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‘Elk winkelcentrum heeft een eigen 
dynamiek. Als voorzitter zie ik het 
als mijn taak ervoor te zorgen dat 
die dynamiek en saamhorigheid 
tussen en onder alle winkeliers goed 
is en blijft en dat we als winkel
centrum zichtbaar zijn. Elke keer als 
we met de leden bij elkaar komen 
en vergaderen, plannen bespreken 
en naar de toekomst kijken, voel ik 
hoe waardevol deze club is. Onze 
uitdaging is om Vathorst binnen nu 
en vijf jaar naar een niveau te tillen 
waar iedereen trots op kan zijn. Een 
gezellig, toegankelijk en veilig gebied  
waar het winkelend publiek kan 
genieten van lekker eten en drinken, 
van mooie producten, zowel food 
als nonfood, en natuurlijk van de 
sfeervolle evenementen die we  
organiseren. De komende maanden 

staan er weer veel activiteiten op  
het programma. Het Zomerfeest  
staat dit jaar in het teken van Italië 
en tropische sferen. We krijgen de 
bekende kok Giovanni Caminita  
(van 24 Kitchen) op bezoek. En de 
lokale dansschool, Marielle van 
Ramshorst en Lindy Brinkman van  
ML Dance Centre, geeft salsa work
shops. Een vrolijke dag met veel 
tropische activiteiten. Ik verheug me 
er nu al op. De activiteitenkalender 
2017 staat uiteraard in dit magazine. 

Hart van de wijk
Het winkelcentrum is echt het 
hart van de wijk. Het is een ont
moetings   plaats voor de inwoners 
van Vathorst, goed te bereiken, met 
leuke activiteiten voor jong en oud. 
Daarbij is het is een ideaal centrum 

voor de dagelijkse boodschappen, 
om te shoppen of een hapje te 
eten. Erg blij zijn wij met het Icoon 
en Hart van Vathorst. De samen
werking met deze instellingen zijn 
voor ons van cruciaal van belang 
als het gaat om het organiseren van 
activiteiten, verbetering van de  
veiligheid en meer! Samen maken 
we het centrum tot een fijne ont
moetingsplek. 

Grasduin door de foto’s en artikelen 
in dit blad en geef uw ogen de kost. 
Blader op uw gemak langs de rijk 
gevulde etalages van de landelijke 
ketens en de zelfstandige onder
nemers. De winkeliers van Vathorst 
stellen zich graag aan u voor en zien 
u graag terug in de winkel.  
Veel leesplezier gewenst. 

Martin Brussaard, 
voorzitter winkeliersvereniging in Vathorst:

  ’KOMT U GEZELLIG  
  BIJ ONS WINKELEN?’  

‘Als voorzitter van de winkeliersvereniging presenteer ik hierbij 
trots de eerste editie SHOP ’IN, hét winkelmagazine van Vathorst. 

Een sfeervol blad boordevol informatie over Vathorst, net zo 
divers en toegankelijk als ons winkelcentrum zelf. 

Martin Brussaard is naast winkelier (Bruna) en fervent boeken-  
en muziekliefhebber, sinds maart 2016 voorzitter van de winkeliers-

vereniging. Zijn grootste uitdaging in het bestuur, naast het vakkundig 
leiden van de vergaderingen, is het promoten en ontplooien van  
winkelacties en feestelijke evenementen in Vathorst. Het bestuur  

werkt al jaren met veel plezier met Promotions by Maureen.  
Dat bureau regelt de promotie en de communicatieactiviteiten  

voor de winkeliersvereniging.

Martin Brussaard
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Joëlle Serier is de eigenaresse van Bijzonder Bloemen. 
In deze prachtige winkel kun je terecht voor een 
groot aanbod losse bloemen, boeketten in verschil-
lende maten en bijzondere potten, vazen en planten. 
Bijzonder Bloemen is ook gespecialiseerd  
in bloemwerk voor speciale gelegenheden zoals 
bruidswerk, rouwwerk en evenementen bloemwerk. 
En wist u dat u er ook bloementhee kunt kopen?

Joëlle Serier
Bijzonder Bloemen

Wat heb je met bloemen?
‘Ik houd echt van bloemen. Het is 
mijn passie. Op mijn eigen bruiloft 
had ik zelfs bloemen op het toilet 
van de feestlocatie gezet.’ 

