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Precies een jaar geleden gingen we van start met OmWonen. 
Inmiddels ligt nummer 3 op je mat, de tweede voorjaarseditie in ons 
bestaan. De reacties op het vorige magazine waren weer dusdanig 
positief dat we vol enthousiasme veel energie hebben gestoken in 
dit nieuwe magazine. En al laat de lente zich nog niet altijd van haar 
beste kant zien, OmWonen laat de zon toch schijnen.

In het magazine lees je over leuke, gevarieerde onderwerpen: 
van het ontwerp van een kleine villawijk tot de aanleg van een 
stadstuin. Uit alles blijkt de passie van de specialisten die aan het 
woord komen. Als je de vorige twee OmWonens hebt gelezen, zul je 
bekende gezichten tegenkomen die over nieuwe thema’s vertellen. 
En daarnaast zijn er veel nieuwe vakmensen uit de regio tussen 
Zwolle en Apeldoorn die in deze editie van zich laten horen.
 
Vakmanschap is meesterschap: iedereen kent die spreuk, al is 
het maar van de Grolsch-reclame. Maar hij geldt zeker ook voor 
de ondernemers die zich presenteren in OmWonen. Met allerlei 
verschillende disciplines, maar allemaal vakkundig, sociaal en 
betrokken. Mensen die met je meedenken en het advies kunnen 
geven waar je naar op zoek bent. En dat allemaal bij jou om de 
hoek.

Mede namens de andere drie initiatiefnemers Daniël, Rudo en 
Janet: heel veel leesplezier!

Mark van Emmerik
Eigenaar van Elektra BV

Geniet van het voorjaar   
   met het lentenummer van OmWonen
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Terugblik
Een warm najaarsmagazine was het, de tweede editie van OmWonen. Met onder 

meer een reportage over de restyling van de oude smederij in Epe, een modeshoot 
met bedrijven uit de regio, en handige tips voor sfeervolle tuinverlichting. 

Op woensdag 23 november werd het magazine gepresenteerd tijdens een speciale 
kick-off party in hotel-restaurant Dennenheuvel in Epe, in het bijzijn van 

de deelnemende bedrijven en niemand minder dan de Sint ‘himself’. 
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REAGEREN?
Reageren op deze editie van OmWonen? 
Je vraag, opmerking of idee is welkom via info@omwonen.online
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Relaxed
buitenleven

Rondwandelen door een familietuin in Epe

Een beetje oubollig vonden ze de oude tuin. Wat 
druk ook, met veel hegjes en haagjes. Te gesloten, 
terwijl het oppervlak toch genoeg meters bood om 
een ruimtelijk gevoel te creëren. Bovendien was het 
zwembad hoognodig aan vervanging toe. En dus 
koos de familie voor een totale metamorfose van 
de tuin. Daniël Vos mocht ermee aan de slag – een 
heerlijke klus voor een tuinontwerper.

ZON EN SCHADUW  ‘We hebben de hele tuin 
aangepakt’, vertelt Daniël. ‘Ik heb een ontwerp 
gemaakt waarin veel meer openheid zat. De 
voortuin heeft een mooie entree gekregen met 
een moderne vijver met dakplatanen eromheen. 
Aan de zijkant en achterkant van het huis hebben 
we gazons en verschillende terrassen gecreëerd. 
Er ligt een zonneterras bij het zwembad waar je 
kunt relaxen op de loungebank, met een vlonder 
die naar het pool house loopt. En daarnaast een 
schaduwterras met dakplatanen, met een plek voor 
een tuintafel om aan te eten of te werken – dat doe 
je liever niet in de volle zon.’ 

TOT IN DETAIL  De aanleg kostte een maand of vier, 
en de eigenaar gaf de  hovenier carte blanche om 
het degelijk aan te pakken. ‘Hij wilde graag dat >>

Het huis mag er zeker zijn – een charmante rietgedekte 
woning. Toch vind je de bewoners ’s zomers vooral 
buitenshuis, op het terras en in het zwembad. En geef ze 
eens ongelijk in deze grote leeftuin.

 |  Daniël: Vaak maak ik twee terrassen: 

een zonneterras om te loungen en een 

schaduwterras om te eten of achter je 

laptop te werken  |
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het op alle punten mooi zou worden en 
dat hij geen jaren hoefde  te wachten voor 
de tuin een beetje ‘volwassen’ was’, zegt 
Daniël. En dat zie je terug als je rond het 
huis wandelt. Bestrating van natuursteen 
en gebakken klinkers. Stevige bomen, 
zodat je ook nu al in de schaduw kunt 
zitten. Een fraaie stookplaats, afgewerkt 
met schanskorven. Sierlijke lantaarns 
voor de verlichting. Vakken met forse 
planten. En kleine maar belangrijke details 
zoals de randen langs de oprit, die van 
natuurstenen kinderkopjes zijn gemaakt. 
Daniël: ‘Het is echt fijn werken als je de 
kans krijgt om alles tot in de puntjes mooi 
te maken.’

DORSTIGE TUIN   Ook het bedrijf Pronk 
Beregening haakte aan bij de klus. Een 
grote tuin is dorstig en er lag dan ook een 
beregeningssysteem in de oorspronkelijke 
tuin. ‘Maar het was een ouder systeem 
dat niet meer goed werkte en niet 

aansloot op het nieuwe tuinontwerp’, 
vertelt beregeningsexpert Erik Pronk. ‘Met 
wat onderhoud kregen we de pomp toch 
weer aan de praat. Die bleek nog prima. De 
andere onderdelen van het systeem waren 
wel aan vervanging toe, zoals de leidingen.’ 
Omdat Daniël en Erik vaker samenwerken, 
was het makkelijk schakelen. ‘De leidingen 
voor de beregening moeten er precies op 
het juiste moment in: de basisindeling van 
de tuin moet helder zijn, maar alles moet 
nog niet zijn ingeplant of betegeld. We 
stemmen dat altijd goed af zodat we niet op 
elkaar zitten te wachten.’

DRUPPELEN EN SPROEIEN   Als je het 
niet weet, zie je het beregeningssysteem 
niet terug: de sproeiers komen omhoog 
als er beregend moet worden, en zakken 
daarna vanzelf weer in de grond. Maar de 
complete tuin kan een douche krijgen: ‘Ik 
heb verschillende groepen aangelegd zodat 
je het gras en de verschillende blokken 

WWW.VOSTUINVISIE.NL

WWW.PRONKBEREGENING.NL

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

Erik Pronk  is eigenaar van Pronk Beregening, dat 
aanleg en onderhoud van beregeningsinstallaties 
verzorgt.

Grastip

Als het ’s zomers wat langer droog is, pakken veel mensen de tuinslang om het 
gras te besproeien. Toch moet je dat niet al te snel doen, zegt tuinontwerper Daniël 
Vos. ‘Gras mag je best een beetje ‘pesten’. Als het te nat gehouden wordt, krijgt het 
geen stevige wortels. Juist dan gaat het sneller dood.’ 
Beregeningsexpert Erik Pronk probeert een beregeningssysteem daarom zo in te 
richten dat je het gras apart kunt besproeien: ‘Dan kun je zorgen dat je gazon de 
juiste hoeveelheid water krijgt.’

|  Erik: Net 

aangeplante bomen 

hebben veel aandacht 

nodig. Daarom 

leggen we er een 

druppelleiding 

omheen  |

beplanting apart kunt beregenen. Rond 
de bomen ligt een druppelleiding, omdat 
die – vooral als ze net aangeplant zijn – 
echt aandacht nodig hebben’, zegt Erik. De 
eigenaar heeft overigens geen werk aan 
het besproeien: ‘Het sproeien gaat allemaal 
automatisch, via een computer. Een 
sensor signaleert of het geregend heeft: 
bij genoeg regen wordt de sproeibeurt 
overgeslagen. Je kunt dus gerust met 
vakantie gaan. Het enige belangrijke is 
om het systeem in de herfst even te laten 

droogspuiten zodat het vorstvrij is, en in 
het voorjaar weer te laten aansluiten en 
controleren. Dan kan het jarenlang mee.’

WEINIG WERK    Bij een tuin van 
deze grootte verwacht je flink wat 
onderhoud, maar dat valt mee. De 
tuin is zo aangeplant dat de perken 
goed dichtgroeien met hortensia’s, 
rododendrons, grassen en andere planten. 
Daardoor valt er weinig onkruid te wieden. 
Daniël: ‘Je moet natuurlijk wel grasmaaien 

en af en toe snoeien. Maar door te werken 
met een aantal basissoorten in grote 
groepen, heb je er relatief weinig werk 
mee. Deze familie besteedt het onderhoud 
grotendeels uit, maar ook als je het zelf 
oppakt is het goed te doen.’

09Wonen



Hun branches lijken mijlenver uit elkaar te liggen. Erwin is directeur 
van de Jumbo in Epe, Onno eigenaar van Wenz Uitvaart, actief rond 
Apeldoorn en Epe. Toch delen de beide broers Van Andel dezelfde 
drive. Twee gebroeders in gesprek.

Dat ondernemerschap van jullie: je zou denken dat het in de 

familie zit …

Erwin: ‘Inderdaad, en toch komen we helemaal niet uit een 
ondernemersgeslacht.’
Onno: ‘We zijn opgegroeid in Beekbergen, in een degelijk gezin. 
Onze vader – papa – werkte als ambtenaar, en moeder was 
thuis. Er is ook nog een derde broer Van Andel: Jeroen, hij is 
ambtenaar. We zijn dus niet allemaal ondernemers.’

Wat voor kinderen waren jullie?

Onno: ‘We waren heel verschillend. Erwin was de vrije vogel: hij 
haalde vaak kattenkwaad uit. Ik herinner me dat hij een keer de 
berm van de snelweg in was gekropen en in een praatpaal ging 
praten. Hij werd door de politie thuisgebracht.’
Erwin: ‘Dat vond ik dan weer leuk, want ik had nog nooit in een 
politieauto gezeten! Jij was trouwens altijd op de boerderij te 
vinden ...’
Onno: ‘Klopt, en ik was ook graag boer geworden. Maar jij was 
de echte ondernemer: als kind zat je al in de handel.’
Erwin: ‘Als tienjarig jochie ging ik met de bolderkar langs de 
deuren om appels te verkopen. En later haalde ik met een 
busje kerstbomen uit België. Die wist ik zelfs aan het Van der 
Valk-restaurant te verkopen.’

Hoe heeft die handelsgeest zich verder ontwikkeld?

Erwin: ‘In mijn schooltijd werkte ik bij een groentekraam. Daar 
droomde ik al van een eigen zaak. Na mijn studie heb ik me via 
diverse supermarkten opgewerkt tot directeur van de Jumbo. 
Maar eerlijk gezegd had het ook een heel andere winkel 
kunnen zijn. De supermarkt is heel leuk, maar hoeft niet per se 
mijn eindstation te zijn. Mijn vrouw zegt wel eens: “Daar heb 
je hem weer met z’n wilde plannen.” De Mitra naast onze zaak 
bijvoorbeeld: die staat nu leeg. Dan denk ik toch: zal ik er iets 
mee doen …?’

En jij, Onno? Droomde je ook al vroeg van een eigen 

onderneming?

Onno: ‘Nee, na mijn hbo-opleiding ben ik gaan werken bij 
een verzekeraar en langzaam opgeklommen tot manager. 
Er begon pas iets te kriebelen toen iemand tijdens een 
managementtraining tegen me zei: “Onno, zingeving is 
belangrijk voor jou”. Ik herkende dat destijds amper, maar een 
paar jaar later las ik het boek De Alchemist van >> 

11Werk
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Paulo Coelho, over het volgen van je passie en het letten op de 
signalen die op je weg komen. Ik had al eens overwogen over 
te stappen naar de uitvaartbranche en door dat boek vielen 
alle puzzelstukjes in elkaar. Een halfjaar later had ik mijn eigen 
uitvaartonderneming en toen ging het opeens over zingeving.’

Wat spreekt je aan in dit werk?

Onno: ‘Dat ik van betekenis kan zijn. In dit vak kom je echt 
heel dicht bij mensen. Het is niet niks als een dierbare komt te 
overlijden en je als nabestaanden alles uit handen moet geven 
aan een uitvaartbegeleider. Ik probeer altijd een goed beeld van 
de familie en vooral ook van de overledene te krijgen. Ik vind 
het heel belangrijk dat hij of zij in de uitvaart herkend wordt. Ik 
houd dan ook nooit hetzelfde verhaal. Tegelijkertijd ben ik er 
natuurlijk ook om alles goed te regelen. Ik houd dus een zekere 
afstand, maar er zijn best momenten dat ik een traan wegpink 
omdat het me raakt.’

Erwin, wat jij doet is totaal anders. Zit er een overlap in de 

manier waarop jullie werken?

Erwin: ‘Dat denk ik wel. Respect hebben voor andere mensen, 
zorgzaam zijn, naast de ander gaan staan: dat hebben we van 
huis uit sterk meegekregen. In mijn vak wil ik het beste doen 
voor mensen in de winkel. Of je nu een uitvaart verzorgt of een 
pak koffie verkoopt, ik denk dat je houding als ondernemer niet 
heel anders is. Net als Onno probeer ik de verwachting van de 
klant te overtreffen. Bijvoorbeeld: als ik toevallig hoor dat een 
klant jarig is, geef ik hem of haar een bosje bloemen – want 
dat vind ik bij een verjaardag horen.’

Praten jullie vaak met elkaar over zaken?

Onno: ‘Amper.’
Erwin: ‘We doen ons eigen ding, we zijn ook best wel eigenwijs.’
Onno: ‘Nou, jíj bent eigenwijs.
Erwin (lacht): ‘Precies. We weten trouwens wél dat we op elkaar 
terug kunnen vallen.’
Onno: ‘Wat we wel uitgebreid besproken hebben, is mijn 

plan om in deze regio uitvaarten te gaan verzorgen. Ik werk 
– samen met mijn vrouw Vera – vanuit Beekbergen. We 
verzorgen inmiddels ook uitvaarten in Vaassen. Erwin gaf aan 
dat er ook in Epe behoefte is aan een goede uitvaartverzorger. 
Door onze gesprekken heb ik het dorp beter leren kennen. De 
manier waarop Erwin hier werkt, spreekt me ook erg aan: hij 
is heel betrokken bij het dorp, bijvoorbeeld via sponsoring en 
andere projecten. Ik geloof ook sterk in die lokale manier van 
zakendoen.’

Waarin verschillen jullie als ondernemers?

Erwin: ‘Ik ben veel impulsiever dan Onno. Ik kan zomaar iets 
beginnen zonder er van tevoren heel goed over na te denken. 
Onno zal eerder een plannetje op papier maken voordat hij iets 
begint.’
Onno: ‘Dat klopt, maar tegelijk zie ik dat jouw plannen vaak heel 
goed uitpakken. Wat we allebei hebben, is dat we kansen zien 
en ze pakken. Niet stilstaan en in het oude blijven steken, maar 
nieuwe dingen aangrijpen.’
Erwin: ‘Ik geloof ook heel sterk dat áls je ergens helemaal voor 
gaat, het ook gaat lukken. Misschien moet je er keihard voor 
werken, maar je kúnt het bereiken. En het leuk is: nu Onno 
ondernemer is, zie ik diezelfde houding bij hem.’

WWW.VENETA.COM

Uw adviseur Christian de Boer
 
Christian is al jaren onze specialist in uw regio. Graag komt Christian gratis en geheel vrijblijvend 
bij u thuis om samen met u de juiste keuze uit onze ruime collectie raambekleding te maken. 
Daarbij adviseert Christian over kleuren, technische mogelijkheden en aansluiting bij uw interieur. 
 
Bel voor een vrijblijvende afspraak! 06 53 67 86 59 of mail Christian: cdeboer@veneta.com

MAATWERK JALOEZIEËN EN GORDIJNEN TOT WEL 40% GOEDKOPER

Schrevenweg 14 | 8024 HA Zwolle | info@veneta.com

Tot wel 40% goedkoper
Direct van de fabriek

Gratis advies & inmeten 
Altijd de juiste maat

100% op maat gemaakt
Voor alle producten

5 Jaar fabrieksgarantie
Wij leveren kwaliteit

UW SPECIALIST IN: HOUTEN JALOEZIEËN, PLISSEGORDIJNEN, VOUWGORDIJNEN, ALUMINIUM, ROLGORDIJNEN, GORDIJNEN EN HORREN
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Onno van Andel is samen met zijn vrouw 
Vera eigenaar van Wenz Uitvaart. Hij werkt in 
de regio Apeldoorn-Vaassen-Epe.

Erwin van Andel is directeur van 
supermarkt Jumbo Van Andel in Epe.

WWW.WENZ-UITVAART.NL

WWW.JUMBO.COM

Uitvaart in Epe
Wenz Uitvaart, het bedrijf van Onno van Andel, verzorgt 
sinds mei ook uitvaarten in Epe. Namens Wenz Uitvaart 
verzorgt Jan Lammers uitvaarten in Vaassen.

Jumbo Van Andel

Wenz Uitvaart

 | Erwin: Ik ging als 

tienjarig jochie al met de 

bolderkar langs de deuren 

om appels te verkopen |
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Als we op de bochtige weg door de Dellen net iets te dicht bij 
de rand komen, geeft het stuur opeens tegendruk. Met zachte 
hand worden we bij de blubberige wegberm vandaan geduwd. 
Een subtiele hint: pas op! Deze V90 heeft duidelijk het beste voor 
met zijn passagiers. Slimme technieken zoals Lane Keeping 
Aid en Run-off Road houden de forse stationwagen keurig op 
koers op het moment dat je als bestuurder even niet oplet. En 
voor overstekend wild is er de Animal Detection, die helpt om 
een aanrijding met een dier te voorkomen. Op de Veluwe geen 
onnodig extraatje.

