de lak. De ene wasstraat 
is de andere niet, maar het is en 
blijft zonde, vind ik.’ Martijn legt 
uit dat zand het grootste gevaar 
vormt voor de lak van je auto. 
‘Elke korrel zand schuurt. Voordat 
je auto gewassen wordt, moet je 
daarom heel grondig afspoelen, 
dat is superbelangrijk. Alleen als 

je dat  met zorg en aandacht doet, kun je goed voor 
je lak zorgen.’

MIDDELEN EN MATERIALEN  Als je dan zelf aan 
de slag gaat, waarschuwt Martijn ook voor zand bij 
de keuze van de materialen. ‘De vertrouwde spons 
houdt zand vast in de poriën en dat wring je er niet 
uit boven de emmer. Zorg dus voor een schone 
microvezel washandschoen, eentje die ontwikkeld is 
voor het wassen van je auto.’ Dan volgt natuurlijk de 
vraag welk middel Martijn aanraadt om je auto mee 
te wassen. ‘Voor schoonmaakmiddelen geldt ook 
dat ‘snel en makkelijk’ schadelijk is voor de lak van 
je auto. Middeltjes die met kleine moeite een groot 
resultaat beloven, zijn over het algemeen zuur en 
zuur bijt. Koop je een autoshampoo, let er dan op dat 
deze PH-neutraal is. En wil je extra effect van je werk, 
kies er dan een met conditioner er bij in. Daarmee 
wordt je auto vuil- en waterafstotend en heeft je 
wasbeurt veel langer resultaat.’

BEHANDELING  Het werk van Martijn gaat veel 
verder dan de zaterdagse wasbeurt. De ruimte 
waarin hij zijn auto’s ontvangt heeft meer weg van 
een beautysalon dan van een werkplaats. ‘Voordat 
iemand zijn auto hier brengt ter behandeling, wil 
ik de auto eerst zien. We spreken de wensen door 
en aan de hand van de staat van de auto, maak 
ik een offerte op.’ Martijn vertelt dat hij op een 
professionele manier krassen en oneffenheden in 
de lak blijvend kan verwijderen. Hij laat zien dat hij 
fabriekslak kan verbeteren tot het licht weerkaatst 
als in een spiegel en dat hij niet alleen een coating, 
maar ook een beschermlaag kan aanbrengen op 
de lak. ‘Met een Xpel lakbeschermfolie bescherm je 

Martijn van Barneveld is 
een echte autoliefhebber. 
Altijd al geweest. Hij 
maakte van autopoetsen 
zijn hobby en dat liep wat 
uit de hand. Cardetailing 
is zijn vak geworden. 
Hij pakt auto’s aan, met 
fluwelen handschoenen 
welteverstaan.
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je auto tegen steenslag en krassen. Het mooie van 
dit materiaal is dat het zichzelf bij warmte herstelt. 
Deze laag is en blijft onzichtbaar.’

DETAILING  Niet alleen de lak van je auto kan 
onder handen worden genomen, ook de wielen en 
het interieur. Voor alles is een machine, techniek, 
middel of coating. ‘Voor onaangename geuren in 
de auto is er een ozon behandeling, voor vlekken in 
de bekleding een stoom- of extractiemachine. Voor 
leerherstel van de stoelen kan ik zorgen, maar ook 
voor reparatie van stoeprandschade aan velgen of 
voor herstel van bescheiden deuken. Echt waar, je 
kunt het heel gek maken. En dat is wat ik doe.’

LIEFHEBBERS  De auto’s die door Martijn onder 
handen worden genomen, zijn veelal bijzondere 
exemplaren. ‘In mijn klanten zie ik de autoliefhebber 
die ik zelf ben. Dat moet ook wel, anders heb je 
de kosten van deze tijdrovende behandelingen er 
waarschijnlijk niet voor over. Een echte liefhebber is 
trots op zijn bolide. Als we dan zo’n exemplaar mooi 
kunnen houden of zelfs nog mooier kunnen maken, 
dan is dat toch prachtig?’

WWW.CLEANINGENDETAILING.NL

Martijn van Barneveld is eigenaar van cardetailingbedrijf 
Cleaning & Detailing in Epe.

|  Echt waar, je 
kunt het heel gek 
maken. En dat is 

wat ik doe  |

Reflectie 
alsof je in 
een spiegel kijkt
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In Nunspeet, op steenworp 
afstand van station en 

transferium, wacht ons 
een verrassing.  Idyllisch 

verscholen in het bos, stuiten 
we op Herberg Nuwenspete. 

Het nostalgische monument en 
haar sfeervolle terras, nodigen 

je uit verder te komen en een 
behaaglijk plekje te kiezen.

tussen
 het groen 

Edgar Hol is de ondernemer achter Herberg 
Nuwenspete in Nunspeet en Herberg Molecaten in 

Hattem. Roos van den Berg en Nathalie aan het Rot 
dragen als teammanagers zorg voor het dagelijkse 
gastvrijheid in respectievelijk Nunspeet en Hattem. 

Herberg Nuwespete

|  Weet je wat? 

Ik neem er nog 

eentje  |

WWW.HERBERGMOLECATEN.NL

WWW.HERBERGNUWENSPETE.NL

HISTORISCH EN EIGENTIJDS  Heb je zin om aan tafel te zitten? Of vang je liever 
de zon vanaf een loungebank? Strijk ergens neer op het terras, waar de haard je ook 
kan verwarmen. Of laat je verwelkomen in de herberg, waar de historie is aangevuld 
met een eigentijdse, warme inrichting. Waar wil jij genieten? Het is aan jou en je 
gezelschap.

HET KAN ALLEMAAL  Van eenzame fietser tot feestelijk gezelschap, in Herberg 
Nuwenspete is iedereen welkom. Dat zie je om je heen aan de gasten van allerlei 
pluimage. De een komt voor een snelle salade, de ander neemt de tijd voor een 
vijfgangendiner. ‘Het kan allemaal en daar hebben we alles op ingericht’, vertelt 
Edgar Hol, die na een flinke verbouwing het restaurant in december 2017 opende. 
‘Als ik nu de ongedwongen sfeer proef, met  gasten van alle leeftijden, dan denk ik: 
Heerlijk. Het is gelukt!’

UNIEK IN NUNSPEET  In een omgeving waar de horecagelegenheden vooral zijn 
gericht op de logerende toerist, is Herberg Nuwenspete uniek. De menukaart is 
modern en herkenbaar en wat Edgar betreft hoeft eten niet formeel en opgeprikt te 
zijn. ‘Natuurlijk zorgen wij voor heerlijke gerechten, creatief gepresenteerd, tegen een 
goede prijs. Dat staat voorop, maar onze gast is net zo belangrijk. Vraagt je agenda 
om een vlotte lunch? Dan zorgen we daarvoor. Wil je avondvullend dineren? Wees 
welkom.’ 

VOOR IEDEREEN  Dat iedereen welkom is, blijkt ook uit de faciliteiten die er als 
vanzelfsprekend zijn. Ruimte voor je auto is er op de parkeerplaatsen. Een goal, een 
schommel en een trampoline wachten op de speelse gasten. Ook aan laadpunten 
voor fiets en auto is gedacht. Edgar Hol vertelt: ‘Gasten voor een vergadering of 
zakelijke lunch zien we terug voor een zondagmiddagborrel en een hapje eten. En 
andersom. Zo zien we het heel graag dus ik zou willen zeggen: kom gewoon eens 
aan.’ Gezeten op het terras, met zijn gezicht in de zon, denkt Edgar hardop verder. 
‘En ik kan mij zo voorstellen.. als je hier zo zit, met je wijntje in het zonnetje, dat je 
dan denkt: Weet je wat? Ik neem er nog eentje.’

Zusje van..

Feestelijkheden

Deze oase in het groen is een zusje van Herberg Molecaten, die je kunt vinden 
aan de Molecaten 7 in Hattem. De herberg ademt dezelfde filosofie. Ook hier 
ervaren de gasten de ongedwongen sfeer, een menukaart met herkenbare 
gerechten en de betrokkenheid van het gastgerichte team. 

Opa’s verjaardag, een netwerkborrel, een familiereünie of een andere 
gelegenheid? Herberg Nuwenspete leent zich uitstekend voor 
feestelijkheden. Bruidsparen kunnen samen met het team hun trouwdag 
helemaal inrichten. De huwelijksceremonie kan worden voltrokken in de 
herberg en de gasten zijn welkom voor lunch, diner, receptie of feest, al 
naar gelang de wensen en ideeën van bruid en bruidegom. 
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MENS EN VERLANGEN  ‘De basis van een 
tuinontwerp is te vinden in de mensen die horen bij 
de tuin. Het begint bij vragen als: Hoe ziet je leven 
eruit? Waar word je blij van? Hoe laad jij je op? 
Heb je speciale herinneringen aan een tuin, boom, 
struik of plekje, hier, elders of ooit in je leven? Welke 
herinneringen zou je er willen maken? Pas als mens 
en verlangen mij duidelijk zijn, is het tijd om de 
ruimte in de tuin te bekijken, het licht te ervaren, de 
omgeving te beleven’, vertelt Jolanda gedreven.

WAAR JE JE LEKKER VOELT  ‘Een goede tuin is 
niet trendgevoelig. Een tuin heb je voor het leven en 
groeit met je mee. Er moeten ontspanningsplekjes 
te vinden zijn, gecreëerd of spontaan ontstaan 
omdat je je stoel ernaartoe hebt verplaatst. Plekken 
waar je wilt blijven, waar dichtbij iets te zien is en 
waar je uitkijkt naar iets waar je blij van wordt, dat 
je raakt. Waar een bijzondere boom je misschien 
beschutting geeft in meerdere opzichten. Er is heel 
veel mogelijk, maar het moet bij je passen. Neem 
nu als voorbeeld water in de tuin. Water bevat veel 
symboliek. Kies je dan voor de waterspiegel in een 
strakke vijver, voor een beekstroom of vooral voor 
het geluid van water? Het geeft je allemaal een 
ander gevoel’, vervolgt Jolanda. ‘En bedenk ook, een 
strakke tuin moet altijd netjes zijn. Lukt dat niet, dan 
wordt het een last.’

SFEER SCHETSEN  ‘Als tuinontwerper schets 
ik een wereld voor jou. Een wereld die nog niet 
bestaat. Of eigenlijk beginnen we met een paar 
schetsen, in verschillende sferen. Vaak zitten 
mensen die ik spreek in een veranderingsproces, 
in een verhuizing bijvoorbeeld. Zij willen de dingen 
anders gaan doen, maar de werkelijkheid is dat we 
zijn wie we zijn, dwars door alle modetrends heen. 
In de keuzes die er te maken zijn, help ik hen dicht 
bij zichzelf te blijven. Zo komen we samen tot een 
ontwerp waarvan ik dan hoop dat ik mag helpen dit 
te realiseren en op te volgen in de toekomst.’ >>

binnenste
Een buiten vanuit je   

 ‘ZOEK IN JEZELF, 
NIET IN SPULLEN.’

Vergeet de trends in het tuincentrum en laat de plaatjes op Pinterest voor wat ze 
zijn. Spullen zijn niet de oplossing voor je verlangen naar een tuin waarin jij je 

totaal senang voelt. De oplossing vind je in jezelf. Met deze overtuiging ontwerpt 
Jolanda Vreeken tuinen voor het leven. Wij ontmoeten haar aan de tekentafel, 
samen met Daniël Vos van Vos Tuinvisie. De twee werken graag samen aan de 

vervulling van het tuinverlangen van mensen.



BERGTOYS.COM GeDo Trading Veldkampseweg 6 8181 LN Heerde www.gedotrading.nl

 

BERG SPORTS SE SRIE
TRAMPOLINES
Spring jezelf topfi t

BERG InGround Favorit BERG InGround Champion

BERG InGround Grand Champion BERG InGround Elite+ 

BERG InGround Elite+ Red

BERG InGround EazyFit

BERG InGround Talent

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

Compleet overziCht           helder inziCht           duidelijk beriCht

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

Welkom

adv_lokhorst_236x156.indd   1 28-06-18   14:34
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Jolanda Vreeken is de ontwerper achter Joosbuiten. Zij ontwerpt tuinen, parken en pleinen met 
betekenis. Daniël Vos is eigenaar van Vos Tuinvisie. Samen met zijn team werkt hij aan tuinen 
op de hele Veluwe. Joosbuiten en Vos Tuinvisie zoeken graag de samenwerking op. 

PRAKTISCH REALISEREN  ‘En daar begint onze samenwerking,’ haakt 
Daniël aan. ‘Het ontwerp realiseren is niet alleen een kwestie van tekeningen 
overdragen. De sfeer die de tuin zal uitstralen, gaat straks uit de hele tuin komen. 
Niet alleen het inmeten, de materiaalkeuze en de technische realisatie, juist 
de details laten de sfeer spreken. We hebben overal overleg over, zeker als het 
praktisch lastig lijkt te worden. Vanuit mijn expertise als hovenier zorg ik voor 
oplossingen bij uitdagingen als hoogteverschillen, ongeschikte grond, de juiste 
grootte van de beplanting en eventuele bomen, maar alles in nauw overleg met 
Jolanda.’

VOLUIT GENIETEN  ‘Vanuit een vertrouwen in elkaars kennis en kunde, maken 
we samen dromen van tuinen’, vertelt Daniël enthousiast. ‘En allemaal zijn ze 
totaal anders. Door de samenwerking komen de tuinen tot hun recht en de 
mensen kunnen er voluit genieten. Daar doen we het voor. Nog mooier is het 
als we het onderhoud mogen blijven doen, al is het maar één of twee keer per 
jaar. Dan zie je de tuin ontwikkelen en kun je bijdragen aan het behoud van het 
oorspronkelijke plan. Door op de juiste manier te snoeien bijvoorbeeld, toch eens 
een struik te vervangen of een hoekje aan te passen dat in de loop van de jaren 
een andere invulling krijgt. Dat hoort erbij, want een tuin leeft.’

