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Verbouw kerk in Kraggenburg. Foto Klaas Eissens - AV Producties

OVT wil

‘met plezier mooie dingen maken’

PROJECTONTWIKKELAAR OVT ONTWIKKELING UIT EMMELOORD BOUWT ‘MET
PLEZIER’ WONINGEN OP NIEUWBOUWTERREINEN IN NOORDOOSTPOLDER EN
DAARBUITEN, MAAR BESTEEDT OOK BEWUST AANDACHT AAN HERONTWIKKELING MET ALS DOEL KARAKTERISTIEKE
PANDEN TE BEHOUDEN.
Sinds de start in januari 2013
heeft OVT al meer dan honderd
woningen verkocht in Noordoostpolder en omliggende
gemeenten. ,,Daar zijn we best
trots op’’, zeggen Jeroen Oost
en Willem van Tilburg. ,,We
maken met plezier mooie woningen voor een nieuwbouw-

wijk, maar nog uitdagender
is het bouwen in het centrum
van een plaats.’’ De ondernemers hebben naast aandacht
voor het maatschappelijk
belang, oog voor de cultuurhistorische waarde. ,,Noordoostpolder heeft een jonge
geschiedenis en als je daar niet
zorgvuldig mee omgaat, gaan
er delen van verloren.’’
OVT heeft onder meer de
katholieke kerk in Kraggenburg en de apotheek op Urk
herontwikkeld. Beide panden
zijn verbouwd tot meerdere
woningen. ,,De kerk in Kraggenburg kwam in 2014 leeg

te staan. Zo gauw de kachel
uitgaat, zie je zo’n pand achteruitgaan. Als je er dan niets mee
doet, wordt het later gesloopt
en dat is zonde. Die kerken in
de dorpen staan symbool voor
de maakbaarheid van Noordoostpolder. Door herontwikkeling blijven het aanzicht en
de locatie behouden.’’ De vijf
herenhuizen in het voormalige
kerkgebouw worden nog voor
het einde van dit jaar opgeleverd.
In oktober van dit jaar wordt
gestart met de realisatie van
appartementencomplex ’t Wild

in het centrum van Marknesse. ,,We kijken altijd waar
behoefte aan is. In Marknesse
was vraag naar appartementen
dichtbij de voorzieningen.’’
Daar diende het pand van familie Jager tegenover het plein
aan de Breestraat zich aan.
OVT heeft de locatie gekocht
en er een plan op ontwikkeld
voor een appartementencomplex met dertien woningen.
,,Het bestemmingsplan laat
het toe, er zat al een woon- en
centrumbestemming op. De gemeente is er blij mee en heeft
alle medewerking verleend.
Voor het dorp is het prettig dat

er wat met deze plek gebeurt,
want het pand staat al een
poosje leeg.’’
In februari van dit jaar is de
verkoop gestart en de belangstelling is groot. Van de dertien
te bouwen appartementen zijn
er nog drie te koop, waaronder
één van de twee penthouses.
,,Het overgrote deel van de
appartementen is door mensen
uit Marknesse gekocht.’’

OVT ONTWIKKELING
DE DEEL 22A, EMMELOORD
06 31934688 / 06 57310614
WWW.OVTONTWIKKELING.NL

Kunststof kozijnen met alle voordelen van dien
KUNSTSTOF KOZIJNEN INBRAAKVEILIG
VERGRENDELD, ZONDER ROOSTERS,
MAAR TOCH OPTIMAAL VENTILEREND.
A5 PATMAR PRESENTEERT 1 OKTOBER
OP DE WOONBEURS IN HET GEMEENTEHUIS HET PADK-KOZIJN.
PADK staat voor ‘parallelle
draaiklep’. Een draai-kiepraam
kan met PADK-beslag op een
kier van circa zes centimeter
parallel worden afgesteld van
het kozijn.
Frisse lucht stroomt daardoor
gelijkmatig naar binnen,
maar slagregens, muggen en
inbrekers worden geweerd.
De ventilatiepositie is van de

buitenkant vrijwel niet te zien.
De parallelle opening voor-

YRO maakt van
DE KEUKEN ALS HET CENTRALE
MIDDELPUNT VAN DE WONING,
WAAR NIET ALLEEN GEKOOKT
WORDT, MAAR WAAR GEZINSLEDEN ELKAAR ONTMOETEN EN
SAMEN TIJD DOORBRENGEN.
YRO KEUKENS DENKT MEE OVER
DE INRICHTING.
,,Een keuken verkopen gaat
verder dan alleen maar plaatsen’’, zegt Michaja Jansen,
,,wij willen de klant volledig
ontzorgen. Dat begint al bij
advies, afgestemd op hun stijl.’’
Nieuw is het concept waarbij
bijvoorbeeld de eettafel, het tvmeubel of de schoenenkast van
hetzelfde materiaal wordt gemaakt als het aanrechtblad of

komt tocht, ramen ‘klapperen’
niet en er is sprake van minder

warmteverlies dan bij een
gekanteld raam.
Steeds meer mensen kiezen
bovendien voor triple glas,
driedubbel isolatieglas van 36
mm. ,,Nog beter geluidwerend
en warmte-isolerend’’, zegt
Wim Pathuis van A5 Patmar
uit Marknesse. ,,In combinatie
met PADK-beslag helemaal
ideaal. Je hebt geen roosters
meer nodig, dus geen onnodig
warmteverlies.’’
Kunststof kozijnen zijn allang
de imitatie-uitstraling ontstegen. ,,Zeker met een HVLverbinding’’, zegt Eltjo Pathuis,
,,een ‘houtverbindingslook’,

keuken middelpunt van het huis

de keukenkasten. ,,Daarnaast
hebben we een leverancier die
op maat massief houten keukens voor ons maakt voor een
betaalbare prijs.’’
Natuurlijke materialen zoals

steen en massief hout gaan het
in de keuken en de badkamer
helemaal maken. ,,Het moet
er robuust en ruw uitzien. Betontegels op de badkamervloer
die doorlopen in de wanden.

Mat granieten aanrechtbladen
in leather-kleur.’’ Dekton voor
aanrechtbladen bijvoorbeeld,
is volgens de producent een
verfijnde en onder hoge druk
samengeperste mix van glas,

waarmee de las aan de buitenkant oogt als een traditionele
rechte verbinding’’.
Speciaal voor kunststof
kozijnen is er Splendid Pliss.
Rolgordijnen in een aluminium frame, dat door middel van
magneetband en staalband op
het kozijn gemonteerd wordt.
,,Geen schroeven meer nodig,
dus ook geen boorgaten. Het
systeem kan worden voorzien
van verschillende stoffen van
decoratief tot geheel verduisterend.
A5 PATMAR | HOGE SLUISWAL
47, 8316 AA MARKNESSE | TEL
0527 612277 | WWW.PATMAR.NL

keramische tegels en kwarts.
Jansen demonstreert dat nagellak van het blad verwijderd
kan worden met aceton en
viltstift met Dreft en dat er met
een scherp voorwerp stevig op
gekrast kan worden. ,,Je ziet
er helemaal niets van, het is
kneiterhard en slijtvast.’’
YRO staat 1 oktober op de
Woonbeurs van de gemeente.
Bezoekers kunnen zich aan de
hand van moodboards laten
adviseren.
YRO KEUKENS EN BADKAMERS
EXPANSIE 10,
8316 GA MARKNESSE
TEL 0527 203306
WWW.YRO.NL

Een op maat gemaakt karpet matcht bij de zithoek. Foto Brink en Campman

karpetten

Custom made
voor sfeer, warmte en akoestiek
EEN KARPET OP DE VLOER EN KINDEREN
WILLEN NERGENS ANDERS MEER OP
ZITTEN, WEET MARLEEN HARDEMAN.
KARPETTEN ZIJN HÉT MEUBELSTUK
VOOR DE KOMENDE WINTER.
,,Een karpet is een meubelstuk dat niet in de weg staat.
Het geeft warmte en sfeer en
we hebben het nodig voor de
akoestiek. Met alle harde vloeren en harde producten voor

de ramen, moeten we echt wat
doen om het geluid te dempen.
Zeker als de plafonds ook nog
eens 2.60 m hoog zijn.’’
Interieurspeciaalzaak Hardeman biedt volop keuze in
karpetten qua materialen, dessins, kleur en poolhoogte. De
karpetten worden niet alleen
uit vloerbedekking gesneden
en afgebiesd, maar ook op
maat geweven en geknoopt. Op

maat gemaakt heeft de klant
bovendien keus in afmeting en
kleurstelling. ,,Van de zithoeken worden wooneilanden
gemaakt. Met een standaard
karpet kun je dan eigenlijk
niet meer uit de voeten, want
bankstellen zijn ook niet meer
standaard 2- en 3-zits.’’
Hardeman laat aan de hand
van fotomateriaal hoe het wel
en niet moet. ,,Een kleed kan

