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ZOMER!
Met de start van de zomer presenteren wij u deze nieuwe editie van WOON. Uiteraard met een zomers tintje. Naast
inspiratie voor binnen, bieden we in dit nummer ook volop inspiratie voor buiten. We nemen namelijk niet alleen
een kijkje in een prachtig interieur, maar we kijken ook rond in een heerlijke tuin aan het water.
En voor de thuisblijvers deze zomer: neem eens een kijkje bij de mooiste plekjes in onze eigen omgeving.
Wij hebben hiervoor de leukste bezienswaardigheden al geselecteerd. Het enige wat u hoeft
te doen is uw fiets pakken en genieten…

Martin Kok

Een mooie zomerst!

toegewen
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ACTUEEL

ACTUEEL

De nieuwste binnenkomers

in ons aanbod!

NIEUW EN VERKOCHT

4

NIEUW

NIEUW EN VERKOCHT

NIEUW

NIEUW

NIEUW

DENNENWEG 26 • ‘T HARDE

MUNNIKENWEG 11 • ‘T HARDE

DE ZOOM 34 • ‘T HARDE

EPERWEG 9 • ‘T HARDE

DOORNENKAMP 27 • DOORNSPIJK

Z.ZEESTRAATWEG WEST 117 • DOORNSPIJK

Op een mooie locatie met “vrij” uitzicht aan voorzijde, vrije
ligging aan achterzijde bieden wij u aan deze keurig onderhoud, doch eenvoudig afgewerkte EENGEZINSWONING met
AANGEBOUWDE WOONKEUKEN, berging en schuur. Het
geheel is gelegen op een perceel van 202m2 grond en is een
pracht kans voor starters!

Bent u op zoek naar een keurig afgewerkte en goed onderhouden MIDDENWONING op ’t Harde? Dan vragen wij uw
aandacht voor deze woning! De woning is de afgelopen 3
jaren volledig onder handen genomen door de huidige eigenaren. Een ideale woning op een prachtige locatie met vrij
uitzicht aan de voorzijde.

In een nette, kindvriendelijke woonwijk, bieden wij u aan
deze ruime MIDDENWONING, welke over de volle breedte
van de woning is uitgebouwd en beschikt over een stenen
berging. Deze moderne woning, heeft 4 ruime slaapkamers,
royale woonkeuken en mogelijkheden tot het creëren van
een kantoor aan huis.

Op een UNIEKE LOCATIE, grenzend aan het natuurgebied,
bieden wij u aan deze VRIJSTAANDE WONING. De woning
is voorzien van een grote kelder met inpandige garage, een
prachtig gazon en bijgebouwen. De woning beschikt over
een slaap- en badkamer op de begane grond en 2 ruime
slaapkamers op de verdieping.

Op een fijne woonlocatie in de rustige woonkern van de
‘Hoge Enk’, ligt deze vrijstaande SEMI BUNGALOW met
GARAGE en riante TUIN. Het complete woonprogramma
bevindt zich op de begane grond; wonen, slapen en de badkamer. Tevens zijn er 2 slaapkamers en bergruimte op de 1e
verdieping gesitueerd.

Wij bieden u aan deze VRIJSTAANDE WONING net buiten de
bebouwde kom, op steenworp afstand van de weilanden. De
woning is aan de achterzijde ROYAAL UITGEBOUWD. Hierdoor is er een mogelijkheid gecreëerd voor een kantoor/
praktijk aan huis. De woning beschikt over een slaap- en
badkamer op de begane grond.

170.000,- K.K.

€ 199.000,- K.K.

€ 219.000,- K.K.

€ 575.000,- K.K.

€ 309.000,- K.K.

€ 339.000,- K.K.

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW EN VERKOCHT

NIEUW

NIEUW

DE ZOOM 24 • ‘T HARDE

DE ZOOM 32 • ‘T HARDE

L AVA S T R A A T 7 3 • ‘ T H A R D E

VA C K E N O R D E S T R A A T 2 9 • E L B U R G

PAARDEBLOEM 8 • ELBURG

GRASPIEPER 14 • ELBURG

Gelegen in een rustige en kindvriendelijke wijk mogen wij
u deze EENGEZINSWONING aanbieden. Deze moderne woning heeft de beschikking over een ruime woonkamer met
openslaande deuren en een 4-tal slaapkamers. Deze ideale
gezinswoning ligt tevens nabij het winkelcentrum, scholen
en sportvoorzieningen.

In een rustige, jonge en kindvriendelijke woonwijk, mogen
wij u deze TUSSENWONING aan DE ZOOM 32 op ’t Harde
aanbieden. De woning is in 2002 gebouwd en is voorzien van
een lichte, ruime woonkamer met openslaande deuren naar
de goed onderhouden achtertuin en een 5-tal slaapkamers.

Op een prettige woonlocatie, op loopafstand van de bossen, bieden wij u aan deze keurig verzorgde, RUIME HOEKWONING met BERGING. De woning beschikt over een
nieuwe keuken en een 4-tal goed verzorgde slaapkamers.

Gelegen in de woonwijk ‘OOSTHOEK’, op een mooi, centraal
plekje in ELBURG, mogen wij u deze MIDDENWONING aan
de VACKENORDESTRAAT 29 aanbieden. De woning is aan
de achterzijde uitgebouwd, waar de keuken is gesitueerd.
Hierdoor is er een ruime woonkamer ontstaan, mede door
de erker aan de voorzijde.

Zoekt u een ruime 2/1 KAPWONING op een toplocatie? Dan
vragen wij uw aandacht voor deze woning. In een jonge,
ruim opgezette en kindvriendelijke woonwijk mogen wij u
deze ruime woning aanbieden. De woning beschikt over 4
slaapkamers, royale benedenverdieping en mogelijkheid
voor het houden van een kantoor aan huis.

In de jonge en wijds opgezette woonwijk ‘de Arena’ presenteren wij u deze VERRASSEND RUIME HALFVRIJSTAANDE
woning met een van binnenuit bereikbare berging. U heeft
de beschikking over een riante woonkamer, heerlijke keuken, 3 slaapkamers en mogelijkheid tot het creëren van een
4e slaapkamer op de zolder.

€ 222.500,- K.K.

€ 229.500,- K.K.

€ 237.500,- K.K.

€ 200.000,- K.K.

€ 309.000,- K.K.

€ 375.000,- K.K.

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

DE ZOOM 25 • ‘T HARDE

EPERWEG 2A • ‘T HARDE

VERLENGDE SCHIETWEG 8 • ‘T HARDE

HAARWEG 27 • ELSPEET

PLOEGWEG 26B • ELSPEET

NUNSPETERWEG 77 • ELSPEET

In een rustige, jonge en kindvriendelijke woonwijk, mogen
wij u deze TWEE ONDER EEN KAP woning aan DE ZOOM
25 op ’t Harde aanbieden. De woning is in 2002 gebouwd
en is voorzien van een lichte, ruime woonkamer met openslaande deuren naar de goed onderhouden achtertuin en
een 4-tal slaapkamers.

Op een prachtige locatie, met een vrijblijvend wijds uitzicht op weilanden en bos, bieden wij u aan deze ROYAAL,
SPEELS INGEDEELDE, GOED ONDERHOUDEN VRIJSTAANDE WONING met GARAGE en de mogelijkheid tot
het realiseren van een kantoor aan huis. De woning wordt
omlijst door een prachtige tuin met vijver.

Gelegen aan de rand van ’t Harde, op loopafstand van de
bossen met veel fiets en wandelpunten, in de jonge woonwijk HEIDEZOOM, mogen wij u deze riante en goed verzorgde VRIJSTAANDE woning, op een perceel van 675m2,
aanbieden.De woning is ruim opgezet, beschikt over 3
slaapkamers en een grote WOONKEUKEN.

Op een aantrekkelijke woonlocatie, nabij het CENTRUM
van Elspeet, ligt deze keurig onderhouden, royaal UITGEBOUWDE 2/1 KAPWONING met vrijstaande GARAGE en
OVERKAPPING. De woning is zowel in- als extern mooi afgewerkt. Door de grote uitbouw zijn er een ruime woonkeuken, wasruimte en werkkamer ontstaan.

Op een aantrekkelijke woonlocatie in een kindvriendelijke
buurt, mogen wij u deze keurig onderhouden en royaal uitgebouwde 2/1 KAPWONING aanbieden. Wat te denken van
een ruime keuken, KANTOOR/EXTRA KAMER aan huis, een
4-tal slaapkamers, garage en dat alles gelegen op een royaal perceel van 340 m2.

Deze prachtig gelegen VILLA van maar liefst 1.069 m3
biedt u een fantastische combinatie van stijl, luxe en
leefgenot! Aan alles is gedacht: een praktische oprit, een
prachtig gelegen tuin en dan hebben we nog niet eens gesproken over de indeling van de woning. Ook de locatie van
de woning is ideaal!

€ 307.500,- K.K.

€ 389.000,- K.K.

€ 475.000,- K.K.

€ 295.000,- K.K.

€ 335.000,- K.K.

€ 748.500,- K.K.
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ACTUEEL

NIEUW

NIEUW EN VERKOCHT

NIEUW EN VERKOCHT

HARDERWIJKERWEG 378/380 • HULSHORST

ONDER DE BOS 147 • HULSHORST

ONDER DE BOS 120 • HULSHORST

Op een PRACHTIGE, LANDELIJKE locatie, op steenworp
afstand van het bos, mogen wij u deze VRIJSTAANDE WONING aanbieden. Het geheel is gelegen op een perceel
van 2.340 m2 grond. De woning heeft 2 slaapkamers en de
badkamer op de begane grond en nog 2 slaapkamers op
de 1e verdieping.

UNIEK AANBOD! Op een PRACHTIGE, LANDELIJKE locatie,
op steenworp afstand van het bos, bieden wij u aan deze
BUNGALOW met een BAKHUIS en ROYALE GARAGE op een
perceel van 6.615 m2. Wilt u rustig wonen met het bos, de
zandverstuiving en diverse voorzieningen om de hoek, dan
is deze woning zeker iets voor u!

Deze LUXE RIETGEDEKTE VILLA is gesitueerd op een werkelijk magnifieke locatie. Een droomhuis voor iedereen die
houdt van natuur, sfeer en ambiance. De woning is gelegen
op een royaal perceel van 14.140 m2. In de directe omgeving vindt u bossen, weide, heide, de zandverstuiving en het
Veluwemeer.

€ 309.500,- K.K.

€ 399.000,- K.K.

€ 899.000,- K.K.

NIEUW

NIEUW

NIEUW EN OPTIE

HOUTERSWEG 56 • NUNSPEET

HEEMSKERKLAAN 143 • NUNSPEET

BOUDEWIJNPLANTSOEN 11 • NUNSPEET

BETAALBAAR WONEN nabij het CENTRUM van NUNSPEET? Wij bieden u aan dit goed onderhouden 2-KAMER
APPARTEMENT op de begane grond met een eigen voor- en
achtertuin en een berging. Dit appartement dient intern gemoderniseerd te worden en biedt de mogelijkheid om deze
woning naar uw eigen stijl te maken.

