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•   10 jaar garantie 
op onze montage.

•  Buitengewoon  
goed geregeld.

•  Service op  
9+ niveau.

•  Direct de  
 beste prijs.

DIT BELOVEN WIJ

Onze compleet vernieuwde showroom biedt 
volop inspiratie op het gebied van keukens en 
badkamers. In iedere stijl, opstelling en prijs-

klasse. Bezoek onze showroom of maak via onze 
website een vrijblijvende afspraak voor advies.
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Boerstaete Makelaardij besteedt veel aandacht aan dit vooronderzoek. 
Voordat wij potentiële geïnteresseerden gaan benaderen, de uitgebreide 
verkoopdocumentatie opstellen en de woning op Funda komt doen we 
gedegen onderzoek. We zoeken een antwoord op de vraag welke potentie een 
woning heeft en welke zaken nog opgehelderd moeten worden. Dit laatste is 
belangrijk om ‘gedoe achteraf’ tussen verkoper en koper te voorkomen.

En dus brengen we als een soort Sherlock Holmes alle denkbare aspecten in 
kaart. Is de bestemming in orde, zijn er uitbreidingsmogelijkheden, is er recent 
bodemonderzoek gedaan en hoe zit het met erfdienstbaarheden? Zomaar een 
paar voorbeelden van zaken die we scherp onderzoeken. Dit doen we niet alleen 
bij woningen in het buitengebied, maar bij iedere woning. Want stel dat het 
recht van overpad (‘achterom’) bij een middenwoning niet goed is vastgelegd…

Van vooronderzoek tot begeleiding van het transport bij de notaris: Boerstaete 
Makelaardij regelt het gedegen en professioneel. In deze uitgave van ons 
magazine vindt u een aantal voorbeelden van onze dienstverlening. Naast 
interessante verhalen over mensen en organisaties in Putten, Ermelo en 
Garderen. Namens ons team wens ik u veel kijk- en leesplezier met deze 
tweede editie van ons magazine.

Johan de Boer

COLUMN

Verkopen na 
gedegen voorbereiding

OF DE VRAAG NAAR WONINGEN NU GROTER IS DAN HET AANBOD OF HET AANBOD JUIST  

DE VRAAG OVERTREFT: ONDER ALLE MARKTOMSTANDIGHEDEN MOGEN VERKOPERS EN KOPERS 

SCHERPTE VERWACHTEN VAN EEN MAKELAAR. NIET ALLEEN TIJDENS HET VERKOOPPROCES,  

MAAR OOK IN DE FASE DIE DAARAAN VOORAFGAAT. DAN MOETEN NAMELIJK ALLE BOUWKUNDIGE 

EN JURIDISCHE KANTEN VAN DE WONING IN KAART WORDEN GEBRACHT.
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KLANT AAN HET WOORD

“We zijn toe aan een volgende stap”, vertelt Erik. “Ik kom van 
buitenaf en wil graag wat meer ruimte om me heen. Bovendien 
is het een goede tijd om ons huis te verkopen.” Het stel nodigde 
meerdere makelaars uit om het verkooptraject te begeleiden. 
Ze maakten tijdens de aankoop van hun nieuwe huis al kennis 
met Boerstaete Makelaardij en nodigden hen ook uit. “De keus 
was vervolgens snel gemaakt, de vraagprijs leek ons reëel en het 
verhaal erbij sprak ons aan.” Charlotte: “Het voelde heel vertrouwd 
en dat is belangrijk. Want een huis kopen en verkopen is niet iets 
wat je elke dag doet.” 
Tijdens de zomerperiode van 2019 was het rustig met kijkers, 
maar het team van Boerstaete hield ook in die periode regelmatig 
contact met de verkopers. “Ze kwamen met ideeën om de verkoop 
te bevorderen, zonder direct de prijs te verlagen.” Die strategie 
bleek succesvol: het huis is begin oktober verkocht, net voor de 
landelijke Open Huizendag. Het paar is lovend over het hele team 
van Boerstaete: “Iedereen was betrokken, als we hen belden 

wisten zij meteen om welk huis het ging en wat de status was. 
Wie je ook aan de telefoon kreeg.”

Husselerveld
Erik en Charlotte kochten een grote twee-onder-een-kap in 
Husselerveld, aan een groenstrook en in een ruim opgezet stukje 
van de wijk en gelegen aan een doodlopend straatje. Ze wonen 
tijdelijk in een appartement in Ermelo: de overdracht vindt pas 
eind juni plaats. Wordt hun nieuwe huis ook weer een klusproject? 
“Nee, nee, dit keer gaan we minder grondig verbouwen! Zelfs de 
tuin is naar onze zin en we zien mogelijkheden voor een bedrijf 
aan huis. We kijken uit naar de verhuizing, maar er zijn natuurlijk 
wel dingen die we gaan missen van ons oude huis, zoals de 
vloerverwarming en het warme plekje bij de kachel. En niet te 
vergeten het fijne contact met onze naaste buren, maar hopelijk 
krijgen we dat ook met onze nieuwe buurt in Husselerveld!”

IN 2016 KOCHTEN CHARLOTTE EN ERIK SCHIPPER HUN EERSTE 

HUIS, NET VOORDAT ZE GINGEN TROUWEN. HET WAS DE EIND-

WONING AAN DE TARWESTRAAT 1 IN PUTTEN. DIT HUIS UIT 1983 

NAMEN ZE GRONDIG ONDER HANDEN. “ECHT EEN HEEL GROOT 

PROJECT, WE HEBBEN HET HUIS VOLLEDIG GESTRIPT EN DAARNA 

ELKE RUIMTE GERENOVEERD, VLOERVERWARMING AANGELEGD 

EN EEN VERANDA MET BERGING GEPLAATST.” HET RESULTAAT: EEN 

WONING DIE ‘AF’ IS. WAAROM DAN TOCH VERKOPEN?

Volgende stap: Husselerveld

OPENINGSTIJDEN

di - do 9.30 - 17.30  u
vr 9.30 - 21.00  u
za 9.30 - 17.00  u

KLEIN MODE  |   

Dorpsstraat 6, Putten
t. 0341 - 375050  
www.kleinmode.nl 

D E  M O O I S T E  M O D E W I N K E L  V A N  D E  V E L U W E  P E R S O O N L I J K  A D V I E S  K L E I N  K A F É  M E T  G R A T I S 
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Bezoek onze
        winkel!

HET WORDT
LENTE
TIJD VOOR 
EEN NIEUWE 
OUTFIT
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BEGONNEN IN DE TRANSPORTSECTOR, MAAR UITEINDELIJK VERKOOS  

HIJ HUIZEN BOVEN CABINES: GERTJAN AALTEN, WERKZAAM BIJ BOERSTAETE MAKELAARDIJ EN ACTIEF 

IN DE BUITENDIENST. EN DAT BEVALT GOED, ZEKER OMDAT PUTTEN EN OMGEVING ZIJN WERKGEBIED 

IS. “IK BEN HIER GEBOREN EN GETOGEN EN KEN BIJ WIJZE VAN SPREKEN IEDERE STRAAT.”

Toch duurde het even voor Gertjan aan de slag ging in de makelaardij. Na 
afronding van de MTS-opleiding Manager Opslag en Vervoer trad hij in 
dienst bij een transport- en verhuisbedrijf in Putten. Vijf jaar werkte hij er 
met veel plezier. Toen hij Johan de Boer van Boerstaete ontmoette, wist die 
hem te interesseren voor een baan in de makelaardij. Van die ‘verhuizing’ van 
warehouse naar woningmarkt heeft hij geen seconde spijt. Ook al maakte hij 
tussentijds een uitstapje naar een autobedrijf op Urk. “Dat was heel leerzaam.”

Wat zijn werk zo leuk maakt? Gertjan krijgt een brede glimlach op zijn gezicht 
en vertelt: “Contact met mensen, ze helpen en ontzorgen. Verkopers hebben 
soms veertig jaar of langer in een huis gewoond, dat laat je niet zomaar achter. 
Tegelijk zijn er nieuwe bewoners die heel gelukkig worden van dat huis. Een 
brug zijn tussen verkopers en kopers, dat is geweldig mooi werk. Waarbij je 
natuurlijk gaat voor een optimaal resultaat voor je opdrachtgever.”

Zonder overdrijven mag je Gertjan een rasputtenaar noemen, hij woont er 
al zijn hele leven en is niet van plan te verhuizen. “We hebben hier alles, 
familie, vrienden en ons werk. Daarbij is het centrum levendig en gezellig en 
het buitengebied gewoon prachtig. Inmiddels telt Putten meer dan 25.000 
inwoners waarvan je er veel kent. Van mensen uit het westen die hier komen 
wonen, hoor ik vaak terug dat inburgeren erg makkelijk gaat. Die voelen zich 
heel snel thuis in ons dorp.”

Helemaal thuis
 in Putten

MEDEWERKER IN BEELD

 Een brug zijn tussen verkopers en kopers, 
dat is geweldig mooi werk.

1001 verschillende tuinen, met 1 gemeenschap-
pelijke deler: een enthousiaste opdrachtgever!

Veldwijkweg 5b - 3882 TL Putten - 0341-350526 - info@dekunstvanhetscheppen.nl

www.dekunstvanhetscheppen.nl
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BEDRIJF IN BEELD

Wie anno 2020 het bedrijfsterrein aan de Waterweg in het 
buurtschap Steenenkamer oprijdt, ziet één en al bedrijvigheid. Vader 
Bert (“Ik ben directeur stof”) doet de maalderij en produceert de 
diervoeders. Zijn broer Rikkert is zeven jaar geleden met pensioen 
gegaan, maar komt nog regelmatig even kijken. Berts zoon Wilbert 
verzorgt de logistiek en rijdt met de vrachtwagen naar klanten 
binnen én buiten de regio. Dochter Jannita helpt afhaalklanten 
onder wie een groeiende groep particulieren. Voor hen is er een 
agrowinkel met onder meer huisdiervoeders, dierbenodigdheden 
en werkkleding en -schoeisel ingericht. Op zaterdagmorgen is het 
regelmatig filerijden geblazen voor klanten.

Nul op rekest
Dat de firma Evers nog bestaat als zelfstandig familiebedrijf is 
beslist opmerkelijk. Waar Putten decennia geleden nog vijf of zes 
van dit type maalderijen had, is alleen Evers nog overgebleven als 
producerend mengvoederbedrijf. Branchegenoten zijn opgeslokt 

door de multinationals in de veevoederindustrie of beëindigden 
hun activiteiten wegens gebrek aan een opvolger. “Dan werd 
een zoon bijvoorbeeld liever hypotheekadviseur, in plaats van 
het familiebedrijf over te nemen”, vertelt Wilbert. De grote 
veevoederbedrijven kwamen wel regelmatig bij Evers op de koffie 
om een mogelijke overname te bespreken, maar kregen steevast 
nul op rekest. 

Hobbyboeren
Diezelfde schaalvergroting droeg de afgelopen jaren juist positief 
bij aan de bedrijfsresultaten van Evers. Een groot aantal boerderijen 
is gestopt en wordt nu bewoond door mensen uit bijvoorbeeld 
het westen van het land. Die hebben opeens veel ruimte om de 
deur en gaan ‘hobbyboeren’. Bert Evers: “Ze houden wat geiten, 
schapen, paarden of kippen en daarvoor hebben ze voeders nodig. 
Deze mensen willen kwaliteitsvoer en dat maken wij.” 

FIRMA EVERS DIERVOEDERS – SINDS 1902 –  

ÉÉN VAN DE OUDSTE BEDRIJVEN VAN PUTTEN

“Er is meer leven 
 in de stal ”

Puttens Nieuwsblad van donderdag 15 september 
1988. Het exemplaar van de familie Evers ging bij de 
brand in 2010 verloren, maar een buurtbewoner had 

de krant bewaard en overhandigde de zijne.

ALDUS EEN CITAAT IN HET PUTTENS NIEUWSBLAD VAN DONDERDAG 15 SEPTEMBER 1988. AAN HET WOORD IS

RIKKERT EVERS DIE SAMEN MET ZIJN JONGERE BROER BERT ALS DERDE GENERATIE HET FAMILIEBEDRIJF EVERS RUNT. 

DE VOORUITZICHTEN VOOR KLEINE, ZELFSTANDIGE MENGVOEDERBEDRIJVEN ZIJN SOMBER DOOR DE

SCHAALVERGROTING IN DE LANDBOUW. MAAR HET KAN VERKEREN…

“Als de tijd niet gauw verandert en de varkens en eieren niet  
duurder worden, zullen wij de klappen ook wel krijgen.”
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BEDRIJF IN BEELD

Non-gmo
Kwaliteit betekent bij de firma Evers: voeders met alleen pure 
ingrediënten die niet genetisch gemodificeerd (non-gmo) zijn. 
Wilbert: “Wij mengen geen restafval uit de koekjesindustrie 
door het voer.” Antibiotica wordt ook uit Evers-voeders geweerd. 
De producten voldoen bovendien aan alle kwaliteitseisen en 
beschikken over het strenge SecureFeed-label voor voedselveilige 
diervoeding. Overigens richt het bedrijf zich niet alleen op 
hobbyboeren, de kern van het klantenbestand bestaat uit 
agrarische bedrijven van klein tot megagroot. Ook die kiezen Evers 
voor de kwaliteit. “Laatst was hier een boer die was overgeschakeld 
op ons kalvervoer. Hij zag de verandering van voer terug in zijn 
dieren. Er is meer leven in de stal, vertelde hij”, aldus Bert Evers.

