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kinder kinder 
P A G I N A !

+leuke
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herbert

“ Bij elke woning 

weer de uitdaging

om de absolute 

plusfactor te

visualiseren”

fotograaf bij 

Kok & Heijkamp 

Makelaars

Een cursus handlettering, restauratie 
van zeer exclusieve oldtimers, leuke 
tips en een doe-het-zelf; kortom, ook 
deze nieuwe editie van WOON zit weer 
boordevol sfeer, verhalen & inspiratie!

08 LANDELIJK.
“ Een interieur moet groeien, 
accessoires komen in de loop 
van de tijd wel.”

26 dr� g
bloemenkrans

34            Restauratie

van exclusieve oldtimers

INHOUD

08
26

“ Deze klassiekers zijn vaak uniek 
en van grote historische waarde”

3



nieuw!
DE L A ATSTE BIN NENKOMER S
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O B J E C T E N nieuw!

DE L A ATSTE BIN NENKOMER S

54

TRAVERTIN 18, ’T HARDE
Perceelopp. 350 m2 Inhoud 484 m3

Woonopp. 136 m2 Bouwjaar 1974

€ 269.500,- k.k.

NIEUW EN VERKOCHT O.V.V.

PRINS BERNHARDLAAN 4, ’T HARDE
Perceelopp. 1230 m2 Inhoud 649 m3

Woonopp. 156 m2 Bouwjaar 1973

€ 439.000,- k.k.

NIEUW

KOEWEG 14A, ’T HARDE
Perceelopp. 1135 m2 Inhoud 560 m3

Woonopp. 169 m2 Bouwjaar 1956

€ 495.000,- k.k.

NIEUW

VIERHOUTERWEG 17A, ELSPEET
Perceelopp. 223 m2 Inhoud 447 m3

Woonopp. 137 m2 Bouwjaar 1997

€ 325.000,- k.k.

NIEUW EN VERKOCHT O.V.V.

HARDERWIJKERWEG 326-328, HULSHORST
Perceelopp. 3745 m2 Inhoud 673 m3

Woonopp. 97 m2 Bouwjaar 1900

bieden v.a. € 350.000,- k.k.

NIEUW

HEEMSKERKLAAN 158, NUNSPEET
Perceelopp. 156 m2 Inhoud 396 m3

Woonopp. 121 m2 Bouwjaar 1970

€ 209.000,- k.k.

NIEUW

ZUIDERZEESTRAATWEG OOST 7, ELBURG
Perceelopp. 979 m2 Inhoud 610 m3

Woonopp. 137 m2 Bouwjaar 1964

€ 475.000,- k.k.

NIEUW

JUFFERSGOED 6, ELSPEET
Perceelopp. 130 m2 Inhoud niet bekend
Woonopp. niet bekend Bouwjaar 2007

prijs op aanvraag

NIEUW EN VERKOCHT

GERSTWEG 49, ELSPEET
Perceelopp. 250 m2 Inhoud 399 m3

Woonopp. 134 m2 Bouwjaar 1985

€ 325.000,- k.k.

NIEUW EN VERKOCHT

KUNTZESTRAAT 17, NUNSPEET
Perceelopp. 141 m2 Inhoud 402 m3

Woonopp. 117 m2 Bouwjaar 1980

prijs op aanvraag

NIEUW EN VERKOCHT

KUYPERSTRAAT 102, NUNSPEET
Perceelopp. 254 m2 Inhoud 459 m3

Woonopp. 142 m2 Bouwjaar 1970

€ 259.000,- k.k.

NIEUW EN VERKOCHT O.V.V.

PRINSES CHRISTINASTRAAT 44, NUNSPEET
Perceelopp. 210 m2 Inhoud 455 m3

Woonopp. 131 m2 Bouwjaar 1992

€ 269.000,- k.k.

NIEUW EN VERKOCHT O.V.V.

BOVENWEG 44C, DOORNSPIJK
Perceelopp. 3885 m2 
 

€ 245.000,- v.o.n.

NIEUW

SCHOLEKSTER 3, ELBURG
Perceelopp. 300 m2 Inhoud 414 m3

Woonopp. 123 m2 Bouwjaar 1995

€ 325.000,- k.k.

NIEUW EN VERKOCHT O.V.V.

KROMMESTEEG 2, ELBURG
Perceelopp. 93 m2 Inhoud 613 m3

Woonopp. 171 m2 Bouwjaar 1700

prijs op aanvraag

BINNENKORT ONLINE

PIERSONSTRAAT 13, NUNSPEET
Perceelopp. 159 m2 Inhoud 380 m3

Woonopp. 123 m2 Bouwjaar 1966

€ 209.000,- k.k.

NIEUW EN VERKOCHT O.V.V.

DE VISSERLAAN 74, NUNSPEET
Perceelopp. 157 m2 Inhoud 356 m3

Woonopp. 106 m2 Bouwjaar 1968

€ 217.500,- k.k.

NIEUW

BOUDEWIJNPLANTSOEN 12, NUNSPEET
Perceelopp. 164 m2 Inhoud n.n.b.
Woonopp. n.n.b. Bouwjaar 1967

€ 229.000,- k.k.

NIEUW



nieuw!
DE L A ATSTE BIN NENKOMER S

“ Foto’s, video’s, plattegronden en 

uitgebreide omschrijvingen van 

deze woningen vindt u op onze 

website www.kok-heijkamp.nl”

henk
makelaar bij Kok & Heijkamp Makelaars

7

MACKAYSTRAAT 30, NUNSPEET
Perceelopp. 489 m2 Inhoud 524 m3

Woonopp. 128 m2 Bouwjaar 1978

€ 385.000,- k.k.

NIEUW

NIEUW-AMSTERDAMWEG 26A, NUNSPEET
Perceelopp. 597 m2 Inhoud 621 m3

Woonopp. 178 m2 Bouwjaar 1978

€ 399.000,- k.k.

NIEUW EN VERKOCHT

MEESTER MEIJERPLEIN 17, NUNSPEET
Inhoud n.n.b.
Woonopp. n.n.b. Bouwjaar 2001

€ 429.000,- k.k.

NIEUW

KEMPENLAAN 24, NUNSPEET
Perceelopp. 534 m2 Inhoud 669 m3

Woonopp. 170 m2 Bouwjaar 1984

€ 439.000,- k.k.

NIEUW EN VERKOCHT

OOSTERLAAN 22, NUNSPEET
Perceelopp. 1035 m2 Inhoud n.n.b.
Woonopp. n.n.b. Bouwjaar 1775

€ 499.000,- k.k.

NIEUW

WATERWEG 12A, NUNSPEET
Perceelopp. 975 m2 Inhoud n.n.b.
Woonopp. n.n.b. Bouwjaar 1992

€ 525.000,- k.k.

NIEUW



landelijk
P U R  S A N G

HIER MOETEN WE SNEL BIJ ZIJN, DACHT MARITA TOEN 

ZE OP DE FACEBOOKPAGINA VAN KOK & HEIJKAMP 

MAKELAARS EEN SFEERVOL AFGEWERKTE TUSSENWONING 

AANGEKONDIGD ZAG. KORT DAARNA BEZICHTIGDE 

ZE SAMEN MET HAAR VRIEND TJACCO DE WONING EN 

DIEZELFDE DAG NOG WERDEN ZE DE TROTSE KOPERS.

98



Marita: “Wij trouwden op 9 juni vorig jaar 
en een maand ervoor kregen we de sleutel. 
Dat betekende dat we alles goed moesten 
plannen. Nu scheelde het enorm dat de 
afwerking van het huis al naar onze smaak 
was. Het was al prachtig afgewerkt, zoals 
hoge plinten langs de vloer en er zaten al 
prachtige deuren in. Ook de vloer hebben 
we erin laten liggen; na een reiniging en 
een waxbeurt was hij weer als nieuw.” 

LANDELIJKE STIJL
“Toen we over de meubels gingen nadenken, was ik 
eigenlijk best benieuwd of we allebei hetzelfde mooi 
zouden vinden”, vertelt Marita. “We hebben toen 
eerst woonmagazines bekeken en gelukkig kwa-
men onze smaken overeen.” Vervolgens stapten de 
twee met de woningbrochure van de makelaar bin-
nen bij Het Woonhuis in Elspeet om de meubels uit 
te zoeken. “De stijl van de meubels van Het Woon-

“De stijl van de 

meubels van Het 

Woonhuis vinden 

we erg mooi, dus we 

wisten dat we daar 

wel zouden slagen 

voor de meubels.”

huis vinden we erg mooi, dus we wisten dat we daar wel 
zouden slagen voor de meubels. Daarbij hebben we ons 
meer laten leiden door ‘mooi’ dan ‘praktisch’. Maar ook 
comfort en gezelligheid vinden we erg belangrijk.” Tjacco 
voegt lachend toe: “Bij thuiskomst kwamen we erachter 
dat we vergeten waren om een buffetkast uit te zoeken. 
Denk je dat je alles hebt. Toen mochten we dus nog een 
keer terug.”    