WWW.JOOSBUITEN.NL   WWW.VOSTUINVISIE.NL
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Voor 4 personen  |  Makkelijk klaar te 
maken  |  15 minuten bereidingstijd

INGREDIËNTEN
2 kg mosselen  |  3 el. olijfolie  |  400 
gram mosselgroenten  |  2 tl. knoflook  
|  3 dl herfstbokbier  |  2 dl kookroom 
light  |  20 gram bladpeterselie  |  
1 kg kruimige aardappelen  |  200 
gram Romaine sla  |  20 gram 
yoghurtdressing

BEREIDING
• Schil de aardappelen en snijd in 

gelijke stukken. Kook de aardappelen 
in water tot gewenste gaarheid. 
Meng de grof gesneden Romaine sla 
met de yoghurtdressing.

• Was de mosselen in koud water 
en verwijder de drijvende en kapotte 
schelpen. Laat ze uitlekken.

• Verhit de olie in de pan, voeg de 
mosselgroenten en knoflook toe en 
fruit ca. 2 minuten.

• Voeg de mosselen, het bokbier, de 
kookroom en de helft van de 
peterselie toe. Doe de deksel op 
de pan en draai het vuur hoog. 
Schud de pan af en toe om en kook 
de mosselen 5-8 minuten tot alle 
schelpen open staan. Verwijder 
eventueel de dichte schelpen.

• Schep de mosselen uit de pan. 
Verdeel de mosselen over een grote 
schaal. Kook het vocht een beetje 
in en roer de rest van de peterselie 
erdoorheen. Schenk het kookvocht 
over de mosselen. Serveer het 
samen met de gekookte aardappelen 
en de sla.T
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  en robijnrood
itterzoetB

EIN BOCK  Is het nou ‘bockbier’ of ‘bokbier’, zul je 
je misschien afvragen. De Nederlandse spelling 
is ‘bokbier’, maar het bier vindt haar oorsprong in 
Duitsland, waar ‘Bockbier’ wordt gespeld. In de 
17e eeuw werd in de beroemde bierstad Einbeck 
bokbier gemaakt van lage gisting, warmrood 
van kleur en met een mout- en karamelachtige 
smaak. Het bevatte 6,5% alcohol en werd tot ver 
buiten de stadsgrenzen geëxporteerd. Door de 
Beierse tongval verbasterde ‘Einbecker Bier’ tot 
‘Ainpöckisch Bier’, waarna het werd verkort van 
‘Ainpöck’ tot ‘Ein Bock’. Met het dier heeft dit bier 
dus niets te maken, ook al staat een bok nogal 
eens op een etiket afgebeeld.

EIGEN KARAKTER  Hoge accijnzen op bier 
maakten dat brouwers werden gevraagd 
het Einbecker Bier na te maken. Zo werd 
langzaamaan ook elders steeds meer bokbier 
gebrouwen. Het eerste doel was hetzelfde bier 
brouwen, maar later kregen de bokbieren hun 
eigen, koppige karakter. In Nederland kwam begin 
jaren tachtig het eerste bokbier op de markt, 
geïntroduceerd door de Arcense Bierbrouwerij, 
nu Hertog Jan brouwerij. Amstel volgde al snel 

met bokbier op fust. Tegenwoordig zijn er meer 
dan vijftig bokbieren om uit te kiezen, allemaal 
gebrouwen volgens een eigen proces en met een 
eigen selectie aan grondstoffen.  

VOLOP GENIETEN  Alle bokbieren kennen een 
verschillende smaakbeleving en verschillende 
alcoholpercentages. Gebrouwen van de nieuwe 
hop- en gerstoogst, ligt het bier vanaf eind 
september weer in de schappen. Jumbo Van 
Andel in Epe heeft een ruim assortiment, zodat 
iedereen volop kan genieten van zijn favoriet, in 
goed gezelschap, in de herfstzon, lekker in de 
tuin. Om maar eens een voorbeeld te noemen.

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

WWW.JUMBO.COM

In gedachte zien 

we haar al staan. 

Op een mooie 

middag, in het 

lage zonlicht, 

robijnrood en met 

een licht bollende, 

stevige kraag. Met 

een bitterzoet 

bokbiertje zien 

we de herfst 

tegemoet. 

De herfst tegemoet

Mosselen met bokbier, sla en 
gekookte aardappelen

RECEPT
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Feestelijk nazomergerecht, 
in een handomdraai op tafel.



wonen en slapen
Nederlands vakwerk in 

Achter een strakke, glazen voorgevel aan de Rondweg in Wezep 
vind je Veldkamp Wonen & Slapen. Erwin Veldkamp, ondernemer, 
maar vooral binnenhuisadviseur neemt ons er bij de hand, langs 
sfeerimpressies en details, langs de bijna oneindige mogelijkheden 
op het gebied van woninginrichting. Wij lieten ons overrompelen 
door 4.000 m2 vakwerk. 

Verrassend en dichtbij



TIJD NEMEN  Erwin vertelt: ‘Een goed advies geven 
kan het best door uitgebreid de tijd te nemen voor 
mensen. Een kop koffie, daar begint het mee. En 
luisteren naar de wensen en ideeën. We laten zien hoe 
je materialen en kleuren op elkaar kunt afstemmen 
en hoe je kwaliteit herkent. Het is belangrijk dat een 
binnenhuisadviseur met je mee denkt, juist door een 
uitstapje ‘out of the box’ te maken. Thuisbezoek en een 
visualiserende SketchUp-tekening maken het advies 
compleet, want interieuradvies is een traject en geen 
kant en klaar product.’

NEDERLANDS VAKMANSCHAP  ‘De merken die wij 
voeren zijn voor het grootste deel Nederlands. Het zijn 
jonge merken met klassieke vakkennis en een creatief 
karakter, maar we voeren ook doorgewinterde merken 
die al tientallen jaren voorop lopen.’ Erwin wijst in de 
showroom op wollen, linnen en lederen materialen van 
meubelstukken, op de mogelijkheden zoals knopen 
in een afstekende kleur, op aan te passen zithoogte 
en –diepte, op beukenhouten binnenwerken en sterke 

veringen. Ook wijst hij op de vakkundige manier 
waarop de stukken in elkaar zijn gepend, geschroefd 
en geduveld. ‘Dit zijn prachtige meubelstukken 
waarover wij mateloos enthousiast zijn.’ Hij laat zien 
hoe stofferingen vakkundig zijn strakgetrokken en 
vastgeklemd. En inderdaad, de details zijn interessant, 
maar wat van een afstandje opvalt is het totaalbeeld 
van eigenzinnige en eigentijdse designs, uitgevoerd 
in bijzondere materialen en kleuren. Nederlands 
vakmanschap, zo blijkt. 

OPTIMALE NACHTRUST  De slaapkamer-inrichtingen 
blijken ook van Nederlandse bodem. Grootte, kleur en 
materiaal van bed en kledingkast kun je afstemmen 
op de sfeer die je wenst in je slaapkamer. Maar 
daarmee is het advies nog maar net begonnen. ‘Voor 
een optimale nachtrust heeft iedereen andere wensen 
en gewoonten’, vertelt Erwin. ‘Boxsprings, matrassen, 

|  Het draait 
uiteindelijk 
om kwaliteit 
tot in de 
details  |

|  Het is aan ons om 
het uit de verf te laten 
komen bij de mensen 
thuis  |

bedbodems en kussens van verschillende maten en 
materialen geven de juiste ondersteuning voor rugslapers 
of juist zijslapers, voor lange mensen of kleine mensen. 
Met het juiste matras kun je klachten verminderen, maar 
ook voorkomen. Een vakkundig advies is dus heel erg 
belangrijk.’

KENNIS EN KUNDE  ‘Voor ons maken de juiste 
producten het advies af. Als je iets moois wilt neerzetten, 
dan begint dat misschien met een 3D-tekening, maar 
het draait uiteindelijk om kwaliteit tot in de details. De 
merken die wij voeren staan allemaal voor kwaliteit en 
vakmanschap en passen daarom ook bij ons. Het is 
aan ons om producten uit de verf te laten komen bij de 
mensen thuis. Kennis en kunde zijn daarvoor belangrijk, 
maar vergeet niet dat vakbekwaam leggen, installeren 
en monteren het geheel pas echt afmaakt. Vaak houden 
we nog jarenlang contact met de klant en blijven we 
meeleven met hun woonwensen. Daar zijn we blij mee en 
we willen dat heel lang zo houden.’
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Erwin Veldkamp behoort als mede-eigenaar van Veldkamp 
Wonen & Slapen tot de derde generatie binnenhuisadviseurs. 
Samen met zijn team van gecertificeerde vakmensen biedt hij 
totaal woonadvies en een compleet assortiment kwaliteit en 
design, grotendeels van Nederlandse bodem.

WWW.VELDKAMPWONEN.NL

Totaalinrichter 
Veldkamp Wonen & Slapen is totaaladviseur. Dat wil 
zeggen dat zij naast woon- en slaapkamerinrichting 
een breed assortiment biedt aan hoogwaardige 
wandafwerking, harde vloeren,  tapijten, 
raamdecoratie in alle soorten en zonwering. Alles 
volgens de laatste ontwikkelingen op gebied van 
kleur, materiaal en techniek. 
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O DICHT BIJ HUIS 
Marlies en Jan Lowin 
IJzerman nemen zo’n 
twintig keer per jaar 
mensen mee het bos in 
voor een ‘wildproeverij’. 
Daarmee willen zij 
anderen het ‘hele en 

eerlijke verhaal’ laten beleven achter de 
hertenbiefstuk op je bord. Jan Lowin vertelt: ‘We 
gaan van hieruit op vakantie naar verre oorden om 
de basis terug te vinden; de natuur, de tradities, de 
oorsprong van eten. Maar het is allemaal ook hier te 
vinden, zó dicht bij huis. Toen dat tot ons doordrong, 
wilden wij dat ook graag aan anderen laten zien.’

VERBORGEN WERELD  Marlies vult aan: ‘In een 
razend tempo rijden we met z’n allen de Veluwse 
bossen voorbij. Maar achter die bosrand bevindt 

Terug
naar

de Basis

Z
Aan de rand van het bos verzamelt zich een groep mensen. Ze worden ontvangen 
in een traditionele jachthut,  het domein van de faunabeheerders van deze 
omgeving. Binnen vinden de gasten de warmte van vuur, koffie en gastvrijheid. 
Hier gaat het avontuur beginnen, terug naar de basis - met alle zintuigen.

zich een wereld die het heel erg waard is te 
leren kennen. Gelukkig zijn er mensen met 
veel kennis en nog meer passie die ons daar 
graag over vertellen.’

De groep verlaat de jachthut voor een flinke 
boswandeling met de faunabeheerder, die 
onderweg volop vertelt over de bodem, de flora, 
de fauna en hun samenhang. Een zweethond 
speurt het geschoten wild op, de jachthoorn laat 
zich horen en de groep ziet hoe een zwijn wordt 
opgeladen om mee te nemen. Teruggekomen 
bij de hut, kan iedereen toekijken hoe de 
faunabeheerder het zwijn ontweidt. De organen 
die hierbij uit het dier komen, vertellen alles 
over zijn leven en zijn gezondheid. Wie dat wil 
kan helpen ontweiden. Wie dat prettiger vindt, 
kijkt even de andere kant op en knijpt zijn neus 
dicht. >>

Stap voor stap de wereld in van jacht en wild

Vrije tijd28
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Iedereen neemt zich voor zelf de regie te houden bij het oud(er) worden. Met de 
voorzorgsmaatregelen voor een comfortabele oude dag kun je al vroeg beginnen. 
Wouter Jacobs van Bouwkundig Tekenburo Gerrit Scholten en Auke Pul van 
Baksteen & Pul financiële dienstverleners ontmoeten regelmatig vijftigplussers die 
vooruit kijken. Zij maken plannen om hun huis ‘levensloopbestendig’ te maken, ook 
als ze zelf nog gezond en mobiel zijn.

(Ver)bouwen 

UNIEKE KANS  Jan Lowin: ‘Deze wildproeverij is een complete 
beleving. Niet voor niets luidt ons credo ‘van bos tot bord’. 
Bloed, poep en pies horen daar onmiskenbaar bij. Zie het als 
een unieke kans om de wereld van jacht en wild van dichtbij 
te zien en de visie van natuurbeheer uit eerste hand te horen. 
Wij houden bewust de groepen klein en de frequentie van de 
wildproeverijen beperkt. Het verhaal moet authentiek blijven. 
Platgelopen toeristenpaden en geconditioneerde dieren 
moeten we koste wat kost voorkomen.’

De poelier arriveert bij de hut. Hij komt het ontweide 
zwijn ophalen. Het moet nog een aantal dagen in de 
koeling besterven voordat het met smaak kan worden 
gegeten. Daarom heeft de poelier voor de groep 
een ree meegebracht die klaar is voor de slacht. De 
poelier scherpt zijn messen en vertelt honderduit 
terwijl de ree van zijn vacht wordt ontdaan en de 
rugfilet, de haas en de biefstuk van onder de vliezen 
tevoorschijn komen.

ETEN EN DRINKEN  ‘We maken er een dag van 
met alles erop en eraan. We eten wildpaté en 
wildworst en we drinken wildbier uit de regio. 
Dat doen we allemaal buiten, bij het vuur en de 
barbecue. Natuurlijk bereiden we het vlees, dat 
doen we samen. We maken het op smaak, geven 
ondertussen tips voor thuis en vullen het vlees 
aan met seizoensgroenten. Bij de maaltijd horen 
mooie, passende wijnen en we sluiten uiteindelijk 
af met een borrel en een sigaar’, vertelt Marlies 
enthousiast.