Inktzwart
De zaken mogen nu voorspoedig gaan, dat was in de 118 jaar lange 
bedrijfsgeschiedenis ook wel eens anders. Het geschiedenisboek 
van Firma Evers telt een aantal inktzwarte bladzijden. Hendrik 
Evers, zoon van oprichter Anthonie Evers en tweede generatie in 
het familiebedrijf, werd tijdens de razzia van 1944 opgepakt en 
keerde niet terug. Hendriks broer Willem – de vader van Bert – zette 
het bedrijf voort. De boerderij waar het bedrijf in de oorlogsjaren 
was gevestigd, werd beschoten en brandde tot de grond toe af. 
Net als andere boerderijen in de buurt trouwens. In het jaar 2000 
overleed Berts neef Gerrit op jonge leeftijd. Hij was van kinds 
af aan niet weg te slaan bij het bedrijf van zijn vader Rikkert en 

beoogd opvolger. En veel inwoners van Putten herinneren zich 
ook nog 29 mei 2010 toen het woonhuis aan de Waterweg 59 op 
zaterdagmorgen in vlammen opging. De bedrijfsruimten bleven 
wel gespaard. Bert: “Het stinkt naar rook, zei een klant die we aan 
het helpen waren, vervolgens brak de hel los. De hooiberg stond 
in brand en de brandweer zei meteen: je huis gaat er ook aan. Ik 
zei nog: doe even normaal man. Maar er was geen houden aan.” 

Vlasvezel
Alle tegenslagen hebben bij de familie Evers het ondernemerschap 
er niet onder gekregen. Met veel plezier werken vader en zoon 
in het bedrijf, sinds twee jaar bijgestaan door Jannita. Die was 
voorheen aan de slag in zowel de horeca als de detailhandel en 
heeft haar draai helemaal gevonden in het familiebedrijf. “Het is 
gewoon superleuk en steeds meer mensen uit Putten weten ons 
te vinden”, vertelt ze enthousiast. Juist als we de dam afrijden 
om naar huis te gaan, rijdt ze met de heftruck voorbij. Even 
een pallet met pakken vlasvezel op de aanhangwagen van een 
paardenliefhebber zetten.

Alle tegenslagen hebben bij  
de familie Evers het ondernemerschap  

er niet onder gekregen.

DORPSSTRAAT 49 PUTTEN | WWW.VELUWEOPTIEK.NL | INFO@VELUWEOPTIEK.NL | T 0341 76 70 04

• Kwaliteit
• Deskundig advies
• Uitstekende service
• Vakmanschap
• Persoonlijk contact
• De nieuwste mode
• Originele merken
• Hoog niveau oogopmeting
• Gediplomeerde mensen
• Meest geavanceerde glazen en lenzen

10 REDENEN
OM NAAR VELUWE OPTIEK TE GAAN

Dealer van o.a. 
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KLANT AAN HET WOORD

“Eigenlijk wilden we altijd al in zo’n huis wonen en we vonden 
een geschikte woning vlakbij het centrum. Veel sfeer en met een 
grote tuin.” Wel gaat er weer een grootscheepse verbouwing 
plaatsvinden: “We beginnen met de begane grond, later pakken 
we de verdieping aan.”

Kieskeurig
Kopers Bert en Annabel de Bode waren al even op zoek naar een 
nieuwe woning. “Via Boerstaete verkochten we ons huis en hadden 
nog een half jaar de tijd voor we eruit moesten. We konden dus 
kieskeurig zijn: zowel het huis als de locatie moesten perfect zijn.” 
Bert en Annabel zochten een groter huis, met een ruimere tuin 
waar dochter Olivia van 2,5 veilig kan spelen. “Boerstaete tipte 
ons dat dit huis in de verkoop was gekomen. We waren de eerste 

kijkers en hebben direct een bod gedaan.” Niet alleen het huis 
en de tuin vielen erg in de smaak, ook de locatie: grenzend aan 
park De Groene Scheg en dichtbij het centrum en scholen. Met als 
bonus dat de ouders van Bert in dezelfde wijk wonen.  
Kopers en verkopers zijn het roerend eens als het over de service 
van Boerstaete gaat: “Onze ervaringen met deze makelaars zijn 
zeer goed, we hadden er direct een goed gevoel bij. Het zijn mensen 
die je kunt vertrouwen. Het traject is naar volle tevredenheid 
afgerond,” vertelt Teus. Bert valt bij: “Onze financieel adviseur gaf 
ons de tip om vrijblijvend contact op te nemen met Boerstaete 
voor de verkoop van ons huis. Dat was een prima tip: ons huis was 
binnen een week verkocht!” Kortom: piekfijn voor elkaar luidt de 
gezamenlijke conclusie.

Piekfijn voor elkaar
HUN PRACHTIGE, GOED ONDERHOUDEN, TWEE-ONDER-EEN-KAP WONING AAN DE BENTINCKSTRAAT 22 IN 

PUTTEN WAS IN EEN HANDOMDRAAI VERKOCHT. “HET GING RAZENDSNEL JA”, VER TELLEN VERKOPERS TEUS 

EN JANINE VAN RIJN.  “WE ZIJN ER MET DE EERSTE BESTE PAR TIJ AL UITGEKOMEN!” IN 2006 KOCHTEN 

ZE HET HUIS UIT 1981. ELK HOEKJE IS VERVOLGENS ONDER HANDEN GENOMEN. TEUS: “TJA, IK HEB EEN 

AANNEMERSBEDRIJF, DUS WILDE ALLES PIEKFIJN VOOR ELKAAR HEBBEN!” DAT IS ZEKER GELUKT, MAAR DE 

DROOM OVER EEN JAREN ’30 WONING BLEEF. 

Stenenkamerseweg 45a
3882 NE Putten

Tel.: 0341-360661

Onze voorraad bestaat uit o.a.:

-Bomen
-Fruitbomen
-Rozen
-Heesters
-Coniferen

-Vaste planten
-Zaden
-Potterie
-Meststo�en

A.   etersen
Kwekerij - Tuincentrum
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Kwekerij - Tuincentrum

www.tuincentrumpetersen.nl

TERRASOVERKAPPINGEN
Geniet van een optimale bescherming tegen zon en 
schadelijke UV-stralen met onze topkwaliteit verandadaken.

365 dagen genieten 
van het buitenleven

Ruitenbeek 8
3881 LW Putten

+31 (0)341 - 35 60 04
www.dugreja.nl

DEUREN
Garagedeuren, openslaande deuren Duoport, 
kanteldeuren, sectionaal deuren en bedrijfsdeuren.  
U krijgt altijd een op maat gesneden oplossing.

ZONWERING
Elke zonwering wordt speciaal voor u op maat gemaakt.  
Zo houdt u optimaal de warmte buitenshuis.

U bent van harte welkom 
in onze showroom.
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WONINGAANBOD

Vraagprijs € 685.000,-- k.k.

Bijzonder fraai gelegen op de hoek van de 
Harderwijkerstraat en de Van Eeghenlaan staat 
deze markante, royaal uitgebouwde vrijstaande 
30’er jaren villa op een ruim en fraai aangelegd 
perceel van 692 m². Wat direct opvalt aan deze 
woning is de bijzondere architectuur: de gebo-
gen kap geeft de woning haar zo kenmerkende 
en sfeervolle uitstraling. Ook binnen is de sfeer 
van weleer nog voelbaar want ondanks moderni-
seringen in het verleden zijn er nog diverse stijl-
kenmerken bewaard gebleven. De fraaie massief 
houten vloer, de paneeldeuren, de balkenpla-
fonds en de antieke trekbel bij de voordeur zijn 
hier slechts enkele voorbeelden van. 
De tuin is bijzonder fraai aangelegd met diverse 
terrassen en wordt omzoomd door monumen-
tale bomen waardoor u hier optimale rust en 
privacy zult ervaren.

Harderwijkerstraat 52 
Putten

Vraagprijs € 285.000,-- k.k.

Ben je op zoek naar een keurig onderhouden eengezinswoning in een
rustige woonomgeving nabij het dorpscentrum? Aan een rustige straat in 
een geliefde woonomgeving op korte afstand van het dorpscentrum staat 
deze goed onderhouden en uitgebouwde tussenwoning met vijf slaap-
kamers, een zonnige tuin en stenen berging gesitueerd op een perceel 
van 128 m². Dat er in dit rijtje slechts zelden een woning te koop wordt 
aangeboden bewijst dat het hier bijzonder prettig wonen is! Alle dagelijk-
se voorzieningen waaronder supermarkten, het dorpscentrum en diverse 
basisscholen zijn op korte afstand van de woning gelegen, ideaal!

Gebbekuillaan 19 • Putten

Vraagprijs € 289.500,-- k.k.

Bent u op zoek naar écht iets bijzonders, staan sfeer en privacy hoog op 
uw woonwensenlijstje én wilt u wonen op loopafstand van het gezellige 
dorpscentrum van Putten? Dan is deze bijzondere twee-onder-één kap 
woning met vrij uitzicht aan de voor én achterzijde misschien wel uw 
toekomstige nieuwe thuis! De woning staat op een ruim perceel van 257 
m² en is écht het bekijken waard! 
Hier is écht optimaal gebruik gemaakt van alle vierkante meters want de 
woning telt naast een gezellige woonkamer en een fijne woon-/eetkeuken 
maar liefst vier prima slaapkamers! 

Engweg 79 • Putten

Vraagprijs € 725.000,-- k.k

Unieke mogelijkheid om wonen en werken te 
combineren! Aan een brede straat met grote 
volgroeide bomen staat op een royaal perceel 
van 1610m² deze vrijstaande woning met royale, 
deels onderkelderde, bedrijfsloods van in totaal 
ca. 345 m² en overige bijgebouwen waaron-
der een voormalig zomerhuis en een stenen 
bijgebouw met sauna. De ligging van dit object 
is echt ideaal: nabij de diverse uitvalswegen, 
NS-station, centrum en basisscholen en toch 
heerlijk vrij gelegen met aan de achterzijde uit-
zicht over de weilanden.  De woning is gebouwd 
rond 1900 en in de loop der jaren uitgebreid, 
gemoderniseerd en aangepast aan de huidi-
ge eisen van wooncomfort. Opvallend is de 
royale gebruiksoppervlakte op de begane grond 
waardoor de woning uitermate geschikt is voor 
inwoning of kantoor aan huis.

Stationsstraat 60 
Putten

Vraagprijs € 298.000,-- k.k.

Ben je op zoek naar een instapklare eengezinswoning in een kindvriende-
lijke woonwijk met nét een beetje meer leefruimte dan een gemiddelde 
tussenwoning? Grote kans dat deze goed onderhouden eengezinswoning 
aan veel van jouw woonwensen voldoet! 

Aan een brede straat met plantsoen (uitsluitend bestemmingsverkeer) in 
de ruim opgezette woonwijk “Husselerveld” staat deze keurig onderhou-
den en uitgebouwde eengezinswoning op een zonnig perceel van 135 m². 

Steven Kraaijstraat 7 • Putten

Vraagprijs € 289.500,-- k.k.

Aan een rustige straat in een geliefde, kindvriendelijke woonomgeving 
staat aan een klein plantsoentje, in de luwte van een rij mooie berkenbo-
men, deze goed onderhouden en instapklare tussenwoning met vier slaap-
kamers, een moderne keuken, keurige badkamer en zonnige, privacyvolle 
achtertuin met praktische berging op een perceel van 128 m². 

Deze leuke tussenwoning is gebouwd in 1987 en in de loop der tijd goed 
onderhouden en op diverse punten gemoderniseerd en uitgebreid.

Haverstraat 35 • Putten
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WONINGAANBOD
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De woningmarkt is volop in beweging, óók in Putten, Ermelo en Garderen. Overweegt u uw 
woning te verkopen en bent u benieuwd naar de waarde en mogelijkheden die de huidige 

markt biedt? Dan komen wij graag bij u langs voor een vrijblijvende waardebepaling. Bij die 
gelegenheid praten we u ook bij over de meest recente ontwikkelingen op de woningmarkt. 

Een afspraak is zo gemaakt: 

T: 0341-36 33 55 | E: info@boerstaete.nl

GRATIS  
waardebepaling  
van uw woning?  

Bel Boerstaete!

Vraagprijs € 869.000,-- k.k.

Op een absolute droomlocatie, deels verscho-
len in het natuurschoon van de uitgestrekte 
Veluwse bossen, staat huize “De Dennenkamp”, 
een idyllisch vrijstaand landhuis met een groot 
vrijstaand multifunctioneel bijgebouw (ca. 80 
m²), gesitueerd op een prachtig open en zonnig 
perceel van ruim 4.000 m². Het open karakter 
van het perceel is uniek voor een locatie als 
deze midden in het bos. Samen met de gunstige 
zonligging (zuid) zorgt dit er voor dat u in de 
achtertuin vrijwel de gehele dag van de zon kunt 
genieten!   
Bent u natuurliefhebber? De omliggende uitge-
strekte bosgebieden zijn het leefgebied van een 
scala aan wild waaronder edelherten, reeën, en 
wilde zwijnen. Deze kunt u vanuit de woning 
vrijwel dagelijks waarnemen. 

Laak 8 • Putten 

Vraagprijs € 595.000,-- k.k.

Aan een doodlopend landweggetje in het fraaie buitengebied van Putten 
treft u deze vrijstaande rietgedekte woonboerderij, welke is gebouwd 
omstreeks 1895 met diverse bijgebouwen gesitueerd op een bijzonder 
royaal perceel van maar liefst 10.150m². Hier kunt u volop genieten van 
het buitenleven met alle wenselijke voorzieningen dichtbij. De charmante 
woonboerderij heeft nog diverse details zoals de raamverdeling aan de 
voorzijde,  de luiken, het metselverband en fraaie sierlijke overstekken die 
deze woonboerderij de bijzondere authentieke uitstraling geven.

Knardersteeg 4 • Putten

OVER BOERSTAETE

Vraagprijs € 619.000,-- k.k.