ASSISTENT  ‘Veiligheid is en blijft bij Volvo de nummer-1-
prioriteit’, vertelt Michael Davidson van Volvo Nieuwenhuijse in 
Heerde. ‘De fabrikant staat daar sinds jaar en dag om bekend. 
De V90 zit boordevol assisterende veiligheidssystemen. Zoals 
je al merkte, kan de auto er zelf voor zorgen dat hij binnen 
de lijnen blijft. Maar hij kan ook zelf afstand houden, een 
remingreep doen als hij signaleert dat het verkeer in de verte 
stilstaat, terugsturen als je op de verkeerde baan terechtkomt, 
en de gordels automatisch strak trekken als een botsing 
onafwendbaar lijkt.’

HEAD-UP DISPLAY  Ondanks al deze systemen krijg je niet 
het gevoel dat de computer achter het stuur zit. Zolang je 
geen gekke dingen doet, ben je zelf aan zet. Wel zo prettig, 
want de V90 blijkt een comfortabele rij-auto met een 
vriendelijke wegligging. Een – optionele – head-up display 
zorgt dat belangrijke gegevens, zoals de snelheid, recht voor 
je geprojecteerd worden. Daardoor kun je de ogen op de weg 
gericht houden. Het is een van de details die het rijden meer 
ontspannen maken.

STOER EN SPORTIEF  Veiligheid is mooi, maar het oog wil 
ook wat. Met de V90 is Volvo er wonderwel in geslaagd om de 
robuuste vormen uit haar geschiedenis te behouden en tegelijk 
een eigentijdse station neer te zetten. Het front van de wagen 

– met zijn opvallende grille – doet in de verte denken aan de 
nieuwe Jaguar-modellen, maar straalt door zijn wat hoekiger 
vorm meer stoerheid uit. Anders dan zijn voorganger – de 
V70 – heeft de V90 een schuine achterklep die bijdraagt aan 
het sportieve uiterlijk. Het maakt deze Volvo tot een geduchte 
concurrent voor Audi en Mercedes. ‘We zien steeds vaker dat 
klanten heel bewust kiezen voor een bepaald automerk vanwege 
het imago’, zegt Michael. ‘Volvo is qua design en uitstraling 
heel gerespecteerd: je kunt met elk model bij een klant komen 
voorrijden. Deze estates zijn trouwens ook populair bij gezinnen, 
mede vanwege de veiligheid.’

SCANDINAVISCH DESIGN  Binnenin biedt de V90 zowel voorin 
als achterin ruime en prettige zitplaatsen, een flinke kofferbak, 
en de – al dan niet optionele – luxe die je bij een dergelijke auto 
verwacht: van individuele klimaatregeling en een massagestoel 
tot een uitmuntend audio- en videosysteem. Wat opvalt, is 
dat het design van deze ‘woonruimte’ bijna verstild aandoet. 
‘Het is echt een ontwerp in Scandinavische stijl’, zegt Michael. 
‘Clean, overzichtelijk, maar wel heel stijlvol.’ Navigatie, audio 
en telefoon bedien je met een ruime touchscreen – ook hier 
geen overbodige buttons. Zo’n minimum aan knoppen op je 
dashboard kan beperkend werken, maar Volvo lijkt een goed 
midden te hebben gevonden.

HYBRIDE EN CROSS COUNTRY  Het model dat we vandaag 
gereden hebben, is de vierwielaangedreven D5 met een 
krachtige 2.0 liter dieselmotor die de auto moeiteloos 
voortstuwt. De station is ook leverbaar met andere diesel- en 
benzinemotoren en natuurlijk als hybride. Voor avonturiers 
en buitenmensen is de V90 er in cross country-variant: met 
grotere wielen, een grotere bodemvrijheid en een beschermende 
kunststof afwerking. Handig als je buitenaf woont of regelmatig 
onverharde wegen opzoekt.

Meer beelden van onze autorit in de V90: www.nieuwenhuijse.nl/
testrit

 WWW.NIEUWENHUIJSE.NL

De 90-serie van Volvo telde al een SUV en een sedan. Nu is er ook 

de V90: een ruime stationwagen die je niet snel over het hoofd ziet. 

OmWonen maakt een autotrip om te kijken hoe dat rijdt.

Toeren op   
z’n Zweeds

|  Slimme technieken 

houden de krachtige 

V90 op koers als de 

bestuurder even 

niet oplet  |

Volvo Nieuwenhuijse 
Michael Davidson  is manager van Volvo Nieuwenhuijse in 
Heerde. De vestiging verzorgt verkoop, onderhoud en reparatie 
van Volvo’s. Nieuwenhuijse heeft zeven vestigingen in de regio 
Apeldoorn-Deventer-Zwolle.



Vrije tijd16

Oud Epe
17Vrije tijd

door Franse soldaten verwoest zou zijn. Het is niet 
meer te bewijzen.

ROOFOVERVAL  Wel opgetekend is de 
roofoverval van 1722: na een druk werkzaam 
leven in Harderwijk, Arnhem en Amsterdam 
gingen voornoemde Gerrit en zijn Amsterdamse 
echtgenote op de Quickborn wonen, hopend op 
een rustige oude dag. Maar helaas, in de nacht 
van 12 op 13 november slaagden inbrekers erin de 
poort uit zijn hengsels te lichten en de keukendeur 
open te breken. Ze gijzelden de meid en even later 
ook Gerrit. De vrouw des huizes sliep door of hield 
zich stil. Volgens het verslag van de Officier van 
Justitie gingen de dieven ervandoor met onder 
meer het nodige zilverwerk. Gerrit Arnolt en eega 
hielden Epe voor gezien en keerden terug naar 
hun veilige Amsterdam … De vermogende familie 
Persoon uit Deventer kocht de Quickborn.

ADELLIJK GOED  In 1730 maakte de reizende 
kunstenaar Cornelis Pronk een tekening van 
de Quickborn (beeld 3). We zien een fraai huis 
met een monumentale trap. Op de voorgevel 
prijkt het familiewapen. Aan weerszijden van de 
ingang staan waakhonden; de inbraak van 1722 
was blijkbaar nog niet vergeten. Ruim veertig 
jaar later, in 1771, komt het huis in handen van 
jonker Willem Harmen van Broeckhuijsen en 
eega Eleonora Sophia van Hoevell. Hun twee 
zonen worden er geboren. Beiden maken carrière: 

Frederik wordt kamerheer van koning Willem I, 
Roelof wordt burgemeester van Harderwijk. 
In 1777 wordt de Quickborn opnieuw te koop 
aangeboden: ‘Een oud adellijk goed twee uren 
gaans van het Loo en drie uren van Deventer, Elburg 
en Zwoll, bestaande als namelijk in een schone 
en welbeplante en op zijn Hollands aangelegde 
Hofstede omtrent twee honderd passen van de kerk 
tot Epe mit een hegt en sterk heerenhuijs rondom 
in zijn grachten stalling en Koetshuijs nevens een 
Tuinmanswoning alsmede een groot bos voor het 
huys verdeeld in alles en verder opgaande bomen, 
ook hoge scheringe van banken benevens schone 
tuynen in vakken verdeeld, ook singels, vijvers en 
watervallen, etc. Zijnde in zijn omtrek binnen zijn 
wallen ruim zes morgen groot van ouds genaamd 
den Quickborn.’

VILLAWIJK  In de decennia daarna telde de 
Quickborn nog diverse bewoners: wethouder Aart 
Overbosch en Teuntje van Barneveld, apotheker 
Frederik Hendrik Juch en Elisabeth Mulder en ten 
slotte Nicolaas van Berken Bijsterbosch. Hij liet 
de Quickborn rond 1812 afbreken. Na 1865 kwam 
het terrein in bezit van de familie Van der Feltz. 
In 1918 werd een deel ervan gekocht door de 
Maatschappij tot Exploitatie van bouwterreinen 
te Epe, die het geschikt maakte voor de bouw 
van villa’s. Zo kregen de Weemeweg, Willem 
Tellstraat, Quickbornlaan, Wildforstlaan, 
Heuvellaan en Lohuizerweg hun huidige aanzien.

Epe had ooit de Quickborn. Van deze fraaie 
hazevate is nu geen spoor meer te bekennen, 
maar met enig speurwerk ontdek je dat hij aan de 
rand stond van wat nu het Sweerts de Landaspark 
is, bij velen bekend als het ‘eendjespark’ (beeld 
1). De Quickborn is terug te vinden op de eerste 
nauwkeurige landkaart van onze omgeving, die 
M.J. de Man maakte tussen 1802 en 1812. Als 
je het kaartgedeelte van het dorp Epe projecteert 
op een hedendaagse satellietfoto, wordt duidelijk 
waar de Quickborn met zijn waterpartijen en 
siertuinen heeft gestaan.  

Op de montage (beeld 2) zie je linksonder de 
Quickborn met gracht. De rode rechthoekjes zijn 
boerderij De Pol met schuur, waar de tuinman 
woonde. Nu staat daar de gelijknamige villa aan 
de Lohuizerweg 4. Iets noordelijker loopt de in 
1917 aangelegde Quickbornlaan. Links ligt de RSG 
met sportvelden, rechtsonder de Grote Kerk. De 

golvende verticale lijn links is de Lohuizerweg, de 
verticale lijn rechts is de Willem Tellstraat. 

SLOTGRACHT  De oudst bekende vermelding van 
het kasteeltje dateert van 1403, toen het door 
overerving in het bezit kwam van vrouwe Johanna 
van Voorst, Asperen en Keppel. Helaas weten we 
niet hoe het er toen uitzag, vermoedelijk niet als 
een kasteel. Via de adellijke familie Van Rechteren 
kwam het omstreeks 1492 in handen van Evert 
van Dompseler. Hij liet de Quickborn verbouwen 
en versterken en legde een slotgracht aan, zodat 
het op een kasteeltje begon te lijken.
Zijn familie bleef enkele generaties eigenaar. 
Sommige familieleden verpachtten de Quickborn 
en woonden zelf in Amsterdam. In 1688 liet Gerrit 
Arnolt van Dompseler het kasteeltje afbreken. 
Hij bouwde er de havezate (een versterkt huis 
of hoeve), nog steeds met slotgracht. Overigens 
bestaat er ook een verhaal waarin de Quickborn 

Vaassen heeft kasteel De Cannenburgh, Heerde kasteel 
Vosbergen. Maar hoe zit het met Epe? 

Het verdwenen  
kasteel van Epe

Auteur Jan Paasman is fotograaf en 
amateurhistoricus.
Bron: ‘Een vergeten kasteel in Epe: de 
Quickborn’, door Evert de Jonge. Meer 
over de geschiedenis van de regio Epe 
lees je op www.ampt-epe.nl

1: Als de Quickborn nog zou bestaan, zou het 
kasteeltje aan de rand van het Sweerts de Landaspark 
liggen, zoals op deze fotomontage te zien is.

2. Hedendaags satellietbeeld met daarin de Quickborn 
en boerderij de Pol zoals ze op de topografische kaart 
uit begin 19e eeuw staan. Satellietbeeld: ViaMichelin.

3. In 1730 maakte kunstenaar Cornelis Pronk deze 
tekening van de Quickborn.

1 2

3
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Elektra, Wissel & Vemde

EXTRA RUIMTE  Maar vandaag is de rust ver te 
zoeken. Er wordt volop gebouwd bij de houten villa. 
Timmerlieden zijn aan de slag met planken, de 
elektricien trekt kabels en de schilders werken de 
kozijnen af. Dit woonhuis krijgt er een uitbreiding 
bij die net zo groot is als de oorspronkelijke 
woning. Aannemer Arend Jan Vijge van Wissel 
Bouw schetst de aanleiding: ‘Dit huis staat er nu 
zo’n negen jaar. Het is vorig jaar gekocht door een 
echtpaar van wie de kinderen inmiddels het huis 
uit zijn. De woning is in principe groot genoeg voor 
hen tweeën, maar als de kinderen op bezoek komen 
past het niet meer. Ze wilden graag een uitbouw 
om de leefruimte flink te vergroten. Meer hobby- en 
werkruimte was ook een van de wensen.’

ARCHITECT  Hoe krijgt zo’n verbouwing vorm? 
Soms komen mensen bij de aannemer met alleen 
een idee: we willen graag een uitbouw, kun je 
die bouwen? ‘Dan maken we meestal zelf een 
schetsontwerp’, vertelt Arend Jan. ‘In dit geval ging 
het echter om een groter project en daarom hadden 
de eigenaren een architect benaderd. Die heeft 
een aanbouw getekend met twee puntdaken, in de 
stijl van de woning. In het ene deel komt een ruime 
eetkamer met keuken, met een glazen pui tot in de 
nok. In het andere deel de garage. En daaronder 
ligt nog een ruime kelder met plaats voor een 
hobbyruimte en een gastenverblijf.’

TOCH GEEN GRASDAK  Voor Arend Jan is zo’n 
ontwerp van de architect het uitgangspunt om met 
de bewoners in gesprek te gaan: ‘Op basis van die 
tekening bespreken we hoe ze het precies willen 
hebben, want er staat dan nog heel veel open. >>

Een traditionele Noorse woning, omgeven door 
groen. Je waant je in Scandinavië, maar dit is het 
fraaie buitengebied van Epe. In de verte, tussen de 
bomen door, schemert het open veld van landgoed 
Tongeren. Vanaf de veranda kun je met wat geluk 
een ree voorbij zien springen – ze voelen zich thuis 
in deze bossen.

Door een aanbouw kun je de leefruimte in een woning 
enorm vergroten – en daarmee het woonplezier. Hoe 
gaat zo’n verbouwing in zijn werk, en waar moet je op 

letten? Het bouwteam vertelt.

XLNoorse villa  
MEEKIJKEN OP DE BOUWPLAATS 
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Deze architect had bijvoorbeeld een grasdak gepland, maar dat bleek een dure 
optie. Al pratend ontdek je dan dat de bewoners dat helemaal niet per se willen. 
Je neemt samen ook andere zaken door. Hoe moet de uitbouw verwarmd 
worden: met cv, met een houtkachel? Waar moeten we qua materialen en 
installaties rekening mee houden?’

BESTEK OF NIET?  Soms levert de architect naast het ontwerp ook een 
zogenoemd bestek. Dat is een beschrijving waarin de bouw tot in de puntjes 
omschreven wordt, tot bijvoorbeeld de afmetingen van de plinten aan toe. Dat 
klínkt handig, maar dat is het lang niet altijd. Zo’n bestek laat immers maar 
weinig ruimte om dingen anders te doen. 
Arend Jan: ‘Bij verbouwingen zoals deze ligt er meestal geen bestek en dat is 
alleen maar een voordeel voor beide partijen. Je kunt dan met de bewoners zelf 
bekijken waar de keuken precies moet komen of de tussendeur, en ga zo maar 
door. We denken daarin mee en geven advies. Als je alles aan de ‘voorkant’ goed 

doorspreekt, levert dat aan de ‘achterkant’ een veel 
beter resultaat op. Dan komt er precies te staan wat 
mensen willen.’

CONTOUREN IN BEELD  Bij dit bouwproject zijn de 
meeste knopen inmiddels doorgehakt. Het grove 
werk is gedaan: de kelder is gestort, de spanten 
gezet, het regelwerk geplaatst. Nu zijn dak, wanden 
en installaties aan de beurt. Naast de timmerlieden 
kunnen ook elektricien en schilder aan de slag. Voor 
dit project werkt Wissel Bouw samen met onder 
meer installatiebedrijf Elektra BV en Van Vemde 
Schilderwerken. 
Elektricien Mark van Emmerik heeft kort geleden 
met de opdrachtgevers een rondje door de woning 
en de uitbreiding gemaakt. ‘Tot nu toe stonden 
er nog geen muren en dan kunnen mensen zich 
nog niets voorstellen bij de indeling van de ruimte. 
Dan is het lastig om de plek van lichtpunten of 
wandcontactdozen te bepalen. Maar inmiddels 
krijg je wél een goed beeld en kun je met elkaar 
een opzet voor de installatie maken. Soms maken 
mensen in deze fase meubels van karton om de 
inrichting voor zich te kunnen zien. Dat helpt om 
te bepalen waar de lampen of de tv straks moeten 
staan.’

Mark luistert tijdens zo’n wandeling door de woning 
goed naar de plannen van de opdrachtgevers en 
geeft aan wat volgens hem wel en niet verstandig 
is. ‘Soms hebben mensen ideeën die technisch niet 
verantwoord zijn, niet veilig zijn of die niet mooi 
uitvallen. Dan kijken we samen of hun wensen op 
een andere manier wel te realiseren zijn. Uiteindelijk 
maken we een schets waarmee de installateurs 
aan de slag kunnen. Het grappige is: vaak komen 
mensen na een nachtje slapen toch nog met een 
paar wijzigingen. Dat is prima, die speelruimte is er.’