Wat ‘zeg’ je met bloemen?
‘Bloemen stralen liefde uit, of het nu 
voor een feestelijke of verdrietige  
gebeurtenis is. Met bloemen geef je 
dus een beetje liefde. Bloemen praten 
voor je, zonder de woorden te gebrui
ken. Als je met een grote bos bloemen 
loopt, reageren mensen automatisch. 
Met een glimlach bijvoorbeeld, of met 
‘dat had je niet hoeven doen’.’ 

Wat is de bloementrend op dit 
moment?
‘Losse bloemen zijn erg populair. 
Veel mensen kopen een of twee 
losse bloemen voor in een mooie 
flesvaas. Verder is de botanische stijl 
helemaal hot. Een populaire plant  
is de strelitzia, maar ook cactussen 

zijn nog steeds helemaal in. Wat ik  
zelf een leuke plant vind, is de Pilea,  
alias pannenkoekplant.’ 

Jullie verkopen ook prachtige 
potten...
‘Klopt. We zijn exclusieve dealer in 
Amersfoort van Ecri en Des Pots. Dit 
zijn allebei Hollandse merken, die hun 
potten op ambachtelijke wijze maken. 
Ze zijn niet goedkoop, maar je hebt 
wel écht een eyecatcher in huis.’ 

Geven jullie ook interieuradvies?
‘Ja, dat doen we zeker. Je kunt een 
huis heel goed stylen met planten, 
vazen en bloemen. Vathorst is een 
beetje een VT Wonenwijk. Mensen 
die hier wonen, zijn bewust bezig 
met hun interieur. Ze werken veel 
en als ze thuiskomen, willen ze 
rust en sfeer. Niet iedereen heeft 
het in zich om de juiste planten 
en bloemen voor hun interieur te 
kiezen, dus daar helpen we graag bij. 

Bijvoorbeeld door langs te komen 
met planten en potten en een 
product op maat te leveren.’

Heb je zelf een favoriete bloem?
‘Er zijn zoveel mooie bloemen. Ik 
kan geen favoriet bedenken. Maar 
ik ben altijd wel op zoek naar iets 
bijzonders en houd van out of the 
box denken. Vandaar ook de naam 
van onze winkel.’ 

Heb je een goede verzorgingstip?
‘Maak je vaas regelmatig schoon 
met water en een scheutje bleek. 
Zo dood je de bacteriën uit de 
oude bloemen en houd je de vaas 
glanzend schoon. Ik raad ook altijd 
aan om het water uit de vaas elke 
drie dagen te verversen. En wil je 
je bloemen echt verwennen? Snijd 
ze dan ook weer een beetje schuin 
af. Eigenlijk moet je ze vooral heel 
veel liefde geven. Dat geven ze jou 
tenslotte ook.’ 

‘Met bloemen 
geef je liefde’

Als je bij ‘Bijzonder Bloemen’ binnen komt, komt de geur van  
bloemen je gelijk tegemoet. Heerlijk! Je wordt ook meteen vrolijk  
van al die mooie, kleurrijke verse bloemen en exclusieve interieur-

spulletjes. En dat is precies wat eigenaresse Joëlle Serier wil bereiken. 

Interview

SHOP’IN Winkel Magazine Vathorst 5SHOP’IN Winkel Magazine Vathorst4



ICOON ICOON



GLIMLACHEND 
HET VOORJAAR IN...

1 jaar tandheelkunde op de  
Angelinapolder
Met de verhuizing naar ‘Het hart  
van Vathorst’ is de dienstverlening 
naast een aantal tandartsen, mond
hygiënisten, preventieassistenten, 
orthodontist, implantoloog en  
parodontoloog nog verder uitgebreid 
met gerelateerde specialismen 
als logopedie (spraakproblemen), 
orofaciale fysiotherapie (kaakfysio
therapie) en een gnatholoog 
(kaakgewrichtklachten). Daarnaast 
verrichten kaakchirurgen van het 
Meander MC op vrijdag klein 
chirurgisch werk. Hierdoor telt 
het centrum nu maar liefst vijftien 
specialismen op het gebied van 
mondzorg. 

Geen doorverwijzingen naar een 
andere locatie of andere specialist. 
Voor jong en oud en ook nog eens 
met zeer ruime openingstijden. 
Wij zijn door de week geopend 
van 07.00 tot 21.00 uur en ook op 
zaterdag bent u van harte welkom. 
Bovendien kunt u in de regel  
binnen enkele dagen terecht.

