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Mijn vader zorgde (natuurlijk samen met mijn moeder) voor
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de opvoeding thuis. Dat stopte thuis echter niet: ook op

familiebedrijf, onder leiding van mijn
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zakelijk vlak heb ik veel van hem geleerd. In al die zestig jaar
is onze werkwijze onveranderd: we kennen de markt, gaan

vader, Henk Westeneng sr. Hij overleed

adequaat en doelgericht te werk en zijn zo goed mogelijk

na een kort ziekbed in 2018 op de leeftijd

bereikbaar voor onze klanten.

van 87 jaar. Nog altijd zijn we datzelfde

Mijn vader zei vaak: “Klanten zijn niet van jou afhankelijk.

familiebedrijf. Het voelt nog steeds als

Jij bent van je klanten afhankelijk. Zorg daarom dat je bereik-

een plezierig en warm nest. Een plek

baar bent.” Zonder klanten was en is Westeneng Makelaardij

waar we voor elkaar én onze klanten
klaarstaan, altijd bereid voor die éne stap

WOONTHEMA’S

O

extra. Dát is de kracht van wie we zijn!

niets. Dat brengt me bij een woord van dank. Gericht aan
onze trouwe klanten, veel relaties bestaan al jaren. Stuk voor
stuk mensen die op basis van wederzijds vertrouwen met ons
in zee gingen, soms meerdere keren. Voor een echtpaar hebben we inmiddels elf (!) keer een woning succesvol verkocht.
In de geest van mijn vader: “Doe je best en wees pro-actief.”

4

Pieter Heenck Unieke ontwerpen

Westeneng Makelaardij

8

Koesveld Financiële Specialisten Hypotheek & verzekering

Zestig jaar was er vertrouwen en kregen we kansen. Dat doet

Thorbeckelaan 18, 3771 EG Barneveld

10

Jansen 2wielers Tweedehands kwaliteitsfietsen

je als mens én als professional goed. Het biedt perspectief

11

Van Ginkel Keukens Familiebedrijf pur sang

voor vandaag en morgen. We zeggen het op kantoor heel

T. (0342) 415 589

12

Van Manen Haarden & Kachels Slapen en stoken

vaak tegen elkaar: “Omgaan met mensen is en blijft het

E. info@westeneng-makelaardij.nl

14

Buitenpracht Stijlvolle buitenverblijven

mooiste wat er is.”

22

Romijn Installatietechniek en Stiebel Eltron De toekomst

24

Van den Berg Rietdekkers Passie voor het ambacht
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J U B I L E UM TEA M WESTEN EN G

1
2

Raad de plaat
Het gedreven team van Westeneng Makelaardij is veel in Barneveld

3

en omstreken te zien. Herkent u alle medewerkers van ons kantoor
als u de foto’s uit de jonge jaren ziet?
Bekijk onderaan de pagina de antwoorden.
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bouwing tot aan een complete woning

de mogelijkheden zijn qua constructie

bouwkundig ontwerper

of bedrijfshal. Pieter staat u als klant

en materiaaltoepassing. Hierdoor

in het creatieve voortraject graag met

wordt het niet alleen een mooi, maar

raad en daad terzijde. “Eerst luisteren

ook praktisch (uitvoerbaar) bouwplan.”

inspireren door de mooie
architectuur in ons land.

naar de ideeën en wensen, daarna het

“Ik kan erg genieten van de

toetsen van de ideeën aan het gelden-

gevels in een historische stad,
rijen in het landschap.”

volgen de vergunningen en berekeningen.” Mocht de klant alles uit handen willen geven dan verzorgt Pieter
ook een aannemer en/of bouwteam.

stijlen en moderne architectuur past

WO O N TH E MA U N I E K E ONTWER PE N

Henk

Mathilda

o

Margriet

n

o

Jan

André

fase het mooiste: het omzetten van de
ideeën naar een 3D-ontwerp. Tot slot

Engelsestadweg 15

Pieter graag in zijn ontwerpen toe.

PR AK TIJ K E RVAR I NG

3772 TL Barneveld

“Op die manier creëer je, samen met

Omdat Pieter eerst als timmerman

info@heenck.nl

de opdrachtgever, een geheel eigen

werkzaam was, ervaart hij die praktijk-

06 - 190 036 00

bouwstijl.”

ervaring als waardevolle toevoeging in
zijn vak. “Door de ervaring in heel di-

Vanaf het prille idee voor een ver-

Martijn

Welkom André en Hannelore!

de bestemmingsplan en in de derde

maar ook van oude boerde-

De combinatie van traditionele bouw-

Pauline

Een

n

Pieter Heenck laat zich als

n

UNIEKE ONTWERPEN DOOR DE
COMBINATIE VAN BOUWSTIJLEN

Hannelore

Heleen

n

PIETER HEENCK

8

“Bouwen aan
vertrouwen is
mijn drijfveer.”
ANDRÉ BLOK
Commercieel medewerker

www.heenck.nl

“Ik wilde deze kans
niet laten schieten!”
Hannelore Pladdet (19): “Mijn opleiding tot Management
Assistent heb ik kortgeleden afgerond. Vanuit Westeneng
Makelaardij werd ik verschillende keren benaderd met de
vraag of ik bij hen wilde komen werken. Nadat ik een keertje
heb meegekeken, wist ik zeker dat ik deze kans niet wilde

verse projecten, weet ik heel goed wat
Een nieuw gezicht als toekomstig makelaar bij Westeneng Makelaardij: André Blok (28). “Toen ik de vacature
bij Westeneng Makelaardij zag heb ik geen seconde
getwijfeld. Opvallend tijdens het eerste gesprek was de

UNIEKE BOUWSTIJL

positieve sfeer en het hechte team. Ik zie er naar uit om

Ieder project staat op zichzelf en is uniek. “Mijn ontwerp is altijd het

de opleiding te volgen en potentiële klanten te ontmoe-

resultaat van de locatie en omgeving, de specifieke wensen van de op-

ten. In het klantcontact staan luisteren en vertrouwen

drachtgevers en het budget. Door het creatief toepassen van die

kweken voor mij centraal. Want… het verkopen en kopen

verschillende facetten ontstaat een unieke bouwstijl.”

van een woning is een grote stap.”

laten schieten. Inmiddels ben ik in dienst en hoop ik over een
poosje te starten met de opleiding tot Assistent Makelaar.
Westeneng Makelaardij is een prettige werkgever. Er
hangt een goede en open sfeer en de klant
staat centraal. Ik ben blij dat ik daar
mijn bijdrage aan mag leveren.”