VERFSYSTEEM  Bij een aanbouw die voor het 
grootste deel van hout is, is het schilderwerk niet 
het minste onderdeel van de bouw. De levensduur 
van deze woninguitbreiding staat of valt met een 
goede behandeling van het hout. Van Vemde 
Schilderwerken deed negen jaar geleden ook al 
de afwerking van de – toen nieuwe – villa. ‘We 
hebben daarvoor een verfsysteem gebruikt dat 
in de Noorse houtbouw de standaard is’, vertelt 
Marc Schroten van het schildersbedrijf. ‘Het is een 
systeem dat enorm duurzaam is en dat een heel 
andere uitstraling heeft dan de Nederlandse verven: 
het is matter dan de hoog- of zijdeglans die wij vaak 
gebruiken. Dat past echt bij de sfeer van >> 

|  Als je alles aan de ‘voorkant’ 

goed doorspreekt, levert dat 

aan de ‘achterkant’ een veel 

beter resultaat op  |
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deze woningen. Het is iets duurder, maar blijft ook langer goed. Met een levensduur tot twaalf jaar is het 
onderhoudsarm.’
Deze uitbreiding wordt dan ook afgewerkt met hetzelfde systeem. Wat opvalt, is dat alle planken geschilderd 
op de bouwplaats zijn afgeleverd. ‘We hebben al het kale hout eerst voorbehandeld in onze werkplaats’, 
vertelt Marc. ‘Hout gaat vroeg of laat krimpen. Als je dit houtwerk pas schildert als het aangebracht is, krijg 
je krimpnaden: streepjes die niet geschilderd zijn. Dat is geen gezicht en het is nog slecht voor het houtwerk 
ook. Daarom is de keuze gemaakt om de planken voor te behandelen. De timmerlieden zetten ze nu tegen 
de wand en wij werken ze verder af.’

STAPELBOUW Nog ongeveer twee maanden en dan is deze uitbreiding afgerond. Niemand ziet dan nog dat 
deze woning ooit maar de helft van de ruimte innam. Het ‘verlengstuk’ sluit naadloos aan op de bestaande 
villa. Wat je als leek dan óók niet meer ziet, is dat dit deel eigenlijk op een heel andere manier is gebouwd 
dan de oorspronkelijke villa. ‘Het woonhuis is destijds gebouwd met traditionele Noorse stapelbouw: balken 
die je op elkaar stapelt, zoals bij het maken van een blokhut’, vertelt Arend Jan. ‘Het lijkt logisch om daar 
bij de aanbouw dan óók voor te kiezen. Maar het probleem is dat stapelbouw de eerste paar jaar nog een 
beetje ‘in elkaar zakt’. Als we de aanbouw op dezelfde manier hadden gebouwd, zou hij na enkele jaren 
niet meer goed aansluiten op het woonhuis. Dan zou je technische problemen krijgen. We werken daarom 
met houtskeletbouw, maar wel zó dat het precies lijkt op stapelbouw. Ook daarin kun je de opdrachtgever 
behoeden voor een verkeerde keuze. Wij hebben de kennis in huis om de consequenties van een bepaalde 
bouwwijze te overzien – en uiteindelijk levert dat een beter resultaat op.’

Drie tips voor een soepele verbouwing. 

• BESPREEK VÓÓR DE OFFERTE WAT JE WILT 
   – OP HOOFDLIJNEN EN IN DETAIL.
‘Sommige aannemers leggen een scherpe basisofferte neer, maar uiteindelijk 
komt er dan nog veel meerwerk bij en ben je alsnog duur uit’, zegt Arend Jan. 
‘Dat vind ik zelf geen prettige manier van werken. Wij spreken van tevoren heel 
goed door wat een klant wil. De offerte valt dan misschien iets hoger uit, maar 
als klant weet je ook zeker dat er weinig extra kosten bij komen. Uiteindelijk 
kan een klant op basis van zo’n offerte een betere keus maken.’

• GA NIET OP VAKANTIE TIJDENS DE VERBOUWING. 
Het lijkt zo handig: lekker naar Spanje terwijl je woning verbouwd wordt. 
Als je terug bent, is de boel klaar! Maar je kunt beter thuisblijven, adviseert 
Arend Jan. ‘Er komen voortdurend zaken voorbij waarover je als bewoner 
beslissingen moet nemen – kleine, maar ook grote. Zorg dus dat je aanwezig 
bent, zodat de aannemer met je kan overleggen. Daarmee voorkom je dat er 
keuzes worden gemaakt waar je uiteindelijk niet blij mee bent.’  
Marc Schroten zegt het zo: ‘Zie jezelf als deel van het bouwteam. Je inbreng 
is belangrijk en het werkt gewoon beter om regelmatig contact te hebben. Het 
is prettiger voor jezelf en voor de bouwlieden.’

• ZORG DAT JE HUIS VERBOUWINGSPROOF IS.
Een verbouwing kan een flinke aanslag op je uithoudingsvermogen doen. 
Het helpt als je met het bouwteam goede afspraken maakt. ‘We bespreken 
bijvoorbeeld welke stroomaansluitingen we voor de bouw kunnen gebruiken. 
Als er geen geschikte aansluiting is, maken we tijdelijk een bouwaansluiting’, 
zegt elektricien Mark van Emmerik. ‘Zodat er niet plotseling een verkeerde 
groep uitvalt en je zonder stroom zit.’ 
Overleg ook waar de bouwlieden het beste langs kunnen lopen, of je wilt dat 
ze een extern toilet gebruiken, wat de planning is, hoe je stof buiten houdt 
enzovoort. ‘Schoon en stil blijft het nooit,’ zegt Arend Jan, ‘maar het helpt om 
heldere afspraken te maken, om hinder zo veel mogelijk te voorkomen.’Arend Jan Vijge is eigenaar van Wissel Bouw in Epe.

Marc Schroten is eigenaar van Van Vemde Schilderwerken in Epe.
Mark van Emmerik is eigenaar van installatiebedrijf Elektra BV in Epe.

WWW.WISSEL-BOUW.NL WWW.VANVEMDE.NL WWW.ELEKTRABV.NL
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Aan de slag in de 
inspiratiewerkplaats

Je ziet de nieuwe keuken al helemaal voor je. Maar helaas: dat droombeeld is in geen enkele 
showroom te koop. Precies dat was de reden voor de start van het Veluwsch Stijlhuys: een 

creatieve ruimte waar je eigenzinnige interieurideeën kunt uitwerken.

Als je over de drempel van het Veluwsch 
Stijlhuys in Vaassen stapt, kom je een 
warme woonkamer binnen. In het midden 
een stoere tafel met alle ruimte om 
plannen te ontvouwen, daarachter een 
lekkere zithoek. Linksboven een creatieve 
zolder met brocante en curiosa. Rechts de 
keukenideeën. En daarboven een verdieping 
met badkamerinspiratie. 

PLAATJES VAN PINTEREST  Dit is een verre 
van standaard showroom. En dat moest 
het ook niet zijn, vinden de eigenaren van 
dit ‘huis’, stukadoors Eddy en Astrid Keyl 
en keuken- en badkamerexperts Boaz 
en Leontine Slegers. ‘We wilden hier een 
ruimte maken die creativiteit oproept’, zegt 

Astrid. ‘Hier kun je out of the box denken. 
Een plek waar je ideeën kunt opdoen, 
maar waar je ook zelf een schets kunt 
aandragen voor een badkamer, keuken of 
een andere ruimte. Zodat je samen met 
deskundigen kunt zoeken naar een manier 
om iets moois te gaan maken.’
En dat gebeurt voortdurend. Mensen 
komen hier binnenwandelen met plaatjes, 
foto’s en tekeningen. Vaak hebben ze op 
Pinterest of in woonbladen allerlei wilde 
plannen opgedaan. ‘Het leuke is dat we 
zelf ook weer geïnspireerd worden door 
al die ideeën’, vertelt Leontine. ‘Eens in 
de zoveel tijd gooien we de inrichting van 
deze ruimte weer op de kop. Zo blijven we 
onszelf en anderen verrassen.’

 | We wilden een 
ruimte maken die 

creativiteit oproept. 
Hier kun je ‘out of the 

box’ denken |
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WWW.VELUWSCH-STIJLHUYS.COM

WWW.KEYLBETONSTYLE.NL

WWW.SLEGERSNATUURSTEEN.NL

Workshops van het Stijlhuys
Het Veluwsch Stijlhuys organiseert allerlei workshops:
•  Beton cire – Je leert de basics van deze stukmethode, waarmee je een betonlook 
   op muren en vloeren creëert.
•  Koken – Een topkok helpt je om eenvoudige en complexe kooktechnieken snel 
   onder de knie te krijgen. Dit seizoen staan er veel nieuwe thema’s op de agenda.
•  Annie Sloan-verven – Met speciale krijtverven kun je oude meubels een 
   brocante uitstraling geven.

Je kunt deze workshops op aanvraag en in combinatie reserveren voor bijv. een 
bedrijfsuitje of familiedag

HET KAN WÉL  De ontdekking die veel 
bezoekers van het Stijlhuys doen, is dat 
er meer mogelijk is dan je denkt. Boaz: 
‘Mensen verwachten vaak dat hun ideeën 
niet uitvoerbaar zijn, omdat je bij veel 
keuken- en badkamerzaken alleen uit 
standaardonderdelen kunt kiezen. Maar 
er kan heel veel. Soms pakken we een 
eenvoudige zwevende kast als basis en 
laten we Astrid er een mooie ombouw 
omheen maken. Ze werkt veel met beton 
cire, een manier van stuken die een wat 
ruigere, industriële uitstraling heeft. Dan 
staat er opeens een mooi element in 
je keuken of badkamer dat niet meer 
standaard is.’

Als mensen nog niet goed weten wat ze 
willen met badkamer of keuken en vooral 
op zoek zijn naar inspiratie, maakt Boaz 
eerst een rondje met hen door het Stijlhuys 
om te kijken welke sfeer hen aanspreekt: 
‘Welke materialen vinden ze mooi, zien 
ze het verschil tussen massief hout of 
namaak, hoe is de gezinssamenstelling, 
en welk budget hebben ze in gedachten? 
Als je dat helder hebt, kun je samen verder 
brainstormen over de invulling.’

DOE-HET-ZELF  Als je eenmaal weet wat 
het moet worden, kun je in het Veluwsch 
Stijlhuys ook nog tips krijgen voor de 
uitvoering. ‘We geven allerlei workshops, 
waaronder een cursus in beton cire’, 
vertelt Astrid. ‘Wij kunnen een keuken of 
badkamer voor je stuken, maar we leggen 
je met evenveel plezier de kneepjes van 
het vak uit zodat je het zelf kunt doen. 
Heel veel doe-het-zelvers kunnen dat na 
zo’n instructie prima. Dat is minstens zo 
leuk en het scheelt in je budget. En is het 
toch mislukt, dan kunnen we het altijd nog 
komen gladstrijken.’

Slegers Natuursteen, Keuken en bad

Keyl Beton Style

Boaz & Leontine Slegers zijn eigenaren van Slegers Natuursteen, 
Keuken en Bad, dat keukens, badkamers en tegel- en betonvloeren 
verkoopt.

Astrid Keyl is met haar man Eddy eigenaar van Keyl Stukadoors en 
Keyl Beton Style, dat gespecialiseerd is in moderne en traditionele 
vormen van stucwerk, renovatie en restauratie.
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Van alle Nederlanders sluit meer dan de helft zijn hypotheek, verzekering of pensioen 

af via een tussenpersoon. En dat aantal is stijgende. Wie is de tussenpersoon en wat 

doet hij?

WAT IS EEN ‘TUSSENPERSOON’ PRECIES?
‘Intermediair, financieel dienstverlener, 
verzekeringsagent, tussenpersoon, er zijn 
allerlei namen voor’, zegt Rudo Baksteen, 
adviseur schade- en inkomensverzekeringen 
en directeur bij Baksteen & Pul. ‘Maar het 
gaat in alle gevallen om een bedrijf dat 
zich richt op het aanbieden van financiële 
diensten, zoals verzekeringen, hypotheken 
of pensioenen. De tussenpersoon bemiddelt 
doorgaans tussen de aanbieder van zo’n 
product en de vrager – jij als klant. In 
Nederland bemiddelen tussenpersonen 
meestal voor een heel groot aantal 
aanbieders. Als klant is je keuze dus groot.’

MAKEN MENSEN VAAK GEBRUIK VAN ZO’N 
ADVISEUR?
‘Dat verschilt sterk van land tot land. In 
Nederland is er sinds 2015 weer sprake 
van een groei in het marktaandeel van 
tussenpersonen. In 2016 verliep 50% van 
de nieuwe hypotheekaanvragen via een 
tussenpersoon, en 56% van de nieuwe 
schadeverzekeringen. De verwachting is 
dat deze groei dit jaar doorzet. Ook op ons 
kantoor ervaren we dat er steeds meer vraag 
is naar deze service.’

HOE VERKLAAR JE DIE GROEI?
‘De rol van de tussenpersoon is door de 
jaren heen sterk veranderd. Voorheen 
werd de tussenpersoon door de bank 
betaald voor advies en bemiddeling bij 
een hypotheek. Op 1 januari 2013 is het 
provisieverbod ingetreden, zodat een adviseur 
nu rechtstreeks betaald wordt door jou als 
klant. Jij sluit dus een overeenkomst met 
de adviseur, en hij treedt als deskundige en 
vertrouwenspersoon op in het contact met 
bijvoorbeeld bank, verzekeraar, makelaar en 
notaris. De financieel dienstverlener – want 

over de intermediair
7 vragen

Waarom Nederland steeds vaker kiest voor de tussenpersoon

eigenlijk is dat een passender term – is 
opgeschoven naar de kant van de klant, hij 
werkt volledig ten dienste van jou. En dat 
waarderen veel mensen blijkbaar.’

WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE 
WERKZAAMHEDEN VAN DE 
TUSSENPERSOON?
‘Een financieel dienstverlener gaat voor jou op 
zoek naar de hypotheek of verzekering die het 
beste bij je past. Hij informeert je bijvoorbeeld 
duidelijk over de dekking van verzekeringen 
en adviseert welke verzekering op jouw 
situatie aansluit. Hij zal ook al het mogelijke 
doen om te zorgen dat een verzekeraar geen 
beroep kan doen op een uitsluitingsgrond. 
Verder verzorgt hij zaken zoals het incasseren 
van de premie en het afhandelen van schade. 
Tijdens de hele looptijd van een hypotheek 
of verzekering is hij jouw aanspreekpunt. Hij 
zal altijd proberen om zaken – bijvoorbeeld 
een schadeafhandeling – zo goed mogelijk te 
regelen.’

OP WAT VOOR MANIER WORDT HIJ 
BELOOND?
‘Bij particuliere verzekeringen gebeurt dat 
doorgaans nog in de vorm van een provisie. 
Vaak is dat een percentage van de premie. 
Provisie op financieel complexe producten 
is inmiddels bij wet verboden, zoals ik al 
even aangaf. Dan gaan het om bijvoorbeeld 
een overlijdensrisicoverzekering bij een 
hypotheek, een arbeidsongeschiktheids-
verzekering of een uitvaartverzekering. Je 
betaalt dan een aparte vergoeding voor het 
afsluiten en de service. Sinds 2009 is deze 
rechtstreekse beloning in opmars. Ook voor 
verzekeringen kunnen klanten inmiddels 
steeds vaker een serviceabonnement 
afsluiten, dat de provisie dan geheel of 
gedeeltelijk vervangt. >>
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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

DESIGN     |     CREATIE     |     COMMUNICATIE

Stationsstraat 6, 8161 CR Epe
Tel 0578 - 678100, Fax 0578 - 616907
E-mail: info@wassinkvermeulen.nl
Website: www.wassinkvermeulen.nl

Notariskantoor Wassink & Vermeulen 

combineert de klassieke notari‘le 

degelijkheid en betrouwbaarheid met 

alle facetten van een moderne en 

klantgerichte notarispraktijk. Dit doen 

wij omdat wij u als klant op deze manier 

het beste van dienst kunnen zijn. 

Wij verlenen diensten op het gebied 

van onroerend goed, testamenten, 

agrarisch recht, nalatenschappen en 

huwelijkse voorwaarden.

Welkom bij uw notaris, welkom bij 

Wassink & Vermeulen.

WELKOM
BIJ UW

NOTARIS

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

Volmacht & pakketpolis
Baksteen & Pul is een onafhankelijk financieel dienstverlener. Het kantoor is 
lid van de coöperatie Licent, een van de 332 volmachtbedrijven in Nederland. 
Door deze volmacht mogen financieel adviseurs namens de verzekeraar 
polissen accepteren, premies stellen en schades afwikkelen. Dat heeft veel 
voordelen voor de klant: die wordt sneller geholpen bij het afsluiten van een 
verzekering en bij schades, en is goedkoper uit. Baksteen & Pul heeft hiermee 
een unieke positie ten opzichte van de duizenden financieel dienstverleners 
zonder volmacht.

Doordat Baksteen & Pul is aangesloten bij Licent, kan ze ook zelf een 
pakketpolis op maat samenstellen voor een klant: de adviseurs kunnen 
verzekeringen van verschillende maatschappijen onderbrengen onder één 
polis met één factuur.
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| Doordat een verzekeringsadviseur 
kennis van zaken heeft, is de kans 
een stuk groter dat je een schade 

uitgekeerd krijgt |

Zeker in de zakelijke markt is dat bij ons kantoor 
gebruikelijk.’