STREEPEFFECT
De muren lieten Tjacco en Marita bewerken met een matte 
krijtverf van Painting the Past. Ze kozen de kleur Putty in 
de woonkamer en in de keuken kwam kleur Khaki op de 
muur. Door de verf van boven naar beneden aan te bren-
gen, ontstond een zacht streepeffect dat helemaal past bij 
de landelijk uitstraling van de inrichting. Hoe uiteindelijk 
de meubels bij de kleur van de muur zouden staan, was 
even spannend, vertelt Marita: “Je zoekt toch alles uit van 
een staal en we kozen verschillende grijstinten. Maar we 
zijn heel blij met het eindresultaat.”     

GECAPITONNEERD
Een gezellig sfeerhaardje is het middelpunt van de kamer. 
Een mand met houtblokken staat er rustiek naast. De gro-
te kruiklamp in de hoek van de kamer geeft sfeervol licht. 
Tjacco en Marita kozen voor gecapitonneerde stoelen en 
banken. “Eerst was ik bang dat het iets tijdelijks zou zijn. 
Dan ben je er over een aantal jaar op uitgekeken. Maar de 
adviseur van Het Woonhuis zei: ‘Als jij het écht mooi vindt, 
dan blijf je het mooi vinden.’ Dat gaf de doorslag.”   

ROZE
De fauteuil met een zachte, roze fluwelen stof was even-
eens een wens van Marita. “Een roze stoel, dat vond ik zo 
mooi, die móést in ons interieur. Tjacco vond de kleur iets 
minder geweldig.” Lachend kijkt ze Tjacco aan. Tjacco be-
aamt: “Ik zei gelijk ‘daar ga ik niet in zitten’. Maar ik vind 
het nu prima dat ‘ie er staat.”
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ACCESSOIRES
Een interieur moet groeien, vindt Marita. “We zorgden dat we 
een mooie basis hadden, de accessoires komen in de loop 
van de tijd wel. Ik ga daarvoor graag langs bij De Loden Roos 
in  Nunspeet. Ze vinden het daar prima als je iets meeneemt 
om even te kijken hoe het in je interieur staat. Dat is fijn. Ook 
vind ik een aantal brocante accessoires een mooie aanvul-
ling op een landelijk interieur. Wat subtiele spulletjes staan 
wat mij betreft veel gezelliger dan zware houten accessoires 
die je momenteel veel in landelijke interieurs ziet.”

NAAIMACHINE
Een oude naaimachine heeft een plekje gekregen op de eet-
tafel. Gekocht op de rommelmarkt van de kerk. “Hij was 
maar tien euro. Ik vond ‘m gelijk mooi. Toen we thuiskwa-
men zagen we er een briefje in zitten met daarop de afzen-
der. Het bleek een tante van Tjacco’s moeder te zijn. Zij had 
vroeger een naaischooltje en had de oude naaimachines 
weggedaan. Dat was een leuke ontdekking.”

Marita volgen op Instagram? @maritavdijk 

“We zorgden dat 
we een mooie 

basis hadden, de 
accessoires komen 
in de loop van de 

tijd wel.”

 meer foto’s zien?
NL.PINTEREST.COM/MAGAZINEWOON
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NACHTEGAALWEG 7   •    ELSPEET   •    WESTERBROEK.NL

• VERF

• BEHANG

• DECORATIE

• STOFFEN

• MEUBELS

EXCLUSIEF
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UITGELICHT!

BINNEN 3,5 MAAND  VERKOCHT O.V.V.

SCHOKKERSTRAAT 4, ELBURG • 209.000,- k.k.

DE R ESU LTATEN

verkocht!
DE R ESU LTATEN

verkocht!

“Betrokken en toegankelijk. Deze twee woorden typeren wat 
ons betreft makelaar Nico van der Heiden. Hij stond altijd voor 

ons klaar en voorzag ons van eerlijk advies.”

Fam. Nagelhout
14 15

PRINSES CHRISTINASTRAAT 44
IN NUNSPEET
€ 269.000,- k.k.

VERKOCHT O.V.V.

KUNTZESTRAAT 17
IN NUNSPEET
prijs op aanvraag

VERKOCHT

OOGSTWEG 10
IN NUNSPEET
€ 275.000,- k.k.

VERKOCHT

KUYPERSTRAAT 102
IN NUNSPEET
€ 259.000,- k.k.

VERKOCHT O.V.V.

DREESLAAN 12
IN NUNSPEET
€ 259.000,- k.k.

VERKOCHT O.V.V.

KUYPERSTRAAT 33
IN NUNSPEET
€ 227.500,- k.k.

VERKOCHT

JUFFERSGOED 6
IN ELSPEET
prijs op aanvraag

VERKOCHT

HAVERWEG 5
IN ELSPEET
€ 275.000,- k.k.

VERKOCHT

GERSTWEG 49
IN ELSPEET
€ 325.000,- k.k.

VERKOCHT

VIERHOUTERWEG 17A
IN ELSPEET
€ 325.000,- k.k.

VERKOCHT O.V.V.

OENENBURGWEG 216
IN NUNSPEET
€ 199.500,- k.k.

VERKOCHT O.V.V.
MOLENBERGWEG 24
IN ELSPEET
€ 175.000,- k.k. (p. kavel)

VERKOCHT O.V.V.

JONGKINDHOEK 15
IN NUNSPEET
€ 209.000,- k.k.

VERKOCHT

PIERSONSTRAAT 13
IN NUNSPEET
€ 209.000,- k.k.

VERKOCHT O.V.V.

COLIJNSTRAAT 37
IN NUNSPEET
€ 219.000,- k.k.

VERKOCHT O.V.V.



DE R ESU LTATEN

verkocht!
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KEMPENLAAN 24
IN NUNSPEET
€ 439.000,- k.k.

VERKOCHT

PRINSES IRENESTRAAT 4
IN NUNSPEET
€ 289.000,- k.k.

VERKOCHT

ONDER DE BOS 71
IN HULSHORST
€ 549.000,- k.k.

VERKOCHT

NIEUW-AMSTERDAMWEG 26A
IN NUNSPEET
€ 399.000,- k.k.

VERKOCHT

BOTERDIJK 24
IN NUNSPEET
€ 319.000,- k.k.

VERKOCHT

ELSPETERWEG 183
IN VIERHOUTEN
€ 575.000,- k.k.

VERKOCHT

DRIFTWEG 45
IN NUNSPEET
€ 349.000,- k.k.

VERKOCHT

ASTRIDLAAN 52
IN NUNSPEET
€ 275.000,- k.k.

VERKOCHT

HULLERWEG 96
IN NUNSPEET
€ 475.000,- k.k.

VERKOCHT

Hé,
'van-een-eigen-
stekkie-dromer'!

Ontdek ze op Rabobank.nl/10pluspunten

Zo geeft onze hypotheekofferte de garantie dat je de hypotheek echt kunt

krijgen. Daarover hoef je je dus geen zorgen te maken. En zo zijn er nog 

9 pluspunten. Dus waar wacht je nog op?

Ook voor jou is er een hypotheek met wel 10 pluspunten



DE R ESU LTATEN

verkocht!

Mw. Van Leeuwen
100

mijn cijfer
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DE ZOOM 25
IN ’T HARDE
€ 299.000,- k.k.

VERKOCHT O.V.V.

LOMODISWEG 21
IN ’T HARDE
€ 217.500,- k.k.

VERKOCHT

SCHOLEKSTER 3
IN ELBURG
€ 325.000,- k.k.

VERKOCHT O.V.V.

BURGEMEESTER ULCO DE VRIESWEG 18
IN ’T HARDE
€ 239.000,- k.k.

VERKOCHT O.V.V.

TRAVERTIN 18
IN ’T HARDE
€ 269.500,- k.k.

VERKOCHT O.V.V.

SPORTLAAN 8
IN ’T HARDE
€ 199.000,- k.k.

VERKOCHT

Makelaar Joost Polinder schatte 

in dat het snel zou kunnen gaan 

met de verkoop van mijn huis. 

Dat gebeurde ook:  

binnen een week was  

het verkocht! Super  

gedaan door Joost!

SCHAEPMANLAAN 41
IN NUNSPEET
€ 235.000,- k.k.

VERKOCHT

 |   |  



Huisje, boompje & beestje

    Waarom is een 

 verhuiswagen 
 wel 35 meter lang?

Antwoord: Anders past de tuinslang er niet in:)

WIST JE DAT..
    ER PER DAG ZO’N  
 5000 MENSEN    
  VERHUIZENI.

Waar Is d
ie 

Kast dAn?