HANNELORE PLADDET
Secretaresse Wonen

Oplossing: 1. Hannelore, 2. Jan, 3. Henk, 4. Mathilda, 5. André, 6. Ellen, 7. Margriet, 8. Pauline, 9. Martijn, 10. Heleen
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R EPORTAGE META MOR FOSE H UGO DE GRO OTL A AN

Voor

Ko en Corine kochten ruim 13 jaar
geleden een middenwoning in de
geliefde wijk Norschoten. Ko: “Een heel
fijn huis waar we met plezier hebben
gewoond. Maar we hebben altijd
tegen elkaar gezegd dat we na circa
tien jaar een stap wilden maken. En
dat is gelukt.”
O PA’ S A DV I ES

huis te laten voldoen aan de woon-

ingedeeld en gestyled. Het vrije

Corine werd, als kleindochter van

wensen in deze tijd. Samen met onze

uitzicht terwijl je staat te koken, de

Henk Westeneng sr., diverse keren

aannemer maakten we een andere

fijne apparatuur en de grijsblauwe

door hem geattendeerd op de woning

indeling, waarbij uiteindelijk slechts

kleur van de keuken maakt dat we

aan de Hugo de Grootlaan. “Opa wist

één muur bleef staan. Verder is de ge-

hier graag zijn. Doordat het een royale

dat ik graag in deze wijk wilde wonen,

hele woning gestript”, aldus Ko. “Vier

woonkeuken is, brengen we hier het

omdat ik er ben opgegroeid. En er

maanden lang hebben we met man

grootste gedeelte van onze vrije tijd

staan oudere woningen, waar ik erg

en macht gewerkt.” Corine vult aan:

door en dat is goud waard.”

van houd. Deze woning vonden we te

“Het interieur van onze woning is nu

duur, dus lieten we hem min of meer

helemaal ingedeeld en ingericht naar

G O ED E VO O R B E R E I D I N G

los. Totdat opa zei dat de eigenaren

onze smaak. De buitenkant van de

Ko en Corine kijken positief terug op

de woning echt kwijtwilden, omdat

woning wilden we graag laten stuken,

de complete verbouwing. “Natuurlijk

het al twee jaar te koop stond. We

iets wat afgelopen voorjaar is gedaan.

was het een uitdaging en een groot

laar niet gedacht. “Toch bleek niets minder waar!” Het echtpaar

moesten volgens opa maar een bod

Komend jaar staat de tuin met de

project, maar met een strakke plan-

woont samen met hun zoon Friso (4 jaar) in een vrijstaande

doen. Tot onze grote verbazing ging de

garage op de planning.”

ning en goede voorbereiding qua

VAN GEDATEERDE BUNGALOW NAAR

VRIJSTAANDE WONING
MET UITSTRALING
Dat het hun droomwoning werd, hadden Ko en Corine Boste-

woning aan de Hugo de Grootlaan in Barneveld. Samen runnen
mijn verlanglijstje, deze woning hadden wij niet in beeld door
de hoge vraagprijs”, aldus Corine. “Het liep anders en inmiddels
wonen we hier al 3,5 jaar met veel plezier!”

inrichting en materiaalkeuze is zoiets

verkopende partij akkoord en waren
WO O N K EU K EN FAVO R I ET

echt gaaf om te doen!” En opa? “Die

Op de vraag wat de favoriete ruimte

heeft het helaas niet meer gezien

WO N I N G STR I P P EN

van het echtpaar is, roepen ze tegelijk

toen het af was, maar tijdens de

Het grote sloop- en breekwerk kon

‘de woonkeuken’! “De keuken is

verbouwing is hij wel een aantal keren

beginnen. “De woning was flink

door een vriend van ons gemaakt en

geweest. Mooi dat we dat met hem

gedateerd. Alles moest eruit om het

helemaal naar onze eigen wensen

konden delen.”

we ineens eigenaren.”

ze hotel-restaurant De Lunterse Boer. “De wijk stond hoog op

6

Het interieur
is helemaal
ingedeeld en
ingericht naar
onze smaak.”

WESTENENG MAKELAARDIJ
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R EPO RTAG E

VAN KOESVELD FINANCIËLE SPECIALISTEN

ONAFHANKELIJK, PROFESSIONEEL
EN ADEQUAAT

Jan

OUD
BARNEVELD
Jan Westeneng heeft een bijzondere interesse in ‘Oud Barneveld’.
Dat blijkt wel uit zijn enorme archief met oude foto’s. Dit komt

Specialisten als het gaat

het verkoopproces altijd ten goede. Zo slaan we bij het in de ver-

om hypotheken en verze-

koop nemen van een oudere woning altijd het archief er

keringen. Dat mogen de

even op na.

vakmensen van Van Koesveld
Langstraat 113

Financiële Specialisten zich
met recht noemen. Al meer

“In dit pand wordt al ruim 120 jaar vers

dan 25 jaar staan zij klaar

brood gebakken en verkocht. Bakkerij Koot
is nog altijd een begrip in Barneveld en

voor zowel particuliere als

omgeving.”

zakelijke klanten.

Langstraat 58

3

Langstraat 11

Nico van Koesveld, eigenaar: “Dit
in combinatie met het juiste aanbod
Van Koesveld

levert een gedegen financieel advies

Financiële Specialisten

op voor onze klanten. En daar doen we

iedere casus vast en zij geven alles met

het voor!”

een gerust hart uit handen.”

WO O N TH E MA HYPOTH EE K EN V E RZ EK E R I N G

Van der Laan, gevolgd door het pand van

“Hier zat jarenlang bakker

Caballero waar Barnevelders hun sigaartjes

J.H. Heineman.”

kochten. Rechts ervan zat de voormalige
Rotterdamse Bank en tot slot Hol Sport

De Spil 21A,

8

“Vier panden op rij: links zat Apotheek

Langstraat 58

doen we snel en goed. Want ervaring

PA RTICU LI ER E HYPOTH EEK

HYPOTH E E K VO OR B E D R IJVE N

3774 PG Kootwijkerbroek

Wanneer u een hypotheek afsluit wilt

Bedrijven en een hypotheek. “Vaak

nico@koesveld.nl

Spoorstraat 11

Langstraat 21

wordt zo’n traject bij een bank in gang

0342 - 424 242

gezet. Wanneer een bank een negatief

06 - 290 826 10

kijken we op onafhankelijke wijze met

advies geeft staat de wagen stil.

onze klanten naar de verschillende

Maar niet bij Van Koesveld Financiële

mogelijkheden die er zijn. Door onze

Specialisten! Wij dienen een plan in bij

drogist. Op dit moment is dit het

software kunnen we alle hypotheek-

niet alleen banken, maar ook bij andere

pand van DA. Daarvoor zat 45

verstrekkers met elkaar vergelijken. Zo

geldverstrekkers. Zo spreid je je kansen.

is de klant ervan verzekerd dat hij de

Samen met de geldverstrekker die posi-

juiste hypotheek tegen goede rente

tief reageert werken we een plan uit en

afsluit. De succesfactoren hierbij zijn:

kan de zakelijke klant verder bouwen

grondige verdieping in de wensen van

aan zijn zakelijke toekomst.”

zoals klanten zeggen: we bijten ons in

VERZE K E R I NGE N
Ook als het gaat om verzekeringen kijkt
Van Koesveld Financiële Specialisten

Ervaring in combinatie
met het juiste aanbod

net een stukje verder. “De ene klant
gaat voor zo min mogelijk verzekering,
terwijl de ander kiest vanuit het prin-

levert een gedegen

cipe: risico’s die ik niet mag lopen wil

financieel advies op

ik verzekeren. Daarin nemen we niet

voor onze klanten. En
daar doen we het voor!”

alleen de gehele financiële situatie van
de klant mee, maar we verzorgen ook

sportartikelen.”