IS HET NIET GOEDKOPER OM EEN 
VERZEKERING RECHTSTREEKS AF TE SLUITEN 
BIJ EEN VERZEKERAAR, EN NIET VIA EEN 
TUSSENPERSOON?
‘Dat kan inderdaad voordeliger lijken. Toch heeft 
het afsluiten via een financieel dienstverlener 
juist voordelen. Hij zal je adviseren, voor je 
bemiddelen met de verzekeringsmaatschappij 
en premievoordeel zoeken. Bij het afsluiten via 
een tussenpersoon zijn premies gemiddeld 
genomen niet hoger dan zonder tussenpersoon. 
Door hun omvang kunnen kantoren als het onze 
scherpe afspraken met verzekeraars maken over 
rentepercentages, premies en voorwaarden. 
Bovendien hoef je bij een ontstane schade niet zelf 
in discussie met de verzekeraar. De dienstverlener 
weet voor jou het beste resultaat te behalen. 
Het inschakelen van een financieel dienstverlener 
is ook een extra waarborg dat je een goed 
product krijgt. Hij zorgt er daarnaast voor 
dat de verzekering op de juiste manier wordt 
aangevraagd en dat jouw aanvraagformulier goed 
wordt ingevuld.
Overigens zijn er veel verzekeraars die ervoor 
kiezen om alleen zaken te doen via een financieel 
dienstverlener. Bij hen kun je dus niet eens 
rechtstreeks een verzekering afsluiten.’

KAN DE DIENSTVERLENER OOK AANSPRAKELIJK 
ZIJN VOOR FOUTEN BIJ HET AFSLUITEN VAN 
EEN VERZEKERING?
‘Ja, dat kan. Zo’n dienstverlener heeft speciale 
opleidingen gevolgd en is aantoonbaar 
deskundig op zijn vakgebied. Aan zijn 
vakbekwaamheid worden hoge eisen gesteld 
en hij moet zich voortdurend bijscholen. Komt 
hij zijn zorgplicht niet goed na of maakt hij 
een fout bij het afsluiten van een verzekering, 
dan kan hij aansprakelijk worden gehouden 
voor de schade die hieruit voortvloeit. De 
tussenpersoon is dan ook altijd verplicht een 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te 
sluiten. Voor de klant geeft dat nog een extra 
zekerheid.’

Bent u rechtstreeks verzekerd bij een bank of 
verzekeraar? Neem dan de proef op de som bij 
Baksteen & Pul: de adviseurs laten graag zien 
welk verschil een financieel dienstverlener kan 
maken. Maak een afspraak voor een vrijblijvende 
inventarisatie via tel. (0578) 69 66 23.
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De passie van banketbakker en slager

     Vakmanschap in de vr oege uurtjes
Steeds meer producten komen uit de fabriek rollen, 
maar de echte banketbakker en de zelfslachtende 
slager nemen garde en mes nog zelf ter hand. En dat 
proef je. Een blik in de ‘werkplaats’.

HERCO VELDHUIZEN VAN BANKETBAKKERIJ KAMPHORST IN HEERDE:
‘Als banketbakker moet je van nature een bepaalde creativiteit en 
fijngevoeligheid hebben. Het draait om ambacht en goede smaak. Ook al 
gebruik je machines, het echte werk doe je met je handen. Ik kom zelf uit een 
banketbakkersfamilie en ben er dus wel een beetje mee geboren. Net als mijn 
zus Sandra – die hier in de winkel staat – hielp ik als kind al mee in de bakkerij.’

‘Om vijf uur ’s ochtends gaan we met het team banketbakkers aan de slag. 
Dan maken we het verse gebak dat die dag verkocht wordt: slagroomtaarten, 
bananensoezen, bestellingen van feesttaarten en ga zo maar door. Als de 
winkeldames dan rond zeven uur binnenkomen, wordt alles in de vitrines gezet 
of ingepakt. Daarna maken we de onderdelen voor het gebak van de volgende 

dag. Plakken schuim bijvoorbeeld, die meer dan een 
uur in de oven moeten staan. En eens per week gaan 
alle koeken en cakes de oven in. Omdat ze langer vers 
blijven, hoef je die niet dagelijks te bakken.’

‘Alles wat je ziet, maken we zelf – van de taartbodem 
en de vulling tot en met de afwerking. Om te 
garanderen dat je altijd dezelfde smaak krijgt, gebruikt 
een banketbakker vaste recepturen en grondstoffen 
van vaste leveranciers. Er gaat ook veel tijd zitten in de 
decoraties. Die zijn de laatste jaren steeds belangrijker 
geworden. Het moet niet alleen lekker zijn, het moet er 
ook fantastisch uitzien.’

‘Natuurlijk probeer je voortdurend om producten nog 
beter te maken of met iets nieuws te komen. We 
experimenteren regelmatig met nieuwe combinaties. 

Zo is onze appelkanjer ooit ontstaan, inmiddels een klassieker. En pas hebben de 
jongens een nieuw schnitje bedacht met slagroombavarois, advocaatcremeux 
en chocoladeganache. Heerlijk – het staat nu in de toonbank.’

Herco Veldhuizen is samen met zijn vrouw 
Corryette en zus Sandra eigenaar van Kamphorst, 
een banketbakkerij, chocolaterie en tearoom met 
vestigingen in Heerde en Epe.

‘De buitenkant 

doet er ook toe: 

het moet niet 

alleen lekker 

zijn, het moet er 

ook fantastisch 

uitzien’

WWW.BANKETBAKKERIJKAMPHORST.NL

HERMAN TER WEELE VAN SLAGERIJ TER WEELE IN OENE:
‘Alles begint met het goede vlees. We hebben vaste mesters voor onze varkens 
en koeien, uit de regio. Ik ga er regelmatig even kijken. Het is belangrijk dat de 
dieren uitgebalanceerd voedsel krijgen en een goede vetlaag opbouwen: dat 
maakt de smaak. Naast dat vee slachten we ook wild dat in natuurgebieden 
geschoten wordt.’

‘Je moet fatsoenlijk met je beesten omgaan. Mijn haren gaan recht overeind 
staan bij taferelen zoals pas in dat Belgische slachthuis. Hoe kún je dat doen? 
Wij slachten eens per week, op maandag, vanaf half zeven ’s ochtends. Dat doen 
we in alle rust, met oog voor het dierenwelzijn. Ik houd van dat fysieke werk. 
Voor mij is het de mooiste dag van de week – vaak is het de enige dag dat ik 
nog zelf een mes in handen heb.’

‘Het varkensvlees wordt meteen verwerkt, maar rund en wild rijpen eerst nog 
zo’n tien dagen in de koelcel. Daardoor wordt de smaak veel beter. Het mooie 
van zelf slachten is dat je alles in huis hebt: van biefstuk en lever tot zwezerik 
en runderhart. Een deel van dat vlees verwerken we ook in onze eigengemaakte 
worsten – bij een echte slagerij hoort natuurlijk een worstenmakerij.’

‘Nederland telt steeds minder zelfslachtende slagers, maar onze aanpak spreekt 
aan. Hobbyveehouders en natuurorganisaties komen van verre om hier hun 
vlees te laten slachten, omdat ze weten dat wij met liefde voor het vak en voor 
dieren werken. Dat verhaal wil ik ook met onze klanten delen. Ik droom ervan om 
een nieuw slachthuis te bouwen met een skybox, zodat iedereen gewoon kan 
komen kijken hoe wij werken. Want als je vlees eet, is het goed als je weet waar 
het vandaan komt.’

‘Voor mij is het 

slachten de 

mooiste klus 

van de week. Ik 

houd van het 

fysieke werk’

Herman ter Weele is eigenaar van Slagerij Ter Weele 
in Oene. De zaak slacht en verkoopt vee en wild en 
verzorgt buffetten en barbecues, voor particulieren en 
horecaondernemingen.

WWW.SLAGERIJTERWEELE.NL
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Al shoppend besef je het vaak niet, maar veel winkels maken deel 

uit van een franchiseformule. De winkeliers zijn eigen baas, maar 

werken samen in een keten. Waarom is dat eigenlijk – en wat 

levert zo’n samenwerking op?

De achterkant van   
de winkelstraat

Wandel je door een willekeurige 
winkelstraat, dan heb je al gauw meer 
dan twee handen nodig om ze te 
tellen: Bruna, Blokker, Hema, Gamma, 
Eye Wish, Jumbo – het zijn allemaal 
franchiseondernemingen. Veel startende 
winkeliers kiezen ervoor om in zo’n 
franchiseformule te stappen. Opvallend, 
want er valt ook veel te zeggen voor 
een winkel onder je eigen naam. Dat is 
immers wel zo persoonlijk. 
Martin Lokhorst, accountant in Epe, 
begrijpt de keuze voor franchise 
heel goed. Hij is adviseur van grote 
franchiseformules en ziet de voor- en 
nadelen van het systeem van dichtbij. 
‘Als startend ondernemer moet je nogal 
wat kwaliteiten in huis hebben om je 
eigen zaak neer te zetten. Goed zijn 
in je vak is nog niet alles, je moet ook 
je inkoop slim kunnen regelen, acties 
kunnen bedenken en jezelf goed kunnen 
promoten. Niet iedereen kan dat. Dan kan 
een franchiseformule je enorm veel werk 
uit handen nemen.’

IMAGO  Het succes van een 
franchiseformule zit volgens Martin 
vooral in twee dingen: ‘Als je gaat 
onderzoeken wáár er verschil gemaakt 

wordt in de winkelstraat, dan zit dat 
allereerst in de inkoopprijs. Als je goed 
inkoopt, kun je ook goed vérkopen, zo 
simpel is het. Doordat franchiseformules 
voor veel winkels tegelijk kunnen inkopen, 
kunnen ze ook scherp concurreren op 
verkoopprijs.’
‘En in de tweede plaats gaat het in de 
winkelstraat om imago. Dat is iets waar 
veel franchiseformules heel goed in zijn. 
Of je nu van Zeeman houdt of niet, je 
weet wat je eraan hebt. Als beginnend 
winkelier – de franchisenemer – profiteer 
je daarvan: je start meteen met een 
imago en hoeft dat niet in de loop van 
de jaren op te bouwen. De formule moet 
dan natuurlijk wel aansluiten bij hoe jij 
in elkaar zit. Het moet zo zijn dat jij mét 
franchise beter uit de verf komt dan 
zonder franchise.’

HELDERE AFSPRAKEN  Toch is het bij 
franchiseformules niet allemaal goud 
wat er blinkt. Landelijk gezien zijn er 
regelmatig conflicten rond franchise. ‘Er 
ontstaat nogal eens ruzie, bijvoorbeeld 
over de hoogte van de vergoeding die 
franchisenemers aan de franchisegever 
betalen en over de vraag of ze wel krijgen 
waar ze recht op hebben’, zegt Martin. 

‘Het is belangrijk dat de afspraken tussen 
franchisegever en -nemer helder en 
eerlijk zijn, en dat ze elkaar vertrouwen. 
Anders krijg je scheve gezichten.’
 
TOUWTREKKEN  In zijn advieswerk 
richt Martin zich specifiek op deze 
franchiseafspraken. Met een duur 
woord heet dat een conditiestelsel: een 
systeem waarin precies is vastgelegd 
wat beide partijen krijgen. ‘Uiteindelijk 
wil je natuurlijk dat de franchisegever en 
-nemer aan dezelfde kant van het touw 
trekken. Je wilt dat ze met de klant bezig 
zijn, en niet met elkaar. Dat bereik je door 
heel goed – en met economisch inzicht 
– naar zo’n conditiestelsel te kijken, alles 
door te rekenen en vervolgens aan te 
scherpen. Vaak valt daar heel veel winst 
voor beide kanten te halen.’

STAD OF DORP  Een van de dingen 
die Martin steeds weer opvalt bij 
dit advieswerk is de variatie tussen 
winkels in verschillende regio’s. ‘Een 
franchisenemer in de Randstad 
heeft een heel andere focus dan een 
franchisenemer in bijvoorbeeld Epe of 
Hattem. In het westen willen mensen 
snel kunnen winkelen en is parkeren 
belangrijker dan sfeer. In onze regio 
draait het juist om beleving: dat je 
een praatje maakt met de klant en 
een extra stap voor hem zet. Dat zijn 
lessen waar ik als voorzitter van de 
ondernemersvereniging in Epe ook wat 
aan heb. Het wordt echt gewaardeerd als 
we zorgen dat onze winkelstraat ‘leeft’ en 
dat er dingen te doen zijn.’

WWW.LOKHORSTEPE.NL

Martin Lokhorst is registeraccountant 
en eigenaar van Lokhorst accountancy & 
advies in Epe. Hij is mede-eigenaar van 
BNL Economen, dat advies geeft in retail en 
francise.
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ZONNIGE SIERADEN
Lente en zomer weerspiegelen uitbundig in de nieuwe ontwerpen van het Nederlandse juwelenmerk Bron. 

De voorjaarscollectie staat bol van sprekende kleuren en karaktervolle motieven.

Een klassieke twist, een moderne jas: dat 
is wat de sieraden van Bron kenmerkt. 
De juwelen zijn stijlvol maar niet te 
serieus, zodat je ze even gemakkelijk bij 
een doordeweekse meeting draagt als 
bij een bijzondere gelegenheid. Met de 
zomer in het vooruitzicht heeft Bron zich 
laten inspireren door kleuren en vormen 
die gezien mogen worden. De sieraden 
ademen de sfeer van warme landen als 
Spanje en India.

In de serie TANGERINE TREE zijn het 
de kleuren van de mandarijnboom 
die het beeld bepalen. De feloranje 
mandarijngranaat combineert prachtig 
met het verkoelende groen van saffier of 
toermalijn. 

Met BOLLYWOOD BOLD reis je nog 
een stap verder, naar de wereld van 
de Indiase fleur. Filmkenners weten 
dat Bollywood de tegenhanger is 
van het Amerikaanse filmparadijs 
Hollywood. Bollywood voert je binnen 
in een fascinerende Aziatische 

sprookjeswereld vol kleur en dramatiek 
– fel, overweldigend en soms bijna 
over the top. En dat is terug te zien in 
deze sprankelende serie: kanariegele, 
grasgroene en knalroze edelstenen die 
staan voor levenslust en avontuur. 

Ook klein kan fijn zijn. Zoals de PICCOLO 
(Italiaans voor ‘klein’), een ring die 
precies om je pink past. Net als het 
gelijknamige kleine dwarsfluitje dat in het 
orkest voor de verrassende hoge tonen 
zorgt, springt dit sieraad onverwacht in 
het oog. Het oosterse ajour-motief geeft 
de ring persoonlijkheid, en onyx of wilde 
saffier maakt hem helemaal af.

Meer ingetogen, maar niet minder 
sprekend is de groeiende serie SOLAR 
SIGNATURE. Met in het hart ronde 
of ovale cabochon-geslepen stenen, 
gevat in een brede gouden rand. De 
zachte kleuren – van lichtblauw tot 
bruin – geven de ringen en oorbellen een 
dromerige schoonheid. Een knipoog naar 
de kleuren van een ver zonnestelsel.

En tot slot is de bekende TOUJOURS 
AJOUR-familie van Bron uitgebreid. 
Deze serie miste nog een armband, die 
met de Mirage nu voorhanden is. Het 
sieraad is samengesteld met de favoriete 
edelstenen van Bron en draagt de 
kenmerkende ajour-motiefjes. Daarmee 
is klassiek en hedendaags, oost en west, 
met elkaar verbonden in één armband – 
Bron op z’n best.

De sieraden van Bron zijn te koop bij Juwelier 
Huijssoon in Epe.
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WWW.JUWELIERHUIJSSOON.NL

Anne & Elles Veenemans  zijn eigenaar van 
Juwelier Huijssoon in Epe. Ze hebben een 
uitgebreide collectie goud en zilver: van ringen 
tot colliers, van armbanden tot oorbellen, en 
van klassiek tot modern. Anne is goudsmid 
en de zaak beschikt over een uitgebreide 
werkplaats voor alle voorkomende reparaties 
aan uurwerken, horloges, gouden en zilveren 
sieraden.

05

03

04

01. PICCOLO  Rosé gouden 
Toujours Ajour pinkring met onyx 
€ 1.750 | Rosé gouden Toujours 
Ajour pinkring met saffier € 1.900.
02.  TOUJOURS AJOUR 
BRACELET  Rosé gouden Toujours 
Ajour armband met indigoliet 
toermalijn en saffier € 8.750.
03. TANGERINE TREE  Diverse 
ringen, o.a. Rosé gouden Joy ring 
met champagne diamant € 700 
(bovenaan) en Rosé gouden Stax 
ring met colorchange granaat 
€ 2.250 (onderaan).
04. SOLAR MARGARITA  Rosé 
gouden Solar ring met peridot en 
champagne diamant € 4.750 | 
Rosé gouden Solar ring met roze 
toermalijn en champagne diamant 
€ 4.750.
05. BOLLYWOOD BOLD  Diverse 
ringen, o.a. Rosé gouden Sushi ring 
met peridot € 1.275 (bovenaan) 
en Rosé gouden Confetti ring met 
saffier € 1.750 (onderaan).
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Brillen 
broeken

‘Groene kleding, dat is deze zomer echt hot.’ Zegt Nadine 
Feith – en zij kan het weten, want ze draait al tien jaar mee 
in jeanswinkel Dick.and.co aan de Dorpsstraat in Heerde. De 
shorts met bloemenprints mogen ook weer uit de kast: ‘Andere 
prints doen het trouwens ook goed. Motieven die je voorheen op 
shirts zag, zie je nu op de korte broek. Verder is de sweatshort 
populair. Zoals een spijkerbroek van sweatmateriaal: het zit 
superlekker, maar ziet er toch netjes uit.’ En de retrotrend? Die 
blijft nog wel even, voorspelt Nadine: ‘De Levi’s 501 is helemaal 
terug, en je ziet veel Levi’s T-shirts en deminshorts. Dat geldt ook 
voor wijde broeken en sjaaltjes à la de fifties.’

