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Fotografie en mode
Toen ik van de week een dierbare klant ontving vroeg ik 
haar of haar iets opviel. “Ik heb geen idee,” antwoord-
de zij, “bloemen in de kleur van de voorjaarscollectie 
pronken uitnodigend op de bar, de kleding strak in de 
rekken, voor mij ziet het er net zo prachtig uit als altijd. 
Ik voel me hier thuis”. Vereerd door haar lieve woor-
den wijs ik haar op de muur die we onlangs hebben 
geschilderd. Ook het pand groeit met ons mee. Iedere 
steen is door onze handen gegaan. Ik kan me nog goed 
herinneren hoe we hier begonnen. Hans wilde invulling 
geven aan zijn passie voor fotografie en ik aan mijn pas-
sie voor mode. Deze boerderij was de perfecte locatie 
om te wonen, een fotostudio te creëren en een winkel 
te  beginnen.

Doorzettingsvermogen
Ons doorzettingsvermogen werd beloond. Casa Blan-
ca groeide uit  tot  een  toonaangevende  winkel en 
wij  groeiden in onze rol. Met zijn marketingachtergrond 
zorgde Hans ervoor dat ons klantenbestand groter werd 
en de binding met onze klanten sterker. We organiseer-
den van alles en dat werd door onze klanten gewaarde-
erd. Dierbare herinneringen heb ik aan mijn inmiddels 
overleden vader. Hij bouwde overdag de decors voor 
de modeshow en stond ’s avonds in zijn beste pak de 
gasten te ontvangen. Ik kan me nog goed herinneren 
dat ik mijn eerste echte grote order plaatste bij mijn fa-
voriete merk Penny Black. We hebben er ’s nachts alle-
bei van wakker gelegen. Niet nodig, want we verkoch-
ten het als een dolle. Wat waren we trots!

Persoonlijk contact
Onze ziel en zaligheid zit in deze winkel.  De meeste 
klanten komen hier al jaren en voelen zich net zo be-
trokken bij de zaak als wij ons betrokken voelen bij onze 

klanten. Zij zijn onze ambassadeurs. Echt contact ma-
ken, aandacht hebben voor elkaar, dat is voor mij be-
langrijk. Dat is ook het mooie van onze winkel. 
Casa Blanca is geen warenhuis waar je ongemerkt in en 
uit loopt. Hier word je gezien en zijn we oprecht geïn-
teresseerd. Ik ga altijd op zoek naar de mens achter de 
mens. Alleen dan kan ik mijn vak goed uitoefenen. Wer-
ken met mensen geeft mij energie en maakt me blij. 
Ik wens u veel plezier bij het lezen van ons magazine, 
laat u inspireren! Ik zie u graag in de winkel of tijdens 
een van onze open dagen of modeshows. 
Liefs, 
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Casa Blanca Doetinchem
Dr. Huber Noodtstraat 46-48

7001 DX Doetinchem

(0)314 340983

info@casa-blanca.nl

www.casa-blanca.nl

Openingstijden
Zondag & maandag: gesloten

Dinsdag-woensdag-donderdag: 10.00 – 18.00 uur

Vrijdag: 10.00 – 21.00 uur

Zaterdag: 10.00 – 17.00 uur

Koopzondag: 12.00 – 17.00 uur. 

(laatste zondag v/d maand)

Colofon
Redactie: 
Roos Schreuder-van der Linden

Vormgeving: Korinna Evers 
konzept-evers@t-online.de

Fotografie: Martie Seesing
www.studioseesing.nl
Magnetic by Alexandra

Met gepaste trots presenteer ik aan u het tweede nummer van het Casa Blanca Magazine ‘Passion for Life’. Na 
bijna 30 jaar Casa Blanca is vernieuwen nog steeds belangrijk voor ons. Wij willen u als klant blijven verrassen en 
verwennen met onze prachtige collecties, en sinds kort ook met dit magazine. We groeien mee met de trends 
van de mode en de wensen van u als klant. Ons pand aan de Dr. Huber Noodtstraat waar Casa Blanca al vele ja-
ren haar deuren opent voor de modebewuste man en vrouw, is een bijzondere plek met een heel eigen verhaal. 
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Vanwege haar drukke agenda ontmoet ik Suzanne van 
Beek (43) op zaterdag bij de kapper.
Afwachtend maar nieuwsgierig kijkt zij mij aan. “Ik vind 
het best spannend, een gesprek gaat meestal niet over 
wie ik ben, maar over wat ik doe.” Suzanne van Beek is 
directeur-eigenaar van System Floor Technics in Doe-
tinchem. Een bedrijf gespecialiseerd in het produceren 
en monteren van verhoogde demontabele systeem-
vloeren.