“Dit statige pand droeg vroeger

“Vanuit een persoonlijke aanpak

www.koesveld.nl

waar men terecht kon voor allerhande

de naam ‘Villa Betsy’ en is jaren-

u als particulier het beste aanbod.

de klant en heldere communicatie. Of

Langstraat 21

lang bewoond geweest door dhr.
H. van de Craats en later door
huisarts G. Rijken.”

Hoofdstraat 165 Voorthuizen
“Nummer 165 is gelinkt aan een

jaar lang drogisterij Van Doorn

KOESVELD MAAKT
HET VERSCHIL

er. En nog verder terug in de tijd:
drogisterij Vaarkamp.”

Meneer Jansen wil
€750.000,- zakelijk ge-

Beatrixlaan 1 Voorthuizen

Spoorstraat 11

financierd hebben. De huis-

“Een uniek woonobject waarin fotograaf

bank biedt dit aan tegen

Van de Kraats een geweldig onderkomen

een rentetarief van 3,65%.

Emmastraat/Langstraat

De aanbieding die Van
Koesveld Hypotheken neer-

Jonge. Zij hadden daar een zoge-

2,8%. Meneer bespaart

noemd restaurant/eethuis onder

€ 6.375,- per jaar. Op tien
Jansen € 63.750,-!

had gevonden.”

“Dit pand was van fam. De

legt is een rentetarief van

jaar bespaart meneer

Hoofdstraat 165

de naam ‘De Straaljager’.”
Hoek Emmastraat/Langstraat

een risicoanalyse. Kortom: maatwerk.”

Beatrixlaan 1
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JANSEN 2WIELERS

TWEEDEHANDS
KWALITEITSFIETSEN
Wie Jansen 2wielers hoort, weet

geldt ook hier: aanbod voor het hele

direct waar het over gaat. De Bar-

gezin.

voor volop fietsplezier. Eigenaar
Eric Jansen: “Wij hebben een

TWEEDEHANDS
Eric wil hiermee meer aandacht voor

groot aanbod qua nieuwe fietsen

keurige tweedehands exemplaren.

en dat voor het hele gezin. Daarbij

“Voorheen stond onze zolder vol met

is de e-bike een absolute favoriet

een groot aantal tweedehands fietsen,

onder zowel jongeren als oude-

maar die kwamen niet tot hun recht.

ren. Deze fietsen zijn overigens
WO O N TH E MA T WE E D E H AN DS KWAL ITE ITSF I E TSE N

MEER AANDACHT VOOR

ook tweedehands verkrijgbaar.
En dat brengt me meteen bij de
uitbreiding van Jansen 2wielers.”

Inmiddels hebben we er zo’n 350 in de
nieuwe winkel staan. Zo kunnen mensen met elk budget een kwalitatief
hoogwaardige fiets aanschaffen. Van
e-bike tot stationsfiets.”

Op de fiets naar school, naar het werk,

KWALITEIT EN GARANTIE

recreatief de Veluwe over, of gewoon

De keuze aan gebruikte fietsen is

voor de dagelijkse boodschappen.

enorm. Eric: “Klanten treffen diverse

Jansen 2wielers levert de fiets, de

€ 25

korting

VAN GINKEL KEUKENS

EEN FAMILIEBEDRIJF
PUR SANG

Op vertoon van deze
advertentie ontvangt u
€ 25,- korting op een
tweedehands fiets.
Minimale waarde: € 200,Geldig t/m 31-12-2021

Opgericht door vader, overge-

heid, een goed gesprek en een lekker

nomen door zoon… Zo gaat het

glas wijn. De keuken is een belevings-

bij het makelaarskantoor van

wereld op zich.”

Westeneng Makelaardij, maar
ook bij het familiebedrijf Van

TRENDS IN KEUKENLAND

modellen, merken en groottes aan. De

Ginkel Keukens. John van Ginkel,

Van Ginkel Keukens gaat op geheel

benodigde accessoires en uiteraard de

kwaliteit en veiligheid van de fietsen

eigenaar: “Al ruim 60 jaar leveren

beste service en reparatie. “Dat doen

is gewaarborgd. Elke fiets is nauwge-

we kwaliteitskeukens: exclusief

we al jaren. Maar we hebben sinds be-

zet gecontroleerd door onze experts.

gin dit jaar ons magazijn omgebouwd

We geven net als bij een nieuwe fiets

en geheel ingericht naar uw

“Keukens met onder andere stijlvolle

tot prachtige tweede winkel. Circa 150

garantie.”

wensen!”

marmeren bladen, standaard uitge-

meter verder in de straat, op nummer

Van Ginkel Keukens
feliciteert Westeneng
Makelaardij met haar
jubileum!

eigen wijze mee in dit proces en heeft
onder meer de showroom aan de
Marconistraat recent vernieuwd.

rust met een Quooker en werkbla-

45, kunnen klanten terecht voor kwa-

Voor reparaties kunnen klanten met

Showroom nieuw
en werkplaats

litatief hoogwaardige tweedehands

hun tweedehands fiets gewoon bij de

Livingstonestraat 9b

fietsen. Net als voor nieuwe fietsen

werkplaats op nummer 9b terecht.

woonkeuken is een centrale plek

zwarte keuken plaats gaat maken voor

3772 KG Barneveld

info@vanginkelkeukens.nl

waar mensen genieten van koken en

keukens die lichter van kleur zijn. “Zo

(0342) 412 501

bakken, maar waar eveneens de dag

vloeit een keuken als het ware door

wordt gestart met vroege vogels en

naar een licht interieur met bijvoor-

avondmensen genieten van gezellig-

beeld een visgraat vloer.”

De keuken wordt meer en meer het

dafzuiging zijn helemaal van deze

Marconistraat 8

middelpunt van een woning. “De

tijd. Daarbij is het opvallend dat de

3771 AM Barneveld

www.vanginkelkeukens.nl

Occasions
Livingstonestraat 45

WORKSHOPS IN DEMOKEUKEN

3772 KG Barneveld

Thuiskoks opgelet! Van Ginkel Keukens heeft, gelijk met de vernieuwing

info@jansen2wielers.nl

van de showroom, een demokeuken gerealiseerd. “Klanten en

(0342) 422 148

geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de meest uiteenlopende workshops, geleid door een professionele kok.”

www.jansen2wielers.nl
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WO O N TH E MA FA MI L I E B E D R I J F P U R SAN G

neveldse fietsenzaak staat garant
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Foto: Hiemstra Media

R E PO RTAG E K A PSA LO N R I A

VAN MANEN KACHELS EN SLAAPKAMERS

TOT RUST KOMEN BIJ
HET VUUR EN IN BED
Tot rust komen bij het vuur. Een

SF E E R M AK E R

heerlijke warmte verspreidt zich

Sfeer en duurzaamheid gaan bij Van Manen Haarden & Kachels hand in hand.

door de kamer. De oranje gloed
van flakkerende vlammen zorgt
voor een unieke sfeer. Het is
niet voor niets dat Van Manen

WO O N TH E MA S L AP EN E N STOK EN

pellets, elektrisch en bio-ethanol, het is er allemaal! Door de grote diversiteit
kan iedereen hier slagen.