Iets verderop aan dezelfde Dorpsstraat zit Boschman Optiek – 
de winkel is pas vernieuwd. Ook hier zie je meteen dat er volop 
gemixt wordt met stijlen en kleuren. ‘Bij de brillen is het niet klein 
óf groot, rond óf hoekig, nee, alles mag’, zegt Harry Boschman. 
‘Je ziet veel retro-elementen, maar dan met een twist: zoals een 
dubbele neusbrug, maar dan met een extra kleur. En materialen 
zoals metaal en hout zijn populair. Verder is de brillenmode heel 
kleurrijk.’

MET OF ZONDER NAAM   In veel optiekzaken en modewinkels 
worden de brillen en broeken gepresenteerd met de naam van 
het merk erbij. Hoe belangrijk is de juiste naam bij een bril of 
broek? ‘In onze winkel kom je al die merknamen juist níét tegen’, 
zegt Harry’s zoon Wouter Jan Boschman. ‘Wij willen graag 
dat mensen een bril kopen die ze mooi vinden. Niet om de 

&
Het is voorjaar: je mag weer gezien worden. 
Met de huidige mode heb je veel keus, want 
die is veelkleurig en gevarieerd. Over trends, 
merken en het juiste advies bij brillen en 
broeken.

37Mode
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Nadine Feith geeft samen met Dick Schuring leiding aan Dick.and.co 
in Heerde.

Wouter Jan Boschman vormt samen met Harry & Agnes Boschman 
en Teuntje Nijhof het team van Boschman Optiek in Heerde.

Dick.and.co

Boschman Optiek

merknaam, maar omdat hij aansluit op hun persoonlijkheid. En dan 
staan die merken soms alleen maar in de weg. Hier koop je gewoon 
een bril van ‘Boschman’. Dan weet je dat je een goede, passende 
kwaliteitsbril hebt. Of dat een hippe Theo of een sjieke Lindberg is, 
maakt minder uit.’
Het valt Nadine van Dick.and.co op dat merken bij kleding weer 
minder belangrijk lijken te worden. ‘De tijd dat je per se G-Star, Diesel 
of Replay op je shirt moest hebben, is allang voorbij. Ook wij showen 
onze broeken niet met merknaam. Ik denk ook dat winkels zoals 
Boschman Optiek en Dick.and.co het helemaal niet moeten hebben 
van die namen, maar van wie we zélf zijn. Mensen komen bij ons 
omdat we qua beleving bij hen aansluiten. In feite zijn winkels als de 
onze een merk op zich.’ 

VERWACHTINGSPATROON   Uiteindelijk gaat het bij specialtyshops 
zoals een jeans- of brillenwinkel om meer dan een product alleen. 
Het advies en de begeleiding eromheen zijn minstens zo belangrijk. 
‘Het verwachtingspatroon van onze klanten ligt hoog’, merkt Harry 
Boschman. ‘De meeste klanten komen niet om even rond te neuzen 
en weer weg te gaan. Ze willen met een goede bril de winkel uit 
stappen. Aan die verwachting wil ik ook voldoen. Wij geven vaak heel 
gericht advies. Iemand kan voor zichzelf een mooie bril uitzoeken, 
maar wij kunnen inschatten of die bril ook nog mooi staat als er plus 
5 of min 8 in zit. Daarin denken we heel actief mee. En we kijken 
ook goed naar iemands karakter: is iemand ingetogen, of juist heel 
extravert? Daar past een andere bril bij.’
Nadine herkent dat helemaal: ‘Je weet precies wat er in je schappen 
ligt en wat bij een bepaald type klant past. Ik stel altijd een paar 
gerichte vragen om een beeld te krijgen van wat iemand wil, en ik 
probeer heel goed te luisteren. Want als je iets uit het schap pakt, 
moet het er niet vijf keer nét naast zitten. (Lachend:) Zeker niet bij 
mannen – als de derde broek nog niet past, zijn ze weg! Met goede 
mode alleen ben je er dus niet, het gaat vooral om alles eromheen.’

WWW.DICKANDCO.NL

WWW.BOSCHMANOPTIEK.NL
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De familie Cornelissen liet 

een nieuw huis bouwen aan 

de stadsrand van Hattem. 

Een plek met prachtig 

uitzicht, maar ook een 

locatie waar veel mensen 

langskomen. De tuin mocht 

dan ook een sierlijke 

uitstraling krijgen, maar 

moest tegelijk voldoende 

privacy bieden.

Gery en Piet Cornelissen zijn terug op hun 
geboortegrond. Zij werd honderd meter 
links van hun huidige huis geboren, hij 
tweehonderd meter naar rechts. Veertig 
jaar lang woonden ze in het Friese 
Wolvega. Nu hun bedrijf is overgegaan 
op de jongste zoon, zijn ze terug in 
Hattem. ‘Piet wilde een huis aan de 
bosrand, ik wilde graag in de stad wonen 
– uiteindelijk zitten we ertussenin’, lacht 
Gery. Ze kochten een oude bungalow aan 
de Stadslaan, met uitzicht op de oude 
stadswal van Hattem. Piet: ‘Dat pand 
hebben we laten afbreken en we hebben 
een nieuwe woning laten bouwen in de 
stijl van een notarishuis.’

TUINBUDGET  Een huis is één, maar met 
ruim 900m2 grond was er nog een flink 
stuk kavel over. Gery en Piet hadden er 

in hun budget rekening mee gehouden. ‘Je moet 
niet al het geld in je huis steken en dan niets 
meer overhouden voor de tuin. Die tuin is net zo 
belangrijk’, zegt Gery. Ze hadden goede ervaringen 
met een medewerker van Vos Tuinvisie in Epe en 
besloten daarom eigenaar Daniël Vos te vragen 
om een ontwerp te maken. Gery: ‘Ik had wel eerst 
even op hun site rondgekeken en Daniëls stijl 
sprak me aan. We hebben onze ideeën voor de tuin 
met hem doorgesproken. Toen hij het ontwerp af 
had, hebben we het samen op een terrasje in Epe 
bekeken. We waren snel klaar, want het was in één 
keer raak. “We worden hier heel blij van”, heb ik hem 
later nog geappt.’

RIJKSMONUMENT  Waar ze blij van werden was 
een stijlvolle, strak ingerichte tuin die precies bij 
de sfeer van het huis past en genoeg privacy biedt 
om rustig te kunnen zitten. Aan de voor- en zijkant 
van de woning een siertuin met grote vlakken met 
vaste planten en sierlijke zuilbeuken. Aan de zij- en 
achterkant een zonneterras en een schaduwterras, 
omsloten door een beukenhaag die beschutting 
geeft. Gery: ‘Ik vind het mooi dat er gewerkt is 
met forse blokken van dezelfde beplanting, dat 
geeft rust in je tuin. Heel creatief is de oplossing 
die Daniël heeft bedacht voor het monumentale 
tuinhuisje dat op ons erf staat. Het is een 
rijksmonument dat eenmaal per jaar opengesteld 
moet worden tijdens Open Monumentendag. >> 

Stadstuin
in Hattem

Details van de tuin

•  Het stalen hekwerk is verzinkt, gezandstraald en gepoedercoat. Daarmee is het 
   jarenlang onderhoudsvrij.
•  De bestrating ligt niet strak tegen het huis aan, maar iets ervan af. Dat geeft ruimte 
   om planten bij de muur te plaatsen, waardoor de grote vlakken van metselsteen 
   onderbroken worden.
•  Bij een hoge woning mag de tuin ook de hoogte in gaan. De zuilbeuken sluiten aan op 
   de statige ‘notarisstijl’ van het huis.
•  Voor het afscheiden van een terras kun je een schutting plaatsen, maar dat is lang 
   niet altijd fraai. Een beukenhaag is een natuurlijke en minder storende oplossing.
•  Om grindpaadjes of borders af te sluiten worden vaak betonnen opsluitbanden 
   gebruikt, maar je kunt ook een rand van cortenstaal gebruiken. Het heeft een 
   roestbruine kleur die goed past tussen het groen. 

‘Het fijnste vind ik dat we lekker beschut kunnen zitten’



WWW.VOSTUINVISIE.NL

WWW.VANSCHOONHOVENIJZERSTERK.NL
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Daniël Vos is eigenaar van Vos Tuinvisie – specialist in 
ontwerp, uitvoering en onderhoud van tuinen.

Met hun bedrijf Van Schoonhoven IJzersterk verzorgen 
Gert & Bas van Schoonhoven de constructie en reparatie 
van metaalwerk.

Daniël heeft een ‘tuinkamer’ rond het huisje bedacht 
met een paadje naar de straat, zodat mensen het 
kunnen bezoeken zonder dat ze meteen op ons 
terras staan. En tegelijkertijd is het toch een grappig 
extra onderdeel van de tuin.’

BOOGJESHEK  Als je de tuin binnenwandelt, springt 
meteen het ijzeren hekwerk in het oog. Bij dit type 
tuinen zorgt deze afscheiding voor de finishing 
touch. De familie Cornelissen had het idee voor het 
hek al bedacht en kwam via Daniël op het spoor 
van metaalbewerkingsbedrijf Van Schoonhoven 
IJzersterk uit Epe. ‘Ik wilde een hek met spiesjes, 
maar dan met een boogje eroverheen – ik gruwel 
van die scherpe punten!’, zegt Gery. Metaalbewerkers 
Gert en Bas van Schoonhoven zetten dat idee om 
in ijzerwerk. Ze voorzagen het hek van handige 
looppoortjes, zodat de hond niet zomaar de tuin 
uit kan rennen, de drukke straat op. Piet: ‘Toen het 
gemonteerd was, was de tuin ook meteen helemaal 
af.’ Het bedrijf laste ook nog een aantal smalle zuilen 
waar klimplanten tegenop kunnen groeien.
 
AVONDLICHT  Er gaat nog wel één à twee jaar 
overheen voor de tuin echt ‘volume’ heeft. Dan kleurt 
hij in lente en zomer paars van het kattenkruid, wit 
van de hortensia’s, rood van de statige zuilbeuken 
en groen van blad en grassen. Maar nu al hebben 
Piet en Gery veel plezier van de tuin: ‘Ook ’s avonds 
kunnen we ervan genieten, want dan wordt de tuin 
verlicht met spotjes. Maar het fijnste vind ik toch 
wel dat we er straks lekker beschut kunnen zitten – 
op de veranda of op de terrassen – terwijl we toch 
tegen de stadsrand aan wonen.’ 

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

Ontspanning in uw tuin

3000 m2

showroom

Een druk leven, veel stress en weinig tijd voor echte ontspanning? Een spa zou voor u 
de oplossing kunnen zijn, zowel in de zomer als in de winter. Vanaf het moment dat u 
in de spa gaat zitten, ervaart u een intens gevoel van ontspanning, warmte en rust.

rhodos.nl

Spas

Infraroodcabines

Zonnebanken

Sauna’s

Zwembaden

Fitness

Tuinmeubelen

Veranda’s

Zuiderzeestraatweg 241

8096 BK Oldebroek

Tel. (0525) 63 16 18
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In vijf stappen naar een veilig huis

Vers terug van vakantie ontdek je dat de keukenruit is ingeslagen. Je woning 
is één grote ravage. Helemaal te voorkomen is een inbraak helaas nooit, 

maar met dit stappenplan maak je de kans een stuk kleiner.

‘Preventie is nog altijd
de beste beveiliging’

Elektra & RenC
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STAP 1.  De meest eenvoudige beveiliging 
is het laten aanleggen van schrikverlichting: 
een lamp met een bewegingsmelder. 
Elektricien Mark van Emmerik plaatst 
ze regelmatig: ‘Het licht springt aan als 
iemand dicht bij het huis komt. Voor veel 
inbrekers is dat een reden om zich uit 
de voeten te maken. En als je zelf met 
vakantie bent, kan het voor buren een 
signaal zijn dat er ongewenst bezoek is. 
Dit is overigens niet in alle gevallen een 
slimme oplossing: als je woning vanaf de 
weg of vanaf de buren niet goed zichtbaar 
is, helpt zo’n lamp inbrekers juist om de 
weg te vinden.’

STAP 2.  Wil je meer zekerheid hebben, 
dan is een betere optie de beveiliging 
van ramen en deuren. ‘Er wordt dan een 
alarmsysteem geïnstalleerd met melders 
die signaleren wanneer een raam of deur 
wordt opengemaakt of vernield’, zegt Mark. 
‘Zodra dat gebeurt, gaat er een hard alarm 
in huis af. Afhankelijk van je alarmsysteem 
kan er een signaal naar je mobiel of naar 
een contactpersoon gestuurd worden, 
zoals een beveiligingsbedrijf (zie stap 4). Jij 
of een ander kan dan actie ondernemen.’

STAP 3.  In plaats van – of beter nog 
in combinatie met – de beveiliging van 
deuren en ramen kun je kiezen voor 
beveiliging van ruimtes binnenshuis. De 

elektricien plaatst dan bewegingsmelders 
in huis, zodat het alarm afgaat zodra er 
iemand de ruimte binnenstapt. Je kunt 
zelf bepalen waar je deze melders plaatst: 
bijvoorbeeld alleen beneden, zodat je ’s 
nachts wel boven kunt rondlopen. Mark: 
‘Vaak delen we het huis in verschillende 
zones in, die je los van elkaar kunt 
beveiligen. Als je dan in je werkkamer zit te 
studeren, kun je het alarm in de rest van de 
woning aanzetten. Ook bij dit systeem kan 
er een alarmmelding naar je mobiel of naar 
een contactpersoon worden gestuurd.’

STAP 4.  Om de beveiliging sluitend 
te maken, is het belangrijk dat er een 
zogeheten opvolging is als het alarm in je 
huis afgaat. Je kunt zelf in actie komen 
als de alarmbel gaat rinkelen, maar dat is 
niet altijd veilig of mogelijk – bijvoorbeeld 
als je met vakantie bent. Ook familieleden 
of buren staan meestal niet te springen 
om te gaan kijken. Vaak laten mensen 
de opvolging daarom verzorgen door 
een beveiligingsbedrijf, zoals het Epese 
bedrijf R&C Beveiliging van Roy Wierdsma 
en Casper Verbeek. ‘Als bij onze klanten 
het alarm afgaat, krijgen wij hiervan een 
melding’, vertelt Roy. ‘We zorgen dan dat 
we zo snel mogelijk ter plaatse zijn om de 
situatie te beoordelen. We kijken wat er aan 
de hand is en roepen zo nodig de hulp van 
de politie in.’

STAP 5.  Bij beveiliging geldt dat 
voorkomen altijd beter is dan genezen. 
Daarom bieden beveiligingsbedrijven 
ook preventieve surveillance aan. Casper: 
‘Dat houdt in dat we regelmatig langs 
de woningen van onze klanten rijden 
en kijken of alles in orde is. We kunnen 
ook de post weghalen als mensen 
met vakantie zijn, zodat de woning er 
niet onbewoond uitziet. En uiteraard 
vermelden we met een bordje bij een 
woning dat het pand door ons beveiligd 
is – de elektricien plaatst ook zo’n 
vermelding als hij een alarminstallatie 
monteert. Uiteindelijk blijft preventie de 
beste beveiliging.’

WWW.ELEKTRABV.NL

WWW.RENCBEVEILIGING.NL

Mark van Emmerik  is elektrotechnisch 
installateur en eigenaar van Elektra BV in Epe, dat 
elektrische installaties aanlegt.

Roy Wierdsma en Casper Verbeek  
zijn eigenaren van R&C Beveiliging, een 
beveiligingsbedrijf in Epe dat surveillance, 
opvolging en beveiliging bij evenementen 
verzorgt.

Beveiliging aan huis
In uitzonderlijke gevallen kan het verstandig zijn om tijdelijk een beveiliger 
in of bij huis te hebben. Bijvoorbeeld op momenten dat algemeen bekend is 
dat je niet thuis bent, zoals bij een begrafenis of huwelijk. ‘De woning kan dan 
beveiligd worden voor de duur van de ceremonie’, zegt Roy Wierdsma van R&C 
Beveiliging. ‘Meestal doen we dat van buitenaf. Door als beveiliger op het terrein 
rond te lopen, heb je een goed overzicht en laat je het beste zien dat het object 
beveiligd wordt.’
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HELDERE BLIK  Met een spiegelverwarming hoef je de 
spiegel nooit meer droog te boenen om jezelf te kunnen zien: 
de condens verdwijnt als sneeuw voor de zon. Altijd een 
heldere blik bij scheren, kappen of opmaken. | Vanaf € 49,50.

ZONLICHT  Altijd licht bij je voordeur, garage of 
tuinschuur, zonder dat het je energie kost. Deze zonne-
energielamp laadt zichzelf overdag op en schakelt ’s 
nachts automatisch aan. De lamp verlicht een vlak van 
30m2. | € 225,-.

WIE IS DAAR?  Zit je net op 
je zolderkamer te werken, 
gaat de bel ... Met deze 

intercom zie je precies wie er op de stoep 
staat. Ook handig als je nog in bed ligt of 
in je ochtendjas rondloopt. De intercom is 
draadloos zodat er geen kabels getrokken 
hoeven te worden. | Vanaf € 155,-. 

03

01

02

 Gadgets  Nieuws

Deze gadgets zijn te koop bij Elektra in Epe, www.elektrabv.nl. 
Elektra kan ook de aansluiting van deze producten verzorgen.
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landelijke hof
Ontwerp van een 

Elk bouwproject begint met een bouwtekening. Of eigenlijk nog een fase eerder: 
met een perceel dat kansen biedt en bouwregels die kaders stellen. Een slim 

ontwerp maakt dat je het beste uit de mogelijkheden haalt.