Huisje, boompje & beestje
Hier Zit dERuime ingeBouwdEKast

 Een meisje staat met haar handen in haar 
jaszak. “Ga je verhuizen?”, vraagt 
haar vriendin. “Nee, hoezo?”, 
 vraagt het meisje. “Je 
hebt je handen al 
ingepakt!”

  Kom jij 

eruit?

 Een meisje staat met haar handen in haar 
jaszak. “Ga je verhuizen?”, vraagt 
 Een meisje staat met haar handen in haar 
jaszak. “Ga je verhuizen?”, vraagt 
 Een meisje staat met haar handen in haar 

IngebouWd,Dat zEg ik toCh...

21



rondom elburg
DOOR NSPIJK - ELBU RG - ’ T H A R DE DOOR NSPIJK - ELBU RG - ’ T H A R DE

rondom elburg

2322

BOVENWEG 44C, DOORNSPIJK
Perceelopp. 3885 m2  
 

€ 245.000,- v.o.n.

NIEUW

DOORNENKAMP 27, DOORNSPIJK
Perceelopp. 558 m2 Inhoud 406 m3

Woonopp. 111 m2 Bouwjaar 1970

€ 309.000,- k.k.

ZUIDERZEESTRAATWEG WEST 117, DOORNSPIJK
Perceelopp. 865 m2 Inhoud 615 m3

Woonopp. 184 m2 Bouwjaar 1947

€ 339.000,- k.k.

SCHOLEKSTER 3, ELBURG
Perceelopp. 300 m2 Inhoud 414 m3

Woonopp. 123 m2 Bouwjaar 1995

€ 325.000,- k.k.

NIEUW EN VERKOCHT O.V.V.

GRASPIEPER 14, ELBURG
Perceelopp. 297 m2 Inhoud 626 m3

Woonopp. 175 m2 Bouwjaar 1996

€ 364.000,- k.k.

OPTIE

ZUIDERZEESTRAATWEG OOST 7, ELBURG
Perceelopp. 979 m2 Inhoud 610 m3

Woonopp. 137 m2 Bouwjaar 1964

€ 475.000,- k.k.

NIEUW

BERKENWEG 11A, DOORNSPIJK
Perceelopp. 1715 m2 Inhoud 553 m3

Woonopp. 156 m2 Bouwjaar 2014

€ 449.000,- k.k.

BEEKSTRAAT 35, ELBURG
Perceelopp. 131 m2 Inhoud 1102 m3

Woonopp. 313 m2 Bouwjaar 1600

bieden v.a. € 475.000,- k.k.

NIEUWE VRAAGPRIJS

DIEPESTEEG 2, ELBURG
Perceelopp. 1130 m2 Inhoud 825 m3

Woonopp. 243 m2 Bouwjaar 1963

€ 549.000,- k.k.

SPORTLAAN 8, ’T HARDE
Perceelopp. 168 m2 Inhoud 268 m3

Woonopp. 80 m2 Bouwjaar 1962

€ 199.000,- k.k.

VERKOCHT

GREVENSWEG 12, DOORNSPIJK
Perceelopp. 5816 m2 Inhoud 720 m3

Woonopp. 207 m2 Bouwjaar 2008

€ 795.000,- k.k.

KNIBBELWEG 4, DOORNSPIJK
Perceelopp. 4005 m2 Inhoud 702 m3

Woonopp. 184 m2 Bouwjaar 2007

€ 799.000,- k.k.

KROMMESTEEG 2, ELBURG
Perceelopp. 93 m2 Inhoud 613 m3

Woonopp. 171 m2 Bouwjaar 1700

prijs op aanvraag

BINNENKORT ONLINE

VALE OUWEPAD 2B, ’T HARDE
Perceelopp. 125 m2 Inhoud 389 m3

Woonopp. 110 m2 Bouwjaar 2014

bieden v.a. € 200.000,- k.k.

LOMODISWEG 21, ’T HARDE
Perceelopp. 182 m2 Inhoud 504 m3

Woonopp. 130 m2 Bouwjaar 1955

€ 217.500,- k.k.

VERKOCHT

DE ZOOM 24, ’T HARDE
Perceelopp. 150 m2 Inhoud 422 m3

Woonopp. 119 m2 Bouwjaar 2002

€ 222.500,- k.k.

GREVENSWEG 5, DOORNSPIJK
Wilt u wonen op een unieke locatie met uitzicht over de landerijen en nabij het bos? Dat kan! Wij bieden u graag deze 
PRACHTIGE VRIJSTAANDE WONING met ZWEMBAD en ROYAAL BIJGEBOUW aan! De woning is gelegen op een groot 
perceel van maar liefst 1.750 m2. Eveneens beschikt de woning over een weiland van 8.680 m2.
Perceelopp. 10430 m2 Inhoud 576 m3 Woonopp. 153 m2 Bouwjaar 1950  € 625.000,- K.K.



rondom elburg
DOOR NSPIJK - ELBU RG - ’ T H A R DE

25

LAVASTRAAT 73, ’T HARDE
Perceelopp. 231 m2 Inhoud 499 m3

Woonopp. 127 m2 Bouwjaar 1970

bieden v.a. € 225.000,- k.k.

NIEUWE VRAAGPRIJS

BURGEMEESTER ULCO DE VRIESWEG 18, ’T HARDE
Perceelopp. 230 m2 Inhoud 398 m3

Woonopp. 107 m2 Bouwjaar 1967

€ 239.000,- k.k.

VERKOCHT O.V.V.

TRAVERTIN 18, ’T HARDE
Perceelopp. 350 m2 Inhoud 484 m3

Woonopp. 136 m2 Bouwjaar 1974

€ 269.500,- k.k.

NIEUW EN VERKOCHT O.V.V.

DE ZOOM 25, ’T HARDE
Perceelopp. 313 m2 Inhoud 407 m3

Woonopp. 120 m2 Bouwjaar 2002

€ 299.000,- k.k.

VERKOCHT O.V.V.

PRINS WILLEM ALEXANDERLAAN 1, ’T HARDE
Perceelopp. 1343 m2 Inhoud 758 m3

Woonopp. 208 m2 Bouwjaar 1973

€ 419.000,- k.k.

PRINS BERNHARDLAAN 4, ’T HARDE
Perceelopp. 1230 m2 Inhoud 649 m3

Woonopp. 156 m2 Bouwjaar 1973

€ 439.000,- k.k.

NIEUW

KOEWEG 14A, ’T HARDE
Perceelopp. 1135 m2 Inhoud 560 m3

Woonopp. 169 m2 Bouwjaar 1956

€ 495.000,- k.k.

NIEUW

EPERWEG 93, ’T HARDE
Perceelopp. 6770 m2 Inhoud 479 m3

Woonopp. 129 m2 Bouwjaar 1990

€ 545.000,- k.k.

EPERWEG 9, ’T HARDE
Perceelopp. 2765 m2 Inhoud 723 m3

Woonopp. 202 m2 Bouwjaar 1975

€ 549.000,- k.k.

HULSHORST | T. (0341)  25 30 53 | SCHILDERSBEDRIJFBARTPUL.NL

V A K S C H I L D E R S
 S I N D S  1 9 8 6

“SCHILDEREN IS EEN 
AMBACHT”

bast hoveniers  |  Mozartlaan 52  |  8071 VA  |  Nunspeet
t. (0341) 25 46 63  |  info@basthoveniers.nl  |  www.basthoveniers.nl

Onbezorgd van
uw tuin genieten?

Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek

info@buroholdijk.nl 
www.buroholdijk.nl
Staverdenseweg 8
8075 AR Elspeet

Gert Holdijk.

BURO HOLDIJK 
VOOR BOUW-

MANAGEMENT
ONTWERP 

& ADVIES
Ook voor

professionele
visualisatie en

3D printing

o

o 

o

o



bloemenkrans

Droog

terug

van weg-

geweest!
____

bloemen N O D I G :

1.
KNIP MET EEN TANG 

30 STUKJES IJZERDRAAD VAN 

ONGEVEER 10 CM.

2.
KNIP DE DROOGBLOEMEN MET BEHULP 

VAN EEN SNOEISCHAAR KORT, ZODAT 

JE KLEINE TAKJES OVERHOUDT.

3.
BIND CA. 5 TAKJES (AFHANKELIJK VAN 

DE DIKTE) MET BEHULP VAN EEN STUKJE 

IJZERDRAAD BIJ ELKAAR ZODAT JE 

KLEINE BOSJES KRIJGT.

4.
KNIP DE STEELTJES OP 1 LENGTE EN 

BIND AF MET BLOEMISTENTAPE.

5.
BIND HET BEGIN VAN HET 
BLOEMISTENTAPE VAST 
AAN DE RING.

6.