Fraai afgewerkt en goed onderhouden 3-kamer appartement met berging aangeboden. De huidige eigenaren hebben het appartement zo goed als geheel gemoderniseerd.
We spreken hier daarom ook terecht van een ‘instapklaar’
appartement. Het complex is gelegen in een groene woonomgeving met voldoende parkeergelegenheid.

Op een prachtige woonlocatie in de ‘groene’ woonwijk ‘DE
BELGENKAMP’ bieden wij u aan, deze uitgebouwde TUSSENWONING met BERGING op een perceel van 194 m2
grond. De woning dient intern gemoderniseerd te worden.
Dit biedt u de mogelijkheid om het geheel naar uw eigen
stijl aan te passen.

€ 142.500,- K.K.

€ 155.000,- K.K.

€ 207.000,- K.K.

NIEUW

NIEUW EN VERKOCHT

NIEUW

PRINS ALEXANDERERF 39 • NUNSPEET

KUYPERSTRAAT 35 • NUNSPEET

COLIJNSTRAAT 37 • NUNSPEET

In een kindvriendelijke woonomgeving met speelgelegenheid in de buurt gelegen, bieden wij u aan deze GOED ONDERHOUDEN EENGEZINSWONING met BERGING. De woning is voorzien van een 4-tal slaapkamers en een royale
dakkapel op de 1e verdieping. Tevens wordt er optioneel
een GARAGE aangeboden.

Op zoek naar een instapklare MIDDENWONING in een
kindvriendelijke buurt? Kom dan gerust kijken bij deze
sfeervolle, keurig afgewerkte eengezinswoning met
heerlijke tuin op het zuidwesten. Bij deze woning zijn er
een 4-tal ruime slaapkamers en een dakkapel op de 2e
verdieping aanwezig.

Op een mooie woonlocatie, nabij het vernieuwde winkelcentrum ‘De Binnenhof ’, verschillende scholen en de bossen, bieden wij u aan deze GOED ONDERHOUDEN, UITGEBOUWDE TUSSENWONING met STENEN BERGING. In 2006
is de 2e verdieping vergroot, doordat er een dakkapel aan de
voor- en achterzijde is geplaatst.

€ 209.000,- K.K.

€ 217.500,- K.K.

€ 219.000,- K.K.
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ACTUEEL

NIEUW EN VERKOCHT

NIEUW

NIEUW EN OPTIE

VA N K A R N E B E E K S T R A A T 1 4 • N U N S P E E T

P A P AV E R W E G 2 6 • N U N S P E E T

DRIFTWEG 24 • NUNSPEET

Zoekt u een GEZINSWONING met 4 slaapkamers, nieuwe
badkamer en een fantastisch uitzicht? Dan ontmoeten wij
u graag bij deze woning. De woning is gelegen op een gunstige locatie, met op loopafstand scholen, het bos en recreatiegebied ‘de Zandenplas’, sportaccommodaties en het
winkelcentrum ‘de Binnenhof’.

In een rustige, kindvriendelijke straat bieden wij u aan deze
ROYAAL UITGEBOUWDE, GESCHAKELDE WONING met GARAGE aan de PAPAVERWEG 26. De woning is over de volle
breedte uitgebouwd en voorzien van openslaande deuren
naar de tuin, welke is gelegen op het zonnige zuiden.

Op een mooie woonlocatie ligt deze SFEERVOLLE 2/1 KAPWONING met GARAGE op een royaal perceel. De woning is
van binnen gedateerd en biedt klussers een scala aan mogelijkheden. De prachtige ligging, de royale tuin en de mogelijkheden tot uitbreiden van de woning maken dit object
een aantrekkelijk geheel.

€ 219.500,- K.K.

€ 229.000,- K.K.

€ 265.000,- K.K.

NIEUW

NIEUW

NIEUW EN VERKOCHT

P A P AV E R W E G 6 0 • N U N S P E E T

WESTERLAAN 73 • NUNSPEET

LUGTENBERGWEG 1 • NUNSPEET

Op een mooie, rustige woonlocatie aan de PAPAVERWEG 60
bieden wij u deze SEMI BUNGALOW aan. Aan de achterzijde
is de woning uitgebouwd, waardoor er een slaapkamer en
badkamer op de begane grond zijn gerealiseerd. De woning is omstreeks 1996 gemoderniseerd en verkeert in een
goede staat van onderhoud.

Op een mooie, rustige locatie, aan de rand van de dorpskern van Nunspeet ligt dit geheel gerenoveerde, HALFVRIJSTAANDE WOONHUIS met ROYALE AANBOUW aan de
voor- & achtergevel en RUIME, PRAKTISCHE GARAGE. De
woning beschikt over 3 slaapkamers, luxe badkamer en een
met zorg aangelegde achtertuin.

Op een mooie woonlocatie bieden wij u aan deze UITGEBOUWDE HOEKWONING met STENEN BERGING. De woning beschikt over een royale woonkamer, 2 slaapkamers
op de verdieping en een zolderkamer. Deze mooie woning
is gelegen op korte afstand van scholen, het centrum en de
bossen. Dit geheel is gelegen op een perceel van 303m2.

€ 339.000,- K.K.

€ 375.000,- K.K.

€ 249.000,- K.K.

NIEUW

NIEUW

NIEUW

OOSTERLAAN 88 • NUNSPEET

HULLERWEG 96 • NUNSPEET

NUNSPETERWEG 17 • VIERHOUTEN

Op een MOOIE, GROENE, GEWILDE locatie bieden wij u aan,
deze VRIJSTAANDE WONING met GARAGE en een COMPLEET WOONPROGRAMMA op de begane grond. De woning
beschikt over een royale L-vormige woonkamer, een serre,
4 slaapkamers en 2 badkamers. Gelegen op een ruim perceel van 765 m2.

Op een prachtige locatie, aan de rand van Nunspeet, bieden wij u aan deze royale VRIJSTAANDE WONING met
BERGING en KANTOORRUIMTE. De woning wordt gekenmerkt door de grote hoeveelheid ruimte in de woning, de
ligging en de prachtige nieuwe keuken en de royale, tuingerichte woonkamer.

In het prachtige Vierhouten mogen wij u deze royaal UITGEBOUWDE SEMI-BUNGALOW aanbieden op een perceel van
bijna 600 m2. De woning is over bijna de gehele breedte 5
meter uitgebouwd en gemoderniseerd. Met name de ruimte, afwerking en slaap- en badkamer op de begane grond,
maken het geheel tot een aantrekkelijk object.

€ 389.000,- K.K.

€ 475.000,- K.K.

€ 489.000,- K.K.
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RETRO
[ KLEUR EN SFEER ]

Wat kan er onverwachts veel veranderen. Robert en Lianne Polinder
woonden in een nieuwbouwwoning in Elburg, in een fijn huis in een
leuke buurt. Beter konden zij zich bijna niet wensen. Toch kwam er
een andere woning op hun pad. Een klusproject in Doornspijk,
het dorp waar ze beiden vóór hun huwelijk woonden.

10

11

Robert en Lianne pakten
samen met een bouwbedrijf
de woning grondig aan. Alleen
de buitenmuren bleven staan.

De woning stond in eerste instantie te koop samen met de naastgelegen monumentale woonboerderij. Na verloop van tijd bood de eigenaar
het los van elkaar aan. “Robert was gelijk enthousiast, maar ik was net een aantal weken
geleden bevallen van Judah, waardoor ik niet
de energie had om over een nieuw huis na te
denken”, vertelt Lianne. “Ook al vond ik het wel
een leuk, kneuterig huisje, hoor”, voegt ze lachend toe. “Ik zei tegen Robert: ‘Zoek maar uit
of we het kunnen kopen, ik bemoei me er even
niet mee.’ Omdat er veel aan verbouwd moest
worden, wilden we eerst een overzicht hebben
van de kosten.” Financieel kwam alles rond,
dus besloten ze de stap te wagen.
DE VERBOUWING
Robert en Lianne pakten samen met een bouwbedrijf de woning grondig aan. Alleen de buitenmuren bleven staan. Wat voorheen de gehele
begane grond was, werd nu de woonkamer. Een
bouwbedrijf bouwde de woning uit met een aanbouw waarin de keuken en bijkeuken een plek
kregen. Op de verdieping van de aanbouw werden
slaapkamers en een badkamer gerealiseerd.
ONGEZELLIG
Toen was het eindelijk zover: de basis stond en Lianne kon beginnen met het inrichten. “Ik had een
heel plan opgesteld. Het moest een licht Scandinavisch huis zijn, dus schilderden we alles wit en
in de keuken kozen we voor een betonnen vloer.
Heel strak allemaal. Toen we een eind op weg
waren, zei ik tegen Robert: ‘Ik vind het hier zo kil
en ongezellig. Het ziet er mooi uit op een plaatje,
maar ik voel me er niet thuis.” Het vervolg was dat
ze hun eerste plan rigoureus wijzigden: de muren
kregen een kleurtje, er werden nieuwe vloeren
gelegd en stylingideeën kwamen niet meer uit
een interieurmagazine, maar bedachten ze zelf.

12

“Als je hier
‘kringloop’ zegt,
rollen de potjes
je tegemoet!”

RETRO
“Vanaf dat moment keken we echt alleen nog maar naar wat
echt bij ons past. Op die manier kozen we ook het behang uit.
We bladerden door verschillende boeken en kozen een behang
uit dat we mooi vonden en niet wat bij een bepaalde stijl past. Zo
ging het ook met de meubels. We waren in Drenthe en zagen in
een kringloopwinkel twee stoelen staan. We keken elkaar aan en
zeiden: ‘Deze stoelen zijn voor ons.’ Robert heeft ze toen later
opgehaald.” Door de koop van de meubeltjes en de keuze voor
bepaalde kleuren, ontdekte Lianne haar eigen stijl. Steeds meer
retro meubeltjes en accessoires vonden hun weg naar huize
Polinder. Lianne houdt van mooie, oude vaasjes en potjes. “Als
je hier ‘kringloop’ zegt, rollen de potjes je tegemoet”, vertelt ze
lachend. “Het meeste komt daar vandaan.”
LAATSTE ZETJE
De keuken werd daarentegen hoogglans, modern en wit. “Dat
hebben we bewust gedaan”, vertelt Lianne. “Ik wilde er allemaal dingen omheen, dus vond het belangrijk dat de basis
strak is. De styling en het hout, dat op diverse plekken terugkomt, maken het weer gezellig.” Met een whiteboardstift

13

tekent Lianne regelmatig een afbeelding op de keukenkastjes.
“Als iemand jarig is, teken ik iets feestelijks, maar af en toe ook
gewoon iets leuks. Heerlijk dat Robert mij in die dingen gewoon
m’n gang laat gaan. Hij geeft mij juist vaak het laatste zetje als
ik een beetje twijfel bij een bepaald idee.”
SALONTAFEL
Ook de salontafel is het bewijs dat Lianne van eenvoudige materialen graag iets unieks maakt. Nergens vond ze een tafel die
echt aan haar verwachtingen voldeed. Tot ze bij de kringloop een
salontafel zag, waarvan ze alleen de tafelpoten mooi vond. “Ik
vroeg of het mogelijk was dat ik alleen de poten meenam. Dat
vonden ze prima. Ze hebben zelfs het blad er voor mij afgehaald.
Bij de kassa gaf de medewerker aan dat het mij daardoor € 6,25
kostte in plaats van € 12,50. Dat is toch mooi”, vertelt Lianne enthousiast. “Bij Bouwbedrijf Koekoek haalden we een aantal planken en nu hebben we een unieke salontafel, die weinig kostte.”
THUIS
Dat Robert en Lianne hun eigen plek hebben gevonden, is duidelijk. “Het was even een zoektocht, maar wij zijn gewoon mensen
die houden van veel kleur in huis. We geven ook graag het advies
aan anderen: koop wat je mooi vindt, dan ontstaat pas echt jouw
thuis. Een huis zoals het eruit ziet op plaatjes is prachtig, maar je
kunt jezelf afvragen of dit wel echt past bij wie jij bent.”