47Wonen

Een groene oase tussen Heerde en Epe. 
Grasland, oude boomwallen, een kabbelend 
beekje – en het bos met de sprengen op een 
steenworp afstand. De ruime bouwkavel 
aan de Adelaarsweg in Epe leende zich voor 
prachtige plannen. Maar er waren wel strikte 
randvoorwaarden gesteld door de overheid. 
Er mochten in totaal acht woningen op dit 
minilandgoed komen. Ook de plek van die 
woningen op de bouwgrond was al min of 
meer vastgelegd. Een interessante puzzel 
waar een ontwerper mee aan de slag mocht.

SFEER OPSNUIVEN  Bouwkundig tekenaar 
Gerrit Scholten van het gelijknamige 
tekenbureau uit Heerde deed wat hij in zo’n 
geval altijd doet: hij ging eerst eens rustig 
rondkijken op de locatie. De sfeer opsnuiven, 
de situatie beoordelen. ‘Als ontwerper probeer 
je altijd de unieke eigenschappen van een 
perceel te ontdekken. De bezonning is 
natuurlijk heel belangrijk: de woongedeeltes 
van het huis wil je het liefst aan de zonkant, 
de andere ruimtes aan de schaduwkant. Maar 
ook andere dingen doen ertoe: waar heb je 
uitzicht, waar staan karakteristieke bomen, of 
andere opvallende elementen? Je probeert je 
ontwerp zo goed mogelijk te laten aansluiten 
op alle unieke kenmerken. En dat is een 
kwestie van puzzelstukjes in elkaar schuiven: 
grote raampartijen voor een mooie lichtinval, 
een hoekvenster met uitzicht op de beek, en 
ga zo maar door.’

TUSSEN LANDHUIS EN BOERDERIJ  Naast 
de indeling is ook de stijl van een woning heel 
bepalend. In dit geval schreef de plek die stijl 
als vanzelf voor: het moest uiteraard landelijk 
worden, maar mocht wel een moderne twist 
hebben. Gerrits collega Wouter Jacobs 
vertelt: ‘Voor de ene kant van het terrein 
hebben we tweemaal twee geschakelde villa’s 
ontworpen, met witte gestuukte buitengevels. 
Die hebben de sfeer van een landhuis. Aan 
de andere kant staan vier geschakelde villa’s 
met rode baksteen: die hebben iets meer 
een boerderijachtige uitstraling. Zo ontwerp 
je een hofje dat mooi in het landschap past, 
één geheel vormt met de omgeving en toch 
voldoende gevarieerd is. De keus voor rieten 
dakbedekking maakt het beeld compleet.’

ONVERMOEDE KANSEN  Strenge bouweisen, 
zoals bij dit project, bieden soms ook 
onvermoede kansen, zegt Wouter. >>
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‘De oppervlakte per woning was 
bijvoorbeeld vastgesteld op 125m2. Voor 
de inhoud golden echter geen eisen. We 
hebben er toen voor gekozen om flink de 
hoogte in te gaan, met een fraaie, steile 
dakhelling. Dat geeft veel meer uitstraling 
aan de woning en het heeft ook als groot 
voordeel dat je enorm veel binnenruimte 
creëert. De woningen hebben daardoor 
gemiddeld bijna 750 kuub aan volume.’

IN HOOGGLANS  Het ontwerp van 
Tekenburo Gerrit Scholten wordt op dit 
moment in ‘stenen’ omgezet. De eerste 
twee villa’s zijn gebouwd, de rest volgt 
binnenkort. Van Vemde Schilderwerken 
nam de afwerking op zich. ‘Ik vind dit een 
prachtig project, omdat er niet bespaard is 
op kwaliteit’, zegt Marc Schroten, eigenaar 

van het schildersbedrijf. ‘De materialen zijn 
degelijk, het concept is goed doordacht en 
de woningen zijn bijzonder om te zien. We 
hebben deuren en kozijnen met hoogglans 
antraciet geschilderd. Meestal wordt bij 
nieuwbouw niet direct voor hoogglans 
gekozen, maar bij een project als dit 
past een fraaie en duurzame afwerking. 
De gepotdekselde houten geveldelen 
zijn afgewerkt met een matter antraciet 
product. De kozijnen hierin zijn in een 
witte hoogglanslak afgewerkt. Daardoor 
wordt het contrast in kleur ook nog eens 
versterkt door het contrast in glans. Zo 
krijg je de landelijke ‘look’ die bij deze 
woningen past. Binnenshuis is het precies 
andersom: daar zijn de kozijnen zwart 
gemaakt, zodat ze mooi uitkomen in de 
witte wanden.’ B
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WWW.GERRITSCHOLTEN.NL

WWW.VANVEMDE.NL

Designtrucs van ontwerper en schilder

•  Een raampartij van twee verdiepingen hoog biedt niet alleen heel veel licht en uitzicht, 
    het zorgt ook voor een elegante uitstraling.
•  Een nok met een houten beschot van donker geschilderde, gepotdekselde planken 
    draagt sterk bij aan het landelijke karakter van een woning.
•  Hoekramen zorgen voor een breed uitzicht naar verschillende kanten.
•  Riet geeft een woning een authentiek uiterlijk én het is een uitstekende isolator.
•  Door het laten verspringen van geschakelde woningen krijgt elke woning een eigen 
   gezicht.
•  Contrasten maken een woning karaktervol: witte gestuukte muren boven donkere 
    metselsteen, lichte kozijnen in donker houtwerk, moderne raampartijen onder een 
    klassieke rieten kap.

ZATERDAG OP DE ZITMAAIER  Natuurlijk 
zou één fors landhuis ook niet misstaan op 
deze plek. Maar de gemeentelijke kaders 
hebben bij dit project juist geleid tot een 
verrassend andere opzet. ‘Zelf vind ik het 
unieke aan dit project dat je hier landelijk 
woont, maar toch in een wijkje’, zegt 
Wouter. ‘Je woont echt buiten, maar niet 
alleen. Kinderen kunnen lekker spelen in de 
beslotenheid van dit hofje. En de tuinen zijn 
ook van zo’n omvang dat je wel alle ruimte 
hebt, maar toch niet de hele zaterdag op je 
zitmaaier hoeft te zitten.’

De Adelaarshof telt acht woningen op riante 
percelen. Ze worden verkocht door De Haan 
Makelaars in Epe. Meer over dit project lees je 
op www.adelaarshof.nl.

Bouwkundig Tekenburo Gerrit Scholten  
uit Heerde verzorgt onder meer ontwerp, 
vergunningaanvraag, constructieberekening en 
offertebeoordeling bij de bouw van woningen en 
bedrijfspanden.

Van Vemde Schilderwerken uit Epe verzorgt 
binnen- en buitenschilderwerk, wandafwerking, 
beglazing, kleuradvies en algemeen onderhoud.

De Haan Makelaars  |  Brinklaan 5 - Epe |  T 0578 - 61 30 00 |  epe@dh-makelaars.nl |  www.dehaan-makelaars.nl

GEZOCHT
Senioren woningen & appartementen

Wat zoeken wij? Appartementen en woningen met slaap- en badkamer op de begane grond in Epe, Emst, Vaassen en Heerde.

Wilt u uw woning verkopen? Bel voor een gratis waardebepaling!

KIJK OP ONZE SITE

8,6

KLANT-TEVREDENHEID



Ruzie over 
het familiefortuin

… maar de Chinese vaas is van mij!

51Financiën
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Het klinkt als een drama uit een familieroman: na het sterven 
van een Rotterdamse ondernemer komt aan het licht dat hij 
twee buitenechtelijke kinderen had. Dat gebeurt op een wel heel 
onverwachte wijze: de weduwe ontdekt dat hij op zijn sterfdag 
bijna 60.000 euro naar elk van deze kinderen heeft overgemaakt. 
En dat is nog niet alles, hij schonk ze ook nog zijn auto en de 
camper waar hij met zijn vrouw in rondtoerde.
Heel verrassend is het dus niet dat de weduwe samen met een 
van haar kinderen naar de rechtbank stapt. Ze eist dat de twee 
het geld en de auto’s teruggeven. Maar dat blijkt niet zonder 
slag of stoot te gaan. De buitenechtelijke kinderen – die door 
dit voorval ontdekt hebben wie hun échte vader is – gaan op 
hun strepen staan. De camper willen ze wel afstaan, maar de 
schenkingen en de auto niet. 
Wat volgt is een rechtszaak die voer is voor erfrechtadvocaten. 
De uitkomst pakt toch gunstig uit voor de weduwe. Haar man 
had deze schenkingen niet zomaar mogen doen en ze krijgt geld 
en auto daarom terug ...

FORSE NALATENSCHAPPEN  
Er worden veel van zulke rechtszaken gevoerd rond een 
familiefortuin. En er valt nogal wat fortuin te erven in Nederland. 
Jaarlijks wordt er rond de 14 miljard euro aan erfenissen 
verdeeld: circa 140.000 nalatenschappen met een gemiddelde 
waarde van 100.000 euro. Met het overlijden van de generatie 
babyboomers zullen die getallen naar verwachting eerder 
toe- dan afnemen. Vaak is in een testament vastgelegd hoe de 
erfenis verdeeld moet worden. Dat zou een garantie moeten zijn 
voor een goede afhandeling, maar dat is niet altijd het geval. 
Soms hebben erflaters hun testament al vroeg in hun leven laten 
opstellen en niet laten aanpassen naar de actuele situatie. Maar 
ook als het testament actueel is, laat het soms toch enige ruimte 
voor interpretatie of discussie.

SAMENGESTELDE GEZINNEN  
Ontstaan er dan zo vaak meningsverschillen over een erfenis? 
Ja, steeds vaker, constateren erfrechtadvocaten. Bijna 40 
procent van de Nederlanders heeft geen contact meer met 
een of meer familieleden, en vaak is ruzie rond de erfenis de 
boosdoener. De toename van complexere gezinssituaties speelt 
daarin mee. Meer dan vroeger is er sprake van samengestelde 
gezinnen, waarbij echtelieden kinderen bij verschillende 
partners hebben. Na overlijden van de langstlevende partner 
kan de verdeling van geld en goed onder al die partijen al snel 
tot strubbelingen leiden.

LAATSTE ‘VERREKENING’   
Een belangrijke reden voor die conflicten is dat veel kinderen 
de erfenis ervaren als een soort laatste ‘verrekening’. Voor de 
nabestaanden kan die ene Chinese vaas of dat parelsnoertje 
van oma heel erg belangrijk zijn, blijkt uit de verhalen die 
erfrechtadvocaten en mediators te horen krijgen. Het gaat 
meestal niet eens om de échte waarde van zo’n erfstuk, maar 
om de emotionele waarde. Kinderen die zich in hun leven 
tekortgedaan voelen door hun ouders, willen dat bij de erfenis 
soms rechtzetten door een erfstuk op te eisen. En het erfdeel 
dat de ‘populaire’ dochter krijgt, wordt met grote argwaan 
bekeken: dit is immers de allerlaatste kans om zaken nu eens 
‘eerlijk’ te verdelen.

OPKOMST VAN MEDIATION    
De erfenisproblematiek levert erfrechtadvocaten veel 
juridisch interessante, maar voor de leek vaak onbegrijpelijke 
rechtszaken op. Het recht krijgt zijn beloop, maar daarmee 
zijn de familievetes niet uit de wereld. Daarom is naast 
de erfrechtadvocatuur ook de nalatenschapsmediation 
in opkomst. Net als bij echtscheiding kan mediation rond 
erfenissen helpen om zaken zo af te handelen dat verschillende 
partijen er vrede mee hebben. Dat is vaak een even grote winst 
als het erfdeel zelf.

Bij het verdelen van de erfenis kunnen familieverhoudingen plotseling op scherp komen te staan. Kinderen 
zien de erfenis vaak als een verrekening van de liefde van hun ouders, en dat kan tot grote emoties leiden. 

Steeds vaker moet een advocaat uitkomst bieden.

Erfrechtadvocatuur
De advocaten van Het Familierechtkantoor in Zwolle 
houden zich naast echtscheidingszaken ook bezig met 
de erfrechtadvocatuur. Met hun ervaring in advocatuur en 
mediation ondersteunen Josine Bruning, Josje Hana en 
Marieke Veurman mensen bij een goede afwikkeling van de 
erfenis.

WWW.HETFAMILIERECHTKANTOOR.NL
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Fitnesscentrum
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Twee dagen per week gezond eten en de rest van de week alles 
bij elkaar snacken: iedereen kan bedenken dat een lijf daar niet 
blij van wordt. Met sporten is het niet anders. Als je twee uurtjes 
per week in de sportschool zit maar daarnaast alleen maar op de 
bank hangt, levert dat per saldo weinig gezondheidswinst op. ‘Toch 
zien we dat soms gebeuren’, zegt personal trainer Sven Harmsen 
van Fitnesscentrum Epe. ‘Als mensen naar de sportschool zijn 
geweest, bewegen ze in het etmaal daarna soms mínder dan 
normaal. Ze hebben onbewust het gevoel dat ze wel even mogen 
compenseren. Dan werkt sporten dus bijna averechts.’

REGELMATIGE CHECK-UP  Financieel adviseur Rudo Baksteen 
ziet diezelfde tendens bij de manier waarop mensen met hun 
financiële gezondheid omgaan: ‘Ze sluiten ergens een hypotheek 
af, regelen hun verzekeringen, en kijken er daarna niet meer naar 
om. Maar de financiële situatie van mensen verandert – zeker 
in deze tijd – voortdurend. Wil je financieel gezond blijven, dan is 
het nodig om regelmatig een check-up van je situatie te doen. Wij 
hebben daarom een serviceabonnement ontwikkeld voor onze 
klanten: daarvoor krijg je onder meer financieel advies, meldingen 
als je hypotheek goedkoper kan, eens in de zoveel tijd een 
adviesgesprek, updates over financiële producten, en begeleiding 
als je omstandigheden of wensen veranderen.’

STOK ACHTER DE DEUR  Niet af en toe maar continu werken 
aan een gezonde en verstandige manier van omgaan met lijf en 
leven, is dus het devies. Fitnesscentrum Epe gebruikt daarvoor 
een nieuw programma dat is ontwikkeld door NL Actief, de 
brancheorganisatie van preventiecentra*. Trainer Sven vertelt: 

* Fitnesscentrum Epe draagt de titel Preventiecentrum, een 
keurmerk voor bewegingscentra die een veilige sportomgeving 
bieden met gespecialiseerde instructeurs, een hoog 
kennisniveau en goedgekeurde protocollen.

‘Het leefstijlplan heet iFitness. Het is een programma dat je helpt 
om iedere dag voldoende te bewegen, gezond te eten en genoeg 
te ontspannen. Twaalf weken lang werk je aan een gezondere 
leefstijl, onder begeleiding van een personal trainer. Dat doe je in 
de sportschool, maar vooral ook thuis, met een activity tracker. 
Dit slimme horloge registreert hoeveel calorieën je verbrandt, 
hoe lang je sport en beweegt, en met welke hartslag je dat doet. 
Je bespreekt de resultaten met je trainer, die jou daarnaast ‘op 
afstand’ begeleidt, motiveert en inspireert. Dat is precies de stok 
achter de deur die veel mensen nodig hebben.’

VINGER AAN DE POLS  Preventie in plaats van ingrijpen op het 
moment dat het écht niet anders meer kan. Dat is ook de insteek 
die Baksteen & Pul financiële dienstverleners telkens kiest. ‘We 
inventariseren de situatie van een klant, kijken waar risico’s liggen 
en waar hij behoefte aan heeft. Op basis daarvan maken we 
een persoonlijk financieel plan, waarin we zaken als hypotheek, 
verzekeringen en pensioen kunnen meenemen. En eens in de drie 
jaar bespreken we of er aanpassingen nodig zijn. Zo houden we 
steeds een vinger aan de pols, zodat je financiën in balans blijven. 
Het vraagt natuurlijk wél van mensen dat ze de eerste stap zetten 
naar een financieel adviseur. Net als bij de sportschool ervaren 
mensen dat soms als een drempel. Maar het is een kwestie van in 
beweging komen en even binnenwandelen.’

OmWonen geeft 1x iFitnessbox weg
We verloten een iFitnessBox onder de lezers van OmWonen. 
De box is het alles-in-1-pakket voor het leefstijlprogramma 
iFitness. Bij het programma hoort ook een online omgeving 
met extra informatie en recepten. Wil je kans maken op de 
box en het bijbehorende leefstijlprogramma? Geef dan in 
een e-mail duidelijk gemotiveerd aan waarom jij iFitness 
nodig denkt te hebben. Je mail mag (tot 1 juli) naar info@
omwonen.online.

Van iFitness tot iFinance
WERKEN AAN EEN GEZOND LEVEN

Gezond leven is meer dan af en toe naar de sportschool gaan. Het heeft net zo goed te 
maken met wat je eet, hoe je in je werk staat, en hoe je met relaties en geld omgaat. Advies 

van een personal trainer en een financieel adviseur.

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

Sven Harmsen is fitnessmanager en personal trainer bij 
Fitnesscentrum Epe, een bewegingscentrum voor individuele 
en groepstraining.

t.w.v.€300,-

WWW.FITNESSCENTRUMEPE.NL

WWW.BAKSTEENPUL.NL
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Lentekriebels! Het echte buitenleven lonkt. Gezond, want zo profiteer je meteen 
van de ‘zonnevitamine’ D. Apotheker Olga van Vemde legt uit hoe dat werkt en 

helpt je ook om zonder loopneus van de kleurige bloesems te genieten.