BEGIN MET EEN BOSJE DROOGBLOEMEN 

EN MAAK DEZE VAST MET BEHULP VAN HET 

BLOEMISTENTAPE. HERHAAL RONDOM DE RING, 

LEG DE BOSJES ‘DAKPANSGEWIJS’ OP DE RING.

IJZERDRAADRING 40 CM. DOORSNEE (INTRATUIN) •  IJZERDRAAD (INTRATUIN) 

VERSCHILLENDE SOORTEN DROOGBLOEMEN (INTRATUIN, DILLE & KAMILLE)

BRUIN BLOEMISTENTAPE (WWW.GOEDKOOP-BLOEMSCHIKKEN.NL) • SNOEISCHAAR • KNIPTANG

doe het zelf
Weer helemaal terug van weggeweest: de droogbloemen die 

in de jaren ’60 tot ’70 in geen enkel interieur mochten 

ontbreken. Anno 2018 in een hip jasje gestoken met deze 

doe-het-zelf bloemenkrans.
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Een keuken kopen bij Arma betekent kiezen voor kwaliteit en service. 
Van advies tot offerte en van montage tot oplevering: de werkwijze 

van onze mensen is steeds gericht op duidelijkheid en perfectie. 

In drie heldere stappen een

Oriëntatie en advies
Nadat u zich heeft georiënteerd, brengen we tijdens een eer-

ste afspraak al uw wensen en ideeën in kaart. Wij adviseren, 

u maakt de keuzes. Zo moet er worden beslist over onder 

andere kleur, materiaal, apparatuur en werkblad. Vervolgens 

wordt de nieuwe keuken in een 3D-tekening gepresenteerd 

en als alles naar wens is, wordt er een offerte gemaakt. De 

offerte is volledig transparant en toont een overzichtelijke 

prijsopbouw met de allerlaagste prijs. Minder kan niet, meer 

hoeft niet. Zo weet u precies waar u aan toe bent.

Van handtekening tot oplevering
Als de handtekeningen zijn gezet, gaat het besteltraject van 

start. De vele controleprocessen zorgen ervoor dat u alleen 

de juiste producten in de correcte afmetingen krijgt. Het lei-

dingschema toont de klant precies waar de aan- en afvoer-

punten, leidingen en elektrapunten komen. En uw complete 

keuken arriveert ruim voor a� evering bij ons in het maga-

zijn. Daar checken wij nogmaals of alles compleet en zonder 

defecten is, zodat er na a� evering bij u thuis een probleem-

loze montage kan starten. 

Montage en oplevering
De keuken wordt door onze eigen mensen vervoerd en gele-

verd op de plek waar u wilt. Ook de montage geschiedt uit-

sluitend door onze eigen vakkundige monteurs, die net als 

de rest van het team klanttevredenheid hoog in het vaandel 

hebben staan. We leveren uw keuken altijd gebruiksklaar op, 

zodat u meteen gebruik kunt maken van uw volledig aange-

sloten keuken. Ook al het afval en verpakkingsmateriaal 

worden meegenomen, gescheiden en afgevoerd. Onze mon-

teurs gaan pas weg wanneer u enthousiast bent.

KEUKEN BIJ ARMA
     Tip!
  Neem zoveel 
mogelijk keukenmaten 
en een paar foto’s 
 van de bestaande 
  situatie mee. Dit 
  maakt het indelen 
  nog eenvoudiger!

GALVANIWEG 22,  NUNSPEET   T 0341 261174   WWW.ARMAKEUKENS.NL

RUIM 445 BEOORDELINGEN
QASA.NL | FEBRUARI 2018
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KUYPERSTRAAT 13, NUNSPEET
Perceelopp. 150 m2 Inhoud 389 m3

Woonopp. 113 m2 Bouwjaar 1971

€ 200.000,- k.k.

HEEMSKERKLAAN 158, NUNSPEET
Perceelopp. 156 m2 Inhoud 396 m3

Woonopp. 121 m2 Bouwjaar 1970

€ 209.000,- k.k.

NIEUW

PRINS ALEXANDERERF 39, NUNSPEET
Perceelopp. 135 m2 Inhoud 307 m3

Woonopp. 93 m2 Bouwjaar 1987

€ 209.000,- k.k.

OPTIE

NASSAULAAN 58, NUNSPEET
Perceelopp. 200 m2 Inhoud 338 m3

Woonopp. 107 m2 Bouwjaar 1985

€ 274.000,- k.k.

BRINKERSWEG 33, NUNSPEET
Perceelopp. 417 m2 Inhoud 404 m3

Woonopp. 114 m2 Bouwjaar 1910

€ 329.000,- k.k.

OPTIE

MEESTER MEIJERPLEIN 21, NUNSPEET
Inhoud 331 m3

Woonopp. 110 m2 Bouwjaar 2001

€ 350.000,- k.k.

OPTIE

PIERSONSTRAAT 13, NUNSPEET
Perceelopp. 159 m2 Inhoud 380 m3

Woonopp. 123 m2 Bouwjaar 1966

€ 209.000,- k.k.

NIEUW EN VERKOCHT O.V.V.

EECKELHAGEN 8, NUNSPEET
Perceelopp. 157 m2 Inhoud 368 m3

Woonopp. 114 m2 Bouwjaar 1975

€ 215.000,- k.k.

DE VISSERLAAN 74, NUNSPEET
Perceelopp. 157 m2 Inhoud 356 m3

Woonopp. 106 m2 Bouwjaar 1968

€ 217.500,- k.k.

NIEUW

WESTERLAAN 73, NUNSPEET
Perceelopp. 383 m2 Inhoud 440 m3

Woonopp. 106 m2 Bouwjaar 1955

€ 375.000,- k.k.

SPOORLAAN 69, NUNSPEET
Perceelopp. 455 m2 Inhoud 307 m3

Woonopp. 97 m2 Bouwjaar 1936

€ 379.000,- k.k.

MACKAYSTRAAT 30, NUNSPEET
Perceelopp. 489 m2 Inhoud 524 m3

Woonopp. 128 m2 Bouwjaar 1978

€ 385.000,- k.k.

NIEUW

BOUDEWIJNPLANTSOEN 12, NUNSPEET
Perceelopp. 164 m2 Inhoud n.n.b.
Woonopp. n.n.b. Bouwjaar 1967 

€ 229.000,- k.k.

NIEUW

MAUVEKANT 52, NUNSPEET
Perceelopp. 183 m2 Inhoud 455 m3

Woonopp. 139 m2 Bouwjaar 1977

€ 239.000,- k.k.

PRINSES CHRISTINASTRAAT 44, NUNSPEET
Perceelopp. 210 m2 Inhoud 455 m3

Woonopp. 131 m2 Bouwjaar 1992

€ 269.000,- k.k.

NIEUW EN VERKOCHT O.V.V.

NASSAULAAN 110, NUNSPEET
Perceelopp. 2160 m2 
 

€ 398.000,- k.k.

NIEUW-AMSTERDAMWEG 26A, NUNSPEET
Perceelopp. 597 m2 Inhoud 621 m3

Woonopp. 178 m2 Bouwjaar 1978

€ 399.000,- k.k.

NIEUW EN VERKOCHT

MEESTER MEIJERPLEIN 17, NUNSPEET
Inhoud n.n.b.
Woonopp. n.n.b. Bouwjaar 2001

€ 429.000,- k.k.

NIEUW



nunspeet
GROEN WONEN

LAAN 61, NUNSPEET
Perceelopp. 1670 m2 Inhoud 1270 m3

Woonopp. 325 m2 Bouwjaar 1931

€ 849.000,- k.k.

ZOOMWEG 26, NUNSPEET
Perceelopp. 775 m2 Inhoud 571 m3

Woonopp. 156 m2 Bouwjaar 2001

€ 439.000,- k.k.

OOSTERLAAN 22, NUNSPEET
Perceelopp. 1035 m2 Inhoud n.n.b.
Woonopp. n.n.b. Bouwjaar 1775

€ 499.000,- k.k.

NIEUW

ZEEWEG 35, NUNSPEET
Perceelopp. 762 m2 Inhoud 399 m3

Woonopp. 94 m2 Bouwjaar 1938

€ 499.000,- k.k.

WATERWEG 12A, NUNSPEET
Perceelopp. 975 m2 Inhoud n.n.b.
Woonopp. n.n.b. Bouwjaar 1992

€ 525.000,- k.k.