Hart voor de zaak en voor mensen
“Het bedrijf is opgericht door mijn vader. Ik ben in 1996 
na mijn opleiding bij hem in het bedrijf gestart als zijn 
secretaresse. Mijn vader was een bijzonder mens. Een 
harde werker met hart voor de zaak en zijn mensen, 
maar ook een echte levensgenieter. Betrokkenheid bij 
onze mensen en klanten is nog steeds kenmerkend voor 
het bedrijf. In 1999 overleed mijn vader plotseling aan 
een hartaanval tijdens het fietsen. ’s Nachts besloten 
mijn moeder en ik dat we het bedrijf zouden voortzet-
ten. Een bizarre situatie. Ik werd overnacht volwassen.

Vertrouwen op wie je bent en wat je kunt
Ik heb heel wat angsten moeten overwinnen. Ik weet 
nog dat ik in het begin de face to face gesprekken met 

klanten doodeng vond. Maar ik ben een vechter en on-
danks de slapeloze nachten ging ik de strijd met mezelf 
aan. Ik heb geleerd mezelf te blijven en te vertrouwen 
op mijn kennis en kunde. Met de steun van mijn moe-
der Diny heb ik het bedrijf kunnen voortzetten in de 
geest van mijn vader. Mijn man Wynand en ik runnen 
samen het bedrijf. Wynand houdt mij in balans. Zijn rust 
is een mooie tegenhanger van mijn tomeloze energie. 

Groot worden door klein te blijven
Ik ben de afgelopen jaren steeds meer gaan beseffen 
dat het belangrijk is om naast het harde werken te ge-
nieten van de kleine dingen. Ik hoef me minder te be-
wijzen en weet dat je groot kan worden door klein te 
blijven en trouw te zijn aan jezelf. Lieve vrienden en fa-
milie om ons heen, een goed glas wijn en de bosritten 
met mijn paard maken dat ik de teugels af en toe laat 
vieren en meer dan ooit van het leven geniet. Succes 
wordt vaak uitgedrukt in geld en status, maar het stelt 
geen ene drol voor zonder liefde, plezier en mensen 
om het mee te delen.”

Suzanne Bulten- van Beek
System Floor Technics
Computervloer.nl
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“Ik werd overnacht 
volwassen”
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Dat Gerard Lubbers (61) over gren-
zen heen denkt blijkt al als hij als 
jongste uit een gezin van 11 kinde-
ren op 18-jarige leeftijd het vliegtu-
ig pakt richting Canada. Daar leert 
hij wat hard werken is.
Het harde werken en een romanti-
sche vakantie naar Griekenland vor-
men uiteindelijk de basis voor het 
bedrijf Andriessen Bedrijfswagens 
in Terborg.

Grieks Avontuur

“Terug in Nederland besloot ik sa-
men met mijn vrouw Janny, ik ont-
moette haar al voor mijn vertrek 
naar Canada, op vakantie te gaan 
naar Griekenland. We namen een 
autootje mee om daar rond te rei-
zen. Mijn autootje was zo geliefd 
dat we hem binnen de kortste ke-
ren verkochten. Met dat geld be-
taalden we de hele reis. En zo is 
het begonnen. Twee maanden later 
gingen er, met ondersteuning van 
mijn schoonvader Jan Andriessen, 
twee wagons met auto’s richting 
Griekenland. Ik kan me nog goed 
herinneren hoe ik aan een tafeltje 
zat en er zich een rij vormde met 
Grieken die een auto wilde kopen.

De mens centraal

Na Griekenland volgden vele lan-
den. Oeganda, Jordanië, Ghana, 
Rusland, overal waar ik kwam ont-
moette ik de mooiste mensen. Dat 
maakt mijn vak zo bijzonder. Het 
gaat eigenlijk helemaal niet om de 
auto, maar om het ontmoeten van 
mensen, het verleggen van grenzen 
en het ervaren van vrijheid. Succes 
gaat over de mens achter het pro-
duct. Ik reisde mijn klanten altijd 
achterna. Het zijn vaak kennissen 
waarmee ik nog altijd contact heb. 
Klantgerichtheid is ook vandaag de 
dag kenmerkend voor ons bedrijf. 
We kunnen door ons grote aanbod 
aan bedrijfswagens snel schakelen 
en bieden daarmee flexibiliteit voor 
de klant. 