Kleber en Meinsma advies voor nieuwe kansen
ALS ER MENSEN ZIJN DIE ‘BROOD’ ZIEN
IN EEN LEEGSTAANDE BOERDERIJ, DAN
MOET DE KOE ZO SNEL MOGELIJK BIJ
DE HORENS WORDEN GEVAT, VINDEN EMELINE KLEBER EN HENRIËTTE
MEINSMA.,,WE WILLEN DE VERPAUPERING VOOR ZIJN.’’
Kleber uit Luttelgeest is
gespecialiseerd in plattelandsontwikkeling en Meinsma uit
Tollebeek is plattelandsmakelaar. De ondernemers hebben
beiden hun eigen bedrijf, maar
bieden samen een totaalpakket wat betreft advisering
en bemiddeling voor wie
een onderneming of nieuwe
woonvorm wil beginnen in een
leegstaande of vrijkomende
boerderij. Als polderbewoners

Eén aanspreekpunt
CHILLERS, ’T VOORHUYS, FLEVOMEER
BIBLIOTHEEK. EEN GREEP UIT OPVALLENDE PROJECTEN IN EMMELOORD
WAAR BOUWBEDRIJF BOS AAN MEE
HEEFT GEWERKT. DE AANNEMER ZOEKT
HET IN SAMENWERKING.

en boerinnen raakt het hen
bovendien ook persoonlijk dat
de boerenerven en opstallen
zienderogen achteruitgaan.
,,We hebben ook in de Noordoostpolder al studiedagen
georganiseerd voor ondernemerskansen of nieuwe woonvormen op het platteland’’,
vertelt Meinsma. ,,Het gaat
ons er om dat het platteland
niet leeg dreigt te lopen en
verpauperd. Vaak als de boer
stopt, wordt het land verkocht
aan de buren. Maar de boerderijwoning en schuren op het
erf staan leeg en gaan hard
achteruit. Is er een koper die
er een woonboerderij van wil
maken, dan is er geen probleem. Maar veel boerderijen

ontzettend veel doen, maar
een kleed dat half onder een
open bank ligt matcht niet.
Heb je dichte banken dan
kan het kleed tot aan de bank
worden gelegd, maar dan moet
het er aan de zijkanten niet
voorbij steken. Dus bepaal
eerst de afmetingen van je zithoek en dan de afmeting van
je karpet.’’
Hardeman staat op 1 okto-

ber op de Woonbeurs van de
gemeente. Het karpet dat op de
vloer van de stand ligt wordt
verloot onder degenen die de
interieurspecialist liken op
Facebook.
JAN HARDEMAN WONEN,
SLAPEN EN PROJECTEN
LANDBOUWKADE 17,
8304 AE EMMELOORD |
TEL 0527 619240 |
WWW.HARDEMAN-INTERIEUR.NL

boerenerven

blijven leegstaan, omdat ze te
groot zijn voor particulieren.
Dus proberen wij daar andere
functies op te krijgen.’’
Wie een idee heeft voor
herinvulling kan het plan van
het zoeken naar een geschikte
locatie tot planrealisatie en
communicatie volledig door
Kleber en Meinsma laten uitvoeren. Maar er zijn uiteraard
ook deeldiensten af te nemen
voor wie bijvoorbeeld al een
boerderij bezit en iets nieuws
wil beginnen of een tweede
bedrijfstak wil ontwikkelen.
,,Samen willen we de de klant
ontlasten. We hebben overleg
met gemeenten en provincies
om hen te laten inzien dat er
meer ruimte moet komen in

Henriëtte Meinsma (l) en Emeline
Kleber Foto Britt Ballast
bestemmingsplannen. Een ondernemer wil niet drie jaar op
een vergunning wachten, want
dan heeft hij geen inkomen en

haakt af en anders haken de
geldschieters wel af.’’
Er zijn volgens Meinsma ook
verzoeken van partijen die gezamenlijk een boerenerf willen
kopen om erop te wonen. ,,De
gemeente is voornemens pilots
op te zetten om te kijken of
het werkt.’’ Kleber en Meinsma
zetten in op een goede verstandhouding met gemeenten
en provincies. ,,Iedere klant
heeft een andere vraag. Wij
weten de ingangen en wie we
moeten aanspreken.’’
KLEBER & CO
TEL 06 51497204
WWW.KLEBERPLATTELANDSONTWIKKELING.NL
PLATTELANDSMAKELAARDIJ MEINSMA
TEL 06 20320838
WWW.MIJNWOONBOERDERIJ.NL

‘van plan tot sleutel’
,,Bos Emmeloord en bouwen in
Emmeloord horen bij elkaar’’,
zegt aannemer Dirk Bos. Het
familiebedrijf werd door zijn
vader opgestart in 1979. ,,Zo’n
tachtig procent van onze

De bibliotheek in Emmeloord met de opvallende oranje band.

opdrachten komen uit Emmeloord en een kleine tien
procent van buiten de Noordoostpolder.’’
Zeven jaar geleden nam
Bos het initiatief voor Bouw
Adviesteam Flevoland. Een
samenwerkingsverband van
circa vijftien bedrijven uit
Noordoostpolder en Urk die de
opdrachtgever ‘ontzorgen’ van
plan tot sleutel. ,,Als hoofdaannemer ben ik het aanspreekpunt en de meedenker met de
klant. We maken duidelijke,
realistische afspraken en
realiseren het project binnen
de afgesproken termijn.’’ Hij
noemt als voorbeeld het opleveren van een schoolgebouw.

,,In dit geval lag het ontwerp
er al, maar de realisatie tot en
met stoffering en schoonmaak
is door de samenwerkende
partners uitgevoerd. De school
hoefde alleen maar de stoeltjes
neer te zetten en de kinderen
konden erin.’’
Opvallend recent project is ook
het beheerkantoor van Natuurmonumenten in Kraggenburg.
,,440 vierkante meter, helemaal van hout en energieneutraal. Maar we zijn er ook voor
de particulier die een uitbouw
van twee bij drie meter nodig
heeft.’’ Door samenwerking
kan het Bouw Adviesteam
specifiek maatwerk leveren.
,,Je kunt het als bedrijf niet

alleen, maar gezamenlijk hebben we alle disciplines in huis.
De meerwaarde is ook dat we
elkaars netwerk uitbouwen.’’
Bos staat samen met meerdere
partners uit het samenwerkingsverband op 1 oktober op
de Woonbeurs in het gemeentehuis. Het volledige Bouw
Adviesteam Flevoland houdt
op 15 oktober open dag op de
werf van Bouwbedrijf Bos.
BOUWBEDRIJF BOS
BOUWERSKAMP 33,
8301 AE EMMELOORD
TEL 0527 613776
WWW.BOUWBEDRIJFBOS.NL

Maatwerk geeft elke woning net dat stukje meer

EEN ARCHITECT IN DE ARM NEMEN
HOEFT NIET PER DEFINITIE DUUR TE
ZIJN. MAAR HET GEEFT JE WONING WEL
NET DAT EXTRA ‘SURPLUS’, ZEGT DIRK
KLAVER VAN K4 ARCHITECTEN.