De buitenlucht heeft iedereen rozig gemaakt. Het avontuur heeft 
iedereen met elkaar verbonden. Iedereen neemt íets mee naar 
huis: een weetje over het bos, de visie van faunabeheer, de liefde 
van de jager voor het dier of een praktische tip van de poelier. Na 
zo’n hele dag vol informatie, belevenissen en eterijen is het tijd 
weer terug te gaan naar de ‘gewone wereld’. Het was een unieke 
belevenis en vooral een unieke kans om mee te maken. Daarover 
is iedereen het eens.

WWW.WILDPROEVERIJ.NL
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Marlies en Jan Lowin IJzerman organiseren ‘wildproeverijen’ namens 
Jij&Mij.nl. Zij werken aan nieuwe concepten rondom wildbeleving 
en –educatie op de Veluwe. Ze noemen zichzelf ‘momentmakers’. 
De wildproeverijen realiseren zij samen met Geldersch Landschap en 
Kasteelen, Slagerij G. ter Weele & Zn , Het Epe Bier Collectief, OFYR en 
Wijnkoperij Kroese.

|  Achter de 
bosrand 

bevindt zich 
een wereld 

die het heel 
erg waard 
is te leren 
kennen.  |

OP DE PLEK WAAR JE OUD WILT WORDEN
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WENSEN EN IDEEËN  De eerste stap is 
vaak de gang naar de ontwerper. Wouter 
vertelt daarover. ‘Bij onze eerste ontmoeting 
bespreken we eigenlijk alleen de wensen. 
Mensen geven aan zo lang mogelijk in hun 
huis te willen blijven wonen en voorbereid 
te willen zijn op de toekomst. Voordat 
we concrete plannen maken, toetsen wij 
de wensen en ideeën aan het geldende 
bestemmingsplan. Van daaruit gaan we 
verder werken.’

KOSTENRAMING  ‘Zodra de plannen vorm 
hebben gekregen, maken we een raming 
van de totale kosten’, gaat Wouter verder. 
‘Dat doen we zo gauw mogelijk in het traject, 
zodat de kosten van de voorbereiding tot 
dat moment nog te overzien zijn. De raming 
is accuraat genoeg om te kunnen bepalen 
of het plan financieel haalbaar is. Dat is 
natuurlijk een heel belangrijk aspect, maar 
daar ligt niet onze expertise.’

FINANCIERING  ‘Die financiële haalbaarheid 
is ons vakgebied’, haakt Auke aan. ‘Bij 
‘levensloopbestendig bouwen of verbouwen’ 
hoort ‘levensloopbestendig financieren’. 
Net als bij advies aan dertigers kijken we 
ook bij vijftigplussers vooruit in de tijd. 
Vijftigplussers nemen vaak wel meer 

|  Wouter: Ergens 
vind ik het ook wel 
stoer om zo ver 
vooruit te durven 
denken  |

|  Auke: Juist 
het pensioen 

blijkt voor velen 
onoverzichtelijk  |

mee. Spaargeld, aflossing op hun huis, 
pensioenopbouw, maar ook meer lasten 
en wellicht bindende voorwaarden aan 
de huidige hypotheek. We zetten alles op 
een rij om tot het belangrijkste gegeven te 
komen, het netto besteedbaar inkomen. 
Maar daarmee zijn we er nog niet. Binnen 
de looptijd van de financiering komt 
waarschijnlijk het moment van pensionering. 
Hoe ziet het netto besteedbaar inkomen er 
dan uit?’

FINANCIËLE TOEKOMST  ‘Juist het 
pensioen blijkt voor velen onoverzichtelijk’, 
vervolgt Auke. ‘Altijd was dat moment ergens 
heel ver weg, maar opeens begint het toch een 
rol te spelen. Als alle gegevens toch op tafel 
komen, hebben wij direct de puzzelstukjes om 
het hele financiële toekomstplaatje compleet 
te maken. Eventueel is er op dat moment 
ook nog gelegenheid om iets bij te stellen, 
bijvoorbeeld met een spaarvorm of een 
arbeidsongeschiktheidsverzekering om het 
inkomen bij ziekte veilig te stellen. Dat alles 
heeft dan weer invloed op de financiering waar 
het allemaal om begonnen was. Financieel 
advies is en blijft altijd persoonlijk en dus voor 
iedereen anders. De keuzes die volgen op 
ons advies zijn altijd aan de klant en met die 
keuzes gaan wij daarna aan de slag.’

de oude dag straks gemakkelijker maken. 
Drempelvrije, extra brede deurposten, 
ruimte voor een flinke draaicirkel rond het 
bed, een inloopdouche, voor alles houden 
we voorgeschreven richtlijnen aan. Hopelijk 
is het gebruik van een rolstoel nooit nodig, 
maar van de voorzorgsmaatregelen heb je 
eigenlijk direct al gemak. Ik geef mensen 
met zo’n vooruitziende blik dan ook groot 
gelijk. Ergens vind ik het ook wel stoer om 
zo ver vooruit te durven denken.’ 

BOUWEN  ‘Als alles dan is voorbereid en de 
bouw kan beginnen, is de keus aan de klant 
welke aannemer aan de slag gaat. Met alle 
plezier helpen wij een goede keus te maken. 
Wij zijn bekend met de meeste aannemers 
uit de omgeving, weten waar hun expertise 
ligt en we proberen in te schatten of hun 
manier van werken en communiceren bij 
de mensen past. Als tekenbureau kunnen 
wij ook de bouwbegeleiding verzorgen. In 
de keuzes is iedereen vrij. Wij kunnen heel 
veel zorg uit handen nemen, het is aan 
de klanten hoeveel zorg zij aan ons willen 
overdragen.’

WWW.BAKSTEENPUL.NL

WWW.GERRITSCHOLTEN.NL

REKENING HOUDEN  Is de financiering 
helder, dan kan de bouwkundige de 
(ver)bouwplannen oppakken. ‘We moeten 
realistisch zijn en voor de toekomst rekening 
houden met het gebruik van een rollator in 
huis. Of zelfs een rolstoel’, aldus Wouter. Als 
er genoeg oppervlakte gebruikt kan worden, 
zijn een slaapkamer en een badkamer op 
de begane grond het hoogste doel. We 
houden in het oog dat je vanuit bed beleving 
houdt met buiten, zeker voor het geval je 
bedlegerig zou worden. Ook contact houden 
met huisgenoten in huis is essentieel. Mocht 
de oude dag nog erg ver weg zijn, dan 
kunnen we de ruimtes vooralsnog inrichten 
als werkkamer en bijkeuken. Te zijner tijd 
zijn deze dan betrekkelijk eenvoudig om te 
bouwen tot slaap- en badkamer.’

VOORZORGSMAATREGELEN  ‘Stap voor 
stap worden we concreter. We tekenen het 
ontwerp uit, rekenen aan de constructies 
en werken de details verder uit’, vervolgt 
Wouter. ‘Ook zorgen we ervoor dat de 
benodigde vergunningen worden geregeld. 
De indieningsvereisten zijn nog best 
complex, maar wij weten de weg, kennen 
de regelgeving en kunnen de instanties 
voorzien van de juiste informatie.’ Dat 
brengt Wouter direct op de details van de 
plannen. ‘We denken door op de details die 
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Wouter Jacobs is bouwkundige 
van Bouwkundig Tekenburo Gerrit 
Scholten in Heerde. Het bedrijf tekent 
en begeleidt (ver)bouwprojecten van 
ontwerp tot oplevering. Auke Pul is 
mededirecteur van en erkend hypotheek- 
en pensioenadviseur bij Baksteen & Pul 
financiële dienstverleners in Epe.
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Gesjouw en geklieder met haspel, tuinslang en gieter. En steeds maar weer de sproeier verzetten, 
je blijft aan de gang. Zo denken we over het sproeien van onze tuin, zeker als het om een flinke 
tuin gaat. Dat hoeft niet, want sproeien kan volledig automatisch worden geregeld. Erik Pronk, 

beregeningsspecialist, vertelt over de aanleg van een beregeningsinstallatie in je tuin.

AANLEG VAN EEN BEREGENINGSINSTALLATIE:

De tuin hoeft 
niet op z’n kop

‘Je tuin hoeft niet op z’n kop, laat ik daarmee beginnen. Het is de 
truc om slim te werken en zo min mogelijk sporen achter te laten.’ 
Enthousiast vertelt Erik hoe dat in zijn werk gaat. 

PLAN  ‘Allereerst is er natuurlijk de afspraak om een beeld van 
de tuin te krijgen. Mensen hebben vaak specifieke wensen, het 
is goed die vooraf te weten. Aan de hand van de wensen en de 
situatie ter plekke, ontstaat een plan. Daar hoort ook een schets 
bij met daarin de plaatsen van de sproeiers getekend. Tijdens 
het maken van dat plan, komen direct de slimste plekken voor de 
bron, pomp en besturing aan de orde. Natuurlijk maken we daar 
een offerte bij, zo weet je van tevoren waar je aan toe bent.’

WATERVOORZIENING  ‘De mogelijkheden voor watervoorziening 
zijn een belangrijke overweging. De bestaande waterleiding kan 
worden gebruikt, maar meestal wordt een bron gemaakt. Het 
beregeningsplan houdt er al rekening mee dat er ter plaatse 
goede toegang moet zijn. Denk dus aan een bron bij de oprit of 
bijvoorbeeld naast de schuur. In termen van groot materieel op je 
perceel heb je na het maken van de bron de grootste invasie wel 
gehad.’

MACHINEKEUZE  ‘Het doel is dus zo min mogelijk sporen 
achter te laten. Dat bepaalt mede de keus voor de machines. De 
bodemraket op perslucht is een geweldige uitkomst, die vindt z’n 
weg ondergronds en de leidingen komen er achteraan. Soms zijn 
er redenen om een kabelploeg of een sleuvenfrees in te zetten. Dat 
zijn handzame machines, die een smal spoor of een soort snee in 
de tuin achterlaten. Het kan dus wel nodig zijn dat er na afloop een 
smal strookje gras opnieuw voor je wordt ingezaaid.’

PLANNING  ‘De materialen voor zo’n installatie zijn snel 
beschikbaar, dat is prettig. Helaas is in ons geval onze eigen 
drukke planning nog wel eens de remmende factor. Eenmaal 

begonnen, durf ik te zeggen dat de installatie een week later 
klaar is. Uitzonderingen daargelaten natuurlijk, maar in dat geval 
is dat vooraf wel duidelijk. Laat je de beregeningsinstallatie in 
het najaar of in de winter installeren, dan heeft dat een belangrijk 
voordeel. Wij lopen namelijk niet om je heen als je eigenlijk rustig 
van je tuin wil genieten. Bovendien hebben je tuin en jij er dan 
direct in het voorjaar plezier van. Dat is het overwegen waard, 
lijkt me.’
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Erik Pronk is eigenaar van Pronk Beregening in Epe

WWW.PRONKBEREGENING.NL

Zo herken je kwaliteit:
Een beregeningsinstallatie waar je levenslang, zorgeloos plezier van 
hebt herken je hieraan:
• De beregeningsspecialist doet vooraf een KLIC-melding. Zo 

wordt bij aanleg het risico op schade aan bestaande kabels en 
leidingen in de grond tot een minimum beperkt.

• De installatie wordt minimaal een ‘steek’ diep in de grond 
gelegd, zodat je normaal tuinwerk kunt blijven doen zonder het 
risico te lopen een leiding te raken.

• Kwalitatief goede leidingen herken je aan het KIWA-keurmerk. 
Ze liggen tientallen jaren probleemloos onder de grond.

• Wordt je een onderhoudscontract aangeboden, dan kan alles 
door de jaren heen goed blijven functioneren. Ook de afstelling 
wordt dan bijgehouden voor de beplanting die blijft groeien.

• De leverancier die staat voor zijn kwaliteit bindt zich aan jou als 
klant. Je kunt hem dus altijd bellen, ook voor vragen.
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STORING  We spreken Mark van Emmerik van 
Elektra BV, die dagelijks wordt gebeld vanwege 
elektriciteitsstoringen bij mensen thuis. ‘Vaak is een 
storing het moment waarop pas duidelijk wordt dat 
er een probleem is met de installatie in huis. Dat is 
niet nodig, maar dat is hoe het in de praktijk werkt. 
En natuurlijk komt een storing altijd ongelegen. Op 
zo’n moment kunnen wij repareren en adviseren. 
Wat je daarna met ons advies doet, is aan jou als 
huiseigenaar.’

VEILIGHEID  Een storing is vervelend, maar ernstiger 
wordt het als de veiligheid in gevaar komt. ‘De 
aarding van je stopcontacten, de aardlekschakelaar, 
de groepenkast, het is mechanica dus het kan 
verouderen. Ook de aardpen kan minder functioneren, 
bijvoorbeeld door veranderde grondwaterstand of 
door graafwerkzaamheden in de tuin. Dat merk je 
pas als het te laat is. Stroom zoekt de weg van de 
minste weerstand, zorg ervoor dat jij dat niet bent! 
Een jaarlijkse keuring is daarom zo belangrijk. Die 
keuring kun je niet zelf doen, want daar heb je speciale 
meetapparatuur voor nodig.’

ONDERHOUD  Een elektrotechnisch installateur 
heeft de apparatuur én de kennis in huis om zo’n 
elektrotechnische keuring uit te voeren. ‘We maken 
een rondje door je woning, we stellen een rapport op 
en geven advies hoe de situatie kan worden verbeterd. 
Zo’n keuring is er niet alleen voor je veiligheid, maar 
ook voor het behoud van je elektrische installatie en 
je apparatuur. En als alles dik in orde is, hoor je dat 
natuurlijk ook.’