Recht voor z’n raap

Het is belangrijk om eerlijk te zijn, 
recht door zee, dan bouw 
je langdurige en 
vruchtbare relaties.
Eerlijkheid en dui-
delijkheid zijn 
ook belangrijk 
nu wij het bedrijf 
overdragen aan 
onze twee zonen. 
Wil je succesvol 
een familiebedrijf 
runnen, dan moet je 
recht voor z’n raap zijn. 
Het maakt me trots om te zien hoe 
mijn zonen op hun eigen manier 
het bedrijf voortzetten. Trots ben ik 

ook op mijn dochter die haar eigen 
bedrijf succesvol runt. Hard werken 
zit bij ons in de genen. Ik werk nog 

steeds vol energie en met 
veel plezier, maar kan 

steeds beter los-
laten. Ik heb er-
varen dat ik niet 
onmisbaar ben 
en dat geeft 
vrijheid; vrijheid 
om te genieten 

van het reizen met 
Janny, ons apparte-

ment in Griekenland 
en van onze 7 kleinkinde-

ren. 
Gerard Lubbers 
www.andriessenbedrijfswagens.nl
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“Wij fietsen ons niet het 
snot voor de ogen om geld 
af te dragen anders dan aan 
onze projecten”

Als de deur opengaat kijk ik in de lachende ogen van 
Gerard Hendriksen. Behalve zeer charismatisch en 
gastvrij is hij ook een van de zeven bestuursleden van 
Stichting Bergh in het Zadel. Een stichting die gelden 
inzamelt voor de strijd tegen kanker. Op zijn kantoor in 
Zevenaar, in de speciale kamer waar Stichting Bergh in 
het Zadel vergadert, ontmoet ik Gerard en vertelt hij 
over het verlies van zijn schoonzusje, zijn eigen gevecht 
tegen kanker en zijn werk voor de stichting met inmid-
dels ruim 150 ambassadeurs die een stevig fundament 
vormen en duizenden deelnemers aan de verschillende 
evenementen. Het is een bijzondere dag voor Gerard.

De strijd tegen kanker
“Ik kreeg vanmorgen te horen dat ik ‘schoon’ ben. Vijf 
jaar geleden werd ik gediagnostiseerd met darmkan-
ker. Het waren niet de makkelijkste jaren, maar ik geniet 
nu gelukkig weer van het leven. Vroeg of laat krijgen 
we allemaal te maken met kanker. Al op jonge leeftijd 
werd ik met de gevolgen van kanker geconfronteerd 
toen mijn schoonzusje op 37-jarige leeftijd aan kanker 
overleed.
Met het werk voor de stichting lever ik een bijdrage 
aan de strijd tegen kanker. Het onderzoek naar kanker 
levert steeds weer nieuwe kennis en behandelmetho-
den op. Vooral de stamceldonatie redt op dit moment 
levens. Maar we moeten realistisch zijn, de strijd tegen 
kanker is nog lang niet gestreden. Deze ziekte zal nog 
veel levens eisen. Des te meer reden om je steentje bij 
te dragen.

Een eigenwijze stichting
Stichting Bergh in het Zadel is 27 jaar geleden begon-
nen met een fietstocht waarmee geld opgehaald werd 
voor de strijd tegen kinderkanker. De stichting werd 
mede opgericht door Wim Hendriksen, mijn broer. Het 
overlijden van zijn vrouw op 37-jarige leeftijd was een 
ingrijpende en richtinggevende gebeurtenis. De fiet-
stocht is inmiddels uitgegroeid tot een meerdaagse 
tocht eens in de vier jaar. Bergh in het zadel is een eigen-
wijze stichting. Bij ons blijft geen geld hangen aan de 
strijkstok. Al het geld dat wij ophalen gaat rechtstreeks 
naar een project. We hebben geen betaalde krachten. 

Wij fietsen ons niet het snot voor de ogen om geld af 
te dragen aan andere dingen dan aan het project zelf. 

Bergh in het zadel een van de belangrijkste 
fondsenwervers voor KWF
Fietsen is niet het enige dat we doen om fondsen te 
werven. 16 jaar geleden ben ik gestart met Golfdag 
Bergh.nl. Vier keer per jaar organiseren we een golf-
toernooi op verschillende banen waar we kosteloos 
mogen spelen. Naast het golftoernooi en de fietstocht 
organiseren we jaarlijks de MAC-rally (miles against can-
cer), een puzzelrit voor oldtimers. Ook met de concer-
ten van het Montferland Cultuurfonds en evenementen 
als het optreden van de Barghse Jongens, werven we 
fondsen. De projecten die we financieel steunen kie-
zen we zorgvuldig en worden gescreend door het KWF 
en onze medisch adviseur. Voor het KWF is Bergh in 
het Zadel één van de belangrijkste Fondsenwervers. In 
2017 werven we fondsen voor het onderzoek van Pro-
fessor dr. van Leeuwen naar resistente kinderleukemie. 
Hierin werken we nauw samen met het Radboud UMC 
in Nijmegen en het Prinses Maxima, centrum voor kin-
deroncologie in Utrecht.