‘Werken aan sterke botten is je hele leven belangrijk, van nul tot 
honderd jaar. Het bot in je lichaam is altijd bezig: er wordt constant 
nieuw bot aangemaakt en oud bot afgebroken. Tot je dertigste 
levensjaar gaat deze aanmaak sneller dan de afbraak. In die tijd 
kun je dus een goede ‘voorraad bot’ opbouwen. Daarmee verklein 
je de kans op een botbreuk op latere leeftijd, als je bot brozer en 
breekbaarder wordt. Om botten gezond te houden, heb je naast 
calcium en beweging ook voldoende vitamine D nodig. Deze vitamine 
verbetert namelijk de opname van calcium (kalk) en fosfaat uit 
voedsel, dat nodig is voor je botopbouw. De belangrijkste bronnen 
van vitamine D zijn zonlicht en voeding.’

VITAMINEBRONNEN  ‘Het goede nieuws is dat je huid onder invloed 
van zonlicht automatisch vitamine D aanmaakt. Daarvoor hoef je 
geen uren te zonnebaden, dat is ook niet gezond. Een kwartier tot 
een halfuur in de zon met ontblote handen en gezicht is genoeg. 
Het beste tijdstip is tussen 11.00 uur en 15.00 uur, als de zon het 
hoogst staat.  Daarnaast zit vitamine D in voeding. Van nature zit 
het in vette vis (zoals zalm, makreel en haring), eieren en vlees. 
Verder wordt het al jaren aan halvarine, margarine en bak- en 
braadproducten toegevoegd. Tegenwoordig vind je het ook in kwark- 
en yoghurtproducten, flesvoeding voor baby’s en peutermelk.’

IK HOOR VAAK DAT ZONLICHT GOED IS VOOR JE BOTTEN 
OMDAT JE DAARDOOR VITAMINE D AANMAAKT. HOE ZIT 
DAT? EN HOE WEET IK OF IK GENOEG VITAMINE D HEB?

Vraag het aan de apotheker

Fit het voorjaar door

55

TEKORT OF NIET?  ‘Toch krijgt niet iedereen voldoende vitamine 
D binnen via voeding en zonlicht. Sommige mensen komen 
niet genoeg buiten en ook mensen met een donkere huid of 
bedekkende kleding lopen kans op een tekort. Dan is het nodig 
om extra vitamine D te gebruiken.
Ook bij bepaalde lichamelijke kwalen heb je extra vitamine D 
nodig. Mensen die botontkalking hebben of die door het gebruik 
van bepaalde medicijnen meer kans lopen op botontkalking 
of botbreuken, krijgen vaak extra vitamine D voorgeschreven. 
Dat geldt ook voor sommige nierpatiënten. Vraag je je af of je 
voldoende vitamine D binnen krijgt? Check het op onze website 
www.apotheekepe.nl of kom langs voor advies in onze apotheek.’

‘Hooikoorts is een allergie voor stuifmeelkorrels, ook wel bekend 
als ‘pollen’. Bij zo’n allergie reageert je afweersysteem ‘overdreven’ 
op deze lichaamsvreemde stoffen. Bij het inademen van de pollen 
raken de slijmvliezen in de neus- en keelholte en die van de ogen 
geïrriteerd. Hierdoor krijg je een loopneus, ga je niezen en kunnen 
de ogen tranen en jeuken. Stuifmeel zit in grassen, granen, 
bloemen en bomen en hangt vooral tijdens de bloeiperiode in de 
lucht: in de lente en de zomer dus.’

ZELFZORG  ‘Gelukkig is er een aantal zelfzorggeneesmiddelen 
waarmee je de klachten kunt onderdrukken:
•  De antihistaminica (anti-allergiemiddelen) loratidine en cetirizine 
   zijn in de vrije verkoop verkrijgbaar. Ze helpen zowel tegen 
   hooikoorts als tegen huisdieren- of huisstofmijtallergie. 
   Middelen met deze stoffen werken ongeveer 24 uur, je hoeft ze 
   dus maar eens per dag in te nemen.
•  Cromoglicinezuur is verkrijgbaar als neusspray en als 
   oogdruppels. Als je vóór het hooikoortsseizoen met de  
   neusspray start, werkt hij meteen. Start je pas tijdens het 
   seizoen, dan kan het één tot drie weken duren voor de klachten 
   verminderen. Voor een goede werking moet je het middel het 
   hele hooikoortsseizoen blijven gebruiken, dagelijks vier tot 
   zes keer.

Op recept van de huisarts is de keuze in middelen nog groter. Blijf 
dus zeker niet met klachten rondlopen!

IK HEB VAAK LAST VAN TRANENDE OGEN EN KRIEBEL 
IN MIJN NEUS, KAN DIT HOOIKOORTS ZIJN? WAT KAN 
IK DAARTEGEN DOEN?

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

WWW.APOTHEEKEPE.NL
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Middenstip

Een lekkere lunch of diner is nog 
maar het begin, zeggen Erik en 

Anita van Dijk van De Middenstip 
in Epe. Een echt restaurant 

smaakt naar méér. Portret van 
twee ‘foodlovers’.

Kook-
gekken 
aan de 

knoppen

HOE EEN ETENTJE IN EEN BELEVING VERANDERT

Erik en Anita van Dijk zijn eigenaren van De 
Middenstip, een restaurant, kookstudio en 

feestzaal c.q. muziekpodium in het centrum 
van Epe.

De Middenstip

|  Het geeft iets extra’s 
als je een verhaal kunt 
vertellen bij de maaltijd 
die je serveert  |

WWW.DEMIDDENSTIP.NL

Een paar jaar geleden hebben jullie restaurant De Middenstip in Epe gekocht. 
Wat was je startpunt?
Erik: ‘We komen allebei ‘uit de keuken’, lekker koken is echt ons ding. Daarom 
hadden we het plan opgevat om een eigen kookstudio te bouwen, maar dat lukte 
niet. Toen hebben we dit pand overgenomen. Dat is een goede zet geweest, 
want hier konden we naast het bestaande restaurant en de feestzaal alsnog een 
kookstudio realiseren. Die combinatie werkt perfect.’

Wat kenmerkt volgens jullie een goede menukaart?

Erik: ‘Dat alles nét even anders is. Tomatensoep, een schnitzel en een bal gehakt 
kun je overal al krijgen. Bij ons dus niet. Ik vind dat je jezelf en anderen moet 
blijven verrassen. We bedenken daarom onze eigen recepten en maken alles zelf, 
met producten uit de regio en van het seizoen. Aardbeien zijn er dan ook alleen 
maar als de aardbeientuin in Oene open is, en daar maken we dan een speciaal 
dessert mee. Het vlees komt van lokale leveranciers, er is bier gebrouwen in Epe, 
en de walnoten komen van onze eigen bomen. Achter al die producten zit ook een 
verhaal dat je kunt vertellen. Dat geeft iets extra’s aan de maaltijd.’

In jullie kookstudio kunnen gasten ook zelf aan de slag. Waarom geef je je 

kookkunsten weg?

Anita: ‘Het is ontzettend leuk om mensen te leren koken. Veel gasten denken dat 
het moeilijk is, maar dat valt reuze mee.’ 
Erik: ‘In de kookstudio laten we hen een driegangenmenu maken, en dan mogen 
ze ook echt alles zelf doen: van mayonaise maken en broodjes bakken tot vlees 
uitbenen.’ 
Anita: ‘Zo’n workshop is meestal op aanvraag, voor een groep van zo’n tien tot 
vijftig mensen. Maar we hebben ook eens per maand een vaste kookavond 
waarvoor mensen zich kunnen inschrijven. Daar komen de hobbykoks die graag 
iets meer de diepte in willen gaan. Met hen gaan we steeds een stapje verder. Ze 
staan soms versteld van wat ze kunnen bereiken. En natuurlijk gaat er wel eens 
wat mis …’
Erik: ‘… maar dan helpen we een handje: even opnieuw proberen en kijken waar het 
fout ging. De tweede keer lukt het vaak wel.’

Hoe zorg je dat een restaurant blijft verrassen?

Erik: ‘Door niet alleen vanuit smaak te denken, maar vanuit beleving. Mensen 
willen meer dan een doorsnee driegangenmenu. Daarom hebben we bijvoorbeeld 
het concept Proeverij De Stip bedacht. Een gast krijgt dan een grote houten plank 
met vijf voorgerechtjes, en daarna drie hoofd- en nagerechtjes – en het is iedere 
keer weer anders. Maar we steken ook tijd in het organiseren van activiteiten. Eens 
in de twee maanden is er een jamsessie in onze feestzaal. Dan kan iedereen met 
zijn instrument langskomen en meespelen met de begeleidingsband. Dat trekt 
heel veel mensen, die een avondje muziek combineren met een lekker etentje. Op 
andere dagen is er een swingcombo in de zaal, of een jaren-80-avond.’ 
Anita: ‘Het is leuk om te blijven vernieuwen, zodat mensen elke keer weer iets 
anders meemaken in je restaurant. Dat geldt trouwens ook voor de inrichting. 
We proberen die regelmatig een beetje aan te passen, zodat je telkens weer iets 
nieuws opvalt.’ 
Erik: ‘Uiteindelijk is dit gewoon onze passie. We houden van lekker eten en drinken 
en vinden het leuk om daarin te blijven ontwikkelen. Zelfs als we vrij zijn, kunnen 
we het toch niet laten om nog even naar de groothandel te rijden om ideeën op te 
doen.’
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Gert Wassink is eigenaar van Wassink Bestratingen in 
Apeldoorn. Het bedrijf heeft een ruim assortiment aan 
bestrating, natuursteen, keramiek en tuindecoratie.

WWW.WASSINKBESTRATINGEN.NL

Ligt je terras 

eenmaal waterpas, 

dan is er weinig 

meer aan te 

veranderen. Maar 

voordat het zover is, 

valt er heel veel te 

kiezen. Bestratings-

deskundige Gert 

Wassink schetst 

de belangrijkste 

terrastrends.

   terrastrends
1. STEEDS ONDERHOUDSVRIENDELIJKER
‘De vraag naar onderhoudsvriendelijkere 
sierbestrating groeit sterk. Logisch: mensen zitten 
’s zaterdags liever op het terras dan dat ze aan de 
gang moeten om de boel schoon te krijgen. We 
verkopen daarom steeds meer sierbestrating met 
een beschermende toplaag. Deze is minder snel 
vervuild en makkelijker te reinigen.’

2. RUIM BAAN VOOR KLEUR & DESIGN
‘Voorheen kozen mensen vaak voor een zo 
neutraal mogelijke bestrating. De gedachte was 
dat een terras jarenlang meegaat en dat je het dus 
niet al te gek moet maken. Maar tegenwoordig 
durven mensen meer. Ze kiezen sneller voor 
trendy designs en voor lichte(re) kleuren. Door 
nieuwe productietechnieken kan er ook steeds 
meer met tegels: van een bloemmotief tot een 
vloerbedekkingspatroon – bijna niets is te gek.’

3. DE VOEG TELT OOK MEE
‘Omdat onkruid niet meer bestreden mag worden 
met chemische middelen, wordt een goede voeg 
tussen de tegels steeds belangrijker. Gelukkig is 
er de afgelopen jaren veel vooruitgang geboekt 
in voegmiddelen. Er zijn bijvoorbeeld flexibele 
voegen beschikbaar die water doorlaten, maar 
onkruidgroei tegengaan. Zo voorkom je dat je toch 
nog onkruid moet gaan trekken.’

4. EEN TIKKELTJE EXCLUSIEF MAG
‘Er is veel behoefte aan exclusievere, 
hoogwaardige bestrating. Keramiek is heel 
populair. Een echte trendsetter is GeoCeramica. 
Deze terrastegels combineren de voordelen 
van een keramiek toplaag met een betonnen 
onderlaag. Het ziet er mooi uit, is keihard 
en krasvast, makkelijk schoon te houden en 
eenvoudig te plaatsen. Omdat keramiek heel veel 
mogelijkheden biedt voor designs, zal deze serie 
de komende jaren sterk uitbreiden.’

5. GEDURFDE COMBINATIES
‘Wil je het terras een bijzonder karakter geven, 
kies dan eens voor een combinatie van 
verschillende materialen. De tegenstelling 
mag best groot zijn: zoals een grote, strakke 
keramische terrastegel gecombineerd met een 
verouderde, kleine klinker. Daarmee krijgt het 
terras een eigen gezicht. In de showroom kun je 
voorbeelden bekijken om een indruk te krijgen 
van wat mogelijk is.’

5

GeoCeramica®

Dit nieuwe sierbestratingsconcept verbindt het beste van twee werelden. Genieten van stijlvol keramiek 

met hoogwaardige eigenschappen, profiteren van de relatief eenvoudige en betaalbare verwerking van een 

betontegel. Verkrijgbaar in 39 uitvoeringen, van een natuurlijke uitstraling tot trendy designs zoals houtlook, 

een bloem- of vloerbedekkingsmotief.

T r e n d y

Natural

Beton ontmoet keramiek, 
het beste van twee werelden

Genieten van een stijlvol en 
onderhoudsvriendelijk terras

VERKRIJGBAAR BIJ WASSINK BESTRATINGEN
WWW.GEOCERAMICA.NL
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Di. 16 – vr. 19 mei | Avondwandel4daagse
Vanaf 17.45 uur, vanaf de Skeelerclub, Kommerseweg 
2a in Heerde. www.skeelerhuus.nl

Za. 10 juni | Zomerfeest
Vanaf 8.00 uur, in het Stationspark in Wapenveld.
www.zomerfeestwapenveld.nl

Za. 17 juni | Engelse Dag
Meeting met Mini’s en Engelse klassiekers, i.s.m. 
Miniclub Nederland. 13.00-17.00 uur, op het Kerkplein 
aan de Bonenburgerlaan in Heerde.

Za. 17 juni | Concert voor de Vader
19.00 uur, op het Dorpsplein in Heerde.
www.facebook.com/concertvoordevader

Za. 1 juli | Open Dag Hoogwatergeul
Met publieksexcursie (aanmelden voor excursie 
via de site). Vanaf 10.00 uur, bij Informatiecentrum 
Hoogwatergeul, Werverdijk 4 in Wapenveld. 
www.ijsselweide.com

Za. 8 juli | Eiermarkt
10.00 uur, in het centrum van Veessen.

Za. 8 juli | Heerde Bruist
Met muziek van Big Band Heerde. 14.30-17.00 uur, op 
het Dorpsplein in Heerde. www.bigbandheerde.nl

Za. 15 juli | Heerde Bruist
Met muziek van Zanger Benno.
14.30-17.00 uur, op het Dorpsplein in Heerde.

Di. 18 juli | Hessendagen
Braderie. 14.00-21.00 uur, in het centrum van Heerde.

Za. 22 juli | Heerde Bruist
Met muziek van zanger Gerben Tijssen. 
14.30-17.00 uur, op het Dorpsplein in Heerde.
www.gerbentijssen.nl

Za. 29 juli | Heerde Bruist
Met muziek van The Ultimate DJ’s.
14.30-17.00 uur, op het Dorpsplein in Heerde.
www.theultimatedjs.nl

Di. 1 augustus | Hessendagen
Braderie. 14.00-21.00 uur, in het centrum van Heerde.

Za. 5 augustus | Heerde Bruist
Met muziek van Band Backsound.
14.30-17.00 uur, op het Dorpsplein in Heerde.
www.backsoundmusic.nl

Za. 12 augustus | Ringsteken
’s Middags, in het centrum van Heerde.
www.wapenveldsgerij.nl

Di. 15 augustus | Hessendagen
Braderie. 14.00-21.00 uur, op het Dorpsplein in Heerde.

Za. 19 augustus | Heerde Bruist
Met muziek van de band Walking Shoes.
14.30-17.00 uur, op het Dorpsplein in Heerde.
www.oldies-livemusik.de

Za. 26 augustus | Heerder Zeskamp
’s Middags, op de Van Meursweide in Heerde.

Za. 2 sept | Padd’ndag
Jaarlijkse feestdag van Molen de Vlijt.
Vanaf 10.00 uur, bij Vrieze’s Erfgoed aan de Groteweg 
54 in Wapenveld. www.vriezeserfgoed.nl

Za. 9 sept | Open Dag Hoogwatergeul
Open dag, met publieksexcursie (aanmelden 
voor excursie via de site). Vanaf 10.00 uur, bij 
Informatiecentrum Hoogwatergeul, Werverdijk 4, 
Wapenveld. www.ijsselweide.com

Vr. 13 oktober | Hemito
Consumentenbeurs. 14.00-21.00 uur, op de Van 
Meursweide in Heerde. www.hemito.nl

Za. 14 oktober | Oktoberfest
Muziekfeest. 19.00-24.00 uur, op de Van Meursweide in 
Heerde. www.oktoberfestheerde.nl

*Wijzigingen voorbehouden. Check voor je bezoek aan een evenement de actuele gegevens op de genoemde sites.

Kijk voor meer informatie over evenementen in de gemeente Heerde op www.wijzijnheerde.nl

Regio Heerde
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Za. 16 sept. | Kapellendag
Met o.a. Eper Bloaskapel en diverse andere orkesten, in 
het centrum van Epe.