VERANTWOORDELIJKHEID  Vreemd genoeg is een 
jaarlijkse keuring nog niet verplicht en dat terwijl er 
levensgevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Mark 

We laten ons omringen door steeds meer elektrische apparatuur, want gemak dient de mens.  
En allemaal houden we wel van een beetje luxe, niet waar? Zo dragen we allerlei apparaten 
ons huis binnen, die stuk voor stuk íets vragen van onze elektrische installatie. Daar staan we 
nauwelijks bij stil als we de stekker in het stopcontact steken. 

APK voor je 
elektriciteitsinstallatie

WWW.ELEKTRABV.NL

Veiligheid voor alles

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

vertelt er het volgende over: ‘Wettelijk gezien heb je als 
huiseigenaar een zorgplicht voor je installatie. Hiervoor 
is nog steeds geen verplichte periodieke keuring 
zoals de jaarlijkse APK van je auto. Wel houdt de 
zorgplicht in dat je wettelijk aansprakelijk bent voor de 
gevolgen als blijkt dat je onvoldoende onderhoud hebt 
gepleegd aan de elektriciteitsinstallatie in je huis. Die 
aansprakelijkheid maakt zo’n keuring nog belangrijker. 
Hoewel, veiligheid gaat vóór alles. De vraag wie er 
verantwoordelijk was na een calamiteit of ongeval wil 
je sowieso niet hoeven stellen, toch?’

Test je aardlekschakelaar:
Mark heeft een praktische tip: ‘Algemene richtlijnen 
adviseren je de aardlek van je elektrische installatie 
een of twee keer per maand te controleren. Dat doet 
natuurlijk niemand. Om hier toch periodiek bij stil te 
staan, raad ik iedereen aan de omschakeling naar 
zomer- en wintertijd aan te houden als vast moment. 
Als je dan toch alle klokken in huis moet verzetten, 
check dan eerst even de aardlekschakelaar. Dat kan 
heel eenvoudig met de testknop.’
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|  De vraag wie er 
verantwoordelijk was 
na een calamiteit, wil 

je sowieso niet hoeven 
stellen, toch?  |
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De uitzoekklus 
die ‘verzekeren’ heet
Verzekeringen afsluiten is voor de meeste mensen een uitzoekklus waar je niet blij van 
wordt. Je probeert premies en dekkingen te vergelijken, maar echt helder worden de 
verschillen je niet. Een ‘appels met peren’ vergelijking dus die moeilijk te maken is. Kristel 
Verweij en Miranda van ’t Erve, medewerkers bij Baksteen & Pul financiële dienstverleners 
in Epe, maken die  juist met plezier. Zij pluizen dagelijks in poliswaarden, voor hun klanten.  

DEKKINGEN  ‘Voordat je gaat vergelijken is het 
goed na te denken over wat voor jou belangrijk 
is’, begint Kristel, die als eerste aanspreekpunt 
dagelijks zoekt, vergelijkt en offertes opstelt voor 
de particuliere klanten. ‘Misschien heb je een mooie 
horloge- of kunstverzameling. Dan is het goed om in 
de voorwaarden te checken tot welk bedrag deze bij 
een maatschappij gedekt is. Daar zit onderling echt 
verschil in. En wil je die waardevolle items dan tegen 
taxatiewaarde verzekeren of tegen dagwaarde? Dit is 
maar één voorbeeld waarop je kunt letten en zo zijn 
er legio te noemen. Dat uitzoekwerk kun je dus aan 
een verzekeringstussenpersoon overlaten, iemand 
die weet waar de addertjes onder het gras zitten, 
vakmensen zoals mijn collega’s en ik.‘

MEEDENKEN  Kristel gaat verder: ‘Om onze 
klanten goed van dienst te kunnen zijn, leren wij 
hen eerst graag kennen. Over het algemeen gaan 
wij een ‘totaalrelatie’ met hen aan, dus denken we 
op allerlei vlakken mee. Wij vertegenwoordigen 
zoveel verzekerden dat wij heel sterk kunnen zijn in 
prijs en in belangenvertegenwoordiging. De beste 
verzekeringen van diverse verzekeraars brengen 
wij samen in je eigen unieke pakketpolis. Dat is niet 
alleen goed en voordelig maar ook gemakkelijk en 
overzichtelijk. Je realiseert het je misschien niet 

van tevoren, maar iemand die de weg weet in alle 
polissen kan gewoon meer voor je betekenen. Hoe 
dan ook hopen we dat schade je bespaard blijft.’

SCHADEGEVALLEN  ‘Toch ontvangen wij dagelijks 
schademeldingen’, haakt Miranda in, ‘het is dus 
irreëel te denken dat het jou nooit overkomt. 
Brand, water, diefstal, storm, een ongeluk, er kan 
van alles gebeuren. Samen met mijn collega’s 
pak ik schademeldingen op en buigen wij ons 
over de details. Alles doen wij eraan om onze 
klant schadeloos te stellen. Daar zijn wij bijzonder 
proactief in. In sommige gevallen kunnen wij als 
‘gevolmachtigde’ zelf beslissen, in andere gevallen ligt 
het besluit bij de verzekeringsmaatschappij. Mocht 
dat besluit negatief voor je uitpakken, dan leggen we 
alles nog eens extra aan hen uit, dringen >> 

|  Kristel: Iemand die de 
weg weet in alle polissen 
kan gewoon meer voor je 
betekenen  |



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

www.bananabird.nl    
info@bananabird.nl     

europalaan 20
3526 KS Utrecht     
06 – 18 43 90 06 Banana Bird
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ussen de bomen in Emst, staat de 
pipowagen waar Sina Brander op 
bestelling ontbijtjes en picknicks 
bereidt. Ze struint de dorpen en 

boerderijen in de omgeving af voor 
streekproducten, waarvan zij vindt dat iedereen 
die móet proeven. Zo doet ze haar boodschappen 
bij unieke ambachtsmensen uit de buurt, want 
verrassingen moeten iets extra’s hebben, vindt ze. 
Dat het ook vers moet zijn is zo vanzelfsprekend 
dat ze het bijna vergeet te vermelden, maar als 
het nodig is rijdt ze een keertje extra voor nóg een 
beetje verser.

Sina heeft een mand, doos, lintje, sticker of label 
voor elk product en voor elke gelegenheid. Niets 
laat zij aan het toeval over om de ontvangers van 
haar creaties blij te maken. Een ontbijtje komt 
meestal aan de deur, een picknick staat op en top 
gedekt klaar in het bos, veld of waar ook maar 
afgesproken. De gelukkigen worden namens 
jou verrast met pure originaliteit, versheid en 
gezelligheid. Is dit niet een mooie tip?

Verjaardag, trouwdag, jubileum of in de 
lappenmand. Om allerlei redenen kun 
je iemand een verrassing gunnen. Wat 
denk je van een heerlijk ontbijtje? Of 
een gezellige picknick? Met alles erop 
en eraan natuurlijk, supervers en van 
topkwaliteit. Dat zou een fantastische 
verrassing kunnen zijn toch? Alles wat je 
hoeft te doen, is - online - een complotje 
smeden met Veluws Mandje.

Maak iemand blij

WWW.VELUWSMANDJE.NL

T

Tip!
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Sina Brander is eigenaar van ontbijt- en picknickservice 
Veluws Mandje. Vanuit haar pipowagen in Emst bereidt 
zij ontbijtjes en picknicks. Ontbijtjes brengt zij aan de deur. 
Picknicks zet zij klaar op een afgesproken locatie. 

41Vrije tijd
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WWW.BAKSTEENPUL.NL

Kristel Verweij-Scholten verzorgt sinds 2012 
verzekeringen voor de particuliere klanten 
van Baksteen & Pul financiële dienstverleners 
in Epe. Haar collega Miranda van ’t Erve 
onderneemt al sinds 2007 actie in geval 
van schade.

we aan en zoeken we invalshoeken die wel 
tot het gewenste resultaat kunnen leiden. Ik 
kan niet zeggen dat we altíjd bereiken wat 
we willen, ik kan wel zeggen dat we altijd 
doen wat mogelijk is.’

EVEN BINNENLOPEN  ‘Ik weet zeker dat 
ik namens al mijn collega’s spreek als ik 
zeg dat het mooi is echt iets voor onze 
klanten te betekenen besluit Miranda. ‘We 
kennen hen, ze kunnen altijd bellen en 
hebben hun eigen vaste contactpersoon. 
Wie  liever  binnenloopt bij  ons  op  kantoor  
kan  altijd  z’n  verhaal  vertellen of z’n 
wijzigingen doorgeven. Dat vinden wij nog 
steeds heel belangrijk. Persoonlijk denk 
ik dat het heel waardevol is te kiezen voor 
een tussenpersoon zoals wij. Ik ben er 
zelfs van overtuigd dat wij financieel gezien 
een betere keuze blijken, maar mocht je 
daaraan twijfelen, neem dan gerust de 
proef op de som en laat ons offerte voor je 
opmaken.’

Meldingen via de app
Baksteen & Pul financiële dienstverleners 
heeft sinds kort een klantvriendelijke 
app. Wie dat makkelijk vindt, kan via 
telefoon of tablet wijzigingen of schade 
melden. De meldingen worden met 
dezelfde persoonlijke aandacht opgepakt 
als de klanten gewend zijn. De app is te 
downloaden in de Apple Store of in de 
Play Store onder de naam ‘Baksteen & Pul 
financiële dienstverleners’. 
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GOEDE VERLICHTING  ‘Goede verlichting is belangrijker dan 
je misschien denkt. Een juist verlichte ruimte is rustiger en 
prettiger om in te verblijven. Niet alle lampen hoeven altijd op vol 
vermogen aan, elke lamp heeft specifieke eigenschappen. Met 
gebruik van de juiste lampen met het juiste licht krijg je het beste 
resultaat.’ 

ONDERGESCHOVEN KINDJE  Aan het woord is Laura van 
den Bosch, die samen met haar partner Marc Hoog en drie 
lichtontwerpers als geen ander weet wat verlichting kan doen. 
‘Wij laten mensen graag zien wat er óók mogelijk is. Verlichting is 
vaak een beetje een ondergeschoven kindje. Mensen hebben er 
bij nieuwbouw meestal weinig aandacht voor, omdat er al zoveel 
is om over na te denken. Bovendien leeft het idee dat goede 
verlichting en een verlichtingsplan flink in de papieren lopen.’

ACHTER DE WENS  Niets is echter minder waar, volgens Laura 
en Marc. ‘Het is vaak verstandiger om te investeren in een aantal 
goede lampen, met de juiste kleurtemperatuur, lichtkleur en 
armatuur, geplaatst op een goed doordachte plek dan om lukraak 
maar wat lampen neer te zetten die je ‘wel mooi’ vindt.’ De truc 
is volgens het tweetal het achterhalen van het verhaal achter de 
vraag. Waarom wil een klant iets? Hoe ziet zijn of haar huis eruit 
en welke functie gaat de verlichting krijgen? 

KLEINE AANPASSINGEN  ‘Aan de hand van een gesprek met 
mensen en foto’s van de ruimte, hebben wij doorgaans een goed 
beeld van de verlichting die daar bij past’, legt Laura uit. ‘Mensen 
ervaren een probleem, ze kunnen bijvoorbeeld niet goed een boek 
lezen zonder de hele kamer als een soort etalage te verlichten. 
Soms blijkt dan dat ze best een goede leeslamp hebben staan, 

maar dat de rest van de verlichting in de kamer niet helemaal 
handig is. Met een paar kleine aanpassingen kunnen we dan 
alsnog het gewenste resultaat realiseren.

VERDER KIJKEN  ‘Mensen moeten soms even geholpen 
worden om verder te kijken dan wat ze al kennen. Het kan 
bijvoorbeeld gebeuren dat er iemand voor een vloerlamp 
komt, maar dat wij dan opmerken dat er een mooi schilderij 
aan de wand hangt dat aandacht verdient. Wij kennen de 
mogelijkheden om dat schilderij uit te lichten en de sfeer in de 
ruimte prettig te krijgen’, vertelt Laura verder. ‘Iedere klant is 
anders, iedereen gebruikt een ruimte anders en iedere lamp is 
anders. Er is geen basisprincipe te geven aan de hand waarvan 
iedereen z’n woonkamer perfect uit kan lichten.’

VORM ÉN FUNCTIE  Belangrijk vinden Marc en Laura het 
dat klanten weten welke opties er allemaal zijn. Online kun 
je heel goed inspiratie opdoen, maar je blijft vaak in dezelfde 
categorie lampen hangen. ‘Dat is nou eenmaal hoe het internet 
werkt. Zoek je op schemerlamp, dan blijf je schemerlampen 
tegenkomen. Maar als je in een showroom loopt, ontdek je 
waarschijnlijk lampen waar je het bestaan niet van wist. Een 
goede lichtexpert kijkt met je mee of de lamp die jij mooi 
vindt ook past bij de functie die hij zal krijgen.’ Laura geeft het 
voorbeeld van de thuiswerker. ‘Als jij je tafel gebruikt om alleen 
aan te eten, heb je andere verlichting nodig dan wanneer je deze 
ook als werkplek gebruikt. Dat vraagt om andere eigenschappen 
van een lamp. Een goede lichtontwerper komt acuut in actie 
wanneer iemand de functionaliteit uit het oog dreigt te verliezen. 
Een lamp moet mooi zijn, natuurlijk, en smaken verschillen. 
Maar verlichting is meer dan alleen esthetiek.’

Als je een donkere hoek in de woonkamer hebt of de herfst graag met warme sfeerverlichting doorbrengt, is 

nieuwe verlichting uitzoeken misschien geen gek idee. Soms kan een lamp op een strategische plek precies 

het verschil maken dat je huis nodig heeft. 

