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Beleving bij JanZ SmaakPalet
Veel activiteiten in Veluws Museum

Jan Zwakenberg noemt zijn winkel aan
de Scheuterstraat in Epe ‘de leukste
speciaalzaak in Epe’. Dat is niets
teveel gezegd. Want JanZSmaakPalet
is allesbehalve doorsnee. Normaal
gesproken is het in de gezellige
winkel/schenkerij een zoete inval.
Maar als gevolg van corona is dat dit
jaar enigszins anders. Eigenaar Jan
Zwakenberg kijkt terug op een bewogen
periode.

Hagedoorns Plaatse

“Mijn vrouw en ik hebben altijd tegen elkaar gezegd: ‘We beginnen nooit een eigen zaak’.” Jan Zwakenberg glimlacht. “Maar
6 jaar geleden hebben we toch de stap gewaagd en zijn we
begonnen met JanZSmaakPalet. We hebben de zaak helemaal
ingericht op de manier die wij het beste vinden: gezellig en vol.
Het bezoeken van een winkel moet een leuke belevenis zijn.”
Een bezoek aan JanZSmaakPalet is zeker een belevenis. In de
gezellig volle ruimte staat een groot aantal producten opgesteld, waaronder bijvoorbeeld een uitgebreid assortiment van
speciale koffie- en theesoorten, koffie- en thee-accessoires,
koffie-automaten in allerlei varianten, bonbons, chocolade
en ingepakte (kerst)pakketten, bedoeld om te versturen naar
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door
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Deze kindermiddagen zijn toeganmuseumboerderij of met een bezoek aan
kelijk voor kinderen in de basisschoolde exposities: ‘Het Brieschend Paard’ en
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niet meer. Het zat hier altijd vol, maar opeens

het helemaal in. We hebben de meeste stoelen en tafels uit de
zaak gehaald en voorlopig opgeborgen.”
Volgens Jan werd het daardoor plotseling een beetje ‘een
saaie boel’ in de anders zo drukke winkel. Toch was er niet
opeens minder werk. “In november 2019 heb ik een nieuwe
koffiebrander aangeschaft bij de bekende fabrikant Giesen,
waarmee ik zes keer zoveel koffie kan branden als met de
oude machine die hier stond. De nieuwe machine heeft ons er
eigenlijk doorheen gesleept. Want vanaf maart, toen opeens
die ‘hamsterperode’ begon, liep het echt storm voor onze
koffie. En dat is niet meer veranderd. Ik ben dit jaar dus heel
druk geweest met het branden van koffie.”
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Op Hagedoorns Plaatse vinden dit najaar diverse
activiteiten plaats, waaronder verschillende
exposities en natuurlijk de kindermiddagen in de
herfstvakantie.
Een team van vrijwilligers organiseert enthousiast
deze activiteiten en verzorgt de begeleiding ervan.
kindermiddagen rekent op veel kinderen en zal er leerzame en gezellige middagen van maken. Voor de kinderen is
de toegang W 3,00 inclusief drinken en
een versnapering. (Volwassenen betalen de normale toegangsprijs van
W 4,00).

den enthousiast dieren van de boerderij. Natuurlijk werd speciaal aandacht
besteed aan de paarden op de boerderij
in verband met de tentoonstelling
van de aquarellen van Rien Poortvliet
met de titel: Het Brieschend Paard. De
resultaten konden gedroogd worden of
gebakken.
Op woensdag 23 oktober zal gewerkt
worden met natuurlijk materiaal van de
herfst. Fraai gekleurde herfstbladeren,
maar ook eikeltjes, dennenappels, beu-

kennootjes, bolsters, boomvruchten,
mos en schors horen daar bij. Je kunt
er prachtige herfststukken van maken,
zoals deurkransen. Op de boerderij
moet alles worden klaargemaakt voor
de winter. Veel herfstproducten worden
ook gebruikt om gereedschap te maken
(bezems bijvoorbeeld) Is er tijd over,
dan gaan de kinderen buiten spelen met
oud-Hollandse spelen.
Tijdens de middag is er voor de kinderen drinken en koek. Het team van de