Hoewel het nieuwe centrum  
veel groter is, staan mondzorg  
en laagdrempeligheid net als  
voorheen centraal. Het voelt aan  
als een goedpassende jas. Nog 
steeds heeft elke cliënt een vaste 
tandarts, die voor alle behande
lingen uw aanspreekpunt blijft. 
Een optimale kwaliteit met een 
persoonlijke benadering, want  
een mooi en gezond gebit moet 
een heel leven meegaan. Wat dit 
mondzorgcentrum zo bijzonder 
maakt naast de vele specialismen,  
is de extra aandacht die wordt  
besteed aan esthetische oplos
singen. Een stralende witte lach  
wil toch iedereen? 

Zo is onze praktijk volledig metaal
vrij (geen amalgaam) en kijkt ons 
team, in overleg met uw wensen, 
met een scherp esthetisch oog 
naar het meest fraaie resultaat.

Nieuwsgierig geworden?
Kijk op www.tcamersfoortvathorst.nl 
of neem contact met ons op:  
t. 033 479 02 63

Een stralende lach en een gezond gebit. Dat wil iedereen.  
Het team van Tandheelkundig Centrum Amersfoort 

Vathorst helpt u daar graag aan. In dit multifunctionele 
mondzorg centrum vindt u vijftien tandheelkundige  

specialismen onder één dak. Met grote zorg, vakkundig-
heid en gebruik makend van moderne technieken, bieden 

de specialisten u de tandheelkundige kwalitatieve zorg 
die u verdient. Welkom in het ‘Hart van Vathorst’,  

welkom bij Tandheelkundig Centrum Amersfoort Vathorst.

advertorial
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Dierspecialist Eric van Dijk maakt de gekste dingen mee in zijn 
winkel. Een geit die zijn winkel binnenwandelt om even lekker 
te shoppen. Of een koningscobra! In Vathorst weten mens en 

dier wie de dierspecialist is...

Wat maakt jullie tot dierspecialist?
‘We hebben verstand van dieren 
in het algemeen. Niet alleen van 
katten en honden, maar ook van 
reptielen, knaagdieren en vissen. 
Onze specialisatie is voeding en dan 
met name vers vlees. Door middel 
van zelfstudie en cursussen blijven 
we onszelf ontwikkelen. Zo kunnen 
we bijvoorbeeld een adviserende 
rol spelen bij vragen over allergieën, 
ziektes en overgewicht. Dat onder
scheidt ons ook van de supermark
ten, waar je ook diervoeding of 
een vlooienbandje kunt kopen. Wij 
hebben kennis in huis. Zij alleen de 
producten.’ 

Wat is de trend op het gebied van 
diervoeding?
‘We zien dat langzaamaan steeds 
meer mensen overstappen naar vers 
vlees in plaats van de gedroogde 
brok. Maar dan wel vers vlees dat 
zo is samengesteld dat er geen 
tekorten bij het dier ontstaan. Wij 
bieden kantenklaar vers vlees aan 
dat zo is samengesteld dat het alle 
bouwstoffen bevat die een dier 
nodig heeft.’ 

Waarom geen brokken?
‘Er is niets mis met brokken maar 
die zijn door mensen bedacht. Door 
vers vlees aan te geven, geef je je 

dier dat waarvoor hij gebouwd is. 
Het is gewoon natuurlijker.’ 

Maak je bijzondere dingen mee  
als dierspecialist?
‘Ik maak de gekste dingen mee! We 
hebben al eens een geit in de winkel 
gehad. Zijn eigenaar zocht een tuigje 
en nam de geit mee om het ter 
plekke te passen. Ook was er eens 
een klant op een paard in de winkel. 
Ook hebben we bezoek gehad  
Fred de fret, een baardagaam én  
een koningscobra. Zijn baasje kwam 
binnen met de slang om zijn nek. 
Tja, dan sta je wel even te kijken. 
Maar het kan allemaal bij ons.’ 

Jullie hebben zelf ook dieren  
in de winkel...
‘Ja, ze zijn niet voor de verkoop, 
maar puur voor de gezelligheid. 
Vroeger verkochten we wel dieren, 
maar dat doen we niet meer.’