De service begint al bij enkel
een bouwkundig advies. ,,We
geven adviezen van 1 tot 1000
uur. Soms denken we een paar
uur mee over de keuken of de
aanbouw en soms werken we
alles uit tot in detail, compleet
met verlichting, stoffering
en meubilair.’’ Gaat het om
de bouw van een standaard
woning dan kan de architect
ook het verschil maken. ,,Natuurlijk ontwerpen we graag

Markt voor

bijzondere woningen, maar
we werken er ook aan mee om
een standaard woning uit een
catalogus een stukje maatwerk
mee te geven. Met bijvoorbeeld
een andere raampartij of een
andere indeling krijgt iedere
koper zijn eigen herkenbare
woning.’’

Of het nu gaat om nieuwbouw
of verbouw, voor ieder ontwerp zijn er alternatieven, stelt
Klaver. ,,Een huis bouwen is als
het schrijven van een boek, als
je begint weet je nog niet precies hoe het zich ontwikkelt.
Maar je ontwikkelt het wel
met elkaar. Zo zie ik mijn vak

ook: met mensen voor mensen.’’ Hij spreekt over ‘het multiple choice’ van het bouwen:
,,In interactie met mensen
relevante keuzes maken, kan
niet anders dan denken in alternatieven. Als we mensen op
basis van argumenten helpen
die alternatieven af te wegen,
wordt het ook hun plan. Dat
ontwikkelt zich gaandeweg’’.
Keuzes worden mede bepaald
door regelgeving. En dat is
goed, vindt Klaver. ,,Dissonanten ontstaan wanneer welstand
er helemaal niets meer van
zou vinden. Het is juist een uitdaging om te ontwerpen wat
wel kan, ook als het bestem-

mingsplan rigide is. Als je thuis
bent in regelgeving, dan kun je
ermee spelen.’’ Wat niet wegneemt dat er soms van het bestemmingsplan moet worden
afgeweken. ,,Als daar op basis
van argumenten reden voor
is, dan zullen we ons daar ook
hard voor maken.’’ Wat telt is
dat zowel nieuwbouw als verbouw op een natuurlijke manier passen bij hun omgeving.
,,En dan kan het best een heel
eigenwijs bouwwerk zijn. Maar
als iedereen het mooi vindt en
het gevoel heeft dat het er al
jaren staat, dan hebben wij ons
werk goed gedaan.’’Bouwen
met het oog op duurzaamheid

heeft altijd al de voorkeur van
Klaver gehad. ,,Tijdens m’n
studie was het al mijn ding,
maar de markt was er nog
niet aan toe. Nu bouwen we
energieneutrale woningen en
moeten we juist keuzes maken
om het ook prettig leefbaar te
houden. Een woning moet een
aangenaam zittende jas zijn,
geen technopak.’’

K4 ARCHITECTEN BNA
KONINGIN JULIANASTRAAT 21,
8302 CC EMMELOORD
TEL 0527 613140
WWW.K4.NL

zorghulpmiddelen speelt in op trend

EEN UITSCHUIFBARE WANDELSTOK IN
EEN MODERN KLEURTJE MET DESSIN,
MATERIAAL- EN KLEURKEUZE IN ROLLATORS, DOUCHE- EN BADHULPEN DIE
MATCHEN BIJ DE INRICHTING. ,,HET ZIEKENFONDSBRILLETJE BESTAAT AL LANG
NIET MEER’’, ZEGT JAN WOUTER TIJSMA
VAN MAX VITAAL.

Max Vitaal is gespecialiseerd
in ADL-artikelen, voor Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen, oftewel alledaagse
hulpmiddelen. ,,Je moet langer
thuis wonen, dus je moet hulpmiddelen hebben. Dat varieert
van een kromme lepel, mes en
vork tot een digitale klok die
ook aangeeft of het overdag

of nacht is, kookplaten die
automatisch uitslaan en track
en tracesystemen in horloges
of medaillons, zodat een ander
weet waar je bent als je gaat
dwalen.’’
Ook als het om trend gaat is
de markt voor zorghulpmiddelen volop in beweging.
,,Sinds de markt van wmo
naar particulier is gegaan,
heb je een enorme ontwikkeling in materialen en design.
Mensen moeten er toch voor
betalen en dan willen ze ook
dat het mooi is.’’ Maar nieuwe
klanten stappen niet snel bij
de zorgwinkel naar binnen,

weet Tijsma. ,,Onze klanten
komen hier binnen omdat het
niet anders meer kan, maar
de weg hiernaartoe duurt
een jaar. Als ze eenmaal een
rollator of een scootmobiel
hebben, zeggen ze: ‘Ik had
het een jaar eerder moeten
doen’.’’ Om het uiterlijk en
gebruiksgemak hoeft niemand
het te laten. ,,Rollators waren
vroeger stalen rijdende rekken. Tegenwoordig heb je ze
zelfs van carbon - heel sterk,
maar licht in gewicht - en met
zachte bandjes en zachte handgrepen. Onze best verkochte
rollator hebben we in negen
kleuren. Ook scootmobiels

Lagere instap goed voor doorstroming op
ALS JONGEREN BEREID ZIJN EERDER EN
LAGER IN TE STAPPEN IN DE WONINGMARKT IS DAT GOED VOOR DE DOORSTROMING. DAT ZEGT HERMA WECKESSER VAN MAKELAARDIJ DE MUNT. ,,LAAT
HET JE MAAR EENS VOORREKENEN.’’
Weckesser adviseert jongeren
die op zichzelf gaan wonen of
alleenstaanden die er vanuit
gaan dat kopen voor hen nooit
haalbaar zal zijn, om toch eens
bij een hypotheekadviseur
naar binnen te stappen. ,,Als je
een huur betaalt van 650 euro
en je krijgt geen huursubsidie,
dan betaal je zoveel meer per
maand dan wanneer je een
appartement van rond de ton
koopt. Zeker nu met de huidige
lage rentestand.’’

,,Voor jongeren lijkt kopen
sowieso een brug te ver’’, gaat
de makelaar verder, ,,maar dat
komt ook omdat ze geen realistisch beeld hebben van wat
alles kost. De meesten denken
dat het huis van hun ouders
met alle comfort de norm is. Ze
gaan op zichzelf wonen en willen de muren gestuct, screens
voor de ramen en laminaat op
de vloer. Maar ze realiseren
zich niet dat het hun ouders
ook twintig of dertig jaar heeft
gekost om zo te wonen, zoals
ze nu wonen.’’
Er zijn volgens Weckesser echter genoeg aantrekkelijke en
betaalbare appartementen in

heb je tegenwoordig in allerlei
kleuren en accessoires en met
led-verlichting.’’
Max Vitaal staat op 1 oktober op de woonbeurs in het
gemeentehuis met onder meer
een trapliftmodule. ,,Er worden
momenteel veel trapliften
particulier aangeschaft. Dat
heeft ook alles te maken met
langer thuiswonen. Vroeger
had je één soort en die zat ook
nog vaak aan de verkeerde
kant van de trap. Voor de
particuliere markt wordt de lift
echt op de wens van de klant
aangepast en voor de betreffende trap.’’

woningmarkt

het centrum van Emmeloord.
,,Bijvoorbeeld in de Staalstraat
en Andijkstraat staan prachtige
appartementen met berging en
parkeerplaats. Weliswaar met
één à twee slaapkamers, maar
wat moet je als alleenstaande
jongere of als jong stel met
vier slaapkamers. Rijtjeswoningen zijn te hoog gegrepen,
want die kosten tussen de
135.000 en 160.000, maar een
appartement is goed te doen.
Dat huis met die tuin en meer
slaapkamers is voor een volgende fase.’’
Als er vanuit de onderkant van
de woningmarkt doorstroming
op gang komt, zal dat een
positief effect hebben op het

duurdere segment woningen
boven de zes ton, ,,want daar
stagneert het’’, zegt de makelaar. ,,Wil je naar een woning
van 5 à 6 ton, dan zul je toch
eerst je twee-onder-één-kapper
van 3,5 ton moeten verkopen.
Als jongeren begrijpen dat
zij die doorstroming op gang

MAX VITAAL ZORGHULPMIDDELEN
DE DEEL 12,
8302 EJ EMMELOORD
TEL 0527 860086
WWW.MAX-VITAAL.NL

kunnen brengen, zullen ze
anders tegen een appartement
aankijken.’’
MAKELAARDIJ DE MUNT
ONDER DE TOREN 10,
8302 BT EMMELOORD
TEL 0527 614413
WWW.DE-MUNT.NL