“Als ik de kapsalon ooit verkoop, mag jij het doen…” Het was een belofte van

Henk van de Pol: “Wij bieden maatwerkoplossingen voor ieder interieur. Dat

de voormalig eigenaresse van Kapsalon Ria, Ria Schreuder, gericht aan Henk

begint bij een bezoek aan onze showroom. Na een technisch bezoek bij u

Westeneng jr. En ze hield woord. Lachend: “Ja, dat klopt. Toen ik vorig jaar de

thuis, wordt de installatie gedaan door onze vakkundige monteurs. Ook het

geleden Van Manen Slaapkamers

onderhoud verzorgen wij.” Een haard of kachel is een echte sfeermaker in huis

kapsalon en de woning erboven wilde verkopen, belde ik Henk. En hij heeft
het hele traject voortreffelijk begeleid!”

en zorgt voor een stukje ontspanning.

Ontspanning, warmte en rust.

GOE DE NAC HT

Dirk Troost en Henk van de Pol

In het verlengde daarvan ligt de onderneming Van Manen Slaapkamers, die

(directie) vertellen over hun

in 2020 haar deuren opende. Dirk Troost: “Een goed bed zorgt voor energie

passie.
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In de 1.500m2 showroom staan meer dan 200 haarden en kachels. Hout, gas,

Haarden & Kachels ruim een jaar
is gestart. De overeenkomst?

RIA SCHREUDER:
VAN KAPSALON NAAR DE
HAANSCHOTENSTRAAT

Ria wilde vorig jaar het 21-jarig

te koop zag staan. Ik was dírect

FIJN GEVOEL

en voorkomt klachten.” Bij Van Manen Slaapkamers kunt u terecht voor box-

bestaan van de kapsalon combineren

enthousiast. Opnieuw Henk gebeld

“Of ik enthousiast ben over Weste-

springs, ledikanten, op maat gemaakte kasten en natuurlijk bedlinnen. Alles

met het sluiten van de salon. “Het was

en gevraagd of hij mee wilde met de

neng Makelaardij? Absoluut! De ken-

voor een goede nachtrust!

genoeg en ik wilde mijn klanten graag

bezichtiging. Vanuit zijn vak bekeek

nis, persoonlijke benadering, het altijd

bedanken voor hun trouwe bezoeken.

Henk alles nauwkeurig, vroeg het een

bereikbaar zijn en de heerlijke humor

Als je jarenlang met elkaar optrekt,

en ander en wist ook nog wat van de

maken dat je op zo’n levensgebeurte-

bouw je wat op. Maar ja, het corona-

vraagprijs af te krijgen.”

nis met een fijn gevoel terugkijkt!”

B ETER STOK E N

virus gooide roet in het eten en het

Stoken zonder overlast? Dat kan! Het is belangrijk om

hele feest werd afgeblazen.”

hierbij te letten op de 4 pijlers, namelijk het toestel,
de installatie, de juiste brandstof en de juiste manier

Dr. W. Dreeslaan 2

100% INZET

van stoken. Van Manen Haarden & Kachels hanteert

3771 RW Barneveld

“Mijn huis en de salon aan de

de Zwitserse Methode. Via stookavonden wordt deze

info@vanmanenkachels.nl

Emmastraat kwamen in de verkoop

methode aangeleerd. Wilt u weten hoe u verantwoord

(0342) 405 353

en Henk heeft zich daarbij voor 100%

een houtvuur stookt? Scan de QR-code.

www.vanmanenkachels.nl

ingezet. Maar ik moest ook wat
anders. Tot ik op een gegeven moment

De kennis, persoonlijke benadering, het altijd
bereikbaar zijn en de heerlijke humor maken
dat je op zo’n levensgebeurtenis met een ﬁjn
gevoel terugkijkt!”

dit huis aan de Haanschotenstraat

WESTENENG MAKELAARDIJ
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J U B I L E UM TA A RTWED STR I J D

BASISRECEPT

Biscuitdeegtaart

Briellaerdseweg 32A
3772 TM Barneveld
verkoop@buitenpracht.nl

Voor een stijlvol
buitenverblijf

(0342) 701 177
www.buitenpracht.nl

TAARTWEDSTRIJD
Een jubileum is iets om te vieren. En wat is
feest nu zonder gebak? In de keuken van De

Van veranda’s en tuinkamers tot guesthouses. Ze worden op
stijlvolle wijze door Buitenpracht gebouwd. Eigenaren BrandJan Soetendaal en Daan de Jong gaan samen met hun team

stijl. Vooraf ontvangt u vanzelf een

Doe de biscuitdeegmix, water en eieren in een kom en
mix het in de hoogste stand zo’n 8 minuten door elkaar.
Mix het daarna nog 3 minuten op de laagste stand.
Doe het deeg in een ingevet bakblik en bak het op 175
graden 25-30 minuten in de oven.
Prik in het midden van de bodem om te kijken of de
bodem gaar is. Blijft er niets aan de prikker kleven? Dan
is de bodem gaar.
Laat de cake ongeveer 5 minuten afkoelen, haal deze
uit het blik en laat ‘m op de kop in een plastic zak verder

duidelijke 3D-impressie van het

afkoelen. Sluit de zak niet volledig.

complete ontwerp.”

samen van te smullen.

In de tussentijd: Klop 1,25 liter gesuikerde slagroom met

voor dat stukje extra. Brand-Jan: “Dat ziet u terug in het

AL L E S ON DE R E E N DAK

ontwerp, duurzaam kwaliteitshout, gedegen kennis en

Buitenpracht is uniek in het feit

vakmanschap.”