Heb je nog een diervriendelijke 
zomertip?
‘Zorg dat je dier niet oververhit raakt. 
Laat je hond bijvoorbeeld niet hardlo
pen als het warm is. Heeft je dier het 
toch te warm gekregen? Leg dan een 
natte handdoek over hem heen. Voor 
konijnen hebben we icepads. Hierop 
kunnen ze liggen en afkoelen op  
warme dagen. Een superproduct.’ 

Nieuwe pasfoto’s
Op vakantie? Check op tijd of je paspoort 
nog geldig is! Zo niet, dan heb je een  
goede reden om nieuwe pasfoto’s te 
maken. Dat kan gewoon bij Primera.

MUST-HAVES

Proost!
Gintonic is nog steeds het ultieme zomerdrankje voor 
op het terras. Lekker met een schijfje citroen en munt, 
jeneverbesjes of romantische rozenblaadjes.  
De ideale verhouding voor gintonic is 1 gin op 3 tonic. 
Zowel gin als tonic koop je bij Gall & Gall. 

Groente spaghetti 
De tijd dat je met behulp van 
een dunschiller een komkommer 
in mooie slierten probeerde te 
schillen is gelukkig voorbij. Met deze 
spiraalsnijder maak je mooie dunne 
slierten van je groenten. Perfect 
als koolhydraatvrij alternatief voor 
spaghetti! Te koop bij Blokker. 

Lekker kleurtje
Een prachtige zomerse glow op je 
gezicht en decolleté creëer je met een 
bronzing powder. Deze van make up merk 
PUPA uit Milaan geeft je de perfecte 
glow, alsof je net terug bent van  
vakantie. Te koop bij Etos. 

100 % relaxed 
Bij Hema koop je de leukste spullen voor 
je tuin. Zoals deze hangmat van stevig 
katoen met hippe vogelprint.  
Zie je jezelf al liggen?

Zomergeur
Met de geurstokjes van Riverdale haal je  

de zomer in huis. De geuren hebben  
verleidelijke namen als Ocean Breeze, Beach 

Flow en Lotus. Welke kies jij? Een deel van 
de Riverdale is te koop bij Primera.

 ‘Een Koningscobra 
 als klant? 

 Moet kunnen!’ 

Interview

Dierspecialist (voorheen Dobey)  
is de winkel van Karen en  
Eric van Dijk. Dit gastvrije  

koppel verkoopt hier alles voor je 
dier. Van voeding tot speeltjes en 
van anti-vlooienmiddel tot reis-

manden. En natuurlijk vers vlees.

Dierspecialist

DEZE ZOMER HELEMAAL HOT!
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“Kan ik nog iets voor u betekenen” 
Julian vraagt het terwijl zijn ogen 
stralen. Want trots dat is hij. Trots op 
zijn plek in Hart van Vathorst waar hij 
woont én werkt. Van maandag tot en 
met zaterdag vind je hem, of een van 
zijn medebewoners in het restaurant. 
De ene keer in de keuken en dan 
weer op de vloer. Het is één van de 
dingen die Hart van Vathorst uniek 
maakt.; de manier waarop de inclu
sieve samenleving hier vorm krijgt. In 
het pand wonen bij zorg instellingen 
Accolade Zorg en Stichting Sprank 
jongeren en ouderen met een  
beperking. Zij maken waar mogelijk 
zo veel mogelijk deel uit van de 
samenleving en zijn onderdeel  
van de buurt. 

Terwijl een moeder haar kind ophaalt 
bij de peuterbelevingsschool van  
Kindercentrum Bzzzonder, ook ge
vestigd in Hart van Vathorst, snuffelt 
zij nog even tussen de nieuwe spullen 

in de winkel. Ze kiest uiteindelijk 
voor een tapasplank, handgemaakt 
in een van de ateliers in het pand. 
Ook hier werken bewoners, vaak 
begeleidt door een van de vele  
vrijwilligers uit de buurt. Jessica  
Kirchner, vrijwilligerscoördinator 
vertelt: “Je moet het zien als twee
richtingsverkeer. Voor bewoners is 
het vaak noodzakelijk dat zij wat 
extra hulp krijgen die niet altijd door 
(mantel)zorgers kan worden gegeven. 
Maar ook als vrijwilliger krijg je er hier 
een heel nieuw netwerk bij. Je geeft 
niet alleen maar mag je ook vooral 
ontvangen”. 