Met z’n allen

languit chillen op de bank

OP LANGE, GURE AVONDEN DE GORDIJNEN DICHT EN LEKKER MET Z’N ALLEN
OP DE BANK. MET DE ZITMEUBELEN
MET WALL-AWAY RELAXSYSTEMEN KAN
IEDEREEN LANGUIT ZITTEN.
,,Vroeger waren meubels
met relaxsystemen er alleen
voor ouderen’’, zegt Bert-jan
Bonthuis van Marco Marknesse, ,,maar tegenwoordig wil
iedereen chillen in de bank’’.
‘Wall-away’ houdt in dat het
zitmeubel strak tegen de muur
kan worden geplaatst. Bij het
openen van het systeem be-

weegt de zitting namelijk naar
voren en blijft de rugleuning
op zijn plaats.
Het elektrische wall-away systeem kan in principe op ieder
zitelement worden toegepast.
,,Bij een hoekbank wil iedereen in het hoekje zitten, maar
dat probleem is opgelost met
één of meerdere elementen
die languit gaan.’’ Het systeem
bestaat al enkele jaren, maar
de trend zet nu pas goed door.
,,Eerst was het duur, maar het
is nu goed betaalbaar. We heb-

Persoonlijk adviseur van
,,JE KUNT HEEL VEEL PLANNEN OP
CIJFERS, MAAR HET LEVEN GELUKKIG
NIET.’’ DAT ZEGT FINANCIEEL ADVISEUR
TOM WIERSMA EN HIJ LAAT EROP VOLGEN: ,,EN OOK DAT HOORT BIJ PERSOONLIJK ADVIES’’.
Wie een huis wil kopen, stapt
doorgaans eerst eens bij de
hypotheekadviseur binnen.
Wiersma is een van de vier
persoonlijk adviseurs van advieskantoor Sinke Emmeloord.
,,Wij zijn een onafhankelijk
advieskantoor. We kunnen
een financiering regelen voor
mensen die bij Sinke een huis
kopen, maar ook voor mensen
die elders een huis kopen. We
doen met vrijwel alle geldverstrekkers zaken. We werken

Hypotheek

ben zo’n zeven verschillende
stellen staan en ze worden
regelmatig verkocht.’’
Socializen doen we rond de
eettafel, waarvan het uiterlijk
steeds robuuster is geworden.
Stoere eiken bladen op metalen frames. Daaromheen staan
ogenschijnlijk lichte stoelen.
,,Heel trendy uitgevoerd in een

ruige, matte leersoort. Door
gebruik gaat het leer helemaal leven.’’ Het kleurgebruik
voor de meubels is net als het
materiaalgebruik heel basic:
naturel, bruin en antraciet.

levensecht uit, maar het is heel
zacht en je hebt geen ondervloer nodig. Vooral bij vloerverwarming is het ideaal, want
het is maar 2,5 mm dik.’’

PVC vloeren hebben laminaat
en hout verdrongen. ,,PVC
is enorm slijtvast, het gaat
levenslang mee. Het ziet er

MARCO MARKNESSE WOONADVISEURS
OOSTEINDE 14, 8316 BL MARKNESSE
TEL 0527 201248
WWW.MARCOMARKNESSE.NL

hypotheekaanvraag tot afwikkelen schade

met een programma waar alle
banken inzitten. Met de wens
die de klant heeft kunnen wij
al een selectie maken. Die
keuze heeft ook te maken met
de rentelooptijd, want die verschilt van bank tot bank. Onze
manier van werken is de klant
ontzorgen.’’
Vanwege de lage rentestand,
is een lange looptijd aantrekkelijk. ,,Je moet wel een
constructie hebben waarmee je
tussentijds zonder boete van je
hypotheek af kunt. Gemiddeld
wonen mensen zeven tot acht
jaar in dezelfde woning, maar
stel dat je door omstandigheden - zoals werk elders - toch
moet verhuizen, de verkoopprijs valt tegen en je kunt

niet boetevrij je hypotheek
aflossen, dan heb je achteraf
dus wel een dure hypotheek.
De boete kan tot drie procent
van de verkoopwaarde oplopen. Ik zou het risico voor 4 à
5 euro extra per maand niet
willen lopen.’’ Alle mogelijke
risico’s worden doorgesproken. ,,Wat als je als partners
ineens allebei je baan verliest?
Wat gebeurt er bij scheiding,
bij overlijden en arbeidsongeschiktheid? Als je het maximale hebt geleend en je kunt niet
meer aan je betalingsverplichtingen voldoen, dan heb je een
probleem.’’
Tegen risico’s kun je je echter
verzekeringen en ook die zorg
neemt de financieel adviseur

Financieel adviseurs Tom Wiersma (l) en Steven Brands. Foto Sinke
graag van de klant over. ,,Dat
is ons vak. We regelen alles en
als er sprake is van schade dan
staan we naast de klant en wikkelen alles af. De klant heeft
in alles slechts één aanspreek-

punt en dat is zijn persoonlijk
adviseur.’’
SINKE EMMELOORD
DE DEEL 22, 8302 EK EMMELOORD
TEL 0527 616551
WWW.SINKEBV.NL

Inloopspreekuur zaterdag 1 oktober

JE EIGEN HUIS, HET IS ZÓ ONTZETTEND
BELANGRIJK DAT JE JE DAAR PRETTIG
VOELT. DAT GAAT VERDER DAN PRETTIG
WONEN; JE MOET JE OOK COMFORTABEL VOELEN BIJ DE FINANCIERING VAN
JE WONING.
Het adviseren over een hypotheek is daarom maatwerk.
Bovendien veranderen de
regels rondom hypotheken
regelmatig. Ook dat maakt een
persoonlijk en helder advies
erg waardevol. Het gaat immers om één van de belangrijkste financiële beslissingen in je
leven: het kopen van een huis.
Kees de Munnik en Leonard
Visser hebben al veel mensen

geholpen bij hun hypotheek.
Toch is geen adviesgesprek
hetzelfde, vertelt Kees. ‘In
ons advies kijken we naar het
totale financiële plaatje en luisteren we heel goed naar ieders
woonwensen.’
Waarom is een persoonlijk
advies zo waardevol? Je kunt je
tegenwoordig toch prima online oriënteren en zelfs via internet een hypotheek afsluiten?
Leonard Visser: ‘De materie is
best complex en er verandert
continu van alles. Wij zijn
altijd up-to-date geïnformeerd,
volgen regelmatig trainingen.
Ik zeg altijd ‘ieder zijn vak’. En

als ik vandaag mijn droomhuis
zie, duurt het dan niet te lang
voordat ik weet wat mogelijk
is? Nu huizen weer korter te
koop staan, kan snel handelen
nodig zijn. Als je vandaag belt,
dan kun je morgen al terecht
voor een gesprek, vertelt Leonard. ‘Waar het om gaat is dat
we je snel de zekerheid kunnen geven of je het huis dat je
op het oog hebt, daadwerkelijk
kunt kopen. En als afhandeling
in een week gewenst is, kunnen we dat regelen.’
Heb je woonvragen? Kom
zaterdag 1 oktober naar ons
Hypotheek Inloopspreekuur

bij jou in de buurt. Tijdens een
gratis en vrijblijvend oriënterend hypotheekgesprek bren-

gen we alle mogelijkheden in
kaart op een heldere, overzichtelijke manier!