Bijzonder fraai gelegen op korte afstand van de uitgestrekte bossen maar 
ook op korte afstand van het dorpscentrum en zelfs op loopafstand van 
een basisschool, staat deze riante vrijstaande woning met ruime oprit en 
grote dubbele garage op een ruim perceel van 860 m². Deze karakteristieke 
vrijstaande woning is gebouwd in de 30’er jaren.
De kans is groot dat deze woning u in het voorbijgaan niet eerder is opge-
vallen. Door de diepe voortuin met haar weelderige begroeiing wordt de 
woning vanaf de straat vrijwel geheel aan het zicht onttrokken. Hierdoor 
zult u in en om de woning veel privacy ervaren.

Sprielderweg 15 • Putten



De woonboerderij ligt op een bevoorrechte plek, vrij uitzicht 
over de weilanden, veel privacy en dichtbij de bossen. Het huis 
oogt gastvrij, net zoals eigenaresse Nella Kruithof. Ze woont hier 
inmiddels bijna 33 jaar. “Toen we het huis kochten was het op zich 
in goede staat, maar we hebben de woonruimtes in de loop der 
jaren wel aangepast. De deel doet nu dienst als ‘zomerverblijf’, de 
deuren staan vaak open. Je kunt er heerlijk zitten, ook als het nog 
fris is, Dan doe ik lekker de gaskachel aan. Ik zit dan half binnen 
en half buiten, een heerlijke plek om een boek te lezen!”

Droom 
Negen jaar geleden is Nella’s echtgenoot Andries overleden. “De 
meeste mensen dachten dat ik het huis wel snel zou verkopen, 
ze vonden het te groot voor mij alleen. Maar voor mij is dit een 
veilige plek en ik ben een echt buitenmens. In al die jaren is hier 
nog nooit ingebroken, dat zegt ook wel wat.” Voor Nella ging een 
droom in vervulling toen ze het huis kochten. “We woonden in 
een nieuwbouwwijk van Putten, ik ben een boerendochter en 
moest daar erg aan wennen. Bij elke voetstap die ik hoorde dacht 
ik dat er bezoek aan kwam. Onze dochter was net een jaar toen 
we naar hier verhuisden. Mijn man was erg handig, hij deed alles 
zelf. Ruimte voor ruimte hebben we onder handen genomen, eerst 
de woonkamer en daarna de slaapkamers. Samen klussen en 
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Nella Kruithof

Herinneringen neem ik mee
OVER STILLE WEGGETJES, LANGS BOSRANDEN EN DOOR WEILANDEN 

RIJDEN WE DOOR HET BUITENGEBIED VAN GARDEREN. OP DEZE 

ZONNIGE WINTERDAG IS DAT ZEKER GEEN STRAF: EEN WOLKELOZE 

LUCHT KLEURT DE HEMEL BLAUW. HIER EN DAAR GENIETEN 

WANDELAARS EN FIETSERS VAN DE MOOIE OMGEVING. WE ZIJN 

OP WEG NAAR DE OUWENDORPERWEG 35, WAAR DE FRAAIE 

RIETGEDEKTE BOERDERIJ VAN NELLA KRUITHOF STAAT.

“De meeste mensen dachten dat ik het 
huis wel snel zou verkopen"



genieten, soms zonder vastomlijnd plan.” Het resultaat mag er 
zijn: een fantastisch leefhuis, met aandacht verbouwd en ingericht, 
goed passend bij het authentieke karakter van de boerderij.

Brandnetels
Dat Nella beschikt over groene vingers is duidelijk: de liefdevol 
ingerichte tuin is tiptop onderhouden, groente komt uit de 
moestuin, fruit van de bomen. De juf op de basisschool van 
Garderen kleedt zich ’s zomers direct om als ze thuiskomt uit 
school om in de tuin te gaan ‘rommelen’. Regelmatig loopt ze 
met een mandje langs de wilde hoekjes van de tuin om ‘onkruid’ 
te plukken. “Wist je dat brandnetels heerlijk in de thee en soep 
zijn?” In de tuin staan overal bankjes, er is altijd wel een gezellig 
plekje te vinden waar je uit de wind zit of juist de schaduw 
kunt opzoeken. “We hebben hier heel wat tuinfeesten gegeven, 
meestal werkte het weer mee. Zo niet, dan weken we uit naar de 
deel. Dit huis dient ook als familiehuis, familiefeestjes vieren we 
ook vaak hier, omdat wij er de ruimte voor hebben. Er zijn hier heel 

wat oliebollen gebakken en stamppotmaaltijden gemaakt met de 
hele familie! Ik ben dus niet de enige die dit huis gaat missen.” 

Traantje
Een aantal maanden geleden zag ze in Putten een huis te koop 
staan dat haar wel aansprak. Ze besloot een kijkje te nemen. “Het 
huis en de plek viel tegen, maar ik besloot toen wel om toch maar 
eens met een makelaar te praten. Dat was Gertjan Aalten van 
Boerstaete. Ik realiseerde me dat ik inmiddels wel zover ben dat ik 
mijn huis wil verkopen.” Ze gaat op zoek naar een huis in Putten. 
“Daar komen we allebei vandaan, mijn dochter woont er, net 
zoals veel familieleden. Zo langzamerhand heb ik behoefte om 
dichterbij ze te wonen, even snel een bakkie doen.” Wat ze vooral 
gaat missen? “De tuin met al die rustige plekjes en de prachtige 
luchten, je ziet de regen aankomen. Als ik hier wegga zal ik vast 
een traantje moeten laten. Maar dat mag na zoveel goede jaren, 
toch?”

Er zijn hier heel wat oliebollen  
gebakken en stamppotmaaltijden gemaakt 

met de hele familie!
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Kom leuke ideeën opdoen! 
Kom gezellig rondkijken in de winkel en doe ideeën op 

om uw huis gezellig in te richten.
In lunchroom de Rozentuin lekker bijkletsen onder het 
genot van een kopje koffie, een lunch of een High Tea.

Oude Barnevelderweg 5 • Garderen • T. (0577) 46 24 82
debeeldentuin.nl • lunchroomderozentuin.nl

. Kiefveldersteeg 9b   . 3882 RG Putten   . t. 0341 351 933   . info@rietdekkersbedrijfvandijk.nl

Dé rietdekker voor vakkundig dekken van nieuwe rieten 
daken en onderhoud en renovatie van uw oude rieten dak.

www.rietdekkersbedrijfvandijk.nl

06 25 47 82 78 Putten
www.dekaascoman.nl

uw kaas, mijn brood

Wij leveren ook

uw kaas, mijn brood

06 25 47 82 78 Putten
www.dekaascoman.nl

uw kaas, mijn brood

Wij leveren ook

uw kaas, mijn brood

kerstpakketten en
relatiegeschenken

met kwaliteitsproducten

06 25 47 82 78 Putten
www.dekaascoman.nl

uw kaas, mijn brood

Wij leveren ook

uw kaas, mijn brood

Wij leveren ook



Hun nieuwe woning moest wel aan een 
aantal eisen voldoen: niet te ver van 
Amersfoort, vrijstaand, met veel ruimte om 
de deur én… geen grote villa. “Eigenlijk een 
klein huis met een grote tuin en weidse 
vergezichten.” Fabienne en Sebastiaan 
oriënteerden zich vooral in de regio Putten, 
Ermelo en Garderen. Hun zoektocht eindigde 
bij de familie Van de Pol, eigenaren van de 

Barend van de Pol is gepensioneerd 
vrachtwagenchauffeur: “Doordeweeks was  
ik nooit thuis, ik reed in Duitsland, Frank-
rijk, Zwitserland, Denemarken, noem maar 
op. We hadden als hobby het houden van 
pony’s, we zijn met één begonnen, op het 
laatst hadden we er 20. En dan kwamen er 
elk jaar veulentjes bij, die we dan weer ver-
kochten. Mijn vrouw maakte elke ochtend 
de stallen schoon en voerde ze. Ja, daar we 
ze wel even mee bezig.” De pony’s zijn in-

middels verkocht. Een andere hobby is het 
houden van konijnen. “Die verhuizen wel 
mee naar ons nieuwe onderkomen, net als 
de hond.”

Klompen
De familie Van de Pol is blij met de kopers: 
“Aardige mensen, ze gaan helemaal 
opnieuw beginnen hier. Toen ze voor het 
eerst kwamen zag ik ze toevallig op de dam. 
We hebben toen samen koffiegedronken. 

Ze vonden alles leuk, ook de ganzen. Voor 
de grap vertelde ik dat als de verkoop door 
zou gaan, ze die erbij zouden krijgen maar 
dat ze dan wel klompen moesten kopen! 
Waarom? Als ik ’s morgens mijn klompen 
aandoe, komen ze er al aan waggelen, dan 
weten ze dat ze eten krijgen. Ik begrijp dat 
ze de klompen al gekocht hebben!”

“ONS HELE LEVEN WILLEN WE AL BUITEN WONEN. OP ZOEK NAAR RUST, 

GROEN, FRISSE LUCHT EN RUIMTE. JAMMER GENOEG WOONDEN WE ALTIJD 

IN DE STAD. VIJF JAAR GELEDEN ZIJN WE INTENSIEVER GAAN ZOEKEN NAAR 

EEN HUIS IN HET BUITENGEBIED.” FABIENNE EN SEBASTIAAN WOUTERSE 

UIT AMERSFOORT VONDEN - NA EEN LANGE ZOEKTOCHT - EEN HUIS IN DE 

GEMEENTE PUTTEN. ZE GAAN DAAR SAMEN MET HUN 17-JARIGE ZOON MYRIN 

EN 12-JARIGE DOCHTER MORWENA WONEN.

BAREND EN GRÉ VAN DE POL WONEN SINDS 26 JAAR MET VEEL PLEZIER AAN DE 

KRUISHAARSEWEG 11 IN PUTTEN. BAREND: “TOEN WE DIT HUIS KOCHTEN WAS 

ER BIJNA NIETS: GEEN VERWARMING EN GEEN KEUKEN OM MAAR EEN PAAR 

DINGEN TE NOEMEN. STUKJE BIJ BEETJE HEBBEN WE DAT TOEGEVOEGD. ONZE 

GEZONDHEID GAAT ECHTER ACHTERUIT, DAAROM GAAN WE KLEINER WONEN, 

MEER IN HET DORP. DE VRIJHEID DIE WE HIER HEBBEN GAAN WE ECHTER ZEKER 

MISSEN.” HET PAAR BLIJFT IN PUTTEN WONEN. “IK BEN EEN ECHTE PUTTENAAR.”

Kruishaarseweg 11 in Putten. “Ik was op 
slag verliefd”, zegt Fabienne, “het is een 
oud huis met veel schuren. Er zijn zoveel 
mogelijkheden! Ik wist direct, dit kan ons 
droomhuis worden.”

‘Kraters’
Voor het huis een droomhuis is, moet er 
wel het nodige gebeuren. Het paar heeft 
grootse plannen, zo wordt de begane 
grond helemaal verbouwd. “Naast het huis 
staat een aanleunwoning, daar hoeft niet 
veel aan te gebeuren. Onze zoon gaat er 
wonen.” Ook buiten staat er veel op stapel. 
De schuren worden gesloopt en het gras 

vervolgens geëgaliseerd omdat er ‘kraters’ 
ontstaan na de sloop. “Het weiland heeft 
wat liefde nodig,” zegt Fabienne met 
gevoel voor understatement.
Niet iedereen begrijpt de keuze van de 
familie Wouterse: “Veel mensen vinden 
het maar gek dat we zo’n klein huis willen 
met zoveel land. Ze begrijpen ook niet dat 
we de schuren afbreken. Maar ik vind het 
belangrijk dat het een knus en warm huis 
wordt. Als ik de deuren open, wil ik weiland 
en maïsvelden zien, daar word ik blij van.” 
Overigens verhuizen ze met hun zes katten: 
“Dat zijn allemaal herplaatsers, ik denk dat 
ze de verhuizing goed doorstaan!”
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"Ik wist direct,  
dit kan ons droomhuis worden.”

OP SLAG VERL IEFD

Begonnen met niets
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TRENDS IN DE WONINGMARKT

STIJGENDE VERKOOPPRIJZEN, EEN KORTERE VERKOOPTIJD EN EEN SLINKEND AANBOD. DAT IS IN ÉÉN ZIN  

DE TREND OP DE WONINGMARKT VAN DE NOORDWEST-VELUWE. BOERSTAETE MAKELAARDIJ BESCHIKT  

ALS NVM-MAKELAAR OVER GEDETAILLEERDE MARKTKENNIS. EEN PAAR HIGHLIGHTS DIE BETREKKING  

HEBBEN OP DE CIJFERS VAN HET LAATSTE KWARTAAL 2019.

REGIONALE WONINGMARKT  
onder druk

De tijd tussen ‘in de verkoop nemen’ 
en ‘verkocht’ wordt steeds korter. De 
gemiddelde verkooptijd daalde van 41 
dagen naar 35 dagen. Tussenwoningen 
staan gemiddeld 22 dagen te koop, 
vrijstaande woningen 70 dagen. Een 
jaar geleden stonden deze overigens 
nog gemiddeld 91 dagen te koop, dus 
ook dit segment zit sterk in de lift.

De gemiddelde verkoopprijs van een 
woning steeg met meer dan 10% in 
vergelijking met kwartaal 4 van 2018. 
Tussenwoningen, hoekwoningen en 
tweekappers werden rond de 9% 
duurder, appartementen bijna 25%. 
Vrijstaande woningen bleven met een 
kleine plus van 2,6% redelijk prijsvast.

In de regio verwisselden bijna 10% meer 
huizen van eigenaar dan in het vierde 
kwartaal van 2018. Vooral vrijstaande 
woningen en appartementen waren in 
trek.