Espeterhoeve bakten we met ons team een

• 500 gram Biscuitdeegmix
van Cake Supplies
• 7,5 ei
• 50 ml water
• Jam
• Klopfix
• Gesuikerde slagroom
• Pakje banketbakkersroom
• Taartversiering: vers fruit,
chocolade of eigen keuze

heerlijke biscuitdeegtaart, om er vervolgens

dat alles onder een dak wordt gerealiseerd. “Hovenierswerk, houtbouw
en buitenkeukens. Het kan allemaal

1 zakje klopfix. Voeg eventueel een smaakje toe (aardBakt u mee? Post een foto van de taart op
Instagram of Facebook en tag Westeneng
Makelaardij. De meest originele inzending
wordt beloond met een high tea bij De
Espeterhoeve voor twee personen! Actie
is geldig t/m 15-12-2021.

beien- of carameltova). Klop het niet te stijf.
Maak de banketbakkersroom klaar volgens
de instructie op de verpakking. Als de
bodem afgekoeld is, mag de taart in lagen
van 1 à 2 cm dikte gesneden worden.

or zijn
Hiervo
e taart
handig
!
p
o
s te ko
snijder

Buiten genieten, het liefst in elk

door ons worden geleverd. Daarbij

seizoen van het jaar. Dat doet u in

letten we extra goed op afwerking en

Begin met het insmeren van de onderste laag met jam.

een buitenverblijf gerealiseerd door

details. Dat is het kwaliteitsstempel

Voeg daarna een laagje banketbakkersroom en dan een

Buitenpracht. “Want buitenverblijven

op ieder project van Buitenpracht.”

laagje slagroom toe. Herhaal dit laag voor laag.

Wilt u meer weten over onze hout-

Als de bovenste laag bereikt is mag de bovenkant en de

worden steeds mooier en leuker!”
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Onz
jubileume taart

INGREDIËNTEN

Bakblik (doorsnee 25 cm) •
Mixer • Prikker • Glaceermes • Taartsnijder •
Plastic zak

o

WO O NTH EMA STIJ LVOL L E BU ITE NVE R B L IJVE N

BUITENPRACHT

WIN EEN HIGH TEA

BENODIGDHEDEN

zijkant van de taart aangesmeerd worden met de overi-

GE H E E L NA AR WE NS

bouw, hovenierswerk of Borrle buiten-

Omdat we alles op maat maken,

keukens? Informeer naar de werkwijze

kunnen klanten het buitenverblijf

van Buitenpracht, onze ideeën en het

een glad mes.

helemaal naar wens samenstellen.

kostenplaatje. Maak een afspraak

Hierna kan de taart naar wens opgemaakt worden met

De afmetingen, de houtsoort, afwer-

voor een vrijblijvend kennismakings-

bijvoorbeeld toefjes slagroom, vers fruit en chocolade.

kingen met een veelvoud aan opties

gesprek bij ons op het kantoor met

en dergelijke bepaalt de klant zelf. “Zo

prachtige showtuin, zodat we van

krijgt u een uniek buitenverblijf, dat

gedachten kunnen wisselen over de

helemaal past bij u, uw huis en uw

mogelijkheden.

ge slagroom. Dit kan met een glaceermes, taartschep of

Veel succes en geniet van
uw lekkere creatie!
WESTENENG MAKELAARDIJ
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R EPORTAGE O U DE EN N I EUWE B EWON ERS A AN D E DON K E RVO ORTE RWE G

Huidige bewoners

“Binnen één dag gekocht.”

E

verhard van den Brink en Joanne van de Krol waren
al langere tijd op zoek naar meer ruimte. “We zijn

niet zozeer voor het huis, maar wel voor de schuur en
de ruimte rondom de woning gevallen.”

Daarnaast viel het prachtige uitzicht meteen op. Joanne:
“Tegelijkertijd wonen we nog redelijk dicht bij het centrum
van Barneveld en ook scholen zijn goed bereikbaar.” Hoewel
het huis enigszins verouderd is, zijn Everhard en Joanne er
zeker van dat ze het helemaal naar hun zin kunnen maken.
“We hebben het huis binnen een dag gekocht. Henk
Westeneng was zelfs op zaterdag aan het einde van de
middag nog voor dit huis aan het werk. Het was even een
gepuzzel rondom het recht van overpad maar als de
communicatie via één persoon verloopt werkt dat erg prettig.
Oud-bewoners

“Westeneng Makelaardij
doet wat ze belooft!”

Het overleg met zowel onze nieuwe buren, de makelaar en
de verkoper verliep soepel en zodoende kan je als kopers de
juiste beslissingen nemen.”

We zijn niet zozeer
voor het huis, maar
wel voor de schuur
en de ruimte rondom de woning
gevallen.”

D

ick en Hennie Druijff woonden maar liefst 38
jaar aan de Donkervoorterweg. Dick: “Sterker

nog, ik ben er geboren.” Het echtpaar had een perceel van 1,5 hectare waar twee huizen op stonden.
“Mijn moeder woonde in het ene huis en wij in het
andere. Totdat mijn moeder naar een verpleeghuis
moest. We moesten beslissen: verkopen, verhuren

Huidige bewoners

“Onze droom kwam uit!”

of beide huizen in de verkoop?”
Dick en Hennie hadden veel werk in en om de huizen
en besloten om alles te verkopen. “We hebben via

R

onald en Heleen van Wijngaarden zochten

Het stel kocht via Westeneng Makelaardij de woning

én vonden hun droomwoning op een droom-

van Dick en Hennie Druijff. Ook hun eigen woning

Westeneng Makelaardij een ander huis gekocht en hen

plek! “We zochten een groter perceel zodat we

werd via Westeneng Makelaardij verkocht. Heleen:

daarna gevraagd om de twee huizen te verkopen. Heleen

wat hobbydieren konden houden en de kinderen

“Beide trajecten zijn erg goed verlopen. De communi-

van Wijngaarden, werkzaam bij Westeneng Makelaardij,

wat meer speelruimte zouden hebben. Toen deze

catie was duidelijk en we werden goed op de hoogte

zat dicht bij het vuur en kocht een van de woningen.”

woning voorbijkwam sprak het huis, maar ook

gehouden van alle ontwikkelingen van zowel de

het plekje ons enorm aan. Achteraf wonen maar

aan- als verkoopwoning. Het is een soort rollercoaster

Als eigenaar van een autobedrijf weet Dick als geen ander

toch snel in Barneveld, Kootwijkerbroek, Voort-

waar je in terechtkomt op het moment dat je een

hoe belangrijk het is om afspraken na te komen. “Het hele

huizen of Lunteren.

woning hebt gekocht en je ook je eigen huis nog moet

traject van kopen en verkopen was voor ons nieuw, maar

verkopen. Met deze drukte en alle emoties die er bij

we zijn er perfect en voortvarend doorheen geloodst.

komen kijken, zijn we heel goed begeleid.”

Westeneng Makelaardij doet wat ze belooft en ze zijn erg
goed bereikbaar. Dat vonden wij een heel groot pluspunt!”
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J U B I LEUM O U D- ME DEWER KE RS A AN H ET WO OR D

Dhr. van Opijnen vroeger en nu.
Marius Leeuwis

HANDELAAR MET
HART VOOR MENSEN

sr. trots op was? Johan schiet in de
lach: “Op z’n haar. Hij waste dat ’s
winters met sneeuw, want dan kreeg
je krullen…”
WER K P L EZ I ER
Zowel de werkzaamheden als de sfeer

Herinneringen van oud-medewerkers aan Henk Westeneng sr.

op het kantoor maakten dat zowel
Johan als Marius jarenlang hun werk
met plezier deden. “Er is nooit een
onvertogen woord gevallen. Als er al

Een boek zouden ze kunnen schrijven. Wat? Misschien wel een trilogie. Oud-medewer-

iets was, werd dat uitgepraat.

kers van Westeneng, Marius Leeuwis en Johan van Opijnen werkten jarenlang voor en
met Henk Westeneng sr. “We hebben geweldig fijne jaren gehad, zonder een onvertogen
woord. Regelmatig halen we samen herinneringen op, waarbij vaak de tranen over onze
wangen lopen. Onvergetelijk!”