In het pand is altijd wat te doen.  
Regelmatig staat er in een van zalen van 
de Ontmoetingskerk iets leuk op het 
programma. Van een concert, creatieve 
workshops, koffieochtenden tot een 
goochelshow voor kinderen. Esther  
de Voogd, communicatie en sales:  
“We maken multifunctioneel gebruik 

van elkaars ruimten. Zo kan de kerkzaal 
doordeweeks dienst doen als theater, 
de beweegruimte wordt ingezet voor 
dagbesteding en de keuken van het 
restaurant kan op zondag worden ge
bruikt door de kerk. Tenslotte hebben 
we zalen die we verhuren” 

Ook op andere manieren wordt  
er samengewerkt. De peuters van  
Kindercentrum Bzzzonder gaan  
iedere week naar de ‘opa’s en oma’s’ 
in het pand om samen een appeltje 
te eten en een boekje te lezen.  
Leden van de Ontmoetingskerk 
zijn op allerlei fronten actief. Van 
gastvrouw, vrijwilliger tot een maatje 
voor een van de bewoners. Hart van 
Vathorst is niet alleen een veilig huis 
voor de bewoners en een gezellige 
en sfeervolle plek voor de buurt. 

www.hartvanvathorst.nl
info@hartvanvathorst.nl
facebook.com/HartvanVathorst

In Hart van 
Vathorst  

staat ontmoeten, 
groeien, geloven  
en leven centraal

Hart van Vathorst is een ontmoetingsplek in de wijk, waar  
je mag zijn wie je bent. Oud of jong, ziek of gezond.  

Twee zorginstellingen, een kerk, een kindercentrum en een 
restaurant onder één dak met als doel elkaar te versterken; 

dat is Hart van Vathorst. Hier komt alles samen.

 In Hart van Vathorst 
 is iedereen welkom 

Fotocredits: Margreet Noordhof en Roanna fotografie

SHOP’IN Winkel Magazine Vathorst 13SHOP’IN Winkel Magazine Vathorst12



Heb u hem al eens ontmoet? Ruud van der Heijden, presentator en bedenker 
achter de ruim dertienjarige succesformule, is als ‘mystery shopper’ de meest 
bekende, onbekende Nederlander. De Surprise Shopper komt 20 mei 2017 
naar het winkelcentrum om nietsvermoedende consumenten te verrassen 
met een GRATIS aankoop. Misschien bent ú dat wel.

 De meest bekende,  
 onbekende Nederlander 
 komt weer naar vathorst! 

’Ken ik u ergens van?’ 
Met regelmaat komt het voor dat 
Ruud wordt aangesproken met: ’Ik  
ken u ergens van.’ Een gelijkenis wordt 
snel gemaakt met écht bekende  
Nederlanders (vanwege, zoals hij 
zegt, ‘hetzelfde snelle kapsel’?). Maar 
de meeste mensen herkennen hem 
pas echt als ze Ruud een prijs of aan
koop zien weggeven in een winkel
centrum. Want de Surprise Shopper 
bezoekt steden door het hele land. 
Sommige steden, zoals Maastricht 
en Venlo, bezoekt hij zelfs maande
lijks. Grote kans dus dat u Ruud al 
eens aan het werk hebt gezien. Of 
beter nog: een prijs van hem hebt 
ontvangen. In al die jaren dat Ruud 

zich met zijn activiteiten op pad 
begeeft. zijn al duizenden winnaars 
en toeschouwers blij gemaakt. Niet 
alleen met de Surprise Shopper, maar 
ook met zijn vele andere shows. Hij 
was jarenlang het vaste gezicht bij de 
Dwaze Dagen in de Bijenkorf en hij is 
op tournee geweest met door hem 
zelf opgezette pianoconcoursen. 

Consumenten verleiden
Wat drijft Ruud? Wat hem het 
meest ligt is het uitdenken van 
winkelcentrumpromotie. De ontwik
kelingen van winkelend Nederland 
volgt Ruud dan ook op de voet. En 
om die ontwikkelingen kunnen we 
niet heen. De veeleisende en snelle 

consument moet verleid worden 
om in de winkel te kopen in plaats 
van online. En dus bedacht Ruud 
allerlei bijzondere concepten. Van 
modeshows op een catwalk in de 
vorm van Fashion Surprise tot de 
Surprise Shopper, een activiteit 
waarmee winkelier en klant in de 
winkel persoonlijk, als in een privé 
reclamespot worden verrast. 

Dus als u op zaterdag 20 mei in 
Vathorst, of waar dan ook op een 
andere datum, bij een kassa staat  
af te rekenen en u wordt door 
Surprise Shopper Ruud benaderd, 
dan kent u het verhaal achter deze 
bijzondere man.  

