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Perfect
„Ik verheug me elke keer weer op dit moment. Lekker 
met een kop thee achter de laptop om voor u het voor-
woord te schrijven van Passion for Life. Alweer de vierde 
editie van ons inspirerende lifestyle magazine. Op de 
achtergrond zingt Ed Sheeran mijn favoriete nummer 
van dit moment ‘Perfect’.  De vrouwelijke hoofdrol-
speelster in het liedje verleidt haar grote liefde op blo-
te voeten in een prachtige jurk. Voor mij staat de ont-
luikende liefde in dit nummer symbool voor het prille 
voorjaar. En ik heb er zin in! De energie die het voorjaar 
brengt is goed terug te zien in de nieuwe collecties.“ 

Kleurrijk en vrouwelijk
De trends van het afgelopen seizoen zetten door. Ook 
in de voorjaarscollecties worden veel elementen en sti-
jlen gecombineerd. Kleur, prints en borduursels sieren 
zowel de sportieve outfit als het zakelijke en chique pak. 
De modieuze sneaker speelt ook in 2018 een glansrol 
en wordt afgewisseld met super sexy pumps in alle kleu-
ren. Enthousiast word ik van de lederen jasjes die in alle 
collecties te vinden zijn. Een stoer lederen jack met ro-
mantische borduursels mag dit voorjaar niet ontbreken 
in de kledingkast. Net als de joggingbroeken en sweats; 
echte blikvangers die je met een gerust hart buiten de 
sportschool draagt. Met het thema Mystic Garden van 
Marccain behoren donkere saaie mantelpakken tot het 
verleden. Marc Cain laat met deze collectie een nieu-
we generatie zakenvrouwen schitteren met de kleurrijke 

en super vrouwelijke designs. De collectie van Michael 
Kors is romantisch met off shoulder shirts, zachte jeans-
stoffen en zwierige jurken. 

Met Michael Kors het voorjaar in
Het afgelopen seizoen verkochten we voor het eerst 
de collectie van Michael Kors Men. De collectie is zeer 
goed ontvangen. Trots zijn we dan ook op de voor-
jaarscollectie die wij voor u hebben geselecteerd. Met 
prachtige linnen broeken, comfortabele blazers en ultra 
lichte shirts stap je direct het voorjaar in. 
Nieuw in de herencollectie dit seizoen zijn de jeans van 
Seven For All Mankind. Bij de dames al jaren geliefd. 
Een keer proberen en je wil nooit meer anders! 

Inspiratie
De modeshows van Marc Cain en de Ladies Night die 
wij met veel plezier voor u organiseren zijn een groot 
succes en worden druk bezocht. Ook dit jaar bent u van 
harte uitgenodigd. Tijdens onze ladies Night maakt u 
niet alleen kennis met onze collecties maar ook met li-
festyleproducten en -diensten van collega ondernemers 
uit Doetinchem die samen met ons deze avonden tot 
een succes maken. 
Staat u al in ons klantenbestand? Dan ontvangt u per- 
soonlijk een uitnodiging. 
Ik kijk er weer naar uit u te mogen begroeten tijdens 
een van deze avonden of ‘gewoon’ in de winkel. 
Tot snel!
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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: 
www.magneticfotografie.nl
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Als ik het erf oprijd van Yvette Pieper en het hek achter mij automatisch sluit word ik enthousiast begroet door de 
honden van Yvette. Wat een energie! Opgegroeid met honden en dolverliefd op mijn twee Franse herders word ik 
blij van deze ontmoeting. In de deuropening staat een stralende vrouw. Ik voel me direct welkom en ben nieuws-
gierig naar haar verhaal.
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IK LEEF MET DE DAG. ALS HET VANDAAG NIET 
LUKT, PROBEER IK HET MORGEN OPNIEUW



ven. Door het ongeluk nam mijn leven plots een ande-
re wending. Ik had angst voor het onverwachte, angst 
voor het verlies. Ik vind het verschrikkelijk als mijn 
ouders, zoals nu naar Turkije, weggaan zonder mij of 
andersom. Mijn ouders wonen vlakbij. Als er een am-
bulance hun kant oprijdt dan bel ik direct en zij bel-
len mij als er een ambulance deze kant op gaat. Het 
verlies van Dion beïnvloedt nog elke dag ons leven. 
De energie van het leven zorgt er gelukkig voor dat 
het ongeluk op de achtergrond raakt en de pijn wordt 
verzacht door mooie herinneringen aan het leven voor 
het ongeluk.” 