NIEUW

STAVERDENSEWEG 51   |   ELSPEET   |   (0577) 491 703

BOUWT
AAN UW 
TOEKOMST

Brinkersweg 36  •  Nunspeet  •  (06) 1749 0156  •  delodenroos.nl
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15% KORTING
OP DE GEHELE COLLECTIE VERLICHTING

VAN 13 T/M 17 FEBRUARI



ambacht
VAKMENSEN & HANDWERK

restauratie
VAN EXCLUSIEVE 

OLDTIMERS

KLASSIEKE AUTO’S WORDEN 
VAAK WEGGESTOPT ONDER EEN 
ZEILTJE IN EEN OUDE SCHUUR. 
SOMS TIENTALLEN JAREN. MAAR 
OUDE LIEFDE ROEST NIET. EEN 
ECHTE LIEFHEBBER HAALT 
HET DOFFE PARELTJE WEER 
TEVOORSCHIJN EN GEEFT HET DE 
AANDACHT DIE HET VERDIENT.

Daar leveren de heren Wim en Gerrit de Weerd graag 
hun bijdrage aan. Met hun bedrijf Classic & Exclusive 
- gevestigd tussen Oldebroek en Wezep - zijn zij ge-
specialiseerd in het plaat- en spuitwerk van klas-
sieke carrosserieën. Met oog voor de allerkleinste 
details.De klassieke auto’s die bij hen binnenkomen 
zijn vaak unieke exemplaren, veelal met een grote 
historische betekenis. Daarom starten Gerrit en 
Wim altijd eerst met een onderzoek naar de oor-
spronkelijke rondingen en lijnen van de klassieker. 

De klassieke 

auto’s die hier 

binnenkomen 

zijn vaak uniek 

en van grote 

historische 

waarde

“

”

lassen

walsen

slijpen



Wim licht toe: “Het gebeurt vaak dat een auto 
door bijvoorbeeld schade niet naar het originele 
auto-ontwerp is hersteld. Dan onderzoeken we 
hoe de originele lijnen lopen. Vóór de komst van 
het Internet was dit een tijdrovende klus. Dan 
speurde je in de bibliotheek naar informatie of 
zocht je iemand op die zo’n zelfde auto had. Dat 
gaat nu gelukkig veel makkelijker.” 

PRECISIEWERK
Pas als alle originele details duidelijk zijn, gaan 
de heren aan de slag. Dit start in de meeste ge-
vallen in de loods van Gerrit, die het plaatwerk 
herstelt. Hij inspecteert en restaureert het 
plaatwerk daar waar het nodig is. Gerrit laat een 
bijzonder project zien waar hij momenteel mee 
bezig is: een bijzondere Ford Mustang die hele-
maal opnieuw moet worden hersteld. Originele 
delen die nog bruikbaar zijn, worden hergebruikt 
en aangevuld met nieuw plaatwerk. Op basis van 
de oude auto wordt de nieuwe auto gebouwd. “Je 
moet dus ergens een punt bepalen van waaruit je 
gaat opbouwen”, vertelt Gerrit vol passie. “Dat is 
echt precisiewerk. Als je daar al een fout maakt, 
heeft dit gevolgen voor de rest van de opbouw. 

  “dit is   puurhandwerk”

het begint 

altijd met een 

onderzoek naar de 

oorspronkelijke 

rondingen en 

lijnen van de 

klassieker

“

”

plamuren

spuiten

Dan kan een deur bijvoorbeeld niet sluiten. Ik be-
sef wel dat ik zonder m’n vader dit soort klussen 
niet zou hebben. Ze worden mij toevertrouwd 
door de goede naam die hij in de afgelopen ja-
ren heeft opgebouwd. Dat betekent natuurlijk 
ook dat ik deze naam hoog moet houden door de 
kwaliteit van mijn werk.” 

OOGVERBLINDEND
Het spuitwerk wordt in een andere loods ge-
daan. Daar hangt een geschuurde en deels ge-
plamuurde oude Ferrari gekanteld in een stel-
lage. Wim legt de verschillende stappen van de 
bewerking voor het spuitwerk uit. “Dit is echt 
handwerk”, vertelt Wim. Hij laat een aantal ge-
reedschappen zien. Met grote nauwkeurigheid 
behandelt hij daarmee de auto’s. Laag na laag. 
Van primerlaag naar grondverf, gevolgd door 
de laklaag. Na het aanbrengen van de laklaag 
nadert de restauratie zijn einde: er wordt nog 
gepolijst en gepoetst. Wim laat het oogverblin-
dende eindresultaat zien. Van het doffe pareltje 
dat binnenkwam, is niets meer over. Klaar om 
gezien te worden. 

Wim de Weerd

De liefde voor klassieke auto’s ontstond 
tijdens zijn baan bij een schadebedrijf. Hij 
bewonderde het vakwerk dat de ontwerpers 
en bouwers van de auto’s destijds leverden. 
In 2003 begon hij zijn eigen bedrijf Classic & 
Exclusive. Wim heeft zich gespecialiseerd in 
het spuitwerk. 

gerrit de Weerd

Stond al ingeschreven voor een studie 
Sportdocent, maar tijdens vakantiewerk 
in het bedrijf van zijn vader sprong de 
liefdesvonk voor de klassieke auto’s ook 
op hem over. Hij annuleerde zijn opleiding 
en kwam in 2013 in het bedrijf. Gerrit richt 
zich met name op het restaureren van het 
plaatwerk. 

polijsten

spuiten
3736



elspeet
T USSEN BOS EN HEI

39

ROGGEWEG 24, ELSPEET
Perceelopp. 270 m2 Inhoud 411 m3

Woonopp. 125 m2 Bouwjaar 1986

€ 269.000,- k.k.

GERSTWEG 49, ELSPEET
Perceelopp. 250 m2 Inhoud 399 m3

Woonopp. 134 m2 Bouwjaar 1985

€ 325.000,- k.k.

NIEUW EN VERKOCHT

VIERHOUTERWEG 17A, ELSPEET
Perceelopp. 223 m2 Inhoud 447 m3

Woonopp. 137 m2 Bouwjaar 1997

€ 325.000,- k.k.

NIEUW EN VERKOCHT O.V.V.

BINNENWEG 28, ELSPEET
Perceelopp. 566 m2 Inhoud 717 m3

Woonopp. 179 m2 Bouwjaar 1994

€ 375.000,- k.k.

BINNENWEG 26, ELSPEET
Perceelopp. 642 m2 Inhoud 586 m3

Woonopp. 175 m2 Bouwjaar 1856

€ 379.000,- k.k.

REIJNVAANERF 8, ELSPEET
Perceelopp. 677 m2 Inhoud 442 m3

Woonopp. 122 m2 Bouwjaar 1988

€ 495.000,- k.k.

WONINGRUIL MOGELIJK

VIERHOUTERWEG 98, ELSPEET
Perceelopp. 2815 m2 Inhoud 1030 m3

Woonopp. 275 m2 Bouwjaar 2004

€ 898.000,- k.k.

PLOEGWEG 26B, ELSPEET
Op een aantrekkelijke woonlocatie in een kindvriendelijke buurt, mogen wij u deze keurig onderhouden en royaal uit
gebouwde 2/1 KAPWONING aanbieden. Wat te denken van een ruime keuken, KANTOOR/EXTRA KAMER aan huis, een 
4tal slaapkamers, garage en dat alles gelegen op een royaal perceel van 340 m2.
Perceelopp. 340 m2 Inhoud 658 m3 Woonopp. 157 m2 Bouwjaar 1970  € 335.000,- K.K.

Tuinkassen:
standaard of
op maat

...en het 
kan nog 

goedkoper
Bent u een beetje handig? 

Met onze handleiding plaatst 

u een kas in 6 uur.

serieus 
goedkoper 

dan anderen
Onze kassen zijn van de 

betere kwaliteit, maar toch tot 

15% goedkoper!

glas in alle
mogelijke 

soorten
Kiest u voor enkel, 

gelaagd of dubbel glas?

U bepaalt.

in de kleuren 
van de 

regenboog
Metaalkleur, glanzende 

of matte RAL-kleur of een 

ijzersterke lak met structuur. 
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l’Orangerie = Bar   a   e 
Twee jonge, enthousiaste ondernemers met 

een passie voor stijlvol, duurzaam e a  
beba buitenleven. Wij zijn van die types die 

alles uit handen laten vallen als u langskomt. 

D  o  i re

SPECIALIST IN

   Der a 
a je ij



T Y PISCH V ELU WS WONEN

hulshorst & 
vierhouten

“ Verhuisplannen? 

Neem contact met ons 

op voor een gratis 

waardebepaling  

bij u thuis!”

Joost
Makelaar bij Kok & Heijkamp Makelaars

41

HARDERWIJKERWEG 326-328, HULSHORST
Perceelopp. 3745 m2 Inhoud 673 m3

Woonopp. 97 m2 Bouwjaar 1900

bieden v.a. € 350.000,- k.k.

NIEUW

AKKERWEG 12, HULSHORST
Perceelopp. 455 m2 Inhoud 614 m3

Woonopp. 141 m2 Bouwjaar 1997

€ 375.000,- k.k.

