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Het thema van deze editie is ‘winters warm’. Dit magazine staat 
boordevol interessante verhalen en ideeën om warm van te worden in 
deze koudere periode van het jaar. Denk bijvoorbeeld aan ontspannen in 
de hottub onder een heldere sterrenhemel, genieten van een wijntje met 
minder calorieën en samen koken met familie.   

De afgelopen periode hebben we allemaal veel tijd thuis doorgebracht 
en dat maakt dat we huiselijke warmte weer extra waarderen. Lees 
daarom hier inspirerende verhalen over verhuizing, verbouwing, over het 
verduurzamen van je huis en hoe je dat kan financieren. En misschien 
kun je wel wat hulp gebruiken om je thuis eens echt goed op te ruimen - 
en dat zo te houden? 

De passie van collega-ondernemers spat af van de pagina’s. Ieder laat 
zien hoe hij of zij er het beste van maakt in deze bizarre tijd. Ze geven 
je een inkijkje in hun expertise en laten je zien wat deze jou brengen 
kan. Ook hartverwarmende onderwerpen komen voorbij. Over mensen 
die steun aan elkaar hebben in ingewikkelde tijden en over kilometers 
rennen om een beter leven mogelijk te maken voor een ander. 

Want terwijl veel dingen stil lijken te staan, gaat het leven ook gewoon 
door. Met alles wat daarbij komt kijken. Vanuit mijn eigen tuinenpassie is 
het wel echt mooi om te zien dat de natuur zich niets aantrekt van een 
pandemie. Die prachtige herfstanemonen hebben net zo mooi gebloeid 
als voorgaande jaren.  

Dat geeft toch vertrouwen? 

Daniël Vos   
Hoveniersbedrijf Vos Tuinvisie - Epe 

OmWonen editie 8. Wat fijn om juist nu 
samen te werken, plannen te maken
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Even terugkijken
In plaats van in een feestelijke, gezamenlijke presentatie kregen de deelnemers 
van OmWonen editie 7 de eerste exemplaren op veilige afstand aangereikt. Het 

enthousiasme was er niet minder om.  

Duurzaamheid was de rode draad in deze uitgave. Ondernemers uit onze regio gaven de oorspronkelijke 
betekenis terug aan dat woord en vertelden hoe je kan kiezen voor een keuken die een leven lang mee gaat, 
hoe je met gezonde keuzes en goede producten zuinig kan zijn op jezelf en hoe vakmanschap ervoor kan 
zorgen dat het mooie en authentieke om ons heen behouden blijft.  

Ook lieten ze zien hoe vergane glorie weer leven ingeblazen kan krijgen, om hernieuwd van te kunnen 
genieten. Van een oud zwembad bijvoorbeeld, dat wordt omgebouwd tot prachtige zwemvijver. En je kon 
lezen over hoe je de zaken kan regelen voor het moment dat je het zelf niet meer kan. Zo zorg je ook voor de 
toekomst goed voor elkaar.  
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REAGEREN?
We horen graag wat je van deze zevende editie van OmWonen vindt. 
Je vraag, opmerking of idee is welkom via info@omwonen.online.

OmWonen blijft een bijzondere bundeling van krachten, zomaar 
te vinden bij jou op de mat, bij de kapper in de stoel of op de 
leestafel van de wachtkamer.
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Blokhutwinkel.nl
Zonnehorst 11
7207 BT Zutphen
0575 200 200
info@blokhutwinkel.nl
www.blokhutwinkel.nl

Vraag bij ons een offerte aan en ontvang bij 

vrijwel alle prijsopgaven een 3D weergave!

Europa’s grootste blokhutten en Europa’s grootste blokhutten en 
tuinhuizen showroom en adviescentrum!tuinhuizen showroom en adviescentrum!

– op het juiste moment, de juiste plek en in de juiste 

tuin in elk seizoen precies voldoende beregenen. Zelfs als u 

• Onzichtbare sproeiers en leidingen.
• Computergestuurd en eenvoudig instelbaar.

Pronk Beregening: specialist in advies, aanleg en 

Riezebosweg 13   |   8171 MG Vaassen   |  Tel. 0578- 760240
info@pronkberegening.nl   |  www.pronkberegening.nl

&
Bij de Alexanderhoeve Epe van Richard en Joyce vind je de 
lekkerste producten voor een gezellig avondje. Van mooie 
kazen, vers gebrande noten en port tot bonbons en chocolade. 
Te koop bij Alexanderhoeve in Epe, www.alexanderhoeve-epe.nl

01

Gadgets  
Nieuws

LEKKERE (H)EERLIJKE PRODUCTEN

02
Bij FOKKE FENNEMA Sieraden aan de Willem Tellstraat 2 te Epe kun je 
terecht voor unieke ambachtelijk gesmede gouden en zilveren sieraden 
naar zijn ontwerp of jouw eigen idee.  

In de sieraden zie je zijn passie voor het ambacht en het vakmanschap 
samenkomen. Het atelier in de winkel is dé plek waar jouw opdrachten en 
reparaties vakkundig worden uitgevoerd. www.fokkefennema.nl  

SIERADEN EN EMOTIE ZIJN ERG NAUW MET  
ELKAAR VERBONDEN

OORHANGERS 
Sieradenmerk 
BASTIAN INVERUN 
benadrukken je 
persoonlijkheid en 
tonen je karakter.

APERO SIERADEN De APERO sieraden in onze collectie zijn 
vervaardigd van edelstaal en aluminium. Speels, kleurrijk en 
creatief. De kleuren van de sieraden worden op het geanodiseerde 
aluminium gemoffeld, waardoor de kleuren niet veranderen of 
teruglopen en een hoge slijtvastheid gewaarborgd is.

EHINGER SCHWARZ 1876  
Verwisselbare sieraden van 
EHINGER SCHWARZ 1876 
kunnen net zo anders zijn als 
de vrouw van nu. Creëer je 
eigen sieraad! Met CHARLOTTE 
schrijft de draagster elke dag 
opnieuw haar persoonlijke 
sieradenverhaal. 

QUINN ARMBAND Zilveren 
armband van QUINN. Het is 
de liefde voor sieraden die dit 
merk tot iets heel bijzonders 
maakt. Of het nu klassiek of 
avant-garde is, of het nu gaat 
om een helder, eenvoudig 
ontwerp of vrouwelijke en 
sierlijke vormen: authenticiteit 
en kwaliteit spreken voor zich.

ES1876 CHARLOTTE “FIBONACCI”  
Tegengestelde spiralen van minuscule 
bolletjes glinsteren in het licht, concentreren 
zich op een denkbeeldig middelpunt en 
verstrooien zich tegelijkertijd in het oneindige.
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Werken & leven Werken & leven

Zakelijk helemaal opnieuw beginnen, 

Jacco Methorst deed het. Gewoon 

omdat het op zijn pad kwam. Hoe? 

Dat vertelt hij graag, ‘maar’, zegt hij , 

‘ik wil vooral vertellen over ambacht’. 

Want in een kleine industriële 

keuken in het hartje van Nunspeet 

maakt Jacco sinds anderhalf jaar 

‘Echt IJs’.

‘Echt IJs’ 
maken
van idee tot ambacht

IETS NIEUWS  Jacco gaat terug in de tijd, naar het jaar 2005: ‘Ik begon een 
zakelijk reisbureau. Na een marketing en sales carrière in de automotive 
branche wilde ik graag voor mezelf werken, ondernemen. Het was een 
totaal andere branche dan ik gewend was, maar in vijftien jaar tijd groeide 
het bedrijf uit naar vier vestigingen. Tot kopers zich meldden. Ik had zelf nog 
niet gedacht aan verkopen, maar ik ben blij dat ik het gedaan heb. Het heeft 
mij als mens wel goed gedaan, al moest ik vooral wennen aan het helemaal 
niks hoeven. Na verloop van tijd merkte ik dat ik klaar was voor iets nieuws. 
De kans kwam voorbij om een ijsfabriek over te nemen en alhoewel die 
koop niet doorging, ontstond bij mij het idee om ijs te gaan maken.’

IN DE LEER  Jacco ging in de leer bij een doorgewinterde ijsmaker. ‘Ik sloot 
mij op met een Italiaan die al veertig jaar ijs maakt. Van hem leerde ik het 
ambacht en als vanzelf nam ik zijn passie over voor het vak. In deze periode 
ontstond mijn plan om puur sorbetijs te gaan maken voor de horeca. Ik 
richtte deze ruimte in als kleine ijsfabriek, kocht de juiste machines en 
richtte ‘EchtIJs.nl’ op. Hier maak ik nu ‘verticaal’ ijs zoals ze dat noemen. 
Dat betekent dat ik ijs ‘spatel’ op de ouderwetse manier, met authentieke 
ijsmachines. Met deze machines kun je alles nog doen, kijk, ik kan hier 
gewoon complete bananen in gooien. Alles wat ik hier maak is vers, zodat je 
de smaak kan proeven van de natuur.’

SORBETIJS  ‘Mijn sorbetijs is allergenenvrij. Dat wil zeggen, ik werk niet 
met melk of noten. Dat is een bewuste keuze, want het gaat me om de pure 
smaak van fruit. In het maakproces begin ik daar dan ook mee, terwijl veel 
moderne ijsmakers juist in omgekeerde volgorde werken en op het laatst 
de smaak toevoegen. Ik begin met een bak aardbeien, frambozen, zeg 
het maar. Of bramen bijvoorbeeld, die gaan er met schil en al in, je proeft 
de pitjes. Ik kook en pureer het fruit en voeg water en suiker toe. In welke 
hoeveelheden ik dat doe, dat is het geheim van de smid. De machine mixt 
alles, er wordt lucht in geklopt en langzaam koelt het af tot ijs. Dat spatel ik 
uit de machine en dan is het klaar om naar een restaurant te brengen.

PUUR PRODUCT  Geur-, smaak- en kleurstoffen komen er dus niet aan te 
pas. ‘Zeker niet’, zegt Jacco, ‘je moet proeven wat het is. Voor citroenijs 
sta ik hier gewoon citroenen te persen. Die smaak kun je ook in een pakje 
krijgen, maar dat wil ik dus juist niet. Beter iets meer werk voor een puur 
product, dat is mijn motto. Mijn ijs maakt onderdeel uit van een dessert 
dat een kok creëert. Dat vind ik misschien wel het mooiste ervan. Met mijn 
passie voor ijs denk ik graag mee met een kok om samen tot verrassende 
creaties komen. Deze winter hebben ze helaas nauwelijks op het menu 
gestaan. De horeca verkeert in zwaar weer, maar ik zie ook veel positiviteit 
en daarom vertrouw ik erop dat het goed komt. Voor hen, en dus ook voor 
mijn ijs.’

ECHT HEEL LEUK  ‘Ik zou dit graag op een kleinschalige manier willen 
blijven doen. Omdat ik geen openingstijden heb, kan ik m’n eigen tijd 
indelen. Dan blijft er nog genoeg tijd over voor andere zakelijke activiteiten, 
want die heb ik ook. En ik hoef niet heel groot te worden, maar ik lever wel 
het liefst aan heel veel restaurants. Ik bouw weer een nieuw netwerk op in 
een voor mij hele nieuwe wereld. Tot voor kort verkocht ik altijd producten 
van een ander. Nu maak ik zelf iets, dat vind ik echt heel leuk.’

|  Beter iets meer werk 
voor een puur product, 
dat is mijn motto  |

WWW.ECHTIJS.NL

Jacco Methorst is Puur IJsmaker van ‘EchtIJs.nl’. 
Vanuit zijn kleinschalige ijsfabriek in het dorpscentrum 

van Nunspeet creëert hij sorbetijs van vers fruit voor de 
dessertkaarten van restaurants in de wijde omgeving.
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LOPEN VOOR EEN DOEL  ‘Het initiatief om te lopen voor een 
bijzonder doel is acht jaar geleden ontstaan. In het begin was 
het evenement kleinschalig en kwamen de deelnemers vooral 
uit ons eigen netwerk. Maar ieder jaar wordt het professioneler 
en een beetje groter’, vertelt Gerben Bredewold, één van de 
initiatiefnemers. ‘Zo zal dit jaar het startterrein worden ingericht 
als een festivalterrein, met foodtrucks en sportief vermaak 
voor de kinderen. Dat zal deze editie nog mooier maken dan de 
voorgaande edities.’ 

5 KM OF 10 KM CROSS  Als deelnemer kun je kiezen uit twee 
afstanden; een vijf en een tien kilometer cross. Beide afstanden 
gaan - geheel onverhard - door het Zwolse Bos. Het is een 
pittig en uitdagend parcours dat loopt door fraaie beuken- en 
berkenlanen, afgewisseld met heuvelachtige heidevelden. 
Voor wie liever wandelt is er een 5 km wandeling, op hetzelfde 
parcours als dat van de hardlopers.   

BOUWEN VAN EEN SOLIDE HUIS  Dit jaar gaat het volledige 
inschrijfgeld naar families in Tanzania die in extreme 
armoede leven. Deze families zijn bekend bij ‘Compassion’, 
een organisatie die ervoor strijdt dat kinderen niet meer in 
armoede hoeven te leven. De kinderen uit deze families worden 
al begeleid in een Compassion-project, maar wonen met hun 
families in erbarmelijke omstandigheden. ‘De kosten voor het 
bouwen van een solide huis liggen voor hen veel te hoog’, licht 
Gerben toe.  

VOOR MINIMAAL VIER GEZINNEN ‘Met de Ren Voor Hun 
Leven-cross gaan we er samen voor om minimaal vier gezinnen 
van een stevig huis te voorzien. Jouw deelname is dus echt 
levensveranderend! Het inschrijfbedrag is iets hoger dan bij 
een gemiddelde regionale loop. Dat vragen we om een zo groot 
mogelijk bedrag op te halen voor dit belangrijke doel.’ 

JOUW INSCHRIJFGELD VOLLEDIG NAAR TANZANIA  ‘Het 
geeft ons organisatoren veel energie om bezig te zijn met de 
voorbereidingen. En het is mooi om te zien dat steeds meer 
bedrijven zich verbinden aan de cross door het evenement te 
sponsoren. Dat doen ze niet alleen in de vorm van geld, maar 
ook door het beschikbaar stellen van bedrijfsmiddelen. Omdat 
de kosten van het evenement hiermee volledig gedekt zijn, kan 
jouw inschrijfgeld geheel naar het goede doel gaan. Zo kunnen 
we met elkaar een bijdrage leveren om de wereld een klein 
beetje mooier te maken’, aldus Gerben. 

Het is winter. De blaadjes die nog aan de bomen zitten, zijn wit van de kou. Maar de organisatie 
van de Ren Voor Hun Leven-cross is alweer in volle gang. Op 18 juni 2022 vindt de zevende editie 

van dit evenement plaats in het Zwolse Bos bij Heerde. 

|  Jouw deelname 
is dus echt 

levensveranderend  |

Bedrijvencross 

Hardloopclinic

Sinds de editie van 2019 kunnen ook bedrijventeams (per team 
max. 5 personen) meedoen aan de vijf kilometer bedrijvencross. 
Veel teams van diverse bedrijven deden al mee in de strijd om de 
felbegeerde wisselbokaal. De afgelopen jaren heeft men binnen 
die bedrijven ervaren dat het goed is voor de teambuilding en 
bijdraagt aan de conditie en gezondheid van de medewerkers. 
Het zet bedrijven echt in beweging! 

Voor de hardlopers die nog een grondige voorbereiding nodig 
hebben, komt er een hardloopclinic. Deze clinic zal onder 
begeleiding van verschillende professionals gegeven worden en 
er zullen zelfs echte hardloop-VIPS aanwezig zijn. 

WWW.RENVOORHUNLEVEN.NL 

MEEDOEN?  Of meer weten over de 
cross en de hardloopclinic? Kijk op 
de website voor meer informatie. 
Voor elke deelnemer is er na afloop 
een goed gevulde goodiebag, 
inclusief hardloopshirt.

HARDLOPEND EEN LEVEN VERANDEREN
Ren Voor Hun Leven: 
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‘Dit is
Wonen

GEVONDEN  ‘Het was augustus’, herinnert Harma zich als 
de dag van gisteren. ‘Het was zo’n mooie dag, ik dacht weet 
je wat, ik ga met het pontje, over de dijk terug naar Epe. Zo 
af en toe doe ik dat vanuit mijn werk. Onderweg zag ik bij dit 
huis een te koop-bord staan. Het zal toch niet waar zijn, ging 
het door m’n hoofd. Ik ging ervan uit dat het al wel verkocht 
zou zijn, maar toen ik op Funda keek, bleek het nog te koop. 
Ik appte Wim, maar verwachtte er eigenlijk niets van.’ ‘Harma 
stuurt mij regelmatig huizen door’, reageert Wim, ‘maar ik 
wilde alleen verhuizen voor het perfecte huis. Deze keer 
appte ik haar terug dat ze het gevonden had.’ 

THUISHONK  En dan gaat het snel. Harma en Wim 
bezichtigen het huis, doen een bod en een uur later is de 
koop rond. ‘Dit huis is kleiner dan we nu hebben’, vertelt 
Harma, ‘maar het heeft wel vijf slaapkamers. Het is dus 
geschikt om ook voor onze drie uitwonende kinderen een 
‘thuishonk’ te worden.’ Wim gaat voor in een rondleiding 
langs alle vertrekken. Het huis bestaat uit twee delen, het 
‘voorhuis’ en het ‘achterhuis’, zoals zij het noemen. ‘Het 
achterhuis was ooit schuur en is door de jaren heen aan 
het huis geannexeerd. Niet zo lang geleden is het helemaal 
opgehoogd’, vertelt Wim. ‘Van de vorige bewoner hoorden 
we dat het water zo ongeveer eens per jaar tot aan de 
gevel staat. Nu zal het niet meer zo gauw binnenkomen. De 
plannen die wij nog hebben voor het huis zijn in elk geval een 
stuk minder ingrijpend.’  

ALLEMAAL HOUT  De grootste klus voor de verhuizing is 
wel het binnenschilderwerk, dat is met het blote oog al snel 
te zien. Het huis heeft veel vertrekken, hoogteverschillen, 
balkenplafonds en opvallend veel kozijnen. ‘Allemaal hout. 
Dat moet allemaal gebeuren. Dat gaan we dus echt niet zelf 
doen, dat was ons direct duidelijk. We hebben de luxe dat 
we het kunnen laten schilderen, dat past ook wel bij onze 
levensfase nu. Bovendien, wij hebben ons eigen werk, we 

kunnen het niet zo snel en al zeker niet zo mooi als de vakman. 
Daarom hebben we contact gezocht met Marc Schroten van 
Van Vemde Schilderwerken uit Epe. Zijn bedrijf verzorgt al 25 
jaar schilderwerk voor ons. We hebben hem gevraagd te komen 
kijken’, vertelt Harma verder. ‘Marc werd ook blij van dit huis. Hij 
zag direct mogelijkheden voor de kleurstelling.’ 

HET KLOPT  Na het hele huis gezien te hebben, zijn we terug 
in het voorhuis waar de woonkamer en de keuken één ruimte 
vormen. Drie van de vier wanden hier hebben ramen, elk raam 
kadert een ander pittoresk uitzicht. Wie niet naar buiten kan 
kijken is schilder Jan Rorije. Hij staat hoog op de stijger en strijkt 
voorlak op de planken en balken van het plafond. ‘Zie je? Het 
klopt’, concludeert Harma enthousiast, kijkend naar zijn werk. 
‘Wij twijfelden eerst of we alles wit wilden, maar Marc wees ons 
met stalen en foto’s op deze lichte, matte grijskleur. De dekkende 
lak is straks dezelfde kleur. Dat komt op al het houtwerk.’ Harma 
wendt zich richting schilder Gerrit Huiskamp die een wand onder 
handen neemt, ‘Alle wanden worden wit. Dit is perfect zo. Het 
houdt de stijl in stand, het past bij de boerderij, maar we wonen 
straks toch in een eigentijds huis.’ 

Harma Stenveld en Wim Frieling zijn nog steeds een beetje beduusd. Binnenkort 
verhuizen zij naar hun dijkhuis (1890) in Veessen. ‘Wat boffen wij’, roept Harma als ze 

even naar buiten stappen en uitkijken over het winterse IJssellandschap met de dijk, de 
draaiende molen en de jachthaven. Nog even en dan wonen ze hier echt!

Marc Schroten en Janet van de Poll werken samen met hun team van 
vakschilders aan allerlei projecten. Zij zijn specialisten in binnen- en 
buitenschilderwerk, wandafwerking en beglazing en adviseren over 
kleurkeuze. Met bouwkundige achtergrond en passie voor het vak denken 
zij graag met je mee.    

WWW.VANVEMDE.NL 
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|  Marc wees 
ons op deze 
lichte, matte 

grijskleur  |
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Taxatie nodig? 
Bel Anne! 
06 - 233 689 00 
info@annedemakelaar.nl
www.annedemakelaar.nl

Wijn. Traditioneel gemaakt in 
Italië. 100% natuurlijk. Zonder 
suiker, zonder koolhydraten. 
10,5 % alcohol. Dat spreekt 
iedereen aan, toch? Zeker als 
je wilt genieten van het leven 
- maar dan wel zo gezond als 
mogelijk. Mees Nijland, Herman 
van Ark en Martin Jansen 
introduceren The Pure Winery, 
‘een wijnassortiment als nooit 
tevoren’. Geen suiker, geen 
koolhydraten dus. Klinkt het 
te mooi om waar te zijn? Deze 
Eper marketingexperts vertellen 
er maar wat graag over. >>

Te mooi

te zijn?
WAAR

om

|  100% natuurlijk. 
Zonder suiker, 
zonder koolhydraten. 
10,5 % alcohol.  |
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SUIKERVRIJ AVONTUUR  Dit 
avontuur begint bij Martin. ‘Via mijn 
investeringsmaatschappij kwam ik in 
contact met een wijnbedrijf. Ik werd nog niet 
direct enthousiast bij de vraag of ik wilde 
instappen. Totdat ik begreep dat het bedrijf 
specifiek suikervrije wijnen had ontwikkeld. 
Juist omdat ik de afgelopen veertig jaar 
nadrukkelijk suikerhoudende producten aan 
de man heb gebracht, was mijn interesse 
gewekt. Nader bekeken zag ik een kans om 
wereldwijd een wijnmerk op te bouwen. Ik 
zocht daarom contact met Herman. Wij zijn 
oude bekenden van elkaar.’ Ook Herman 
was getriggerd door het suikervrije karakter 
van het product. ‘Wij werkten eerder allebei 
bij Coca Cola. Na omzwervingen over de 
continenten, werd nu onze nieuwe missie 
duidelijk. Vanuit de ons beide zo vertrouwde 
Veluwe zouden we aan ‘Pure’ bouwen, 
een wereldwijd merk voor toegankelijke, 
suikervrije wijnen.’ 

WERELDWIJD, GEWOON VANUIT EPE  
‘Opgeteld hebben we veel ervaring en 
expertise, maar al heel gauw werd duidelijk 
dat dat niet genoeg was om ons doel te 
bereiken. Dorpsgenoot Mees haakte aan, 

De stuwende kracht achter Pure 
The Winery is Daniële Cusmano. 
Daniële behoort tot de tweede 
generatie wijnmakers van de familie 
Cusmano, wonend en werkend in de 
Italiaanse wijnstreek Piëmont. Met 
zijn passie voor wijn dacht hij voorbij 
de tradities en zijn studie biochemie 
bracht hem naar zijn doel om een 
vooruitstrevende wijnmaker worden.  

Daniële ontwikkelde een innovatief 
proces om tot een hele nieuwe 
categorie wijn te komen. In dit 
proces worden niet een deel, 
maar álle suikers uit de druiven 
gefermenteerd in alcohol. 100% 
natuurlijk. Een speciale rol speelt 
een nieuwe gistsoort en het 
resultaat is een unieke wijn, zonder 
suiker. Deze heeft - tussen de 
traditionele wijnen – al meer dan 
tien internationale prijzen in de 
wacht gesleept.

Maak kennis met 
Daniële Cusmano 

|  Herman: ‘We 
zijn trots op wat 

er niet in onze 
wijn zit’  |

en toen ging het snel’, vertelt Herman 
verder. Mees is met zijn 23 jaar een kleine 
generatie jonger dan Herman en zo’n twee 
generaties jonger dan Martin. ‘Mees laat 
ons zien hoe klein de wereld is geworden. 
Met zijn online-expertise zorgt hij ervoor dat 
we onze potentiële klanten bereiken.’ ‘Ons 
doel om toegankelijke, suikervrije wijnen te 
vermarkten, nemen we ook letterlijk’, lacht 
Mees. ‘Iedereen kan online van ons kopen. 
Dat werkt uitstekend. We leveren onze 
wijnen via onze webstore, voornamelijk 
direct aan particulieren. Ook horecabedrijven 
en winkels bestellen rechtstreeks. We zijn 
al succesvol in Europa, Amerika, Singapore, 
Australië, overal eigenlijk. En we doen het 
allemaal gewoon hier vanuit Epe.’ 

LEKKER. DAT IS HET ALLERBELANGRIJKST  
Toegankelijk dus. En lekker. Dat is het 
allerbelangrijkst, daarover zijn de drie 
het eens. De wijn moet gewoon lekker 
zijn. ‘De complexiteit die voor de meeste 
consumenten rond wijn hangt, halen wij er 
met Pure uit. Onze wijnen worden vooral 
gedronken door mensen die geïnteresseerd 
zijn in een gezondere leefstijl, maar die wel 
willen genieten. Elke wijnsoort bevat een 

melange van druiven waarmee we een vaste 
smaak aanbieden. Die smaak zou ik willen 
typeren als ‘middle of the road’. Pure The 
Winery kent vijf wijnsoorten; een rode en 
een witte, een rosé, een mousserende witte 
en een mousserende rosé. Stuk voor stuk 
zijn ze suikervrij, koolhydraatvrij en bevatten 
ze aanzienlijk minder calorieën’, benadrukt 
Martin. 

WAT ER NIET IN ZIT  ‘We zien dat 
onze klanten van alle leeftijden zijn en 
voornamelijk vrouw’, vult Herman zijn 
collega aan. ‘We krijgen enthousiaste 
reacties, rechtstreeks en via social media. Zo 
zijn er ook mensen met diabetes die blij zijn 
met ons product. We raden hen overigens 
wel altijd aan eerst te overleggen met hun 
arts. Ook horen we van diëtistes dat ze een 
fles meegeven als een cliënt zijn of haar 
streefgewicht heeft bereikt. We zijn trots op 
wat er niet in onze wijn zit.’ Martin laat hierop 
het voedingsetiket zien dat is toegevoegd 

aan de strak vormgegeven fles: ‘Zo’n 
voedingsetiket is zeker niet gebruikelijk bij 
wijn, maar wij willen transparant zijn.’ 

DAT MOET JE PROEVEN  Mees vindt 
dat iedereen de wijn gewoon maar moet 
proeven. ‘We verkopen probeerpakketten. 
Die zijn in de webshop te bestellen als 
doosje met vier soorten. Je kunt zelfs 
één fles bestellen als je dat wilt. De prijs 
is zo’n € 12,- per fles, maar hou je de 
kortingscodes een beetje in de gaten, dan 
kan het goed zijn dat je uitkomt op € 10,-. 
We zien dat  veel van onze klanten een 
herhaalbestelling doen in onze webshop. 
Dat is een heel mooi compliment! En als 
je liever naar een fysieke winkel gaat, kun 
je binnenkort via een tool op de website 
vinden waar de dichtstbijzijnde winkel 
is die Pure The Winery wijnen verkoopt. 
Vooralsnog is dat voor deze regio trouwens 
‘Koken & Trends’, hier heel dichtbij, aan de 
Hoofdstraat in Epe.’ 

SHOP.PURETHEWINERY.COM  
In de webshop van Pure The Winery 
vind je vijf wijnsoorten;  
• Rode wijn 
• Witte wijn 
• Rosé 
• Mousserend wit 
• Mousserende rosé 

Gebruik de code ‘OMWONEN’ 
en krijg 20% probeerkorting bij 
aankoop van 6 flessen.
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Ferrari 488 GTB - 2017 - 8.210 km - €239.500,-Alfa Romeo 2600 Spider - 1963 - 59.478 km - €139.500,-

Porsche 992 Carrera 4S Cabrio - 2019 - 16.118 km - €174.500,-

Ferrari 812 Superfast - 2019 - 5.800 km - €379.500,-

Nash Healey Roadster - 1953 - 68.083 km - €99.500,-

Drive like a Prins
Service die geen gelijke kent. Daar gaan we voor bij 

Prins. Gedreven door de schoonheid van de automobiel 
en de passie voor kwaliteit en snelheid. Aankoopadvies 

vanuit pure passie voor de auto, hoogwaardig 
onderhoud, haal&breng service, de volledige beleving! 

Welkom bij de club. Tijd om lekker te gaan sturen!

Bekijk de complete collectie online
Galvaniweg 1 Nunspeet   
Telefoon 0341 25 70 14 wimprins.nl

Aston Martin V8 Vantage S - 2015 - 21.579 km - €109.500,-

220118-OmWonen-Prins-Adv236x306.indd   1220118-OmWonen-Prins-Adv236x306.indd   1 19-01-2022   16:2119-01-2022   16:21

Samen startten Herman, Martin en Mees ‘MarketMakers’. 
Dit bedrijf heeft een aandeel in Pure en daarmee dubbel 
belang bij succes. MarketMakers doet alle commerciële 
activiteiten in eigen beheer; van flyerontwerp tot webstore 
en social media. Deze strategie maakt het mogelijk snel te 
acteren bij ontwikkelingen en steeds weer bij te leren.  

IEDER MET EIGEN EXPERTISE  Het resultaat van een jaar online 
canvassen is dat Pure nu als merk wordt verkocht in zestien landen over 
de hele wereld. Acht webstores draaien vanuit Epe en ook de advertising 
wordt hiervandaan verzorgd. Een team van elf jonge professionals, 
ieder met een eigen expertise, monitort, vernieuwt en meet continu - om 
vervolgens te constateren of iets commercieel werkt of niet. ‘We hebben 
hier zoveel steengoede jonge mensen om een merk mee te bouwen, 
daarvoor hoeven we echt niet naar de Randstad’, vertelt Mees met trots. 
‘En we zijn een leerbedrijf. MarketMakers werkt samen met opleidingen in 
de regio en geeft stagiaires de kans om praktische kennis op te doen.’  

OOK VOOR ANDERE MERKEN  Er zijn meer bedrijven die profiteren van 
MarketMakers. ‘Inmiddels doen we hetzelfde ook voor andere merken’, 
vertelt Martin, ‘én we kijken uit naar nieuwe initiatieven. We willen er zijn 
voor ondernemers die een leuk idee hebben, een mooi product, maar 
niet weten hoe ze het op wereldwijde schaal bij de klant krijgen. Voor hen 
willen we een actieve, betrokken rol spelen; PK’s leveren, financieren en 
adviseren. Daarvoor moeten we wel in het product geloven, dat is een 
voorwaarde.’ ‘Pure is daar een goed voorbeeld van’, haakt Herman aan. 
Pretlichtjes verschijnen in zijn ogen wanneer hij zegt: ‘We gaan nu met 
Pure de Franse markt op. If we can make it there, we can make it anywhere!’ 

MERKEN BOUWEN

Mees Nijland, Herman van Ark en Martin Jansen bestormen met hun team van jonge, 
enthousiaste mensen de wereldwijde wijnmarkt met suikervrije wijn van Pure The Winery. 
Hun expertise en kanalen delen zij met start-ups die klaar zijn voor schaalvergroting.

WWW.PURETHEWINERY.COM 

MarketMakers wil er zijn voor start-ups die klaar zijn om de wereld 
te veroveren met mooie producten. ‘Mooie producten’ zijn:  
• Beter voor jou 
• Beter voor de planeet 
• Beter voor dieren 
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HIER LEEFT HET!  ‘Het is nu zes jaar 
geleden dat ik hier voor het eerst kwam’, 
vertelt Patrick. ‘Ik zocht een nieuwe 
manier om mijn tijd in te vullen. Na wat 
googelen besloot ik gewoon eens aan te 
gaan. Toen ik hier binnen kwam, voelde 
het gelijk heel fijn. Hier leeft het! Ik sloot 
me aan bij een groep die samen kookte. 
Dat was op zich een leuke activiteit, maar 
omdat de groep vooral uit oudere, wat 
zwijgzame mannen bestond, vond ik er 
niet echt een persoonlijke klik. Ik stapte 
over naar een andere activiteit en ging 
schilderen. Dat was helemaal nieuw 
voor mij, maar echt, ik verdwijn helemaal 

in het schilderij, ben er met mijn volle 
aandacht mee bezig. Ik vind het een fijne 
activiteit om te doen.’  

VANZELFSPREKEND CONTACT  ‘In het 
atelier ontstaan gesprekken. Dat kan over 
iets heel praktisch en herkenbaars zijn 
en zo kun je elkaar een beetje op weg 
helpen. Het feit dat je allebei kanker hebt, 
maakt contact vanzelfsprekend. En denk 
niet dat alles hier zwaarmoedig is, want 
dat is juist niet zo. Een ‘aaiclubje’ is het 
hier ook niet. Er zijn zoveel activiteiten 
en invalshoeken, je zou het gewoon 
moeten ervaren, zou ik iedereen willen 

‘kLEEF! is zo’n typische motor in onze regio die in alle stilte draait. Elke dag staan in ‘het inloophuis’ 
in Apeldoorn vrijwilligers klaar voor mensen. Want deze ontmoetingsplek is er voor iedereen die 

kanker heeft of heeft gehad, maar ook voor hun omgeving. Toch is het niet zozeer kanker die er de 
hoofdrol speelt, ervaren Patrick Verhoef, Helene Enthoven en Annemieke Simonis: 

|  Patrick: ‘En! We 
lachen veel met 

z’n allen, heel 
belangrijk’  |

Patrick Verhoef is een graag geziene gast in 
het inloophuis van stichting ‘kLEEF in Apeldoorn. 
Annemieke Simonis is hier werkzaam is als 
directeur en Helene Enthoven is één van de 
85 ervaren en professionele vrijwilligers die zich 
inzetten voor mensen met kanker, hun partners, 
familie en nabestaanden. 

zeggen. Vind je het niks, dan laat je het 
bij een kennismaking. Wat mij persoonlijk 
echt heeft verrijkt, is de gespreksgroep 
voor jonge mannen met uitgezaaide 
prostaatkanker. Achteraf gezien had ik 
hen wel eerder in mijn ziekteproces willen 
ontmoeten, maar de groep is pas drie 
jaar geleden ontstaan. We zijn allemaal 
totaal verschillend en toch hebben we 
een soort ondergrondse verbondenheid. 
We bespreken álles. Dat is heel bijzonder.’ 

MET ELKAAR  ‘Helene begeleidt onze 
bijeenkomsten. ‘Zij is onze antenne’, 
zeggen we altijd. Ze zorgt ervoor dat 
iedereen aan het woord komt en dat 
onderwerpen de juiste aandacht krijgen. 
En! We lachen veel met z’n allen, heel 
belangrijk, want humor helpt ons om 
het te dragen.’ Helene Enthoven knikt 
herkennend: ‘Met mijn ervaring in dit 
huis dacht ik aanvankelijk, die mannen 
wíllen helemaal niet praten. Maar de 
vraag lag er en in een mum van tijd 
hadden we zeven mannen bij elkaar. De 
behoefte om elkaar te ontmoeten en 
ervaringen uit te wisselen groeit, ook 
onder mannen, dat heb ik sindsdien wel 
gemerkt. Gelukkig maar, want het doet 
hen goed. Ik zie het aan deze groep. 
Ze hebben echt veel aan elkaar en ze 
hebben al veel meegemaakt samen.’ 

ZELF AANGEVEN  ‘Zo vanzelf als in deze 
groep verloopt het niet altijd, hoor’, haakt 
Annemieke Simonis aan. ‘Soms komen 
we tot de conclusie dat een groep gewoon 
niks met elkaar heeft. Dat kun je niet 
forceren en dan houdt het gewoon op. We 
spelen in op behoeften en we faciliteren, 
dat is wat we hier doen. Intakeformulieren, 
dossiers, wachtlijsten, die heb je overal al, 
die willen wij allemaal niet. De deur staat 
open, elke gast is heel erg welkom. En wij 
weten helemaal niet wat goed is voor een 
ander, laat dat duidelijk zijn, dat mag je 
zelf aangeven. ‘kLEEF! is er gewoon voor 
je, zolang het je iets brengt.’ 
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Wil je meer weten? 
Stichting ‘kLEEF! staat - op allerlei 
manieren - altijd klaar voor haar gasten. 
In het inloophuis aan de Vosselmanstraat 
4 in Apeldoorn worden activiteiten, 
themabijeenkomsten en gesprekken 
georganiseerd. Alle aspecten van het leven 
met of na kanker kunnen aan de orde 
komen, of juist even niet. Kijk op www.
stichtingkleef.nl wat jou aanspreekt en 
loop gewoon eens binnen.  

WWW.STICHTINGKLEEF.NL 

‘KLEEF STEUNEN?  Voor haar 
voortbestaan is stichting ‘kLEEF! 
afhankelijk van giften. Wil je hun 
werk voor mensen met kanker en 
hun naasten financieel steunen? 
Lees er meer over op www.
stichtingkleef.nl/steun-ons. 

OPENDe deur staat altijd 
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Pour Vous

HEERLIJK VOOR THUIS 
Ontspannen momenten worden nog 
mooier met de schatten van de natuur. 
Die vind je in hele diverse thuisproducten, 
zonder toevoegingen, 100% vegan. 
Denk bijvoorbeeld aan klassieke bad- 
en doucheproducten of huisgeuren in 
warme tonen. Laat je inspireren en voeg 
iets toe aan je thuisgevoel. 

Het beste advies
voor je mooiste zelf
Wie binnenstapt bij Pour Vous Cosmonique, stapt in een warm bad van persoonlijk 
contact. Man of vrouw, strak gekleed of in zaterdags tenue, het maakt niet uit, bij 
dit team van experts ben je welkom. Achter de etalage van Hoofdstraat 105 in Epe 
gloort ‘beauty’ en die komt in heel veel vormen. De hartelijkheid is voor iedereen 
dezelfde, het advies is voor iedereen anders.

Het team van Pour Vous Cosmonique, parfumerie 

en schoonheidsinstituut, bestaat uit enthousiaste, 

vakbekwame collega’s die continu open staan voor nieuwe 

ontwikkelingen. Krista Wassink, Henriëtte Koobs, 

Priscilla Tellegen, Janiek Hooghordel, Ernie van Beek, 

Suzanne Derksen, Silke Dekker, Laura Slijkhuis (geen 

foto), Laura van de Belt (geen foto) en Daniëlle Smit 

zetten ieder hun eigen expertise in. Daarin overlappen zij 

elkaar en vullen zij elkaar aan. Voor het beste persoonlijke 
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WWW.POURVOUSCOSMONIQUE.NL 

ULTIEME ONTSPANNING 
In een hot stone massage zorgen de 
weldaad van heerlijke olie en de warmte 
van lavastenen samen voor ultieme 
ontspanning, zowel fysiek als mentaal. 
De combinatie van warmte en beweging 
werkt diep in op het spierweefsel. Na zo’n 
massage ga je rozig weer naar huis. Dat 
gevoel hou je het liefst zo lang mogelijk vast.

VOEL JE HERBOREN 
De warmte van de massage, de doeken 
en de producten voelen weldadig terwijl 
de werkzame stoffen diep doordringen 
in je huid. Met een gezichtsbehandeling 
voel je direct de optimale werking van 
de bijzondere etherische en plantaardige 
oliën van Clarins producten die speciaal 
bij jouw huid worden gekozen. 

PRIKKELENDE OPPEPPER 
Zet je huid in haar eigen kracht met de 
wetenschappelijk ontwikkelde producten van 
Nescens. Een bindweefselmassage is een 
oppepper bij huidproblemen, een opschudder 
die je huid voedt met een hoge concentratie 
werkzame stoffen. Verlaat de salon met een 
huid die glad aanvoelt en laat die weldadige 
prikkeling nog even doorwerken.  

MOOI OUD WORDEN 
Voor deze behandeling haalt Japanse 
wetenschap inspiratie uit natuurlijke 
schoonheid. Een Sensai behandeling ervaar je 
volgens een traditioneel Japans ritueel dat je 
gewoon beleven moet. De producten bevatten 
huid-identieke zijdeproteïne uit het binnenste 
van Koishimaru zijdevezels. Je huid voelt 
uitzonderlijk zacht aan en straalt!  

VERMINDER STORENDE PLEKJES 
Met een VPL behandeling kan je 
haartjes, couperose of pigmentvlekjes 
aanpakken. Laserstralen gaan op 
verschillende golflengten aan de slag 
op plekjes die jou storen. Na meerdere 
behandelingen zie je zeker het verschil 
en kijk je met nog meer zelfvertrouwen 
in de spiegel.  

IN TOPCONDITIE 
Dat je huid is opgeknapt, voel je direct 
na een behandeling in de salon. Dat kan 
niet missen, want het werd speciaal op 
jou toegesneden. Dat resultaat wil je 
behouden. Daarom heeft de parfumerie 
alle ondersteunende producten voor je in 
haar assortiment. Zo houd je zelf je huid 
in topconditie.  

GESTYLED VOOR DE DAG 
Wil jij ook van die jaloersmakende 
nagels? Nagelstyling is een nieuwe 
expertise van Pour Vous Cosmonique. 
Volg de trend, stel je vragen, laat je nagels 
mooi maken of neem tips mee naar huis. 
Want met een startersset van Pink Gellac 
uit de parfumerie stap je zelf over op 
gellak. In alle kleuren. Dat zit. Wekenlang.

GEURENDE PARELTJES 
Een all-time favorite, een trendy nieuwe 
stroming of juist een geur waarmee 
je ruikt als niemand anders. Geuren 
hebben een karakter, een verhaal. Laat 
je meenemen in de wereld van de 
parfums. Hoor de achtergronden en 
krijg het advies dat bij jou past. Ben jij 
klaar voor een pareltje onder de geuren? 

LAAT JE GEZICHT SPREKEN 
Wat aan jezelf zou jij willen accentueren? 
Vertel het de schoonheidsspecialisten 
en visagisten in de parfumerie. Met 
de juiste make-up producten en 
kleurtonen laten zij je gezicht spreken. 
Een eerlijk advies is goud waard! En dat 
is wat je krijgt, direct opgebracht in de 
parfumerie. Kijk mee en volg je gevoel. 
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AUTOMAKELAAR INSCHAKELEN  ‘Verwar 
mij niet met een autohandelaar’, haast Tim 
van Huffelen zich te zeggen. ‘Want dat ben 
ik niet. Ik werk graag met mensen en ik 
droom mijn hele leven al van auto’s. In mijn 
werk als automakelaar volg ik mijn hart 
én ben ik van toegevoegde waarde voor 
mensen. Als het om het verkopen van hun 
auto gaat, is het voor de meeste mensen 
een beetje zoeken. Je kunt je auto inruilen 
bij de garage, hem aanmelden op een 
commerciële website of te koop zetten via 
Marktplaats, maar één ding weet je zeker, je 
krijgt een handelsbod - en dat is altijd laag. 
Door mij als automakelaar in te schakelen, 
zien je kansen er heel anders uit. Bovendien 
bespaar ik je een heleboel gedoe.  

OPEN EN EERLIJK  Heb je een auto te 
verkopen? Dan kom je bij me en hoor en 
zie ik graag het open en eerlijke verhaal 
ervan. Ik kan al snel inschatten of ik iets 
voor je kan betekenen, welke prijs je voor 
de auto kunt verwachten en hoe snel ik 
een koper voor je denk te vinden. Ik vertel 
je precies welke kosten ik reken voor mijn 
diensten en als we het eens zijn, kunnen we 
aan de slag. Ik check of alle gegevens en 
documenten van de auto compleet zijn en 
we maken een verkoopplan. Poetsen hoort 
daarbij, een fotoshoot, een advertentie en 
waarschijnlijk ook een verkoopvideo. Ik 

zorg ervoor dat je auto optimaal voor de 
dag komt, via de juiste online kanalen. En 
de reacties? Die vang ik af. Ze  komen uit 
het hele land en in allerlei talen. Met mijn 
ervaring kan ik die filteren.  

IEDEREEN BLIJ  Is er iemand serieus 
geïnteresseerd, dan volgt een bezichtiging. 
Daar blijf ik altijd bij, zeker ook tijdens de 
proefrit. Ik vertel de belangstellende het 
eerlijke verhaal. Ik praat jouw eventuele 
probleem niet recht, laat dat duidelijk zijn, 
dat doe ik niet. En ik vertel duidelijk aan de 
klant dat hij de auto van jou koopt, niet van 
mij. Als blijkt dat ik de persoon gevonden 
heb die past bij de auto, dan volgt een 
prijsonderhandeling. Met mijn emotionele 
afstand is onderhandelen nu eenmaal 
makkelijker en ik vind het leuk om te 
doen. Natuurlijk houd ik daarbij contact 
met jou. Nadien volgen het papierwerk, 
de overschrijving en de betaling - 
rechtstreeks aan jou. Als alles dan rond 
is en iedereen blij, maak ik de factuur op 
zoals we vooraf hebben afgesproken.’ 

HET HELE PLAATJE  Ook voor de aankoop 
van een auto kun je Tim inschakelen. ‘Ik 
kan je helpen meer zekerheid te krijgen. 
Want hoe weet je nou dat je een goede 
auto koopt? Met mijn kennis en ervaring 
kijk ik met je mee. Heb jij een auto op 

het oog, dan licht ik hem door, bekijk ‘m 
goed, meet de lakdikte op diverse plaatsen. 
Ik laat niet alleen de feiten spreken, ook mijn 
onderbuikgevoel is een belangrijk instrument. 
Zo stel ik vast of het hele plaatje van de 
auto klopt. Er mag best een krasje op zitten, 
maar waar het om gaat is dat je weet wat je 
koopt. En dat je een redelijke prijs betaalt. Ik 
onderhandel voor je. Daarin ga ik ver, maar 
wel op een leuke manier. Ook hierin zoek 
ik de balans. Is de auto eenmaal van jou, 
dan ontvang je mijn factuur met de vooraf 
afgesproken prijs. Transparantie, daar draait 
het om. Dat is belangrijk.’

Auto (ver)kopen

Een auto kopen of verkopen, bij de gedachte al bekruipt je dat knagende gevoel: Hoe 
weet ik wat vertrouwd is? En wat is een goeie deal? Zeker als het gaat om een relatief 
jong en exclusief model. Automakelaar Tim weet alles van auto’s, is helemaal thuis  

in de markt en weet precies waar je op moet letten. Hij kan de sores voor je  
wegnemen en dat is precies wat hij doet.  

zonder gedoe 
|  Ik onderhandel voor je. Daarin ga ik 
ver, maar wel op een leuke manier  |

WWW.AUTOMAKELAARTIM.NL 

Tim van Huffelen werkt sinds een jaar of twee als 
Automakelaar Tim. Zijn jarenlange ervaring als 
autoverkoper zet hij in, net als zijn brede kennis van 
merken, modellen, uitvoeringen en techniek. Ook Tims 
vader, Wim van Huffelen neemt een actieve rol in het 
bedrijf. ‘Wij gaan vaak samen op pad’, vertelt Tim, ‘hij 
is technisch heel sterk en het is ook gewoon leuk.’  

Werken & leven Werken & leven

T
E

K
ST

 A
nn

em
ie

k 
G

re
fh

or
st

  B
E

E
L

D
 M

ar
tin

 H
og

eb
oo

m
 



2726 Wonen Titel van de content

veldkamp wonen

KWALITEIT VAN DICHTBIJ  ‘Ik vind het mooi te zien dat 
kwaliteit van dichtbij weer steeds meer wordt gewaardeerd. 
Daarom zou ik iedereen gewoon eens uit willen nodigen 
bij ons binnen te lopen om zich te laten verrassen door 
de mooie designs van vooraanstaande Nederlandse 
meubelmerken. Kom gewoon eens zitten aan een tafel, op 
een fauteuil of op een bank en vóel de natuurlijke materialen 
en het comfort ervan. Wij kunnen je vertellen over de 
eindeloze mogelijkheden die er zijn en denken met je mee 
over de ruimte waarvoor jij een meubel in gedachte hebt, 
maar het begint bij de beleving.’ 

EINDELOOS KIEZEN  Erwin neemt ons mee langs 
verschillende stijlen en ontwerpen. ‘Pode van Leolux uit 
Venlo - door Roderick en Clair Vos’, wijst hij, ‘de eigenzinnige 
stijl van Harvink uit IJsselstein, landelijk romantischer van 
Jess Design uit Oss, herkenbare handtekening van Bert 
Plantagie uit Cuyk’, noemt hij gaandeweg wat merken op. 
‘Zie je dat we het zwarte tijdperk wel zo’n beetje voorbij zijn? 
De nieuwste woontrends hebben weer meer kleur en ronde 
lijnen. Kijk, voor het onderstel van deze fauteuil kun je kiezen 
uit wel vijftig kleuren. Alleen al het onderstel. Eigenlijk geldt 
voor alle meubels die hier staan dat je eindeloos kan kiezen 
in details als kleur, materiaalsoort en stikwerk.  

ALS JE GOED KIJKT  De wandeling houdt even stil bij een 
bank van Cloak uit Culemborg. ‘Ga maar eens zitten. Dan 
voel je dat design uitstekend samengaat met comfort. Ook 
voor dit model heb je legio mogelijkheden. Je kunt kiezen 
uit bijzonder soepele leersoorten, prachtig geweven zuiver 
scheerwol, Ploeg-stoffen in allerlei soorten. Voor welk 
materiaal je ook kiest, er is een heel kleurenpallet. Zo kan 
deze bank helemaal de ‘look’ krijgen die bij jou past. Ook 
hier weer veel keuzemogelijkheden dus. Maar maak je geen 
zorgen, wij helpen je kiezen vanuit onze visie en kennis. We 
lopen steeds met je mee en adviseren je. Dat doen we aan 
de hand van bouwtekeningen en foto’s, maar we komen ook 
graag bij je thuis.’ 

ZORGELOOS GENIETEN  ‘Werken met Nederlandse merken 
betekent werken met korte lijnen. Dat is prettig. Levertijden zijn 
nog steeds betrouwbaar, ook nu het een gekkenhuis is in de 
wereldwijde transport. Het hout dat onze merken gebruiken 
komt bijvoorbeeld veelal uit Nederlandse bossen. De fabriek 
is makkelijk bereikbaar. En mocht er eens iets mis zijn in de 
toekomst, dan is ook dan het contact heel direct. Je kunt dus vol 
vertrouwen je nieuwe meubel tegemoet zien. Die plaatsen wij 
met alle toewijding bij je thuis. Fijn. Om van jouw huis een thuis 
te maken. Dat doen wij met alle liefde en zorgvuldigheid. Elke 
dag. Zodat jij er optimaal en zorgeloos van kan genieten.’

‘Dichtbij kopen, dat doen wij al zeventig jaar’, vertelt Erwin Veldkamp vanuit de 
showroom van familiebedrijf Veldkamp Wonen in Wezep. Hier staan voor het grootste 
deel Nederlandse designmeubelen voor het uitkiezen. Duurzaam, praktisch en sterk.

Erwin Veldkamp is als derde generatie binnenhuisadviseurs mede-eigenaar 
van Veldkamp Wonen & Slapen. Naast woon- en slaapkamerinrichting, biedt 
deze totaalaanbieder hoogwaardige wandafwerking, harde vloeren, karpetten, 
raamdecoratie en zonweringen. Een team van gecertificeerde vakmensen staat 
klaar voor deskundig woonadvies vanuit de showroom aan de Rondweg in 
Wezep. De kern van de specialistische buitendienst, Bertus en Arjan, zorgt voor 
zorgvuldige aflevering, helemaal klaar voor gebruik.  

WWW.VELDKAMPWONEN.NL 
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Met de wereld meedenken 
‘Als wij je nieuwe meubel komen brengen, kunnen wij het oude 
meubel mee terug te nemen. Dan heb je ook daar geen zorgen 
over. In sommige gevallen doneren wij het aan ‘De Meubelloods/
Gift City’ in Zwolle, een organisatie die gratis meubels 
beschikbaar stelt voor mensen die daar zelf geen geld voor 
hebben. Je moet toch met de wereld meedenken’, aldus Erwin. 

eens zittenKom gewoon
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TAAKVERDELINGEN  ‘Ik denk dat er zo’n dertig jaar 
niets aan dit huis was gebeurd. Door erin te gaan leven 
wilden we duidelijk krijgen wat onze wensen waren. 
Bovendien verwachtten we bijna ons derde kind, we 
hadden gewoon wat tijd nodig. Een aantal maanden 
later waren we zover dat we onze ideeën konden 
voorleggen aan Martijn van Schoonhoven van VVS 
Bouw, zakelijk een oude bekende van Frank’, herinnert 
Elise zich. ‘Eerst hebben we op tafel gelegd wat we 
allemaal zouden willen, daarna volgde ons budget’, vult 
Frank aan. ‘Al snel spraken we over alternatieven en 
taakverdelingen om die twee dingen dichter bij elkaar 
te kunnen brengen. Het is fijn als je iemand direct in 
die fase al kent, dat je vertrouwen hebt in elkaar.’ 

IN EEN BOUWTEAM  Ook Martijn is aangeschoven 
in de ruime leefkeuken van Elise en Frank. Hij 
vertelt: ‘Vanaf het begin was het duidelijk dat we 
een bouwteam zouden vormen met elkaar. En in 
een bouwteam staat alles met vertrouwen en goede 
communicatie. Een ‘klik’ is ook belangrijk en die was er. 
Na een maand of zes voorbespreken en schetsen, was 
het plan daar. Frank stripte met een aantal vrienden 
het huis en wij sloopten de bouwkundige delen. Toen 
het opbouwen kon beginnen, stonden feitelijk alleen de 
muren nog. We hebben de vloeren, de buitenmuren en 
het dak geïsoleerd, nieuwe kozijnen gemaakt en glas 
gezet. Aan de achterkant bouwden we flink uit, boven 
realiseerden we een vaste trap naar de zolder, we 
maakten een nieuw rookkanaal en we zorgden ervoor 
dat alle installaties vernieuwd en weggewerkt werden.’ 

KNAP VAKWERK  ‘Elke dag kwamen we kijken’, 
vertelt Elise over de vijf maanden van verbouwen en 
renoveren. ‘We woonden namelijk met het hele gezin 
tijdelijk hier in de buurt. Zo hadden we allemaal de 
vrijheid, konden we de vorderingen volgen en pasten 
we de plannen soms aan. We wilden dat de stijl 
van het huis behouden zou blijven en zou worden 

aangevuld met een moderne touch. De details maken 
deze woning, daarom was het zéker geen kwestie van 
‘gladstuken en klaar’. Ons project vroeg om vakwerk. 
Kijk maar naar de ornamenten in de plafonds, naar 
deze ensuite deuren of het houtwerk aan de zoldertrap. 
De oude elementen zijn niet te onderscheiden van de 
nieuwe. Dat is echt knap gedaan, wij zijn heel tevreden.’ 

SAMEN GEDAAN  Denkend aan die periode kunnen 
Frank en Elise zich geen stress herinneren. ‘Toen het 
huis helemaal gestript was, dacht ik even: Waar zijn we 
aan begonnen’, vertelt Frank. ‘Maar ik heb steeds het 
gevoel gehad dat we dit samen deden en dat gevoel 
heb ik gehouden.’ ‘We hebben over alle details kunnen 
meedenken, vult Elise aan. ‘Ik heb het ervaren als een 
leuke tijd. Ik ben blij dat de vakmannen van VVS Bouw 
ons overal bij betrokken hebben. Misschien heeft 
Martijn wel eens gedacht, daar komen ze weer! Maar 
hij heeft het niet laten merken.’ Ook nu is van enig 
ongeduld geen spoor te bekennen als Martijn reageert: 
‘Het was een heel leuk project met korte lijnen, precies 
zoals wij graag werken. Dit hebben we echt samen 
gedaan.’ 

Twee jaar geleden kochten Frank en Elise Stenders een prachtige karakteristieke villa in Vaassen: 
Bouwkundig in goede staat, op een mooie plek in het hart van het dorp en met uitzicht op kasteel 
De Cannenburgh. Wel was het van binnen erg gedateerd. En wat wilden ze er precies mee? Frank 
en Elise besloten er eerst maar eens te gaan wonen.  

|  Frank: ‘Ik 
heb steeds 
het gevoel 

gehad dat we 
dit samen 

deden’  |

WWW.VVSBOUW.NL 

MAKEN DEZE WONING
De details

Martijn van Schoonhoven en John van de Vosse 
bundelen hun talenten en ervaringen in Aannemersbedrijf 
VVS Bouw in Epe. John werkt vanuit kantoor aan calculatie, 
werkvoorbereiding, inkoop en administratie. Martijn rekent 
mee in de calculatie en houdt zich vooral bezig met acquisitie, 
begrotingen, coördinatie en  klantencontact. Zij werken samen 
met een team van tien vaklieden. 

Wonen
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Dat ‘genieten van je tuin’ op bijna oneindig veel manieren kan, 
weet Daniël Vos. Hoe jij dat doet, hangt af van je persoonlijkheid 

- en waar jouw tuin zich voor leent natuurlijk. Met zijn kennis 
en enthousiasme laat Daniël steeds weer tuinwensen uitkomen. 

Dat doet hij samen met de collega’s van Vos Tuinvisie en met 
gespecialiseerde partners. 

WELLNESSin eigen tuin
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RIVACY VAN JE EIGEN TUIN 
‘Zwemmen in eigen tuin’ is een wens 
die de laatste paar jaar steeds vaker 
wordt uitgesproken, vertelt Daniël. ‘Dat
ís ook leuk. Of je nou echt zwemmen

 wil of gewoon een verfrissende plons wil maken, 
in de privacy van je eigen tuin is dat een heerlijke 
luxe. Los van de grootte van je tuin en daarmee 
de ruimte voor je zwembad is er veel te kiezen. 
Jouw keuze hangt zeker ook af van wat voor een 
zwemmer je bent, maar opvallend veel mensen 
kiezen voor een zwemvijver. En ik kan ze geen 
ongelijk geven. Een zwemvijver onderhoudt 
zichzelf en is prachtig om te zien.’ 

FREQUENT GEBRUIK  Zo’n zwemvijver kun je 
aanleggen als ‘strakke bak’, maar ook in een 
organische vorm. We richten een deel in als 
zwembad en een deel met waterplanten. Die 
planten maken essentieel onderdeel uit van het 
natuurlijke zuiveringsproces van het geheel. 
Ik vind het mooi om te horen dat verreweg de 
meeste zwemvijvers die wij hebben aangelegd 
nog steeds heel frequent worden gebruikt. Ik heb 
klanten met een 25 meterbad die vrijwel dagelijks 
banen trekken. Maar ook mensen die elke dag 
een dompelbad nemen, het hele jaar door. Een 
zwemvijver kan veel meer zijn dan een paar dagen 
zomerpret voor de kinderen.  

|  Even 
dompelen 
maakt je 
avondje 
wellness 
natuurlijk 
compleet  |

|  Een zwemvijver 
onderhoudt 
zichzelf en is 
prachtig om te 
zien  |

HEERLIJK ONTSPANNEN AVOND  In combinatie 
met een zwemvijver leveren wij heel regelmatig 
een hot tub of een barrel sauna, of allebei. Moet 
je je voorstellen, je eigen wellnessfaciliteiten 
in de beslotenheid van je tuin! Zo’n hot tub en 
sauna stook je elektrisch warm, dan zijn ze in een 
kwartier klaar voor gebruik. Zelf ben ik wel fan van 
een vuurtje stoken, dus ben ik wel gecharmeerd 
van houtgestookte hot tubs en sauna’s. Terwijl 
je dan het vuur lekker opport, kun je je extra 
verheugen op een heerlijk ontspannen avond. 
Meer dan anderhalf à twee uur voorbereidingstijd 
is daar niet voor nodig en de avond is nog lang 
genoeg. 

P ALTIJD KLAAR VOOR  Even dompelen maakt je 
avondje wellness natuurlijk compleet. En daar is 
je zwemvijver dus altijd klaar voor! Het natuurlijke 
reinigingssysteem doet gewoon doorlopend 
z’n werk. Geen ingewikkelde toestanden met 
chloortabletten, maar puur natuur en toch 
kraakhelder. Daar moet ik wel bij zeggen dat je 
er een type voor moet zijn. Natuurwater beleeft 
gewoon anders dan zwembadwater. Hou je van 
een mooi blauw, strak bad waarin de temperatuur 
optimaal is, dan past dat wellicht beter bij je. 
Een zwemvijver kan tot zekere hoogte wel 
verwarmd worden hoor, maar het is en blijft ook de 
leefomgeving van planten en dieren.  

DECENNIALANG PLEZIER  Dat betekent trouwens 
niet dat je zwemt tussen algen en vissen. In de 
vijver is een aparte bak dat onderdeel uitmaakt 
van het geheel. Die bak is het zwemgedeelte en 
dat is helemaal schoon. Toch kan het zijn dat je 
een verdwaalde kikker of salamander tegenkomt. 
Dat hoort er een beetje bij, dat moet je je vooraf 
goed realiseren. Als ik met mensen praat over 
hun zwemwensen, vertel ik hen dat duidelijk, 
want spijt achteraf zou enorm zonde zijn. Maar 
als het aspect ‘beestjes’ je niet afschrikt, is een 
zwemvijver waarschijnlijk een hele goede keuze. 
Daar kan je decennialang plezier van kan hebben, 
zowel in gebruik als om op uit te kijken.’
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WWW.VOSTUINVISIE.NL 

WWW.ECOLAN.NL 

WWW.AUGA.NL 

WWW.MOERINGS.NL 

Daniël Vos is eigenaar van Vos Tuinvisie – specialist in 
ontwerp, uitvoering en onderhoud van tuinen. Voor de 
projecten waarin een zwemvijver wordt gebouwd, zoekt 
hij de samenwerking op met de specialisten: AUGA denkt 
mee in de benodigde techniek, Waterplantenkwekerij R. 
Moerings in de juiste plantencombinatie en Ecolan zorgt 
voor de speciale vijverfolie.  

‘Er is EPDM-folie op basis van synthetisch rubber en dat maken wij’, 
vertelt Remi Hoogland van producent Ecolan. ‘Het heeft een speciale 
samenstelling en is vrij van toxische stoffen. Dat wil je, want een 
zwemvijver is de leefomgeving voor planten en dieren, maar ook voor 
bacteriën. Die zijn zelfs heel belangrijk voor het schoon houden van je 
vijver. Op het eerste gezicht denk je misschien dat deze folie hetzelfde 
materiaal is als op daken ligt, maar dat is zeker niet zo.  

Dit materiaal is speciaal ontwikkeld voor vijvers en als het om een 
zwemvijver gaat, raden wij aan een materiaaldikte te gebruiken van 
1,2 mm. Het is taai spul, helemaal geschikt om in en uit het water te 
klimmen. En sla je er met een roeispaan toch een keer een gat in? Dan 
is het probleemloos te repareren. Fluitje van een cent. Uit ervaring 
kunnen we toezeggen dat de folie levenslang meegaat, pas na een 
jaar of vijftig begint het tekenen van ouderdom te vertonen.  

Een zwemvijver om jarenlang plezier van te hebben is een samenspel 
van de juiste materialen, techniek en natuurlijke processen. De balans 
luistert nauw. Een ervaren zwemvijverbouwer als Daniël kent het 
recept voor succes.’ 

‘Met zo weinig mogelijk techniek en energieverbruik zo veel mogelijk 
bereiken, dat is wat je wil voor je zwemvijver. En als je dat systeem 
slim inricht, heb je daar voor eens en voor altijd plezier van’, vertelt 
Rob Overbekking van AUGA – specialist in vijvertechniek. ‘Een pomp 
zorgt ervoor dat het water in beweging blijft, dat is het belangrijkst. 
Hoe sterk die pomp is en hoe groot je leidingen moeten zijn, stemmen 
we af op de maat van je zwemvijver en de afstanden die het water 
moet afleggen.  

De keuze voor een beluchtingspomp is afhankelijk van het filter 
dat wordt gebruikt, maar waar het om gaat is dat je de juiste 
bacteriëncultuur stimuleert. Ook een plantenfilter krijgt een 
strategische plek in het geheel en een eventuele UV-C unit draagt 
extra bij aan helderblijvend water. Goede verlichting maakt het 
helemaal compleet en creëert extra sfeer voor je avondje wellness 
in eigen tuin. Ook blijft zo de zwemvijver in de donkere dagen een 
prachtig deel van je tuin. 

Een standaard bestaat eenvoudigweg niet, bij het uitdenken van de 
techniek rekenen we zelfs met de windrichting. Om er zeker van te zijn 
dat jij straks een doordacht en goedwerkend systeem hebt in je tuin, 
denken we met Daniël mee.’ 

‘Door de laatste ontwikkelingen in materialen kunnen 
we steeds meer soorten beplanting aanleggen in 
zwemvijvers. Ik zou het bijna een ‘tuin’ willen noemen, 
zo mooi kun je variëren in soorten en kleuren. Maar 
de plantencombinatie is zeker niet alleen mooi, 
deze speelt een hele belangrijke rol bij het helder 
houden van het water’, vertelt René Verspuij van 
Waterplantenkwekerij Moerings.  

‘Normaal gesproken ontstaan er in het water vanzelf 
omstandigheden waarin algen goed groeien. En als 
dat zo is, weten we ook dat ze sneller groeien dan de 
planten. Dat zie je aan het water, dat wordt groen of 
er ontstaan draadalgen. Door met name het gehalte 
aan mineralen te sturen en het water te filteren over 
bijvoorbeeld lava- en biokorrels, kunnen we het 
biologisch evenwicht keren. We zorgen ervoor dat 
de planten zó goed kunnen groeien dat ze met hun 
wortels de voedingsstoffen opnemen en algen geen 
kans meer maken. Zo blijft het water kristalhelder. 

Hoe je precies zorgt voor de juiste omstandigheden, 
dat is een kwestie van de waterhardheid laten meten, 
heel eenvoudig. Daniël en zijn collega’s zijn helemaal 
op de hoogte van alle vervolgstappen en desgevraagd 
denken wij met zijn team mee. Natuurlijk.’ 

Taai spul 

Slim systeem 

De rol van planten |  Helemaal geschikt 
om in en uit het 
water te klimmen  |

|  We kunnen het biologisch 
evenwicht keren  |

|  Goede verlichting creëert 
extra sfeer voor je avondje 
wellness in eigen tuin  |
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Klassieke Hollandse pot, pasta’s met garnalen of zalm, ook 
vegetarische maaltijden staan regelmatig voor je klaar. Neem 
gerust even de tijd om te snuffelen voordat je je keuze maakt. 
Elke dag wordt hier gekookt in de keuken achter de winkel. Met 
verse, pure ingrediënten, maaltijden waar belangstelling voor is 
en wat het seizoen brengt. De koks blijven steeds in beweging 
en laten zich overal inspireren tot weer iets nieuws, iets anders. 
Thuis hoef je je maaltijd alleen nog op te warmen. Geniet 
ervan, het kan! 

‘Ken je boer’. Dat is het motto van Marco en Yvonne Jurriëns, 
want dat zegt wat hen betreft meer dan menig keurmerk. 
Met dat motto mag je als klant vertrouwen op het allerbeste 
vlees. Wat dat betekent? Het boerenbedrijf van hun keuze is 
kleinschalig, geeft dierenwelzijn prioriteit, schenkt de dieren 
de ruimte én is in de regio te vinden. Al jaren neemt de slagerij 
dieren af van voor hen door en door bekende bedrijven. Marco 
en Yvonne zorgen ervoor dat de kippen, runderen, varkens of 
lammeren geslacht worden bij kleinschalige slachters. Ze gaan 
regelmatig bij de bedrijven aan, opdat ze weten waar hun vlees 
vandaan komt. In alle opzichten.  

Eens iets anders op de barbecue dan een hamburger of een 
saucijsje? Laat je inspireren door het assortiment van de 
vakman. Je kan er alles over vragen. Marco geeft je graag de 
juiste tips voordat jij je bijvoorbeeld waagt aan een groot stuk 
vlees op je Kamado. Ook in de winter. Natuurlijk.  

Proef het zelf. 
Aanlokkelijke maaltijden, (borrel)hapjes, 
broodjes, soepen, ze lonken naar je in de 
vitrine. Want al draait het bij Keurslager 
Horst nog steeds om vlees van topkwaliteit, 
het ambachtelijke slagersassortiment is de 
laatste jaren langzaamaan aangevuld. Wie nu 
binnenstapt in de compleet vernieuwde winkel 
aan de Brinklaan in Epe, staat meteen met 
z’n neus op een scala van verse producten, 
puur en ambachtelijk. Laat je verleiden, vul je 
winkelmandje en proef het zelf: de optelsom 
van vakmanschap, betrokkenheid en traditie. 

Eet met de seizoenen mee. 

Ken je boer.

Barbecue-tip?  
Vraag het de vakman. 

Recepten van 80 jaar oud, ze werden van vader op zoon 
overgedragen en nog steeds worden ze gekoesterd. Alleen 
het zoutgehalte is in de loop van de jaren naar beneden 
toe aangepast. 80% van de producten wordt in eigen 
slagerij gemaakt. Denk dan aan Gelderse rookworst, 
leverworstsoorten, hammen, droge worsten, balkenbrij. 
Allemaal worden ze gemaakt met pure ingrediënten, pure 
kruiden, zelf gemixt en met zo min mogelijk toevoegingen. 
De worstmakerij van keurslager Horst is alom geprezen, 
niet alleen door haar klanten, ook door collega vaklieden. 
In de afgelopen jaren vielen al veel producten in de prijzen. 
Producten uit deze worstmakerij, daar rij je voor om. 

Varkens die van big tot slacht leven 
in een groep, ruimte krijgen om te 
wroeten en vrij te bewegen. Koeien die 
in loopstallen leven, ‘s zomers buiten 
lopen en weidegras eten met kruiden 
en pollen. Kippen die het daglicht zien, 
rondscharrelen en langer mogen leven. 
In deze slagerij vinden ze dat allemaal 
heel gewoon. Want die vrijheid, dat 
proef je later. Je herkent die vrijheid 
ook aan de structuur en de smaak van 
je stukje vlees. De dieren ontwikkelden 
namelijk als vanzelf mooie spieren.  

Koken, braden, stoven, sudderen. 
We nemen niet de tijd, we hebben 
het niet, het maakt ook niet uit 
waarom, het komt er gewoon niet 
van. Maar wat is het lekker om 
zo af en toe eens een stoofpotje 
op tafel te zetten, erwtensoep 
te serveren of je huisgenoot te 
verrassen met een nostalgisch 
gerecht. De slagerij presenteert 
heerlijke producten, kant en klaar, 
uit de tijd dat koken bijna een 
dagtaak was. Wat een luxe toch, 
je hoeft alleen nog maar te kiezen. 

Marco en Yvonne Jurriëns zijn zo’n 
15 jaar de eigenaren en drijvende 
krachten achter Keurslagerij Horst in 
Epe. Hun slagerij aan de Brinklaan is 
onlangs helemaal vernieuwd. Ook via 
hun website inspireren zij hun klanten 
graag met mooi en verantwoord vlees, 
aangevuld met een uitgebreid vers 
(gemaks)assortiment. 

Traditioneel 
en toch snel.

Bewegingsvrijheid. 
Dat proef je.

Award winning.  
Daar rij je voor om. 

WWW.KEURSLAGERHORST.NL 

&Puur ambachtelijk.
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Loop jij hier ook (wel eens) tegenaan? 

•   Je kocht iets omdat dat sneller was dan het zoeken 
naar waar het thuis lag 

•   Je wilt door middel van structuur je kind verder helpen 
naar zelfstandigheid  

•   Je gaat verhuizen en je wil ‘schoon schip’ maken 
•   Je werkplek blijft zo akelig aanwezig op de keukentafel 
•   Je weet niet precies wat je met de spullen van een 

overleden dierbare wil 
•   Je struikelt over de bult schoenen in de hal 
•   Je hobby ligt eigenlijk nooit startklaar, je moet eerst 

spullen zoeken 
•   Er ontbreekt altijd wel íets na de overdracht van de 

kinderen 
•   Je fiets uit de schuur trekken is een hele exercitie 

Overal is een praktische oplossing voor te bedenken. De 
professional organizer heeft hier haar vak van gemaakt. 

HULP BIJ JE KEUZES  ‘Mensen die contact met mij opnemen, 
lopen in hun dagelijks leven steeds ergens tegenaan. Daar 
komt onrust vandaan en die onrust kan je overmannen’, weet 
Judith. ‘In een gesprek vertel je mij daarover, dat is waar we 
beginnen. Dan leer ik je kennen en hoor ik de wens die je hebt, 
wat je voor jezelf zou willen bereiken. Daarbij zal je wel tijd 
moeten investeren, want overzicht krijgen, kost nu eenmaal tijd. 
Je krijgt inzicht in gewoontes en in zaken die jíj belangrijk vindt. 
Samen stellen we vast wat voor jou echt waarde heeft, wat we 
belangrijk maken, want dat helpt jou in je keuzes.  

DAT BEPAAL JIJ  En je hoeft niks weg te gooien als je dat niet 
wilt. We maken concrete afspraken. Ik stel vragen en leg keuzes 
voor, maar steeds met jouw wens voor ogen. Ik help je om 
ingesleten gedrag zichtbaar te maken en van daaruit keuzes 
duidelijk te krijgen. Hoe en in welk tempo we dat doen, dat 
bepaal jij. En misschien doet opruimen soms een beetje pijn.  
Dat mag. Ik loop naast je, ik heb geen oordeel en houd steeds 
jouw doel in het vizier. Mensen denken vaak: Opruimen moet ik 
toch wel zelf kunnen? Maar niet iedereen kan dat, of misschien 
houdt iets je tegen.  

ONVERWACHTE WINST  Een goedlopend systeem bedenken 
kan lastig zijn, maar een systeem onderhouden lukt veel mensen 
wél. Als jij dat wilt, gaan we samen het hele huis door, tot achter 
de schotten op zolder. Ik help je. Als jij die spin voor me vangt. 
Ik heb veel respect voor de mensen die dit met mij aangaan, 
want niks is zo lastig als veranderen. Samen zetten we een 
systeem op, eentje die is ingericht op jouw gewoonten. Er mag 
geleefd worden in huis, het mag ook best ontploffen, maar met 
een goed systeem is het ook snel weer opgeruimd. Daar werken 
we naartoe. Ik zie dat het mensen energie, plezier en ruimte 
oplevert, maar ook rust, tijd en zelfs geld. Dat is gewoon tof!’ 

WWW.ORDEVANVUGT.NL 

Judith van Vugt hielp altijd al vrienden, familie en anderen om hun huis (en 
leven) op orde te krijgen. Toen ze zag wat een winst op allerlei vlakken dit 
mensen opleverde, besloot ze de opleiding tot Professional Organizer te doen. 
In 2019 maakte ze haar diensten formeel met de oprichting van ‘Orde van Vugt’. 
Judith werkt voornamelijk voor particulieren en kleine zelfstandigen. T
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Orde
op zaken

Thuis tot rust komen zonder dat uitzicht op je thuiswerkplek of een hink-stap-sprong over 
kinderspullen. Klinkt dat als een heerlijkheid? Of meer als iets onbereikbaars? Judith van Vugt is 
professional organizer. Zij helpt je orde op zaken stellen in je kast, op je zolder, in je leven. En dat 
kan je veel opleveren! 

|  Met een goed 
systeem is het 
ook snel weer 

opgeruimd  |

Werken & leven
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Aanleg, onderhoud & levering
Beregening

Ledderweg 48
8161 SX Epe
T  +31 (0)578 - 70 10 68
E info@wilkon.nl

Daktuin

Tennisbaan
Tuin

Verticale tuin
Paardenbak

Beregeningstechniek › Kunststoft echniek › Technische dienstverlening › Bronboring › Bluswatervoorziening

Sleufl oos
leidingen
aanleggen

Beregening voor uw tuin
Advertorial

De systemen voor tuinberegening van Wilkon houden uw tuin 

in topconditie! Een goed beregeningssysteem zorgt er namelijk 

voor dat uw planten en gazon voldoende water krijgen, op 

de momenten dat de natuur het even laat afweten. Zo bent 

u voortaan niet meer afhankelijk van het grillige Nederlandse 

klimaat. En bovendien kunt u uw tuinsproeier in de schuur laten: 

onze tuinberegening werkt volledig automatisch!

De voordelen van tuinberegening
Het grote voordeel van tuinberegening ligt natuurlijk 
voor de hand en is hierboven reeds aangehaald: uw 
tuin krijgt op de juiste momenten voldoende water.  
Dit zorgt voor groener gras, beter bloeiende bloemen 
en planten en dus een fraaier aangezicht. Het handige 
is dat het systeem voor tuinberegening zelf de 
momenten herkent waarop een scheut water nodig 
is. Wanneer de grond te droog is, nadat het een poos 
niet geregend heeft, schakelt het systeem zichzelf in en 
voorziet uw tuin van een prettige regenbui.

Tuinberegening neemt u werk uit handen
Dit betekent dat u zich hier zelf niet meer druk om 
hoeft te maken. De vraag of sproeien al nodig is kunt u 
voorlopig negeren: uw systeem bepaalt zelf het juiste 
moment. En gaat u een paar weken op vakantie?  
Dan hoeft u niet de buurman te vragen om dagelijks met 
de tuinslang in de weer te gaan. Bovendien gebruikt 
ons systeem voor tuinberegening precies zoveel 
water als nodig is. Als u zelf met de hand sproeit zult u 
daarentegen in veel gevallen onnodig water verspillen. 
Automatische tuinberegening neemt u dus werk uit 
handen en scheelt ook nog eens op de waterrekening.

Ondergrondse tuinberegening
U wilt natuurlijk niet dat uw beregeningssysteem de 
uitstraling van uw tuin aantast. Daarom is het een 
groot voordeel dat onze tuinberegening kan worden 
weggewerkt onder de grond. Voor het plaatsen van de 
polyethyleen leidingen en pop-up sproeiers maken 
we namelijk gebruik van de allernieuwste technieken. 
Deze worden bij voorkeur toegepast op een nieuw 
aan te leggen tuin. Maar ook in uw bestaande tuin 
kunnen we ons innovatieve beregeningssysteem 
implementeren.

Kies ook voor tuinberegening van Wilkon
Wij maken voor iedere tuin een tuinberegenings-
systeem op maat. Door onze jarenlange ervaring zijn 
we in staat u van vakkundig advies te voorzien van 
tuinberegning tot complete beregeningsinstallaties. 
Bent u dus ook op zoek naar een manier om uw tuin 
efficiënt te kunnen hydrateren? Neem dan contact op 
met ons op. Wie weet ontwerpen we dan binnenkort 
ook uw ideale systeem voor tuinberegening!

Interesse?
Neem voor een eerlijk en deskundig advies of een 
vrijblijvende offerte contact op met onze adviseurs. 

Wilkon Watermanagement & Techniek
Ledderweg 48, 8161 SX Epe, T +31 (0)578 - 70 10 68 
E info@wilkon.nl, www.wilkon.nl
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OP
serieus te nemen

WAAR JIJ LAST VAN HEBT  ‘Mensen komen hier op afspraak en nemen 
hun eigen fiets mee. We zetten de fiets dan op een rollerbank en richten 
er een camera op. Ik vraag je om te fietsen, analyseer hoe je erop zit en 
het systeem meet. De zadeldruk bijvoorbeeld. Die wordt in kleur in beeld 
gebracht. Daarmee zie ik precies waar de druk zit waar jij last van hebt.  
Die moeten we dan aanpakken. Na elke aanpassing meten we opnieuw.  
We nemen de tijd en gaan veel verder dan ‘bike-fitting’.  

INTERPRETEREN  Mensen hebben medische klachten om heel serieus 
te nemen. Daarmee houd ik rekening bij het interpreteren van de 
meetresultaten. Problemen in nek of rug, ongemakken van neuropathie, 
reuma, artrose, een stoma, prostaatproblemen, vaginale klachten, ze  
komen allemaal voor. We praten erover, zodat ik je ook echt kan helpen.  
Ik hoor regelmatig: ‘Ik had al heel veel geprobeerd.’ Zo blijkt maar, je moet 
het ervaren. En waarom zou je het niet doen?’ 

Hoe zit je op je fiets? En vooral, hoe kan het beter? 
Of zelfs: hoe kan het tóch. Dat zijn vragen die de 
rijwielspecialisten van De Rijwielhoek dagelijks 
stellen. Zij hebben niet alleen een hart voor fietsen, 
maar ook voor mensen. En dat levert expertise op 
waar jij profijt van kan hebben. 

Maikel IJsseldijk is twee dagen in de week verbonden 
aan De Rijwielhoek. Vanuit zijn drive en expertise als 
fysiotherapeut interpreteert hij de resultaten van het 
meetsysteem in de winkel: 

Klachten om

Vrije tijd

LAST VAN ZADELPIJN  ‘Ik moet wat met die zadels, dacht ik. Daar begon 
het mee’, vertelt Willem van der Weerd, oprichter van het bedrijf. ‘Zo veel 
mensen vertelden me last te hebben van zadelpijn! Ik vond een speciaal 
zadelmerk, verdiepte me erin en het werd een succes. Wat heb ik veel 
zadels verkocht. Echt heel veel. Vanuit die zadels ging ik stap voor stap 
verder met verbeteren. Voor m’n klanten. Ik heb veel van hen geleerd, 
door goed te luisteren, uit te proberen en zo een goed beeld te krijgen. 
Ik houd ervan om mensen te helpen. Inmiddels heb ik een team om me 
heen verzameld en eigenlijk zit iedereen hier zo wel in elkaar.  

ALTIJD OP ZOEK  Het gros van de mensen – en dus ook van onze 
klanten - heeft zadelpijn. Pijnlijke schouders, rugklachten, tintelende 
vingers komen ook heel veel voor. Hier in de winkel vinden we samen 
een oplossing. Dan moet je denken aan de afstelling van de fiets, een 
aanpassing van het zadel, een ander model stuur, handvatten, soms 
pedalen. Er zijn mensen die niet meer konden fietsen en die help ik weer 
op de fiets. Als dat lukt, dan denk ik: Yes! Er zijn ook mensen die nu per rit 
veel verder fietsen, klachtenvrij. Ik ben altijd op zoek naar producten op 
de markt die mensen kunnen helpen en dat blijf ik doen.’  

KLEINE AANPASSING  Zo liep Willem tegen een meetsysteem aan, vertelt 
hij verder. ‘Ik wist: dit is het!’ Dat systeem staat er nu sinds twee jaar. 
‘Als je soms denkt, zo’n meetsysteem is voor fanatieke wielrenners en 
mountainbikers? Ja, dat kan. Maar de grootste groep voor wie wij meten 
zijn mensen met een e-bike. Het is druk, het zingt rond dat wij je kunnen 
helpen. En dat is ook zo. We kunnen exact zien wat er verandert zodra je 
ook maar iets aanpast. De klant kijkt fietsend mee en voelt het verschil. 
Een geveerde zadelpen, andere handvatten, een ander model stuur, soms 
zit het grote verschil in maar een paar millimeter bijstellen, echt waar.  

MOBILITEIT VERANDERT JE LEVEN  We helpen ook oudere mensen 
weer de weg op. Een zadellift kan een mooie uitkomst zijn, maar 
driewielers verkopen we ook regelmatig. Als dat helpt, maken we ze 
elektrisch ondersteund. Dat doen we in de werkplaats. Mensen staan 
steeds vaker open voor speciale fietsen. Dat is mooi om te zien, want 
mobiliteit verandert je leven wel echt. Ook ligfietsen en duofietsen leveren 
we veel. Dit werk doen we vanuit ons hart. We zijn continu bezig met 
verbeteren. Dat doen we net zo goed voor een stadsfiets, trouwens. Elke 
fiets die hier weggaat, daaraan wordt aandacht besteed.’

WWW.DERIJWIELHOEK.NL 

Willem van der Weerd startte in 2010 De Rijwielhoek. Zijn sociale karakter is terug te 
vinden in de hele dienstverlening van zijn winkel en werkplaats aan de Dorpsstraat 24a 
in Oene. Inmiddels werken hier (seizoensafhankelijk) vijf tot zeven vakmensen. Binnen 
dit team zet fysiotherapeut Maikel IJsseldijk zijn kennis in en combineert deze met zijn 
affiniteit met fietsen. T

E
K

ST
 A

nn
em

ie
k 

G
re

fh
or

st
  B

E
E

L
D

 M
ar

tin
 H

og
eb

oo
m

 

Op- en afstappen lastig? 
Met een zadellift vind je stabiliteit. Sta je stil, dan sta je met je zadel 
laag, twee voeten aan de grond. Ben je eenmaal op gang, dan zet je 
al fietsend je zadel op de goede hoogte, gewoon met een knop op je 
stuur. Dat neemt onzekerheid weg. Wel zo veilig ook.  

De  weg
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ELEMAAL ANDERS In september 2021 openden Pasquale Carfora en 
Elisa Leune de deuren van hun restaurant met een duidelijke missie. 
‘We willen onze gasten Italië laten ervaren, maar dan helemaal anders 
dan hoe iedereen het kent. Begrijp me niet verkeerd, ook wij eten 

graag een pizza, maar Italië heeft zo veel meer te bieden! Dat is wat wij onze gasten 
willen laten beleven; een bijzondere ervaring wanneer onze filosofie samenkomt 
met een fijne sfeer en prachtige Italiaanse producten’, vertelt Pasquale. 

VERS VAN HET LAND  Die filosofie blijkt een diepgewortelde passie voor de 
Italiaanse keuken, waarin wordt bereid wat de seizoenen brengen. ‘Je eet wat je 
aantreft in je tuin, dat is hoe wij Italianen koken. In de winter is dat bloemkool, 
kool, pastinaak. Mensen zeggen dan: ‘ik wist niet dat het Italiaans was’, jazeker 
wel. Hier halen we de verse producten dan niet uit de tuin, maar bij biologische 
boeren in de regio, boeren met wie we samenwerken. ‘s Morgens doe ik 
boodschappen, vers op het land, ’s middags vindt onze gast ze in het gerecht.’ 

TYPISCH ITALIAANS  ‘We hebben geïnvesteerd in goede stoelen, want we 
serveren het liefst vier, vijf, zes, negen gangen. Als je het wilt horen, vertellen 
we je er alles over. Buiten de verse producten uit de omgeving, halen we 
typisch Italiaanse producten uit allerlei uithoeken van Italië. Parmezaanse kaas 
bijvoorbeeld, die 72 maanden gerijpt is. We hebben een prachtige selectie van 
olijfoliën waarover we je graag alles vertellen in een proeverij. We serveren 
heerlijke kaviaar, wel Italiaans, maar niet direct als zodanig bekend.’ 

IEDEREEN LATEN PROEVEN  ‘En wat denk je van een wijn die vijftig meter onder 
de zeespiegel op smaak is gekomen’, vraagt Elisa met al hetzelfde enthousiasme. 
‘Er worden er maar 120 van gebotteld elk jaar. We hebben een breed assortiment 
aan wijnen, zodat we iedereen kunnen laten proeven wat Italië op wijngebied te 
bieden heeft. Een groot deel kopen we rechtstreeks van de wijnmakers zelf. Net 
als alle andere producten zijn ze met zorg uitgekozen en hebben ze een verhaal. 
Onze producten komen ook vrijwel allemaal van familiebedrijven, dat betekent 
veel voor ons.’  >>

| Pasquale: ‘Je eet 
wat je aantreft 

in je tuin, dat is 
hoe wij Italianen 

koken’  |

HItalian. Fine. Dining. Dat is in 
drie kernwoorden wat je mag 

verwachten van een bezoek aan 
Aroma, het nieuwe restaurant aan 
de Kerkweg 1 in Vaassen. Het zijn 

Pasquale Carfora en Elisa Leune die 
er samen met hun team alles aan 
doen om je een heerlijke avond te 

bezorgen, een avond vol bijzondere 
Italiaanse verrassingen.  

Beleef de passie van

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

Officieel dealer van

WIJ MAKEN SCHOON SCHIP
GESNOEIDE PRIJZEN!

293,-

268,-

STIHL MS180 
KETTINGZAAG
Bladlengte 35cm

STIHL RE90 
HOGEDRUKREINIGER

179,-

159,-

STIHL BG56 
BLADBLAZER339,-

299,-

STIHL RLE240 ELEKTRISCH 
VERTICUTEERMACHINE

199,-

189,-

STIHL RMI422 
ROBOTMAAIER

1.099,-

999,-

0578 - 614 161
Parkweg 10, Epe
info@lokhorst-epe.nl

www.lokhorst-epe.nl

Kort en bondig: hoge kwaliteit tegen een 
goede prijs, betrouwbaarheid in afspraken 
en kosten. En héél belangrijk: ervaring in 
het bedrijfsleven en daardoor ook in staat 
om de waarde, de haalbaarheid en de 
noodzaak van adviezen te beoordelen. 
Naar onze mening staat accountancy niet 
los van de natuurlijke adviesfunctie van 
de accountant.

Compleet overzicht Duidelijk berichtHelder inzicht

“
Enthousiaste ondernemers gericht op Inzet & detachering gericht op In achering 

+ werving & selectie van professionals
Enthousias achering Enthousiaste ondernemers gericht op Inzet & detachering 

Dank voor je doorverwijzing!! Ik heb binnenkort 
een afspraak staan. Eigen schuld. Krijg je als

 je/jullie goed werk leveren!
WELKOM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

adv-lokhorst_236x156-maart2020DRUK.pdf   1   11-03-2020   18:30

WWW.RESTAURANT-AROMA.NL 

FAMILIEBEDRIJF  ‘Zelf zijn we ook een familiebedrijf’, haakt Pasquale aan. ‘We 
zijn een jong stel, mijn moeder staat in de keuken en Elisa’s vader is ook nauw 
betrokken bij het restaurant. We wonen boven, leven praktisch in de keuken en 
onze gasten ontvangen we in onze woonkamer. Zo voelen we dat. We willen alles 
helemaal perfect voor elkaar maken voor onze gasten, maar er ook voor zorgen 
dat zij zich op hun gemak voelen. Ze hoeven zich niet af te vragen of ze zich wel 
gedragen zoals het hoort, ze mogen gewoon genieten, van een onvergetelijke 
avond vol Italiaanse verrassingen.’

Pasquale Carfora en Elisa Leune zijn beiden geboren en getogen in Italië. Een aantal jaren 
geleden startte Elisa een kopstudie aan de universiteit van Wageningen. Pasquale volgde haar 
al snel en maakte zijn technische studie hier af aan de TU in Delft. Een baan in haar vakgebied 
volgde en Elisa werd kwaliteitsmanager in de voedingsindustrie. Daarnaast verdiepte ze zich 
verder in haar hobby en deed verschillende wijnopleidingen. Pasquale besloot het erop te 
wagen en na zijn afstuderen zijn andere passie te volgen: de horeca. Hij gaf zichzelf één jaar 
om een baan te vinden waar hij op het hoogste niveau zou kunnen leren koken. Zou dat niet 
lukken, dan zou hij terugvallen op zijn opleiding. Hij maakte een paar overstappen voordat hij 
in de keuken van het Amsterdamse Krasnapolski ging werken. Contacten met driesterrenchef 
Jacob Jan Boerma, de eigenaar van de eerdere De Leest in Vaassen, leidden vorig jaar tot de 
aankoop van dit restaurant en de start van hun familiebedrijf. Pasquale en Elisa hebben grote 
ambities: ‘Over 10 jaar is onze naam een begrip, daar gaan we voor’. 
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| Elisa: ‘Zodat we iedereen 
kunnen laten proeven wat 
Italië op wijngebied te 
bieden heeft’  |

Vrije tijd
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CRUCIALE ANTENNE  ‘Vanuit mijn woonplaats Epe kom ik bij de 
families hier in deze regio. Mijn telefoon staat altijd aan. Komt er 
een melding, dan regel ik snel dat ik thuis gemist kan worden en dan 
ben ik er, volledig. Eerst maak ik contact met de familie en op een 
bepaalde manier ook met de overledene. Ik voel aan hoe de sfeer is, 
zonder aannames te doen. Daar blijk ik een handige antenne voor 
te hebben, een cruciale eigenlijk voor dit werk. En als de familie dat 
fijn vindt, dan praten we dialect. Al zijn de eerste twee dagen wat 
hectisch, je hebt altijd keus, én er is tijd. Dat is wat ik een familie 
vrijwel meteen op het hart wil drukken. ‘Zijn jullie er nog niet uit? 
Dan kom ik morgen terug’, zeg ik wel eens. Zo eenvoudig kan het 
zijn, dat geeft lucht. 

GEEN DRUK VOELEN  Een familie mag ervan uitgaan dat ze de hele 
week alleen mijn gezicht zien. Samen werken we langzaam toe naar 
een afscheid. Er zijn zoveel keuzes te maken, soms zelfs als je niet 
wist dat je een keuze had. In zo’n situatie wil je geen druk voelen. 
Welke foto’s, muziek of woorden passen bij de overledene? Daarbij 
kan ik helpen. En spreek je gevoel, wens of ongemak maar gewoon 
uit, daar is het te belangrijk voor. Ik ben blij als mensen dat doen. 
Je hebt helemaal gelijk, denk ik dan. Soms merk je dat bepaalde 

Het vak heeft haar altijd getrokken. Toch 

voelde ze als twintiger wel aan dat ze misschien 

eerst wat meer levenservaring moest opdoen. 

Toen ze eenmaal een gezin had en de kinderen 

wat groter waren, wist Martine van der Snel 

dat de tijd rijp was. Ze deed de opleiding tot 

uitvaartbegeleidster en werkt nu vijf jaar in 

het vak. Keukentafelgesprekken voert ze heel 

regelmatig, deze keer is zij zelf aan het woord:

keuzes gewoon al duidelijk zijn. In dat geval schotel ik ze niet meer 
allemaal voor. Het is zó bijzonder, in een week maak je deel uit van 
een gezin, je krijgt alle vertrouwen. Dan denk ik, wat houd ik van  
mijn werk! 

VAN MENS TOT MENS  Het mag ook niet mis gaan, he? Je kunt 
het nooit meer over doen. Ik doe graag dat beetje meer, van mens 
tot mens, want het zijn de extra’s die veel betekenis hebben, weet 
ik. Geen enkele uitvaart is hetzelfde. En geen familie is hetzelfde. 
Dat is mooi. Mijn werk zit helemaal verweven in mijn leven. In de 
supermarkt kom ik de mensen tegen die ik heb begeleid. Dat vind ik 
niet vervelend, ik merk dat mensen het fijn vinden om er nog even 
over te praten. Ik beteken graag iets voor de gemeenschap. Daarom 
organiseer ik ook een paar keer per jaar wandelingen voor mensen 
die hun partner verloren, op zondagmorgen, want de zondag wordt 
ervaren als een lastige dag. Het enige wat ik dan doe, is de mensen 
bij elkaar brengen, de rest gaat vanzelf. Er wordt gelachen, gehuild 
en gezellig veel gekletst. Dat voelt goed. 

VOOR DE GEMEENSCHAP  Ik doe wat mijn hart me ingeeft. ‘Licht op 
herinnering’ is een evenement waar ik me ook sterk voor maak. Wij 
hebben deze ‘lichtjesavond’ op begraafplaats Norelbos nu een paar 
keer georganiseerd. Ik zie wat het met de mensen doet, zo’n mooi 
gezamenlijk moment van gedenken. Daarom ben ik vastberaden er 
in Epe een traditie van te maken. En ik heb nog een hele grote wens. 
Hier in Epe zou ik graag een veld willen waar mensen hun boom 
kunnen planten ter herinnering aan hun dierbare. Dat is nog niet 
maar zo voor elkaar, dat realiseer ik mij zeker. Ik ga uitzoeken welke 
stappen ik daarvoor moet zetten, met welke organisaties ik daarover 
moet praten. Zover is het nog lang niet, maar die wens, die wil ik 
werkelijkheid maken. Voor de gemeenschap.

Regelmatig spreekt Martine van der Snel met mensen over 
de wensen voor hun uitvaart. Gewoon bij hen thuis aan de 
keukentafel. ‘Daarvoor hoeft er echt niets naars aan de hand te 
zijn’, vertelt Martine, ‘het kan ook gewoon een kennismaking zijn.’ 
Je kunt haar in zo’n gesprek al je vragen stellen. Martine kent de 
mogelijkheden, peilt je reactie op ideeën en schrijft met je mee. 
Dan staat het maar op papier, dat geeft rust. Niet alleen voor 
jezelf, ook voor je nabestaanden. 

Dat geeft rust 

WWW.WENZ-UITVAART.NL 

Martine van der Snel is een van de gezichten van Wenz Uitvaart. De 
uitvaartonderneming verzorgt begrafenissen en crematies van begin tot eind. 
Martine vormt samen met eigenaar Onno van Andel, uitvaartbegeleidster 
Diane Vrugteveen en verzorger Jan Lammers het team van Wenz Uitvaart. 
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‘Dan denk ik, 
wat houd ik 
van mijn werk’ 

Portret van een uitvaartbegeleidster
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Jumbo
Wonen64

De familie Van Andel uit Epe 
is Italië-gek. ‘Al heel lang’, 
vertelt Erwin van Andel. Dat 
begon in Erwins jeugd en 
dat bracht hij over naar zijn 
partner en later naar zijn 
kinderen. Dat dochterlief een 
Italiaan meebracht naar huis, 
gaf die liefde voor Italië weer 
een hele nieuwe dimensie:  

AUTHENTIEKE ITALIAANSE KEUKEN  ‘Dankzij 
Marco leerden wij de Italiaanse keuken op een 
hele andere manier kennen. Dat maakt ons 
beste een beetje trots. Die authentieke Italiaanse 
keukenervaring delen we graag met anderen’, vertelt 
Erwin juist voordat hij met Marco een traditionele 
Bolognesesaus gaat bereiden. ‘Wat mij verraste 
is de eenvoud van de Italiaanse keuken; Italianen 
houden alles heel puur, ze gebruiken hooguit wat 
basilicum of tijm. En dat terwijl wij geneigd zijn ruim 
met ons potje Italiaanse tuinkruiden te schudden en 
allerlei andere smaakmakers toe te voegen.’ 

ETEN ZOALS DE ITALIAAN  ‘Iedereen kent de ‘spaghetti 
Bolognese’ wel. Die kun je in een pot kopen en dat is prima, 
maar wil je het eten zoals de Italiaan dat doet, blijkt het niet 
veel werk en de smaak is fantástisch. Dan wordt je ook direct 
duidelijk waarom je je in Italië een beetje moet schamen als je 
het kant en klaar koopt. Bolognesesaus eet je daar trouwens 
helemaal niet met spaghetti, maar met tagliatelle – het liefst 
vers uit het koelvak. Het ei waarmee tagliatelle wordt bereid, 
zorgt er namelijk voor dat de pasta op je bord de saus goed 
opneemt. En natuurlijk kun je bij ons in de supermarkt ‘spaghetti 
al uovo’ kopen, daarin zit inderdaad ei verwerkt. Maar dat is in 
Italië not done. Het is maar dat je het weet.’

Koken als familie 

Ragu’ alla Bolognese
STAP 01.  Snijd de gerookte spekjes zo fijn mogelijk. Zet de pan op een 
middelhoog vuur en schenk daar de olijfolie in. Zodra de olijfolie warm is, voeg je 
de fijngesneden spekjes toe.

STAP 02.  Snijd de ui, wortels en de selderij fijn en voeg ze toe aan de spekjes 
zodra deze krokant gebakken zijn. Bij elkaar laat je dit zo’n vijf à zes minuten 
staan op een middelhoog vuur. 

STAP 03.  Voeg nu het gehakt toe en rul het tot het mooi bruingebakken is. Giet 
daarna een glas rode wijn bij. Laat dit alles een paar minuten doorkoken totdat 
de alcohol verdampt is. Voeg de tomatenpuree erbij en roer het goed door elkaar.   

STAP 04.  Zodra de tomatenpuree is opgenomen door het gehakt doe je hier 
de passata, het water en de roomboter bij. Zet vervolgens de hittebron op de 
laagste stand.  

STAP 05.  Leg de deksel op de pan, maar zorg ervoor dat de damp kan 
ontsnappen. Laat tenminste twee uur pruttelen en bedenk: hoe langer koken, 
hoe beter de smaak. Roer wel elke twintig minuten de saus even om.  

STAP 06.  Heeft de saus lang genoeg gekookt? Proef het dan en voeg naar 
smaak zout en peper toe. Maak de saus helemaal af met 2 gram suiker.  

‘Met dit recept maak je ‘ragu’ alla Bolognese’, 
precies zoals het lang geleden is vastgelegd in 
de Italiaanse stad Bologna. Elke familie heeft 
hiervan haar eigen, unieke recept afgeleid. Zo 
kan het zijn dat oma zweert bij verse tomaten 
in de saus, of misschien een teentje knoflook. 
Huisgemaakte ‘ragu’ alla Bolognese’ smaakt 
dus overal nét anders, maar familierecepten 
deel je niet. Die blijven veilig binnen de familie.’ 

Marco over dit recept: 

WWW.JUMBO.COM 

Erwin van Andel kookt met plezier met en voor zijn 

familie. Als de gelegenheid zich voordoet, doet hij dat 

graag met Marco Natale, de partner van zijn dochter. De 

ingrediënten van hun gerechten vinden zij in supermarkt 

Jumbo Van Andel in Epe, waarvan Erwin eigenaar is. 

met liefde voor Italiaanse traditie 

(Bolognesesaus volgens origineel recept) 

Boodschappenlijstje  
voor 4 personen: 

•  Halve ui 
•  50 gram wortels 
•  50 gram selderij 
•  125 gram gerookt spek 
•  300 gram gemengd gehakt  
•  500 gram passata (gezeefde tomaten) • 15 gram tomatenpuree 
•  1 wijnglas rode wijn (100 gram, ±110 ml) •  Half glas heet water (100 ml) 
•  1 eetlepel extravergin olijfolie 
•  10 gram roomboter 
•  Zout naar smaak 
•  Zwarte peper naar smaak 
•  2 gram suiker 

Vrije tijd
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Dat veel mensen bezig zijn met de verduurzaming van hun huis, dat merkt zij 

dagelijks. Het is Gina’s werk om de documenten voor hypotheekaanvragen 

compleet te maken, ook als het gaat om de financiering van verduurzaming. 

Toen ze samen met haar partner Herold zelf concrete plannen ging maken, trok 

zij collega en hypotheekadviseur Auke Pul aan zijn jas en vroeg hem om advies. 

ZITTEN WAAR WE ZITTEN  Gina Vos en Herold 
Bijsterbosch wonen sinds een paar jaar samen 
in de tussenwoning die Herold in 2017 kocht. 
Gina is relatiebeheerder bij Baksteen & Pul 
financiële dienstverleners. Herold zelfstandig 
ondernemer met een schoonmaakbedrijf in 
Epe. ‘We hebben serieus overwogen om te 
verhuizen’, vertelt Herold. ‘We dachten aan een 
huis gecombineerd met een bedrijfspand. Maar 
ja, de prijzen zijn nu zo hoog dat we besloten 
hebben voorlopig te blijven zitten waar we 
zitten. We wonen hier lekker, we hebben fijne 
buren en een grote tuin. We wachten op betere 
tijden. Als die komen.’ 

HYPOTHEEKVERHOGING  ‘Dus maakten we 
toekomstplannen voor dit huis. We hadden al 
een andere keuken, een nieuwe wc en nieuwe 
meubels. Nu willen we graag iets aan de tuin 
doen en een veranda bouwen’, vult Gina aan. 
‘Bovendien willen we ons huis verduurzamen. We 
denken dat dat echt iets toevoegt aan de waarde 
van ons huis. Zeker over een jaar of vijf zal men 
veel kritischer kijken naar de duurzaamheid van 
een woning. Tegelijkertijd vond ik het een raar 
idee om te investeren in een huis terwijl we nog 
een keer verhuisplannen hebben. We dachten 
aan een hypotheekverhoging, maar was dat wel 
verstandig?’ 

KEUZES DIE PASSEN  ‘We maakten een afspraak 
met Gina’s collega Auke Pul en hadden een 
adviesgesprek met hem. Auke legde het allemaal 
zo fantastisch uit! Heel rustig, iedereen kan het 
begrijpen. Hij bekeek het hele financiële plaatje en 
stond stil bij situaties als arbeidsongeschiktheid, 
pensioen en overlijden. Je kunt wel merken dat 
hij iedere dag bezig is met financiële plannen. Hij 
heeft ons goed geholpen met keuzes die bij ons 
passen. Als dat niet zo was, dan weet ik zeker dat 
hij dat gezegd zou hebben. Hij verzekerde ons dat 
de plannen pasten bij ons inkomen, dat gaf ons 
een gerust gevoel’, vertelt Herold. 

VOELDE GEWOON BETER  ‘Meteen na dat 
gesprek wisten we: we stappen over. Geen 
twijfels meer. De rente van de oude hypotheek 
stond nog voor zes jaar vast. Daarvoor betaalden 
we een boete, maar we sloten over naar een 
lagere rente. Die hebben we toch ook voor twintig 
jaar vastgezet, dat voelde gewoon beter.’ Gina: 
‘De waarde van ons huis is de afgelopen jaren 
flink gestegen. Een officiële taxatie bevestigde 
dat. Dat maakt dat we nu goede voorwaarden 
hebben, en Nationale Hypotheekgarantie. Toen 
we voorgerekend kregen wat we per maand 
zouden gaan betalen, zagen we heel weinig 
redenen om het niet te doen.’ 

GOED CONTACT HOUDEN  Gina en Herold 
hebben nu een bouwdepot tot hun beschikking 
en zijn bezig hun verduurzamingsplannen 
concreet te maken. ‘De zonnepanelen zijn 
besteld en we gaan de zolder isoleren’, somt 
Gina op. ‘We denken ook aan een nieuwe 
voordeur. De geplande zonneboiler bleek een te 
lange terugverdientijd te hebben, daar zien we 
van af. In plaats daarvan kopen we misschien 
een nieuwe ketel want deze moet er nu wel erg 
hard aan trekken. Zeker nu de plannen toch iets 
wijzigen, houden we goed contact met onze 
geldverstrekker. Als we dan straks nog wat 
budget hebben, dan laten we een warmtescan 
maken om te zien wat er nog meer beter kan. 
Want er valt vast nog wel wat te winnen.’ 

|  Hij verzekerde 
ons dat de plannen 
pasten bij ons 
inkomen, dat gaf ons 
een gerust gevoel  |

Gina en Herold
verduurzamen
hun huis
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MEEFINANCIEREN ÉN LAGERE LASTEN  Daarnaast is er een omslag gaande 
in de manier van denken. Je ouders zeiden waarschijnlijk ‘je moet aflossen’, 
maar een beetje schuld is natuurlijk nooit erg en dat zien mensen in. Als je 
dan bedenkt dat de waarde van woningen zijn gestegen en je tot de helft van 
de waarde aflossingsvrij kan afsluiten, dan biedt dat mogelijkheden. De kans 
is groot dat je je verduurzamingsplannen kan meefinancieren én door de lage 
rente uit kan komen op lagere rentelasten. Dat is dus dubbel voordeel. Het 
risico zit meer in stijgende rente, maar als je kiest voor twintig of dertig jaar 
vast, dan houd je zekerheid in betaalbaarheid. Sterker nog, terwijl de inflatie 
doorgaat en jouw inkomen meestijgt, blijven jouw lasten al die jaren gelijk.  

OPRECHT GOED ADVIES  Dit is het algemene verhaal. Hoe deze ideeën voor 
jou uitpakken, hangt helemaal af van jouw persoonlijke situatie. Ik zou willen 
zeggen, trek toch eens de tijd uit om je financiën goed te laten bekijken. 
Als dat de afgelopen vier jaar of langer niet meer is gebeurd, dan is dat 
waarschijnlijk interessant voor je. Natuurlijk draait advies om vertrouwen. 
Durf je je stukken te laten zien aan iemand die oprecht goed advies geeft? 
Normaal gesproken ben ik behouden als het gaat om financieren, eerst 
sparen en dan kopen, dat is mijn uitgangspunt. Maar in de huizenmarkt en 
energietansitie van nu zeg ik: Dit is het moment. Goedkoper lijkt het niet te 
worden. Maar als dat in jouw situatie anders uitpakt, dan hoor je dat ook 
van me.’ 

WWW.BAKSTEENPUL.NL 

Auke Pul en Sander Zandvliet zijn erkend hypotheekadviseurs en gecertificeerd 
financieel planners (FFP) bij Baksteen & Pul financiële dienstverleners. 

‘Er zijn een paar omstandigheden die nu samenvallen’, 
vertelt Auke Pul naar aanleiding van het verhaal van 
Gina en Herold. ‘De rente is ultiem laag, nu ook voor 
langere tijd. Je kunt de hypotheekrente voor twintig jaar 
vastzetten tegen anderhalf procent rente. Geld kost 
dus op dit moment heel weinig. En zet je het in voor de 
verduurzaming van je woning, dan help je daarmee niet 
alleen het milieu, maar verlaag je ook je energierekening.  

Oversluiten?
Dit is het moment
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LAKBESCHERMINGSFOLIE  Martijn van Barneveld 
begrijpt dat. Zijn grote liefde voor auto’s resulteerde in zijn 
cardetailing bedrijf. Vanuit zijn bijna steriele werkplaats in 
Epe, poetst en herstelt Martijn de lakken en de interieurs 
van luxe, veelal premium auto’s. Deze week staat hier een 
hagelnieuwe Ferrari 812 Superfast. Ze heeft nog geen 
kilometer op de openbare weg gereden. ‘Dat is precies 
het goeie moment voor mij’, vertelt Martijn, ‘dan kan ik het 
mooist werken.’ Dit fonkelende exemplaar wordt namelijk 
van top tot teen voorzien van een lakbeschermingsfolie. 
Het hoe en waarom legt Martijn ons uit.  

TIEN JAAR GARANTIE  ‘‘PPF’ is een afkorting voor ‘Paint 
Protection Film’. Het is een transparante, onzichtbare 
beschermfolie voor de lak van een auto. Het wordt veel 
gebruikt op de voorkop, de steenslaggevoelige zone 
van de auto. Maar krasjes kunnen nu eenmaal overal 
ontstaan en een auto krijgt door de tijd te maken met 
allerlei weersinvloeden. Daarom besluiten autoliefhebbers 
steeds vaker hun auto compleet te beschermen. Doen ze 
dat direct als ze nieuw zijn, dan zorgen ze ervoor dat de 
lak in nieuwstaat blijft. Op de lange termijn helpt dat zeker 
bij het behoud van een hoge waarde. De PPF folie heeft 
een garantieperiode van wel tien jaar.’  

ONZICHTBAAR & ZELFHELEND  ‘De folie is zelfhelend. 
Mochten er ergens wat lichte krassen ontstaan, dan hoef 
je daar alleen heet water overheen te gieten. Of je zet de 
auto een poosje in de warme zon, dat werkt net zo goed. 
De folie trekt weer helemaal dicht en je ziet er niks meer 
van.’ Van de folielaag zelf is ook niets te zien, tot Martijn 
wijst op een nauwelijks te onderscheiden randje achter 
de tankklep, net onder de tankdop. ‘Ik kan de randen 
onzichtbaar afwerken’, vertelt hij. ‘Van de meeste jonge 
automodellen uit het hogere segment koop ik de folie 
voorgesneden, in patronen. Hoe verder ik de folie kan 
doortrekken hoe mooier, maar daarvoor moet ik wel delen 
van de auto demonteren.’ 

MILLIMETERWERK  ‘Ik ben perfectionistisch en ik ga 
altijd nauwkeurig te werk. De auto moet van tevoren 
gedecontamineerd worden. Ik was, klei en polijst haar 
voordat ik de folie op de natte auto aanbreng. Het is 
megabelangrijk dat alles vuil- en stofvrij is voordat ik 
de folie aanbreng. Dat luistert heel nauw, dus ook mijn 
kleding en mijn werkruimte doen ertoe. Als de folie er 
op zit, ga ik de randen omwerken. Dat is millimeterwerk. 
Standaard leg ik de folie tot op naad, de rand van een 
paneel. Over die rand heen – zoals hier - is nog mooier, T
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WWW.CLEANINGENDETAILING.NL 

Martijn van Barneveld is eigenaar van cardetailingbedrijf 
Cleaning & Detailing in Epe. Zijn geduld en expertise zorgen 
ervoor dat auto’s (weer) perfect voor de dag komen. 

Als je auto meer voor je 
betekent dan ‘wielen’, als je 

bolide je vult met trots, of 
als het zelfs een uitgekomen 

jongensdroom is, dan ben 
je daar zuinig op. Het liefst 

behoed je haar voor krassen, 
steenslag en weersinvloeden, 

want je wilt haar mooi houden. 
Als nieuw als het even kan.  

Nog járen 
als nieuw

maar dat is niet standaard. Hoe verder ik de randen omwerk, hoe 
meer ik demonteren moet. Dat kost veel werk en veel tijd. Daarom 
spreek ik vooraf alle details door met mijn opdrachtgever. Hij mag 
het zeggen.’ 

‘HET ZÓU KUNNEN’  Deze Ferrari verlaat de werkplaats straks zoals 
ze binnenkwam: glimmend van trots. De nieuwe folielaag zorgt 
ervoor dat de lak eronder nog jaren als nieuw blijft. Martijn heeft 
dit model ook nog eens voorzien van een water- en vuilafstotende 
coating. Daarmee is deze bolide nog een jaar of vijf minder snel vies 
én makkelijk te wassen, helemaal klaar voor de buitenwereld dus. ‘En 
je weet het, he’, zegt Martijn vanuit zijn overtuiging, ‘de wasstraat is 
uit den boze. Maar zo beschermd als ze nu is, zóu het kunnen! Ik sta 
er niet achter, maar de krasjes die ze daarin zou oplopen, trekken in 
de zon weer weg.’

|  Mocht er ergens wat lichte 
schade ontstaan, dan hoef 
je daar alleen heet water 

overheen te gieten  |

Werken & leven
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Heren van harte welkom 
Even een andere boodschap doen of buiten wachten terwijl je 
partner een boodschap doet bij Be®Nice? Dat is helemaal niet 
nodig. Ook heren zijn van harte welkom in de boetiek. Ook voor 
hen is er een kopje koffie. En kijk gerust rond, helemaal prima. 
Dan zie je dat er huispakken en pyjama’s zijn voor mannen, net 
als een ruim assortiment ondergoed. Dat zou ook nog best eens 
van pas kunnen komen. Niet? 

Reisje naar de zon? 
Breek je de winter graag met een reisje naar de zon? Het 
team van Be®Nice – lingerie voor jou – zorgt altijd voor een 
basisassortiment badkleding met ruime keuze aan verschillende 
onder- en bovenmaten. In de loop van het jaar wordt dat 
assortiment steeds weer aangevuld met nieuwe modellen en 
prints. En als je dan toch in de paskamer bent, probeer dan ook 
eens de travelkleding, want reizen kan comfortabel én in stijl! 

Mode Titel van de content

ACHTER DE VOORDEUR  Deze dames vormen, samen 
met eigenaresse Bernice den Boon, het team van boetiek 
Be®Nice – lingerie voor jou. Bij dit hechte kwartet collega’s 
moet je zijn voor comfortabele (onder)kleding. Die mag 
dan wel bedoeld zijn voor achter de voordeur, je kan er 
gerust in gezien worden. ‘We hebben een groot assortiment 
huispakken, comfortabel én mooi. Veel van onze klanten 
gaan er gewoon mee naar de sportschool of ze doen er even 
een boodschap mee. Zeker nu zoveel mensen thuiswerken, 
horen we dat ze favoriet zijn en dat kunnen we ons zeker wel 
voorstellen’, vertelt Danique. T
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Bernice den Boon, Mannie Veldkamp, Martine van Ommen en Danique 
Hendrikse vormen samen het team van Be®Nice – lingerie voor jou. Zij 
staan altijd klaar voor deskundig, persoonlijk advies in de warme sfeer van de 
boetiek aan de Zwolseweg 2 in Heerde.

VOOR ELK WAT WILS  Mannie voegt zich bij het gesprek met 
een ensemble uit het rek in haar hand: ‘Kijk, dit jasje zou je ook 
gewoon aan kunnen op een rok. Het ziet er toch zeker niet uit als 
een pyjama. Dat is het ook niet, daarvoor is een huispak ook wat 
te warm. Ik hoor ook van dames dat ze ‘s avonds hun huispak 
aanschieten, maar later geen zin hebben om zich weer om te 
kleden als ze naar bed gaan. Voor hen hebben we een tussenweg, 
een driedelige set tussen een huispak en een pyjama in. Kijk, dit 
jasje draag je als een duster en het setje eronder is je pyjama.  
Dat ziet er toch prachtig uit? Zo hebben we voor elk wat wils in  
de boetiek.’ 

NATUURLIJK HEBBEN WE DAT  Omdat ‘comfortabel’ voor 
iedereen iets anders betekent, is het assortiment zo groot. ‘We 
hebben echt winterpyjama’s, je weet wel van die dikke, van 
badstof. Die zijn voor dames die ons toevertrouwen: ‘Ik heb het 
altijd koud’. Voor hen hebben we ook hemdjes van echt wol, 
gecombineerd met zijde. Die zijn warm en zacht, maar kriebelen 
niet. Maar er zijn ook dames die in de winter nog roepen: ‘Hebben 
jullie iets luchtigs?’ Natuurlijk hebben we dat. We dragen je van 
alles aan en nemen de tijd voor je. Hebben we het niet? Dan gaan 
we voor je op zoek. Passen hoort er trouwens ook zeker bij, want 
de pasvorm is al net zo belangrijk’, haakt Martine aan. 

Gun jij dat jezelf ook? Soms. Zo’n heerlijk 
avondje op de bank? In joggingbroek, onder 
een dekentje, een kop thee of iets sterkers 
en een paar van je dikste sokken aan? Dat 
kan nog lekkerder! Én dat kan elegant, 
dat weten Mannie Veldkamp, Martine van 
Ommen en Danique Hendrikse zeker. 

Voel je

Voel je
THUIS

MOOI
MOOI ZOALS ZE IS  Dat passen is toch wel een ding voor veel 
klanten, ervaren Mannie, Danique en Martine: ‘Zeker als het 
gaat om onderkleding. Veel dames voelen een hoge drempel 
en durven soms nauwelijks te passen. Wij willen er voor je zijn, 
een luisterend oor bieden en met je meedenken. Dames geven 
zich bloot in onze paskamers. Ze hebben heel vaak iets aan 
te merken op hun lichaam, maar wat ons betreft is elke vrouw 
mooi zoals ze is. Ze verdient  lingerie waarin ze zich mooi voelt. 
En dat kan. Welke maat je ook hebt. Dat zit ‘m in de basis. Je 
mooi voelen, dat kan. Zéker ook thuis, lekker op de bank. 
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gesmolten stekker’
Elektrisch rijden, dat is één. Die auto laden, dat is wel even een ding. Als je soms denkt dat je 

gewoon de stekker in het stopcontact doet, dan heb je het mis. Blijkt. ‘Je zou niet de eerste zijn 

met een gesmolten stekker, muurvast in het stopcontact’, weet elektrotechnisch installateur 

Mark van Emmerik uit ervaring: ‘Je elektrische installatie moet er wel op ingericht zijn.’  

GEEN VAST SCENARIO  Wat daarvoor moet gebeuren, daar 
blijkt geen vast scenario voor te bestaan. ‘Dat is afhankelijk 
van de auto en welk vermogen deze vraagt’, legt Mark uit. 
‘Elke auto doet namelijk een ander beroep op de capaciteit van 
de elektriciteitsinstallatie van je huis. En laten we er voor het 
gemak even van uitgaan dat je ruimte om de deur hebt om die 
auto te laden. Want als je geen oprit hebt, of je woont in een 
appartementencomplex, dan ben je afhankelijk van regelgeving 
en de medewerking van anderen. Er zijn al veel openbare 
laadpunten, die kunnen een prima uitkomst zijn. Maar als het 
even kan, laad je toch het liefst bij huis.’ 

VERZWAREN EN UITBREIDEN  Eerst moet de groepenkast 
worden uitgebreid, vertelt hij verder. ‘Dan is die alvast gereed 
voor de netwerkbeheerder die de aansluiting komt verzwaren. 
Tenminste, vaak zijn die twee dingen nog nodig. Welke 
componenten het laadstation vervolgens moet hebben, dat 
is per auto verschillend. Ook de afstand tussen je huis en het 
laadstation is van belang. Dat zijn de eerste voorzieningen die 
uitgedacht moeten worden om genoeg stroomcapaciteit te 
creëren. En als het zover is dat je auto daadwerkelijk bij huis laadt, 
wil je ín huis gewoon de dingen blijven doen: de wasmachine aan, 
de droger, keramisch koken, noem het maar op.’ 

INTELLIGENT LADEN  ‘Om alle apparatuur vrij te kunnen 
blijven gebruiken, moet je de stroomcapaciteit slim verdelen, 
weet Mark: ‘Je zorgt ervoor dat verschillende apparaten op 
verschillende groepen draaien, dat kan elektrotechnisch prima 
worden geregeld. Een auto neemt al gauw zestien ampères af, 
zeven uur lang. Met de juiste techniek zorg je ervoor dat het 
laden van de auto even wordt geknepen op het moment dat die 
apparatuur in huis volop draait. ‘Intelligent laden’ heet dat. Zo 
hoef je in huis geen rekening te houden met de energietrekker op 
de oprit, die wacht wel even.’ 

ELEKTROTECHNISCHE OPLOSSINGEN  ‘Als je precies wilt weten 
wat er in jouw situatie moet gebeuren, bel je ons gewoon. Wij 
bekijken de situatie en zetten voor je op een rij wat er gebeuren 
moet. Verreweg de meeste mensen die elektrisch gaan rijden, 
rijden de auto trouwens zakelijk. Dan is het goed te weten dat 
alle kosten die je maakt voor een eigen laadpaal vallen onder 
‘autokosten’. Daarmee zijn ze zakelijk te verrekenen. Hoe dat 
precies zit, weet je accountant. Voor alle elektrotechnische 
oplossingen ben je bij Elektra BV aan het juiste adres.’ 

Er zijn allerlei slimme laadoplossingen 
die door middel van een pasje of ‘druppel’ 
het kWh-gebruik van je auto nauwkeurig 
registreert. Dat kan bij een laadpaal aan 
huis en bij openbare laadpunten, dat is om 
het even. Apps en achterliggende software 
zorgen ervoor dat dit stroomgebruik met 
jou kan worden verrekend. Veel nieuwe 
bedrijven houden zich met deze dienst 
bezig. Welke voorwaarden gelden, is 
afhankelijk van de afspraken die je hebt 
met energiebedrijf, werkgever en/of 
leasemaatschappij. 

WWW.ELEKTRABV.NL 

Mark van Emmerik is eigenaar van elektrotechnisch installatiebedrijf 
Elektra BV in Epe. T
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|  Als het even kan, 
laad je toch het liefst 

bij huis  |

Stroomgebruik verrekenen 

‘Je zou niet de eerste zijn met een

|  Zo hoef je geen rekening te 
houden met de energietrekker  

op de oprit, die wacht wel even  |
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Energiebewust én
We hebben het allemaal graag lekker warm in huis. Tegelijkertijd willen we ons steentje bijdragen, zuinig 
zijn op de planeet (en op onze portemonnee). Is de aanschaf van een warmtepomp een goed plan? Een 
eenduidig antwoord op die vraag is er eigenlijk niet. Dit zijn overwegingen om mee te nemen:  

3 Soorten Warmtepompen 

Een ketel op waterstof ? 

Gaat het om een nieuwe woning? 
Dan is of wordt deze gebouwd 
volgens het Bouwbesluit. Zo’n 
huis is bij wijze van spreken nog 
met een kaars te verwarmen, 
zo goed is het geïsoleerd. Een 
warmtepomp is hier de norm, 
want een nieuwbouwhuis wordt 
niet aangesloten op het gas. Dat 
maakt de keuzemogelijkheden 
overzichtelijk; een 
luchtwarmtepomp of een 
aardwarmtepomp. Vaak geeft je 
budget de doorslag in je keuze.  

Warmtepompen zijn er in drie soorten. Dat wil zeggen, ze kunnen gebruik 
maken van 3 verschillende energiebronnen.  

•   Een luchtwarmtepomp haalt de energie uit de buitenlucht en zet deze 
om in warmte om de woning te verwarmen. 

•   Een aardwarmtepomp haalt de energie uit de bodem en gebruikt deze 
om de woning te verwarmen. 

•   Een hybride warmtepomp kan een van bovenstaande soorten zijn en 
wordt in een koude periode geholpen door de gasketel. 

Het succes van een warmtepomp valt of staat 
met goede isolatie. Een warmtepomp functioneert 
namelijk het best met een zo laag mogelijke 
opwarmtemperatuur, totaal anders dan je 
brullende cv-ketel dus. Daarom is het echt nodig 
dat je huis supergoed is geïsoleerd, denk aan een 
thermoskan. Vloeren, wanden, ramen, dak, pas als 
de buitenwand in orde is, is je huis er rijp voor. Dat 
kan een hele klus zijn en een grote kostenpost. 
Veel mensen kiezen er daarom voor om hun 
project ‘verduurzaming’ in fases aan te pakken.  

‘Doe mij effe een prijsje van zo’n ding’, hoort het team 
van Installatiebedrijf De Wijnbergen nog al eens. 
Om een prijs te kunnen afgeven, is eerst gedegen 
onderzoek nodig en moet een warmteverliesberekening 
worden gemaakt. Dat laatste doet een onafhankelijk 
bureau. Met alle gegevens volgt een goed en eerlijk 
advies, aangevuld met een offerte van de vakman. 
Maar. ‘Het kan niet’, kan ook de conclusie zijn van 
zo’n onderzoek. In dat geval moet meestal eerst 
worden gewerkt aan de isolatie van het huis. Voordat 
je aan een dergelijk onderzoekstraject begint, moet 
je je realiseren dat er kosten aan zijn verbonden. Die 
kosten krijg je weer terug als je ervoor kiest om je 
warmtepomp door De Wijnbergen te laten installeren.  

Inderdaad. Een ketel op waterstof, dat kan heel goed 
de toekomst zijn. Sterker nog, ketelbouwer Remeha 
heeft ‘m al op de plank liggen, klaar om te leveren. 
Dus. Krijgen we straks waterstof aangeleverd via het 
bestaande gasnetwerk? Als dat zo is, moeten we 
een keer allemaal tegelijk overstappen. Of komt er 
een extra netwerk, naast de gasleidingen? Dat zou 
een enorme onderneming zijn. Een besluit hierover 
duurt naar verwachting nog jaren. Tot die tijd zijn 
bestaande huizen nog aangesloten op gas. Een 
hybride warmtepomp kun je daarom gerust nog 
aanschaffen.  

Met een digitale knop op je 
radiatoren kun je per vertrek 
bepalen waar in huis het warm 
wordt, wanneer en hoe lang. Dat 
regel je met een Evohome systeem 
van Honeywell Home. Die bedien je 
gewoon vanaf je telefoon. En aan 
het eind van de avond zet je met 
één druk op de knop alles uit. Zo’n 
systeem werkt energiebesparend 
en is betrekkelijk eenvoudig te 
installeren. Draadloos. Of je nu 
een warmtepomp hebt of een 
traditionele cv-ketel, het is sowieso 
het overwegen waard. 

Met de moderne installaties in huis missen we 
soms dat vlammetje om omheen te zitten. Een 
gashaard op een propaan gasfles is al voor veel 
mensen een uitkomst. En waarom niet? Je kunt 
genieten van sfeervolle gezelligheid, zonder de 
uitstoot van een open haard of houtkachel. De 
gasfles staat buiten, veilig en uit het zicht en is 
eenvoudig te vervangen als het gas op is. 
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Arno Berghorst is eigenaar van De Wijnbergen 
Installatietechniek en van RioolService Epe. 
De Wijnbergen Installatietechniek adviseert en 
installeert warmtepompen van de merken Remko 
en Solvis, omdat naast de kwaliteit ook hun service 
ronduit goed is. Deze systemen worden geleverd 
door partner Klimaatbeheer Ten Hove uit Emst.  

Vlammetje voor de sfeer 

Als een thermoskan 

Nieuwbouw

Besparen  
in gebruik 

‘Doe mij effe een prijsje’ 

WWW.DEWIJNBERGEN.NL 

lekker warm in huis
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RIETDEKKER  
VAN DER GROEF

T:  0613186526
E:  info@rietdekkervandergroef.nl
W: www.rietdekkervandergroef.nl

• Enkel glas 
• Isolatieglas 
• Glas-in-lood 
• Hardglas
• Ventilatieroosters 
• Aanverwante artikelen 
• Zonwering

Uw glashandel voor 
Epe en omstreken!

www.vanessenglas.nl

Hammerstraat 8
8161 PH Epe

T 0578 - 61 30 01
F 0578 - 61 33 86

info�vanessenglas.nl

deuntje, om totaal onrustig van te worden.  
Wat er met dat spel aan de hand was? Dat werd 
vanzelf duidelijk. Vroeg of laat – en je wist nooit 
wanneer - sloeg het op tilt, stond het mannetje 
op z’n springstok te trillen, geen beweging in te 
krijgen. In het begin was een enkele klap bovenop 
de monitor genoeg om door te kunnen, maar die 
truc werkte al snel niet meer. En omdat je niet wist 
wanneer het zou gebeuren, liep bij elk nieuw level 
niet alleen de moeilijkheidsgraad op maar ook 
mijn spanning. Tot het level waar ik volgens mij 
nooit voorbij ben gekomen en waar de stress bijna 
niet meer te hebben was. Zou het tóch een keer 
lukken?  

Meer dan een winter heeft de spelcomputer 
het niet volgehouden. Van al die dreunen op 
de monitor werd het ding natuurlijk steeds 
onbetrouwbaarder. Maar dankzij de blikkerige 
melodie van dat laatste level ben ik het spel en 
vooral de spanning nooit vergeten. De melodie 
was rechtstreeks overgenomen van the Electric 
Light Orchestra: ‘Don’t bring Me Down’. Wist ik 
veel, ik was nog te jong voor de Top 40. Pas een 
paar jaar later hoorde ik het origineel en acuut 
had ik stress. Inmiddels behoort het nummer tot 
de klassiekers en het komt met enige regelmaat 
op de radio voorbij. Om nog steeds stress van te 
krijgen. Echt waar. Bizar hoe dat werkt. 

Mijn vader had vroeger een speelgoedwinkel. Dat is niet 
helemaal waar, de andere helft verkocht huishoudelijke 
artikelen, maar dat was niet interessant en ik vond dat vooral 
een moeilijk woord. Kásten vol speelgoed hadden we dus 
thuis, dachten m’n klasgenoten.

een winter
En dat was ook wel een beetje zo, we hadden 
best veel. Maar als je beter keek, kon je zien dat 
het grootste deel daarvan via de klantenservice 
bij ons thuis was terechtgekomen. Er ontbraken 
bijvoorbeeld nogal wat wielen van auto’s en mijn 
Barbie-bad (ja, ja!) had geen kraan. Spelletjes 
speelden we met eigen spelregels, gewoon omdat 
de beschrijving miste of zoiets essentieels als de 
joker. Voor ons was dat heel gewoon; iets nieuws 
en onuitgepakts kreeg je van Sinterklaas of voor je 
verjaardag. Helder. Kwam m’n vader dus zomaar 
ergens mee thuis, dan bekeken we het eerst van 
onder tot boven en zodra we dan wisten wat er mis 
mee was, bedachten we wat er wel mee kon.  

Zo hadden wij als één van de eersten een 
spelcomputer. Ik weet nog dat ik me realiseerde dat 
er een geluksvogel bestond die het daadwerkelijk 
had gekregen. Ook dit geval belandde bij ons 
thuis. Wat een feest! Ik herinner me een winter 
waarin ik steeds weer werd teruggezogen naar 
het werkkamertje van m’n vader, waar ik onder het 
schuine dak zat en een mannetje op een springstok 
door een ruimte liet stuiteren. Met een joystick 
stuurde ik hem over een soort honingraad-vloer 
die tegel voor tegel oplichtte zodra het mannetje 
erop sprong. Op de achtergrond klonk opzwepende 
synthesizer-achtige muziek, bij elk level een ander 

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

|  Zo hadden 
wij als één van 
de eersten een 
spelcomputer. 

Wat een feest!  |
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Wij werken mee aan deze editie van

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

Automakelaar Tim
Haverkampsweg 35, 8161 VP Epe
tel. 06 - 81 15 22 26
automakelaartim@outlook.com
www.automakelaartim.nl

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

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

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

Anne de Makelaar
Dorpsstraat 15, 8171 BK Vaassen
tel. 06 - 23 36 89 00
info@annedemakelaar.nl
www.annedemakelaar.nl

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

Aroma Vaassen
Kerkweg 1, 8171 VT Vaassen
tel. 06 - 12 32 83 70
info@restaurant-aroma.nl
www.restaurant-aroma.nl

Echt Advocatuur
Sint Antonieweg 10, 8161 CG Epe
tel. 0578 - 61 40 29
info@echtadvocatuur.nl
www.echtadvocatuur.nl

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

Echt IJs
Torenpad 13 , 8071 GH  Nunspeet
tel. 06 - 10 95 20 03
ijs@echtijs.nl
www.echtijs.nl

De Haan Makelaars
Brinklaan 5, 8161 CW Epe
tel. 0578 - 61 30 00
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

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

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

Fokke Fennema
W. Tellstraat 2, 8162 ET Epe
tel. 06 - 51 39 27 95
sieraden@fokkefennema.nl
www.fokkefennema.nl

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

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

Keurslager Horst
Brinklaan 7, 8161 CW Epe
tel. 0578 - 62 12 74
info@horst.keurslager.nl 
www.keurslagerhorst.nl

Cosmonique Pour Vous Parfumerie  
Hoofdstraat 105, 8162 AD Epe
tel. 06 - 57 64 66 11
info@beautyparadijscosmonique.nl
www.beautyparadijscosmonique.nl

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

Bos Zwembaden  
Molendwarsstraat 66, 7391 ZS Twello
tel. 0571 - 28 07 20
info@boszwembaden.nl
www.boszwembaden.nl

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

Het woon- en lifestylemagazine OmWonen wil bewoners van de landelijke 
regio tussen Zwolle en Apeldoorn inspireren met verhalen over wonen, 
werk, financiën, mode, gezondheid en vrije tijd. OmWonen is een initiatief 
van de Eper bedrijven Baksteen & Pul financiële dienstverleners, Elektra BV, 
Van Vemde Schilderwerken en Vos Tuinvisie BV. Het magazine verschijnt 
ongeveer eens in de negen maanden.

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

OVER OMWONEN

Martin Hogeboom Fotograaf
Parkweg 22, 8161 CK Epe (op afspraak)
tel. 06 - 29 20 26 92
info@martinhogeboom.nl
www.martinhogeboom.nl

Merel Design
Statensingel 10, 3404 WB IJseselstein. 
tel. 06 - 52 61 96 80 
merel@mereldesign.nl 
www.mereldesign.nl

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

Orde van Vugt
Wildforstlaan 5, 8162 ER Epe
tel. 06 - 42 51 23 06
info@ordevanvugt.nl
www.ordevanvugt.nl

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

Pure The Winery 
Hoofdstraat 58, 8162 AK Epe
tel. 06 - 15 20 49 69
contact@purethewinery.com
www.purethewinery.com

Prins Esclusivo
Galvaniweg 1, 8071 SC Nunspeet
tel. 0341 - 25 70 14 
verkoop@wimprins.nl
www.wimprins.nl/esclusivo

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

Ren Voor Hun Leven
p/a Rondweg 76, 8091 XK Wezep 
info@renvoorhunleven.nl
www.renvoorhunleven.nl

De Rijwielhoek
Dorpsstraat 24a, 8167 NL Oene
tel. 0578 - 64 11 48
info@derijwielhoek.nl
www.derijwielhoek.nl

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

Stichting ‘k Leef
Vosselmanstraat 4, 7311 CL Apeldoorn
tel. 055 - 576 26 76
info@stichtingkleef.nl
www.stichtingkleef.nl

Van Essen Glasservice
Hammerstraat 8, 8161 PH Epe
tel. 0578 - 61 30 01
info@vanessenglas.nl 
www.glasservicevanessen.info

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

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

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

Waterplantenkwekerij R. Moerings 
Hellemonsdreef 1, 4706 RD Roosendaal
tel. 0165 - 55 60 94
info@moerings.nl
www.moerings.nl

Wenz Uitvaart
Lierderstraat 1A, 7364 BH Lieren
tel. 06 - 46 95 19 39
contact@wenz-uitvaart.nl
www.wenz-uitvaart.nl

Wilkon Watermanagement & Techniek 
Ledderweg 48, 8161 SX Epe
tel. 0578 - 70 10 68
info@wilkon.nl 
www.wilkon.nl

VVS Bouw
Hammerstraat 10B, 8161 PH Epe
tel. 06 - 29 88 84 27
info@vvsbouw.nl
www.vvsbouw.nl

Veldkamp Wonen
Rondweg 74, 8091 XK Wezep
tel. 038 376 14 09
info@veldkampwonen.nl
www.veldkampwonen.nl
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Verliefd?
MISSCHIEN STIEKEM... OP EEN ANDER HUIS?
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