WWW.VANDENBOSCHVERLICHTING.NL  

|  Iets kan wel mooi 
zijn, maar het moet 

ook functioneel zijn  |

Laura van den Bosch  en Marc Hoog vormen de derde generatie 
lichtexperts van Van den Bosch verlichting in Harderwijk. Met hun 
team werken zij dagelijks aan licht, van een enkele lamp tot een 
volledig lichtplan.
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Rioolontstopping live 
op je mobiele telefoon
Ze komen altijd ongelegen, rioolproblemen. Sta je op het punt om de deur uit te gaan, blijkt 
het toilet verstopt te zitten. Of je zit net lekker op de bank tijdens een enorme stortbui als 
de gootsteen opeens overloopt. Geen zaken die je zelf makkelijk aanpakt, maar er is vaak 
wel nood aan de man. Vroeger betekenden rioolproblemen doorgaans veel overlast, veel 
ongemak en hoge kosten. Gelukkig is er met de techniek van nu een hoop leed te besparen.

SCHADE EN ONGEMAK  Arno Berghorst 
levert met zijn Riool Service Epe een snelle 
diagnose en met een beetje geluk een 
minstens zo snelle oplossing. ‘Vroeger 
moesten we eerst uitzoeken wat überhaupt 
het probleem was. Daarna moesten we het 
probleem lokaliseren en dan pas konden 
we het oplossen. In de praktijk kwam dat 
soms neer op meterslang een rioolbuis 
uitgraven, wat betekent dat je straatwerk en 
tuinen overhoop moest gooien. Dat leverde 
veel gedoe op voor de klant natuurlijk, 
terwijl die op zo’n moment al genoeg aan 
z’n hoofd heeft.’ 

RIOOLCAMERA  Tegenwoordig is er 
gelukkig meer mogelijk. Arno vertelt trots 
over de rioolmachine en rioolcamera die 
hij veel gebruikt. ‘De rioolmachine spuit 
het riool door. Was er een verstopping, 
dan komt die er vrijwel zeker uit en is het 
probleem opgelost. Vervolgens kunnen 
we met de rioolcamera de oorzaak verder 
onderzoeken.’ De rioolcamera geeft 
realtime een horizontaal beeld in kleur 
weer. Wil je meekijken? Dan kan dat, met 
een appje of een video die later wordt 
opgestuurd. 

SNELLE DIAGNOSE  ‘Het fijne is dat de 
rioolcamera de exacte locatie doorgeeft’, 
vervolgt Arno. ‘Hij geeft bovendien weer 
op welke diepte hij zit en wat de diameter 
van de rioolbuis op dat punt is. Ontzettend 
handig! We hoeven niet meer de hele buis 
langs te graven en kunnen veel sneller 
beginnen met het aanpakken van het echte 
probleem.’

OORZAKEN  Een regelmatig voorkomende 
oorzaak van verstopping is boomwortels 
die door rioolbuizen heen groeien. In dat 
geval moet de rioolbuis vervangen worden. 
‘Maar een minstens zo groot probleem is 
het gebruik van vochtig toiletpapier’, vertelt 
Arno. ‘Gooi maar eens een prop toiletpapier 
in een bak water. Dat verkruimelt waar 
je bij staat. Vochtig toiletpapier vergaat 
niet, je kunt erop wachten dat je daar 
verstoppingen van krijgt.’ 

ZELF ONTSTOPPEN  Doet zo’n 
verstopping zich voor, dan adviseert 
Arno met klem om niet zelf aan de 
slag te gaan met korrels en andere 
ontstoppingsmiddelen. ‘Dat is letterlijk 
vergif. Het is niet alleen ontzettend slecht 
voor het milieu, maar ook voor je leidingen. 
En denk je eens in wat er gebeurt als je 
dat spul gebruikt, even later een sifon 
opendraait en de vloeistof die daarin zit 
over je heen krijgt. Dat levert vervelende 
brandwonden op.’ 

VET  ‘Sommige verstoppingen zijn helaas 
bijna onontkoombaar. Iedereen spoelt 
borden af onder de keukenkraan en 
iedereen doucht. Dan hoopt zich vet op en 
dat vormt na verloop van tijd gemakkelijk 
een verstopping’, legt Arno uit. Hij raadt aan 
om de leidingen elke maand even door te 
spoelen met een zak soda en heet water. 

EN BIJ NOODWEER?  In geval van heftige 
regenbuien, staat de telefoon roodgloeiend 
voor de rioolontstoppers. Arno: ‘Zeker als 
het regenwater op het riool loost, is de boel 

al snel overbelast. Je kunt dan maar het 
beste de regenpijp loskoppelen, zodat het 
acute probleem in elk geval wat verlicht 
wordt.’ 

NA DE REGEN…  In de dagen na zo’n 
hoosbui, komen er veel verstoppingen 
aan het licht, maar daar blijft het niet bij. 
‘Daklekkages en kapotte goten vallen dan 
ook ineens op. Gelukkig kunnen wij daar 
ook wat aan doen. Wel zo makkelijk, we zijn 
van huis uit een technisch installatiebedrijf, 
De Wijnbergen. Dat betekent dat we niet 
alleen service en onderhoud aan het riool 
uitvoeren, maar ook aan bijvoorbeeld 
lood- en zinkwerk, waterinstallaties en 
verwarmingsinstallaties. Na zo’n fikse plens 
regen, zorgen wij weer voor zonneschijn.’
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De Wijnbergen
Arno Berghorst is sinds 2008 eigenaar 
van De Wijnbergen in Epe en Riool Service 
Epe. Het bedrijf installeert en onderhoudt 
installaties en riolen voor particulieren en 
bedrijven. 
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ijdens de nieuwbouw van hun woning aan de Sprengenweg 22 in Epe was 
het schilderwerk niet om over naar huis te schrijven. ‘We besloten het nog 
even aan te kijken, maar het werd echt niet beter. Uiteindelijk hebben we het 
schilderwerk stilgelegd en besloten we een andere oplossing te zoeken.’

STRAKKE AFWERKING  Die oplossing vond het stel in Marc Schroten van Van Vemde 
Schilderwerken. ‘We namen contact met hem op om eens te komen kijken naar ons 
project’, vertelt Norbert. De woning aan de Sprengenweg is een onder architectuur 
gebouwde, geheel zelfvoorzienende schuurwoning. ‘We houden het minimalistisch, dus 
alles is in het zicht. Er zitten maar vier deuren in het hele huis en het moet een strak geheel 
worden. Dit is best een bijzondere woning en dat vraagt om een bijzondere afwerking.’ 

DONKERE BINNENMUREN  ‘In ons vorige huis begonnen we met witte wanden en in 
de loop der jaren schilderden we daar steeds een muurtje extra in een donkerder tint. 
Uiteindelijk eindigden we zonder witte wanden en dat beviel goed.’ Doordat de voorpui 
van de nieuwe woning helemaal van glas is, komt er een enorme hoeveelheid licht naar 
binnen. ‘Tijdens de bouw werden de muren wit gestuct en dat deed overdag gewoon 
pijn aan je ogen’, lacht Norbert. ‘Mijn vrouw en ik wisten toen helemaal zeker dat we voor 
donkere binnenmuren zouden gaan.’

BEGIN IN DE MIN  De keuze viel op de kleur faded indigo voor de losse binnenwanden 
en op antraciet voor de binnenkant van de buitenmuren. Omdat het stucwerk niet glad 
genoeg was en de schilder vervolgens wat zaken onhandig aanpakte, had Van Vemde 
Schilderwerken een flinke klus aan het herstellen. Eigenaar Marc Schroten: ‘In feite 
begonnen we niet op nul met deze klus, maar op min drie. Voor we met de kwast in de 
weer konden, moesten we eerst een boel herstelwerk verrichten.’ 

RENOVATIEVLIES  Het uitgangspunt was een egale basis dus na een rondje schuren, 
pleisteren en nog een keer schuren, kwam er renovatievlies, een soort superglad behang, 
op alle muren. ‘Dat maakt het gips sterker, zeker bij een donkere wand is dat belangrijk. 
Stoot je er per ongeluk tegenaan, dan kijk je niet gelijk tegen een witte vlek van verbrokkeld 
gips aan’, legt Marc uit. >>

|  Dit is best een 
bijzondere woning 

en dat vraagt om 
een bijzondere 

afwerking  |

THet is de nachtmerrie van 
iedereen die middenin een 
nieuwbouwproject zit: een 
tegenvallend resultaat van 
één van de specialisten die 
in het huis aan het werk is. 
Voor Norbert Spruijt en zijn 
echtgenote Cora van Ginkel 

werd het waarheid. 

Rijksmuseum
Schilderwerk zoals in het 

RIJKSMUSEUM Sikkens heeft een lijn met 24 kleuren verf 
uitgebracht onder de naam Sikkens RIJKS kleuren. De 24 tinten 
groen, rood, terra, oker, bruin en zelfs goud zijn geproduceerd op 
basis van de kleuren die Sikkens gebruikte tijdens de restauratie 
van het Rijksmuseum in Amsterdam. Op basis van de authentieke 
kleuren die architect Cuypers in 1885 gebruikte bij de bouw van 
het Rijksmuseum ontstond een lijn met 16 vernieuwde Cuypers 
kleuren en acht nieuwe grijstinten. Samen vormt dit de unieke 
collectie Sikkens RIJKS kleuren. Deze zijn allemaal mengbaar in 
de binnenmuurverven en lakken van Sikkens.
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DE JUISTE VERF  Na het egaliseren, moest er een keus voor de 
juiste verf gemaakt worden. ‘Eigenlijk was dat geen groot dilemma. 
Het moest mat en donker zijn en bovendien goed reinigbaar. Mij leek 
Sikkens Alphacryl Pure Mat een goed idee en na overleg met Marko 
Hakkert van Sikkens Paint Center in Apeldoorn besloten we daar 
mee aan de slag te gaan.’

GOEDE EIGENSCHAPPEN  Marko Hakkert legt uit: ‘Deze 
binnenmuurverf behoort tot de top uit het binnenprogramma en 
heeft de perfecte eigenschappen voor dit project. Het zorgt voor 
een streeploos en glad eindresultaat met een extreem mat uiterlijk. 
Precies wat bij deze woning past. Zit er een vlek op de muur, dan kun 
je het gewoon schoonmaken zonder dat het opglanst en het is heel 
goed te gebruiken in ruimtes waar veel invallend strijklicht is. Ik was 
het dus helemaal eens met de keus van Marc voor deze verf.’

RIJKSMUSEUM  Ook Norbert kon zich vinden in de keus voor deze 
verf. ‘Ik hoorde van Marc dat het gebruikt is in het Rijksmuseum. Nou, 
een betere referentie kun je niet hebben toch?’ Norbert kreeg een 
weekend lang een bord thuis met een geschilderd referentievlak en 
na zijn goedkeuring konden de schilders aan de slag met alle muren. 

DEUREN EN KOZIJNEN  Na de wanden, moesten ook de deuren en kozijnen in de 
woning voorzien worden van een kleurtje. ‘Het mooist leek het mij als dat dezelfde 
kleur zou zijn. Maar het gaat bij deuren en kozijnen om houtwerk dus we hadden daar 
een ander product voor nodig’, vertelt Marc. Gelukkig zijn de contacten tussen Van 
Vemde en Sikkens Paint Center warm en wederom kon Marko Hakkert meedenken 
over het juiste product.

MAGURA  ‘Hier hebben we gekozen voor de Sikkens Rubbol BL Magura. Het extreem 
matte van de muren wilden we voortzetten, ook omdat de kozijnen naadloos 
overlopen in de muur. Bovendien moest het weer goed reinigbaar en glad worden’, 
legt Marko uit. ‘Dat is op deze manier volgens mij goed gelukt.’

HET EINDRESULTAAT  Daar is Norbert het roerend mee eens. ‘Het geheel ziet er echt 
super uit nu, we zijn heel tevreden met het eindresultaat. En het is natuurlijk geweldig 
dat Marc en zijn team zo snel konden schakelen. Onze bouw liep wel wat vertraging 
op, maar dankzij de inzet van Van Vemde is de uitloop toch aardig beperkt gebleven.’

|  Dit is ook 
gebruikt in het 
Rijksmuseum, 

een betere 
referentie kun 
je niet hebben 

toch?  |

WWW.VANVEMDE.NL 

WWW.SIKKENSPAINTCENTER.NL

Marc Schroten is samen met Janet van de Poll al achttien 
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. 
Marko Hakkert is accountmanager bij Sikkens Paint Center 
in Apeldoorn. 
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Noordoost-Veluwe is 

Epe en Heerde hebben een Stationsstraat en een Spoorlaan, 
Emst en Wapenveld hebben een Stationsweg, maar van stations 
is geen spoor te bekennen. Vaassen heeft wel een station en een 
Stationstraat, maar geen spoor. Helaas is de trein die vroeger in 
deze dorpen stopte, spoorloos verdwenen. Onze enige troost is dat 
we in Apeldoorn, Zwolle, Wezep, Nunspeet en ’t Harde op de trein 
kunnen stappen - net als vóór 1887.

ontspoord

8



den dirigeerstok van den waardigen Heer 
Vasseur, die zich alle mogelijke moeite 
gaf, de volksliederen in te voeren, wordt nu 
overschreeuwd door “wij gaan nog niet naar 
huis, nog lange niet” etc.’ Na het vuurwerk 
vindt het bal plaats in het hotel van de 
heer Essenberg. ‘Danslustigen waren er in 
overvloed, doch de ruimte liet niet toe om 
behoorlijk te kunnen dansen. Toch had men 
pret.’  