Exposities
Ieder jaar vinden, naast de gebruikelijke
tentoonstelling van boerenmaterialen
rond 1900, enkele wisselexposities
plaats. Dit jaar gaat het om: ‘Het Brieschend Paard’, aquarellen van Rien
Poortvliet. In het gelijknamige boek belicht Rien Poortvliet de rol van het paard
in de samenleving, maar vooral de rol
van het paard op de boerderij. Daarnaast
een kledingexpositie die dit jaar gaat
over het ondergoed uit de vorige eeuw
onder de titel: ‘Ondergoed, bijzonder
goed’. Vele gebreide hemden, uitklapbare

onderbroeken, ongek(r)uisde exemplaren en warme Jansen-en-Tilanus borstrokken worden getoond. Het gebruik
en het belang van dit ondergoed wordt
toegelicht. Al met al een bijzondere expositie van een net zo bijzonder onderdeel
van de kledingcollectie van het museum.
Beide exposities zijn nog tot eind december 2013 te bewonderen.
Tenslotte heeft de afgelopen weken een
speciale kunstexpositie plaatsgevonden
in verband met het 10-jarig bestaan van
glasgalerie de Aventurijn. Titel: ‘Landleven beleven in glas’.
Tussen de cultuurhistorische materialen
stonden de glazen objecten opgesteld.
De objecten sloten naadloos aan bij de
thema’s van de tentoonstellingen.
Vuur
In 2014 zal het belangrijkste thema zijn:
vuur. De wisselexposities zullen daarop
worden samengesteld en maandelijks
zal een thema rond ‘vuur’ worden belicht, waaronder: vuur en licht, vuur en
warmte, vuur en vlam, vuur en voeding,
vuur en gevaar.
www.hagedoornsplaatse.nl

Jan Zwakenberg:“Het bezoeken van een winkel moet een
leuke belevenis zijn.”
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Advertentietarieven

Wie zijn wij?

Tijdschriftformaat

Tarief per plaatsing
Formaat b x h

1x

6x

11x

1/1 pagina

183 x 255 mm

€ 650

€ 620

€ 580

1/2 pagina

183 x 125 mm

€ 375

€ 350

€ 320

1/4 pagina

90 x 125 mm

€ 220

€ 200

€ 175

1/8 pagina

90 x 61 mm

€ 145

€ 130

€ 110

Voorpagina*

43 x 40 mm

€ 200

€ 175

€ 150

*25% korting in combinatie met een advertentie in het binnenwerk.
Banners

Formaat b x h

Tarief

Banner homepage website

300 x 178 pixels

€ 75 per maand*

Banner nieuwsbrief

600 x 78 pixels
172 x 106 pixels

€ 50 per keer

Megabanner

960 x 120 pixels

€ 125 per maand

*Banner blijft zichtbaar op achterliggende pagina's
Genoemde prijzen zijn exclusief btw en inclusief doorplaatsing van uw
advertentie op een digitale versie van de krant, die op onze websites
www.uitgeverijgelderland.nl en www.veluweactiefkrant.nl worden geplaatst. Bovendien wordt de krant gepromoot via onze social media-kanalen.
Gratis opmaak van uw advertentie
Uitgeverij Gelderland beschikt over een eigen dtp-studio die uw advertenties, advertorials, brochures enz. desgewenst kan ontwerpen en opmaken. Indien dit materiaal gebruikt wordt voor plaatsing
in een van onze uitgaven, bieden wij dit gratis aan als extra service
naar onze (nieuwe) klanten. Indien het door ons geproduceerde
materiaal (ook) gebruikt dient te worden voor overige doeleinden
(foldermateriaal, andere kranten of tijdschriften, enz.) zullen wij
hiervoor de gemaakte kosten in de vorm van een uurtarief doorberekenen.