Keuzes
“Ik was journalist ten tijde van het ongeluk. Ik kreeg 
van mijn werkgever alle ruimte om het verlies te ver-
werken. Vol goede moed ging ik na twee weken weer 
aan het werk. Mijn eerste opdracht was het verslaan 
van een kettingbotsing op de A1. Dat was een klap in 
mijn gezicht. Ik stortte in en op dat moment realiseer-
de ik me pas echt dat mijn leven op alle vlakken voor-
goed veranderd was. Mijn carrière switch van journalist 
naar het runnen van een noodopvang voor honden be-
grijpt niet iedereen. Voor mij is het een logische stap. 
De liefde voor een dier in nood is er altijd geweest. Ik 
voel me op mijn gemak tussen mijn honden. Op deze 
manier kan ik het verschil maken.”

Vertrouwen
“Ik heb hard gewerkt om het vertrouwen in mezelf en 
het leven terug te winnen. Ik heb daarvoor heel bewust 

“Ben je bang voor honden,” vraagt Yvette als Boji, een 
stoere reu uit Hongarije op mij af komt stormen. Boij 
vertelt mij op niet mis te verstane wijze, dat hij het wa-
ken over zijn baasje erg serieus neemt. Eenmaal binnen 
laat Yvette mij de foto van Boji zien toen hij bij haar 
werd binnengebracht. Het beeld is afschrikwekkend. In 
niets herken ik de grote, sterke hond die inmiddels aan 
mijn voeten ligt. “Boji logeert bij mij. Na zijn opvang-
periode is hij geadopteerd door mijn ouders. Zij zijn 
op vakantie naar Turkije om een hond op te halen die 
ze van de straat hebben gered.” Het is duidelijk dat de 
liefde voor dieren in nood Yvette met de paplepel is 
ingegoten.

Liefde voor dieren
In haar huis in Zelhem runt Yvette vrijwillig een nood 
opvang voor honden. De honden worden bij haar aan-
gebracht door de stichting Collie & Co in Nood en 
straydogs.nl. “Mijn eerste opvang-hond was Scotty. 
Een echte Engelse Collie. Scotty zat 10 jaar opgesloten 
in een garage voordat hij bij mij kwam wonen. Stapel-
gek was ik op hem. Het bleef niet bij Scotty. Na Scot-
ty kreeg ik via de stichting Collie & Co in Nood Mika. 
Twee jaar geleden ben ik verhuisd omdat het huis te 
klein werd. Toen ik dit huis vond aan de rand van het 
bos ging ik helemaal los. Binnen drie maanden vonden 
maar liefst 18 honden hier een veilig onderkomen.”

Onvoorspelbaarheid 
“Ik kom uit een hecht gezin. Tien jaar geleden kwam 
mijn broertje Dion door een motorongeluk om het le-
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hulp gezocht. Het werken aan mezelf heeft mij veel in-
zicht gegeven. Van nature ben ik onzeker en vind ik het 
moeilijk om echt contact te maken. Dat wist ik in mijn 
jonge jaren goed te verbloemen door de druktemaker 
te zijn die dat moest compenseren. De angst en het 
verdriet na het verlies van Dion gaven alleen nog ruim-
te aan mijn onzekere en angstige ik. Door de therapie 
heb ik geleerd te accepteren dat beide kanten bij mij 
horen en er mogen zijn. Ik ben nu meer in balans, maar 
ik ben er nog niet. Ik kan op momenten nog angstig 
en onzeker zijn. Ik kijk niet te ver vooruit en leef met de 
dag. Lukt het vandaag niet, dan probeer ik het morgen 
opnieuw!”

Bewust leven
“Ik ben ook een fanatiek hockeyster. Ik hockey bijna alle 
dagen en geef training. Ook yoga en mindfullness doe 
ik graag en vaak.  Op  die  manier  houd ik lijf en geest 
gezond. Het helpt mij om focus aan te brengen; de 
goede dingen goed doen. Uiteindelijk draait alles om 
liefde. De liefde voor jezelf, de mensen om je heen en 
de omgeving waarin je leeft. Ik ben altijd een wereld-
verbeteraar geweest. Dat is alleen maar sterker gewor-
den. Het uit zich niet alleen in mijn liefde voor dieren 
maar ook in hoe ik mijn leven leef. Ik eet biologisch en 
ga verspilling tegen. Ik maak me zorgen over de ma-
nier waarop we omgaan met elkaar, de dieren en de 
natuur. Wij mensen spelen God en denken dat we ein-
deloos door kunnen gaan met het uitbuiten van onze 
leefwereld. Ik lever elke dag actief mijn bijdrage aan 
een betere wereld. Ook ik houd van mooie spullen. Dat 
weerhoudt mij er niet van de juiste keuzes te maken. 
Een mooi voorbeeld is de kledingindustrie. We weten 
allemaal dat goedkope kleding geproduceerd wordt 

in lage lonen landen waar arbeiders worden uitgebuit. 
Daarom ben ik zo gek op Marc Cain. Zij produceren 
hun kleding in Duitsland. Door Marc Cain te dragen 
kies ik niet alleen voor mooie, maar ook voor duurzame 
kleding!

Yvette Pieper (34)
Yvette vangt de honden in nood vrijwillig op.
Donaties zijn van harte welkom!

www.straydogs.nl
www.collie-in-nood.com
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DE NIEUWE LEXUS LS 500h

DEMAND MORE
Ongeëvenaard comfort, revolutionaire toepassingen en grens
verleggende luxe; ontdek het stekkerloze Multi Stage Hybrid 
systeem, de met de hand bewerkte houtpanelen en het stoere 
en tegelijk stijlvolle design van de nieuwe LS 500h. 

Ontdek meer op lexus.nl

LEXUS ARNHEM
Meander 123, 6825 MB Arnhem, Tel.: 026-3842400 

www.lexus.nl
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Groot door klein te blijven
“Het begon bij mijn vriendin. Ta-

litha Vermaas werkt al jaren voor 

de stichting. Haar man fietst vanaf 

dag een mee met de fietstochten. 

Talitha vroeg mij haar drie 

jaar geleden te ondersteu-

nen. Ik heb sindsdien mijn 

hart verbonden aan deze 

stichting. Wat deze stich-

ting bijzonder maakt is dat 

een klein initiatief is uit-

gegroeid tot een van de 

grootste fondsenwervers 

van het KWF. De stichting 

kenmerkt zich door een 

grote regionale betrok-

kenheid en een kern van 

vaste mensen die zich da-

gelijks inzetten om onder-

zoek naar kanker mogelijk 

te maken en mensen met 

kanker toekomstperspec-

tief te bieden. 

Het belang van goed 
onderzoek 
Ik ben geboren en ge-

togen in Kaapstad, Zuid 

Afrika. De betrokkenheid 

bij elkaar is daar groot. 

Iets betekenen voor een ander is 

voor mij vanzelfsprekend en heb 

ik van huis uit meegekregen. Met 

24 uur in een dag kun je prima vrij-         

willigerswerk doen! Een vriendin uit 

mijn jeugd is oncoloog. 

Zij behandelt in Zuid Afrika jonge 

kinderen met kanker. Daar verdwi-

jnen zieke kinderen onder sociale 

en culturele druk al snel in het al-

ternatieve circuit met vaak de dood 

tot gevolg. Ik heb met eigen ogen 

gezien hoe belangrijk het is om kin-

MET 24 UUR IN EEN DAG KUN JE 
PRIMA VRIJWILLIGERSWERK DOEN

deren de behandeling te geven die 

ze nodig hebben. Door mijn inzet 

als vrijwilliger bij de stichting kan ik 

hieraan een bijdrage leveren. 

Actieve Stichting
Het onderzoeksproject 

waarvoor we in 2019 geld 

inzamelen is het onder-

zoek naar therapie-resis-

tente acute leukemie bij 

kinderen. Een agressieve 

vorm van bloedkanker. 

We organiseren naast de 

monsterfietstocht in 2019 

ook tussentijdse fietstoch-

ten, golfdagen, culturele 

evenementen en andere 

activiteiten waarmee we 

geld inzamelen. Daarnaast 

heeft de stichting ambas-

sadeurs die de stichting 

financieel ondersteunen. 

De opbrengst gaat voor 

100% naar het kankeron-

derzoek zonder aftrek van 

organisatiekosten. Een 

meeropbrengst wordt ge-

bruikt om andere, vaak 

regionale, projecten te on-

dersteunen.

Benieuwd naar de activiteiten in 

2018, of heeft u interesse in het am-

bassadeurschap? Kijk dan op 

www.berghinhetzadel.nl

Ingrid Nuhaan is secretaresse voor Stichting Bergh in het zadel. De stichting zamelt geld in voor de kankerbestrij-
ding. Elke vier jaar wordt een, door KWF goedgekeurd, onderzoeksproject gefinancierd. Bergh in het Zadel is één 
van de grootste particuliere fondsenwervers voor het KWF en draait volledig op enthousiaste vrijwilligers.
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VIJF DAGEN ALS GOD DOOR HET LEVEN

Het is maandagavond als ik Marcel en Jan ontmoet in hun café De Snor in het hart van ’s-Heerenberg. De heren 
moeten lachen als ik eerlijk vertel dat ik voor onze afspraak het adres heb moeten opzoeken. Het café bestaat al 
sinds 1903. Alleen mensen ‘van buiten’, zoals ik zijn onbekend met dit historische pand en het familiebedrijf. Als 
Marcel direct enthousiast begint te vertellen over de geschiedenis van het familiebedrijf, verdwijnt Jan, na het in-
schenken van mijn wijntje, stilletjes achter de coulissen. De taakverdeling tussen de twee heren is direct duidelijk. 

De Snor
De Snor bestaat al meer dan 100 jaar en is onder lei-
ding van Marcel al drie generaties een vertrouwde plek 
voor de bewoners van ’s-Heerenberg. Niet alleen lo-
kalen kennen de weg naar De Snor. Ook voor de toe-
risten die een bezoek brengen aan Kasteel Bergh of 
aan een van de vele andere historische plekken in de 
omgeving is het hier goed toeven. “Het bedrijf, waa-
rin vroeger naast het café ook een slijterij, een winkel 
en zelfs een bioscoop gevestigd was heette  Schuur-
man.  Opa Schuurman had een prachtige snor. Toen ik 
in 1981 het bedrijf overnam van mijn ouders heb ik de 
naam veranderd in De Snor.” Enthousiast wijst Marcel 
naar de zwart-wit foto’s aan de muur die het verhaal 
vertellen van de familie Schuurman. Het verhaal krijgt 
nog meer kleur door de oude filmprojector in de hoek 
van de serre. “Opa Schuurman begon in 1913 een fami-
liebioscoop. Die liefde is overgegaan op mijn vader. De 
filmprojector was heilig. Niemand mocht hem bedie-
nen behalve hij. Draaien was zijn passie. Al was het be-
zoekersaantal nog zo klein, de voorstelling ging door!” 

Modern Café
“De naam is niet het enige dat ik heb veranderd. De af-
gelopen jaren hebben Jan en ik gebouwd aan een mo-
dern Grand Café. Mijn ouders werkten heel hard. Het 
was geen vetpot voor een gezin met zes kinderen. Toen 
wij het bedrijf overnamen was er achterstallig onder-
houd. We hebben veel geïnvesteerd in het opknappen 
en moderniseren van het café. Het café van vroeger 
bestaat niet meer en zou in deze tijd ook geen kans 
van slagen hebben. De omslag naar een Grand Café 
met een lunch- en dinerkaart was bepalend voor het 
succes van vandaag. De bioscoop hebben we in 1986 
gesloten. In 1997 is de voormalige bioscoop verbouwd 
tot een sfeervolle feestzaal met een prachtige serre en 
een tuinterras. Ideaal voor feesten en partijen of een 
goed verzorgde vergadering.” 

Carnavalist
“Jij bent geen carnavalist,” zegt Marcel als hij mij pro-
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beert uit te leggen wat het voor hem betekent als hij in 
2011 tot Prins wordt gekozen. “Die week was de mooi-
ste week van mijn leven. Vijf dagen lang bezocht ik car-
navalsverenigingen, sportclubs en bejaardenhuizen en 
overal werd ik groots onthaald. Wederom wijst Marcel 
naar de muur waarop niet alleen de zwart-wit foto’s 
prijken, maar ook de carnavalsfoto’s van zijn Prinsdom. 
“Op ‘Roze Maandag’ reden Jan en ik langs het café en 
het hele café was in het roze gehuld. Langs de kant lie-
ten familie en vrienden roze ballonnen de lucht in gaan. 
Het was prachtig, om nooit te vergeten.” 

Rolverdeling
Als Jan vanuit de coulissen zijn vaste plek heeft inge-
nomen achter de bar, vraag ik Jan hoe hij en Marcel 
de taken hebben verdeeld. “Dat gaat al jaren vanzelf. 
Ik sta vooral achter de bar en Marcel doet de rest. 
We weten wat we aan elkaar hebben. Het geheim van 
onze samenwerking, maar ook van ons huwelijk, is dat 
wij elkaar waarderen en respecteren. Je moet de an-
der in zijn waarden laten. We doen echt alles samen 
en genieten nog elke dag van elkaars aanwezigheid. 
Over een paar weken vieren we ons 17 jarig huwelijk. 
We vieren het lekker in de zon op ons favoriete eiland, 
Gran Canaria.” Marcel zijn ogen beginnen te glimmen 
bij de herinnering aan de huwelijksdag. “Te voet met 
vrienden en familie naar het gemeentehuis. Daar heb 
ik gezongen voor Jan. Zingen is mijn passie. Door de 
drukte heb ik de afgelopen jaren veel te weinig gezon-

gen. Afgelopen carnaval heb ik meegezongen met de 
caranavalsmis. Echt fantastisch!  Als  ik straks met pen-
sioen ga dan sluit ik me graag aan bij een mannenkoor.”

Eeuwwisseling
Prachtig zichtbaar wordt de geschiedenis van het pand 
als Marcel mij een rondleiding geeft. Als we van het 
café door de keuken naar de zaal lopen wisselt de eeuw 
onder onze voeten. Het oude gedeelte dateert uit 1879 
en het nieuwe gedeelte uit 1997. Een bijzondere plek 
met een prachtige geschiedenis. Teruggekeerd in het 
café verblijden  een  aantal  vaste gasten na hun weke-
lijks biljartavondje De Snor met hun bezoek. Marcel 
slaat een van de mannen op de schouder en zegt: 
“Bert, leg jij haar nu eens uit hoe bijzonder het is om 
Prins Carnaval te zijn.” Ook de ogen van Bert beginnen 
te glimmen. Beide heren zijn lid van het college van 
old prinsen, een raad met voormalig carnavalsprinsen. 
“Deuren die eerder gesloten waren gaan voor je open, 
iedereen is blij je te zien. Het is één groot feest. Je kunt 
als Prins ook echt iets voor een ander betekenen. Je 
gaat vijf dagen als God door het leven.” Of ik ooit echt 
ga begrijpen wat carnaval voor deze heren betekent, 
dat weet ik niet. Een ding weet ik wel zeker: Carnaval 
en café De Snor zijn onlosmakelijk met elkaar verbon-
den en zijn de basis voor goede gesprekken en hechte 
vriendschappen. 

Wat een heerlijke plek!
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Een klassieker uit eigen atelier van Juwelier de Tijd. Evy is 
een handgemaakte ring met briljant en een verfijnde, 
stoere touch. Dit unieke sieraad wordt exclusief 
vervaardigd in fair trade goud of platina. Met de beste 
briljanten van sublieme kwaliteit: VVS1 en kleur E. De 
breedte is 2 mm en er is keuze uit e briljant geslepen 
diamantformaten 0,08ct, 0,16ct, 0,23ct of 0,45ct. 
Grotere uitvoering op verzoek mogelijk. Een ultiem 
cadeau om te geven of te krijgen.

Vanaf 725 euro

Uit de oogstrelende Mirage collectie van Niessing deze 
exclusieve hanger met flinterdunne lamellen. Mirage 
betekent luchtspiegeling of fata morgana. Geïnspireerd 
op het fascinerende spel van licht en schaduw, 
architectuur en structuren van bladnerven, veren en 
libellevleugels. Verkrijgbaar in ovaal of ronde vorm. 
Keuze uit 18-karaats geel, roodgoud of platina, naar 
keuze met briljant.

Vanaf 1350 euro

Eigentijdse en unieke solitaire ring Evy

Exclusieve hanger Mirage

De grootste collectie Niessing sieraden in Nederland, 
verkrijgbaar bij Juwelier de Tijd - (0314) 39 20 66 - 
www.juwelierdetijd.nl

Juwelier de Tijd-Doctor Huber Noodtstraat 24 & 34A - 
(0314) 39 20 66 - www.juwelierdetijd.nl

Marc Cain 
Jeans Jas

299 €
www.casa-blanca.nl

Marc Cain
Gaastop bloemen

89,90 €
www.casa-blanca.nl

Marc Cain
Sneaker
199,90 €

www.casa-blanca.nl

Marc Cain 
Pantalon bloemen

199,90 €
www.casa-blanca.nl
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Marc Cain
Trui blauw

279 €
www.casa-blanca.nl

Marc Cain
Sneaker wit

249 €
www.casa-blanca.nl

Marc Cain
Mantel
479 €

www.casa-blanca.nl

Marc Cain Sports
Shawls 

v.a. 199,90 €
www.casa-blanca.nl

Een klassieker uit eigen atelier van Juwelier de Tijd. Evy is 
een handgemaakte ring met briljant en een verfijnde, 
stoere touch. Dit unieke sieraad wordt exclusief 
vervaardigd in fair trade goud of platina. Met de beste 
briljanten van sublieme kwaliteit: VVS1 en kleur E. De 
breedte is 2 mm en er is keuze uit e briljant geslepen 
diamantformaten 0,08ct, 0,16ct, 0,23ct of 0,45ct. 
Grotere uitvoering op verzoek mogelijk. Een ultiem 
cadeau om te geven of te krijgen.

Vanaf 725 euro

Uit de oogstrelende Mirage collectie van Niessing deze 
exclusieve hanger met flinterdunne lamellen. Mirage 
betekent luchtspiegeling of fata morgana. Geïnspireerd 
op het fascinerende spel van licht en schaduw, 
architectuur en structuren van bladnerven, veren en 
libellevleugels. Verkrijgbaar in ovaal of ronde vorm. 
Keuze uit 18-karaats geel, roodgoud of platina, naar 
keuze met briljant.

Vanaf 1350 euro

Eigentijdse en unieke solitaire ring Evy

Exclusieve hanger Mirage

De grootste collectie Niessing sieraden in Nederland, 
verkrijgbaar bij Juwelier de Tijd - (0314) 39 20 66 - 
www.juwelierdetijd.nl

Juwelier de Tijd-Doctor Huber Noodtstraat 24 & 34A - 
(0314) 39 20 66 - www.juwelierdetijd.nl
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Marc Cain Sport
Jeans topje 

149,90 €
www.casa-blanca.nl

Marc Cain 
Bloes bloemen

299 €
www.casa-blanca.nl

Marc Cain Sports 
T-Shirt rosé

149,90 €
www.casa-blanca.nl

Marc Cain 
Schoen
199,90 €

www.casa-blanca.nl

Marc Cain Sports
Col 149,90 €

met vest 299 €
www.casa-blanca.nl

Marc Cain Sports
legging

v.a. 99,90 €
www.casa-blanca.nl



COUPON 
FÜR EIN 
DESERT
NACH WAHL

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

Das Schlosshotel Anholt ist ein traumhafter 
Ort für ein rauschendes Hochzeitsfest. 
Weitere Informationen erhalten Sie auf
www.schloss-anholt.de

Hanglamp Cosmos van Quasar
Zoals afgebeeld €2495,-

www.wormskamp.nl

伀一吀䐀䔀䬀 
伀一娀䔀 

一䤀䔀唀圀䔀 
䌀伀䰀䰀䔀䌀吀䤀䔀⸀

www.nieuwstadoptiek.nl „Ja, ich will, heiraten im Schloss.“
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OPENINGSTIJDEN

Open: Ma t/m zo 
(vanaf 14.00 uur)
Dinsdag gesloten

De Lange Waard
Kilderseweg 17
7038 EH Zeddam
0314-650200
www.delangewaard.nl

HET RESTAURANT

Het restaurant is een sfeervolle 
ruimte met een open haard en 
een prachtige bar.
Het restaurant biedt plaats aan 
ongeveer 40 personen. Verder 
beschikt het restaurant over een 
speciale ruimte waar men met 
gezelschappen tot 125 personen 
terecht kan. In de zomer kan men 
ook op de veranda genieten van 
al het lekkers dat de keuken voort-
brengt.

De officiële opening van het 
asperge seizoen bij 
de Lange Waard vindt 
plaats in april.

Kijk uit naar heerlijke verse 
asperges van de 
Montferlandse grond.

Proef het seizoen:
Asperges





Persoonlijk afscheid
“Normaal draag ik een pak hoor,” 
zegt Peter Pubben. “Vandaag is 
het opa dag.” De vriendelijke ogen 
van Peter stellen mij direct op mijn 
gemak. Peter runt samen met zijn 
vrouw Karin het familiebedrijf Age-
link Uitvaartzorg in Doetinchem. 
Ruim 65 jaar geleden werd het bed-
rijf opgericht door de opa en oma 
van Karin. Het bedrijf heeft alles in 
huis om een uitvaart van A tot Z te 
begeleiden. Alles om het afscheid 
persoonlijk te maken is aanwezig. 
Elk leven is immers speciaal en elk 
afscheid uniek. 

Liefde voor het leven
Mijn ontmoeting met Karin beves-
tigt dat achter elke sterke man een 
sterke vrouw staat. Het is direct 
duidelijk  dat  Peter  en  Karin  van-
uit passie dit mooie bedrijf runnen. 
De onvoorwaardelijke liefde voor 
elkaar heeft het bedrijf gevormd. 
“Je kunt dit werk niet half doen,” 
zegt  Karin. “Dit  werk  doe  je  van-
uit liefde. Toen mijn vader ziek werd 
en het bedrijf moest overdragen 
wist ik direct dat ik het bedrijf wilde 
voortzetten. De eerste jaren heeft 
Peter vooral het bedrijf gerund. Ik 
zorgde voor onze drie kinderen. Pe-
ter werkte net als mijn vader en opa 
dag en nacht. Dit werk doe je uit 
liefde voor het leven. Wij zijn er op 
de momenten dat het leven van de 
ander voorgoed veranderd.” 

Het is donker en koud als ik aanbel bij uitvaartcentrum Agelink. De rillingen die door mijn lijf gaan wijt ik eerst 
nog aan de kou. Tot ik besef dat ik een bezoek aan het uitvaartcentrum direct associeer met het verlies van mijn 
dierbaren. Ik verman mezelf. Mijn blik valt op de tekst naast de deur. Het is een tekst van Bram Vermeulen: ‘Ik heb 
een steen verlegd, in een rivier op aarde. Het water gaat er anders dan voorheen.’
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JE KUNT DIT WERK NIET HALF DOEN



De laatste wens
“Ik weet nog dat ik voor het eerst 
een nota zag voor een uitvaart,” 
zegt Peter. “Daarop werd een ‘lijk-
wagen’ in rekening gebracht. Dat 
heb ik direct veranderd in rouwau-
to. Het was een heel traditioneel 
bedrijf. We werken nu veel meer  
vanuit de klantwens. Onze mede-
werkers krijgen de vrijheid om daar-
naar te handelen. Het vervullen van 
die laatste wens is onze opdracht. 
Er zijn geen grenzen zolang het af-
scheid waardig is. Als een dierbare 
overlijdt, vinden nabestaanden niet 
altijd de rust om die wens te formu-
leren. Die moet je actief ophalen 
en vormgeven. Alle informatie is re-
levant. Onlangs overleed een man 
die niets liever deed dan reizen met 
zijn camper. We hebben de camper 
onderdeel uit laten maken van de 
uitvaart. Je echt verbinden met de 
nabestaanden is belangrijk om een 
afscheid persoonlijk te maken.”

Relativeren
Zijn jullie bang voor de dood, 
vraag ik. “Ja, ik wel,” zegt Karin. Ik 
ben een aantal jaren geleden ziek 
geweest. Dan is dit werk erg con-

fronterend. Peter antwoordt reso-
luut: “ik niet! Ik geloof in reïncar-
natie. We leren elke dag voor een 
volgend leven. Voor ons is de dood 
niet anders door het werk dat we 
doen. Een uitvaart van iemand die 
dichtbij ons heeft gestaan doen we 
om die reden ook niet zelf. Op alle 
andere momenten doen we ge-
woon ons werk. Je kunt je niet elk 
afscheid persoonlijk aantrekken. 
Dan kun je je werk niet meer doen. 
Ook het leven van de nabestaande 
gaat door. Ik weet nog goed dat ik 
mij na het overlijden van mijn vader 
zorgen maakte over mijn moeder. 
Na een dag piekeren belde ik haar. 
Zij vertelde dat ze met een vriendin 
lekker had gefietst en gezellig kof-
fie had gedronken. Sindsdien kan ik 
beter loslaten.” 

Het verschil maken
“Wat Peter bijzonder maakt, vraagt 
Karin?” Voordat Karin het antwoord 
kan geven, roept Peter: “ik ben ge-
woon de beste uitvaartbegeleider 
van Nederland!” Karin lacht en 
zegt: “eerlijk is eerlijk, Peter is echt 
heel goed in zijn vak. Hij is zeer be-
trokken en gemotiveerd en hij heeft 

humor. Die combinatie maakt hem 
uniek. We kunnen niet samen over 
straat zonder dat hij wordt  herkend 
en aangesproken”.
Peter: “een van de mooiste com-
plimenten die ik kreeg was een 
brief waarin geschreven stond dat 
ik opviel door op de achtergrond 
aanwezig te zijn. Dat raakt me, daar 
doe ik het voor”.

Nieuwe generatie
Onze zoon Erik is nu directeur en 
al een aantal jaren werkzaam in het 
bedrijf. Hij heeft net als wij inder- 
tijd het bedrijf verder gebracht. 
Het is een commerciële bedrijfstak 
en we moeten mee met de tijd om 
bestaansrecht te behouden. Alleen 
al de opkomst van sociale media 
betekent voor ons dat we op een 
nieuwe manier naar marketing en 
communicatie kijken. Het bedrijf 
is met Erik als directeur klaar voor 
een nieuwe fase. Het geeft ons 
over een paar jaar de ruimte om te 
genieten van meer vrije tijd en van 
onze kleinkinderen. Het leven heeft 
nog heel veel moois te bieden en 
daar gaan we van genieten. 
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Das 4 Sterne Schlosshotel, mit Restaurant 
und Terrasse direkt am Wasser

mit Blick in den Schlosspark

Hochzeiten  l Bankette  l Tagungen

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

www.schloss-anholt.de

 Probiermenü 
 DURCH 5 JAHRZEHNTE
vom 19. Februar bis zum 31. Dezember 2018
 
Genießen Sie 12 kleine Gerichte, die wir Ihnen in 
4 Gängen servieren.
 
* 1968 Hausgeräucherter Lachs mit Dill-Meerrettichcreme
* 1975 Medaillon von der Wachtel auf Toast
* 2007 Terrine von Krustentieren mit Mango Chili-Chutney
 
   iii
 
* 1979-2008 Latte Macchiato von Anholter Kräutern
* 1982 Pilzessenz unter der Blätterteighaube mit Trüffelklößchen
* 1986 Rahmsüppchen von Kartoffeln mit Blutwurststrudel
 
   iii
 
* 1975 Kalbssteak „Strindberg“ mit Kartoffelgratin
* 2004 Entenpraline mit Orangen-Polenta
* 2013 Rücken vom Ibericoschwein in Basilikumjus und Gewürztomate
 
   iii 

* 1982 Westfälisches Pumpernickelmousse nach Heinz Brune
* 1996 Crème Brûlée von der Tonkabohne
* 2018 Karotte ~ Ingwer ~ Curry
 

Parkhotel meets friends:
Caviar House & Prunier

Kaviar ganz Exklusiv am 28. April 2018 

Genießen Sie ein erlesenes 6-Gang-Menü, begleitet von 
den edlen schwarzen Perlen & Balik Lachs, vollendet mit 
Champagner.
Frank Brömmelhaus, Geschäftsführer von Caviar House 
& Prunier, und Peter & Jörg Brune begleiten Sie durch 
diesen Abend. 

Das Arrangement beinhaltet: 
*  4 x Kaviar pur
*  4 Menügerichte mit Kaviar 
 (Kaviar im Wert von über 300 €)
*  Vorspeise mit Balik Lachs u. Dessert
*  Champagnerbegleitung zum Menü
*  Mineralwasser und Kaffee
*  Übernachtung in einem schönen Doppelzimmer
 mit reichhaltigem Frühstücksbüffet
*  Eintrittsmünzen für den Schlosspark 

zum Preis ab 349,00 € pro Person.
 

Als Abendveranstaltung buchbar 
zum Preis von 298,00 € pro Person.

 
Diese Veranstaltung ist limitiert auf 30 Personen!

Menüpreis 
59,50 € 

pro Person



26

3



l i c h t  &  i n t e r i e u r

LICHT DOET LEVENLICHT DOET LEVEN
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op lokatie bij Hotel Villa Ruimzicht



 op lokatie bij Kasteel Keppel, met de nieuwe Lexus LS500h
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