Brinker shop-in-shop bij Batjes Wonen.
Foto brinkercarpets.nl

Comfortabel
zitten in een stoel op maat

Batjes Wonen gaat het najaar
in met een nieuwe presentatie
karpetten. ,,Wie een harde vloer
heeft, wil toch wel graag een
mooi kleed onder de zithoek’’,
zegt Aart Withaar.
Voor in de winkel is een hoek ingericht
met een presentatie van Brinker
Carpets. Op een videoscherm draait een
informatieve film over het vervaardigen
van de karpetten. Aan de wand hangen
stalen van op maat te maken vloerkleden en op beunen liggen kant-en-klare
karpetten opgestapeld. ,,Wij merken
dat de vraag toeneemt en hiermee
bieden we een eigentijdse presentatie.’’
Comfort is bij Batjes Wonen speciaal
gericht op ‘zitten’. Het bedrijf is dealer
van meerdere merken relax-fauteuils en
-banken. ,,Wij zijn sterk in zitcomfort’’,
zegt Withaar. ,,We bieden zitmeubelen
met alle mogelijkheden qua elektrisch

verstellen en sta-op-fauteuils. Het
assortiment bestaat uit meer dan vijftig
modellen en bij ieder interieur past een
stoel.’’ De meubels worden speciaal
aangemeten aan de gebruiker. Zij kunnen zich in de winkel uitgebreid laten
informeren en een keuze maken. Batjes
biedt een haal- en brengservice voor
wie niet op eigen gelegenheid naar de
winkel kan komen. Naast topmerken op
het gebied van zitten en slapen, heeft
Batjes een eigen collectie ‘verrassend
betaalbare meubelen’. ,,Niet specifiek
van één fabriek, maar meubels van
verschillende merken waarvan wij
vinden dat ze horen bij Basic by Batjes.
Allemaal van Nederlands fabrikaat.’’
Batjes Wonen
Energieweg 20,
8304 AJ Emmeloord
Tel 0527 613525
www.batjeswonen.nl

Huis in week tijd van vloer tot nok aangekleed
Okergeel is de kleur van 2016; ‘Denim Drift’
(grijsblauw) voor 2017. ,,Qua trend is niet een stijl
leidend’’, zegt woonspecialist Christo Drok. ,,alles
mag, als jij het maar mooi vindt.’’
In de winkel van DROK Decorette en Hubo in Vollenhove zijn
de nieuwste interieurtrends thematisch opgesteld. ,,Denim
Drift is de nieuwe basiskleur voor je interieur. De verschillende trends sluiten daar weer op aan. Scandinavisch heeft
bijvoorbeeld blauwe kille tinten, gecombineerd met Scandinavische stoffen en elementen zoals loftdeuren en harvestdeuren.’’ Industrial, klassiek landelijk of landelijk stoer, ,,alles
valt te combineren. Eén lijn zoals vroeger met bijvoorbeeld
Laura Ashley, is er niet. Een industriële lamp past prima in
een klassiek interieur.’’ Drok adviseert echter wel wat rust te
creëren door ruimtes thematisch in te richten.
DROK levert alles op het gebied van woninginrichting tot buitenzonwering, gekwalificeerd hang- en sluitwerk, kleinmeu-

belen en accessoires aan toe. ,,En wil of kun je het zelf niet,
dan doen wij het voor je, is ons motto’’, zegt Drok. De ondernemer maakt deel uit van de zesde generatie van het meer
dan 150 jaar oude familiebedrijf, dat begon als schilderbedrijf
en later werd uitgebreid met een interieurwinkel en een
doe-het-zelfzaak. De mensen van de verschillende disciplines
samen, kunnen binnen een week een woning geschilderd en
gestoffeerd opleveren. ,,We hebben interieurstylisten, een
timmerman, schilders en stoffeerders allemaal in vaste dienst.
Dat betekent één aanspreekpunt en consequente kwaliteit.
Gaat er iets mis, dan lossen we het meteen zelf op. Dat is
onze kracht.’’
DROK Decorette en Hubo
De Weyert 10,
8325 EM Vollenhove
Tel 0527 241355
www.decorette-drok.nl

kracht van een
Pathuis’ veranda zit vanbinnen
De

De kracht van een veranda van
Pathuis Zonwering in Emmeloord
zit’m vooral in dat wat je niet ziet.
Dick Pathuis nodigt klanten uit
om naar de showroom te komen
om de kwaliteit met eigen ogen
te zien en te voelen.
Pathuis heeft samen met de leverancier
een eigen merk verandadak doorontwikkeld. Het aluminium frame onderscheidt zich met een profieldikte van 4
mm van de standaard 2,5 mm. ,,Hier
in de showroom kan ik mensen een
doorsnede laten zien en ze kunnen zelf
het verschil in gewicht voelen. Daarmee
trek ik ze over de schreef.’’
De veranda’s en vrijstaande overkap-

pingen van Nederlands fabrikaat zijn
bovendien voorzien van veiligheidsglas.
,,Veiligheidsglas bestaat uit twee lagen
glas van 4 mm dik met daartussen een
laag folie van 0,2 mm. Stel er valt een
dakpan op, dan blijft het net als een
autoruit in het frame hangen. Gehard
glas is niet veilig. Als daar een dakpan
op valt, komt het in miljoenen stukjes
naar beneden.’’ Door de constructie zijn
de Pathuis’ veranda’s bestand tegen
extreem zwaar weer en ze zijn volledig
beloopbaar. ,,Je kunt ze dus makkelijk
schoonmaken en vanaf het verandadak
kun je de dakgoot schoonmaken en de
dakkapel schilderen.’’ Pathuis gebruikt
voor de montage schroefankers. ,,Het
voordeel is dat de tuin niet op de kop

hoeft. Je hoeft alleen maar een tegel
te lichten waar een anker de grond
ingaat. Prijstechnisch maakt het niets
uit met een betonblok, maar het werkt
veel sneller. We geven 15 jaar garantie

op verzakken. Dat is met een schroefconstructie vrijwel uitgesloten, maar
zonodig kunnen we bijstellen.’’

Pathuis Zonwering
Ecopark 35,
8305 BJ Emmeloord
0527 204477
www.pathuiszonwering.nl

Stoere kokosnoottegels

en chic flamingobehang
Wandtegels van de bast van kokosnoot, betonlookverf, krijtlak en
verniswas naast chic behang. Wie
bij de winkel van schildersbedrijf
Coenen op Urk naar binnenstapt
krijgt zin om aan de slag te gaan.
Alleen al vanwege het aanstekelijk
enthousiasme van winkelmedewerker
Dianne Bakker. Ze legt uit hoe ze een
wand in de winkel met betonlookverf
heeft bewerkt. ,,Je brengt eerst primer
aan met de kwast en daar overheen
breng je met een handschoen en een
draaiende beweging betonlookverf
aan.’’ Het is vooral een kwestie van
uitproberen, ,,maar als de mensen het
zelf niet kunnen, doen wij het voor ze.
Ik vind het ook heel leuk om te doen’’.
Tegen de toonbank zijn kokosnoottegels geplakt. De tegels van 40 bij 40
cm bestaan uit kleine vierkantjes van
de bast die aan elkaar gelijmd zijn. De
tegels op de toonbank zijn van de binnenkant van de bast, maar ze zijn ook
te verkrijgen van de vezelige buitenkant
of van de bast van een boom. ,,Je kunt

de tegels gewoon met kit vastplakken
en eventueel lakken.’’
Met kalkverf op de wanden kan eveneens een betonachtig uiterlijk worden
gecreëerd. Krijtverf zorgt voor een
egaal, mat en poederachtig uiterlijk van
hout. ,,Dat kun je weer behandelen met
verniswas voor een vintage uiterlijk.’’
Bakker laat aan de hand van stalen zien
dat verniswas op iedere houtsoort of
geverfd hout weer anders uitpakt. ,,En
het is later gewoon weer overschilderbaar.’’
Op de bovenverdieping bergt Coenen
een keur aan behang. Bakker toont
prachtige stalen van de nieuwste trends
in warme tinten - met wandkleedachtige dessins als flamingo’s en groen
blad - die zorgen voor een chic accent
naast stoere materialen.
Schildersbedrijf
K.J. Coenen & Zn
Handelskade 1,
8321 KB Urk
Tel 0527 681 441
www.kjcoenen.nl

Bouw Totaal van
Van het opleveren van een woning tot het vervangen van een
kraan. Bouw Totaal Emmeloord
slaat ook in drukke tijden de
kleine klussen niet af. ,,Dat hoort
ook bij ontzorgen’’, zegt Adriëtte
Post.
Wie een verbouwing door Bouw
Totaal Emmeloord laat uitvoeren, komt
’s avonds thuis in een opgeruimde
woning. ,,Klanten prijzen ons daarom
en dat is altijd fijn om te horen, maar
het hoort ook bij onze bedrijfscultuur.
Onze jongens laten aan het einde van
de dag de bouwplaats netjes achter in
het belang van de klant, maar ook in
het belang van hun collega’s. Het kan
niet zo zijn dat de een de volgende
dag eerst de rommel van de ander op
moet ruimen voor hij zelf aan het werk
kan.’’ Die sfeer valt ook buitenstaan-