DE TREIN RIJDT VERDER  Op 21 november 
1887 wordt het traject naar Hattem in gebruik 
genomen.¹ Nu zijn de feestelijkheden minder 
uitbundig. ‘Op verschillende plaatsen zagen 
wij vlaggen. Die van Heerde konden wij niet 
ontwaren. Als zij er is, zal zij waarschijnlijk 
wel uit eigen beweging halfstok waaien, 
uit rouw over het bekende besluit van haar 
gemeenteraad. Aan het station was daar 
echter drukte en vroolijkheid genoeg en 
’t scheen dat de bewoners goed wilden 
maken wat de raad heeft misdaan. Officieele 
begroetingen bleven natuurlijk ook hier 
achterwege!’ 

SUCCES  Hoewel de eerste jaren verlies 
wordt geleden, is de lijn verder een succes. 
Naast het vervoer van passagiers en post, 
worden onder meer steenkool en graan naar 
deze regio getransporteerd, en boter, vlees, 
hout en papier hier vandaan. Rijden de treinen 
aanvankelijk drie maal, later wordt dat zeven 
maal per dag en na 1924 zelfs vijftien maal. 
Een kaartje 3e klas Apeldoorn-Hattem kost 95 
cent, wil je 2e klas reizen, dan betaal je ƒ 1,50. 
Dat is inclusief verwarming, want de wagens 
worden ‘door middel van briquetkolen, van 
buiten af onder de zitplaatsen aangebracht, 
verwarmd.’ 

SOMS GAAT HET MIS  30 oktober 
1905: ‘Even voor Vaassen derailleerde 
gisterenavond te halfacht de uit Apeldoorn 
komende trein, welke in hoofdzaak werksters 
van de Tricotfabriek te Apeldoorn vervoert. 
Eerst voelde men den wagen geweldig 
slingeren, daarna met rukken en schokken 
vooruittrekken en daarop met gekraak en 
gerinkel van ruiten in een schuinen stand 
vaststaan. In minder dan geen tijd waren 
allen uit de wagens en weldra wist men dat er 
geen dooden of zwaar gekwetsten waren. […] 
De stoker kreeg een wondje aan den vinger, 
de machinist is er met een paar pijnlijke 

4
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HET PROJECT  Pas in 1879 verschijnen 
er plannen voor een treinverbinding van 
Dieren via Apeldoorn met Zwolle; een van 
de initiatiefnemers is burgemeester Weerts 
van Epe. Omdat Zwolle echter een brug bij 
het Katerveer als voorwaarde stelt, wordt 
besloten om de lijn voorlopig bij Hattem 
te laten eindigen. De kosten zijn geraamd 
op één miljoen gulden, achteraf blijken 
er drieënhalf miljoen nodig. Maar door 
verkoop van aandelen en financiële steun 
van koning Willem III wordt zelfs voor 17,5 
miljoen ingetekend. Daardoor kan het project 
voortvarend worden uitgevoerd en kan in 
september 1887 de eerste stoomtrein van 
Het Loo naar Epe rijden. 

FEESTELIJKHEDEN  Hoewel de meeste 
Veluwenaren dolblij zijn met de spoorweg, 
vinden raadsleden het niet nodig om 
geld voor feesten uit te geven. In een 
ingezonden brief in de krant waarschuwt 
een lezer tegen dronkenschap en 
vechtpartijen en tegen ‘de kroeg met den 
verschrikkelijken jeneverstank’. Gelukkig zijn 
de feestelijkheden er niet minder om. 

 EPE IN FEESTDOSCH  De eerste trein over 
de Koninklijke Lokaalspoorweg Willem III 
vertrekt op 2 september 1887 om 14 uur 
van Het Loo en arriveert met genodigden 
om 14.28 uur in Epe. ‘Eindelijk kwam de 
middagtrein aan. Het perron was met 
de notabelen, vele van elders gekomen 
en enkele burgers bezet, terwijl de Eper 
Harmonie zich aan ’t einde had opgesteld 
met de feestcommissie. Buiten bewoog 
zich eene bijna onoverzienbare menigte, 
in afwachting van de dingen, die komen 
zouden.’ Na toespraken en ‘eerewijn, uit het 
station aangeboden’, gaat het in optocht, 
de Harmonie voorop, ‘langs den met groen 
en bogen versierden Stationsweg, van alle 
zijden wapperden vlaggen.’

VOLKSSPELEN, BAL EN VUURWERK  Even 
later nemen de volksspelen een aanvang in 
Epe: ‘boegsprietlopen, turfrapen, koekslaan, 
tonkruien enz.’ De prijzen zijn de moeite 
waard: ‘petten, stokvisch, kousen, koek, 
dassen, sigaren, sokken, tabaksdozen 
en wat al meer.’  Om half zes wordt het 
dagfeest afgesloten: ‘De Harmonie, onder 

 |  Mede 

dankzij 20 

extra ingezette 

rijksveldwachters 

werden geen 

wanklanken 

gehoord  | 
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plekken in borst en rug afgekomen, een 
fabrieksmeisje kreeg een blauw oog. […] 
De machinist nam koelbloedig voorzorg, 
dat vuur en stoom geen verdere onheilen 
veroorzaken konden, terwijl de stoker 
behulpzaam was bij het uitstijgen uit de 
wagens.’ 

FEEST IN 1912  Het 25-jarig bestaan wordt 
groots gevierd met een muziekconcours, 
een landbouwtentoonstelling, optochten, 
film, een balchampètre en vuurwerk. Onder 
de vele duizenden bezoekers zijn koningin 
Wilhelmina en prins Hendrik. ‘Mede dankzij 
20 extra ingezette rijksveldwachters werden 
geen wanklanken gehoord.’

AFSCHEID  De laatste passagierstrein 
rijdt op zaterdagavond 7 oktober 1950. 
Ondanks het late uur komen velen 
afscheid nemen van hun ‘boemeltje’. Met 
gemengde gevoelens stappen dorpelingen 
in om nog eenmaal het vertrouwde ritje te 
maken richting Zwolle. Diverse sprekers 
benadrukken het verlies voor de Veluwe en 
spreken hun afkeuring uit over het besluit 
van de Nederlandse Spoorwegen om uit 
financiële overwegingen de lijn te sluiten. 

|  De kosten 

zijn geraamd 

op één miljoen 

gulden, 

achteraf 

blijken er 

drieënhalf 

miljoen nodig  |



LAATSTE VERTREKSIGNAAL  Het Veluws Nieuws schrijft: ‘Even later klonk het fluitje; boven de massa 
uit rees het vertreksignaal van de chef en met korte, moedeloze stoomstoten hervatte het treintje zijn 
laatste gang. Gejuich op het perron, gewuif uit alle portierramen en meteen een harde, scherpe gil van 
de fluit, gevolgd door enig knallen. Langzaam maar zeker verdween de trein in de nacht, Epe armer 
achterlatend dan het zich sedert lang heeft gevoeld.’

KOMT DE TREIN TERUG?  Nog éénmaal, op 21 maart 1960, rijdt een trein met functionarissen de route 
om de mogelijkheid te bezien van terugkeer van de personentrein. Op alle stations aan de route staan 
volwassenen en kinderen met vlaggetjes en spandoeken met de tekst ’Geef ons de trein terug’. Maar 
helaas is ‘onze trein’ niet teruggekomen. Autobussen hebben de taak overgenomen, maar hebben het 
gevoel van verlies niet weg kunnen nemen.

ANNO 2018  Over (een deel van) het oude spoortracé loopt nu een fraai fietspad, zodat men zich -al 
trappend- kan verplaatsen in de reizigers die honderd jaar geleden vanuit de oude stoomtrein de mooie 
bossen en weilanden van de Veluwe bewonderden. 
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Vrije tijd52

Beelden :

Voetnoot :

Baronnenlijntje Van Dieren naar Hattem liep de lijn door zeven gemeentes. 
Vijf daarvan hadden een baron als burgemeester, voorname heren met 
illustere namen: Frederik Justus Hendrik Lodewijk baron d’Aulnis de Bourouill, 
Jacobus baron van der Feltz, Jacob Lodewijk Jan Baptist baron Sweerts de 
Landas, Ferdinand Folef d’Aulnis de Bourouill en Philip Jacob Anne baron 
van Heemstra. Daarvandaan kwam de bijnaam ‘het baronnenlijntje’. Serieuze 
plannen uit de jaren 1906 en 1914 om een stoomtramverbinding te maken van 
Deventer via Terwolde, Nijbroek, Welsum, Oene, Epe, Vierhouten en Hulsthorst 
naar Harderwijk zijn helaas nooit werkelijkheid geworden².

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

Aankondiging opening Het Loo-Epe

Station Epe met reizigers

Tarieven voor het traject Dieren-Hattem

Spoorongeluk Vaassen 1905

1912 aankondiging spoorfeest

Station Heerde 1960

Gepubliceerd gedicht

De spoorlijn liep over landgoed Brinkgreve in Epe

Bij aankomst in Hattem moesten reizigers overstappen 
op de Centraalspoorweg Utrecht-Kampen, om in Zwolle 
te komen.

Ook plannen voor spoorverbindingen van Deventer 
via Epe met Elburg en Harderwijk zijn helaas nooit 
uitgevoerd.

Auteur Jan Paasman is fotograaf 
en amateurhistoricus.

Bronnen: Ampt Epe nr. 3 | Wikipedia 
| Regionale kranten



|  Uiteindelijk 
is het niet 

mijn eigen 
verdriet  |

Van pril leven naar de dood 
Hoe komt iemand van een loopbaan in de kinderopvang terecht bij de begeleiding van het laatste 

afscheid? ‘Ik ben altijd al gefascineerd geweest door uitvaarten en de dood. Toen ik veertig werd dacht ik: 

als je het wilt, moet je het nu doen’. En zo geschiedde. Daniëlle Kronmöller is nu ruim een jaar een van de 

gezichten van Wenz Uitvaart. Ze voelt zich als een vis in het water in haar rol als uitvaartbegeleidster.

Portret van een uitvaartbegeleidster

ENSENKENNIS  ‘Ik 
werkte jarenlang als 
gastouder, inmiddels ben 
ik bemiddelaar bij een 
gastouderbureau. 

Ik zoek passende oplossingen 
voor ouders en gastouders en de 
mensenkennis uit dat werk gebruik ik 
ook in mijn werk als uitvaartbegeleidster.’ 
Daniëlle voelt mensen goed aan en 
weet begrafenissen en crematies 
telkens weer een persoonlijke touch 

mee te geven. Tijdens haar opleiding tot 
uitvaartbegeleidster liep Daniëlle stage bij 
Wenz Uitvaart, waar ze haar werk sinds 
juni 2017 met veel liefde doet.

GEVOELIG TYPE  Haar keuze voor de 
uitvaartbranche stuitte in eerste instantie 
op wat kritische noten van vrienden 
en familie. Daniëlle: ‘Mensen kennen 
mij als een gevoelig type, iemand die 
snel emotioneel geraakt is. Hoe kun je 
dan van andermans verdriet je beroep 

maken?’ Zelf ziet ze haar gevoeligheid juist 
als sterke kant. ‘Ik laat weleens een traan 
tijdens een afscheidsdienst, ik ben begaan 
met de familie en beleef een intense 
periode met hen. Er ontstaat altijd iets 
persoonlijks, maar het is niet mijn verdriet. 
Ik ben de professional die het hoofd koel 
houdt en de uitvaart goed regelt.’

DE GOEDE KEUZE  Daniëlle zit vol 
verhalen over de uitvaarten die ze 
organiseert. Ze zorgt altijd dat het leven 

recht wordt gedaan. ‘Ik zag ooit bij een 
overleden dame een breimandje met 
bolletjes wol en breinaalden. Ik besloot 
dat mooi op te maken en er is een foto 
van gemaakt. Zo ontstond een heel 
persoonlijke rouwkaart.’ Of over de eerste 
uitvaart die ze helemaal zelfstandig 
begeleidde: ‘Dat bleek gelijk een groot 
project te zijn, spannend natuurlijk. De 
overledene was een bekend gezicht in het 
dorp waar de uitvaart plaatsvond, daarom 
besloten we met de baar lopend over de 
dorpsstraat naar de kerk te gaan. Alle 
ondernemers kwamen aan de weg en het 
verkeer stond even helemaal stil. Het was 
een prachtig moment, een echt eerbetoon. 
Ik krijg er nu nog kippenvel van als ik 
daaraan terugdenk.’

KINDEREN EN DE DOOD  Voor Daniëlle is 
het belangrijk dat kinderen een rol krijgen 
en gezien worden in de periode tussen 
overlijden en uitvaart. Bovendien vindt 
ze het prettig de ouders even te kunnen 
ontzorgen zodat zij hun eigen emoties de 
ruimte kunnen geven.  ‘Het verdriet van 
met name ouders met kinderen vind ik een 
belangrijk aandachtspunt’, aldus Daniëlle. 

‘Door mijn jarenlange werk als gastouder, 
houd ik als uitvaartbegeleidster altijd 
een oogje op de allerkleinsten. Ik neem 
ze bijvoorbeeld op de arm om de 
belangstellenden de zaal in te laten, 
laat ze voor de rouwauto uit lopen of 
geef ze een foto die ze mogen dragen 
in de rouwstoet. Ze hoeven van mij niet 
stilletjes op een stoel te zitten, maar 
mogen geluid maken, heen en weer 
lopen, alles wat voor hen goed voelt.’ 

UITVAART BIJ LEVEN REGELEN  
Steeds vaker gebeurt het dat Daniëlle 
mensen aan tafel krijgt die hun eigen 
afscheid willen regelen. Bij leven. ‘Dat 
is heel bijzonder. Mensen weten dat ze 
binnen afzienbare tijd gaan overlijden 
en willen zelf de regie houden. Ze willen 
hun kist vast uitzoeken, de gastenlijst 
bepalen en de muziek vastleggen. Ik 
denk met hen mee en adviseer hen in de 
keuzes die gemaakt moeten worden’. 