AANTAL TRANSACTIES: 

+9,4%
VERKOOPPRIJS:  

+10,1%
VERKOOPTIJD: 

-12%

Bovenstaande cijfers zijn gemiddelden en hebben betrekking op de regio Noord-West Veluw waar Putten, 
Ermelo en Garderen deel van uit maken. Wilt u een beeld hebben van de verkoopkansen van uw woning? 
Vraag dan een gratis waardebepaling met verkoopadvies aan bij Boerstaete Makelaardij.

netwerknotarissen.nl

Zekerheid door kwaliteit
Onze notarissen en kandidaat-notarissen 
staan altijd voor je klaar om de belangrijkste 
momenten van je leven goed te regelen.
We staan je graag bij met gedegen advies 
en we wijzen je graag op juridische valkuilen 
die je zelf nooit had ontdekt.

Postweg 2
3881 EC Putten

   (0341) 36 02 04
    info@delangekortland.nl

inventariseren

concretiseren 

coördineren

www.dekeurder.com

inspecteren

analyseren

rapporteren

uw woning of bedrijfspand: uw (ver)bouwwensen:

inventariseren

concretiseren 

coördineren

www.dekeurder.com

inspecteren

analyseren

rapporteren

uw woning of bedrijfspand: uw (ver)bouwwensen:

06-430 141 06
www.keurder.com

www.debegeleider.com



Aan het begin van de Broekermolenweg 
- tussen Putten en Nijkerk waar nu een 
timmerfabriek gevestigd is, stond vroeger 
de Broekermolen. In het woonhuis naast 
Timmerfabriek De Broekermolen woont 
de eigenaar van deze onderneming Gerard 
Aalten met zijn vrouw Betsy. Betsy Aalten-
Schuiteman is de dochter van de laatste 
eigenaar van de molen, Jaap Schuiteman.
 
Dit markante pand is in 1852 gebouwd door Gijsbert Gerrit van 
Eden, pachter van korenmolen ’t Hert in Putten. De grond pachtte 
hij van Baron van Golstein van Oldenaller. In 1870 kocht Van Eden 
de erfpacht af. Naast de Broekermolen werd een boerderij met 
kruidenierswinkel gebouwd, zestig meter bij de molen vandaan. 
Op voldoende afstand dus  om de windvang niet te verstoren. 
Later kwam de molen in handen van de Puttense familie Van 
Drie. Jan van Drie (1829) trouwde in 1855 met molenaarsdochter 
Gerarda Johanna van Eden. Het geslacht Van Drie bracht heel wat 

molenaars voort. De laatste was Bartus van 
Drie, die in 1922 overleed. 

Op verzoek van de erfgenamen werd 
de molen openbaar geveild en kwam in 
handen van Jan Schuiteman, voor het 
bedrag van 21.000 gulden. De familie 
Schuiteman nam later ook het molenhuis 
met kruidenierswinkel over. Vader Jan, 
zonen Evert en Jan werden opgepakt 

tijdens de razzia in 1944 en kwamen om. Alleen zoon Jaap kwam 
terug. Dochter Henrika en haar man hielden zich bezig met de 
kruidenierswinkel, Jaap zette de graanhandel voort en bouwde 
een silo. 

De molen is onttakeld in 1929, er kwam een dieselmaalderij in. 
Dat maakte de wieken overbodig. Door een blikseminslag vloog de 
molen in 1935 in brand. Alleen de naam Broekermolenweg verwijst 
nog naar het bestaan van de molen.

MARKANT PAND

Broekermolen

DE BROEKERMOLEN 

 Bouw:  1852
 Verdwenen:  1935, brand door blikseminslag
 Type:  Grondzeiler
 Aandrijving:  Windmolen
 Functie:  Korenmolen
 Romp:  Achtkante bovenkruier
 Kruiwerk:  Buitenkruier
  Bron: Molen Database
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KAART MET EEN VERHAAL

Een molenaar sprak tot 
een molenaarskind, 

Weet jij nu wat ik het 
mooiste vind, 

Vrind, 
Ik zeg het je luid, 

Een ‘fortuin’ dat blijft uit, 
Maar ik leef mijn leven 

lang van de wind.



Het gezin woonde tot voor kort in een nieuwbouwwijk van Putten. Ze 
zochten een ruimer huis, met een eigen slaapkamer voor hun kinderen: 
Joep van 9, Lieve van 4 en tweelingbroers Guus en Teun van nu anderhalf. 
Op de wensenlijst stond ook voldoende buitenruimte, dus richtte de zoek-
tocht zich op het buitengebied. “We concludeerden al snel dat het een 
verbouwingsproject zou worden, dan hielden we het enigszins betaalbaar. 
We hebben samen gekozen voor zo’n project. Het is leuk maar kost ook 
veel tijd, daarvan moet je je bewust zijn.” Eenmaal in contact met Johan 
de Boer van Boerstaete Makelaars wees die ze op 
de woning aan de Huddingweg. “Daarna is het heel 
snel gegaan.”

Ideale indeling
Raymond heeft als eigenaar van bouwbureau 
Bijstergoed een goede kijk op verbouwingen. Ook 

handig: hij kan veel klussen zelf uitvoeren. “Aline en ik hebben samen 
plannen gemaakt en wensen in kaart gebracht. Dit om een voor ons idea-
le indeling te realiseren. Die hebben we uitgetekend: een grote woon-
keuken, iedereen zijn eigen slaapkamer, een apart speelgedeelte.” In de 
woonkamer zijn zoveel mogelijk de originele details teruggehaald, op de 
hooizolder zijn slaapkamers gerealiseerd.
“Het wonen hier voldoet helemaal aan onze verwachtingen. We hebben 
binnen en buiten alle ruimte. Wat ons betreft is dit het mooiste buiten-

gebied van Putten. Ook de kinderen zijn enthou-
siast, die willen niet meer terug. Gelukkig hebben 
onze buren ook vier kinderen, dus er is altijd wel 
iemand om mee te spelen. We verheugen ons op 
het voorjaar, dan kunnen we ’s avonds langer door- 
klussen en met de aanleg van de tuin beginnen. En 
uiteraard genieten van deze plek en de omgeving”.

Slapen op  de hooizolder

Ook de kinderen  
zijn enthousiast, die 

 willen niet meer terug.
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KLANT AAN HET WOORD

RAYMOND EN ALINE VAN DER VEEN ZIJN DE TROTSE 

EIGENAREN VAN EEN MOOIE, RIETGEDEKTE WOONBOERDERIJ 

AAN DE HUDDINGWEG 14 IN PUTTEN. OORSPRONKELIJK 

MAAKTE DE WONING DEEL UIT VAN EEN GROTER COMPLEX, 

DAT IN VERSCHILLENDE KAVELS IS VERKOCHT. DE EERSTE 

BEWONING VAN HET HUIS IS GEREGISTREERD IN 1929. ER 

MOEST WEL HET EEN EN ANDER GEBEUREN VOORDAT HET 

GEZIN VAN DER VEEN ZIJN INTREK KON NEMEN. “WE ZIJN 

NOG NIET HELEMAAL KLAAR MET DE VERBOUWING, MAAR 

WE KUNNEN ER AL PRIMA WONEN.”

Hypotheek waar u blij mee blijft
Uw hypotheek heeft een looptijd van 30 jaar. De 
adviseurs van Van den Broek Advies beginnen 
daarom een hypotheekgesprek niet met cijfers, 
maar met vragen. Over úw situatie, uw toekomst
plannen en uw persoonlijke wensen. Zijn die 
helder, dan vinden ze vanuit hun onafhankelijke 

positiesamenmetudefinancieringdiehelemaal
bij u past.

Afspraak maken voor een goed gesprek over 
 hypotheken en verzekeringen? Bel 0341-358056.

Midden Engweg 29, 3882 TS PUTTEN | T  0341358056 | I  www.vandenbroekadvies.nl
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THUIS VAN DE STREEK

Van ‘platenpoetser’ naar eigenaar
Buiten is het grijs en nat, binnen 
aangenaam en gezellig. In de koffiehoek 
van Bakkerij Schuiteman in Garderen zit 
een aantal mensen te praten bij een kopje 
koffie, natuurlijk met een gebakje erbij. Aan 
de balie maken klanten een keuze maken 
uit de vele soorten ambachtelijk brood. 
Eigenaar Sander van den Top heeft net 
een lange nacht gewerkt in de bakkerij, 
desalniettemin oogt hij fris. Hij schenkt 
koffie in: “Koekje erbij?”
Sander van den Top is pas 30 jaar en 
heeft net zijn eerste lustrum als eigenaar 
van Bakkerij Schuiteman achter de rug. 
“Ik werkte hier al op m’n veertiende, 
als bijbaantje. Het begon met platen 
schoonmaken, daarna mocht ik af en toe 
meehelpen met het banket. Aardbeien 
snijden en slagroom spuiten, dat soort 
werk.” Klaar met de middelbare school 
moest hij een vervolgopleiding kiezen. “De 
meeste vrienden gingen de bouw in, ik 

koos voor het bakkersvak.” 

Hij volgde vier jaar lang de opleiding 
brood- en banketbakker in Wageningen en 
daarna nog een managementsopleiding. 
Vervolgens kwam hij in loondienst bij 
Bakkerij Schuiteman. Drie jaar later vroeg 
zijn werkgever of Sander de zaak wilde 
overnemen. “Daar moest ik wel even over 
nadenken en het vooral ook met Martina, 
toen nog mijn vriendin, bespreken. Zo’n 
onderneming, daar moet je samen achter 

staan.” Het besluit tot overname werd 
genomen. Martina zegde haar baan in 
de zorg op om zaken als administratie 
en personeel op te pakken. Vijf jaar later, 
getrouwd en drie kinderen rijker, weten ze 
dat ze het juiste besluit namen.

Veranderingen
De Schuiteman winkels in Garderen en 
Voorthuizen draaien goed, enkele jaren 
geleden is de vestiging in Voorthuizen 

vernieuwd. Van den Top verkoopt zijn 
producten overigens niet alleen in de 
eigen winkels, maar levert ook aan 

Bakkerij Schuiteman kiest voor smaak 

en ambachtelijkheid
hotels en restaurants, cateringbedrijven 
en kantines. “Natuurlijk hebben we een 
aantal veranderingen doorgevoerd, daar 
ben je ondernemer voor. Een deel van 
het assortiment is vernieuwd, we hebben 
een eigen chocoladelijn opgezet en doen 
regelmatig mee aan vakwedstrijden.” In 
2018 kreeg Schuiteman de titel “Beste 
speculaasbakker van Nederland”. De 
oliebollen scoren elk jaar uitstekend 
in de landelijke oliebollentest. Tijdens 
vakwedstrijden in het najaar van 2019 pakte 
team Schuiteman liefst tien medailles in 
diverse productcategorieën. 

Onderscheiden
De markt en de vraag van de consumenten 
is veranderd in de loop der jaren. “Zo 
vormen allergieën een factor waar je 
als bakker rekening mee moet houden. 
Productontwikkeling is belangrijk, zo 
hebben we een speltlijn volledig in 
eigen beheer, van akker naar bakker. 
Deesembrood komt ook steeds meer 
op.” Van den Top voelt natuurlijk wel de 
concurrentie van de grote supermarkten 
zoals Albert Heijn en Lidl. “Ja, die zijn iets 
voordeliger, maar de kwaliteit en smaak is 
ook minder. Wij gebruiken alleen eerste 
klas natuurlijke ingrediënten en daar 
hangt een prijskaartje aan. Fabrieksbrood 

voldoet netjes aan de wettelijke eisen, 
maar wij voegen ingrediënten toe om 
meer smaak te krijgen. Bovendien: we 
bakken het in eigen bakkerij, dus verser 
bestaat niet. Elke dag weer willen we 
ambachtelijke kwaliteit leveren, daarmee 
onderscheiden we ons.”

Toekomst
Spijt van het ondernemerschap heeft Van 
den Top niet: “Terugkijkend ben ik er blind 
ingestapt, met vallen en opstaan is het 
allemaal gelukt. Ook dankzij de hulp van 
mensen in mijn omgeving. We hebben 
heel wat medewerkers op de loonlijst, 
onder wie drie banketbakkers en twee 
broodbakkers. In de toekomst wil ik meer 
winkels, daarvoor moeten we de bakkerij 
uitbreiden. Zelf wil ik uit de productie en me 
vooral bezighouden met het management 
en producten. Alhoewel… bakken is een 
prachtig vak dus ik zal altijd af en toe 
een nacht mee blijven draaien. Dat is het 
mooie van ons ambacht: als je ’s nachts 
binnenkomt is de winkel helemaal leeg, 
is er niets. Als je klaar bent ligt de winkel 
vol mooie producten. Als de schappen 
vervolgens om vijf uur ’s middags vrijwel 
leeg zijn, is dat een goed gevoel. Je weet 
dat heel veel mensen dan genieten van 
jouw vakmanschap.” 

 "We hebben een eigen  
chocoladelijn opgezet  

en doen regelmatig mee 
aan vakwedstrijden".

Recepttip
BOTERKOEK
360 gram roomboter
300 gram basterd suiker
400 gram bloem
4 gram zout
 
Bakadvies:
230 graden 10/12 min.
Bakken op kleur 
(voor mooie kleuring, strijken 
met eigeel)
 



KUNNEN INWONERS VAN PUTTEN, ERMELO OF GARDEREN 

MET HUN EIGEN TUIN EEN BIJDRAGE LEVEREN AAN VER-

STERKING VAN DE BIODIVERSITEIT? “NOU EN OF”, VINDT 

NOMI HAVELAAR, PROJECTLEIDER BIODIVERSITEIT VAN 

STICHTING LANDSCHAPSBEHEER GELDERLAND. “TUINEN 

MET INHEEMSE PLANTEN ZIJN EEN TOEVLUCHTSOORD 

VOOR WILDE BIJEN, INSECTEN, VLINDERS EN VOGELS.”