Schuifwanden

tuinkamers met uniek lage onderrail
Bij Willem Wierda in Emmeloord
staan veranda’s en tuinkamers
centraal. Nieuw in het assortiment is de schuifwand inclusief
bodemrail met een opstand van
slechts 17mm.
De glazen schuifwanden om de tuinkamer mee dicht te schuiven, rollen probleemloos over een nieuw ontwikkelde
bodemrail. In de uitgebreide showroom
staan de tuinkamers met glasschuifwanden en de nieuwe onderrail
gepresenteerd. Wierda licht toe: ,,De
nieuwe onderrail vormt geen enkele
belemmering. Mensen met een rolstoel

of een rollator kunnen probleemloos
naar binnen en buiten gaan’’.
De schuifwanden zijn bovendien gekoppeld, legt Wierda uit. ,,Vaak worden
wanden in losse standaarddelen geleverd. Bij ons worden alle delen van de
schuifwand op maat gemaakt op basis
van de breedte van de veranda en is de
breedte van de overlap overal gelijk.’’
Wie een veranda of overkapping laat
plaatsen, kan er later altijd nog voor
kiezen om zijwanden te plaatsen of
er een winddichte tuinkamer van te
maken. ,,Uitbreiding van een veranda
kan altijd. Wij verzorgen ook veel maat-

nieuwbouw tot klusje

ders op. ,,We houden eens per jaar
een bedrijfsuitje waar ook de gezinnen
van ons personeel bij aanwezig zijn. Bij
het recreatiebedrijf waar we de laatste
keer waren, dacht men dat we allemaal
familie van elkaar waren.’’

De aannemer heeft een gevulde portefeuille op het gebied van nieuwbouw,
verbouw, renovatie, monumentenzorg
en onderhoud. ,,We zijn de afgelopen
jaren hard gegroeid in de nieuwbouwsector. In de wijk Emmelhage
bijvoorbeeld zijn we nu bezig met de
bouw van twaalf woningen en we
starten er dit jaar nog met de bouw van
twintig woningen.’’ Het bouwbedrijf
heeft vijftien mensen in vaste dienst en
werkt samen met vaste bedrijven op
het gebied van installatie en afwerking.
,,We bezinnen ons er nu op of we
meer personeel gaan aannemen of

inhuren. Als hoofdaannemer zijn wij
het enige aanspreekpunt voor de klant,
dat biedt duidelijkheid. We willen de
kwaliteit dan ook in eigen hand kunnen
houden.’’

Stunten met prijzen past daar niet bij.
,,Dat is niet de koers die wij willen varen. Wij willen dat de klant bewust voor
ons kiest en ons niet selecteert op basis
van prijs. We beginnen ook niet met het
voorleggen van een plan, maar vragen
eerst waar behoefte aan is.’

Bouw Totaal Emmeloord
Havenstraat 26,
8304 AH Emmeloord
Tel 0527 264509
www.bouwtotaalemmeloord.nl

werk. Voor vrijwel elke situatie is een
veranda of tuinkamer te realiseren.“
Wierda heeft verder alles ‘in huis’ om
de veranda en tuinkamer comfortabel
in te richten.
Veranda Emmeloord - Willem Wierda
staat 1 oktober op de Woonbeurs in
het gemeentehuis. De verandaspecialist
heeft oktober tot koperen jubileummaand gemaakt met ieder weekend
jubileumacties.
Veranda Emmeloord - Willem Wierda
Ondernemersweg 7,
8304 BH Emmeloord
Tel 0514 601366
www.verandaemmeloord.nl

zuiniger

Nog
wassen
met automatische dosering
Giet in een keer een fles wasmiddel leeg in het reservoir van je
wasmachine en je hebt er met de
automatische wasmiddeldosering
voorlopig geen omkijken meer
naar.
Ontwikkelingen in huishoudmachines
staan nooit stil. Zo wordt de frituurpan
langzaam maar zeker verdrongen door
de airfryer. ,,De kwaliteit is steeds beter
geworden’’, weet Ferdinand Apeldoorn
van Expert Emmeloord. ,,Voedselfabfrikanten gaan daar ook in mee. Zij zien
de populariteit van het bakken zonder
olie en passen hun producten daar op
aan.’’
Wasmachines worden steeds zuiniger.
,,De bovenladers van een aantal decennia geleden verbruikten per wasbeurt
zo’n 150 liter. Bij de nieuwste machines
zijn er die maar veertig liter verbruiken.’’ De noviteit wat betreft besparing
is het i-dossysteem (onder meer Bosch
en Siemens) of het twin-dossysteem
(Miele). ,,Sensoren meten de vuilgraad
van het water en de machine gebruikt

vervolgens niet meer wasmiddel dan
nodig. Een besparing voor je portemonnee en het milieu.’’
En treedt er een storing op, dan staat
binnen 24 uur de witgoed technische
dienst op de stoep. ,,Met onze lange
garantietermijnen op alles, waarvoor
je eenmalig een toeslag betaalt, heb
je drie tot vijf jaar all-riskgarantie. Een
bh-beugel tussen trommel en kuip
is de meest voorkomende storing bij
wasmachines. In principe is het eigen
schuld, maar de storing wordt verholpen en kost je niets.’’ Expert Emmeloord
heeft een eigen technische dienst wat
betreft audio, video en pc. ,,Ook daar
geldt allriskgarantie. Stoot je een kop
koffie over je laptop, dan wordt er niet
gesteggeld over het ontstaan van de
schade, maar gewoon gerepareerd.’’
Expert Emmeloord
Achterom 4,
8302 EA Emmeloord
Tel 0527 870070
www.expert.nl/emmeloord

Gecapitonneerde stoelen aan

Stoer en robuust

met Industrial, Bohemian en Botanical
Naast landelijk, klassiek en
modern/design zijn er de nieuwe
trends Industrial, Bohemian en
Botanical. Onderling combineren
kan, maar wie door de bomen het
bos niet meer ziet, kan zich beter
laten adviseren.
De showrooms van Brouwer Woninginrichting op Urk en in Lemmer hebben
alle stijlen in huis op het gebied van
harde en zachte vloeren en wand- en
raamdecoratie. Brouwer is daarnaast
gespecialiseerd in schuifdeurkasten op
maat en boxsprings.
De showroom van Brouwer in Lemmer
is per 1 juni verhuisd naar Zeedijk 2a,
naast Slump BP tankstation. Interieurontwerper Anja Slump van Studio Anbiance uit Lemmer, werkt nauw samen

ook heel gewild, vanwege de grote gezinnen’’.

Staal, beton, hout en leer bepalen de
sfeer; materiaalgebruik waarvan het
uiterlijk ook terugkomt in pvc-vloeren
en behang. Om het geluid te dempen
cq huiselijkheid in het interieur te brengen, zijn karpetten in. Kleden met grove
structuren, effen of in een patchwork
decor; kant-en-klaar of door Brouwer
op maat uit rollen tapijt gesneden,
afgebiesd en aan de onderzijde van een
antisliplaag voorzien. Het kleurgebruik

robuuste tafels

Urkers zijn volgens Woltje Korf van Henkko
meubelen op Urk altijd bezig met de inrichting van hun woning. Gezelligheid staat
voorop, maar dat laat zich heel goed combineren met stoer en robuust.
Kwalitatief goede materialen worden belangrijk
gevonden, ,,maar dat wil niet zeggen, dat het een
leven lang mee gaat. Urkers zijn gevoelig voor trend.
Als de één het heeft, wil de rest het ook en dan
gooien ze zo de hele inrichting om’’. In de showroom staat een grote keuze aan moderne meubelen. Robuuste tafels, stoere stoelen met metalen
onderstellen en mat leren bekleding, massief houten
tv-meubels met noesten en scheuren, boomstam
kapstokken en lampen. Daartussen staan gecapitonneerde stoelen en banken op metalen poten die zich
gewillig laten combineren met het stoere hout. Banken voor bij de eettafel zijn trend, ,,maar bovendien

met Brouwer. Ze is enthousiast over
de huidige veelheid aan trends en de
combinatiemogelijkheden. ,,Het uiterlijk
is robuust en stoer en het kan nog veel
stoerder, door stijlen te mixen. Maar je
moet er wel voor waken dat het een
allegaartje wordt.’’ Een goed advies kan
dan uitkomst bieden.