Meer foto’s zien?

nl.pinterest.com/magazineWOON

“Wij zijn gewoon
mensen die houden
van veel kleur
in huis”

DE VOLGENDE 25 WONINGEN
VERKOCHTEN WIJ IN DE AFGELOPEN
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Binnen
2 weken
verkocht
o.v.v.

Binnen 11
maanden
verkocht
o.v.v.

Nunspeet

€ 229.000,-

Binnen
1,5
maand
verkocht
o.v.v.

Nunspeet

€ 234.000,-

Nijverheidsweg 172

Na 2 jaar
verkocht

Nunspeet

Na 2 jaar
verkocht

Nunspeet

€ 519.000,-

€ 299.000,-

Oenenburgweg 252
Nunspeet

Binnen
1 week
verkocht
o.v.v.

Van Karnebeekstraat 14
Nunspeet

€ 219.500,-

€ 214.000,-

Binnen
4 weken
verkocht

Oranjelaan 44
Nunspeet

€ 249.000,-

Binnen
1 week
verkocht

Van Goghstraat 5
Nunspeet

€ 315.000,-

Na 2,5
jaar
verkocht
o.v.v.

Nunspeterweg 19-19A
Vierhouten

€ 469.000,-

Diepeweg 2
Elspeet
Bieden va € 398.000,-

Kuyperstraat 35
Nunspeet

Binnen
1,5 week
verkocht

Vlierweg 41
Nunspeet

€ 222.500,-

€ 217.500,-

Heemskerklaan 191
Nunspeet

€ 147.500,-

Binnen
3 weken
verkocht
o.v.v.
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Bremhoek 43

Kuntzestraat 176

Prins Bernhardstraat 25

Binnen
1,5 week
verkocht
o.v.v.

Binnen
1,5 week
verkocht

Binnen
2,5 week
verkocht
o.v.v.

Prinses Margrietstraat 5
Nunspeet

€ 219.000,-

Na lange
tijd
verkocht

Ds. Kalshovenweg 1
Elspeet

€ 389.000,-

BINNEN 1 WEEK
VERKOCHT!
“Nadat ons huis online was gepubliceerd,
bleek de animo hiervoor zo groot dat we er
samen voor kozen om het bij inschrijving te
verkopen. Makelaar Joost Polinder heeft ons
hierbij uitstekend begeleid. Hij kwam zelfs
- omdat we overdag geen tijd hadden op z’n vrije avond langs om
de enveloppen te openen.”

Familie van Wincoop
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€229.000,-

#

uitgelicht
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VERKOCHT!

Binnen
2 weken
verkocht

Binnen
2 weken
verkocht
o.v.v.

Binnen
1 week
verkocht

Onder de Bos 147
Hulshorst

€ 399.000,-

Onder de Bos 120
Hulshorst

€ 899.000,-

De Zoom 34
‘t Harde

€ 219.000,-

Binnen
3 weken
verkocht

Binnen
4 weken
verkocht

Binnen
1,5 week
verkocht

Dennenweg 26
‘t Harde

€ 170.000,-

Binnen
2 weken
verkocht

Burg. Frieswijkweg 31C
Doornspijk

€ 292.500,-

Buntgraslaan 7
‘t Harde

€ 239.500,-

Binnen 9
maanden
verkocht

De Buntehof 11
Nunspeet

€ 209.000,-

Vackenordestraat 29
Elburg

€ 200.000,-

Binnen
1 dag
verkocht
o.v.v.

Lugtenbergweg 1
Nunspeet

€ 249.000,-
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7 tips voor een

ZOMERSE FIETSTOCHT!
Voor prachtige plekjes om met de fiets
te bezoeken, hoeven we niet ver van
huis: de Noord-Veluwe biedt een schat
aan mooie natuurgebieden, culturele
bezienswaardigheden en leuke
terrasjes. Ontdek en beleef!

NOORD-VELUWS MUSEU

1

M

3

HET VERSCHOLEN DORP

PAS-OPWEG, VIERHOUTEN
Indrukwekkend is dit voormalige onderduikerskamp
met de nagebouwde hutten en gedenksteen. Breng voor de
expositie met voorwerpen en foto’s van het kamp ook een bezoekje aan het
museum, dat gevestigd is in Hotel de Vossenberg aan de Elspeterbosweg 1.

EPERWEG 3-5, ‘T HARDE
WINCKELWEG 17, NUNSPEET
Ontdek het verhaal achter
de schilderijen in dit
kunstmuseum. Stap in de
wereld van schilders en
bewoners van dit deel van de
Veluwe, die hier van 1880 tot
1950 woonden en werkten.

A. VOGE

L TUINEN

EEKTERWEG 34, OOSTERWOLDE

2

5

THEESCHENKERIJ BOERENGOED

Kus van de boer, appeltaart in een
potje, stressweg: kies een heerlijke
theesoort uit en geniet in de gezellige
tuin op het terras van de rust en het
idyllisch vergezicht over de weilanden.

HEIDE & SCHAAPSKUDDE

ELSPEET-VIERHOUTEN

Vanaf ongeveer half augustus staan de heidevelden weer
in de bloei. Alles is paarsgekleurd en het ruikt er heerlijk
zoet. Met een beetje geluk loopt u ook nog eens
de herder met de schaapskudde tegen het lijf!

“Even heerlijk ontspannen,

een aanrader voor het hele gezin!”
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4

Laat uw zintuigen tot leven komen en ga
op ontdekkingstocht door de felgekleurde
kruidenvelden. Voel de aarde onder uw voeten
op het Blotevoetenpad, proef de natuur
in de Pluk- en Smultuin en breng een
bezoekje aan de Landgoedwinkel.

6

URG
MUSEUM ELB

JUFFERENSTRAAT 8, ELBURG
Wie Elburg bezoekt, wil ook meer
over de geschiedenis van dit
stadje weten. In het 15e-eeuwse
Agnietenconvent is nu Museum
Elburg gevestigd. Het museum
heeft een uitgebreide collectie
voorwerpen over de geschiedenis
van Elburg en omgeving.

7

ELSPETERWEG 14, NUNSPEET
Uitrusten? Neem een glas wijn en/of
een heerlijk diner. De verse ingrediënten
zorgen voor pure smaken in alles wat
geserveerd wordt. Beleef en geniet!
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NUNSPEET

NUNSPEET

NIEUW

NIEUW

OENENBURGWEG 268 • NUNSPEET

HOUTERSWEG 56 • NUNSPEET

DS. MARTINIUSLAAN 28 • NUNSPEET

COLIJNSTRAAT 37 • NUNSPEET

EECKELHAGEN 56 • NUNSPEET

EECKELHAGEN 80 • NUNSPEET

Op een mooie woonlocatie, aan een doorgaande weg bieden
wij u aan, deze ROYALE HOEKWONING met AANLEUNWONING op een riant perceel. Een prachtige gelegenheid om
met ouders/ kinderen samen te kunnen wonen. Daarnaast
is er de mogelijkheid om deze woning te splitsen. Vraag
onze makelaar naar de mogelijkheden.

BETAALBAAR WONEN nabij het CENTRUM van NUNSPEET? Wij bieden u aan dit goed onderhouden 2-KAMER
APPARTEMENT op de begane grond met een eigen voor- en
achtertuin en een berging. Dit appartement dient intern gemoderniseerd te worden en biedt de mogelijkheid om deze
woning naar uw eigen stijl te maken.

In het hartje centrum van Nunspeet, bieden wij u aan dit
werkelijk keurig afgewerkte 2-KAMERAPPARTEMENT met
eigen berging en voldoende parkeergelegenheid op een
fantastische locatie. De woning is dermate afgewerkt en
voorzien van luxe dat de nieuwe eigenaar er direct in kan:
UNIEK VOOR STARTERS, INSTAPKLAAR!

Op een mooie woonlocatie, nabij het vernieuwde winkelcentrum ‘De Binnenhof ’, verschillende scholen en de bossen, bieden wij u aan deze GOED ONDERHOUDEN, UITGEBOUWDE TUSSENWONING met STENEN BERGING. In 2006
is de 2e verdieping vergroot, doordat er een dakkapel aan de
voor- en achterzijde is geplaatst.

In een aantrekkelijke, kindvriendelijke woonomgeving bieden wij u aan deze aan woonerf/plantsoen gelegen, ruime
EENGEZINSWONING. Dit object biedt u o.a. een royale
doorzonwoonkamer, een 3-tal royale slaapkamers en veel
privacy aan de achterzijde van de woning.

Op een mooie, kindvriendelijke woonlocatie, aan een brede
groenstrook, bieden wij u aan deze RUIME TUSSENWONING met BERGING. De woning verkeert in een goede staat
van onderhoud. In 2014 is de berging vernieuwd, vergroot en
asbestvrij gemaakt. Aan de berging is er een mooie overkapping gerealiseerd.

PRIJS OP AANVRAAG

€ 142.500,- K.K.

€ 148.500,- K.K.

€ 219.000,- K.K.

€ 219.000,- K.K.

€ 219.000,- K.K.

NIEUW

IN PRIJS VERLAAGD

NIEUW

HEEMSKERKLAAN 143 • NUNSPEET
Fraai afgewerkt en goed onderhouden 3-kamer appartement met berging aangeboden. De huidige eigenaren hebben het appartement zo goed als geheel gemoderniseerd.
We spreken hier daarom ook terecht van een ‘instapklaar’
appartement. Het complex is gelegen in een groene woonomgeving met voldoende parkeergelegenheid.
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OENENBURGWEG 216 • NUNSPEET
Starters opgelet! In een geliefde woonomgeving, nabij scholen, winkels en het bos bieden wij
u aan deze NETTE TUSSENWONING met BERGING aan de OENENBURGWEG 216 met uitzicht
over een gemeentelijke groenstrook. Op de 2e verdieping is een dakkapel geplaatst, waardoor
er een ruime zolderkamer is ontstaan.