De afgelopen tientallen jaren is de verscheidenheid aan levende 
natuur verminderd, ook op de Veluwe. Bepaalde soorten vlinders, 
wilde bijen en andere insecten en veel inheemse planten 
worden zeldzamer of verdwijnen zelfs uit het gebied. Stichting 
Landschapsbeheer Gelderland zet zich samen met vrijwilligers in 
om weer meer variatie in planten en dieren te krijgen. Agrariërs 
en bewoners in het buitengebied doen mee door hun erven in te 
richten met oog voor natuur. Ook zaaien zij bijenbloemenmengsels 
in hun tuinen. Die ogen niet alleen mooi, ze zijn ook een bron van 
voedsel voor wilde bijen.

STICHTING LANDSCHAPSBEHEER GELDERLAND 
OP DE BRES VOOR BIODIVERSITEIT

Tuin als 
toevluchtsoord
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Adres: Midden Engweg 15, 3882 TS Pu� en   
Mail: info@gĳ sbertsenbv.nl   Website: www.gĳ sbertsenbv.nl   Telefoon: 0341-351308

Gezocht:
schoolverlaters
Start met werken en leren. Ga direct aan de 
slag als installatiemonteur en werk aan:

Airconditioning 
Luchtbehandeling
Warmtepomp installaties

Sanitair
Loodgieterswerk
Dakbedekking
C.V. Onderhoud & Service

Neem contact op 
met Gĳ s-Hendrik: 

06 -36 18 70 20

NATUURLIJK

 Wilde peen foto SLG



Combineren
Binnen de bebouwde kom houdt een 
groeiende groep tuinliefhebbers bij 
aanleg en beplanting rekening met bijen, 
vlinders en vogels. Of dit een druppel op 
de gloeiende plaat is? Nomi Havelaar vindt 
van niet. “Alle tuinen bij elkaar opgeteld 
geeft een groot oppervlak. Als we daar met 
z’n allen ook inheemse planten een plekje 
geven, worden tuinen een oase voor wilde 
bijen, insecten en vlinders. Die inheemse 
planten laten zich trouwens heel goed 
combineren met gewone tuinplanten.” 

Koninginnepage
Grasklokje, duizendblad, knoopkruid 
en margriet. Vraag aan Nomi Havelaar 
welke inheemse planten het goed doen 
op de schrale, kalkarme grond in Putten 
en omgeving, en ze somt moeiteloos 
een dozijn soorten op. “Slangekruid, 
koningskaars, grote tijm en wilde peen 
zijn ook erg geschikt. Voor de rupsen van 
koninginnepage (de geelzwarte vlinder 
met blauwe en rode accenten, red.) is wilde 
peen van groot belang.” Schermhavikskruid, 
wilde marjolein, sint-janskruid, veldsalie 
en boerenwormkruid zijn ook typisch 
inheemse planten die goed zijn voor meer 
biodiversiteit. “En geen gif gebruiken in de 
tuin, dat is ook erg belangrijk.”

VÓÓR HET GELDERSE CULTUURLANDSCHAP

Stichting Landschapsbeheer Gelderland zet zich in voor het 
Gelderse cultuurlandschap. De stichting heeft geen eigen 
terreinen, maar werkt samen met bijvoorbeeld gemeenten, 
boeren of particuliere grondeigenaren, vrijwilligers en 
overheden. Vrijwilligers spelen een onmisbare rol bij het in stand 
houden van het cultuurlandschap. Zij krijgen van de stichting 
ondersteuning in de vorm van kennis, kunde en gereedschap. 
Ook het particulier natuurbeheer in eigen tuin of op het eigen 
erf wordt ondersteund.

KOP
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NATUURLIJK

foto Peter Eekelder

Prachtige bloemen en een bron
van voedsel voor wilde bijen.

Teunisbloem Schaarsbergen

 Otterlo foto SLG

NATUURLIJK
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WONINGAANBOD

Vraagprijs € 795.000,-- k.k.

Op een prachtige locatie, omringd door na-
tuurschoon, in “het Putterbosch” staat op een 
perceel van maar liefst 2.004 m² deze riant 
uitgebouwde, karakteristieke vrijstaande wo-
ning. Droomt u ervan om vlak bij de uitgestrekte 
bossen te wonen? Dan bent u aan de Emmalaan 
8 aan het juiste adres: via prachtige beuken-
lanen loopt u zo de uitgestrekte bosgebieden 
in. Een heerlijke plek om maximaal te onthaas-
ten… en een prima uitvalsbasis voor urenlange 
wandelingen door de eeuwenoude Veluwse 
natuurgebieden.
Deze charmante woning met haar karakteristie-
ke mansarde kap en ramen met roedeverdeling 
is oorspronkelijk gebouwd in 1928. In 2006 is 
deze bestaande woning uitgebreid met een 
riante aanbouw aan de noordkant van de wo-
ning, waardoor het gehele woonprogramma nu 
gelijkvloers aanwezig is!

Emmalaan 8 • Putten

Vraagprijs € 439.000,-- k.k.

Op een fraaie zichtlocatie in het dorpscentrum van Putten staat een 
karakteristiek en verrassend royaal pand (ca. 1280 m³!). Voor velen het 
welbekende karakteristieke pand waarin sinds jaar en dag kringloopwinkel 
“OverNodig” is gevestigd.  Uniek zijn de diverse gebruiksmogelijkheden 
conform het geldende bestemmingsplan. De begane grond met een 
gebruiksoppervlakte van maar liefst 237m² en het uitstekend toegankelijke 
souterrain is uitermate geschikt voor bijvoorbeeld dienstverlenende bedrij-
ven. Op de eerste etage (ca. 90m²) is prima een bovenwoning te realiseren.

Vraagprijs € 519.000,-- k.k.

Vrijstaand wonen vrijwel direct aan de rand van het bos… droomt u 
daarvan? Dan hebben wij wellicht de perfecte woning voor u gevonden! 
Op een mooie plek aan de Bosrand, op slechts een steenworp afstand van 
de uitgestrekte bossen staat deze karakteristieke vrijstaande 30’er jaren 
woning met oprit, garage en zonnige tuin gesitueerd op een perceel van 
524 m². Deze typische 30’er jaren woning is gebouwd in 1936 en in de loop 
der jaren op diverse punten gemoderniseerd en uitgebreid met behoud van 
de typische stijlkenmerken uit die tijd.

Dorpsstraat 97 – 99 • PuttenBosrand 31 • Putten

WONINGAANBOD

In een geliefde, lommerrijke woonomgeving 
op korte afstand van het dorpscentrum en de 
bossen staat deze bijzonder riante en goed 
onderhouden vrijstaande villa met garage, vijf 
slaapkamers, veranda én het gehele woonpro-
gramma gelijkvloers op een perceel van 516 m².
De witte gevels in combinatie met het donkere 
schilderwerk en het robuuste Zweeds rabat 
geven de woning een moderne en stijlvolle 
uitstraling. Ook aan de binnenzijde is de woning 
bijzonder smaakvol afgewerkt waarbij gebruik is 
gemaakt van natuurlijke kleuren en materialen 
waardoor een ieder zich hier direct thuis zal voe-
len. De ligging van de woning is bijzonder fijn.. 
de gezelligheid van het wonen in een woonwijk 
maar tegelijkertijd de rust en de privacy van 
deze fraaie, lommerrijke woonomgeving maken 
dat het hier bijzonder prettig wonen is.

Hoofdlaan 42 • Putten

Vraagprijs: € 995.000,-- k.k.

Fantastisch vrij gelegen op magnifieke locatie in 
het buitengebied van Putten treft u dit bijzonder 
royale en perfect onderhouden riet gedekte 
landhuis met royaal riet gedekt bijgebouw en 
hooiberg gesitueerd op een geheel omheind 
en fraai aangelegd perceel van circa 12.101m2. 
Vanuit het landhuis heeft u vrij uitzicht over de 
tuin, de natuurvijver met de vele watervogels 
en de omliggende landerijen. Hier ervaart u 
optimale rust en privacy terwijl uitvalswegen en 
het dorpscentrum op slechts enkele autominu-
ten verwijderd zijn. Het landhuis is gebouwd in 
1978 en in 2010 volledig gerenoveerd waarbij de 
gehele geïsoleerde rieten kap is vernieuwd. De 
woning is vanzelfsprekend volledig geïsoleerd 
(definitief energielabel C) en verkeert in zeer 
goede staat van onderhoud! 

Hellerweg 14 • Putten

Vraagprijs € 649.500,-- k.k.



Vraagprijs € 795.000,-- k.k.

Bekestere 30 • Putten

Op een schitterende locatie aan de rand van 
woonwijk Bijsteren treft u, aan een rustige 
straat met uitsluitend vrijstaande woningen op 
grote percelen, deze statige vrijstaande villa 
met maar liefst 6 slaapkamers, een ruime oprit, 
carport, volledig geïsoleerde garage en een 
fraai aangelegde tuin met sfeervolle veranda en 
goede bezonning. De villa is gesitueerd op een 
ruim perceel van 655 m² en is tot in het kleinste 
detail perfect afgewerkt. De fraaie architectuur 
van de woning met de mooie gebogen kapcon-
structie, het statige trappenhuis en de overdek-
te entree geven deze villa de “look and feel” 
van de 30’er jaren maar dan mét alle ruimte en 
wooncomfort van nu. Een unieke villa waarvan u 
niet snel een tweede zult vinden! 

Vraagprijs € 465.000,-- k.k.

Bakkerstraat 8 • Putten

Vrijstaand wonen hartje centrum met de mo-
gelijkheid voor het uitoefenen van kantoor of 
praktijk aan huis of het realiseren van gelijk-
vloers wonen. Deze uitstekend onderhouden vrij-
staande woning met multifunctioneel bijgebouw 
heeft het u allemaal te bieden, is bovendien 
voorzien van diverse extra’s en is zonder klussen 
direct te betrekken! 
De woning is gebouwd in 1964 en vanaf 2001 
vergroot en aangepast aan het wooncomfort 
van deze tijd met onder andere vloerisolatie, 
grotendeels dubbel glas en dakisolatie. Alle 
moderniseringen zijn bijzonder smaakvol en 
gedetailleerd uitgevoerd. De fraaie visgraat 
parketvloer, de strakke wandafwerking en de 
gestuukte plafonds met sierplint maken het 
sfeervolle plaatje compleet en zorgen ervoor dat 
iedereen zich hier direct thuis voelt.
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WONINGAANBOD

Vraagprijs € 460.000,-- k.k.

Een uniek object met mogelijkheden! Aan een rustige straat midden in het 
gezellige dorpscentrum van Putten met werkelijk alle wenselijke voorzie-
ningen op loopafstand, treft u dit karakteristieke vrijstaande woonhuis 
met diverse bijgebouwen gesitueerd op een ruim perceel van 1.052m². 
Het oorspronkelijke woon-/winkelpand aan de Weverstraat 9, is in de loop 
der jaren volledig als woning in gebruik genomen en aan de achterzijde 
fors uitgebouwd waarbij de woonéénheden 9a en 9b zijn gerealiseerd. Het 
geheel heeft conform het geldende bestemmingsplan echter één woonbe-
stemming, waarbij bewoning door één huishouden is toegestaan.

Weverstraat 9 • Putten

Vraagprijs € 825.000,-- k.k.

Vrijwel direct grenzend aan de uitgestrekte bos-
gebieden van Landgoed Schovenhorst staat op 
een riant bosperceel van maar liefst 9.665m² een 
bijzonder charmante vrijstaande villa genaamd 
“Peppelrode”. Deze villa is gebouwd in de 40’er 
jaren en valt op door haar bijzonder fraaie 
architectuur met brede overstekken, raampar-
tijen met roedeverdeling, glas in lood ramen 
en sfeervolle luiken. Op het riante perceel, 
grotendeels ingericht als bos(tuin), zijn verder 
een dubbele garage met carport, een vrijstaan-
de berging, een tuinhuis én een riant buiten-
zwembad gesitueerd. Door de prachtige ligging 
midden in de natuur zult u hier optimale rust en 
privacy vinden. Momenteel is de villa gesplitst 
in twee woonéénheden met beiden een eigen 
oprit waardoor deze villa uitstekend geschikt is 
voor een mantelzorg- of inwoningssituatie. Het 
object heeft echter één woonbestemming.

Peppelerweg 50 – 50a  
Putten
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Vraagprijs: € 495.000,-- k.k. 

Vrij gelegen aan een plantsoen staat deze karakteristieke woonboerderij 
(anno 1870) met fraaie raamluiken en stenen garage gesitueerd op een 
ruim perceel van 858m². Deze verrassend ruime woonboerderij is in alle 
opzichten uniek… ruim 20 meter breed, een gebruiksoppervlakte wonen 
van maar liefst 182m² en diverse gebruiksmogelijkheden. Gecombineerd 
met de charme en sfeer van weleer en dat op een vrije locatie middenin in 
een woonwijk! Hoe dan ook… voor een volledig beeld is een kijkje achter 
de voordeur van harte aanbevolen! 

Jacob Catsstraat 56 • Putten
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De landelijke trend is dat fanfarecorpsen steeds minder nieuwe 
jonge leden aantrekken, bij menig gezelschap slaat de vergrijzing 
toe. Zo niet bij Excelsior: van de 50 leden behoren er 22 tot de 
categorie jeugd. Vijf jaar geleden had het orkest nog maar 12 
leden. “We hebben de leegloop gelukkig kunnen kenteren en zijn 
weer op weg naar een volwaardig corps,” vertelt penningmeester 
Tom Jansen enthousiast. Alle reden dus om het 100-jarig bestaan 
in 2019 uitgebreid te vieren.
Een paar factoren liggen ten grondslag aan het succes: “Een 
aantal jaren geleden hebben we The Peppernuts opgericht, een 
dweilorkest dat vooral rond Sinterklaas actief is. Daarvoor hebben 
we oud-leden benaderd, een deel daarvan is blijven hangen. 
Er was ook een dirigentenwisseling, die bracht ook een aantal 
nieuwe leden mee. Twee jaar geleden zijn we weer op straat gaan 
lopen, sommige mensen melden zich specifiek om die reden aan, 
in onze regio zijn er weinig lopende orkesten.”