van stoffen en behang is al even naturel als het materiaalgebruik. Glanzend
velours voor gordijnen kan voor een
contrast zorgen met het verder overwegend matte materiaalgebruik.
De interieurspecialist adviseert mensen
bij de keuze van inrichting dicht bij hun
persoonlijke stijl blijven, ,,want daar
voelen ze zich in thuis’’. Maar stijlen
laten zich combineren. ,,Ook wanneer
partners tegenovergestelde smaken
hebben, is het heel goed mogelijk om
van de inrichting één geheel te maken.’’
Brouwer Woninginrichting
Marsdiep 28
Zeedijk 2A
8321 MC Urk
8531 DK Lemmer
T 0527 69 00 79 T 0514 56 28 56
www.brouwerwoninginrichting.nl/
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Hennko meubelen
Het Spijk 6,
8321 WT Urk
0527 684657
www.henkkomeubelen.nl

Van Bentem Sierteelt
gaat uitgebreid het najaar in
Bij Van Bentem Sierteelt is medio
oktober een forse uitbreiding van
het winkelgedeelte gerealiseerd.
Bij de klantgerichte uitbreiding
passen onder meer een coffeecorner en kinderspeelhoek.

veel groen, zoals meerdere soorten Asparagus, schikken zich in de robuuste,
maar warm ingerichte interieurs. Een
enkele rozebotteltak of dadeltak is heel
decoratief en kleurt goed bij de trend in
potten en vazen.

Van Bentem Sierteelt
Oosterringweg 2-A,
8316 RX Marknesse
Tel 0527 201823
www.vanbentemsierteelt.nl

De kas krijgt een aparte in- en uitgang.
,,De ruimte wordt zo ingericht dat
mensen verder de kas in worden
getrokken, want er staat achterin ook
nog zoveel moois’’, zegt Wilbert van
Bentem. ,,Als alles klaar is, hebben we
bijvoorbeeld een groot assortiment
kamerplanten.’’
Kamer- en tuinplanten zijn overzichtelijk verdeeld over tafels. In kasten
en tuinkamers langs de rand staan
sierpotten en decoratiemateriaal opgesteld. Ouders kunnen de tijd nemen om
alles rustig te bekijken en te genieten
van een kopje koffie, want de kinderen
vermaken zich in de speelhoek. Wie
toch haast heeft en alleen even een
bloemetje wil halen, kan via een zijingang de korte route nemen naar de
kassa.
Voor de najaarstuin zijn er grassen,
heide en winterviolen. Trend in kamerplanten sluit aan bij de woontrend.
Cactussen, vetplanten, hangplanten en

Winterhard
Planten zijn winterhard als ze de winter
overleven en in het komende voorjaar
weer opkomen. Ze beschermen zich
tegen de winterse kou. Sommige planten verdwijnen onder de grond, zoals
bloembollen en vaste planten. Veel
planten en bomen laten hun blad vallen, zo verdampen ze nauwelijks vocht.
Dit is vooral als het vriest een groot
voordeel, uit de bevroren grond kunnen
ze namelijk geen water op nemen.

Half-winterhard
Sommige planten zijn half-winterhard.
Ze kunnen wel wat vorst verdragen,
maar ze bevriezen bij een langdurige
vorstperiode met koude oostenwind.
Om deze planten de winter door te helpen, dek je de wortels af met een dikke
laag afgevallen blad. Geef ze een plek
in de luwte, uit de wind. Snoei ze pas
na de winter terug.

Keukenhuis Lemmer
van standaard

verre

Gadgets, subtiel weggewerkt of
stijlvol aanwezig. Siebe Maakal
van Keukenhuis Lemmer heeft er
meer mee dan trends. ,,Een trend
vervliegt, maar van een slim apparaat heb je lang plezier.’’
Bluetooth speakers onder je aanrechtblad. Een gadget dat nog niet verkocht
wordt, maar Maakal verwacht wel dat
er een markt voor is. ,,Mensen weten
vaak niet wat er mogelijk is. Ze komen
bij me om de prijs van een standaard
keuken te vergelijken, maar raken dan
helemaal enthousiast als ze zien welke
andere opstellingen en apparatuur er
mogelijk zijn.’’
Tot de al gangbare gadgets in de
moderne keuken behoren consoles met
stekkerdozen, usb-aansluitingen en
speakers die na gebruik in een handomdraai in de muur of in het aanrechtblad verdwijnen. Aan de andere kant is
er apparatuur die gezien mag worden,
zoals broodroosters, waterkokers en
keukenmachines in retro-design van
Smeg. Bijzonder in het assortiment is

ook de oven van Smeg waarmee, met
een vuurvaste steen op het verwarmingselement in de bodem van oven, in
enkele minuten een pizza kan worden
gebakken.
Voor minder dan goed, beter en best
doet Maakal het niet. Die kwaliteit
biedt hij met respectievelijk de Duitse
merken Brigitte, Beckermann en KH
System Möbel. ,,KH is trendsetter en
komt in oktober waarschijnlijk met de
materialen en tinten koper, chroom,
staal en titaan. KH was ook de eerste
met beton en dat is nu helemaal in.’’
Achterwanden met afbeeldingen zijn
trend. Keukenhuis Lemmer biedt in
samenwerking met puurnatuuraandemuur.nl afbeeldingen in kleine oplagen.
,,Hittebestendig, krasvast en uniek. Wij
zijn niet standaard’’, aldus Maakal.
Keukenhuis Lemmer
Zeedijk 2,
8531 DK Lemmer
Tel 0514 763691
www.keukenhuis-lemmer.nl

Lifestyle meubelen met trendy touch
Vredeveld Meubelen onderscheidt
zich van de reguliere markt met
massief teakhouten lifestyle
meubelen uit de eigen fabriek
in Indonesië. Maatwerk is ook
mogelijk.
Tafeltjes van boomwortels, lampenstandaards van grillige boomstammen
en robuuste kasten en tafels. De accessoires en meubelstijl van Vredeveld
Meubelen sluiten helemaal aan bij de
woontrends. ,,Maar hier is het lifestyle’’,
zegt Henkwim Vredeveld. ,,We kunnen
de meubelen de ene keer wat gladder
en de andere keer wat grover laten
uitvoeren, maar echt hout is eigenlijk

tijdloos. Onze klanten verwachten
vooral maatwerk en daar kunnen we
goed in voorzien.’’
Vredeveld werkt op basis van door
de klant aangeleverde tekeningen
of in overleg gemaakte ontwerpen.
,,Die sturen we naar Indonesië waar
ze er werktekeningen van maken. Die
worden naar ons teruggestuurd en
na goedkeuring door de klant gaan
we over tot productie.’’ De op maat
gemaakte meubelen zijn niet veel
duurder dan wat in serie gemaakt
wordt. ,,Omdat in Indonesië alles al
met de hand gemaakt wordt. Als je zelf
iets laat ontwerpen, dan is de kans wel
groot dat het uniek is.’’

Dampafzuiging vanuit je aanrechtblad
Afzuiging in de keuken is onontbeerlijk, maar een kap kan de
opstelling van een keuken beperken. Het kan echter ook anders,
demonstreert Bertus Weerstand
van Keuken & Bad Totaal.
Geen afzuiging meer onder een
bovenkast of als schouw boven een
kookeiland. Meerdere fabrikanten
hebben een afzuiging ontwikkeld voor
in het aanrechtblad. Het Bora Basic
afzuigsysteem is een afzuigkap in het
midden van de inductiekookplaat.
,,Heel erg gewild’’, zegt Weerstand. ,,Er
hangt geen afzuigkap meer in de weg.
De damp trekt er heel strak in weg en
het filter is eenvoudig te reinigen in de
vaatwasser.’’