Functioneringsgesprekken hebben
bij Westeneng binnen. Meteen kreeg
ik het volste vertrouwen van Henk en
kwam daarom ook bij allerlei soorten
mensen over de vloer. Van kleine
keuterboertjes die ver buiten de bebouwde kom woonden tot aan allerlei
welgestelden en alles wat daartussen

We zitten in de achtertuin van Marius,

koop liep. Hij was juist iemand die oog

zit. Nog elke dag mis ik die prachtige

met een kop dampende koffie. Intus-

had voor mensen. Of het nu grote of

tijd.”

sen rijgen de verhalen zich aaneen

kleine klanten waren, voor hem was er

Nog elke dag
mis ik die
prachtige
tijd.”

we nooit gehad. Het was heel simpel:
hoorde je niets, dan was je werk
prima! En overwerken? Ja, dat moest
af en toe natuurlijk ook. Maar ook
dan werd er meer dan goed voor ons
gezorgd in de vorm van een patatje of
een visje. Altijd deelden we mee…!”
VO LG EN D E G EN E R ATI E

tjespapier berekend en beschreven.”

Het stempel van Henk sr. zien beiden
nog altijd terug bij de huidige mede-

over de man die Westeneng startte

geen verschil. ‘Kan je de kost nog ver-

R U ITJ ES PA P I ER

Marius: “Zijn grote wens was om eens

en de grondlegger was van het make-

dienen?’ en: ‘Hoe is het met je vrouw

Naast het feit dat Henk sr. oog had

een Mercedes te kopen. Die liefde is

werkers van Westeneng Makelaardij.

laarskantoor van nu. Henk Westeneng

en de kinderen?’ Vragen die hij écht

voor mensen, beschikte hij ook over

gebleven! Ik kan me nog herinneren

“Het contact met mensen, op de

sr. was een markant persoon. Johan:

stelde vanuit oprechte belangstelling.”

handelskennis. “Toen wij de admi-

dat hij zijn eerste Mercedes kocht. Hij

hoogte zijn van de markt en het

nistratie deden, (vanzelf toen nog op

kwam ermee naar kantoor en riep ons

netwerken is iets wat ‘ze’ van ‘opa’

“Iemand waar je in de goede zin van
het woord ontzag voor had. Henk sr.

B ROE K I E

papier, red.), checkte hij zo af en toe of

erbij: ‘Kom jongens, we gaan ‘em even

hebben overgenomen en dat maakt

Westeneng sr. feliciteert Dhr. Leeuwis met een

was zeker geen hoogmoedig figuur

Marius kan dat alleen maar beamen.

alles klopte. Hij was scherp en nauw-

proeven.’ Tien minuten later raasden

Westeneng Makelaardij uniek”,

jubileum.

of iemand die met zijn kwaliteiten te

“Ik kwam als pas getrouwd broekie

keurig in z’n werk. Alles werd op ruit-

we over de A1. Prachtig!” Waar Henk

besluit Marius.
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N I E UW: WESTEN ENGWON I N GRU I L .N L

VO O R B EEL D S C EN A R I O

Zo werkt Westeneng
Woningruil

Van appartement naar
hoekwoning

B

as en Mieke verhuisden dankzij Westeneng

In vijf stappen naar de woning van

Woningruil van een fijn appartement naar een

uw wensen:

prachtige hoekwoning in Barneveld.

1

WO O N WE N SE N
De Barnevelders droomden al langer van een hoekwoning

Tijdens de intake staan uw woonwensen centraal. Naar

met tuin en volop speelruimte voor dochter Anne. Door de

welk type woning wilt u verhuizen en wat is de gewenste

enorme concurrentie op de woningmarkt grepen ze echter

locatie? Zodra het zoekprofiel is vastgesteld, adviseert de

steeds mis. Totdat ze zich inschreven bij Woningruil.

makelaar over de waarde van uw huidige woning en stelt
hij die in overleg met u vast. Ook regelt hij plattegronden

ZO E KPRO FI E L

NIEUW VAN WESTENENG:

en een verkoopbrochure.

De makelaar ging meteen voor hen aan de slag met het

Woningruil

INTAKE EN ZOEKPROFIEL

zoekprofiel en de waardebepaling van het appartement.
Daarna begon zijn zoektocht. Welke bewoners van een hoek-

2

woning hebben interesse in het appartement?

COMBINATIE ZOEKEN

Voor een succesvolle Woningruil zijn minimaal twee

Wilt u verhuizen binnen de gemeente
Barneveld? Maar vist u door de krapte

A N D E R E C HTPA A R

partijen nodig. De makelaar gaat met hulp van de

Via de database van Woningruil kwam de makelaar in

database van Westeneng Woningruil op zoek naar een

contact met een ander echtpaar uit Barneveld. Zestigers, die

passende combinatie. Indien noodzakelijk vergroot hij

op de woningmarkt achter het net?

gelijkvloers wilden wonen. De bezichtigingen vonden nog

met gerichte promotie van uw woning (zonder specifiek

Westeneng Woningruil opent nieuwe

diezelfde week plaats.

adres en herkenbare foto’s) de kans op succes.

deuren.

INGRUIL.N
WWW.WESTENENGWON

L

O N D E R H A N D E L E N ZO N D E R OVE R B I E D E N

3

Daarna startten de onderhandelingen. Bas en Mieke
Bezoek de website en plan eenvoudig
een kennismakingsafspraak.

betaalden uiteindelijk 55.000 euro bij. Van overbieden is bij

BEZICHTIGEN

Er is een match. De makelaar brengt beide partijen op

Woningruil aan beide kanten geen sprake, omdat de waarde

de hoogte en organiseert de bezichtigingen.

van de woningen vooraf wordt bepaald. Het prijsverschil is
vergelijkbaar met het verschil bij kopen en verkopen in de
huidige markt.

Vergroot de kans op de woning van
uw wensen

NU
ONLINE!

Voor en door inwoners van de
gemeente Barneveld

4

ONDERHANDELEN

Zijn beide partijen enthousiast? Dan starten de onder-

VE R H U I SD

handelingen voor de Woningruil. Dat gebeurt op basis

De Woningruil is inmiddels succesvol afgerond. Bas, Mieke

van de vooraf vastgestelde woningwaarde. Er worden

en Anne wonen met veel plezier in hun nieuwe huis.

o.a. afspraken gemaakt over betaling van een eventueel
prijsverschil en de condities voor de overdracht.

Stimuleert de doorstroming op
de woningmarkt

Bekijk de video
online!