RESPECT  Daniëlle kijkt met een open 
blik. Dat betekent allereerst respect voor 
de overledene. ‘Daarnaast zijn de wensen 
van overledenen en hun nabestaanden 

het belangrijkst. Een uitvaart is het 
eerste stapje in het verwerkingsproces 
om zonder een dierbare verder te gaan. 
Wat mij betreft geldt voor elke uitvaart 
opnieuw: je kunt een afscheid maar 
één keer vormgeven, zorg dat het voor 
iedereen waardevol is.’
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M
Daniëlle Kronmöller is een van de gezichten 
van Wenz Uitvaart. De uitvaartonderneming 
verzorgt begrafenissen en crematies van 
begin tot eind door het hele land. Daniëlle 
vormt samen met eigenaren Onno en 
Vera van Andel en uitvaartbegeleider 
Jan Lammers het team van Wenz Uitvaart.
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Elektra
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VEEL FACTOREN  ‘Inderdaad,’ zegt installateur Mark van 
Emmerik ‘zo eenvoudig kan het zijn. Maar voor het zover is, 
moet er wel wat installatiewerk worden verricht.’ Een standaard 
advies hiervoor kan Mark niet geven. ‘Het type auto bepaalt 
mede het laadstation dat je nodig hebt. Elke auto doet namelijk 
een ander beroep op de capaciteit van de elektriciteitsinstallatie 
in huis. Ook telt mee welke afstand moet worden overbrugd van 
woonhuis naar laadstation. Eigenlijk spelen heel veel factoren 
mee en elke situatie is anders.’

JE VRAAGT NOGAL WAT  Mark schetst een plaatje dat iedereen 
zal herkennen. ‘Je komt ’s avonds thuis en gaat direct koken 
op je keramische kookplaat. Goede kans dat je ook andere 
huishoudelijke apparaten aanzet. Heb je dan bij aankomst eerst 
al je elektrische auto aan de lader gezet, dan vraag je nogal wat 
stroom in eens. Zoveel capaciteit moet wel beschikbaar zijn. De 
elektriciteitsinstallatie moet daarop berekend en ingericht zijn, 
anders doet je apparatuur het niet meer en lever je acuut in op 
comfort in je woonhuis.’

INTELLIGENT LADEN  Technisch is het heel goed mogelijk de 
stroomcapaciteit in huis slim te verdelen. In de situatieschets 
van Mark kun je ervoor zorgen dat de verschillende apparaten op 
verschillende groepen draaien. Daarnaast kun je ervoor zorgen 

Wie een elektrische auto rijdt, zal de bezoekjes aan de pomp niet missen. Net te dun gekleed, 
in de gure wind de teller vooruitkijken, dat is verleden tijd - of het komt nauwelijks meer voor. 
Thuisgekomen plug je gewoon de stekker in. Is het echt zo eenvoudig?

De fiscale voordelen wegen vaak mee in het besluit elektrisch 
te gaan rijden. Ook de installatiekosten van een oplaadpunt 
aan huis zijn fiscaal aftrekbaar, evenals het energieverbruik 
van de auto die je zakelijk rijdt. Je accountant kan je daarover 
meer vertellen.

dat de auto op het moment van koken en huishouden minder 
wordt bijgeladen. Is later de rust weergekeerd in huis, dan is het 
de beurt aan de auto om op volle kracht te worden bijgeladen. 
‘Intelligent laden’ wordt dat genoemd. Een elektrotechnisch 
installatiebedrijf zoals Elektra kan je hierover op maat adviseren.

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

Elektrisch
rijden?
Intelligent

Wonen56



Zij ontmoetten elkaar in het ziekenhuis. Allebei hadden zij letsel dat grote invloed had op hun toekomst en zij 
besloten die toekomst samen in te richten. Nu, 25 jaar later en veel levenservaring rijker, hebben zij hun intrek 
genomen in een vrijstaand huis aan de Boskampweg in Epe. Er zijn nog genoeg verhuisdozen uit te pakken als 
Mary en Nico van Dijk vertellen hoe zij zijn neergestreken op de plek die zij nu al ‘thuis’ noemen.

DE DUURZAME EN AANGEPASTE WONING VAN MARY EN NICO VAN DIJK

Net verhuisd
en nu al ‘thuis’.

VERANDERINGEN  ‘Ik ben geboren tussen 
de koeien’ vertelt Nico. ‘Sinds mijn val van 
een dak en mijn ontmoeting met Mary is 
mijn leven enorm veranderd. Eerst ben ik 
kleiner en minder intensief gaan boeren, hier 
in Epe. Omdat dat door de jaren heen toch 
te zwaar werd, verhuisden we naar een huis 
met tuin. Daar woonden we met veel plezier, 
maar qua gezondheid moesten we inleveren. 
We besloten in Zeeland te gaan wonen, in de 
buurt van mijn schoonfamilie. Dat leek een 
logische beslissing, maar het wende niet.’

WENSEN  Mary vertelt hoe zij hun sociale 
leven misten. Hoe lastig het was voor Nico 
om met zijn hersenletsel de weg te vinden 
op vreemd terrein en hoe zij uiteindelijk 
concludeerden dat zij terug moesten naar 
hun vertrouwde omgeving. Zo begon de 
zoektocht naar een huis in Epe. ‘Wij zijn 
natuurlijk de ruimte en de vrijheid gewend 
rondom huis en die ruimte voelde als een 
voorwaarde. Tegelijkertijd wilden we dicht 
bij voorzieningen wonen. Die combinatie is 
een lastige om te vinden. Daar komt nog 

 |  Een aannemer 
ziet meer, dat was 

onze overtuiging. En 
dat is gebleken  |

WWW.WISSEL-BOUW.NL

eens bij dat ik aanpassingen nodig heb 
om mij gemakkelijk te bewegen in huis. 
Doordat ik mijn linker been mis, loop ik 
namelijk met een prothese of ik gebruik 
een rolstoel. En we moeten er rekening 
mee houden dat we steeds ouder worden. 
Ons nieuwe huis moest dan ook aan veel 
wensen voldoen.’

DE PLEK  ‘Om eerlijk te zijn, zagen we dit 
huis eerst niet zitten. De plek vonden we 
prachtig, ruim, dicht bij het dorpscentrum 
en dicht bij de manege waar we graag 
komen. Er moest veel aan gebeuren 
en de vertrekken hadden ook nog eens 
verschillende hoogten. Pas toen we 
voelden dat de plek ons niet losliet, 
besloten wij nog een kijkje te nemen en 
Arend Jan Vijge mee te nemen. Hij is 
ons al jaren bekend en hielp ons in onze 
zoektocht. Een aannemer ziet meer, dat 
was onze overtuiging. En dat is gebleken’, 
blikt Nico terug.

ZELFVOORZIENEND EN AANGEPAST  
Arend Jan stelt Nico en Mary voor het 
voorhuis te behouden, de achterbouwen 

te slopen en weer op te bouwen, 
betonvloeren te storten en nieuwe 
dakpannen te leggen. Hij schetst een 
eerste plan het huis zelfvoorzienend te 
maken, niet alleen omdat het past bij 
het bouwen van nu, ook omdat Nico 
zich betrokken voelt bij duurzame 
ontwikkelingen. Arend Jan denkt verder 
mee en stelt een efficiënte indeling voor 
aan Mary als rolstoelgebruiker. Bij de 
eerste schets maakt hij ook een raming 
van de kosten én hij zegt toe vaart 
te zullen zetten achter deze enorme 
verbouwing. Mary en Nico hebben er 
vertrouwen in en kopen het huis. 

LUISTEREN  ‘Bouwen is communiceren’, 
zegt Arend Jan Vijge, aannemer bij 
Wissel Bouw in Epe. ‘Dat begint bij goed 
luisteren. Het is misschien vreemd om 
over jezelf te zeggen, maar ik kan goed 
luisteren. En ik kan je vertellen, als je goed 
luistert, kun je altijd iets leren. Mary heeft 
als ervaringsdeskundige heel veel kennis 
van praktische aanpassingen. Ze weet 
bovendien precies wat ze wil. Samen met 
de vakkennis van mij en mijn collega’s, 

met goede communicatie en intensieve 
coördinatie, zijn we tot een geweldig 
resultaat gekomen. Nico en Mary kunnen 
hier nog jarenlang woonplezier hebben.’

TOEKOMST  De rondleiding die volgt, 
voert over de hele begane grond zonder 
drempels, met schuifdeuren, riante 
deurposten, doordachte kastenwanden en 
alle moderne gemakken. De solar tubes 
in de plafonds zorgen voor een prachtige 
lichtopbrengst. De zonnepanelen, de 
warmtepomp en de vloerverwarming 
blijven dan even buiten beeld. De 
rondleiding eindigt in de logeerkamer met 
aangrenzende badkamer. ‘Kijk’, zegt Mary, 
‘deze kamer is nu ingericht voor logees. 
Mocht het ooit zo ver komen dat we veel 
verzorging nodig hebben, dan kan onze 
verzorger hier straks verblijven, op een 
paar passen afstand van onze slaapkamer. 
Zo zie je, hier kunnen we blijven wonen tot 
we honderd zijn.’

Arend Jan Vijge is eigenaar van Wissel Bouw in Epe, aannemersbedrijf 
B&U voor nieuwbouw-, verbouw- en renovatieprojecten. 
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Jan Smit en Jeroen Bouwman denken vanuit hun vak 
als accountant dagelijks mee met ondernemers in het 
midden- en kleinbedrijf. Dat werk gaat verder dan het 
opstellen van de jaarcijfers. ‘Wij zijn graag sparring 
partner van de ondernemer en als zodanig denken 
wij mee over de toekomst. Ondernemers zijn nauw 
verbonden met hun bedrijf en andersom. Wij helpen 
hen met een heldere kijk op het geheel,’ vertelt Jan 
Smit.

VRAAGSTUKKEN  ‘Je vennootschap onder firma 
kan bijvoorbeeld zó succesvol zijn dat de risico’s 
die daarbij horen inmiddels te groot zijn om privé 
te dragen,’ vervolgt Jan. ‘In diezelfde privésfeer 
kijken wij ook naar toekomstvraagstukken, zoals de 
studiekosten van je kinderen of de financiële positie na 
je pensionering. Omdat wij zien dat deze vraagstukken 
in de waan van de dag vaak te weinig aandacht 
krijgen, nemen wij het voortouw en stellen wij ze aan 
de orde.’

TOEKOMSTPLAN  Wat is jouw persoonlijke plan 
eigenlijk? Heb je daar een concreet beeld bij? Weet je 
wat je er financieel voor nodig hebt? De accountant 
kan je helpen door dat plan te verwezenlijken met 
reserveringen en de fiscale mogelijkheden van nu. Jan 
zegt hierover: ‘Jouw plannen hebben de meeste kans 
van slagen als we op tijd stilstaan bij de toekomst. 
Tussentijds houden we de ontwikkelingen en de 
mogelijk gewijzigde regelgeving goed voor je in het 
oog. Op deze manier hebben wij hart voor resultaat.’

RUIMTE CREËREN  ‘Ruimte creëren is van 
levensbelang voor je bedrijf,’ licht Jeroen Bouwman 
toe. ‘En dan gaat het om meer dan alleen financiële 
ruimte. Wij helpen je ruimte te creëren om verder te 
kunnen kijken. Dat kan door efficiënter te werken en 

beter inzicht te krijgen. Met onze kennis van moderne 
bedrijfsvoering, kunnen wij je helpen dit te realiseren. 
Robotic accounting maakt het bijvoorbeeld mogelijk 
altijd real time alle cijfers beschikbaar te hebben.’

TIJDWINST  ‘Met een robotic accounting pakket 
automatiseer je de administratie van je bedrijf. Je 
maakt eenvoudig facturen op, die worden verstuurd 
via het systeem. Bankbetalingen worden eraan 
gekoppeld, waardoor de debiteurenadministratie 
altijd up to date is,’ vertelt Jeroen. ‘Ook aan de 
crediteurenkant maakt zo’n systeem zich dienstbaar. 
De techniek is zo slim dat een factuur automatisch 
wordt ingelezen en direct wordt doorgeboekt op de 
juiste kostenplaats. Stel je eens voor hoeveel tijdwinst 
dat alles oplevert!’

VRUCHTEN PLUKKEN  Jan Smit erkent dat 
overstappen op een dergelijk systeem een ingrijpende 
stap is. ‘Ook je mensen moeten hierin mee. En 
inderdaad, het is een investering maar een investering 
met een hoog rendement. Elk bedrijf en elke branche 
kent een passend pakket van vertrouwde aanbieders. 
En als dan alles is ingeregeld, pluk jij de vruchten: altijd 
en overal heb je de juiste management informatie 
beschikbaar, grafisch en in full color weergegeven op 
je smartphone. Een robotic accounting systeem levert 
je zoveel op dat je meer ruimte krijgt voor jezelf, en dat 
komt jou zelf en je bedrijf dan weer ten goede.’

Ruimte op de zaak,

|  Dat komt jou zelf 

en je bedrijf dan

 weer ten goede  |
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Jeroen Bouwman is accountant en Jan Smit is partner 
bij KRC Van Elderen Accountants | Belastingadviseurs. 
Het bedrijf heeft vestigingen in Amsterdam, Apeldoorn, 
Harderwijk, Ommen, Wezep en Zwolle. Beide heren 
werken vanuit het kantoor in Wezep.