Inschrijven voor het golftoernooi, deelnemen aan de 

MAC rally, in 2019 deelnemen aan de vierdaagse fiet-

stocht, of ambassadeur worden? Ga voor informatie of 

inschrijving naar www.berghinhetzadel.nl
Je vindt hier ook informatie over alle andere evene-

menten in 2017 van Stichting Bergh in het Zadel.
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Kom zitten, kijken, voelen,  
ervaren en laat u inspireren

New Collection
Man‘s Shoes

Trussardi Jeans



TwinSet by Simona Barbieri v.a. 109 €

TwinSet 
by Simona Barbieri 
Blazer 179 €
en tops v.a. 125 €

Michael Kors jurk v.a. 179 €
en tasje TwinSet v.a. 59 €

TwinSet 
by Simona Barbieri 
Top v.a. 149 €

TwinSet 
by Simona Barbieri 
Accessoires v.a. 49 €

Chic Avenue
v.a. 199 €

7 For All Man Kind
 v.a. 199 €

Marc Cain Collections
Top 199 €
Rok 199 €

Vestje v.a. 149 €

TwinSet 
by Simona Barbieri 

v.a. 109 €

Marc Cain Shoes
v.a. 149 €
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Trussardi Jeans
v.a. 119 €

XO shirtmaker
Shirts

v.a. 109 €

Sand Copenhagen
Vest v.a. 209 €
Blouse v.a. 109 €

Marc Cain Shoes
v.a. 149 €

Marc Cain Bags
v.a. 99 €

TwinSet 
by Simona Barbieri 

Accessoires v.a. 49 €

Trussardi Sneakers
v.a. 119 €

13



14



15



16



“Je bent ver-
antwoordelijk 

voor je eigen geluk”

Een ontmoeting met kunstenares 
Carine (55) blijft je bij. Carine in-
trigeert. Ze oogt opgeruimd en 
maakt makkelijk contact. Ze is een 
klassieke verschijning. De iWatch 
om haar pols verraadt haar voorlief-
de  voor  techniek. In haar schilder-
ijen en kunstwerken van glas komt 
haar passie voor het leven in een 

kleurrijk lijnenspel tot uitdrukking. 
Ik word vrolijk van haar en ben ni-
euwsgierig naar haar verhaal.

Lachen is gezond

“Ik ben opgegroeid in Doesburg. 
Mijn vader was uit beeld toen ik 
klein was. Toch heb ik een hele 
mooie en liefdevolle jeugd gehad 
en ben ik nooit iets tekort geko-
men. Mijn moeder werkte hard om 
het gezin draaiende te houden en 
leerde mij al vroeg dat je verant-
woordelijk bent voor je eigen geluk. 

Iets waar ik echt in geloof en ook 
doorgeef aan onze dochter Romée. 
Mijn moeder hertrouwde toen ik 
15 was. Mijn stiefvader, die helaas 
is overleden, was een ongelofelijk 
lieve en humoristische man. Humor  
is ook voor mij erg belangrijk. Het 
helpt mij om te relativeren. En met 
een glimlach op je gezicht ziet de 
wereld er zoveel mooier uit!

Acceptatie is de grootste 
uitdaging

Hoe belangrijk het is om te rela-
tive-ren merkte ik op mijn 27ste  
toen ik ziek werd. Ik kreeg otosc-
lerose, een verkalking van de ge-
hoorbeentjes. Sindsdien hoor ik 
slecht en heb ik in beide oren een 
continue pieptoon. Ik heb alles ge-
probeerd om van het oorsuizen af 
te komen. Maar niets helpt. Ik weet 
nu dat acceptatie de grootste uit-
daging is. Daarbij is humor, en ook 
dat tikkeltje cynisme dat bij me 
hoort, heel belangrijk. Natuurlijk 
vind ik het soms moeilijk en voed 
ik mij kortstondig met zelfmedeli-
jden. Maar ook hierin geldt dat ik 
zélf verantwoordelijk ben voor mijn 
geluk. Het heeft geen zin je druk te 
maken over dingen die je niet kunt 
veranderen. Zonde van de energie. 
Mijn man René speelt daarin een 
grote rol. Zijn humor helpt mij te 
relativeren en te kijken naar dat wat 
er wél is.