STOMPETORENKAAS
Onze Stompetorenkaas MOET je proeven. Deze 
NoordHollandse kaas rijpt bij een hogere temperatuur 
en luchtvochtigheid. Daardoor is hij zeer romig   
zelfs de oude kaas  en heeft hij een dunne korst.  
Het proeven waard en niet duur. Lekker ook in  
combinatie met onze mooie wijnen en tapas!
(Rob’s Kaas & Lekkernij) 

KNISPEREND  
KNASPEREND  
PINBROOD
 
’Revolutionair en uniek binnen bakkend 
Nederland is ons krakend verse Galicië 
Pinbrood. Ambachtelijk, robuust, geurig  
en met een flinterdunne knapperige korst. 
Het is Enummer en koemelkvrij. Het  
voorgesneden en aan de pin geregen  
brood is voor 70% afgebakken. Die laatste 
30% doe je thuis in 7 minuten op 200  
graden. Voordeel? Je huis ruikt heerlijk  
naar vers brood, het is al voorgesneden,  
dus kruimelt en breekt niet, alle sneetjes 
zijn even dik, de buitenkant is super  
krokant en binnenin heerlijk zacht.  
Gewoon té lekker….al zeg ik het zelf’. 
(Wilfried  Bakkerij Van de Kletersteeg)

Lente in 
   Vathorst
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Henk, Willie en hun zoon Jeroen 
runnen het familiebedrijf met 
pure passie voor het ambacht en 
producten. ‘Wij laten onze klanten 
zien hoe het vlees gesneden  
en de worsten gemaakt worden. 
Transparantie staat bij ons hoog  
in het vaandel. Wij leveren elke  
dag ‘ambachtelijk’ ‘puur’ en  
‘vers’ vlees.’

Makkelijke maaltijd
De Vathorster kiest duidelijk 
voor kwaliteit en daar speelt de 
dorpsslagerij goed op in. ‘Er wonen 
veel tweeverdieners in deze wijk, 
mensen met drukke levens. Bij  
ons kunnen ze terecht voor 

kwaliteitsvlees, gezonde maal
tijdsalades, heerlijke grillproducten 
en de lekkerste vleeswaren. Met 
onze gevarieerde dagaanbiedin
gen hebben wij voor eenieder 
wat wils, altijd bereid met liefde 
voor eten en vanuit de wens van 
de consument. Wij denken graag 
mee als mensen bepaalde wensen 
of diëten hebben, zoals zoutarm 
of allergenenvrij.’ Naast het ruime 
vleesassortiment verzorgt de  
slager complete catering en  
barbecue aan huis.

Rijpingscel
Nieuw in de slagerij is de rijpings
cel, waar het uitgebeende vlees  

wordt getoond. ‘In deze speciale  
cel rijpt het vlees gedurende  
30 dagen tussen 0 en 2 graden.  
Het vlees verliest daardoor 30%  
vocht, waardoor klanten ook  
écht hoogwaardig vlees krijgen  
met een betere smaak.’

Vee uit eigen weide
‘Wij slachten in onze slagerij  
vee uit eigen weiderij. Alleen  
zo kunnen we een op en top  
natuurlijk product garanderen.  
Het woord ambachtelijk staat  
bij ons voorop. Met trots kunnen  
wij zeggen dat 85% van de  
producten uit eigen keuken en 
worstmakerij komen.’ 

De ambachtelijke dorpsslagerij: 

Eerlijk, lekker vlees 
Voor smaakvol eten en goede kwaliteit kun je bij de  

ambachtelijke slagerij terecht. In het onlangs vernieuwde  
pand tref je een rokerij en een worstmakerij en het meest 

uitgebreide assortiment barbecuevlees in Vathorst aan.  
Goed om te weten nu de zomer weer voor de deur staat.

De ambachtelijke dorpsslagerij is een bedrijf dat is opgestart  
door Henk en Willie van Vulpen in 1998 te Hooglanderveen. 

Wat begon met een kleine slagerij is uitgegroeid tot een groot 
catering bedrijf met een vestiging in Vathorst die gerund wordt 

door zoon Jeroen. Deze slagersfamilie heeft ruim 40 jaar ervaring  
en vlees is hun grootste hobby. Samen met hun toegewijde  

en enthousiaste medewerkers zorgen zij ervoor dat er dagelijks  
een selectie te maken is uit topkwaliteit vlees.