FANFARECORPS EXCELSIOR JUBILEERDE

Muzikale omlijsting  
van het dorpsleven

Finale Taptoe Putten 2019

VERENIGING IN BEELD

BIJ BIJNA ALLE MIN OF MEER OFFICIËLE EVENEMENTEN IN PUTTEN IS ZE VAN DE PARTIJ: EXCELSIOR. VAN KONINGSDAG 

TOT AVONDVIERDAAGSE, VAN TAPTOE PUTTEN TOT DE HERDENKINGEN IN MEI EN OKTOBER EN DE VOLKSKERSTZANG, 

HET FANFARECORPS OMLIJST FEESTELIJKE EN INGETOGEN MOMENTEN MET PASSENDE MUZIEK. MEESTAL ONDERSTEUND 

DOOR DE EIGEN DRUMBAND. WAT EXCELSIOR AL 100 JAAR IS: EEN OPEN MUZIEKGEZELSCHAP DAT GELOOFT IN DE 

KRACHT VAN SAMEN MUSICEREN EN DEEL WIL UITMAKEN VAN DE PUTTENSE SAMENLEVING.

Vraagprijs € 789.000,-- k.k.

Bent u liefhebber van het buitenleven en op 
zoek naar een locatie waar u optimaal kunt 
onthaasten en hobbymatig paarden of ander 
(klein)vee kunt houden? Dan is dit voor u een 
buitenkansje! Op een fantastische vrije locatie 
in het uitgestrekte buitengebied van Garderen 
en op korte afstand van het Veluws massief 
treft u aan een rustig landweggetje deze 
bijzondere charmante vrijstaande riet gedekte 
woonboerderij anno 1936 met bakhuis en diverse 
opstallen gesitueerd op een royaal perceel van 
ca. 3.377m²! De ligging van deze woonboerderij is 
écht uitstekend te noemen. Tussen de weilan-
den met aan vrijwel alle zijden vrij uitzicht, op 
korte afstand van de bossen met uitstekende 
uitrijmogelijkheden maar ook op korte afstand 
van het Garderense dorpscentrum en diverse 
uitvalswegen waaronder de A1. 

Ouwendorperweg 35
Garderen

Vraagprijs € 398.000,-- k.k.

Deze woonboerderij verkeert deels nog in oorspronkelijke staat en is
opgedeeld in een woongedeelte en de voormalige zogenoemde deel. Er 
rusten twee woonbestemmingen op het perceel, wat betekent dat de
boerderij gesplitst mag worden in twee woonéénheden (twee-onder-één 
kap woning) waardoor bewoning van de woonboerderij door twee huishou-
dens mogelijk is. De deel verbouwing tot 2e zelfstandige woning is dan 
een voor de hand liggende optie. Ook een kleine woongemeenschap
(3 huishoudens/3 generaties) behoort tot de mogelijkheden want de naast- 
gelegen woning (Mennestraat 82) wordt eveneens te koop aangeboden.

Mennestraat 84 • Putten

Vraagprijs € 265.000,-- k.k.

Bent u niet op zoek naar bijzonder veel leefruimte in een woning maar wilt 
u wel graag vrijstaand wonen? Dan kan dit heel goed een woning zijn die 
aan veel van uw woonwensen voldoet! 
Midden in de geliefde woonwijk Bijsteren treft u op een ruim perceel van 
ca. 306 m² deze kleine vrijstaande woning met ruime tuin en het gehele 
woonprogramma op de begane grond. Deze woning betreft het voormalig 
bakhuis van de naastgelegen woonboerderij (Mennestraat 84) en is in 1981 
verbouwd tot een volwaardig woonhuis.

Mennestraat 82 • Putten
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Opleiding
Een andere belangrijke succesfactor is de opleiding. “Voordat je in 
een fanfare of de drumband kunt meespelen, moet je natuurlijk 
wel een instrument kunnen bespelen. We hechten veel waarde 
aan de jeugdopleiding, die is ook goed voor de continuïteit. 
We proberen elk jaar 10 nieuwe jeugdleden te werven, jaarlijks 
stromen er vijf door naar de fanfare of drumband. De opleiding 
is klassikaal, er zijn meerdere groepen van verschillende niveaus 
in het opleidingsorkest. Als je nog geen muziekonderwijs hebt 
gehad, start je in groep 1. Iedere groep bestaat uit leerlingen die 

verschillende instrumenten bespelen, deze groep blijft bij elkaar 
en loopt gezamenlijk het hele traject door. Vaak wordt dat een 
vriendengroep die hopelijk heel lang lid blijft. We hebben ervaren, 
gediplomeerde opleiders voor zowel de fanfare als de drumband. 
De leerlingen krijgen echt kwaliteitsonderwijs.” 
Overigens benadrukt Jansen dat niet alleen jeugdleden welkom 

 
zijn. Iedereen die belangstelling heeft zich kan aanmelden voor 
de opleiding. De meeste leerlingen beginnen met een bugel of 
trompet, deze zijn heel geschikt om mee te starten. Eventueel kan 
later overgestapt worden naar een ander instrument. “Fanfares 
zijn bugelgeoriënteerd, we hebben er acht en daar kunnen er zeker 
nog vier bij. Zelf speel ik ook bugel.”

Nieuwe uniformen bij 75 jarig bestaan in 1994

Koninginnedag 1993 

Mammoetstertocht 18 mei 2019

Excelsior legt krans bij Herdenking 2 oktober 2019

Excelsior 70 jaar 1989 op de dijk bij Nulde

Excelsior 50 jaar in 1969

“Naast de kosten voor instrumenten  
en zaalhuur, hebben we  

natuurlijk ook nog uniformen"
EEN FANFARE (UIT HET ARABISCH: 'FANFAR') IS EEN MUZIEK- 

ENSEMBLE DAT BESTAAT UIT KOPERBLAZERS EN SLAGWERK, 

AANGEVULD MET SAXOFOONS. FANFARES ZIJN VOORAL TYPISCH 

VOOR NEDERLAND EN BELGIË MAAR ER ZIJN OOK CORPSEN IN 

FRANKRIJK, SPANJE, PORTUGAL (‘FANFARRA'S’), ZWITSERLAND. 

ZELFS DE ZWITSERSE GARDE IN VATICAANSTAD HEEFT EEN CORPO 

DI FANFARRIA. IN NEDERLAND ZIJN ER MEER DAN 2000 FANFARE- 

EN HARMONIEORKESTEN, MET OPGETELD ZO’N 108.000 LEDEN.

Fanfare!
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Leerlingen betalen alleen contributie, de vereniging betaalt de 
instrumenten. “Naast de kosten voor instrumenten en zaalhuur, 
hebben we natuurlijk ook nog uniformen, die dragen we als we 
op straat lopen. Voor concerten hebben we een pantalon en 
overhemd en voor de dames een bloes. De gemeente subsidieert 
en onze beschermheer, de heer Van der Wal, heeft ons geholpen 
met nieuwe instrumenten en het concerttenue. Helaas is hij vorig 
jaar overleden.” 

Taptoe 2019 met leerlingen

Excelsior bij herdenking 4 mei in Putten

TOEKOMST
“Het gaat allemaal goed, maar we gaan niet achteroverleunen en 
afwachten. Afgelopen jaar hebben we ons goed gemanifesteerd 
tijdens het jubileumjaar. Op de taptoe is groots uitgepakt. Voor 
de toekomst hebben we nog wel wat wensen. We repeteren nu 
elke dinsdag in Stroud, we willen graag een eigen locatie. Dan 
kunnen we ook op andere dagen repeteren en meer activiteiten 
ontplooien. Zoals? Nou, bijvoorbeeld de oprichting van een 
eigen jeugdorkest. Het is wetenschappelijk bewezen dat muziek 
maken goed is voor de ontwikkeling van kinderen. Volgens mij 
is het trouwens goed voor iedereen, ook voor ouderen. Excelsior 
biedt veel gezelligheid. Ik nodig niet alleen jongeren maar ook 
ouderen van harte uit om eens langs te komen op dinsdagavond 
en kennis te maken met onze vereniging!” 
Meer weten over fanfarecorps Excelsior?  
Kijk op www.fanfarecorpsexcelsior.nl.

‘Liefde voor mooie auto’s, 
daar begint het mee’

U houdt van een stijlvolle, frisse auto. 
Van een model dat 

simpelweg iets met u doet. 
Dát gevoel, dat begrijpen wij maar 

al te goed.

Arjan Schouten

MINI Cooper
8 auto’s op voorraad in 
diverse modellen en kleuren  

Al vanaf € 10.900,-  

BMW 5-SERIE
11 auto’s op voorraad in 
diverse modellen en kleuren 

Al vanaf € 14.900,-  

Porsche Cayenne
6 auto’s op voorraad in 
diverse modellen en kleuren 

Al vanaf € 34.900,-  

Een greep uit onze collectie

Lokhorstweg 3,  Ermelo

Tel. (0341) 56 10 20

autobedrijfschouten.nl



‘ C H AT E A U  E R M E L O ’

Hennie en Jan 
van den Ham produceren 

Veluwse wijnen
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PUUR VELUWS

0341 - 745064
info@vandebuntisolatie.nl

SPOUWMUURISOLATIE

DAKISOLATIE

VLOERISOLATIE
BODEMISOLATIE

vandebuntisolatietechniek.nl

RUIM 

30.000 

PANDEN 

GEÏSOLEERD

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Neem vrijblijvend contact met ons op! NU MET ZO’N 

20 PROCENT SUBSIDIE!

AANNEMERSBEDRIJF

Aannemersbedrijf G.G. Aalten BV / Putten / www.ggaalten.nl

Bouwen met zekerheid

Bedrijfspanden Agrarische stallenWoningen (Rijks)monumenten

TimmerfabriekRenovatieVerbouwNieuwbouw

Adv Aalten 198 x 133mm.indd   1Adv Aalten 198 x 133mm.indd   1 11-02-20   16:5411-02-20   16:54



Aan de rand van Ermelo, waar de bebouwing overgaat in het 
groene buitengebied, ligt Wijngaard Telgt. Op ruim een hectare 
vruchtbare grond staan 3000 druivenstokken strak in het gelid. 
We worden gastvrij ontvangen in de gezellige heidehut, de kachel 
staat aan, de koffie klaar. 
Eigenaresse Hennie van den Ham vertelt hoe de wijngaard is 
ontstaan. “Mijn man Jan is agrarisch adviseur en heeft een 
chemische achtergrond. Ik ben opgegroeid op een boerderij. We 
hadden altijd het idee om een eigen bedrijf te starten, maar 
wisten nooit precies wat. Toen Jan een wijnbouwer bezocht, 

viel alles op zijn plaats. Hij wist direct: dit wil ik ook. 
Dezelfde avond hebben we het idee besproken. Ik zag 
mezelf wel door mijn eigen wijngaard lopen, tussen 
grote trossen druiven. Nee, wij hadden niet bijzonder 
veel affiniteit met wijn. Eigenlijk was Jan meer een 
bierdrinker en ik dronk nauwelijks alcohol. Dat is 
wel veranderd hoor, inmiddels weten we een goed 
glas wijn op waarde te schatten.”
Een flinke lap grond was snel gevonden en in 2006 
plantte het paar 2400 stokken. In 2008 was er 
de eerste, nog minimale oogst. Kan dat wel, een 
wijngaard in het vochtige Nederlandse klimaat? 
“Zeker, we werken met speciale druivenrassen 
die goed bestand zijn tegen schimmels en 

ziekten. We hebben acht verschillende druivensoorten en maken 
witte wijn, rode en rosé. Inmiddels produceren we 3.000 liter per 
jaar.” 

Altijd bezig
Hennie is vrijwel elke dag in de wijngaard te vinden: “Ja hoor, ook 
in de winter is er genoeg te doen. Alle stokken moeten gesnoeid, 
daarna worden de scheuten langs de loofwand geleid, zodat die 
mooi luchtig is. Dat zijn grote klussen, als je alle stokken langs 
bent geweest, kun je meteen weer vooraan beginnen. Gelukkig 
hebben we hulp van veel vrijwilligers, die zijn van onschatbare 
waarde.” Eind juli halen ze blad rond de trossen en ook een 
aantal trossen weg, zodat ze de trossen kunnen oogsten met 
geconcentreerder sap. Vogels, met name spreeuwen, kunnen veel 
schade aanrichten, honderd netten voorkomen overlast.

En route
In het zomerseizoen weten veel mensen de weg naar de wijngaard 
te vinden, zo is er een fietsroute waarin wijngaard Telgt is 
opgenomen en doen ze mee aan de Drie Seizoenen Tuinenroute. 
“Het is dan heel druk, we organiseren proeverijen en rondleidingen, 
die we natuurlijk afsluiten met een glaasje wijn. Ook hebben we 
veel spontane aanloop, de meeste mensen kopen een fles voor 
thuis. Het contact met bezoekers vind ik heel leuk en ook met 
de vrijwilligers is het altijd gezellig. Jaarlijks organiseren we een 

feestje als dank.” Ondanks het harde werken, hebben Hennie en 
Jan nooit een seconde spijt van hun keuze gehad. “Het is mooi om 
dit samen te doen, ook al is ‘t heel intensief. Het dichtbij de natuur 
zijn spreekt ons aan. Soms ga ik hier ’s avonds nog even naar toe. 
Dan zijn er geen mensen, zijn de vogels druk in de weer. Daar kan 
ik echt van genieten.” 

Duurzaam geproduceerd
De duurzaam geproduceerde Telgter wijnen hebben het 
predikaat ‘Erkend Veluws Streek Product’. Omdat gekozen is 
voor druivenstokken die minder gevoelig zijn voor schimmels, is 
spuiten vrijwel niet nodig. Rond de wijngaard zijn veel bloemen 
die insecten aantrekken, insecticiden zijn onnodig. Bovendien 
biedt de wijngaard onderdak aan een aantal bijenvolken. 