EIKENWAL 1, VIERHOUTEN
Perceelopp. 213 m2 Inhoud 421 m3

Woonopp. 112 m2 Bouwjaar 2003

€ 299.000,- k.k.

NUNSPETERWEG 17, VIERHOUTEN
Perceelopp. 582 m2 Inhoud 561 m3

Woonopp. 172 m2 Bouwjaar ±1970

€ 489.000,- k.k.

ELSPETERBOSWEG 28, VIERHOUTEN
Perceelopp. 5478 m2 Inhoud 539 m3

Woonopp. 157 m2 Bouwjaar 1991

€ 699.000,- k.k.

HARDERWIJKERWEG 371, HULSHORST
Wilt u wonen op een unieke locatie met uitzicht over de landerijen en nabij het bos? Dat kan! Wij bieden u graag deze 
PRACHTIGE VRIJSTAANDE WONING met ZWEMBAD en ROYAAL BIJGEBOUW aan! De woning is gelegen op een groot 
perceel van maar liefst 1.750 m2. Eveneens beschikt de woning over een weiland van 8.680 m2.
Perceelopp. 1071 m2 Inhoud 387 m3 Woonopp. 120 m2 Bouwjaar 1954  € 498.000,- K.K.

Sfeerhuys Budding is exclusief dealer van BRUNNER
en IRON DOG. De hoogwaardige, exclusieve gietijzeren
kachels worden volledig in Duitsland vervaardigd en 
voldoen aan de hoogste eisen voor design en kwaliteit. 
De ultieme vuurbeleving, ontworpen voor mensen die 
op zoek zijn naar de essentie van een open haard.

Authentiek 
sfeervol__

beleef vuur 
in de puurste vorm

NACHTEGAALWEG 21A   |   ELSPEET   |   T. (0577) 491 509   |   INFO@SFEERHUYSBUDDING.NL   |   SFEERHUYSBUDDING.NL

exclusief dealer van

de charmes van vuur en vlam



ZE HEBBEN IETS GEMEENSCHAPPELIJKS, DEZE 
NUNSPETERS. DE DRIE GEZINNEN VERHUIZEN 
NAAR NIEUWBOUWPLAN ‘BOVENWEG’ EN 
VERKOCHTEN HUN HUIDIGE WONING DOOR 
KOK & HEIJKAMP MAKELAARS. WIJ ZIJN 
BENIEUWD NAAR HUN ERVARINGEN. 

ervaringen
VAN OPDRACHTGEVERS

“ Wij zagen op Funda en in het magazine 
Woon dat Kok & Heijkamp snel en profes-
sioneel woningen verkoopt. Wij nodigden 
hen uit en na een eerste gesprek hadden 
wij veel vertrouwen in de samenwerking 
en in het goede verloop ervan. Dat is zeker 
bewaarheid. Wij vonden de persoonlijke 
betrokkenheid in het traject zeer prettig. 
We werden steeds op de hoogte gehouden 
van de ontwikkelingen. De communica-
tie is formeel in de zaken die geregeld 
moesten worden en informeel in de 
contacten. Deze mix gaf het gevoel van 
een goede wederzijdse samenwerking.”

90

ons cijfer

 Familie 
van de Vrugt

         Astridlaan 52
verkocht binnen 6 weken

 “snel, prettig 
en professioneel“

90

ons cijfer

90

ons cijfer

90

ons cijfer

 Familie 

verkocht binnenverkocht binnen

“ Wij kenden Kok & Heijkamp van de aankoop 
van onze vorige en van onze huidige woning. 
Daar hadden we goede ervaringen mee, 
dus was het voor ons vanzelfsprekend om 
weer voor Kok & Heijkamp te kiezen bij de 
verkoop van onze woning. Ze maken duide-
lijke afspraken en communiceren alles goed. 
Wij kunnen zeggen dat de begeleiding van 
Kok & Heijkamp ons uitstekend is bevallen.” 

Familie Huisman

“ Wij kenden Kok & Heijkamp van de aankoop 
van onze vorige en van onze huidige woning. 

Thorbeckestraat 24 
 verkocht binnen      2,5 week

80

ons cijfer

“ Het eerste gesprek met 
Henk van Engelen was 
een heel prettig gesprek. 
We hadden direct het 
vertrouwen in hem als 
makelaar. Vervolgens 
kwam Herbert foto’s maken. 
Hij ging flexibel om met het 
tijdstip van foto’s maken in 
verband met het weer. Hij 
maakte er daarna een verzorgde 
en duidelijke presentatie van. Ons 
huis is dankzij Kok & Heijkamp 
erg snel verkocht!” 

Kuyperstraat 33
  verkocht 
 binnen 2 
   weken

Familie 
Bossenbroek

DE  E RVAR IN G EN  VAN  DR I E  NUNSPE E T S E  G EZ INNEN .

Thorbeckestraat
 verkocht binnen verkocht binnen
Thorbeckestraat
 verkocht binnen
Thorbeckestraat
      2,5  verkocht binnen      2,5  verkocht binnen

80

ons cijfer

“ Het eerste gesprek met 
Henk van Engelen was 
een heel prettig gesprek. 

vertrouwen in hem als 

kwam Herbert foto’s maken. 
Hij ging flexibel om met het 
tijdstip van foto’s maken in 
verband met het weer. Hij 
maakte er daarna een verzorgde 
en duidelijke presentatie van. Ons 
huis is dankzij Kok & Heijkamp 

Kuyperstraat 33Kuyperstraat 33Kuyperstraat
  verkocht  2 
   weken

Familie Familie 
Bossenbroek
Familie 

Bossenbroek
Familie 

42 43



heerlijk!
bakker piet’s 
lunchroom
In de hele regio verwennen restaurants, cafés en 
lunchrooms hun klanten met een culinaire lunch of 
high tea. Sommigen serveren daarbij zelfs uitslui-
tend producten uit de keuken van Bakker Piet. Wij 
bieden ze een enorm assortiment zoete en hartige 
versnaperingen voor een stevig ontbijt, een lichte 
lunch of een gezellige high tea. Natuurlijk kunnen 
onze gewone klanten hier ook van genieten, in onze 
eigen lunchroom. Wilt u komen genieten van een uit-
gebreide ontbijttafel, lunch of high tea? Dan graag 
wel even reserveren. Graag tot ziens!

Uddelerweg 4  |  Elspeet  |  bakkerpiet.nl

heerlijk!heerlijk!heerlijk!heerlijk!

regiotips!
VOOR WINKELEN EN DAGJES WEG

1

2

3

4

TEXTIELDOEK - ANTON MAUVE
MORGENRIT LANGS HET STRAND

hollandsmooi.nl

VANAF  147,-

1

PLEXIGLAS - JAN BRUEGEL
STILLEVEN MET 
BLOEMEN IN EEN GLAS
hollandsmooi.nl

VANAF  83,-

2

ELSPETER WEELDE

Wij hebben het traditionele suikerbrood nóg lekkerder gemaakt! 
Met mokka-aroma, koffielikeur, cashewnoten en rozijnen.

Uddelerweg 4  |  Elspeet  |  bakkerpiet.nl

5,75

3

WINTER FOOD EVENT  |  STAVERDEN
24 FEB. 2018  |  13:00-21:00 UUR

Kom naar Landgoed Staverden om te genieten van heerlijke gerechten. 
I.s.m. Smoking Kitchen wordt er een ‘outdoor cooking weekend’ ge-
organiseerd. Met verschillende (streek)producten, bereid op de diver-
se barbecues. Bestel kleine gerechten bij de barbecues en proef ze 
op de streekmarkt. Met diverse huisgemaakte lekkernijen, livemuziek, 
een vuurtent om bij te zitten en overal haardvuurtjes. Toegang is gratis!

Uddelermeerweg 2  |  Ermelo  |  beleefstaverden.nl

4

Niet zeker of ‘ie matcht met je inrichting? 
Hollandsmooi maakt gratis en vrijblijvend 
een digitaal voorbeeld. In jouw interieur!

BBQBBQBBQBBQBBQ
echt een

uniek 
recept!

GLAZEN KANTOOR
TRANSPARANT VERGADEREN 
IN DE NIEUWSTE TREND

Vrij te plaatsen in uw kantoorpand of woning 
en helemaal van nu! Afhankelijk van de ma-
teriaalkeuze, zorgt een glazen kantoor voor 
een hippe, exclusieve ruimte in uw pand. Het 
bijzondere is dat er enerzijds volop privacy en 
geluidsisolatie is door de glazen wanden en 
dat er anderzijds juist een open sfeer heerst.

Kijk op www.lorangerie.nl/glazen-kantoor

aan
rader 
van de redactie!

6

5

7

BIERBOSTELBROOD

Bierbostel. Dát vonden wij nu een origineel ingrediënt om te 
verwerken in brood. Helemaal plantaardig en maakt brood 
mals en vezelrijk. Een echt streekproduct, puur Veluws!