Henk en Willie van Vulpen

Interview
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‘Het concept van het Vindhek is eerlijkheid, respect en vertrouwen’, vertelt 
de Amsterdamse kunstenaar en bedenker van het concept Annemarieke 
Weber. ‘Ik hoop dat mensen die het Vindhek zien, een gevonden voorwerp 
ophangen of zelf iets terugvinden, nadenken over deze waarden.’ 

Herkenbare plek 
Het Vindhek is ook bedoeld als ontmoetingsplaats; voor mensen die iets 
ophangen, mensen die iets terugvinden en mensen die daar met elkaar 
afspreken. Het is immers een herkenbaar punt. Op het bankje rondom het 
Vindhek zitten mensen te kletsen, wat te eten, uit te rusten of te zonnen. 
Daarom staat het Vindhek ook in het midden van het plein; op een kruising 
van wegen, fietspaden en stoepen, tussen winkels en scholen en bij een 
kinderspeelplaats. Daar is goed over na gedacht. 

Elke dag kan er weer iets anders hangen in het Vindhek. Soms zijn de gevon
den spullen heel snel weg, soms hangen ze er wat langer. Er komt iets nieuws 
bij of er verdwijnt wat. ‘Door het gebruik verandert de vorm, de structuur en 
de kleur van het Vindhek. Zo maken de gebruikers er een levend kunstwerk 
van. Dat is toch fantastisch? En soort Cityart, daar ben ik dol op’, zegt  
Annemarieke. ‘Veel vinders communiceren ook via Twitter en Facebook  
dat ze wat gevonden hebben en hebben opgehangen. Dat vind ik geweldig; 
dat het Vindhek via social media voor virtuele ontmoetingen zorgt.’ 

Vindhek  
als ontmoetingsplaats

Midden op het centrale plein in het winkelcentrum  
staat het Vindhek, een bijzonder en ‘levend’  
kunstwerk, waar je ook lekker op kunt zitten.  

Om een ijsje te eten of uit te rusten. 

WAT BRENGT JOU HIER IN VATHORST?

‘Het is mooi weer, dus we 
hebben een ijsje gehaald.  

We komen hier ook regel
matig even een harinkje 

halen en zo’n twee keer per 
week doen we hier bood

schappen. Winkelcentrum 
Vathorst biedt ons gemak. 
Je kunt er gratis parkeren, 

het is erg overzichtelijk  
en je hebt er alles wat je 

nodig hebt.’ 

‘We hebben pauze en maken even een wande
lingetje. Ons kantoor is op loopafstand van het 
winkelcentrum. We komen hier regelmatig iets 

lekkers halen. Woensdag is kibbelingdag, vrijdag 
loempiadag. Nu de andere dagen nog.’

‘Ik kwam hier om  
‘snaaiertjes’ (snackworstjes)  
te scoren bij de ambachte

lijke slager. Die zijn zo 
lekker! Ik vind dit winkel
centrum echt een aanwinst 

voor de wijk. Het is een 
soort dorpskern in de stad. 

Na schooltijd ga ik ook 
regelmatig even met mijn 

dochter naar het speeltuintje 
of een ijsje halen.’ 

‘Ik ben een toevallige passant. Ik ben 
gestopt omdat ik nieuwsgierig was naar dit 
winkelcentrum. Het ziet er aantrekkelijk en 
gezellig uit. Met een authentieke sfeer in een 
modern stadsdeel. En nu ben ik hier op het 

plein beland voor koffie en een ijsje.’

‘We hebben even een ijsje gehaald.  
We vinden dat Vathorst een comfortabel  
winkelcentrum heeft. Lekker alles bij de 
hand op loopafstand. Het enige dat wij en 
onze mannen hier nog missen, is een gezellig 
kroegje en een sfeervol terras.’

(Verhage)
WEEKEND!

‘Voor onze kipfiletburger 
komen de mensen terug!  
En veel vaste bezoekers,  
zoals kantoormensen en 

bouwvakkers, sluiten hier  
hun week af met een  

lekkere snack.’
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Waarom Marokko?
‘Ik ben zelf Marokkaans en wilde 
mijn roots laten terugkomen in onze 
zaak. Ik koos voor Marokkaanse  
tegeltjes, lampen en kleuren. 
Daarnaast bakken we onze eigen 
Marokkaanse broodjes en kun je  
hier terecht voor Marokkaanse 
koekjes en thee. Maar voor wie dat 
allemaal niet wil, is er ook gewoon 
een tosti of broodje gezond en 
natuurlijk de taart van Limburgia.’