Op sanitair gebied noemt Weerstand
de Geberit AquaClean Mera. ,,Een heel
comfortabele toilet. Mensen moeten
steeds langer thuis blijven wonen en
met dergelijke hulpmiddelen zijn ze
langer in staat zelfstandig te blijven.’’
De douchewc reinigt met warm water
en droogt. De toiletzitting opent en
sluit automatisch. Een detectiesensor
stuurt de geïntegreerde geurafzuiging
en het verwarmingssysteem van de
zitting aan.
Keuken & Bad Totaal
Marsdiep 1,
8321 MC Urk
Tel 0527 688857
www.keuken-bad.nl

In de omvangrijke showroom staan
echter ook complete ameublementen.
,,Stoelen en banken betrekken we
van Nederlandse fabrikanten, omdat
we dan snel service kunnen verlenen
als er iets niet goed is. Je kunt een
enkele stoel niet even opsturen naar
Indonesië. Maar het aandeel banken en
stoelen wordt ook steeds belangrijker
omdat we een compleet pakket willen
aanbieden.’’
Vredeveld Meubelen
Penning 2,
8305 BH Emmeloord
Tel 0527 619486
www.vredeveldmeubelen.nl

Slimme ovens
maken het de kok gemakkelijk
Zet een gerecht in de oven, vraag
de oven om assistentie en hij doet
de rest. ,,Je hebt er geen omkijken
meer naar’’, zet keukenadviseur
Nico de Jong van Keuken Emmeloord.
Keuken Emmeloord levert en plaatst
keukens en inbouwapparatuur in ieder
prijssegment. Wat betreft kranen neemt
RVS het over van chroom. ,,De uitstraling is minder glimmend en RVS gaat
veel langer mee.’’ Tegels maken plaats
voor gecoat stucwerk of plaatmateriaal,
zoals aluminium. ,,Aluminium is duur in
aanschaf ten opzichte van tegels, maar
tegels plaatsen is veel arbeidsinten-

Het beste

siever. Ik adviseer mensen dan ook de
kosten tegen elkaar af te wegen.’’
De nieuwste ovens van onder meer
Bosch, Siemens, Pelgrim en ATAG
maken het de kok gemakkelijk. Natuurlijk kun je net als bij iedere oven de
temperatuur en baktijd zelf instellen en
bakproces in de gaten houden, maar je
kunt het ook aan de ‘assistent’ overlaten. Blok demonstreert: ,,Voer bij het
menu ‘assist’ bijvoorbeeld ‘gevogelte’
in en vervolgens ‘kip’. Daarna volgen
de keuzes ‘halve kip’, ‘gevulde kip’,
‘filet’, enzovoort. Vervolgens wordt
je gevraagd het gewicht in te voeren.
Je drukt op start en als het gaar is,
schakelt de oven zichzelf uit’’.

Keuken Emmeloord
Constructieweg 17,
8305 AA Emmeloord
Tel 0527 622770
www.keukenemmeloord.nl

bed bij ieders budget

Natuurlijk is er trend in bedden
en beddengoed, maar waar het
beddenspecialist Henry Woertink
om gaat is dat wat je niet ziet: het
matras. ,,En die koop je niet op
het uiterlijk.’’
Het beste bed voor ieder persoonlijk,
begint met advies. ,,Wij inventariseren
waar iemand behoefte aan heeft en of
er klachten zijn. Is iemand op zoek naar
een compleet bed, of hoeft alleen het
matras vervangen te worden? Aan de
hand van jouw budget bekijken we wat
het beste bed voor je is.’’
Slaaprijk Emmeloord is M-line dealer
en heeft een uitgebreid assortiment in
de showroom staan. ,,Sporters slapen
erop, die link wordt over het algemeen
snel gelegd. Het is heel geschikt voor
mensen met rugklachten en artritis.’’ Slaaprijk heeft een uitgebreid
boxspringprogramma. ,,Mensen willen
kunnen kiezen en die mogelijkheid
bieden wij. Uiteindelijk blijft er vaak
maar een bed van al die bedden over
die hun echt past, dus maken ze een
bewuste keuze.’’
De beddenspecialist neemt bij het
afleveren de oude matrassen mee
retour. ,,Die worden ingezameld door
retourmatras.nl en daar betalen we
voor. De matrassen worden volledig
gerecycled en dat vinden we belangrijk.
Daarnaast is het een stukje service naar
onze klanten.’’

Slaaprijk Emmeloord
Constructieweg 11,
8305 AA Emmeloord
Tel 0527 612144
www.slaaprijkemmeloord.nl

Natuursteen en
natuursteenlook
zij aan zij bij Syro Stone
Vloertegels beleven doe je bij het
binnentreden van de showroom
van Syro Stone Tegel & Sanitair.
Natuursteen en keramische tegels
met natuursteenlook wedijveren
om aandacht.
,,Onze trots’’, zegt eigenaar Shadi
Almekhal over de grote oppervlakte
vloer waardoor de zintuigen zien, horen
en voelen geprikkeld worden. Verschillende gegroepeerde soorten vloertegels
zijn harmonieus naast elkaar gelegd.
Op regelmatige basis worden enkele
vierkante meters vervangen door de
nieuwste trend. ,,Mensen krijgen zo
een goede indruk hoe een bepaalde
tegelvloer eruit komt te zien en kunnen
deze in één oogopslag vergelijken met
een andere tegel uit het assortiment.’’

Syro Stone Tegel & Sanitair
Constructieweg 15,
8305 AA Emmeloord
Tel 0527 239068
www.tegelensanitairmarkt.nl

Natuursteen moet concurreren met
keramische tegels met natuursteenlook.
,,Er is minder vraag naar natuursteen
dan vijf, zes jaar geleden. Natuursteenlook is ontzettend populair, omdat het
wel de uitstraling heeft van natuursteen
maar geen onderhoud nodig heeft.
Natuursteen moet je impregneren en
er kunnen krasjes op komen, maar zo’n
vloer gaat ook leven. Het is maar net
waar de klant van houdt. Hier zien ze
beide vloeren naast elkaar liggen en
kunnen ze een bewuste keuze maken.’’
Naast natuursteenlook is houtlook
trend. Ook hiervan zijn meerdere
varianten in de vloer van de showroom
gelegd. Syro Stone is naast vloer- en
wandtegels gespecialiseerd in badkamermeubels en sanitair.

Wave-rail en -gordijnen
sieraad aan het plafond
Voor wie van strak houdt is er
een noviteit op gordijnengebied:
railroeden van Interstil met wavegordijnen. Zelfs de dubbele plooi
kan hier niet aan tippen.
Bij Rido Tapijt & Gordijnen hangen
beide gedemonstreerd. ,,Het is een
uitgekiend systeem. De wave-gordijnen

vormen samen met railroeden die in
heel veel varianten te koop zijn, een
sieraad aan het plafond’’, laat Aafke
Piest enthousiast zien. Een koordje
zorgt ervoor dat de runners maar tot
een bepaalde breedte uiteengeschoven
kunnen worden. De verstevigde band
vormt daardoor een gelijkmatige golfbeweging. Een af te stellen remrunner

voorkomt dat de gordijnen zich na het
openen weer deels sluiten. Bij de originele wave-rail vouwen de koordjes zich
na het openen onzichtbaar in de rail.
Nieuw zijn ook de COR-tec vloeren.
Vloerdelen van keihard composiet
met een tussenlaag van kurk, die aan
elkaar geklikt worden. Het composiet

is ongevoelig voor vocht en het kurk
maakt de vloer stil, waardoor deze
zonder geluidwerende ondervloer en/of
vochtwerende folie gelegd kan worden.
De vloer is ook heel geschikt als renovatievloer. ,,Je kunt ‘m zo over parket
en tegelvloeren heen leggen, maar ook
over oude betonvloeren met scheuren.
De vloer krimpt niet, hoeft niet meer

dan 2 mm van de plint af gelegd
te worden en kan rondom afgekit
worden.’’ Omdat de vloer probleemloos
over een lengte van 30 meter gelegd
kan worden, is hij ook geschikt voor
grote ruimtes.

Rido Tapijt & Gordijnen
Constructieweg 13,
8305 AA Emmeloord
Tel 0527 618181
www.rido-emmeloord.nl