Uddelerweg 4  |  Elspeet  |  bakkerpiet.nl

0,79  P. STUK

5

CALEX KOOLDRAADLAMP LED

Dezelfde warme gloed en datzelfde gevoel, volledig dimbaar. 
Met een gold finish en de kooldraad look van vroeger.

Staverdenseweg 73  |  Elspeet  |  vandenhardenberg.nl

VANAF  40,-

7

HANDLETTERING
19:00 - CA 21:30 UUR
Leer verschillende lettertypes te-
kenen, voor bijv. quotes op kaarten 
en posters. Je krijgt een compleet 
handletteringpakket bestaande uit 
een chalkboardstift, potlood, gum, 
blanco kaarten, labels en diverse 
papiersoorten. Toegang: € 25,- p.p. 
incl. koffie en wat lekkers. Kijk voor 
beschikbaarheid op de website.

Akkerweg 2 | Hierden | bijjuut.nl

HARDE WENER GROOT

19,95
6

TEXTIELDOEK - 
ABRAHAM HENDR. 

VAN BEYEREN
STILLEVEN MET 

BLOEMEN

hollandsmooi.nl

VANAF  147,-

4544



regiotips!
VOOR WINKELEN EN DAGJES WEG

8

9

10

11

12

ORIGINAL CBD OLIE (5%)

CBD staat voor cannabidiol, een van de ruim 60 soorten 
cannabinoïden die de hennepplant bevat. CBD olie werkt 
niet geestverruimend, maar is volgens wetenschappelijke 
bronnen goed voor het behoud van een goede gezondheid.

Drogisterij de Brink  |  Apeldoornseweg 5  |  Elspeet

29,95

8

DREFT PLATINUM VAATWASTABL.

De beste reinigingsactie: De formule bestrijdt de hardnek-
kigste vlekken om uw vaat te doen schitteren. 58 stuks.

Staverdenseweg 73  |  Elspeet  |  vandenhardenberg.nl

9,99

9

METARELAX
Drogisterij de Brink  |  Apeldoornseweg 5  |  Elspeet

15,99  45 + 15 TABL. GRATIS!

10

CHLORELLA VITAL GREEN

Helpt bij reiniging van het lichaam. Op = op!
Drogisterij de Brink  |  Apeldoornseweg 5  |  Elspeet

49,95  1 + 1 GRATIS!

11

CULTERRA KUNSTMEST
Staverdenseweg 73  |  Elspeet  |  vandenhardenberg.nl

24,95

12

CHIMAERA TRIO
ZA. 17 FEB. 2018  
19 :30  UUR
Dit trio bestaat uit Annemiek de 
Bruin (klarinet), Irene Kok (cello) en 
Laurens de Man (vleugel). Aanvang 
19.30 uur. Let op: er zijn 60 plaatsen 
beschikbaar. Reserveren kan via de-
rozenhofklassiek@gmail.com of per 
telefoon via (06) 2085 2927. Toegang 
incl. consumpties: €12,50 
(t/m 17 jaar €7,50).

De Rozenhof  |  Rode Landsweg 18
Doornspijk

klassiek 
op de rozenhof

optimale

voedings

bron!
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preston

, al ruim 30 jaar slaapspecialist!

prestonpreston

Side to side pocketveer

Handgrepen

Dikte 25 cm

matras
Preston

Titanium Nature

Matras Preston Titanium Nature
Deze matras is voorzien van side to side pocketveren 

voor optimale ventilatie, afgedekt met 4 cm Talalay latex 
en de tijk is doorstikt met wol.
    80/90 x 200/210 cm 795,-

    100 x 200/210 cm 895,-

Talalay® latex

Ook leverbaar
Topper Preston Titanium Nature

interieur Talalay Latex en de tijk 
doorstikt met anti-allergische watten en Wol.

totale dikte ca 7 cm. 90x200 349,- 
140x200 cm 599,- 160 699,- 180 799,- 

Ook met Split leverbaar.

nieuw!
in de collectie



STAVERDENSEWEG 51   |   ELSPEET   |   (0577) 491 703

BOUWT
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TOEKOMST

3
2

1
Een keuken kopen bij Arma betekent kiezen voor kwaliteit en service. 
Van advies tot offerte en van montage tot oplevering: de werkwijze 

van onze mensen is steeds gericht op duidelijkheid en perfectie. 

In drie heldere stappen een

Oriëntatie en advies
Nadat u zich heeft georiënteerd, brengen we tijdens een eer-

ste afspraak al uw wensen en ideeën in kaart. Wij adviseren, 

u maakt de keuzes. Zo moet er worden beslist over onder 

andere kleur, materiaal, apparatuur en werkblad. Vervolgens 

wordt de nieuwe keuken in een 3D-tekening gepresenteerd 

en als alles naar wens is, wordt er een offerte gemaakt. De 

offerte is volledig transparant en toont een overzichtelijke 

prijsopbouw met de allerlaagste prijs. Minder kan niet, meer 

hoeft niet. Zo weet u precies waar u aan toe bent.

Van handtekening tot oplevering
Als de handtekeningen zijn gezet, gaat het besteltraject van 

start. De vele controleprocessen zorgen ervoor dat u alleen 

de juiste producten in de correcte afmetingen krijgt. Het lei-

dingschema toont de klant precies waar de aan- en afvoer-

punten, leidingen en elektrapunten komen. En uw complete 

keuken arriveert ruim voor a� evering bij ons in het maga-

zijn. Daar checken wij nogmaals of alles compleet en zonder 

defecten is, zodat er na a� evering bij u thuis een probleem-

loze montage kan starten. 

Montage en oplevering
De keuken wordt door onze eigen mensen vervoerd en gele-

verd op de plek waar u wilt. Ook de montage geschiedt uit-

sluitend door onze eigen vakkundige monteurs, die net als 

de rest van het team klanttevredenheid hoog in het vaandel 

hebben staan. We leveren uw keuken altijd gebruiksklaar op, 

zodat u meteen gebruik kunt maken van uw volledig aange-

sloten keuken. Ook al het afval en verpakkingsmateriaal 

worden meegenomen, gescheiden en afgevoerd. Onze mon-

teurs gaan pas weg wanneer u enthousiast bent.

KEUKEN BIJ ARMA
     Tip!
  Neem zoveel 
mogelijk keukenmaten 
en een paar foto’s 
 van de bestaande 
  situatie mee. Dit 
  maakt het indelen 
  nog eenvoudiger!

GALVANIWEG 22,  NUNSPEET   T 0341 261174   WWW.ARMAKEUKENS.NL

RUIM 445 BEOORDELINGEN
QASA.NL | FEBRUARI 2018

98
info@buroholdijk.nl 
www.buroholdijk.nl
Staverdenseweg 8
8075 AR Elspeet

Gert Holdijk.

BURO HOLDIJK 
VOOR BOUW-

MANAGEMENT
ONTWERP 

& ADVIES
Ook voor

professionele
visualisatie en

3D printing

o

o 

o

o

bast hoveniers  |  Mozartlaan 52  |  8071 VA  |  Nunspeet
t. (0341) 25 46 63  |  info@basthoveniers.nl  |  www.basthoveniers.nl

Onbezorgd van
uw tuin genieten?

Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek

6 0  J A A R  V A K M A N S C H A P
I N  A M B A C H T E L I J K E  V L O E R E N

met een authentiek karakter

Bekijk meer dan 700 soorten vloeren in onze showroom: Elburgerweg 37, 8071 TA Nunspeet

GRATIS 
INSPIRATIE
MAGAZINE Bel 0341-252787 of kijk op knulsthoutenvloeren.nl

Inspiratie nodig voor een kwaliteitsvloer in uw woning?
Ontdek de eindeloze mogelijkheden van onze houten-, 
pvc- en gietvloeren. Nieuwsgierig? Vraag gratis het Knulst 
inspiratiemagazine aan of kom langs in onze showroom!

18-001 Advertentie januari.indd   1 01-02-18   15:23

Sfeerhuys Budding is exclusief dealer van BRUNNER
en IRON DOG. De hoogwaardige, exclusieve gietijzeren
kachels worden volledig in Duitsland vervaardigd en 
voldoen aan de hoogste eisen voor design en kwaliteit. 
De ultieme vuurbeleving, ontworpen voor mensen die 
op zoek zijn naar de essentie van een open haard.