Nieuwe wijnkelder
De heidehut doet nu nog dienst als ontvangstruimte en 
proeflokaal, daar komt deze zomer verandering in. Een fraai 
gebouw - met wijnkelder vol ketels - is bijna klaar. Ook hierbij 
maken de Van den Hams zoveel mogelijk gebruik van duurzame 
materialen. Het afgelopen jaar is voor het eerst de wijn in eigen 
huis gemaakt. Voor die tijd maakten ze gebruik van de faciliteiten 
van een andere wijnboer. “Het is mooi dat we het hele proces in 
eigen huis hebben. Nu is het nog vooral Jan die de wijn maakt, ik 
ben het aan het leren.” 

Wijn en binnenbrand
In totaal zijn er vijf soorten wijndruiven: Regent, Johanniter, Pinotin, 
Rondo, Cabernet Blanc en drie soorten tafeldruiven: Muskat 
Bleu, Birstaler Muskat, Palatina. Wijngaard Telgt produceert 
rode en witte wijn en rosé. Daarnaast is er ook ‘binnenbrandje’ 
(een soort ‘grappa’) verkrijgbaar. De wijn is op de wijngaard zelf 
en bij een groot aantal wederverkopers verkrijgbaar. Op www.
wijngaardtelgt.nl staan de adressen. Hier vindt u ook informatie 
over rondleidingen en proeverijen. Zin om de handen uit de mouw 
te steken? Vrijwilligers zijn altijd welkom.
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WIJNBOUW? DAT IS FRANKRIJK, ITALIË EN VERRE OORDEN 

ALS CHILI EN ZUID-AFRIKA. NEDERLAND SPREEKT ECHTER 

STEEDS VAKER EEN WOORDJE MEE ALS HET OM PRODUC-

TIE VAN DE KOSTELIJKE DRANK GAAT. BESCHEIDEN WELIS-

WAAR, MAAR MET 170 WIJNGAARDEN EN IN TOTAAL 320 

HECTARE VOL STOKKEN WORDT ER INMIDDELS ZO’N  

1 MILJOEN LITER GEPRODUCEERD. OOK OP DE VELUWE!
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MONUMENTAAL

Tolhuus Putten

“Als mensen binnen komen  
vragen ze zich af:  

wat staat me te wachten?”

“WE STONDEN INGESCHREVEN VOOR EEN WONING, HADDEN VERKERING, EN ALS DE GELEGENHEID ZICH  

VOORDEED WILDEN WE TROUWEN”, VERTELLEN ARNO EN NELLIE MERTENS, BEWONERS VAN HET TOLHUUS 

PUTTEN. ARNO WOONDE NAAST HET TOLHUUS EN TOEN DIT BESCHIKBAAR KWAM HAPTEN ZE TOE.  

“IEDEREEN VERKLAARDE ONS VOOR GEK, ZO’N BOUWVAL.” OP 8 DECEMBER 1989 TEKENDEN ZE HET 

HUURCONTRACT OM ER TOT OP DE DAG VAN VANDAAG TE WONEN. “WE HEBBEN ER EEN HALF JAAR AAN 

GEWERKT OM HET OP TE KNAPPEN. DE AVOND VOOR ONZE TROUWDAG WAREN WE TOT ÉÉN UUR ’S NACHTS 

BEZIG MET DE LAATSTE DINGEN.” 

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat Arno en Nellie één jaar 
in het huisje zouden wonen. Het zou op termijn gesloopt worden 
om plaats te maken voor een nieuwe snelweg. “Met angst en 
beven hebben we het huis opgeknapt. Keuken, tegelwerk, er 
ging veel meer geld in zitten dan bedoeling was.” Na het eerste 
jaar kwam er echter een jaar bij, en nog een en nog een. De 
gevreesde weg kwam er niet en nu, bijna dertig jaar later, is 
de huurwoning van toen in eigendom van Arno en Nellie. Hun 

gezin werd er gevormd: het paar kreeg vijf kinderen van wie er 
inmiddels twee zijn uitgevlogen. “De derde hoopt in april 2020 
te trouwen.”

Geluidbelasting
Twintig jaar geleden is het huis ‘helemaal op de kop gegaan’. 
Aanleiding was beleid van de provincie die woningen langs 
doorgaande wegen controleerde op geluidbelasting door 

verkeershinder. Er werd een plan opgesteld om het huis aan te 
pakken tegen geluidoverlast met onder meer speciale beglazing, 
ventilatie en betere afdichtingen. Dat zou 50.000 gulden kosten 
met een bijdrage van de gemeente van 200 gulden. Er was wel 
een voorwaarde: de gemeente moest aan de provicie garanderen 
dat het huis nog minimaal vijf jaar bewoond zou worden. “De 
gemeente wilde dat bedrag niet uitgeven en toen hebben wij 
gezegd: dan doen wij het wel als we er nog vijf jaar kunnen 
wonen.” Dat werd goedgekeurd met een forse verbouwing als 
gevolg. “Een enorme verbetering, in geluid maar ook in warmte.” 
Vorig jaar kregen Arno en Nellie opnieuw post van de provincie: 
er komt een nieuwe meting en naar verwachting zal het Tolhuus 
opnieuw niet voldoen aan de normen. Die zijn strenger dan twee 
decennia geleden.

De meest gestelde vraag van bezoekers is door de jaren heen: 
hebben jullie geen last van al het verkeer dat rakelings de 
woning passeert? Arno en Nellie ondervinden er geen hinder 

van. “Als mensen binnenkomen vragen ze zich af: wat staat me 
te wachten. Maar ze zien wel het verkeer, maar horen het geluid 
niet. Als je er met de rug naar toe zit, merk je er niets van. Zelf 
zijn we ook meer naar achteren gericht.

Oproep
De bewoners vinden het wel jammer dat er niet veel over de 
geschiedenis van hun monumentale woning te vinden is. Ze 
informeerden al bij de gemeente en bij Monumentenzorg, maar 
de hoeveelheid informatie is beperkt. In de tweede helft van de 
negentiende eeuw stonden door heel Nederland tolhuizen: veel 
wegen waren particulier eigendom en de wegenbezitters hieven 
tol om het onderhoud te bekostigen. Tussen 1900 en 1930 is 
aan die situatie een einde gekomen en werden wegen een zaak 
van de overheid. “Omdat er zo weinig informatie beschikbaar 
is, willen we wel een oproep doen”, vertelt Arno Mertens. “Als 
iemand iets weet, wil hij of zij het dan aan ons doorgeven?” Dat 
kan het makkelijkst per e-mail: tolhuus@solcon.nl. 
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Kwaliteit, betaalbaarheid en beschikbaarheid
Volgens de visie van WSP moet iedereen goed kunnen wonen. 
Dit betekent een kwalitatief goede en betaalbare woning in 
een omgeving waarin men zich veilig en thuis voelt. Om dit te 
realiseren werkt WSP nauw samen met de huurdersorganisatie, de 
gemeente en verschillende maatschappelijke organisaties op het 
gebied van welzijn, zorg en veiligheid.
WSP richt zich vooral op de huisvesting van mensen die hiervoor, 
om verschillende redenen, niet zelf kunnen zorgen. Mensen met 
een laag inkomen kunnen via WSP een woning huren. Helaas is 
er een dringend woningtekort en is het voor mensen met een 
middeninkomen (met name starters) 
extra moeilijk om een betaalbare huur- 
of koopwoning te vinden. Om die kans te 
vergroten heeft WSP enkele jaren geleden 
besloten om een aantal eengezinswoningen 
in een oudere wijk te verkopen. De verkoop 
van deze woningen ligt bij Boerstaete 
Makelaardij. Eén van de kopers laten wij 
graag aan het woord. 

Modernisering gewenst
Eigenlijk was Gijsbert-Willem Evers niet op 
zoek naar een koophuis. Samen met twee 
huisgenoten huurde hij een woning boven 

een bouwmarkt in het centrum van Putten. Door omstandigheden 
verhuisden zijn huisgenoten kort na elkaar, daarom besloot hij om 
toch maar eens kennis te maken met Funda. “En toen kwam ik 
deze woning tegen, precies aan de kant van Putten waar ik graag 
wil wonen en opgegroeid ben. Met een schuurtje voor mijn fietsen 
en motoren!”
Een afspraak met Marleen Remijn van Boerstaete voor een 
rondleiding was snel gemaakt. De hoekwoning viel direct in de 
smaak. “De eerste keer dat ik een huis ging bezichtigen en de 
eerste keer dat ik een bod uitbracht. Het heeft echt zo moeten 
zijn.” Eigenaar Woningstichting Putten heeft de buitenkant in 

2018 gerenoveerd met dakisolatie, -pannen, 
goten, kozijnen, nieuw hang- en sluitwerk 
en dubbel glas. “Aan de binnenkant was wel 
‘modernisering gewenst’, zoals het zo mooi 
op Funda stond. Ik ben zelf handig, maar 
had natuurlijk geen bouwervaring. Met 
hulp van mijn vader, vrienden en bekenden 
is alles aangepakt, op wat sauswerk na is 
de klus gepiept.” Dan heeft welzijnswerker 
Gijsbert-Willem weer tijd voor zijn andere 
hobby’s, tweewielers en oude, afgedankte 
dingen weer een functie geven. “Er staat 
nog een tafelbiljart waar ik een eettafel 
van ga maken voor in de woonkamer.” 

Iedereen moet goed kunnen wonen 

WONINGSTICHTING PUTTEN (WSP) IS DE GROOTSTE VERHUURDER IN DE GEMEENTE PUTTEN.  

WSP BEZIT CA. 2000 SOCIALE HUURWONINGEN, EEN KLEIN AANTAL VRIJESECTORWONINGEN, WONINGEN IN 

COMBINATIE MET ZORG EN EEN AANTAL GARAGES. DE KOMENDE TIJD WORDT ER VEEL NIEUWBOUW GEREALISEERD.

Gijsbert-Willem Evers kocht een 
huis van Woningstichting Putten

De belangrijkste 
momenten van je leven 
goed geregeld

Doorn Jacobs Notarissen zet het op papier

Putterweg 12   -   3851 GD Ermelo   -   Tel. 0341-55 74 44 
info@doornjacobsnotarissen.nl     -    www.doornjacobsnotarissen.nl

Samenleven
Wonen

Erven en schenken
Ondernemen

Zuiderveldweg 12b, 3881 LJ Putten 
T 0341 351030 | M 06 23 67 84 02 | info@aannemersbedrijfvanrijn.nl
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Even tot rust komen na het bezichtigen van woningen

of eindelijk een moment voor jezelf na het verhuizen?

Of een avondje gezelligheid met vrienden in huis?

Bij ons kan je terecht voor een compleet interieur.

Wij bieden ook heel veel verschillende soorten verse thee, 

de heerlijkste koffiebonen (kan worden gemaald!) en de 

allerlekkerste bonbons! Uiteraard ook leuk om cadeau te 

geven. Bijvoorbeeld voor een housewarming!

“Echt  tot rust komen in je huis?

Trek je even terug op ‘jouw plek’,

onder een warme deken

met een goed boek.”

Verkrijgbaar
in onze winkel 

De wollen Klippan dekens

 €76,95

Valentino Liuto Handtas

€129,95De laatste trein  
naar vrijheid

 €21,99

We heten iedereen van harte  welkom in 

onze boekhandel!

KLEINMODE

www.kleinmode.nl

360° graden stretch 
overhemd Desoto

€89,99

SHOPPING

RIEMER & WALINGA

www.deboekverkoopers.nl

WOONWINKEL DE BINNENKAMER

www.debinnenkamer.nl Fauteuil  
Koko Dutch Design,  

op draaivoet

€1395,-

Leverbaar in diverse designs.

KO JAGER INTERIOR

www.kojager.nl

Bank
KOKO dutch design

€1495,-
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PUZZEL

 Naam:  ..............................................................................................................................................................................

 Straat:  ..............................................................................................................................................................................

 Woonplaats:  ..............................................................................................................................................................................

 Telefoon:  ..............................................................................................................................................................................

U kunt uw oplossing uitknippen en  
voor 1 juni 2020 inleveren bij Boerstaete 
Makelaardij, Dorpsstraat 90, Putten. 
Mailen mag ook:  
info@boerstaete.nl. Winnaars krijgen 
persoonlijk bericht.

De Boerstaete Puzzel:nu met meer prijzen
De Boerstaete Puzzel:
De puzzel in de vorige editie van 
Boerstaete Magazine is door heel veel 
mensen opgelost en ingeleverd. Zoveel 
zelfs dat we één prijs achteraf wat 
bescheiden vonden. Daarom verloten we 
ook deze keer drie prijzen:
1. Dinerbon 'De Dorpskamer'  
 t.w.v. € 125,-
2. Interieurbon 'Co Jager' t.w.v. € 100,-
3. Tuinbon 'Kwekerij A. Petersen'  
 t.w.v. € 75,-

Toppers Puzzel
Putten, Ermelo en Garderen hebben 
alle drie een aantal toppers binnen 
hun grenzen: gebouwen, verenigingen, 
publiektrekkers… Hiernaast vindt u een 
(soms cryptische) omschrijving, weet u 
wat er bedoeld wordt? Als u de juiste 
antwoorden heeft, krijgt u een woord 
van 7 letters.