5

VERHUIZEN

De Woningruil is succesvol afgerond. Ondanks de
krapte op de woningmarkt hebt u uw gewenste woning

o

gevonden. Veel woonplezier!

Voorbeeld woningruil met meerdere objecten:

DI E NSTE N PAK K E T
Na het maken van een afspraak wordt de waarde

Tussenwoning

van de woning bepaald. Na uw akkoord op de kosten
maken we de verkoopbrochure met plattegronden en
publiceren we uw zoekprofiel op de website. Weten

Appartement

hoe het verder gaat? Bezoek de website.
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ROMIJN INSTALLATIETECHNIEK

Klaar voor de
toekomst
Romijn Installatietechniek uit Stroe richt zich op de toekomst.

OPTIM AL ISATI E VAN CV-

“Wij, als Duits familiebedrijf, helpen

verwarmd en waar nodig gekoeld. Het

Tolnegenweg 8

Sjaak Romijn: “We leveren veel verschillende diensten op het

I NSTAL L ATI E

onze klanten vanuit een intrinsieke

systeem kan gezien worden als een

3776 PW Stroe

Het combineren van deze duurzame

drive naar een schone en prettige leef-

koelkast die precies tegenovergesteld

installatietechniekromijn@hotmail.com

oplossingen leidt automatisch tot

omgeving. We maken woningen duur-

functioneert als de koelkasten die wij

06 - 114 055 26

Daarbij zijn we erg gericht op de toekomst, waarin we ons meer

betere resultaten. Daarnaast is het

zamer en comfortabeler door slimme

vanuit onze huishoudens kennen.”

moeten richten op duurzame oplossingen.” Romijn Installatie-

mogelijk om uw huidige cv-installatie

all-electric warmtepomptechnologie.

te optimaliseren. Sjaak: “Veel huis-

En deze hoogwaardige en duurzame

S P EC I A L I ST

houdens zijn zich er niet bewust dat

producten leveren we onder andere

Of het nu gaat om volledig gasloze

dit al aanzienlijk kan schelen op het

aan Romijn Installatietechniek, die dit

nieuwbouw of renovatie van wo-

maandelijks verbruik. De terugver-

installeert bij haar klanten dan wel

ningen, Romijn Installatietechniek

“Wij zijn een klein bedrijf en houden

dientijd op de investering van deze

eindgebruikers.”

biedt pasklare oplossingen voor

van aanpakken. We richten ons vooral

duurzame oplossing is afhankelijk van

op nieuwbouwwoningen en kleine

de omgang en het huidige verbruik.”

WO O N TH E MA G ER I C HT OP D E TO EKOMST

gebied van verwarming en elektra en alles wat daartussen zit.

22

We zijn gericht op de
toekomst, waarin we ons
moeten richten op duurzame oplossingen.”

techniek werkt hierin nauw samen met STIEBEL ELTRON.

bedrijfspanden. Ook verbouwingen

diverse behoeften op het gebied van
FU N CTI E WA R MTEPOMP

duurzaamheid. Daarbij staat kwaliteit

Slim omgaan met warmte uit lucht,

hoog in het vaandel. Interesse? Laat

komen aan bod. Binnenkort beschik-

VE R DU U RZA M E N

bodem en grondwater, dat is wat een

u informeren door een specialist die

ken we over een mooie, ruime

Vanuit STIEBEL ELTRON, leverancier

warmtepomp doet. Sjaak: “Op een

eenvoudig de voordelen voor u in

bedrijfshal van waaruit we onze

van warmtepompen, neemt technisch

verantwoorde wijze wordt uw huis of

kaart brengt.

klanten kunnen bedienen.”

adviseur Hans Olofsen het woord:

bedrijfspand op een duurzame manier

www.romijninstallatietechniek.nl

Daviottenweg 36
5222 BH ‘s-Hertogenbosch
073 - 623 0000
www.stiebel-eltron.nl

23

B O G B LO G

“Westeneng Bedrijfsmakelaardij is een begrip
in regio Barneveld.”
Als je privé prettig samenwerkt, dan kan dat in
zakelijk opzicht ook. Dat blijkt als we Jan van den
Berg uit Barneveld spreken. “Westeneng Makelaardij is in het verleden diverse keren betrokken
geweest bij de aan- en verkoop van onze huizen.”
Toen Alliance Automotive Groep, waar Jan al ruim 40 jaar werkzaam is, een andere locatie zocht, kwam Westeneng Bedrijfs-

VAN DEN BERG RIETDEKKERS

PASSIE VOOR
HET AMBACHT

makelaardij opnieuw in beeld.
wil een geïsoleerd dak, de volgende
een aangepaste onderconstructie,

Jan, die de functie als manager Netwerk Support vervult, zocht

weer een ander een dakkapel of een

contact met Martijn Cluistra met de vraag of er een grotere

dakraam. Er kan ontzettend veel, tot

locatie beschikbaar was voor het bedrijf. “We hadden een heel

aan zonnepanelen in het riet!”

wensenlijstje, waaronder een pand van 1.000 m2, 6 meter hoog
en minimaal 10 parkeerplaatsen. Al snel kwam Martijn met het

VISITE K A ARTJ E

pand aan de Marchandweg 23. Dit voldeed helemaal aan ons ver-

Een rieten dak is echt een visitekaartje

wachtingspatroon. Er volgden prettige gesprekken met Martijn en

van een woning. Het aanbrengen

de verhuurder en vanaf 1 februari 2022 gaan we starten met het

Je bent 20 en start met je eigen rietdekkersbedrijf: Van den Berg

ervan is precies werk, een ambacht.

verbouwen en inrichten. Op 1 april gaat het nieuwe pand open.”

Rietdekkers. Het kan niet anders of je hebt veel passie voor dit

Van den Berg werkt met de allerbeste

prachtige ambacht. Jan Dirk van den Berg: “Onze handtekening
bij iedere klus is het tot in details perfecte rieten dak.”

materialen voor het mooiste eindresultaat. Zoals heel veel natuurproducten heeft ook riet aandacht en
onderhoud nodig: “Wij bieden klanten

WO O N TH E MA PAS S I E VO O R H E T A MBAC HT

de mogelijkheid voor een jaarlijkse
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Inmiddels is Jan Dirk 36 jaar. Vanuit

inspectie met daarbij een onder-

Kootwijkerbroek bedient hij met zijn

houdsadvies. Kleine onderhoudsbeur-

rietdekkersploeg klanten door heel

ten gebeuren direct na de inspectie,

Nederland. Jan Dirk: “We werken met

zodat we niet nog eens terug moeten.

zo’n 15 professionals aan allerlei soor-

Dat levert enorme duurzaamheids-

ten projecten, van woning tot apparte-

winst op, je hoeft niet nog eens apart

ment tot bedrijfsgebouw, voor zowel

te rijden voor een rietbehandeling”,

de particulier als het bouwbedrijf. Een

zo besluit de op duurzaamheid

perfect stuk maatwerk leveren, dáár

gefocuste Kootwijkerbroeker. Op naar

krijgen wij een kick van. De ene klant

de volgende klus!