Uitgeverij Gelderland brengt al 30 jaar uiteenlopende
boeken, kranten en tijdschriften op de markt. Dankzij
onze brede ervaring kunnen we uw wensen en eisen
vertalen in een optimale boodschap richting uw doelgroep. Onze werkwijze kenmerkt zich als professioneel
en gedreven, maar bovenal als prettig, persoonlijk en
flexibel. Samen met u hebben wij slechts één doel voor
ogen: uw product of dienst onder de aandacht brengen
via opvallende en inspirerende uitgaven, digitaal of
gedrukt.
Onze kranten op het gebied van lifestyle, sport en cultuur kennen een groot bereik in de wijde regio. Hetzelfde geldt voor onze specials. Er is altijd wel een uitgave
bij die op uw lijf is geschreven. En zo niet? Dan kunnen
wij die desgewenst speciaal voor u maken. Onze kranten hebben dankzij de thematische aanpak een hoge
attentiewaarde en sterke bewaarfunctie. Bovendien
blijkt uit onderzoek dat elke krant door meerdere personen wordt gelezen.
Onze kranten worden in de betreffende regio huis-aanhuis verspreid en zijn ook geheel op internet door te
bladeren op onze websites www.uitgeverijgelderland.nl
en natuurlijk op www.veluweactiefkrant.nl. Bovendien
wordt elke krant gepromoot via onze social mediakanalen.

‘Het gaat goed met mij’
Oud-Vaassense Nurija van Schoonhoven heeft parallel aan elkaar twee verhalen.
Als profvoetbalster maakt ze deel uit van de selectie van PSV Vrouwen I, maar
daarnaast werd zij op 2-jarige leeftijd geadopteerd door haar adoptieouders in
Vaassen. Vorig jaar vond ze via het programma ‘Spoorloos’ haar biologische
moeder terug in Rusland. Ze was destijds uitvoerig in het nieuws. Maar hoe gaat
het nu? “Het gaat goed met mij.”

Het Berghuizerbad in Wapenveld bestaat dit jaar 50 jaar. Het geplande grote
jubileumfeest zat er niet in, maar volgens Geb Dokter, woordvoerder namens het
bestuur van de Stichting Berghuizerbad, houden we dat tegoed.
Het Berghuizerbad kon in 1970 gebouwd
worden dankzij een bijdrage van 100.000
gulden van de toenmalige Berghuizer
Papierfabriek. Die schonk het bedrag bij
het 250-jarig bestaan in 1968. Jarenlang
was het zwembad een begrip, maar
langzamerhand kwam de klad erin. In
2014 dreigde het bad zelfs kopje onder
te gaan. Totdat de Stichting Berghuizerbad in het leven werd geroepen. Die
stichting kreeg veel voor elkaar en haalde keer op keer de benodigde gelden op
om het zwembad draaiende te houden.
Drie jaar geleden werd zelfs het schoolzwemmen nieuw leven ingeblazen.

Tijdschriftformaat
Zetspiegel: breedte 183 x 255 millimeter
Bladspiegel: breedte 195 x 265 millimeter
Advertentiemateriaal
Aanleveren als PDF per e-mail
Afbeeldingen minimaal 300dpi
Tekst: in Word
Banner: 300 x 178 pixels
Megabanner: 960 x 120 pixels

Berghuizerbad ziet
Abraham

Handtekeningenactie in Heerde (2013) voor het behoud van het Berghuizerbad.
Scan Covery Trial
Begin dit jaar kon een cheque € 45.310
euro worden bijgeschreven dankzij drie
regionale teams die deelnamen aan de
Scan Covery Trial en die daarmee geld
binnenhaalden voor het zwembad. Daarmee was het schoolzwemmen weer een
jaar geborgd en was er ruimte voor omlijstende activiteiten. Geb Dokter hoopt
dat de politiek ook zijn verantwoordelijkheid neemt en het schoolzwemmen
voor de toekomst veilig gaat stellen.