1. Veluwse Subtropen
2. Vignoble d’Ermelo
3. Kijk die jongens eens voetballen  

in Garderen
4. Klauterbomen
5. Die beelden nemen we met  

een korreltje zand
6. Landgoed om over te bomen
7. Geweid gerstenat

Oplossing  

vorige puzzel: MAKELAAR

info@aannemersbedrijfheimensen.nl
0341 - 84 59 78      06 - 15 40 78 61

www.aannemersbedrijfheimensen.nl

Driewegenweg 16  3881 EZ Putten

info@aannemersbedrijfheimensen.nl
0341 - 84 59 78      06 - 15 40 78 61

www.aannemersbedrijfheimensen.nl

Driewegenweg 16  3881 EZ Putten

info@aannemersbedrijfheimensen.nl
0341 - 84 59 78      06 - 15 40 78 61

www.aannemersbedrijfheimensen.nl

Driewegenweg 16  3881 EZ Putten
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nieuwbouw • verbouw • onderhoud • renovatie
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Nijkerk: +31 (0)33 246 00 82
Putten: +31 (0)341 49 11 47

hazelegerverhuisservice.nl

Verhuizen?
Wij verzorgen uw verhuizing 
in binnen- en buitenland

never 
move 
alone!
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OVER BOERSTAETE

Wie denkt dat makelaardij alleen gaat over woningen en 
geld heeft het mis. Toegegeven, de basis van ons vak is 
het succesvol verkopen of aankopen van woningen, van 
appartement en eengezinswoning tot tweekapper en 
vrijstaande villa. Maar met potentiële verkopers en kopers 
praten we niet direct over vraagprijzen en woningtypes. 
We nemen eerst de tijd voor een heel ander onderwerp.

Woonwensen en toekomstplannen, die brengen we 
graag eerst in beeld. Deze twee zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. Jonge gezinnen hebben de ligging 
nabij scholen/sportvelden, hebben voldoende kamers en 
wat ruimte in de tuin hoog op hun lijstje staan. Of dat 
een tussenwoning of ander type huis is blijft belangrijk, 
maar alleréérst moet de woning passen bij de wensen 
en de plannen. Een verwoed autoliefhebber zal grote 
waarde hechten aan een eigen oprit, bij een echtpaar op 
leeftijd staat gelijkvloers wonen hoog op de verlanglijst. 

En zo heeft iedereen zijn of haar eigen gewone of 
buitengewone verlangens.

Bij Boerstaete is het praten over de woonwensen de 
basis voor een succesvolle verkoop of aankoop, we 
proberen ook echt door te vragen. Immers, alleen als we 
weten wat u motiveert en beweegt, kunnen we echt goed 
adviseren. We nemen dan ook uitgebreid de tijd voor 
zo’n oriënterend gesprek. Inderdaad, dat is van beide 
kanten een investering in tijd, maar die winnen we in het 
verkoop- of aankooptraject driedubbel terug. 

Heeft u verhuisplannen of bent u op zoek naar een 
koopwoning? Maak dan een afspraak met één van onze 
makelaars en ervaar in de praktijk dat bij Boerstaete 
geldt: eerst mensen, dan stenen.  Via 0341 - 36 33 55 is 
een afspraak zo gemaakt.

WAT ONDERSCHEIDT BOERSTAETE MAKELAARDIJ

EN HOE GEVEN WIJ INHOUD AAN ONS VAK?

WE BEGINNEN BIJ HET BEGIN: MENSEN.

 “Eerst mensen, 
dan stenen”
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WONINGAANBODKINDEROPVANG

Wie het bedrijf nadert, ziet allereerst een automaat met doosjes 
eieren. Voor twee euro koop je hier 10 biologische eieren. 
Daarnaast staat een gebouw met veel ruimte eromheen: de 
kinderopvang. Hier spelen, eten en slapen dagelijks tientallen 
kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Achter op het terrein staan 
de kippenstallen waar kippen huizen.
Evert Esveld is hier geboren, samen met zijn vrouw Frieda nam 
hij in 2008 het bedrijf in biologische legkippen over van zijn 
ouders. Naast de handel in eieren, zocht het paar naar een 
andere activiteit, het liefst iets wat ze samen konden doen, 
dichtbij huis. Het antwoord vonden ze in agrarische kinderopvang. 
Dierenartsassistente Frieda volgde de opleiding pedagogisch 
medewerker en de kinderopvang werd geboren. 

 “De locatie is werkelijk ideaal, dichtbij het centrum maar wel in 
de weilanden”, vertelt Frieda. “Ik vind het leuk en belangrijk dat 
kinderen kunnen genieten van het buitenleven. We hebben een 
tuinarchitect een natuurlijke speeltuin laten tekenen, elk seizoen 
is het er anders. Er zijn veel planten die vlinders aantrekken, 
we zetten de kinderen er in een kinderwagen naast, met blote 
voeten. Dan kunnen ze ruiken aan de planten, of ze voelen, ook 
met hun voetjes. In het gebouw zitten grote ramen, zodat de 
kinderen de kippen, alpaca’s, konijnen en varkentjes kunnen zien.” 
Buitenzijn en frisse lucht zijn speerpunten bij Kukeleku, er zijn 
zelfs mogelijkheden voor de kleintjes om in speciale buitenbedjes 
te slapen. “Goed voor de ontwikkeling van de longen, ze bouwen 
zo meer weerstand op. Vaak slapen ze langer in een buitenbedje 
dan binnen,” legt Frieda uit. 

Balans
Frieda en Evert spreken van een mooie balans tussen beide 
ondernemingen. In het verleden was dat wel anders. “Tijdens de 
fipronilcrisis moesten wij onze kippen ruimen, dat was een zware 

Een bijzonder kind  
en ei verhaal
WAT WAS ER EERDER, DE KIP OF HET EI? BIJ AGRARISCHE 

KINDEROPVANG KUKELEKU AAN DE HALVINKHUIZERWEG 

125 IN PUTTEN VINDEN ZE DEZE VRAAG NIET BELANGRIJK. 

HIER ZIJN WEL KIPPEN EN EIEREN, MAAR STAAN VOORAL 

KINDEREN VAN 0 TOT 4 JAAR CENTRAAL.

periode. Het medeleven dat we ontvingen van mensen om ons 
heen, zoals de eierklanten en ouders, heeft ons echt door deze 
crisis gesleept. We hebben toen wel de balans opgemaakt en een 
nieuw evenwicht gevonden op het bedrijf door uitbreiding van 
het kinderdagverblijf en één stal kippen waardoor Evert meer tijd 
over heeft voor de veelzijdige organisatie. Nu hebben we een voor 
ons allebei goedwerkende situatie.” Overigens is er voor beide 
sectoren veel regelgeving. Evert: “De regels voor biologische 
ondernemingen veranderen continue. Wist je dat er per kip meer 
vierkante meters voorgeschreven zijn dan voor een kind in de 
opvang? Dat is best wel raar, toch?” 

Automaat
De automaat op de parkeerplaats, een oud exemplaar van de Febo, 
wordt binnenkort vervangen door een geavanceerder model. “De 
nieuwe automaat komt in een overdekte ruimte te staan. Je kunt 
er alleen contactloos of met een pinpas betalen. We krijgen veel 
spontane aanloop van mensen die hier fietsen of wandelen, die 
hebben lang niet altijd contant geld bij zich.” Naast het gebouwtje 
komt een picknickbank waar ouders en andere bezoekers koffie 
kunnen drinken. 
Rondlopend over het grote terrein wijst Frieda: “Zie je die 
fruitbomen daar? Vaak gaan we samen met de kinderen fruit 
plukken of gaan ze gezellig in de boomgaard picknicken. Het is 
supermooi om kinderen èn hun ouders iets mee te geven van het 
leven op het platteland.”

AGRARISCHE K INDEROPVANG KUKELEKU IN PUTTEN

 

 

VANSTEEGTUINMACHINES.NL 
De juiste machine keuze voor uw droomtuin! 

Stationsstraat 47a Putten           Tel. 0341-352859  
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VELUWSE EVENTS

Manager Dick Eijlander van ‘de subtropen op de Veluwe’ weet niet 
welke noviteit hij het mooiste vindt: de nieuwe wildwaterbaan 
of de investeringen in duurzame technologie. “Het mooiste is de 
combinatie van beide, denk ik. Zo’n wildwaterbaan vraagt veel 
energie voor het verwarmen en omhoog pompen van enorme 
hoeveelheden water. Dankzij de investering in een warmtepomp 
gebeurt dit echter zonder een toename van ons energieverbruik.”  

35 cent
Tegelijk is de uitbreiding met 
de wildwaterbaan een belangrijke pijler onder het 
Bosbad Putten van morgen. De verwachting is dat deze attractie 
vele tienduizenden extra gasten naar het zwembad zal trekken. 
“Nu al zijn we de grootste publiekstrekker van Putten met de 
laatste jaren meer dan een kwart miljoen bezoekers. Dat aantal 
zal verder groeien met deze wildwaterbaan erbij.” Het mooie voor 
bezoekers is dat de entreeprijzen dankzij de verwachte groei in 
ticketverkoop niet opeens veel hoger worden. “Dit voorjaar betaalt 
een badgast bij ons 7,40 euro voor een dagkaart, na de zomer 
is dat inclusief gebruik van de wildwaterbaan 7,75 euro. Dat is 
dus een plus van 35 cent.” In het hoogzomerseizoen liggen de 
entreeprijzen altijd iets hoger, maar dan kunnen bezoekers ook 
alle buitenbaden en -faciliteiten gebruiken.

#Ikkannietwachten
Inmiddels is duidelijk dat bezoekers van Bosbad Putten 
reikhalzend uitkijken naar de opening van de wildwaterbaan. 
Updates op Facebook over de voortgang van de bouw worden met 

Waterpret sinds 1949
Een aannemer en een tegelzetter stonden samen 

aan de wieg van Bosbad Putten. De ondernemers G. Knoppert 
en A. de Bruin vonden inspiratie bij Boschbad Apeldoorn en 
wilden kort na de Tweede Wereldoorlog ook een dergelijke 
voorziening in Putten. Dat ging niet helemaal vanzelf, maar 
in juni 1948 begon de bouw van een buitenzwembad in de 
bossen buiten Putten. 

Knoppert verzon de naam: Bosbad Klein Zwitserland. Al snel 
vond een stroom zwemmers de weg naar het bosbad. In de 
loop van 70 jaar is het bad uitgebreid tot een subtropisch 
zwemcomplex, onder de bezoekers zijn ook tienduizenden 
toeristen die hun vakantie op de Veluwe doorbrengen. 
Daarnaast hebben meer dan 50.000 inwoners van Putten en 
omliggende plaatsen hun zwemdiploma gehaald in dit bad. 

Bosbad Putten  goes wild

veel enthousiasme onthaald. #Ikkannietwachten is een 
van de populairste hashtags. “Het wordt dan ook een 
fantastische attractie”, vertelt Dick Eijlander. “Ga maar na, 
die baan is ruim 110 meter lang en zit vol stroomversnellingen en 
relaxbassins. Alle badgasten mogen er in alle jaargetijden gebruik 
van maken.” De wildwaterbaan is het hele jaar open, door de week 
van 10.00 tot 21.00 uur, in het weekend van 9.00 tot 16.30 uur.

RUIM ZEVENTIG JAAR BESTAAT BOSBAD PUTTEN EN HET 

SUBTROPISCHE COMPLEX STAAT AAN DE VOORAVOND 

VAN TWEE REVOLUTIONAIRE VERNIEUWINGEN. DE 

OPENING VAN EEN SPECTACULAIRE WILDWATERBAAN 

IN MEI 2020 VERHOOGT HET ‘FUNGEHALTE’ 

MET VELE PROCENTEN. TEGELIJK IS ER EEN 

DUURZAAMHEIDSPROGRAMMA GESTART, GERICHT 

OP EEN KLIMAATNEUTRALE ENERGIEHUISHOUDING 

IN 2025. “BIJ DE OPENING, RUIM ZEVENTIG JAAR 

GELEDEN, WERD HET WATER DOOR DE ZON 

VERWARMD. NAAR DIE SITUATIE WILLEN WE 

TERUG: EEN BAD DAT ZIJN ENERGIE ONTLEENT AAN 

NATUURLIJKE, HERNIEUWBARE ENERGIEBRONNEN 

ZOALS WIND, ZON EN AARDWARMTE.”

‘Baantjes trekken’
Vanouds zijn ze te vinden in Bosbad Putten, zwemmers 
die eenmaal per week hun baantjes trekken in een van de 
baden. Hun aantal groeit gestaag en dit heeft te maken 
met de bewustwording dat voldoende beweging belangrijk 
is. Opvallend: zwemmen is steeds vaker een alternatief 
voor hardlopen. “Terecht”, vindt manager Dick Eijlander. 
“Het is minder blessuregevoelig, je loopt in de winter 
niet langs slecht verlichte wegen en heel belangrijk, je 
traint veel meer spiergroepen. Speciaal voor deze groep 
zwemsporters hebben we extra voordelige vroege vogels 
en late zwemmers tickets. En met een meerbadenkaart 
kunnen zij nog voordeliger sporten.”
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DEZE WONINGEN
HEBBEN WIJ

RECENT VERKOCHT.
HEEFT U OOK

VERKOOPPLANNEN?
BEL 0341 - 363355

VOOR DAT
ENE MOMENT!

KOM EENS LANGS IN ONZE WINKEL
DORPSSTRAAT 13 PUTTEN

b.v.
De Broekermolen
t imme r f ab r i e k

Timmerfabriek De Broekermolen BV

www.debroekermolen.nl
Timmerfabriek De Broekermolen BV • Broekermolenweg 4 • 3882 MG  Putten
T (0341) - 35 06 73 • F (0341) - 35 52 57 • E info@debroekermolen.nl

Gespecialiseerd in:
• (Luxe) kozijnen
• Houtskeletbouw
• Lijstwerk, luiken, deuren etc.
• Trappen Nr.33249

HOEVEEL GANGEN? U MAG HET ZEGGEN!
31,50 euro per persoon

Woensdag t/m Zondag vanaf 17:00 geopend

Putterweg 2 - 3851 GD  Ermelo - Reserveren? 0341-554311

SAMEN KIEZEN, SAMEN DELEN, 
SAMEN PROEVEN!
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