Zeg eens eerlijk; hoe vaak zit je als ondernemer even rustig 

onderuit en denk je na over de toekomst? Over de toekomst van 

je bedrijf, maar ook over je eigen toekomst, laten we zeggen over 

vijf jaar? Of zelfs nog verder vooruit? Grote kans dat de hectiek 

van elke dag zo’n overpeinzing zelden toelaat. Zonde, want je 

doet je bedrijf en jezelf tekort. 

ruimte voor

jezelf
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Elke tweede vrijdag van september is het de ‘dag van de scheiding’. Deze dag, in het leven 

geroepen door de Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFas), vraagt 

nadrukkelijk aandacht voor het belang van deskundige begeleiding bij een echtscheiding. Iets 

waar advocaten Josine Bruning en Marieke Veurman van Het Familierechtkantoor het roerend 

mee eens zijn. ‘De emoties lopen vaak hoog op in een periode van scheiding, het is dan prettig 

iemand naast je te hebben die het hoofd koel houdt en de zaken objectief bekijkt.’

KINDEREN EN ECHTSCHEIDING: 

Communicatie 
    is de sleutel

EN DE KINDEREN?  ‘Bij elke scheiding zijn eigenlijk vijf 
onderwerpen te noemen die aandacht nodig hebben. Deze staan 
allemaal uitgebreid op de agenda, maar het thema kinderen 
staat toch altijd wel bovenaan’, vertelt Josine. ‘Scheiden is 
ingrijpend voor iedereen, ouders willen dat hun kinderen er in 
elk geval zo min mogelijk last van hebben. Ook bij grootouders 
leven zorgen over hun kleinkinderen in een scheidingssituatie. 
Iedereen is gebaat bij een proces dat rustig verloopt.’

OM DE TAFEL  Het Familierechtkantoor probeert de gang naar 
de rechtbank mede daarom in eerste instantie te vermijden 
wanneer een huwelijk wordt ontbonden. ‘Daar kunnen ook 
zaken afgewikkeld worden, maar als je er op kantoor met alle 
partijen om tafel uit kunt komen, is dat beter voor iedereen’, zegt 
Marieke. ‘Voor kinderen geldt vooral dat zij gezien en gehoord 
willen worden.’ Daarom spreekt Josine, die niet alleen actief is 
als advocaat, maar ook als mediator, regelmatig één op één met 
hen tijdens het scheidingsproces. 

COMMUNICATIE  ‘Uit onderzoek blijkt dat de meeste kinderen 
het vooral belangrijk vinden dat hun stem gehoord wordt, 
dat hun zorgen serieus worden genomen’, vervolgt Marieke. 
‘Kinderen zijn flexibel, maar ze moeten niet het gevoel krijgen 
dat ze moeten kiezen of dat ze niet meer van hun beide 
ouders mogen houden.’ Daarom hameren de advocaten van 
Het Familierechtkantoor in elke zaak op het belang van goede 
communicatie.

DE PRAKTIJK  ‘In alle emotie hebben ouders zelf vaak niet 
door dat zij hun kinderen soms belasten met de problemen en 
zorgen rondom de scheiding. Doordat wij afstand hebben van de 
situatie, merken wij dat op en praten wij er over met de ouders. 
We kunnen dan gelijk aangeven hoe dingen beter kunnen. De 
intentie is er bij ouders wel om kinderen zo min mogelijk te 
belasten met een scheiding, maar in de praktijk blijkt dat nog 
best lastig.’ 

GROOTOUDERS  In de periode van rouw en verlies die een 
echtscheiding in feite inhoudt, kan een scheidingsmediator of 
-advocaat de rust bewaren. ‘Het gaat erom hoe het wél goed 
is voor een kind. Wat er wél gezegd of gedaan kan worden. De 
sleutel tot succes is sowieso altijd goede communicatie tussen 
de ouders, vindt Josine. ‘Soms betrekken wij grootouders bij 
het proces. Die zien het belang van de kleinkinderen net wat 

objectiever en kunnen hun eigen kind dan sturen. Uiteindelijk 
staat het belang van kinderen altijd voorop bij echtscheidingen.’ 

HET BRUGGESPREK  Marieke vult aan: ‘Het is de bedoeling 
dat iedereen in de nieuwe situatie z’n rol vindt en daarin 
gaat functioneren. Door met de kinderen te bespreken wat 
zíj belangrijk vinden en mede aan de hand daarvan een 
ouderschapsplan op te stellen is er al veel duidelijk voor 
kinderen. De rechtbank Zwolle stelt bovendien sinds kort een 

‘bruggesprek’ verplicht.’ De pilot die in Zwolle draait behelst een 
verslag van het gesprek dat ouders met hun kind voeren over 
de scheiding. ‘Voorheen kon je volstaan met de mededeling dat 
het kind was betrokken bij de afspraken zoals vastgelegd in het 
ouderschapsplan. Nu moeten ouders ook echt aangeven hoe ze 
dat besproken hebben en wat ze precies hebben doorgenomen.’

IMPACT  Josine en Marieke zijn het roerend eens over het 
belang van het kind in een echtscheidingsprocedure: ‘Het belang 
van de kinderen raakt gemakkelijk zoek in de hectische periode 
van een echtscheiding. Het is belangrijk deskundige hulp in te 
schakelen om het belang van het kind voor ogen te houden en 
de ouders daarbij te ondersteunen. Zodat het hele gezin goed 
door het proces komt en zich daarna makkelijker kan vinden in 
de nieuwe rollen die zijn ontstaan.’
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WWW.HETFAMILIERECHTKANTOOR.NL 

Josine Bruning en Marieke Veurman zijn samen met collega’s Josje 
Hana en Karin Wientjes de gezichten van Het Familierechtkantoor. 
Sinds 1 september maakt ook Yvonne ten Kate onderdeel uit van het 
team van Het Familierechtkantoor. Met een locatie in Zwolle en Epe 
voorziet het vijftal niet alleen stellen in echtscheiding van juridische 
bijstand en mediation. Het kantoor is ook actief op gebied van erfrecht 
en familierecht.
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Familierecht

|  Voor kinderen geldt 
vooral dat zij gehoord 

willen worden  |



Column

Tuin en terras zijn onze passie. 

Dat merk je aan ons ruime 
assortiment waarmee je je tuinpad, 
oprit of terras net dat beetje meer 
geeft. Wij geven mogelijkheden aan 
om te kiezen en te combineren.

Of je nu houdt van modern of 
nostalgisch, Engels of Japans of 
iets totaal anders… Voor elke stijl 
hebben wij een hele reeks prachtige 
tegels, klinkers, natuursteen en 
afwerkingsmogelijkheden.

Je vindt bij ons ook bijzondere 
decoratieve elementen en 
tuinverlichting om je tuin en terras 
naar jouw smaak compleet te maken.

Stadhoudersmolenweg 200 
7317 AZ  Apeldoorn 
055 - 522 53 02

www.wassinkbestratingen.nl 

bestratingen

Bezoek onze sfeervolle en inspirerende modeltuin

Achter me ligt de Galgenberg, die ik net 
plichtmatig op sprintte. Dat zal het omslagpunt 
zijn geweest: het ‘platje’ bovenop de berg, waar 
je de laatste tijd een koekoek onvermoeibaar 
kunt horen roepen. Om hem beter te kunnen 
horen haalde ik m’n headset uit mijn oren en 
kwam op adem. 

Het panorama daar verveelt nooit. Het wit 
van de berkenstammen, het oranje van de 
dennenstammen en de schakeringen van 
het frisse groen staken af tegen de blauwe 
lucht. Terwijl ik de afdaling begon, tussen de 
heidestruikjes door, flitste het door m’n hoofd 
dat ik thuis mijn enkels moet checken op teken. 

Maar voorbij dat omslagpunt flitst er zo veel 
door mijn hoofd. Dat is precies de reden waarom 
ik liever ren dan wandel als ik hier alleen ben. De 
tred van mijn gedachten past dan beter bij het 
ritme van mijn looppas. Ik verbaas me er vaak 
over hoe je gedachten dan kunnen springen, van 
heel dichtbij naar heel ver weg. 

Net, met de zon nog in mijn rug, passeerde ik 
een wandelend stel. Bekende gezichten op het 
pad. Dan vraag ik mij af waarom ik zo zelden 
iemand zie in dit prachtige bos, zo dicht bij 
ons dorp. De mensen die ik wel tegenkom, 

zijn dan nog vaak dezelfde ook. Zijn er zo 
weinig dorpsgenoten die de vaart van hun dag 
even weten te stoppen? Die deze bijzondere 
omgeving echt waarderen en er hun gedachten 
even de vrije loop laten gaan?

Nu galmen de Talking Heads in mijn oren en mijn 
gedachten springen naar lang geleden. Naar ver 
hier vandaan. Naar een groen heuvellandschap, 
vulkaan Taranaki tegen de blauwe achtergrond 
van de lucht en de Stille Oceaan. Naar het gevoel 
van zeeën van tijd. Naar m’n blote voeten op het 
dashboard, de radio op 10 en m’n vuist ritmisch 
tegen de onderkant van het dak: ‘We’re on the 
road to nowhere’. 

Een mooie herinnering, zomaar ‘cadeau’ op deze 
vroege maandagmorgen. Eventjes maar, want 
ik realiseer mij dat ik de vaart van mijn dag nu 
niet meer kan tegenhouden. Gauw, naar m’n 
toetsenbord, want m’n werkweek is begonnen. 
Deze column is zojuist ontstaan.

De zon schijnt recht in mijn gezicht. Het is vroeg genoeg om de warmte voor te 
zijn en laat genoeg om de werkweek nog even uit te stellen. Ik ben voorbij mijn 
omslagpunt, het punt waarna ik niet meer alles voel, zoals mijn stramme benen en 
de spijt dat ik de laatste weken het hardlopen heb verzaakt.
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On the
road to
nowhere

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

|  Hoe je 
gedachten 

kunnen 
springen, van 
dichtbij naar 

ver weg  |
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Baksteen & Pul financiële dienstverleners
De Lindehove 3, 8161 EA Epe
tel. 0578 696 623
info@baksteenpul.nl
www.baksteenpul.nl

Banana bird
Europalaan 20, 3526 KS Utrecht
tel. 06 18 43 90 06
info@bananabird.nl
www.bananabird.nl

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

Wij werken mee aan deze editie van  OM | WNN

Bos Zwembaden
Molendwarsstraat 66, 7391 ZS Twello
tel. 0571 280 720
info@boszwembaden.nl
www.boszwembaden.nl

Bouwkundig Tekenburo Gerrit Scholten
Veldkampseweg 6b, 8181 LN Heerde
tel. 0578 631 701
info@gerritscholten.nl
www.gerritscholten.nl

Cleaning & Detailing
Wildforstlaan 7, 8162 ER Epe
tel. 06 30 68 4172
info@cleaningendetailing.nl 
www.cleaningendetailing.nl

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

De Wijnbergen
Korte Veenteweg 8, 8161 PC Epe
tel. 0578 662 880
info@dewijnbergen.nl
www.dewijnbergen.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

Gedo Berg Gadgets
Veldkampseweg 6, 8181 LN Heerde
tel. 0578 69 50 63
info@gedotrading.nl
www.gedotrading.nl

GroenRijk Epe
De Meent 1, 8161 ZN Epe
tel. 0578 21 50 07
info@nunspeet.groenrijk.nl
www.groenrijk.nl

Herberg Nuwenspete
Ericaweg 3, 8072 PV Nunspeet
tel. 06 15 09 7398
info@herbergnuwenspete.nl
www.herbergnuwenspete.nl

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

Jij & Mij Momentmakers
Veldstraat 11, 7412 XG Deventer
tel. 06 23 80 3593
info@wildproeverij.nl
www.wildproeverij.nl

Joosbuiten
Schotweg 36, 8162 NP Epe
tel. 06 27 32 3766
jolanda@joosbuiten.nl
www.joosbuiten.nl

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

Juwelier Huijssoon
Hoofdstraat 66, 8162 AK Epe
tel. 0578 61 22 44
info@juwelierhuijssoon.nl
www.juwelierhuijssoon.nl

Koster & Hogeslag
Sisalstraat 58, 8281 JK Genemuiden
tel. 038 26 00 121
info@khautomotive.nl
www.khautomotive.nl

KRC Van Elderen
Rondweg 13, 8091 XA Wezep
tel. 038 44 46 244
info@krcvanelderen.nl
www.krcvanelderen.nl

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

Pakt Schrijverij
Beukenoord 19, 8172 BA Vaassen
tel. 06 23 45 6366
contact@paktschrijverij.nl
www.paktschrijverij.nl

Pronk Beregening
Patrijsweg 10, 8161 VJ Epe
tel. 0578 760 240
info@pronkberegening.nl
www.pronkberegening.nl

Sikkens Paintcentre Apeldoorn
Laan van de Leeuw 22, 7324 BD Apeldoorn
tel. 055 538 04 80
apeldoorn@sikkenspaintcenter.nl
www.sikkenspaintcenter.nl

Van den Bosch Verlichting
Waltorenstraat 3, 3841 KN Harderwijk
tel. 0341 41 33 19
info@vandenboschverlichting.nl
www.vandenboschverlichting.nl

OVER OMWONEN

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

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

Veluws Mandje
Oranjeweg 78, 8166 JD Emst
tel. 06 523 409 25
contact@veluwsmandje.nl
www.veluwsmandje.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@wassinkvermeulen.nl
www.wassinkvermeulen.nl

Wenz Uitvaart
Lierderstraat 1a, 7364 BH Lieren
tel 055 367 11 66
contact@wenz-uitvaart.nl
www.wenz-uitvaart.nl

Wissel Bouw
Blekersweg 16a, 8162 RK Epe
tel. 0578 61 43 01
info@wissel-bouw.nl
www.wissel-bouw.nl



Stationsstraat 6
8161 CR Epe

 0578 – 678100

WWW.WASSINKNOTARIAAT.NL