De Stichting Berghuizerbad anticipeert
voortdurend op actuele ontwikkelingen.
Dat bleek weer eens afgelopen zomer,
toen zwemschool Akwaak (met vestigingen in onder andere Zwolle, Wapenveld en Zutphen) failliet ging. Zo’n 375
klanten in Wapenveld dreigden de dupe
te worden. Maar kinderen die zwemles
hadden bij de failliete zwemschool en
deelnemers aan het doelgroepzwemmen
hoefden in Wapenveld geen les te mis-

sen. Vanaf maandag 6 juli nam Stichting Berghuizerbad alle Wapenveldse
activiteiten over. Ook de zes personeelsleden, die samen zo’n 60 uur aan lessen
verzorgden, kwamen in dienst van de
Stichting Berthuizerbad.
Opsteker
“In de praktijk betekent het dat we de
verschillende lessen voor zwemles en
doelgroepen één op één hebben overgenomen. Omdat ook het klantenbestand
nu onder de paraplu van de stichting
valt, verloopt alles soepel”, aldus Geb.
“Hiermee hebben we alle disciplines
weer in eigen hand. Iedereen heeft het
gevoel dat het Berghuizerbad weer ‘van
ons’ is. En dat is een enorme opsteker in
zo’n vreemd jubileumjaar.”
www.berghuizerbad.com.

Nurija van Schoonhoven maakt deel
uit van de selectie van PSV Vrouwen I.
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Ondertekening van de akte van oprichting van Stichting Berghuizerbad bij Notaris Feijen &
de Vries in Heerde.

Tekst: Ton Brands
Foto’s: Stichting Berghuizerbad
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Jan de Graaf:
‘Je moet ernaartoe om te weten wat er gebeurt’
Jan de Graaf is sociaal werker bij Koppel-Swoe en namens deze
organisatie maakt hij deel uit van de commissie die de Pleinmarkt
organiseert. Volgens Jan heeft de Pleinmarkt zijn meerwaarde
ruimschoots bewezen. “Het is een laagdrempelig evenement. De
bevolking kan gewoon op straat kennis maken met cultuur, zorg en
welzijn. Je moet ernaartoe om te weten wat er in het dorp gebeurt
op het gebied van kunst, cultuur en welzijn.”

Wat is je favoriete restaurant in onze regio?
“De Baron. Je hebt er redelijke keus. Het eten is goed en ze hanteren nette prijzen.”
Wat is het mooiste, nog niet ontdekte plekje in deze regio?
“De strook tussen IJssel en kanaal, langs de weteringen. Ik geniet
van het open landschap en de mooie vergezichten.”
Wat mis je in Epe?
“Slechtweervoorzieningen. De gemeente heeft weinig musea. De
natuur is mooi, maar als het slecht weer is, dan is hier weinig te
doen.”
Wat is je grootste ergernis?
“Vernielingen. Meestal gebeurt dat ’s nachts, zodat de daders niet
te achterhalen zijn. Compleet zinloos. Ik begrijp niet wat daar de
lol van is.”
Wie verdient er hier in Epe een bloemetje?
“Theo Rink. Hij is een enorm actieve vrijwilliger. Hij organiseert
allerlei activiteiten, vooral voor nieuwkomers, waarbij hij goed samenwerkt met de gemeente en Koppel-Swoe. Zo zamelt hij computers in bij bedrijven, die hij dan weer doorgeeft aan deze groep. Hij
organiseert praatavonden en hij brengt werkgevers en potentiële
werknemers bij elkaar. Ook organiseert hij vanuit de kerk ontmoetingen tussen autochtone kerkgangers en nieuwkomers.”

Tekst en foto: Gerrit Tenkink

VA -K RA NT

VA -K RA NT

DE TOP 5 VAN... | 23