€ 155.000,- K.K.

€ 199.500,- K.K.

OPTIE

NIEUW

LUPINEWEG 34 • NUNSPEET

P A P AV E R W E G 2 6 • N U N S P E E T

MARTENSWEG 20 • NUNSPEET

In een mooie, rustige woonomgeving bieden wij u aan, deze
goed onderhouden, ROYAAL UITGEBOUWDE EENGEZINSWONING met berging, voor- en achtertuin en een riante
woonkamer met erker. Het geheel is gelegen op een perceel van 160 m2. Kortom, een ideale gezinswoning op een
prachtige locatie.

In een rustige, kindvriendelijke straat bieden wij u aan deze
ROYAAL UITGEBOUWDE, GESCHAKELDE WONING met GARAGE aan de PAPAVERWEG 26. De woning is over de volle
breedte uitgebouwd en voorzien van openslaande deuren
naar de tuin, welke is gelegen op het zonnige zuiden.

Zoekt u een RUIME, UITGEBOUWDE HOEKWONING op een
aantrekkelijke woonlocatie? Wij bieden u aan, deze ROYALE
HOEKWONING met BERGING en optionele GARAGE aan de
MARTENSWEG 20 te NUNSPEET. De woning is gelegen aan
een kindvriendelijke straat met een speelweide en voldoende parkeergelegenheid voor het huis.

€ 219.500,- K.K.

€ 229.000,- K.K.

€ 235.000,- K.K.

OPTIE

BOUDEWIJNPLANTSOEN 11 • NUNSPEET

PRINS ALEXANDERERF 39 • NUNSPEET

EECKELHAGEN 8 • NUNSPEET

MAUVEKANT 52 • NUNSPEET

EECKELHAGEN 74 • NUNSPEET

DRIFTWEG 24 • NUNSPEET

Op een prachtige woonlocatie in de ‘groene’ woonwijk ‘DE
BELGENKAMP’ bieden wij u aan, deze uitgebouwde TUSSENWONING met BERGING op een perceel van 194 m2
grond. De woning dient intern gemoderniseerd te worden.
Dit biedt u de mogelijkheid om het geheel naar uw eigen
stijl aan te passen.

In een kindvriendelijke woonomgeving met speelgelegenheid in de buurt gelegen, bieden wij u aan deze GOED ONDERHOUDEN EENGEZINSWONING met BERGING. De woning is voorzien van een 4-tal slaapkamers en een royale
dakkapel op de 1e verdieping. Tevens wordt er optioneel
een GARAGE aangeboden.

In een aantrekkelijke, kindvriendelijke woonomgeving bieden wij u aan deze aan woonerf/plantsoen gelegen, ruime
EENGEZINSWONING met STENEN BERGING. Dit object
biedt u o.a. een royale doorzonwoonkamer, een 3-tal ruime
slaapkamers op de verdieping en veel privacy aan de achterzijde van de woning.

Op een mooie woonlocatie, aan de rand van de bebouwde
kom van Nunspeet, bieden wij u aan deze ROYALE, UITEGEBOUWDE TUSSENWONING aan de MAUVEKANT 52 met
BERGING. De woning is aan de achterzijde over de gehele
breedte uitgebouwd, waardoor de woonkamer vergroot is en
er een praktische bijkeuken is gerealiseerd.

Op een mooie locatie gelegen, bieden wij u aan deze UITGEBOUWDE HOEKWONING met GARAGE aan de Eeckelhagen 74 te Nunspeet. De woning is gelegen op een perceel van maar liefst 304 m2! Tevens beschikt deze woning
over uitbouw aan de achterzijde, een royale garage en een
eigen oprit.

Op een mooie woonlocatie ligt deze SFEERVOLLE 2/1 KAPWONING met GARAGE op een royaal perceel. De woning is
van binnen gedateerd en biedt klussers een scala aan mogelijkheden. De prachtige ligging, de royale tuin en de mogelijkheden tot uitbreiden van de woning maken dit object
een aantrekkelijk geheel.

€ 207.000,- K.K.

€ 209.000,- K.K.

€ 215.000,- K.K.

€ 239.000,- K.K.

€ 249.000,- K.K.

€ 265.000,- K.K.
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NUNSPEET

KUNTZESTRAAT 96 • NUNSPEET

MARCONIWEG 23 • NUNSPEET

Wij bieden u aan deze UITGEBOUWDE 2/1 KAPWONING met
GARAGE aan de KUNTZESTRAAT 96. Door de uitbouw aan
de achterzijde is er maar liefst 32 m2 extra leefruimte gecreëerd. Bent u op zoek naar een ruime gezinswoning op
een kindvriendelijke woonlocatie? Onze makelaar leidt u
graag rond tijdens een bezichtiging.

Prachtige, royale HALF-VRIJSTAANDE WONING gelegen op het industrieterrein Lepelingen.
De woning is in 2007/2008 gerenoveerd; zo is een nieuwe keuken geplaatst en de badkamer en
toilet vernieuwd. Naastgelegen bedrijfsruimte (21a) en appartement (21b) is in koop te betrekken of kan afzonderlijk worden bij gehuurd.

€ 269.000,- K.K.

€ 269.000,- K.K.

NIEUWE VRAAGPRIJS

NIEUW

MAUVEKANT 1 • NUNSPEET

KUNTZESTRAAT 1 • NUNSPEET

P A P AV E R W E G 6 0 • N U N S P E E T

Op een aantrekkelijke, kindvriendelijke woonlocatie, aan
een woonerf gelegen, bieden wij u aan deze goed onderhouden, VRIJSTAANDE WONING op een perceel van 275 m2.
De woning beschikt over 3 slaapkamers op de eerste verdieping en een royale beneden verdieping. De tuin rondom de
woning biedt veel privacy.

Wij bieden u aan deze ROYALE, UITGEBOUWDE HOEKWONING met KANTOOR/PRAKTIJKRUIMTE op een perceel van
240 m2 grond. De woning is aan de achterzijde fors uitgebouwd, waardoor een royale woonkamer is ontstaan. De garage is verbouwd tot multifunctionele ruimte, waardoor een
kantoor of praktijk aan huis tot de mogelijkheden behoort.

Op een mooie, rustige woonlocatie aan de PAPAVERWEG 60
bieden wij u deze SEMI BUNGALOW aan. Aan de achterzijde
is de woning uitgebouwd, waardoor er een slaapkamer en
badkamer op de begane grond zijn gerealiseerd. De woning is omstreeks 1996 gemoderniseerd en verkeert in een
goede staat van onderhoud.

BIEDEN VANAF € 275.000,- K.K.

€ 285.000,- K.K.

€ 339.000,- K.K.

NIEUW

DRIFTWEG 26 • NUNSPEET

DRIFTWEG 45 • NUNSPEET

WESTERLAAN 73 • NUNSPEET

Op een perceel van 725m2 grond bieden wij u aan deze VRIJSTAANDE SEMI-BUNGALOW met slaapkamer en badkamer
op de begane grond en daarnaast 2 slaap-/hobby-/werkkamers op de begane grond, welke tevens de mogelijkheid
bieden voor kantoor aan huis. Verder zijn er op de verdieping
2 slaapkamers aanwezig.

Op een mooie, rustige woonlocatie gelegen bieden wij u aan,
dit VRIJSTAANDE WOONHUIS aan de Driftweg 45 met een
SLAAPKAMER en BADKAMER op de begane grond. Zoekt
u een royale woning met een compleet woonprogramma op
de begane grond en tevens 4 slaapkamers op de verdieping?
Plan dan snel een bezichtiging!

Op een mooie, rustige locatie, aan de rand van de dorpskern van Nunspeet ligt dit geheel gerenoveerde, HALFVRIJSTAANDE WOONHUIS met ROYALE AANBOUW aan de
voor- & achtergevel en RUIME, PRAKTISCHE GARAGE. De
woning beschikt over 3 slaapkamers, luxe badkamer en een
met zorg aangelegde achtertuin.

€ 349.000,- K.K.

€ 349.000,- K.K.

€ 375.000,- K.K.
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NUNSPEET

NIEUW

OOSTERLAAN 88 • NUNSPEET

LEOPOLDLAAN 10 • NUNSPEET

F. A . M O L I J N L A A N 9 • N U N S P E E T

Op een MOOIE, GROENE, GEWILDE locatie bieden wij u aan,
deze VRIJSTAANDE WONING met GARAGE en een COMPLEET WOONPROGRAMMA op de begane grond. De woning
beschikt over een royale L-vormige woonkamer, een serre,
4 slaapkamers en 2 badkamers. Gelegen op een ruim perceel van 765 m2.

In de geliefde woonwijk ‘De Belgenbuurt’, op loopafstand
van het bos, bieden wij u aan deze ROYALE SEMI BUNGALOW op een ruim perceel van maar liefst 1.035 m2. Het complete woonprogramma bevindt zich op de begane grond.
Ook zijn er nog een 2-tal slaapkamers en een bergruimte
op de 1e verdieping gesitueerd.

Aan één van de mooiste lanen van Nunspeet, bieden wij u
aan deze SEMI-BUNGALOW met GARAGE en VERANDA.
Deze woning is in de afgelopen periode grotendeels verbouwd en gemoderniseerd. De verdieping is vernieuwd en
door het plaatsen van 2 grote dakkapellen zijn er zeer royale
slaapkamers en een luxe badkamer ontstaan.

€ 389.000,- K.K.

€ 399.000,- K.K.

€ 449.000,- K.K.

NIEUW

ZOOMWEG 26 • NUNSPEET

HULLERWEG 96 • NUNSPEET

BLOEMHOFWEG 2 • NUNSPEET

Op een mooie, centrale locatie aan de ZOOMWEG 26, bieden
wij u aan deze ROYALE VRIJSTAANDE WONING met GEISOLEERDE SCHUUR. De woning beschikt over een RIANTE LVORMIGE WOONKAMER, een WOONKEUKEN en maar liefst
5 SLAAPKAMERS op de verdieping. De woning is gebouwd
in 2001 en volledig geïsoleerd.

Op een prachtige locatie, aan de rand van Nunspeet, bieden wij u aan deze royale VRIJSTAANDE WONING met
BERGING en KANTOORRUIMTE. De woning wordt gekenmerkt door de grote hoeveelheid ruimte in de woning, de
ligging en de prachtige nieuwe keuken en de royale, tuingerichte woonkamer.

Op deze prachtige woonlocatie is in 2011 een kleinschalig
project gerealiseerd omvattende de bouw van een dubbel
woonhuis en een ROYALE VRIJSTAANDE VILLA. Deze villa
bieden wij u thans aan.Niet alleen de ligging van dit object is
bijzonder, wat tevens deze woning UNIEK maakt, is dat deze
woning voorzien is van energiezuinige installaties.