Za. 7 okt. | Smakelijk Epe
Kookdemonstraties en lekkere hapjes proeven van Eper 
ondernemers. 12.00-17.00 uur, op het Gruttersplein in 
Epe. www.smakelijkepe.nl

Vr. 27 okt. | Halloween
Vanaf 19.00 uur griezelen in het centrum van Epe.

Za. 21 mei | Grafheuvelwandeling (ca. 4 km)
Vanaf 14.00 uur, vanaf de parkeerplaats Gortelseweg/
Wildweg in Vaassen. www.glk.nl/cannenburch

Do. 25 mei | Vaasaqua
Grote braderie, boeken- en kunstmarkt met activiteiten 
en muziek. Vanaf 9.00 uur, in het centrum van Vaassen.
www.vaasaqua.nl

Za. 10 juni | Schaapscheerdersfeest
Streekmarkt en schapen scheren. Vanaf 9.00 uur, in het 
centrum van Epe. De scheerweide is op het grasveld 
naast de Grote Kerk. www.winkeleninepe.nl

Di. 13 – vr. 16 juni | Eper Paarden4daagse
Recreatief paardensportevenement in en rondom Epe. 
Met op vrijdagavond vanaf 19.00 uur een feestelijke 
intocht in het centrum van Epe. Kijk voor de route op 
www.winkeleninepe.nl. 

Za. 24 juni | Shantykorenfestival
13.30-17.30 uur, in het centrum van Epe.

Vr. 7 juli – vr. 18 augustus | Braderie & rommelmarkt
In deze periode iedere vrijdagmiddag/-avond braderie 
(17.00-21.00 uur), kleedjesmarkt voor kinderen (15.00-
20.00 uur) en rommelmarkt (15.00-21.00 uur) in Epe.

Za. 8 en zo. 9 juli | Historie op de Veluwe herleeft
Tentoonstelling van antieke tractoren, motoren etc. Met 
kinderactiviteiten en livemuziek. 10.00-17.00 uur, op het 
terrein Korte Spiekerweg/Zuukerenkweg in Epe.
www.historieopdeveluweherleeft.nl

Za. 8, 15, 22 & 29 juli | Jazz Comes to Town 
16.00-20.00 uur, op het plein bij de Grote Kerk in Epe.
www.jazz-epe.nl

Di. 26 juli | Op pad in Oene
Bezoek bedrijven in Oene en maak kennis met het dorp.
10.00-17.00 uur, vanaf Restaurant Dorpszicht in Oene. 
www.oene-info.nl

Do. 3 aug | Standwerkerconcours
19.00-21.00 uur, Markt (Horecaplein) in Epe.

Za. 5 augustus | Jazz Comes to Town 
16.00-20.00 uur, op het plein bij de Grote Kerk in Epe. 
www.jazz-epe.nl

Za. 5 augustus | Old Times Day 
Historische automobielen, fietsen, demonstraties van 
oude ambachten en gezellige straatmuziek. 10.00-
16.00 uur, in het centrum van Vaassen. 
www.streekevenementen.nl
 
Do. 24 augustus | Koopjesmarkt
8.00-17.00 uur, rond de Grote Kerk in Epe.

Vr. 25 aug | Muzikale Koopavond
19.00-21.00 uur, in het centrum van Epe.

Za. 26 augustus | Streekgerechtenfestival 
Maak kennis met de keukens van landen als Duitsland, 
Spanje, Mexico en Bolivia.11.00-16.00 uur, in 
Museumboerderij Hagedoorns Plaatse in Epe.
www.hagedoornsplaatse.nl

Za. 2 sept. | EPOP muziekfestival 
Muziekfestival in het Dr. Loeffpark in Epe.
www.epopfestival.nl

Evenementen

Deze zomer valt er weer van alles te 
doen in de regio Epe/Heerde. Een greep 
uit de activiteiten.

Kijk voor meer informatie over evenementen in de 
gemeente Epe op www.inepe.nl en www.vvvepe.nl

Kalender

Regio Epe

Iedere donderdag en zaterdag: 
‘Op zoek naar wild’ , een wildspeurtocht 
onder leiding van een natuurgids, vanuit 
Gortel. Te reserveren via VVV Epe, tel. (0578) 74 50 19.

Tip
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Als ‘leek’ is het een hele kunst 
om een plan te maken voor een 

nieuwe tuin. Kijken helpt, zegt 
Evert Riphagen van tuincentrum 

Tuinplant.nl. ‘Ik loop altijd met 
mensen tussen de schappen 

door, pak er van alles uit en 
maak combinaties. Dan zien ze 

de tuin opeens voor zich.’

Sommige tuiniers komen er drie keer 
per week, sommige zelfs drie keer 
per dag. Tussen de vele planten en 
bomen van Evert Riphagen kun je als 
tuinliefhebber je lol op. Hij begon zo’n 
tien jaar geleden met tuincentrum 
Tuinplant.nl in Uddel en opende 
afgelopen winter een tweede vestiging 
in Nunspeet, waar hij zelf altijd 
aanwezig is. En al gaat een groot deel 
van zijn handel via internet naar de 
klanten, mensen met groene vingers 
lopen toch het liefst hier tussen de 
plantenbakken door.

NET EVEN ANDERS   Everts 
plantencollectie is geen standaard-
assortiment zoals je het in veel 
tuincentra vindt. ‘We hebben hier niet 
alleen de bekende soorten, maar ook 
de zusjes van al die bekende soorten 

en heel veel onbekende en aparte 
dingen. Ik vind het leuk om een zo 
groot mogelijk aanbod te laten zien, 
zodat je ook eens iets anders kunt 
proberen dan de standaardplanten. 
Zoals deze …’ – Evert wijst op een plant 
met een spitse paarse bloem – ‘… 
Echium webbi, slangenkruid. Grappig 
toch?’

BEPLANTINGSPLAN  Dit tuincentrum 
is dan ook een handig startpunt om 
tuinplannen te maken. ‘Als je nog niet 
goed weet wat je met de tuin wilt, kun 
je hier inspiratie opdoen. We helpen 
mensen vaak met het maken van 
een beplantingsplannetje. Dan gaan 
we eerst met iemand zitten om te 
kijken hoe zijn tuin eruitziet en wat hij 
ongeveer wil. Soms hebben mensen 
alleen nog maar bestrating liggen, >> 

Tuinplan(ne)tjes
Zelf aan de slag met je tuin
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dan denken we mee over een indeling 
van de tuin. En daarna lopen we met 
mensen langs de planten en bekijken 
we allerlei opties. Dat is het handige 
van zo’n brede collectie: je kunt ter 
plekke van alles naast elkaar zetten om 
het resultaat te laten zien.’

ELK SEIZOEN IETS  Natuurlijk zijn er 
‘regels’ voor het inrichten van een tuin, 
maar volgens Evert doe je het niet snel 
fout: ‘Een tuin is vooral gevoel. Ik kan 
jou wel vertellen wat ik mooi vind, maar 
misschien vind jij iets heel anders. 
Ik luister graag naar de ideeën waar 
mensen zelf mee komen. Natuurlijk zijn 
er bepaalde dingen waar je rekening 
mee moet houden. Je beplant een 
tuin meestal zo dat de hogere planten 
achteraan staan, en de lagere vooraan. 
En als je wilt genieten van kleuren in 
je tuin, is het belangrijk dat niet al je 
planten in hetzelfde seizoen bloeien. 
Daarin adviseren we veel, omdat 
mensen dat zelf niet allemaal weten.’

LEIBOMEN  Favorieten zijn er zeker 
wel bij de tuiniers van nu, merkt Evert. 
‘Hedera – klimop – doet het al jaren 
enorm goed als tuinafscheiding. Nu 
de crisis voorbij is zie je de vraag 
weer toenemen, waarschijnlijk omdat 
mensen ook weer gaan verhuizen of 
verbouwen. Ook laan- of leibomen 
gaan heel hard: veel mensen kiezen 
daar tegenwoordig sneller voor dan 
voor gewone bomen. Bijzondere 
bomen worden ook veel gekocht, 
bijvoorbeeld met rood blad of met 
afhangende takken. Mensen willen 
graag visueel aantrekkelijke planten en 
bomen.’

PERIODIEK ONDERHOUD  Als mensen 
hun tuin bij elkaar gesprokkeld hebben, 
kan de schep de grond in. Is het groen 
ingericht, dan is het zaak om het juiste 
onderhoud te doen. De truc is periodiek 
onderhoud: ‘Vaak bemesten mensen 
de tuin alleen in het voorjaar. Maar 
planten zijn net als mensen: ze hebben 
regelmatig wat eten nodig, anders gaat 
het niet goed met hen. 
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WWW.TUINPLANT.NL

Je moet de tuin eigenlijk iedere zes 
weken een beetje mest geven, in de 
periode tussen maart en september. 
De grond slaat die voeding op, zodat de 
planten weer een tijdje te eten hebben. 
Vochtig houden is ook belangrijk, 
anders nemen de planten de voeding 
niet goed op. En wacht niet te lang met 
snoeien. Als je bomen en planten goed 
bijhoudt, blijven ze het veel beter doen.’

Evert Riphagen is eigenaar van 
Tuinplant.nl, een tuincentrum met een 
assortiment van meer dan 15.000 
planten en bomen, met vestigingen in 
Nunspeet en Uddel en een webwinkel.

|  Planten zijn net als 

mensen: ze hebben 

regelmatig wat eten 

nodig, anders gaat het 

niet goed met hen |

&

DAT STAAT!  Stoer, stevig en handig, want door ‘m te 
verschuiven kun je zelf de lengte instellen: het dressoir Soul 
is helemaal van nu en past in praktisch elk interieur. Het 
tv-dressoir is leverbaar met ijzeren of houten poot, en in drie 
breedtes. In gerecycled teak vanaf € 550,- | Te koop bij B&G 
Meubelen in Oene, www.BenGmeubelen.nl

THUIS TAPPEN  Met dit zelfmaakbierpakket heb je alle 
middelen in huis om je eigen brouwerij te starten. In het 
pakket vind je onder meer een kruik, een thermometer, 
en hop, gist en granen. Het startpakket kost € 49,95. 
Een setje van 12 beugelflesjes en een vervolgpakket 
met nieuwe ingrediënten kosten elk € 29,95. | Te koop 
bij Koken en Trends in Epe, www.kokenentrends.nl

LAAT ZE MAAR SCHUIVEN   
De mannen van Van Zijl 
Verhuizingen zetten je 
complete interieur 

moeiteloos in de verhuiswagen. Ze 
verhuizen het binnen Nederland, maar 
ook internationaal naar bijvoorbeeld 
Spanje, Frankrijk of Groot-Brittannië. 
Van Zijl is specialist in verhuizingen voor 
particulieren en de klein-zakelijke markt, 
en in opslag. | Van Zijl Verhuizingen in 
Heerde, www.vanzijlverhuizingen.nl
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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

Banketbakkerij Kamphorst

Dorpsstraat 15, 8181 HL Heerde
tel. (0578) 69 15 62
&
Sternpassage 1a, 8161 HP Epe
tel. (0578) 62 73 74
banketbakkerijkamphorst@hetnet.nl
www.banketbakkerijkamphorst.nl

Wij werken mee aan deze editie van  OM | WNN

B&G Meubelen

Houtweg 18, 8167 PL Oene
tel. (0578) 64 12 00
info@BenGmeubelen.nl
www.BenGmeubelen.nl

Blokhutwinkel

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

Boschman Optiek

Dorpsstraat 43, 8181 HN Heerde
tel. (0578) 69 44 00
info@boschmanoptiek.nl
www.boschmanoptiek.nl

Bouwkundig Tekenburo Gerrit Scholten

Veldkampseweg 6b, 8181 LN Heerde
tel. (0578) 631 701
info@gerritscholten.nl
www.gerritscholten.nl

De Haan Makelaars

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

De Wilcon

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

Dick.And.Co

Dorpsstraat 21, 8181 HL Heerde
tel. (0578) 69 47 05
dick@dickenco.nl
www.dickandco.nl

Elektra

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

Fitnesscentrum Epe

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

Keyl Beton Style

Radeweg 10c, 8171 MD Vaassen
tel. (06) 49 86 80 27
www.keylbetonstyle.nl
info@keylbetonstyle.nl

Koken & Trends

Hoofdstraat 64, 8162 AK Epe
tel. (0578) 611 722
info@kokenentrends.nl
www.kokenentrends.nl

Lokhorst accountancy & advies

Parkweg 10, 8161 CK Epe
tel. (0578) 61 41 61
info@lokhorst-epe.nl
www.lokhorstepe.nl

MBI BV

Haatlandhaven 11, 8263 AS Kampen
tel. (038) 399 42 00
infotuin@mbi.nl
www.mbituin.nl

Notariskantoor Wassink & Vermeulen

Stationsstraat 6, 8161 CR Epe
tel. (0578) 67 81 00
info@wassinkvermeulen.nl
www.wassinkvermeulen.nl

Pronk Beregening

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

R&C Beveiliging

Hammerstraat 10e, 8161 PH Epe
tel. (0578) 623 999
info@rencbeveiliging.nl
www.rencbeveiliging.nl

Restaurant De Middenstip

Hoofdstraat 46, 8162 AK Epe
tel. (0578) 61 22 32
info@demiddenstip.nl
www.demiddenstip.nl

Rhodos Wellness

Zuiderzeestraatweg 241
8096 BK Oldebroek
tel. (0525) 63 16 18
info@rhodos.nl
www.rhodos.nl
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Het woon- en lifestylemagazine OmWonen wil bewoners van de regio tussen 
Zwolle en Apeldoorn inspireren met verhalen over wonen en werk, mode, 
financiën, gezondheid en vrije tijd. OmWonen is een initiatief van de Eper 
bedrijven Baksteen & Pul financiële dienstverleners, Elektra, Van Vemde 
Schilderwerken en Vos Tuinvisie. Het magazine verschijnt tweemaal per jaar.

Wil je meer weten over OmWonen, of denk je erover om mee te doen aan 

de komende editie? Kijk op onze site www.omwonen.online voor meer 

informatie, of stuur een e-mail naar info@omwonen.online.

Service Apotheek Epe

Willem Tellstraat 17, 8162 ET Epe
tel. (0578) 62 71 99
apotheek.epe@planet.nl
www.apotheekepe.nl

Sfeerhuys Budding

Nachtegaalweg 21a, 8075 AW Elspeet
tel. (0577) 49 15 09
info@haardenhuysbudding.nl
www.sfeerhuysbudding.nl

Slagerij G. Ter Weele & Zn

Houtweg 8, 8167 PL Oene
tel. (0578) 64 12 05
&
Hoofdweg 55, 8166 AD Emst
tel. (0578) 66 20 00
winkel@slagerijterweele.nl
www.slagerijterweele.nl

Slegers Natuursteen, Keuken & Bad

Radeweg 10c, 8171 MD Vaassen
tel. (0578) 57 77 40
verkoop@slegersnatuursteen.nl
www.slegersnatuursteen.nl

Tuinplant.nl

Elburgerweg 111, 8071 TA Nunspeet
tel. (0341) 76 90 51
&
Meervelderweg 95, 3888 NJ Uddel
tel. (0577) 45 60 19
www.tuinplant.nl
info@tuinplant.nl

Van Schoonhoven IJzersterk

Hammerstraat 1a, 8161 PH Epe
tel. (06) 20 58 68 79
info@vanschoonhovenijzersterk.nl
www.vanschoonhovenijzersterk.nl

Van Vemde Schilderwerken

Beekstraat 12, 8162 HB Epe
tel. (0578) 61 24 59
info@vanvemde.nl
www.vanvemde.nl

Van Zijl Verhuizingen

Hein Dijkslagstraat 65, 8181 MC Heerde
tel. (0578) 696 446
info@vanzijlverhuizingen.nl
www.vanzijlverhuizingen.nl

Veluwsch Stijlhuys

Radeweg 10c, 8171 MD Vaassen
tel. (0578) 57 77 40
info@veluwsch-stijlhuys.com
www.veluwsch-stijlhuys.com

OVER OMWONEN

Veneta Raamdecoratie

Schrevenweg 14, 8024 HA Zwolle
tel. (038) 76 000 93
info@veneta.com
www.veneta.com

Volvo Nieuwenhuijse

Molenweg 5, 8181 BJ Heerde
tel. (0578) 69 17 24
heerde@nieuwenhuijse.nl
www.nieuwenhuijse.nl

Vos Tuinvisie

Van Zelmstraat 9a, 8162 AV Epe
tel. (0578) 56 10 15
info@vostuinvisie.nl
www.vostuinvisie.nl

Wassink Bestratingen

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

Wenz 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



BIJ BAKSTEEN & PUL SNAPPEN WE ALLES VAN HYPOTHEKEN ...
Daarom helpen wij graag bij de koop van ieder droomhuis en het regelen van de juiste 
hypotheek. Dat is ons vak. Mensen adviseren en begeleiden bij de belangrijkste 
financiële beslissingen in hun leven.

... EN HEBBEN WIJ OOK VERSTAND VAN VERZEKEREN!
Voor iedereen die financiële zekerheid op prijs stelt, is het goed te weten dat wij óók 
verstand hebben van verzekeren. Voor (bijna) huiseigenaren hebben wij daarom de 
Baksteen & Pul Combipolis met een uitstekende

Woonhuis-, inboedel- & kostbaarhedenverzekering
Aansprakelijkheid- & rechtsbijstandverzekering

ADVIES NODIG? 
Bel of mail onze verzekeringsexperts  |  T. (0578) 69 66 23  |  E. info@baksteenpul.nl

Kostbaarheden in huis? 
Vergeet de verzekering niet!

In samenwerking met:


