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Het is nog elke dag een feestje’
Een vriendinnetje stelde mij de vraag hoe ik 
terugkijk op de afgelopen 30 jaar. Ik wees haar 
op een foto van mezelf 30 jaar geleden en een 
foto van nu. Een paar rimpeltjes en hier en daar 
een grijze haar zijn het bewijs van het verstrijken 
van de jaren. Het verschil is wel duidelijk zei ik 
lachend tegen haar. Zonder gekheid; natuurlijk 
gaat het ondernemerschap niet altijd over ro-
zen, maar wat zijn Hans en ik dankbaar voor de 
afgelopen jaren. We hebben geweldige jaren 
gehad. Zonder u als trouwe klant was dat niet 
mogelijk geweest.

Na 30 blijven we u verrassen
Toen we 30 jaar geleden startte verkochten 
we….de meest uiteenlopende merken, van be-
kende tot onbekende merken, maar wel altijd 
van een bepaalde klasse en uitstraling, net even 
iets luxer en, zeker toen exclusiever, niet overal 
verkrijgbaar.
Nu 30 jaar later bieden we een van de meest uit-
gebreide Marc Cain collecties in Nederland en 
prachtige merken als Twin Set en Michael Kors. 
Online heeft u het wellicht al gelezen, voor het 

einde van dit jaar openen we onze shop in shop 
van Michael Kors, met o.a. een uitgebreide col-
lectie schoenen, tassen en nog uitgebreider de 
kleding lijn. Daar ben ik ongelofelijk trots op! 
Verder starten wij met het merk Liu-Jo, een leuk 
jong en betaalbaar merk, voor de mode bewus-
te vrouw van nu! Vernieuwen is onze kracht en 
na 30 jaar Casa Blanca zoeken we nog steeds 
naar nieuwe merken en blijven we in ontwikke-
ling zodat we u ook de komende 30 jaar nog 
kunnen verrassen.

Een verjaardag vier je samen
Op 26, 27 en 28 oktober vieren wij onze dertigs-
te verjaardag samen met u tijdens onze open 
dagen. U ontvangt een waardecheque van €30 
en wij ontvangen u graag met een lekker hapje 
en drankje, om te toasten op de afgelopen ja-
ren.

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 – 18 uur
Vrijdag: 10.00 – 21.00 uur
Zaterdag: 10.00 – 17.00 uur
Koopzondag: 12.00 – 17.00 uur. 
(laatste zon. v/d maand)

Colofon
Redactie: 
Roos Schreuder-van der Linden

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

Fotografie: Robin Sommers
www.robinsommers.nl

CAMBIO CENTER prijzen vanaf E 119,-

Casa Blanca - Passion for you!
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Casa Blanca - Passion for you!

26,27 EN 28 OKT. 2018 
OPEN HUIS 
30 JAAR CASA BLANCA

Bij uw komst tijdens onze viering van 
het dertig jarig bestaan ontvangt u een 
waardecheque van 30 Euro verder 
zullen wij u verwennen met heerlijke 
taartjes, een kopje koffie, een 
glas naar wens etc.

Tevens gaan we beginnen met de ver-
bouwing van onze nieuwe en exclusieve 
shop in shop van Michael Kors, we 
houden u op de hoogte wanneer de 
officiele opening plaatsvindt.
U bent van harte welkom!!



30 Jaar Casa Blanca
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30 Jaar Casa Blanca
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• SENSAI BEAUTY BEHANDELINGEN 

• BOTOX en FILLERS - Dr. Babak 

• PHI-BROWS MICROBLADING - wenkbrauwen  

• PHI-ION PLASMA BEHANDELING  

• PHI-LINGS MICRONEEDLING  

• PHI-REMOVAL verwijderen van permanent MakeUp  

• MICRO SKIN POLISH - Microdermabrasie  

• MESO ELECTROPORATIE  

• FRUITZUURPEELING  

• MEDISCHE LASERBEHANDELINGEN huidtherapeute  

• MEDISCHE PEELING huidtherapeute  

• ACNE BEHANDELINGEN huidtherapeute  

• PIGMENT/COUPEROSE BEHANDELING huidtherapeute  

• LASER ONTHARINGSMETHODE huidtherapeute  

• LPG-ENDERMOLOGIE bindweefselmassage 

• SANASLANK - proteïnedieet 

 

     WWW.COSMEDICARE.NL   

     VARSSEVELDSEWEG 120, 

     7003 AA DOETINCHEM  

      

    Volg ons ook op:  

            0314-343422     06-13072756  
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WOLFORD, UW ADRES, VOOR REGIO OOST NEDERLAND
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        Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst
Wim Hendriksen is medeoprichter van Stichting Bergh in het Zadel (1989)“Ruim één op de drie men-
sen in Nederland krijgt ooi kanker. Jaarlijks zijn dat 75.000nieuwe patiënten waarvan ongeveer de helft 
geneest. Met Bergh in het Zadel zamelen we geld in voor kanker onderzoek. De opbrengst gaat voor 
100% naar het kankeronderzoek, zonder aftrek van organisatiekosten. Bergh in het Zadel is één van de 
grootste particuliere fondsenwervers voor het KWF en draait volledig op enthousiaste vrijwilligers.

WIM HENDRIKSENKijken wie het sterkst is 
“Ik zou willen dat ik kon zeggen, dat er voor ons 
bestaan geen reden meer is, en dat we niet hoef-
den te groeien en fondsen werven niet meer no-
dig is! Helaas is niets minder waar! Dagelijks ver-
liezen we met elkaar dierbaren aan kanker. Het is 
elke dag opnieuw meer dan de moeite waard om 
samen de strijd aan te gaan tegen kanker. We zu-
llen eens zien wie de sterkste is! We merken aan 
de groei van de Stichting , dat het besef en de 
betrokkenheid groeit. Ik denk dat we eind dit jaar 
meer dan een miljoen Euro gaan ophalen! Ook 
het aantal Ambassadeurs groeit. De teller staat op 
ruim 170 Ambassadeurs en ik weet zeker dat ,dat 
er aan het einde van het jaar 175 zijn!

Een nieuwe Rally in 2019
“Een van de activiteiten om geld in te zamelen 
voor Stichting Bergh in het Zadel is de jaarlijkse 
MAC Rally. De MAC Rally is een tourrally met een 
sportief karakter, waarin stuurmanskunst en navi-
gatie gevoel belangrijker zijn dan snelheid. Dank-
zij de groei en het aantrekken van nieuwe, jonge 
Ambassadeurs ben ik ervan overtuigd, dat we ook 
volgend jaar weer genoeg enthousiaste deelne-
mers hebben om de Rally te organiseren. Voor het 
voortbestaan van de Stichting is het belangrijk om 
jonge mensen te betrekken, want wie de jeugd 
heeft ,heeft de toekomst! Als volgend jaar onze 
fietstocht weer plaats vindt word ik 76 jaar. Het 
wordt tijd om het stokje over te dragen aan een 
nieuwe generatie, het is mooi om te zien dat deze 
opstaat.

Sponsorfietstocht s’Heerenbergh - 
Leipzig
Door het organiseren van een grote, meerdaagse 
sponsorfietstocht wordt er eens in de vier jaar op 
een sportieve en enthousiaste manier geld ingeza-
meld door de fietsers en de begeleiders. Volgend 
jaar wordt opnieuw deze fietstocht gehouden en 
fietsen we van s’Heerenbergh naar Leipzig. De`e 
negende fietstocht belooft weer een groots eve-
nement te worden waar heel veel vrijwilligers bij 
betrokken zijn.

Prachtig concert met een geweldige 
opbrengst
Na het legendarische Open Air Benefietconcert te-
gen Kanker in 2014, hebben de Barghse Jongens 
en de Bläck Fööss de handen weer ineengesla-
gen. Op zaterdag 29 september is met het bene-
fietconcert “Vier ’t Lèvè” maar liefst 100.000,00 
Euro opgehaald! Deze keer ondersteund door de 
65 musici van het Oost-Gelders Symfonieorkest, 
de Solisten Ernst Daniël Smid en Kim Howbrid-
ge, de rockformatie Bad Habit en de Köln Pipes. 
“ Dat is toch fantastisch”, zegt Wim. “Er waren 
3000 mensen op de been in de strijd tegen kan-
ker. Marcel Giezenaar, de organisator heeft een 
evenement neergezet dat niet onder doet voor 
“The Night of The Proms”, echt bijzonder. Zoveel 
mensen op de been voor hetzelfde doel, daarmee 
maken we het verschil!’
Meer weten over Stichting Bergh in ’t Zadel voor 
de kanker bestrijding, de activiteiten of het Am-
bassadeurschap? 
Ga naar www.berghinhetzadel.nl
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1. Acrylox letters/vreesletters

2. Blokken (hout i.c.m. dibond  

+ bestickering)

3. Slatwand

4. Fotowand

5. Spanpalfond

6. Dibond panels + bestickering
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B Y  C A S A B L A N C A

1. Acrylox letters/vreesletters

2. Bestickering, snijfolie

3. Bestickering, fullcolour
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       Als ik de benzine ruik, dan proef ik de vrijheid
Wat een mooie en open vrouw! Middenin het bruisende centrum van Doetinchem ontmoet ik Jolanda 
Scheffel. Als ze mij begroet en vertelt dat ze het best spannend vindt om geïnterviewd te worden, ver-
raadt haar accent dat zij geen geboren en getogen Doetinchemse is. Ik voel me direct op mijn gemak 
bij haar en ben nieuwsgierig naar haar verhaal.

JOLANDA SCHEFFEL
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“Ik woon en werk in heel Europa. De afgelopen 
4,5 jaar is Doetinchem de plek waar ik tot rust kom 
en waar ik land. Daarvoor heb ik een aantal jaren 
in Rome gewoond. Ik voel me snel ergens thuis. 
Mijn sociale omgeving zit niet vast aan waar ik 
woon.”

We hebben een mooie tijd samen 
gehad.
Ik ben 4,5 jaar geleden teruggekomen uit Rome 
omdat mijn moeder ziek werd. Zij kreeg borstkan-
ker  en vervolgens botkanker. Afgelopen maart is 
zij overleden. Ik merk dat ik het moeilijk vind om 
mijn draai weer te vinden. Haar verliezen heeft erg 
veel met me gedaan. Je verliest een stuk van je 
leven. Ik ben erg dankbaar dat ik de laatste maan-
den intensief met mijn moeder heb kun-
nen doorbrengen. Ondanks de pijn 
en de angst om haar te verliezen 
hebben we een mooie tijd samen 
gehad. Hoe verdrietig deze pe-
riode ook is geweest, je bent 
als gezin heel dicht bij elkaar. 
Dat is ongelofelijk waardevol. 
De band met mijn tweelingzus 
en mijn broer is sterker geworden 
en ook de relatie met mijn dochter is 
hechter dan ooit. Je hoort mensen vaak 
zeggen dat het verliezen van een ouder erbij 
hoort. Dat wil niet zeggen dat het verdriet minder 
is. Ondanks, misschien wel dankzij de afgelopen 
maanden waarin ik haar alles heb kunnen vragen 
en we mooie gesprekken hadden, mis ik haar elke 
dag. 

Familie is belangrijk voor mij
Ik ben een harde werker, een vechter. Ik ben altijd 
op zoek naar nieuwe uitdagingen. Als zelfstandig 
ondernemer ben je aangewezen op jezelf. Soms 
is dat best zwaar, maar ik zou niet anders willen. 
Het geeft mij een enorme vrijheid. Ik geniet van 
de dynamiek en de verscheidenheid aan mensen 
die ik in mijn werk ontmoet. Familie is belangrijk 
voor mij. Het is mijn rustpunt. De band met mijn 
dochter is altijd hecht geweest. Mijn dochter is 
22 en heeft een zoontje van drie. Dat is niet alti-
jd makkelijk geweest. Onze relatie kenmerkt zich 
door openheid en eerlijkheid. Ik geef haar de vri-
jheid om te zijn wie ze is en ben er als ze mij nodig 
heeft. Ik hoef haar niet te vertellen hoe zij haar le-
ven moet leven. Ik ben trots op de manier waarop 
zij haar eigen leven vormgeeft. 

Let the good times roll
Op een foto aan de muur zit een stralende Jolan-

da op een grote imposante motor. Als ik Jolanda 
vraag naar haar passie voor motoren gaan haar 
ogen glinsteren en begint ze enthousiast te ver-
tellen. “Ik rijd al 18 jaar motor. Het cruisen helpt 
me te ontspannen. Ik maak mijn hoofd leeg op de 
motor. Als ik in het voorjaar de motor start en de 
benzine ruik, dan proef ik de vrijheid. Mijn dochter 
heeft altijd geroepen geen motor te willen rijden, 
maar het lijkt erop dat het virus ook haar te pakken 
heeft gekregen. Ze is nu bezig met haar autorijbe-
wijs en overweegt daarna toch haar motorrijbewijs 
te halen. Ik ben altijd erg actief geweest in het 
motorrijden. Ik was aangesloten bij een Harleys 
Owners Group, een HOG. Over de hele wereld 
kun je je dan aansluiten bij een chapter om te rij-
den. Nu mijn moeder is overleden wil ik hier weer 

actiever mee aan de slag. Deze zomer 
heb ik met een georganiseerde ‘USA 

Roots of Music’ motorreis 3500 km 
gereden door 5 staten in Amerika. 
Het was echt fantastisch. Een reis 
langs plekken die een belangri-
jke rol spelen in de geschiedenis 
van de jazz, blues en rock & Roll 

muziek. We bezochten bijvoor-
beeld de muziekstudio waarin Dol-

ly Parton haar eerste singel opnam 
en we brachten een bezoek aan de ge-

vangenis ‘The Mississippi State Penitentiary’ 
waarin de vader van Elvis gevangen zat en Johnny 
Cash ‘Walk The Line’ zong voor de gevangenen.

Leven met Aandacht
Tijdens mijn reis door Amerika werd ik mij meer 
dan ooit bewust van de schoonheid en de kwets-
baarheid van het leven. Ik weet dat ik daar reed en 
een enorme dankbaarheid voelde.
Ik leef na het overlijden van mijn moeder met meer 
aandacht. Ik voel een sterke drang om terug te 
gaan naar mijn ‘roots’, terug naar de Veluwe, dicht 
bij mijn familie en dicht bij het geloof. Het geloof 
is nooit onderdeel geweest van mijn leven. In de 
laatste maanden van het leven van mijn moeder 
hebben we veel gesproken over het geloof. Door 
de gesprekken werd mijn nieuwgierigheid gewekt 
en ben ik Alpha bijeenkomsten gaan bijwonen. Je 
praat met anderen over de zin van het leven en 
ontdekt wat het Christelijk geloof inhoudt. Ik krijg 
rust door het lezen van de Bijbel en begrijp nu 
beter waarom de dingen gebeuren die gebeuren. 
Ik ben opener en milder geworden en merk dat 
de band met mijn naasten sterker is geworden. 
Voor mij heeft mijn leven meer inhoud gekregen. 
Iedereen is vrij om te geloven wat hij wil. Ik doe 
het voor mezelf. Ik voel me een completer mens.
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Nieuwstad 7, 7001 AC Doetinchem, Niederlande | www.nieuwstadoptiek.nl
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CASA BLANCA
Fashion News Fall 2018

Marc Cain
Pull

169,90 €
jeans stretch

179,90 €
www.casa-blanca.nl

Marc Cain
T-Shirt

149,90 €
www.casa-blanca.nl

Marc Cain
Shawl

129,90 €
www.casa-blanca.nl

Marc Cain
Jack

299,-€
www.casa-blanca.nl

Marc Cain
T-Shirt
169,90

www.casa-blanca.nl

  WWW.WORMSKAMP.NL
  WORMSKAMP LICHT & INTERIEUR 

Wormskamp adviseert u graag bij 

de selectie van de juiste verlichting. 

Maak een perfecte balans tussen 

vorm, functie en sfeer in iedere ru-

imte in uw woning of bedrijfsband. 

Vraag om een vrijblijvend lichtad-

vies aan huis.
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CASA BLANCA
Fashion News Fall 2018

Marc Cain
Blazer

399,90 €
pull 229,- €

www.casa-blanca.nl
Marc Cain

T-Shirt
149,- €

www.casa-blanca.nl

Marc Cain
Rokje in 

twee lengtes
149,90 €

www.casa-blanca.nl

Marc Cain
Pantalon 

scuba kwaliteit
199,- €
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CASA BLANCA
Fashion News Fall 2018

Marc Cain
T-Shirt

149,90 €
www.casa-blanca.nl

Marc Cain
Vest

299,- €
fluwelen Pantalon

199,90 €
www.casa-blanca.nl

Marc Cain
Vest

349,-€
basic T-Shirt

69,90 €
www.casa-blanca.nl

Marc Cain
Jeans Jack

met afneembare 
Kraag
329,- €

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

Prijs op aanvraag

Eigentijdse en unieke solitaire ring Evy

Luxe tweezijdige Janus armband

Juwelier de Tijd-Doctor Huber Noodtstraat 24 & 34A - 
(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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CASA BLANCA
Fashion News Fall 2018

Marc Cain
Zijden Jurk

399,- €
www.casa-blanca.nl

Marc Cain
zijden shawl
v.a. 69,90 €

www.casa-blanca.nl

Marc Cain
Pantalon
249,- €

www.casa-blanca.nl

Marc Cain
Rokje Trikot

179,90 €
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

Prijs op aanvraag

Eigentijdse en unieke solitaire ring Evy

Luxe tweezijdige Janus armband

Juwelier de Tijd-Doctor Huber Noodtstraat 24 & 34A - 
(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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Nieuwsflits najaar 2018
 

De ober zit weer in de maand en dat moet gevierd worden, met een
Nieuwe kaart op 12 oktober

 
De herfst is begonnen. We missen het mooie weer, maar genieten natuurlijk ook 
van al het moois dat de herfst te bieden heeft. Onze koks hebben zich creatief 

uitgeleefd en een gevarieerde kaart samengesteld met heerlijke gerechten. 
Ook de liefhebbers van wild kunnen hun hart ophalen en hun smaakpapillen 

prikkelen.
Dit laat je niet schieten!
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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

Montferlandse Wild & Wijn avond
 

Bij Restaurant De Lange Waard gaan we wederom een wildavond organise-
ren, die u niet wilt missen.

 
Voor een bijzondere en sfeervolle thema avond, vol met heerlijke wildgerech-
ten en bijpassende wijnen, kunt u op vrijdagavond 26 oktober bij ons terecht. 

Tevens op 28 oktober serveren we een 4 gangen wild menu. Informatie; 
info@delangewaard.nl

 
De avond wordt wederom geleid door

Huis vinoloog Danny Hulkenberg en chef-kok Kevin Leuverink
Kerst vieren in Restaurant De Lange Waard!

Een jaar is zo voorbij

De avonden worden langer 
en de dagen korter. Gordi-
jnen dicht, kaarsjes aan, en 
langzamerhand verheugen 
wij ons weer op de feestda-
gen die eraan komen. En die 
zijn sneller dan u denkt!
Het team heeft, zoals u in-
middels van ons gewend 
bent, een heerlijk kerstdiner 
samengesteld. Fantastische 
gerechten, goede wijnen, 
een sfeervolle ambiance en 
vriendelijke medewerkers; 
alles om er een gezellige en 
bijzondere kerst van te ma-
ken. Voor informatie; 
info@delangewaard.nl
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  Ik ben op zondag geboren en altijd een 
  zondagskind gebleven
Marjolein van Polen ontmoeten is als een ontmoeting met ‘Het Leven’ in hoogst eigen persoon. Wat een 
levenslust, passie en energie. Marjolein straalt zoveel liefde uit dat haar leven vol vreugde en verdriet 
een bron van inspiratie is. 

MARJOLEIN VAN POLEN
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“Ik woonde tot voor kort in een grote boerderij 
in Etten met heel veel grond.” Met Marjolein sta 
ik op het balkon van haar nieuwe appartement 
midden in Doetinchem. “Ik woon hier sinds maart 
met mijn vriend Sjoerd, of eigenlijk Angelos. Hij 
is Grieks.” Mijn nieuwsgierigheid is gewekt, een 
Griekse vriend spreekt tot de verbeelding. Het 
past bij de energie en levenslust van Marjolein. 
“Angelos woont al zijn hele leven in Nederland en 
is opgegroeid in Friesland. Ik heb hem vijf jaar ge-
leden leren kennen via mijn dochter. Mam, zei ze, 
jij bent een veel te mooie en leuke vrouw om de 
rest van je leven alleen te blijven. Met Sjoerd was 
het gelijk raak! Hij is heel zorgzaam en ontzettend 
gezellig. Ik voel me op en top vrouw bij hem.”

Jeugdliefde
“Ik trouwde op mijn 21ste met 
mijn jeugdliefde Kees. We leef-
den intens en gingen vol voor 
elkaar, het gezin en voor onze 
carrière. Kees bij Shell en ik bij 
Imko Gelria BV, nu Intersnack. 
In 2003 overleed Kees onver-
wachts na een ziektebed van 
maar vijf weken. Mijn wereld 
stond op zijn kop. Ineens was ik 
weduwe en bleef ik achter met 
drie kinderen. De jongste was 
nog maar 14 jaar. De klap was 
enorm. Het was voor mij een re-
den om nog harder te knokken 
voor mijn gezin. Ik had iemand 
in dienst voor de kinderen en 
het huishouden en bleef fulltime 
werken. Precies een maand later 
overleed mijn vader. Het was zo 
onwerkelijk. Op 1 september 
werd mijn man begraven en op 1 oktober mijn va-
der. Waarom moest ik de twee belangrijkste man-
nen in mijn leven in zo’n korte periode verliezen? 
Tijd om te rouwen nam ik niet. Ik wist ook niet 
hoe. Ik moest door. 

Op eigen benen staan
Ik ben een vechter. Een perfectionist. Dat heb ik 
van mijn vader. Hij zei altijd; Zorg dat je op ei-
gen benen kunt staan. Ik denk dat ik daarom ook 
altijd zo hard heb gewerkt. Onafhankelijkheid is 
belangrijk voor mij. Bij de pakken neer zitten dat 
ken ik niet. Het heeft ook een keerzijde. Ik gaf me-
zelf niet de tijd om het verlies van mijn man en 
mijn vader te verwerken. Vijf jaar na het overlij-
den kreeg ik de rekening gepresenteerd. In 2008 
werkte ik op het hoofdkantoor in Düsseldorf toen 

ik na een bevolkingsonderzoek voor borstkanker 
een telefoontje kreeg van mijn huisarts. Ik moest 
met spoed naar de praktijk komen. De uitslag was 
niet goed en wees op de aanwezigheid van kan-
ker. Opnieuw beleefde ik onzekere tijden. Geluk-
kig wees nader onderzoek uit dat ik geen kanker 
had. Het was wel het moment dat al het wegge-
stopte verdriet zijn weg naar buiten zocht. Op een 
avond reed ik naar huis en voelde de drang om de 
auto de vangrail in te sturen. Ik wilde ineens niet 
meer. Wat had het allemaal voor zin?

Ik ben van de rats klats
Ik stortte volledig in. Drie maanden lang was ik 
van de wereld. Het was zo erg dat mijn toenma-

lige schoonzoon die studeerde, 
voor mij moest zorgen. De stoe-
re Marjolein, die nooit opgeeft, 
alles onder controle heeft, de 
vrouw die alles geeft en meer, 
was op, totaal leeg. Na drie ma-
anden door een hel te zijn ge-
gaan ging de knop om. Ik was 
vastbesloten hier sterker uit te 
komen. Ik heb me volledig ge-
stort op gezond leven. Ik volgde 
yogalessen en sportte bijna elke 
dag. Ik herstelde en pakte mijn 
leven weer op. Ik ben dankbaar 
voor deze levensles. Ik ben nog 
steeds van de ‘rats klats’, maar 
mijn lichaam en geest zijn meer 
in balans. 

Er zijn twee rijen mensen
Toen mijn man nog leefde nam 
hij mij regelmatig mee naar 
Casa Blanca. Hij genoot dan van 

een wijntje en van de aandacht die ik kreeg van 
Jolanda. Het was heerlijk om in het nieuw gesto-
ken te worden. Ik had direct een klik met Jolanda. 
Mijn vader zei vroeger altijd: Marjolein verdeelt de 
mensen in twee rijen met slechte en goede men-
sen. Jolanda is zo’n ‘goede’ vrouw. Ze is recht door 
zee en heeft het hart op de tong. Ik kan altijd zo 
met haar lachen. Na het overlijden van mijn man 
ben ik niet meer geweest. Nu Sjoerd in mijn leven 
is kan ik weer meer van het leven genieten. Ik ben 
met hem na al die jaren teruggegaan naar Casa 
Blanca. Het weerzien met Jolanda was bijzonder. 
Ik ben erg blij dat we weer in elkaars leven zijn. Ik 
ga graag even langs. Niet alleen voor mooie kle-
ding maar zeker ook voor een glaasje wijn en een 
goed gesprek. We delen de liefde voor het leven. 
Ik hoop dat dat nog heel lang zo blijft! 
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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

Arrangement „Zwischen den Tagen“
gültig für drei Nächte vom 26. bis 29. Dezember 2018

Arrangement „Zwischen den Tagen“
gültig für drei Nächte vom 26. bis 29. 12. 2018
 
Das Arrangement enthält folgende Leistungen:
 
 * drei Übernachtungen im Doppelzimmer inklusive 
	 			reichhaltigem	Frühstücksbüffet
 * Eintritt in den winterlichen Schlosspark
 * auf dem Zimmer begrüßen wir Sie mit Blumen, 
    Weihnachtsgebäck und einem Hauscocktail
 * am 2. Weihnachtstag servieren wir Ihnen bei 
    Live-Klavier-Musik unser 4-Gang-Weihnachtsmenü in 
    unserem festlichen Restaurant „Wasserpavillon“
 * am 27. oder 28. Dezember ein Münsterländer 
    3-Gang-Menü mit regionalen Spezialitäten

Tea Time 

Genießen Sie verschiedene Teesorten in der beson-
deren Atmosphäre unseres Hauses.
 

Die Tea Time enthält folgendes:
 
 * 1x Glas Sekt
 * reichhaltige Teeauswahl
 * süße Kleinigkeiten und Sandwiches

zum Preis von EUR 29,00 pro Person (an den Advents-
sonntagen zum Preis von EUR 39,00 pro Person)
 

Die Tea Time servieren wir in der Zeit von 15:00 – 
17:00 Uhr nach Voranmeldung.
 

Verbinden Sie die Tea Time auch mit einer Führung durch 
das Museum der Wasserburg Anholt am Sonntag um 
14:00 Uhr zum Preis von EUR 12,00 pro Person.
 

Gerne bieten wir Ihnen die Tea Time auch im Arrange-
ment mit Übernachtung von Sonntag auf Montag im 
schönen Doppelzimmer mit reichhaltigem Frühstücks-
büffet	und	feinem	3-Gang-Menü	zu	EUR	148,00	pro	
Person (EUR 158,00 pro Person an den Adventssonnta-
gen) an. 

299,- €
pro Person

im
Doppel-
zimmer 

„Anholter Frühling“
buchbar von 31. März  bis zum 21. Juni 2019
 Das Angebot enthält folgende Leistungen:
 
 * eine Übernachtung im schönen Doppelzimmer mit Blick in den  
    Schlosspark
	 *	reichhaltigem	Frühstücksbuffet
 * einen Aperitif vor dem Abendessen
 * ein 3-Gang-Frühlingsdinner in unserem Restaurant „Wasser-
    pavillon“ oder auf der Terrasse über dem Burggraben
 * Eintritt in den Schlosspark
 * Leihfahrrad für einen Tag
 
Dieses Angebot ist buchbar ab € 132,00 pro Person in der Woche 
und € 137,00 pro Person am Wochenende und zu den Feiertagen.
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CASA BLANCA EVENTS
Ladies Night April 2018

Ladiesnight nieuw 28 nov. 2018



nieuw bij Casa Blanca vanaf 
december 2018
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 www.wormskamp.nl   Wormskamp Licht & Interieur  Havenstraat 150 Doetinchem 

WAAROM

TE ZIEN IN ONZE

W O R M S K A M P

W I N K E L

WORMSKAMP LICHT & INTERIEUR LICHT PLAN LATEN MAKEN SERVICE & ONDERHOUD

Licht speelt een belangrijke rol in je woning. Geen 
enkel interieur komt tot leven zonder toepassing 

van de juiste verlichting. Licht doet leven, licht 
bepaalt de sfeer. Is jou verlichting aan vervanging 
toe ? Of ben je op zoek naar verlichting voor jou 
nieuwe interieur ? Neem dan eens een kijkje bij 

Wormskamp Licht en Interieur. Bij ons kun je 
kennis nemen van een uitgebreide collectie 

passend in iedere stijl en interieur. Uiteraard 
onder het genot van een kopje koffie.

Wil jij meer ambiance in huis, of vind je het 
moeilijk de juiste verlichting te vinden/kiezen voor 
jou woning ? Onze ervaren medewerkers geven 

jou graag advies om de juiste verlichting voor 
elke ruimte te vinden en zo een mooi geheel
 te creëren. Wormskamp Licht en Interieur in 

Doetinchem geeft lichtadvies op maat en helpt 
jou om tot een schitterend resultaat te komen.

Het kan natuurlijk voorkomen dat de verlichting 
niet optimaal functioneert of dat je vragen of 
op/aanmerkingen hebt over de verlichting. 

Hoe dan ook, klant gerichtheid staat bij ons hoog 
in het vaandel. Daarom bieden wij service en 
onderhoud voor jou als klant aan. Zo heeft 

Wormskamp Licht & Interieur een eigen 
montage – en reparatie service. Op deze manier 
ben je er zeker van dat je thuis of op het werk 

nooit in het donker komt te zitten.

TEARS FROM MOON STREAM CHILL OUT

LOVING ARMSLAZY SUNDAYELEMENTS OF LOVE
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COMING 
SOON 
SHOP IN SHOP 
MICHAEL KORS

MICHAEL KORS
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Unieke collectie design-sieraden bij Juwelier de Tijd
Designstudio De Tijd heeft een prachtig geselecteerde collectie van 
Niessing en Henrich & Denzel. Daarnaast een bijzondere collectie 
sieraden van Fairtrade goud uit eigen atelier. In overleg met de klant 
worden unieke handgemaakte sieraden ontworpen en vervaardigd. 
Een 3D geprint proefmodel kan vooraf gepast worden. Ook worden 

bestaande sieraden gerepareerd of getransformeerd.

Juwelenmerk Henrich  & Denzel
Sinds kort is bij Juwelier de Tijd het Duitse juwelenmerk Henrich & 
Denzel verkrijgbaar. Een klassieke, moderne en tijdloze collectie plati-
na sieraden. Hoogwaardige ambachtelijke kwaliteit, tijdloos luxueus 
design en internationaal gerenommeerd. Verkrijgbaar bij exclusieve 
juweliers van New York tot Berlijn en Calgary tot Stockholm. H&D 
ontving drie keer een design award, waaronder de Las Vegas Couture 
Design Award Innovation en de German Design Award. Twee van deze 
awards voor Tenda: drie bewegende ringdelen gezet met diamanten, 
zodat dit sieraad steeds een andere look & feel krijgt.

Designstudio
Als specialist verlovings- en trouwringen hebben we de grootste 
collectie van de regio. Bezoek vrijblijvend onze Designstudio. Daar kun 
je kiezen uit de uitgebreide collectie, maar ook bijvoorbeeld met het 
online Ring Design-programma jullie unieke ringen ontwerpen of 
samen met onze meester goudsmid aan de ontwerptafel voor jullie 
droomringen. Ringen ontwerpen en maken is een schitterende 
ambacht, maar ook onze grote passie. Een bruiloft, verloving, 
verjaardag of  andere bijzondere gelegenheid, krijgt net die speciale 

touch met zelf ontworpen ringen.

Ambacht MEETS modern & tijdloos design
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  Volgplicht bracht mij naar de Achterhoek
Als ik de oprit oprijd valt mijn oog direct op de prachtige Hymer camper.
De camper ziet er uitnodigend uit in de volle zon. Ik ben nieuwsgierig naar de reislustige vrouw achter 
deze voordeur. Vol energie en met een prachtige glimlach word ik verwelkomd door Erika Smeenge. 
Haar energie werkt direct aanstekelijk. Wat een prachtige vrouw!

ERIKA SMEENGE
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“Ik kom uit het land van Bartje,” zegt Erika la-
chend. “Het was wel even wennen toen we in 
de Achterhoek kwamen wonen. Henk, mijn man, 
startte als firmant bij Walgemoed in Doetinchem, 
en ik had volgplicht. In Drenthe, maar ook in Gro-
ningen waar ik studeerde aan de mode- acade-
mie en werkte in de zorg, is het makkelijker om te 
integreren. Het is laag-drempeliger, mensen zijn 
toegankelijker. Met het geven van naailes en door 
veel te sporten ontmoette ik mensen en vond ik 
mijn weg in Doetinchem en later hier in Ulft. Echt 
thuis in de Achterhoek voelde ik me na de ge-
boorte van mijn kinderen Lisa en Stefan. 

Knokken moet je!

De geboorte van Lisa is een van de mooiste mo-
menten van mijn leven geweest. Na een moeilijke 
start was haar komst het grootste cadeau ik me 
kon wensen. Zelf kom ik uit een gezin van tien. We 
zijn nog steeds een hecht gezin. Ik wilde niets lie-
ver dan een eigen gezin. Anderhalf jaar na de ge-
boorte van Lisa werd onze zoon Stefan geboren. 
Dolgelukkig waren we. Wie had dat gedacht! Op 
de komst van Lisa hebben we zes jaar gewacht.” 
Erika kijkt mij doordringend aan als ze zegt: “Ik 
doe alles voor mijn kinderen, ik vecht voor ze! 
Onze beide kinderen hebben dyslexie. Dan loop 
je op school nog wel eens tegen onbegrip aan. 
Ik kan me nog goed herinneren dat een van de 
docenten tegen mijn dochter zei: “Hang jij je dro-
men maar aan de wilgen, jij bent een dyslect”. Ik 
heb regelmatig gesprekken gevoerd op school. 
Het is belangrijk dat je opkomt voor je kinderen. 
Knokken moet je! Anders gaan ze op in het sys-
teem en krijgen ze niet de aandacht die ze ver-
dienen als individu. Beide kinderen doen het in-
middels geweldig! Ze studeren en werken hard. Ik 
ben een trotse moeder!”

Hard werken en genieten

“Henk en ik zijn al 32 jaar getrouwd. We vormen 
een hecht en druk gezin. Het mooiste aan Henk 
vind ik dat hij echt luistert. ’s Avonds aan tafel be-
spreken we de dag. Openheid is het geheim van 
een goed huwelijk en een hecht gezin. Wij delen 
echt alles met elkaar. De kinderen gaan daarin 
soms echt ver,” zegt Erika lachend. “Om te ont-
spannen gaan we regelmatig naar ons weekend-
huis aan het Zuidlaardermeer. Toen de kinderen 
nog thuis woonden haalde ik Henk elke vrijdag 
met een volgepakte auto op van zijn werk. Hij 
kon dan in de auto zijn werk afronden en ontspan-
nen en ik reed het gezin naar Zuidlaren. Het was 
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een prachtige tijd. We gaan nog steeds regelm-
atig, maar niet meer elke week. Sinds maart dit 
jaar hebben we een camper gekocht om met z’n 
tweetjes mooie reizen te maken. We weten wat 
hard werken is en genieten net zo hard. 

Ik wil mijn gevoel vastleggen

Toen we verhuisden naar de Achterhoek hebben 
Henk en ik de taken goed verdeeld. Hij zijn baan 
als registeraccountant en ik mijn baan als gezins-
manager. Als een van beiden een zware baan heeft 
is het des te belangrijker het thuis goed op de rit 
te hebben. Dat betekent niet dat ik heb stilgeze-
ten. Ik ben altijd bezig. Ik heb een druk sociaal le-
ven en beteken graag iets voor een ander. Ik ben 
ook altijd blijven leren. Een aantal jaren geleden 
ben ik gestart met fotografie. De lessen bij studio 
Chevalking in Doetinchem hebben het vuur in mij 
aangewakkerd en nu doe ik niets liever dan mijn 
gevoel vastleggen op de gevoelige plaat. Inmid-
dels fotografeer ik ook in opdracht van bedrijven. 
Het is een uit de hand gelopen hobby. Achter mijn 
computer verlies ik mezelf in het urenlang bewer-
ken van de prachtigste beelden. Genieten vind ik 
dat! Buitenfotografie vind ik het leukst. Soms zie ik 
iets dat ik echt moet vastleggen. Dan kom ik soms 
terug onder de modder en ben ik dolblij met dat 
ene plaatje dat ik per se moest schieten. Ik kan 
overal schoonheid in zien. Toen we deze zomer 
Auschwitz bezochten wilde ik ondanks de pijn en 
het verdriet dat daar zo voelbaar is, erg graag de 
ernst van deze situatie vastleggen. Ik heb het niet 
gedaan met de camera, omdat het toch niet goed 
voelde. Uiteindelijk heb ik met mijn smartphone 
indrukwekkende foto’s gemaakt.

Kom op, even doorzetten!

“Ik geef niet snel op. Dat heb ik van huis uit mee-
gekregen”. Zit het even tegen, dan zet je een 
stapje extra. Ook binnen ons gezin hoor ik mezelf 
vaak zeggen: kom op, even doorzetten. Ik ben 
een positief mens en geef dat ook door aan mijn 
kinderen. Die energie en positiviteit herken ik heel 
erg in Jolanda. Dat is een van de redenen dat ik 
zo graag bij Casa Blanca kom. De tomeloze ener-
gie van Jolanda waarmee zij al 30 jaar haar winkel 
runt is bijzonder. Daar heb ik bewondering voor. 
We huilen en lachen samen en niet onbelangrijk, 
Jolanda weet precies welke kleding bij mij past. 
Daarnaast staat de deur bij Jolanda altijd open en 
onder het genot van een kopje thee kletsen we 
heel wat af. Ik hoop op nog 30 jaar Casa Blanca!
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Ik zie in alles de schoonheid
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CASA BLANCA EVENTS
Fashionshow September 2018
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CASA BLANCA EVENTS
Fashionshow September 2018
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