€ 449.000,- K.K.

€ 475.000,- K.K.

€ 549.000,- K.K.

SMITHSTRAAT 56 • NUNSPEET

LAAN 61 • NUNSPEET

Op een werkelijk prachtige locatie staat deze imposante
VILLA welke bestaat uit een BENEDEN- EN BOVENWONING
met separate entree en dubbele garage. De schitterende,
onder architectuur aangelegde tuin maakt het tot een genot
om buiten te zijn. Deze villa is eenvoudig om te bouwen naar
één woning!

PRACHTIGE VILLA uit jaren ‘30 nabij het centrum van Nunspeet. Op een fraaie woonlocatie
tegenover het park ’40-’45, is deze PRACHTIGE VILLA met bijgebouwen gelegen op een ruim
bemeten perceel van 1670m2 grond. De woning ademt volledig de sfeer van jaren ’30 en wordt
door de huidige eigenaren uitstekend onderhouden.

BIEDEN VANAF € 598.000,- K.K.

€ 849.000,- K.K.
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BUITENKIJKER

“Het doet recht aan de woning
en geeft een rijk gevoel”

DROOMTUIN

KAVEL
Vier jaar geleden kochten Frank en Elly een kavel op
een droomplek aan het water. Dat de karakteristieke
villa die zij lieten bouwen gericht moest zijn op het
water, was duidelijk. Vanuit de woonkamer en keuken is het optimaal genieten van het uitzicht. Naast
de woning lieten zij ook gelijk de tuin ontwerpen.

[ AAN HET WATER ]

Ruisend siergras, bloeiende ‘Annabellen’ en
dakplatanen die zachtjes bewegen door de wind.
Aan de steiger dobbert een boot in het water.
Een tafereeltje waar eigenaren Frank en Elly dagelijks van genieten. De tuin is precies geworden wat zij en tuinarchitect Bart voor ogen hadden: een stijlvolle, onderhoudsvriendelijke tuin die de onder architectuur aangelegde villa perfect omlijst.

De beelden in dit artikel zijn afkomstig van Buytengewoon Hoveniers - www.buytengewoon.nl
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“We wilden

via dezteubinoot
bij on en
kunnen”
kom

TUINARCHITECT
Frank en Elly hadden zo hun ideeën hoe de tuin eruit moest gaan zien: het moest passen bij de architectuur van de villa, het moest onderhoudsvriendelijk zijn en gericht zijn op het water. Maar wie ging
hun droomtuin ontwerpen? Frank: “Ik las in een
magazine over tuinen een artikel over een tuin die
ontworpen was door tuinarchitect Bart Bolier. De
tuinen die hij ontwerpt, spraken ons aan.

‘Een tafereeltje waar
Frank en Elly dagelijks
van genieten’
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‘s Avonds
verlichten
sfeervolle
spotjes de
bomen en
bloembakken

Het

ovteerrdreakste
et
is favori

bij Frank en Elly

‘Het kunstgras geeft
het hele jaar door
een natuurlijke groene
uitstraling’
We hebben vervolgens contact gezocht met Buytengewoon.
Ideaal was dat Bart samenwerkt met zijn compagnon
Gerjan Hofman, die het gelijknamige hoveniersbedrijf
runt. Uiteindelijk hebben wij ook alle werkzaamheden,
van ontwerp tot uitvoering, bij Buytengewoon ondergebracht. De lijntjes waren zo heel kort. De realisatie was
dan ook naar volle tevredenheid.”
UITDAGING
Samen met Bart bespraken zij hun wensen. Daar zaten ook een aantal uitdagingen tussen. “De kavel is een
taartpunt, maar we wilden niet dat je deze vorm ervaart
wanneer je aankomt bij onze woning”, vertelt Frank. “Ook
ligt onze woning een stuk hoger dan het water. We wilden
via de tuin bij onze boot kunnen komen, dus moest er
met hoogteverschillen gewerkt worden.”
SCHANSKORVEN
Ook Bart raakte geïnspireerd door de prachtige plek aan
het water. Hij ontwierp de tuin met strakke lijnen, waardoor de kavel recht lijkt. In de voortuin koos Bart voor
schanskorven ter afscheiding van de oprit en de tuin. Het
kunstgras geeft het hele jaar door een natuurlijke groene
uitstraling en is - geheel naar wens van Frank en Elly onderhoudsvriendelijk. De fris witte ‘Annabellen’ geven
een zomers gevoel. De ronde bloembakken breken de
strakke lijnen.
VERLICHTING
Ook in de achtertuin, die aan het water grenst, domineren groentinten de tuin. De basis van de tuin is gevormd
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door betonnen tegels en vlonderplanken voor
het terras en de aanlegsteiger. Lage plantenbakken zorgen voor een strakke belijning.
Ook hier zorgt kunstgras voor een frisse
uitstraling. Voor de beplantingen is gekozen
voor verschillende soorten siergrassen. Drie
strakke, witte bloembakken op de vlonder
zorgen voor variatie in het sobere kleurenpalet. ’s Avonds verlichten sfeervolle spotjes de
bomen en bloembakken.

Overzicht beplantingen
Bloeiend

• Hydrangea arborescens Annabelle
• Hydrangea macrophylla (wit)

Siergrassen

VLONDERTERRAS
Het overdekte terras aan de woning is favoriet
bij Frank en Elly. Het is een ideale plek om na
een drukke werkdag te relaxen. Frank: “Het
is er heerlijk beschut en je kunt er mooi over
het water kijken. En als we in de zon willen
zitten, strijken we neer op het vlonderterras.”

• Pennisetum alopecuroides Hameln
• Miscanthus sinensis Malepartus
• Carex morrowii (bloembakken)

RIJKELIJK
Bart overtrof met zijn ontwerp alle verwachtingen van Frank en Elly. “We waren aangenaam verrast door zijn ontwerp. Het doet recht
aan de woning en het geeft een rijk gevoel.”

Hagen

Bomen
• Platanus x acerifolia (dakplataan)
• Gleditsia triacanthos Sunburst

• Taxus baccata

Ook een droomtuin?

Mail naar ontwerp@buytengewoon!
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ELSPEET

MOLENBERGWEG 24 • ELSPEET

ROGGEWEG 24 • ELSPEET

2 ROYALE BOUWKAVELS ter grootte van ca. 850 m2 en 750
m2!In het buitengebied van Elspeet, ter hoogte van Molenbergweg 24, zijn de voorbereidingen getroffen voor het
bouwen van een tweetal royale geschakelde woningen met
prachtig uitzicht en een bijzondere architectuur welke past
in het landschap.

In een mooie, kindvriendelijke woonomgeving, bieden wij u aan deze ROYALE 2/1 KAPWONING
met GARAGE en riante UITBOUW aan de achterzijde. De woning is centraal gelegen in het
bosrijke dorp Elspeet met diverse voorzieningen, zoals scholen en winkels op loopafstand.

VANAF € 175.000,- K.K. (P/KAVEL)

€ 269.000,- K.K.

OPTIE

JUFFERSGOED 8 • ELSPEET

NUNSPETERWEG 116 • ELSPEET

UDDELERWEG 38 • ELSPEET

Aan een prachtig ‘woonerfje’ gelegen, op een fijne woonlocatie met alle voorzieningen op loopafstand, ligt deze in
2007 gebouwde EENGEZINSWONING met BERGING en
fijne tuin met achterom. De speelse architectuur, de degelijke bouw en de prettige woonomgeving maken dit tot een
‘gewild’ object!

Aan de rand van Elspeet, in de overgang tussen weilanden
en het bos-/heidegebied tussen Elspeet en Vierhouten, mogen wij u deze BOUWKAVEL aanbieden voor het bouwen van
een vrijstaande woning. Het perceel is ca. 1.200 m² en is
optioneel nog uit te breiden tot 1.670 m².

Op deze prachtige locatie, nabij het centrum van Elspeet,
bieden wij u aan deze GESCHAKELDE WONING aan de UDDELERWEG 38 met royale GARAGE van maar liefst 8.70 x
5.95 op een perceel van 775 m2. De woning is aan de achterzijde ruim uitgebouwd, waardoor er een bijkeuken is ontstaan en een badkamer op de begane grond.

€ 222.500,- K.K.

€ 269.000,- K.K.

€ 269.000,- K.K.

OPTIE

NIEUW

MERELWEG 21 • ELSPEET

ROGGEWEG 35 • ELSPEET

HAARWEG 27 • ELSPEET

In het buitengebied van Elspeet, ter hoogte van Merelweg
15-17 is een uniek project ontwikkeld. Door de huidige eigenaar wordt te koop aangeboden: BOUWKAVEL ter grootte
van ca. 1.200m2, waarop gebouwd mag worden een BOERDERIJWONING van maar liefst ca. 560m3, een ROYALE
SCHUUR en een BAKHUIS.

In een aantrekkelijke, ‘kindvriendelijke’ woonomgeving ligt
deze riante 2/1 KAPWONING MET VRIJSTAANDE GARAGE
ANNEX BERGING. Het geheel is gelegen op een ruime kavel
van 285m2 eigen grond.Uitgestrekte bos- en heidegebieden
bevinden zich op loopafstand en winkels en scholen liggen
binnen handbereik.

Op een aantrekkelijke woonlocatie, nabij het CENTRUM
van Elspeet, ligt deze keurig onderhouden, royaal UITGEBOUWDE 2/1 KAPWONING met vrijstaande GARAGE en
OVERKAPPING. De woning is zowel in- als extern mooi afgewerkt. Door de grote uitbouw zijn er een ruime woonkeuken, wasruimte en werkkamer ontstaan.

€ 275.000,- K.K.

€ 279.000,- K.K.

€ 295.000,- K.K.
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ELSPEET

ORGELS
OP MAAT
Hauptwerk in
handgemaakt meubel
NIEUW

‘UW

PERSOONLIJKE WENSEN
ZIJN VOOR ONS HÉT
UITGANGSPUNT’

J. van Mourik

IN PRIJS VERLAAGD

PLOEGWEG 26B • ELSPEET

PLOEGWEG 61 • ELSPEET

APELDOORNSEWEG 16 • ELSPEET

Op een aantrekkelijke woonlocatie in een kindvriendelijke
buurt, mogen wij u deze keurig onderhouden en royaal uitgebouwde 2/1 KAPWONING aanbieden. Wat te denken van
een ruime keuken, KANTOOR/EXTRA KAMER aan huis, een
4-tal slaapkamers, garage en dat alles gelegen op een royaal perceel van 340 m2.

Deze vrijstaande woning is gelegen op een fraaie woonlocatie met een achtertuin van maar liefst 40 m! diep welke
grenst aan bossen en weilanden. De forse aanbouw aan de
achterzijde van de woning is in 2007 gerenoveerd en geïsoleerd waarbij een royale slaapkamer en badkamer zijn
gerealiseerd.

U bent op zoek naar een ROYALE GEZINSWONING in het
centrum van ELSPEET? Op een prachtige woonlocatie,
nabij het centrum van Elspeet, bieden wij u aan deze VERRASSEND RUIME, GESCHAKELDE WONING. De woning
beschikt over een royale woonkamer, maar liefst 6 slaapkamers en een garage van 22 m2.

€ 335.000,- K.K.

€ 345.000,- K.K.

€ 349.000,- K.K.

NIEUWE VRAAGPRIJS

E E N O R G E L O P M A AT
Met de hand vervaardigd
Muziek doet iets met je. De koning van alle instru-

BINNENWEG 26 • ELSPEET

menten - het orgel - maakt emoties los. De bijna

BINNENWEG 28 • ELSPEET

ontelbare klankkleuren strelen het oor. Maar het

we dat. Daarom combineren wij het beste van

Op loopafstand van de dorpskern van Elspeet bieden wij u aan deze BIJZONDERE, VRIJSTAANDE
WONING met INPANDIGE GARAGE op een kavel van 566 m2 grond. Door de aanwezigheid van
een inpandige garage is er een prima mogelijkheid voor het creëren van een slaap- en badkamer
op de begane grond.

Midden in Elspeet gelegen met scholen, winkels, kerken
en overige voorzieningen op loopafstand, bieden wij u aan
deze vrijstaande WOONBOERDERIJ op een royale kavel van
642m2 grond. Dit object wordt bewoond door de eigenaren
met inwoning van ouder, derhalve leent dit object zich voor
“mantelzorg”.

twee werelden: een maatwerk orgelmeubel met

€ 375.000,- K.K.

€ 379.000,- K.K.

oog wil ook wat. Bij Cum Laude Organs begrijpen

de waanzinnige klank van wereldberoemde orgels.

NIEUW

Benieuwd naar de mogelijkheden? Luister en kijk
op onze website. Of bel meteen voor een afspraak.

Geldermalsen

•

T (0345) 50 54 60

•

info@cumlaudeorgels.nl

•

www.cumlaudeorgels.nl

NUNSPETERWEG 82A • ELSPEET

NUNSPETERWEG 77 • ELSPEET

VIERHOUTERWEG 98 • ELSPEET

Aan een doorgaande weg in Elspeet bieden wij u aan deze
ROYALE VRIJSTAANDE WONING met KANTOOR/PRAKTIJKRUIMTE aan huis en een ruime SCHUUR. Het royale bijgebouw biedt de ideale mogelijkheden voor een kantoor of
praktijk aan huis en is voorzien van een eigen entree, toilet
en bergruimte op de verdieping.

Deze prachtig gelegen VILLA van maar liefst 1.069 m3 biedt
u een fantastische combinatie van stijl, luxe en leefgenot!
Aan alles is gedacht: een praktische oprit, een prachtig gelegen tuin en dan hebben we nog niet eens gesproken over
de indeling van de woning. Ook de locatie van de woning
is ideaal!

Op een werkelijk fantastische locatie, aan de rand van
de bossen “de Kroondomeinen” gelegen, treft u dit VRIJSTAANDE LANDHUIS met GARAGE op een perceel van ca.
3.000m2. Deze woning is in 2004 op een degelijke wijze gebouwd met hoogwaardige materialen en voorzien van alle
comfort die u zich wenst.

€ 449.000,- K.K.

€ 748.500,- K.K.

€ 898.000,- K.K.

37

TEVREDEN KLANT

Alles in heetsteld

werk g

“We hebben altijd gezegd dat we niet
in dit huis aan de Buntgraslaan wilden
blijven”, vertellen Ronald en Daniëlle.
“Het is een heerlijk huis en een mooie
wijk, maar we wilden graag eens naar
een hoek- of 2/1 kapwoning met garage
en een grotere tuin op het zuiden.”

Toen Ronald en Daniëlle die vonden, gingen ze op zoek naar een
makelaar voor de verkoop van hun eigen woning. Op dat moment
zagen Ronald en Daniëlle in de huis-aan-huiskrant dat Kok & Heijkamp Makelaars een vestiging in ‘t Harde opende. “Wij kenden
hen van naam al vanuit de krant en het magazine. Ter vergelijking
nodigden we naast hen nog een andere makelaar uit. De waarde
die bepaald werd, was gelijk aan elkaar. We besloten voor Kok &
Heijkamp te gaan, omdat ons gevoel bij Nico goed was. Ook de aanbieding van het presentatiepakket was mooi meegenomen.”

9

3

Ronald en Daniëlle gaven tijdens het gesprek mee dat zij graag
aan de Open Huizen Dag wilden deelnemen. “Binnen anderhalve
week moest daarom ons huis online staan. Kok & Heijkamp stelde
alles in het werk om dit voor elkaar te krijgen. Het stel dat tijdens
de Open Huizen Dag kwam kijken, heeft ons huis ook gekocht. Wij
hebben de inzet van Kok & Heijkamp erg gewaardeerd.”

9
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HULSHORST - VIERHOUTEN

NIEUW

HARDERWIJKERWEG 378/380 • HULSHORST

KAPELWEG 25 • HULSHORST

AKKERWEG 12 • HULSHORST

Op een PRACHTIGE, LANDELIJKE locatie, op steenworp
afstand van het bos, mogen wij u deze VRIJSTAANDE WONING aanbieden. Het geheel is gelegen op een perceel
van 2.340 m2 grond. De woning heeft 2 slaapkamers en de
badkamer op de begane grond en nog 2 slaapkamers op
de 1e verdieping.

Op een prima locatie in Hulshorst staat deze in 1996 DEGELIJK GEBOUWDE 2/1 KAPWONING met “aanleunwoning”.
De woning beschikt o.a. over een riante woonkamer en
woonkeuken, bijkeuken en 5 slaapkamers. Daarnaast biedt
de AANLEUNWONING de mogelijkheid tot inwoonsituatie of
voor kantoor/praktijk aan huis.

Op een prachtige locatie, in de dorpskern van Hulshorst
bieden wij u aan deze ROYALE, VRIJSTAANDE WONING aan
de AKKERWEG 12 met CARPORT en GARAGE. Wilt u rustig
wonen in het prachtige Hulshorst met het bos, de zandverstuiving en diverse voorzieningen om de hoek, dan is deze
woning beslist iets voor u.

€ 309.500,- K.K.

€ 349.000,- K.K.

€ 375.000,- K.K.

AKKERWEG 29 • HULSHORST

HARDERWIJKERWEG 309A • HULSHORST

WASKOLKWEG 26 • VIERHOUTEN

Langs een rustige weg, aan de rand van het dorp Hulshorst,
grenzend aan de landerijen en het bos bieden wij u aan deze
PRACHTIGE VRIJSTAANDE WONING met BIJGEBOUW aan
de AKKERWEG 29. Wat dacht u van ’s avonds heerlijk buiten
zitten onder uw eigen veranda mét houtkachel? Bij deze woning komt alles samen!

Op een prachtige, rustige locatie met op steenworp afstand
het bos en de zandverstuiving ligt deze prachtige VRIJSTAANDE WONING met ROYALE SCHUUR en CARPORT op
een ruime kavel van 1.525 m2. Deze woning is in 1985 door
de huidige eigenaren gebouwd en in de loop van de jaren
grotendeels gemoderniseerd.

Droomt u van een VRIJSTAANDE WONING op één van de
mooiste plekjes van VIERHOUTEN? Op een prachtlocatie, te
midden van weilanden en op steenworpafstand van het bos
bieden wij u deze karakteristieke SEMI-BUNGALOW aan, op
een perceel van maar liefst 2.305 m2. Bij deze woning speelt
de locatie de hoofdrol.

€ 539.000,- K.K.

€ 539.000,- K.K.

€ 449.000,- K.K.

NIEUW

NUNSPETERWEG 17 • VIERHOUTEN

ELSPETERWEG 183 • VIERHOUTEN

ELSPETERBOSWEG 28 • VIERHOUTEN

In het prachtige Vierhouten mogen wij u deze royaal UITGEBOUWDE SEMI-BUNGALOW aanbieden op een perceel van
bijna 600 m2. De woning is over bijna de gehele breedte 5
meter uitgebouwd en gemoderniseerd. Met name de ruimte, afwerking en slaap- en badkamer op de begane grond,
maken het geheel tot een aantrekkelijk object.

Op een unieke locatie gelegen, midden in de bossen tussen
Nunspeet en Elspeet, staat deze PRACHTIGE, VRIJSTAANDE WONING op een royaal perceel van 1.918 m2 grond. Deze
degelijk gebouwde woning heeft een goede staat van onderhoud en is o.a. voorzien van een slaapkamer met badkamer
op de begane grond.

Op een prachtige, unieke locatie aan de rand van de bossen
en uitgestrekte heidevelden van Vierhouten bieden wij u aan
deze PRACHTIGE, ROYALE VILLA met RIANT BIJGEBOUW
op een perceel van 5.478m2. De woning is op hoogwaardige
wijze gebouwd en beschikt over royale ruimtes en een prettige indeling.

€ 489.000,- K.K.

€ 575.000,- K.K.

€ 699.000,- K.K.
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SHOPPING

159,

95

ZAKDOEKEN PROGETTO
atelier9.nl

24,

95

per stuk

24,

95

JURKJE JUFFROUW
JANSEN AMSTERDAM
Donna Nunspeet

675,

-

HIPPE SNEAKERS
VAN NUBIKK!
bluebirdshoecompany.nl

ZONNEBRIL SELECTED HOMME

FRIS &
LEKKER!
2

,-

atelier9.nl

DAYBED
FLORENCE
royaldesign.nl

BOXERSHORT M CALSON
atelier9.nl

2,

25

189,

119,

95

95

JURKJE ANA ALCAZAR
Donna Nunspeet

per stuk

35,

-

HANDIG VOOR
ONDERWEG!

BOER’N SMOOTHIE EN
DIPPERS MET HEKSENKAAS

159,95

3160,

179,

-

HIPPE SNEAKERS
VAN NUBIKK!
bluebirdshoe
company.nl

-

INFACE
TUINSET SIL MET KRUKJES EN BANK.
royaldesign.nl

VOOR IEDER GEZICHT MAAKT
INFACE DE PERFECTE BRIL!
optiekkale.nl

42

TRENDY#STIJLVOL

zuivelhoeve-nunspeet.nl

43

JURK ANA ALCAZAR
Donna, Nunspeet

159,

95

HIPPE
SNEAKERS
VAN
NUBIKK!

bluebirdshoe
company.nl

179,95

99,

-

GUESS IS ÉÉN VAN DE BEKENDSTE
MERKEN TER WERELD. BEROEMD
VANWEGE DE KWALITEIT EN DE
TRENDZETTENDE STIJL.
optiekkale.nl

RAY-BAN THE GENERAL

3,

25

159,

-

Straalt een duurzame en
ruige look uit en heeft een
perfecte pasvorm.
optiekkale.nl

BAKJE ARRETJESCAKE
zuivelhoevenunspeet.nl

FAUTEUIL OLIVIA
royaldesign.nl

410,

-

79,

95

TAS BULAGGI
Donna fashion,
Nunspeet
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TEVREDEN KLANT

Binnen 1 week

verkocht!

Jarenlang woonden Eddie, Annemarie
en hun kinderen met veel plezier aan
de Vlierweg in Nunspeet. Met name Eddie
- als boerenzoon - had behoefte aan
meer ruimte en vrijheid in en om
het huis. Ze vonden dit in een
woning in Doornspijk.

Henk van Kok & Heijkamp Makelaars begeleidde zowel de aanals verkoop van hun (nieuwe) woning. Op de vraag waarom
ze voor Kok & Heijkamp Makelaars kozen vertelt Annemarie:
“Daar zit een verhaaltje aan vast. We hebben namelijk eenmaal
eerder overwogen om ons huis te verkopen. Destijds vroegen
we Martin Kok om een keer door ons huis te lopen voor een
waardebepaling. ‘Wat zoeken jullie eigenlijk precies?’, vroeg
Martin. Daarop noemde ik allemaal zaken die al in ons huis aanwezig waren. Uiteindelijk zei Martin: ‘Knap dit huis op en blijf
hier mooi zitten.’ We konden dit eerlijke en belangeloze advies
erg waarderen. Ik zei daarop spontaan: ‘Als we ons huis wel een
keer gaan verkopen mag jij het doen.’ Voor ons was dit nu de
reden om geen andere makelaar uit te nodigen, maar deze belofte na te komen. Dat is erg prettig verlopen. Henk dacht in alle
stappen goed met ons mee en communiceerde snel en prettig.
Ons huis was binnen een week al verkocht!”
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DOORNSPIJK - ELBURG - ‘T HARDE

NIEUW

NIEUWE VRAAGPRIJS

KUIMHAGENWEG 1 • DOORNSPIJK

DOORNENKAMP 27 • DOORNSPIJK

Z.ZEESTRAATWEG WEST 99 • DOORNSPIJK

Op een mooie locatie, in een kindvriendelijke woonwijk, op
steenworp afstand van het buitengebied van DOORNSPIJK
bieden wij u aan deze VRIJSTAANDE WONING met RECENT GEBOUWDE GARAGE. De woning beschikt over een
L-vormige woonkamer, woonkeuken en 3 slaapkamers. De
woning dient intern gemoderniseerd te worden.

Op een fijne woonlocatie in de rustige woonkern van de
‘Hoge Enk’, ligt deze vrijstaande SEMI BUNGALOW met
GARAGE en riante TUIN. Het complete woonprogramma
bevindt zich op de begane grond; wonen, slapen en de badkamer. Tevens zijn er 2 slaapkamers en bergruimte op de 1e
verdieping gesitueerd.

Een verrassend & karakteristiek huis! Bent u een liefhebber van de charme van een jaren ’30 woning, maar hecht
u eveneens veel waarde aan het comfort van een nieuwere
woning? In deze vrijstaande woning komt dit alles samen!
De woning is smaakvol afgewerkt en verkeert in een perfecte staat van onderhoud.

€ 259.000,- K.K.

€ 309.000,- K.K.

€ 309.000,- K.K.

NIEUW

Z.ZEESTRAATWEG WEST 117 • DOORNSPIJK

Z.ZEESTRAATWEG WEST 120 • DOORNSPIJK

Wij bieden u aan deze VRIJSTAANDE WONING net buiten de
bebouwde kom, op steenworp afstand van de weilanden. De
woning is aan de achterzijde ROYAAL UITGEBOUWD. Hierdoor is er een mogelijkheid gecreëerd voor een kantoor/
praktijk aan huis. De woning beschikt over een slaap- en
badkamer op de begane grond.

Op een mooie locatie aan een doorgaande weg, bieden wij u aan deze KARAKTERISTIEKE,
HALFVRIJSTAANDE WOONBOERDERIJ met ROYALE GARAGE. De woning is voorzien van
prachtige, authentieke details. Bent u op zoek naar een karakteristieke woonboerderij in het
hart van Doornspijk? Plan dan snel een bezichtiging.

€ 339.000,- K.K.

€ 344.000,- K.K.

BURG. FRIESWIJKWEG 12 • DOORNSPIJK

BADWEG 5A • DOORNSPIJK

KNIBBELWEG 4 • DOORNSPIJK

Op een prachtige locatie, tussen de weilanden, maar op
korte afstand van het centrum van Doornspijk, bieden wij u
aan deze RIETGEDEKTE WOONBOERDERIJ met MANTELZORGWONING en een GARAGE en SCHUUR. Door de weide
is het houden van kleinvee mogelijk. Ook biedt deze woning
de mogelijkheid om mantelzorg te verlenen.

UW DROOM KAN NU WERKELIJKHEID WORDEN: met deze
prachtige, vrijstaande bungalow met riant bijgebouw op een
rustige locatie MIDDEN IN DE BOSSEN OP DE VELUWE.
Wonen ín het bos op een perceel van 5.600 m2 grond met
een prachtig aangelegde tuin rondom de woning en een
schitterende omgeving. Elke dag vakantie…

Paardenliefhebbers opgelet! Midden in de weilanden,
met aan achterzijde uitzicht op het Veluwemeer, ligt deze
PRACHTIGE, ZEER DEGELIJK GEBOUWDE, VRIJSTAANDE
WONING met VERANDA, royale GARAGE met GASTENVERBLIJF, 5 PAARDENSTALLEN en een paardenbak op een
ruime kavel van 3.710 m2 grond.

€ 399.000,- K.K.

€ 725.000,- K.K.

€ 799.000,- K.K.

49

NIEUW

NIEUW

PAARDEBLOEM 8 • ELBURG

GRASPIEPER 14 • ELBURG

BEEKSTRAAT 35 • ELBURG

Zoekt u een ruime 2/1 KAPWONING op een toplocatie? Dan
vragen wij uw aandacht voor deze woning. In een jonge,
ruim opgezette en kindvriendelijke woonwijk mogen wij u
deze ruime woning aanbieden. De woning beschikt over 4
slaapkamers, royale benedenverdieping en mogelijkheid
voor het houden van een kantoor aan huis.

In de jonge en wijds opgezette woonwijk ‘de Arena’ presenteren wij u deze VERRASSEND RUIME HALFVRIJSTAANDE
woning met een van binnenuit bereikbare berging. U heeft
de beschikking over een riante woonkamer, heerlijke keuken, 3 slaapkamers en mogelijkheid tot het creëren van een
4e slaapkamer op de zolder.

Gelegen in één van de Hanzesteden van Nederland, met
een grote hoeveelheid monumenten, sfeervolle horecagelegenheden en toeristische attracties, mogen wij u deze
STADSVILLA met WINKELRUIMTE aanbieden aan de BEEKSTRAAT 35 te ELBURG. De woning, welke omstreeks 1600 is
gebouwd, straalt historie en allure uit!

€ 309.000,- K.K.

€ 375.000,- K.K.

€ 549.000,- K.K.

NIEUW

NIEUW

NIEUW

MUNNIKENWEG 11 • ‘T HARDE

DE ZOOM 24 • ‘T HARDE

DE ZOOM 32 • ‘T HARDE

Bent u op zoek naar een keurig afgewerkte en goed onderhouden MIDDENWONING op ’t Harde? Dan vragen wij uw
aandacht voor deze woning! De woning is de afgelopen 3
jaren volledig onder handen genomen door de huidige eigenaren. Een ideale woning op een prachtige locatie met vrij
uitzicht aan de voorzijde.

Gelegen in een rustige en kindvriendelijke wijk mogen wij
u deze EENGEZINSWONING aanbieden. Deze moderne woning heeft de beschikking over een ruime woonkamer met
openslaande deuren en een 4-tal slaapkamers. Deze ideale
gezinswoning ligt tevens nabij het winkelcentrum, scholen
en sportvoorzieningen.

In een rustige, jonge en kindvriendelijke woonwijk, mogen
wij u deze TUSSENWONING aan DE ZOOM 32 op ’t Harde
aanbieden. De woning is in 2002 gebouwd en is voorzien van
een lichte, ruime woonkamer met openslaande deuren naar
de goed onderhouden achtertuin en een 5-tal slaapkamers.

€ 199.000,- K.K.

€ 222.500,- K.K.

€ 229.500,- K.K.

NIEUW

NIEUW

NIEUW

L AVA S T R A A T 7 3 • ‘ T H A R D E

DE ZOOM 25 • ‘T HARDE

EPERWEG 2A • ‘T HARDE

Op een prettige woonlocatie, op loopafstand van de bossen, bieden wij u aan deze keurig verzorgde, RUIME HOEKWONING met BERGING. De woning beschikt over een
nieuwe keuken en een 4-tal goed verzorgde slaapkamers.

In een rustige, jonge en kindvriendelijke woonwijk, mogen
wij u deze TWEE ONDER EEN KAP woning aan DE ZOOM
25 op ’t Harde aanbieden. De woning is in 2002 gebouwd
en is voorzien van een lichte, ruime woonkamer met openslaande deuren naar de goed onderhouden achtertuin en
een 4-tal slaapkamers.

Op een prachtige locatie, met een vrijblijvend wijds uitzicht op weilanden en bos, bieden wij u aan deze ROYAAL,
SPEELS INGEDEELDE, GOED ONDERHOUDEN VRIJSTAANDE WONING met GARAGE en de mogelijkheid tot
het realiseren van een kantoor aan huis. De woning wordt
omlijst door een prachtige tuin met vijver.

€ 237.500,- K.K.

€ 307.500,- K.K.

€ 389.000,- K.K.

NIEUW

NIEUW

VERLENGDE SCHIETWEG 8 • ‘T HARDE

EPERWEG 9 • ‘T HARDE

PRINS WILLEM ALEXANDERLAAN 4 • ‘T HARDE

Gelegen aan de rand van ’t Harde, op loopafstand van de
bossen met veel fiets en wandelpunten, in de jonge woonwijk HEIDEZOOM, mogen wij u deze riante en goed verzorgde VRIJSTAANDE woning, op een perceel van 675m2,
aanbieden.De woning is ruim opgezet, beschikt over 3
slaapkamers en een grote WOONKEUKEN.

Op een UNIEKE LOCATIE, grenzend aan het natuurgebied,
bieden wij u aan deze VRIJSTAANDE WONING. De woning
is voorzien van een grote kelder met inpandige garage, een
prachtig gazon en bijgebouwen. De woning beschikt over
een slaap- en badkamer op de begane grond en 2 ruime
slaapkamers op de verdieping.

In ruim opgezette en “gewilde” villawijkje, op royale kavel
van 1.342m2, bieden wij u aan deze verrassende, riante en
keurig onderhouden VILLA, met 5-6 slaapkamers, 2 badkamers, zwembad en sauna in souterrain en mogelijkheid
voor kantoor/praktijkruimte aan huis! Deze woning moet
u echt “ervaren”.

€ 475.000,- K.K.

€ 575.000,- K.K.

BIEDEN VANAF € 625.000,- K.K.
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1

REGIOTIPS

&

PRINSEN
PRINSESSEN
dagen

Museum Paleis Het Loo organiseert deze zomer voor de jonge museumbezoekers de ‘Prinsen- & Prinsessendagen’. Dit jaar op de dinsdagen én woensdagen! Kom verkleed naar
Paleis Het Loo, krijg etiquetteles, versier je eigen kroon met edelstenen of maak een medaille. Ontmoet het koningspaar Willem III en Mary met hun hofhouding en neem plaats op
een koninklijke troon. Het paleis, de tuinen en de stallen vormen het decor op deze dagen.

25-26 JUL / 1-2 AUG / 8-9 AUG / 15-16 AUG / 10:00-17:00
0-3 jaar € 2,50, 4-12 jaar € 7,50 (incl. entree). Volwassenen: Reguliere entreeprijzen.
Koninklijk Park 1 • Apeldoorn • www.paleishetloo.nl

2

reserveer
via de

KLIMMEN#KLAUTEREN

website!

VESTINGDAGEN

ELBURG

VOLOP GEZELLIGHEID TIJDENS DE ELBURGER
VESTINGDAGEN. ZO IS ER EEN BRADERIE EN
EEN KLEEDJESMARKT. U KUNT MEEVAREN
MET EEN OUDERWETSE BOTTER OF EEN
RONDRIT MAKEN MET EEN PAARDENTRAM.

Met een bungeekoord van boom naar boom springen, een parcours doorlopen zonder
uit balans te raken: het Klimbos in Garderen heeft maar liefst zeven verschillende
parcoursen waar u uw energie in kwijt kunt. Op alle parcoursen zijn educatieve

‘T VELUWS

elementen aangebracht, zo leert u onderweg nog iets over het bos. Het klimbos is
toegankelijk voor iedereen die minimaal 1.20 meter lang is en max. 120 kg weegt.
T/m 12 jaar € 13,75, vanaf 13 jaar € 18,75 (voor 2,5 uur klimmen).

4
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10:00-18:00

1-1
APR OKT

MA T/M ZA

Putterweg 81 • Garderen • www.klimbosgarderen.nl

ZA

5

AUG

13: 00
17:00

FANTASIE TUIN

3

19-9

JUL AUG

WOENS

DAG

5

Of gewoon simpelweg genieten van Elburg op een van
de gezellige terrassen. Uw bezoek is de moeite waard!
De vestingdagen zijn van 19 juli t/m 9 augustus,
elke woensdag van 10:00 uur t/m 18:00 uur.
Vesting Elburg • www.winkelvesting.nl

6

ZANDSCULPTURENFESTIJN

14-28

MA T/M ZA

APR OKT 10:00-17:30

Dit jaar is het thema ‘Erop uit in eigen land’. Wat is er leuker dan Nederland in
één dag ontdekken! Al die mooie gebouwen, streken en bekende attracties die

De grote verzameling tropische kuipplanten, waterpartijen, beekjes, grotten en

Nederland rijk is, worden uitgebeeld in zand. Een beleving voor jong en oud.

rotspartijen doen denken aan een ver vakantieland. De tropische vogels, vissen en

Vanaf 13 jaar en ouder € 9,50, kinderen van 6 t/m 12 jaar € 4,50

andere dieren maken dit gevoel compleet. Het hoogteverschil van ongeveer 15 meter

Oude Barnevelderweg 5 • Garderen • www.zandsculpturen.nl

zorgt voor een spannend en afwisselend geheel. Even bijkomen van de indrukken?
Op het terras - met prachtig uitzicht - is koffie, thee en frisdrank verkrijgbaar.
Vierschotenweg 5 • ‘t Loo Oldebroek • www.fantasietuin.nl

HAPPEN IN HATTEM

ZA

5
AUG

VANAF

14:00

PRIMADAG ‘OMA’S ACHTERTUIN’

7

Bezoekers kunnen bij verschillende bedrijven – speciaal voor dit evenement bereide

Tijdens deze dag worden bij de Kijktuinen in Nunspeet de groen-

verij waarbij Marc Karssen, chef-kok bij PRIMA, u laat proeven wat

– hapjes proeven. Het palet van de gerechten is zeer afwisselend. Ook voor de jonge

ten en kruiden onder de aandacht gebracht welke in deze tijd van

u met al deze mooie producten kunt maken. Aanmelden verplicht.

gasten is er genoeg lekkers. Een geweldige en heerlijke beleving voor jong en oud!

het jaar aanwezig zijn. De nadruk zal liggen op streekproducten.

€ 15,- p.p. (incl. toegang, rondleiding en proeverij)

Hierbij zal de gids u meenemen op een interessante tocht door de

Kienschulpenweg 26 • Nunspeet

moes- en kruidentuin, gevolgd door een kookworkshop en proe-

www.kijktuinen.nl

Binnenstad van Hattem • www.ronduithattem.nl
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win e n

Zoek bij elk blokje de juiste advertentie en vul
de juiste adverteerder en paginanummer in. Knip het
strookje af en stuur deze naar: Redactie Woon,
Kroonlaan 2, 8071 WE Nunspeet. Of stuur een e-mail
naar woon@kok-heijkamp.nl. Misschien wint u een
een ijsproeverij voor 2 personen, beschikbaar
gesteld door Het IJscafé uit Nunspeet!
Inzenden kan tot vrijdag 7 juli 2017. Als eerste weten
wie de winnaar is? Volg ons op facebook.com/woonmagazine.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

ijs

PROEVERIJ
2 personen!
voor

t.w.v. € 17,-

fris en

FRUITIG!

Naam
_____________________________________________________
Adres
_____________________________________________________
Woonplaats
_____________________________________________________
Tel.
_____________________________________________________
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ORGELS 9
OP MAAT
Hauptwerk in
handgemaakt meubel

1

___________________________________________________
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___________________________________________________
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___________________________________________________
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___________________________________________________
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___________________________________________________

6

___________________________________________________

7

___________________________________________________

8

___________________________________________________

9

___________________________________________________

10

___________________________________________________
‘UW PERSOONLIJKE WENSEN

11

ZIJN VOOR ONS HÉT
___________________________________________________

12

___________________________________________________

UITGANGSPUNT’

J. van Mourik

G E F E L IC IT E E R D !

winnaar

FRUITSCHAAL
SPRING STORE

Jacolien van Loo
UIT DOORNSPIJK
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Juridische vraag?

NEEM CONTACT OP!

COLUMN

INFO@BOLIERADVIEZEN.NL
06 - 51 353 118

Zomerseperikelen

“Aha, u voelde nattigheid”, constateerde
de rechter. “Inderdaad, meneer
de rechter”, antwoordde meneer
Kruithof verbolgen. “Eerst figuurlijk
en later ook letterlijk. Toen ik die
gemeenteambtenaar lachend in de tuin
van mijn buurman zag staan, wist ik
wel hoe laat het was.”

kunnen geven. En in zo’n situatie zullen we een
overtreder van de regels altijd in de gelegen-

heid moeten stellen alsnog een vergunning aan
te vragen. Bij het beoordelen van zo’n aanvraag
moeten we, ook dat staat in het bestemmingsplan, wel een belangenafweging maken”, verduidelijkte de jurist. “Om dat te kunnen doen
hebben we beleidsregels opgesteld. En in die
regels staat, dat er alleen een vergunning voor
een zwembad verleend kan worden als de afstand tot alle zijdelingse erfgrenzen minimaal
8 meter is en het zwembad een maximale wa-

Aan de orde was de vraag of de gemeente aan
buurman Zoet terecht een vergunning had verleend voor het realiseren van een zwembad. De
teroppervlakte van 20 m2 heeft. En”, vervolgde
heer Kruithof vervolgde: “Toen ik vorig jaar tehij, “dan nog kunnen we voorwaarden stellen
rugkwam van vakantie ben ik erg geschrokken.
“Het plan is bij dezen
ter bescherming van het woongenot van de buVanuit de tuin van mijn buurman kwam een
in het water gevallen”
ren. Dat hebben we in dit geval ook gedaan. De
vreselijk kabaal. Wat bleek, hij had een zwemvergunning is verleend onder de voorwaarde
bad gebouwd en niet alleen zijn gezin, maar
dat Zoet tussen het zwembad en het perceel
ook de kinderen uit de buurt maakten daar gebruik van. Vreselijk. Ik heb onmiddellijk de gemeente ingeschakeld en deze van Kruithof een groenblijvende haag van minimaal 2 meter plant en in
gevraagd maatregelen te nemen. Die stuurde een controleambtenaar, stand houdt. Wat ons betreft blijft die vergunning dus in stand.”
maar hij stond aan de rand van dat zwembad maar een beetje te grinniken
en lol te maken met buurman Zoet. Ik voelde mij niet serieus genomen UITSPRAAK
door de gemeente. Zeker niet toen ik een paar weken later in de krant las Ook buurman Zoet deed een duit in het zakje: “Edelachtbare, de heer
dat er een vergunning was verleend voor het illegaal gebouwde zwembad.” Kruithof kan voor een ander de zon niet in het water zien schijnen. Ik had
inderdaad vooraf een vergunning aan moeten vragen, maar dat maakt voor
de zaak nu verder niets uit. Dat zwembad is voor privégebruik en als KruitDE TEGENPARTIJ
“Het klopt”, zo verweerde de gemeentelijke jurist zich, “dat onze controle- hof stelt dat de hele buurt bij ons mag komen zwemmen, is dat klinkklare
ambtenaren een vriendelijke uitstraling hebben. En het zal best zo zijn dat onzin. Ik heb twee kinderen en als die hun verjaardag vieren, mogen ze van
een van dezen, toen hij aan de rand van dat zwembad stond en daar kin- mij aan hun vriendjes vragen om zwemkleding mee te nemen. Echter, de
deren zag spetteren, vrolijk heeft gekeken. Maar dat betekent niet dat we oudste is in de winter jarig en de jongste in de zomer. Dus het valt allemaal
als gemeente de zaak niet serieus hebben opgepakt. Inderdaad kregen we wel mee met de overlast.” En dat was ook het oordeel van de rechter: “Er
een verzoek van Kruithof handhavend op te treden en hij wees er ons ook zal mogelijk sprake zijn van enige overlast, maar dat brengt het wonen in
terecht op dat in het bestemmingsplan staat dat het verboden is om in een een woonwijk nu eenmaal met zich mee”, stelde hij. “Na afweging van alle
tuin in een woonwijk een zwembad te realiseren. Maar dat is niet het hele belangen, ook gelet op de extra voorwaarde die de gemeente heeft gesteld,
verhaal”, vervolgde de jurist zijn verweer. “In dat bestemmingsplan staat is de vergunning voor het zwembad terecht verleend aan de heer Zoet, dus
ook dat burgemeester en wethouders vrijstelling van dat zwembadverbod het plan van de heer Kruithof is bij dezen in het water gevallen.”
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