Plaggenweg 6
3774 RN Kootwijkerbroek

Jan van den Berg

Op de vraag wat Jan in Westeneng Bedrijfsmakelaardij

“Ze komen allemaal hun
afspraken na en zijn in staat
om snel te schakelen.”

“

DE PERFECTE
MATCH TUSSEN
ZOEKENDE EN
BIEDENDE
PARTIJ.”

waardeert antwoordt hij zonder aarzelen: “Westeneng
Bedrijfsmakelaardij is een begrip in regio Barneveld. Ze komen
allemaal hun afspraken na en zijn in staat om snel te schakelen.
Persoonlijk heb ik prettig samengewerkt met Martijn. Lekker
duidelijk, zakelijk en realistisch.”

“Zodra een bedrijf een pand zoekt start mijn

huidige huurders. De samenwerking met Jan

speurtocht. Daar word ik echt warm van. Jan

verliep erg goed. De korte lijnen, je houden

legde zijn vraag op tafel en vervolgens zie je

aan de wederzijdse afspraken; het was een

de meerwaarde van deskundigheid en een

geweldig traject!”

netwerk naar voren komen. Als Westeneng
Bedrijfsmakelaardij weten we wat er in de
markt speelt. Wie zoekt iets? Waar komt
een pand vrij? In dit geval zijn we tot een

info@vandenbergrietdekkers.nl

uitstekend eindresultaat gekomen. Sterker

(0342) 701 013

nog: Alliance Automotive Groep gaat nog

www.vandenbergrietdekkers.nl

beschikken over een extra stuk pand dat
vrij komt. Uiteraard in goed overleg met de

WESTENENG BEDRIJFSMAKELAARDIJ

Benieuwd naar de
mogelijkheden voor
uw situatie? Maak
een afspraak via
06 - 205 987 22

Martijn
25
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HET VÖGELE-PAND
IS COMPLEET OP
DE SCHOP

Westeneng Makelaardij denkt ook

voorkomen, daar krijgen wij energie

tijdens het beheer en de verhuur

van! Daarbij komt dat we de lokale

van vastgoed al vooruit. “Al voor het

behoeftes perfect kennen en ook

faillissement van de laatste huurder

kunnen invullen. Inmiddels hebben

zijn we begonnen met plannen

we de resterende winkelruimte

maken en mogelijkheden verkennen.

verhuurd aan Choco & Zo en zijn de

Vooruitdenken en de pandeigenaar

8 nieuwe appartementen verhuurd.

Behoort bij besluit van
Omgevingsdienst
De Vallei
Kenmerk: 2020W0576
25-11-2020

ontzorgen om onnodige leegstand te

TE HUUR

TE HUUR

De meeste Barnevelders weten direct waar het over gaat: het
Vögele-pand aan het Raadhuisplein in Barneveld. Een flink
aantal vierkante meters winkelpand, dat al vele jaren verhuurd

BARNEVELD

BARNEVELD

Anthonie Fokkerstraat 29A

Energieweg 56

In dit architectonische en multifunctionele bedrijfsgebouw bie-

Op goede zichtlocatie gelegen kantoorruimte met bedrijfsruimte.

den wij te huur aan een showroom, kantoor- en/of praktijkruimte

Het geheel heeft een vloeroppervlakte van ca. 415 m² (verdeeld

op de begane grond en eerste verdieping. Zeer geschikt voor de

over drie bouwlagen) en ca. 250 m² bedrijfsruimte. Deelhuur is

pand. Ook dat liep uit op een faillissement. Martijn Cluistra:

dienstverlenende sector, als sportaccommodatie of showroom.

mogelijk per verdieping ter plaatse van het kantoor. Het geheel is

“De vraag die wij onszelf stelden? Wat zijn de alternatieve

De moderne uitstraling van het gebouw en het hoogwaardige

gelegen op industrieterrein Harselaar-Oost en is goed te bereiken

afwerkingsniveau zorgen voor een goede representativiteit voor

via de op- en afritten van de A1. Tevens bevindt zich op loopaf-

uw onderneming. Daarnaast is het gebouw gelegen nabij de A30

stand het Transferium met een directe treinverbinding naar het

(Ede-Barneveld), waardoor de bereikbaarheid optimaal is.

station van Barneveld, Ede en Amersfoort.

en beheerd wordt door Westeneng Makelaardij. Vögele ging
in 2017 failliet, waarna Miller & Monroe zijn intrek nam in het

mogelijkheden met dit pand, op deze plek?”
In de markt zie je al jaren de trend dat

we onderzoek gedaan naar de

winkelgebieden compacter worden.

mogelijkheden in en om het

In de nabijheid van winkelgebieden

Raadhuisplein. Hoe kunnen we

komt steeds meer woonruimte.

winkel- en woonruimte op een plek in

Martijn: “Ook in Barneveld hebben

elkaar schuiven? We concludeerden

Huurprijs € 69 per m2/jaar

575 m2 exclusief optionele kelder

Huurprijs € 55 per m2/jaar

VERHUURD

VERHUURD

BARNEVELD

BARNEVELD

250 m2

415 m2

935 m2

140 m2

dat er aan de achterzijde van het
pand ruimte is voor 8 appartementen,

Westeneng denkt ook
tijdens het beheer en de
verhuur al vooruit.”

terwijl de winkelruimte kleiner wordt
en daarmee makkelijker te verhuren.”
De winkel met ontwikkelingsplan
is verkocht aan een belegger. De
afgelopen maanden is het pand
getransformeerd van winkel naar
wonen en retail op één plek.
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Marchandweg 23

Harselaarseweg 36
€ 5.900

per maand

WESTENENG BEDRIJFSMAKELAARDIJ

930 m2
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Wat onze
klanten
vinden:

9

,2
?
VACATURE
VACATURE SECRETARESSE BEDRIJFSMAKELAARDIJ

WORD
AMBASSADEUR
VAN WESTENENG!
T

Kijk op www.westeneng-makelaardij.nl/vacatures

rouwe klanten die ambassadeur

Eerste keer

Draagt u iemand aan die zijn of haar

Tweede keer

Derde keer

Dinerbon

Hotelbon

Hotelen dinerbon

t.w.v. € 100,-

t.w.v. € 200,-

t.w.v. € 300,-

woning bij Westeneng Makelaardij in
de verkoop brengt? Dan ontvangt u

Jan

n

Een

Martijn

n

n

Hannelore

Pauline

Heleen

o

hiervoor een blijk van waardering.

Henk

Mathilda
o

Margriet

n

worden; daar zijn we zuinig op!

Daarom belonen we hen graag.

André

HARTELIJK WELKOM!

BEL

E-MAIL

THORBECKELAAN 18, BARNEVELD

(0342) 415 589

INFO@WESTENENG-MAKELAARDIJ.NL

WWW.WESTENENG-MAKELAARDIJ.NL