Authentiek 
sfeervol__

beleef vuur 
in de puurste vorm

NACHTEGAALWEG 21A   |   ELSPEET   |   T. (0577) 491 509   |   INFO@SFEERHUYSBUDDING.NL   |   SFEERHUYSBUDDING.NL

exclusief dealer van

de charmes van vuur en vlam

NACHTEGAALWEG 7   •    ELSPEET   •    WESTERBROEK.NL

• VERF

• BEHANG

• DECORATIE

• STOFFEN

• MEUBELS

EXCLUSIEF
BEHANG  
& VERF

KHN-JG05-Ed01-SWE-heel-v3.indd   1 15-09-17   11:22
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, al ruim 30 jaar slaapspecialist!

prestonpreston

Side to side pocketveer

Handgrepen

Dikte 25 cm

matras
Preston

Titanium Nature

Matras Preston Titanium Nature
Deze matras is voorzien van side to side pocketveren 

voor optimale ventilatie, afgedekt met 4 cm Talalay latex 
en de tijk is doorstikt met wol.
    80/90 x 200/210 cm 795,-

    100 x 200/210 cm 895,-

Talalay® latex

Ook leverbaar
Topper Preston Titanium Nature

interieur Talalay Latex en de tijk 
doorstikt met anti-allergische watten en Wol.

totale dikte ca 7 cm. 90x200 349,- 
140x200 cm 599,- 160 699,- 180 799,- 

Ook met Split leverbaar.

nieuw!
in de collectie

Hé,
'van-een-eigen-
stekkie-dromer'!

Ontdek ze op Rabobank.nl/10pluspunten

Zo geeft onze hypotheekofferte de garantie dat je de hypotheek echt kunt

krijgen. Daarover hoef je je dus geen zorgen te maken. En zo zijn er nog 

9 pluspunten. Dus waar wacht je nog op?

Ook voor jou is er een hypotheek met wel 10 pluspunten
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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-HEIJK AMP.NL . 
ALS EERSTE WETEN WIE DE WINNAAR IS? VOLG 
ONS OP FACEBOOK .COM/KOKHEIJK AMP. 

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
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Puzzelen win

B E SCH I K BA AR G E STE LD 
DOOR HOLLANDSMOOI

(‘Het moeras’, Anton Mauve, 100x150cm) 

Gefeliciteerd!

_____________

dhr. Plette_____________
uit Oostendorp
________________

WINNAAR VAN HET

BIERPAKKET
VAN HEIJDA

Naam

Adres

Woonplaats

Tel.

dit 

canvas

Inzenden tot 

VR 9 MRT.

t.w.v.

245,-

doek!
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Familierecht 

Ondernemersrecht

Erfrecht

Huis & hypotheek

Wilma Schwankhous

Eigen huis  
opeten?

Notariaat Schwankhaus is een modern en 
nieuw notariskantoor, gunstig gelegen 
in het centrum van Nunspeet. Samen met u 
kijken wij naar een goede balans tussen 
uw wensen en de juridische mogelijkheden. 
En we staan stil bij actuele zaken, zo-
als het ‘opeten’ van uw eigen huis en de 
nieuwe AWBZ-regeling die veel ouderen in 
de portemonnee treft. Ik bespreek graag 
de mogelijkheden met u!

Stationslaan 79, 8071 CL Nunspeet | t. 0341 25 33 11 | info@notariss.nl | Www.notariss.nl

S c h w a n k
h a u s

NSN-170808-adv-A4-staand-fc.indd   1 10-08-17   09:25
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DAT U NIET MEER BIJ ELK AAR 
OP DE VERJAARDAG KOMT, 
BEGRIJP IK , MAAR HET IS NIET 
DE BEDOELING DAT U ELK AAR 
HIER BELEDIGT”, ZO SPRAK DE 
K ANTONRECHTER. “U MAG PAS 
WEER WAT ZEGGEN ALS IK U 
EEN VRAAG STEL .”

En het was inderdaad tijd dat de rechter ingreep. 
De rechter had mevrouw Kraaij en de heer Fruin 
opgeroepen voor een zogenaamde ‘comparitie 
van partijen’. Dat is een terechtzitting waarbij 
wordt geprobeerd een geschil in goed onder-
ling overleg op te lossen. Maar het liep volledig 
uit de hand. Toen na wat gescheld over en weer 
mevrouw Kraaij opmerkte dat buurman Fruin 
een ordinaire oplichter was en Fruin antwoordde 
dat zijn buurvrouw een zielige kladschilderes 
zou zijn, was voor de rechter de maat vol. De 
rechter: “Oke, ik begrijp dat het niet zal lukken 
de zaak onderling te schikken. En dat betekent 
dat de kwestie juridisch moet worden benaderd 
en ik een uitspraak zal moeten doen. Als ik het 
goed heb begrepen heeft mevrouw Kraaij tijdens 
haar verjaardagsfeestje tegen buurman Fruin, hij 
was ook uitgenodigd voor dat feestje, gezegd dat 
ze van plan was haar gazon te willen veranderen 
in een bij haar woning passende kleurrijke bloe-
mentuin. Fruin wist toen te melden dat hij nog wel 
een adresje wist waar voor weinig geld tuinplan-
ten waren te krijgen. Een toen nog enthousiaste 
buurvrouw heeft vervolgens opdracht gegeven 
die planten te bestellen. Buurman Fruin heeft dat 
gedaan en vervolgens het gazon verwijderd en die 
plantjes gepoot. Voor zijn arbeid heeft hij niets in 
rekening gebracht, de planten zijn wel in rekening 
gebracht. Het gaat om een bedrag van 1.250 euro. 
Mevrouw weigert dat bedrag te betalen, omdat 
de kleur van de planten haar niet aanstaat.” De 
rechter moest dus beoordelen of er tussen beide 
partijen een overeenkomst was gesloten en zo ja, 
wat die overeenkomst dan inhield. Het probleem 
was natuurlijk dat er niets op papier stond. Maar 
overeenkomsten kunnen ook mondeling worden 

gesloten. De rechter stelde vervolgens vast dat 
mevrouw Kraaij opdracht had gegeven te zorgen 
voor een kleurrijke tuin. Fruin had vervolgens 
2.500 viooltjes in allerlei kleuren aangekocht en 
deze in de week dat Kraaij op vakantie was, ge-
plant. Dus wat dat betreft lijkt het erop dat Fruin 
aan zijn verplichtingen heeft voldaan. “Echter,” 
sprak de rechter verder, “ik hoorde mevrouw 
Kraaij zeggen dat ze zich wild schrok toen ze te-
rugkwam van vakantie. Volgens haar was het ‘een 
kakofonie van kleuren die pijn deed aan je ogen’.” 
Mevrouw Fruin verduidelijkte: “Ik ben kunstena-
res, dus ik weet waar ik over praat.” 

Op dat laatste ging de rechter in. “Ik wil, anders 
dan uw buurman lijkt te doen, wel aannemen dat 
u een gerespecteerd kunstenares bent. Ik wil ook 
wel aannemen dat het voor u van belang is dat uw  
tuin een kleurstelling heeft die past bij uw artis-
tieke opvattingen. Echter, het is dan ook op uw 
weg gelegen om, als u van een spontaan aanbod 
van een buurman gebruik wilt maken, duidelijke 
instructies te geven. Vast staat dat er is gespro-
ken over een kleurrijke tuin. Vast staat ook dat er 
planten in vele kleuren zijn geleverd. Dus wat dat 
betreft oordeel ik dat buurman Fruin heeft ge-
daan wat hij u met u heeft afgesproken. En dus in 
principe recht heeft op het door hem gevorderde 
bedrag. Dat u uw buurman een ordinaire oplichter 
noemt, kan ik echt niet plaatsen. Hij heeft geen 
enkele vergoeding voor zijn arbeid gevraagd, 
maar de violen als vriendendienst geplant. En dat 
moet gelet op het aantal planten, een hele klus 
zijn geweest. Het had u gepast uw buurman met 
een mooie, kleurrijke bos bloemen vriendelijk te 
bedanken voor zijn belangeloze hulp.”

Wij maken 

Woon:

WOON IS EEN UITGAVE VAN 
Kok & Heijkamp Makelaars

OPLAGE
20.000

VERSPREIDINGSGEBIED
Nunspeet, Elspeet, 
Vierhouten, Hulshorst, 
Doornspijk, Elburg 
en ‘t Harde

DRUKWERK
Zalsman B.V.

VORMGEVING
NO3 Omnicreatives

FOTOGRAFIE 
Job Bolier, 
Jacoline van den Bosch

COÖRDINATIE & REDACTIE
Jacoline van den Bosch

mr. L. Bolier
Adverteren 

in Woon?

Neem contact op met 
Nico van der Heiden
Tel. (0341) 467 000
of (06) 8682 2434
woon@kok-heijkamp.nl

Druk- en zetfouten voorbehouden.

neem contact op
juridische 

vraag?
INFO@BOLIERADVIEZEN.NL

06 - 5135 3118

Tuin
perikelen
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met een authentiek karakter
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Woon is een uitgave van 

hét aanspreekpunt voor 

wonen in de regio

52 pagina’s inspiratie!
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