Hart en hoofd

Ik schilder al vanaf mijn 26ste. Sinds 
kort maak ik ook kunstwerken van 
glas. Mijn werk kenmerkt zich door 
een duidelijk lijnenspel en veel 
kleur. Voor een creatieveling zit ik 
veel in mijn hoofd. Ik ben een den-
ker. Mijn passie voor techniek is on-
derdeel van wie ik ben en vindt ook 
zijn weg in de kunst die maak. Met 
het creëren van mijn kunstobjecten 
komt ik dichter bij mijn gevoel. Het 
zorgt voor een mooie balans tussen 
hart en hoofd.

Carine Lammers-Weide
www.facebook.com/
CarineLammersArt
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NEW CHIQUE
ZIJDEBLOEMEN

Wij zijn gespecialiseerd in het maken, verhuren van zijdeboeketten en planten, tevens verkopen we 
zijdebloemen. Huren van zijdeboeketten gaat meestal per 3 maanden, dus met de seizoenen mee.
Ook decoreren wij feesten, bruiloften en evenementen op locatie.
In onze winkel in Winterswijk genaamd „MOOI MOOI“ hebben we een groot assortiment zijdebloemen. 

Wout Van Ree
 NEW CHIQUE ZIJDEBLOEMEN

De Wheme 13 | Winterswijk
 Tel: +316 46015213  |  Mail: info@new-chique.nl

www.new-chique.nl





Das 4 Sterne Schlosshotel, mit Restaurant 
und Terrasse direkt am Wasser

mit Blick in den Schlosspark

Hochzeiten  l Bankette  l Tagungen

Frühlingsmenue
 

buchbar von März bis zum 31. Mai  2017
Gruß an den Frühling aus der Schlossküche:

 
Carpaccio vom Calamari mit 

marinierten Seealgen
Olivenöleis und pochiertem Wachtelei

***

Cappuccino vom Frühlingslauch 
mit Mandelschaum

***

Gebratenes Doradenfilet Radieschen Cous Cous

***

Wachtelkotelette mit Schnitte von 
Paprika und Roter Zwiebel

***

Grüner Apfel Wasserburg mit Fencheleis
 

Menüpreis: 71,00 €
Ohne Zwischengang: 58,00 €

 
Weinarrangement zu diesem Menü:

 
Weinarrangement 4-Gang Menü 31,00 €
Weinarrangement 5-Gang Menü 38,00 €

Anholter Frühling
buchbar ab März bis zum 21. Juni 2017 

Das Arrangement enthält:

l  eine Übernachtung im schönen Doppelzimmer mit Blick 
 in den Schlosspark

l   reichhaltiges Frühstücksbüffet

l  einen Aperitif vor dem Abendessen

l  ein 3-Gang Frühlingsdinner in unserem 
 Restaurant „Wasserpavillon“
 oder auf der Terrasse über dem Burggraben

l  Eintritt in den Schlosspark

l  Leihfahrrad für einen Tag

Dieses Arrangement ist buchbar ab 132,00 € pro Person in der 
Woche und 137,00 € pro Person am Wochenende und zu den 
Feiertagen.
 
Eine Verlängerungsnacht bieten wir Ihnen inklusive eines 3-Gang 
Menüs zum Preis von 115,00 € pro Person im Doppelzimmer an. 

  
Parkhotel Wasserburg Anholt
Tel.: +49 (0) 28 74 - 45 90 | Fax: +49 (0) 28 74 - 40 35
reezeption@schloss-anholt.de

www.schloss-anholt.de
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   horloges o.a.  Jaeger-LeCoultre | Piaget | Chopard | Cartier | I.W.C. Schaffhausen | Armin Strom  

TechnoMarine | Ebel | Raymond Weil | Longines | RADO | Seiko | Certina | Baume & Mercier | Bell & Ross | Swatch

   juwelen o.a.  Chopard | Annamaria Cammilli | Hans D. Krieger | Hulchi Belluni | Wellendorff | Artur Scholl | Albanu

Noor | Tirisi | A. Odenwald | Piaget | Leo Wittwer | ROOS | Alcoro | Schoeffel | Elaine Firenze | Atelier collectie

Hét juweliershuis van Gelderland.

Exclusiviteit heeft een naam. 
Hoofdstraat 206, Velp  | Luttekestraat 40, Zwolle

www.juweliershuisaalbers.nl

Volg ons ook op Twitter en Facebook: 

 twitter.com/juwelieraalbers  

 facebook.com/juweliershuisaalbers  

IWC Schaffhausen

Big Pilot’s Heritage Watch 48 
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