Komen de taarten echt uit Limburg?
‘Ze worden elke nacht vers vanuit 
de Limburgia bakkerij bezorgd. Die 
bakkerij staat in Haps, vlakbij de 
grens met Brabant en Limburg.’

Eet je zelf veel taart?
‘Haha, nou, toch wel een keer per 
week. Ik houd me in. Maar ik heb  
ze wel allemaal geproefd, op die 
met alcohol erin na. Mijn favoriet  
is Mocca Caramel.’ 

Welke taart verkoopt het best  
in Vathorst?
‘De verse aardbeienvlaai. Die is ook 
zo lekker. Maar ook de Oreo taart 
en Red Velvet taart zijn populair, 
vooral onder jongeren.’ 

Wat is typisch Marokkaans aan 
jouw zaak?
‘De gastvrijheid. Dat is in Marokko 
heel belangrijk en bij ons in de  
winkel ook. We doen er alles aan 

Najat van Limburgia:

Puur Marokkaanse 
gastvrijheid en  

Limburgse vlaai

Interview

Bij Limburgia in Vathorst komen Limburg en  
Marokko samen. Eigenaresse Najat Bellil creëerde  

een Marokkaanse, gastronomische sfeer in haar zaak 
en combineert dit met de verkoop van overheerlijke 

Limburgse vlaaien en taarten van Limburgia. 

om mensen op hun gemak te  
stellen. En we passen ons graag  
aan als klanten bepaalde wensen 
hebben. Verder is kwaliteit en  
ambacht heel belangrijk. Dat zie  
je terug in bijvoorbeeld de  
kwaliteit van onze koffie. We 
kozen bewust voor een echte 
barista machine en een goede, 
verse bonenmelange. Zo wordt 
een kopje koffie zetten hier een 
ambacht, inclusief latte art.’ 

Hoe goed is jullie koffie?
‘Heel goed. Mensen komen hier 
speciaal voor onze koffie. Een 
klant zei laatst tegen me: jullie  
hebben de lekkerste koffie van  
heel Amersfoort. Dat maakt  
ons trots.’

Wat raad je aan om deze zomer  
te bestellen?
‘IJskoffie. Perfect voor in de zomer. 
En zo ontzettend lekker.’ 

Limburgia is een echte verwen-
winkel. Je koopt er vlaaien,  

taarten, chocolade en  
ambachtelijk schepijs. Verspreid 

door Nederland zijn er 70 filialen, 
maar niet een is waarschijnlijk zo 

multiculti als die in Vathorst.

Limburgia
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In april 2007 ging de bouw van het 
winkelcentrum in Vathorst officieel 
van start. Nu tien jaar later, wordt 
gebouwd aan de laatste fase. In 
totaal omvat het winkelcentrum ruim 
16.000 m² winkeloppervlak en ruim 
200 woningen en appartementen. 
Het binnenplein aan de Cruquius en 
het Leeghwaterplein met het markante 
kunstwerk ‘Boa eet Oma en de 
grote eik, doen regelmatig dienst als 
evenementenplein. De pleinen geven 

een gevoel van ruimte en bereik
baarheid en bieden de mogelijkheid 
aan bewoners en bezoekers elkaar 
te ontmoeten bij evenementen of 
zomaar tijdens het winkelen. 

Verbinding maken
‘Het Lint van Duisterweg en  
Oude Veenweg komt via de  
Veenweg het winkelcentrum binnen. 
Dat historische gegeven hebben we 
aangegrepen om de nieuwbouw 

met de oorspronkelijke omgeving 
te verbinden’, zo vertel Rop. ‘Zo 
hebben we een nieuw centrum 
met wortels in het verleden kunnen 
neerzetten, waardoor het sfeer 
heeft en mensen aanspreekt.’ De 
laatste fase van het winkelcentrum, 
richting het station wordt momen
teel gebouwd. De uitbreiding omvat 
4.200 m² winkelvloer (waarvan 2.600 m²  
voor de vestiging van de Lidl) en  
21 woningen. 

Snacks per definitie vet?  
Dat valt reuze mee! 

Wat is nu typisch Vathorst  
volgens jou?
‘Vathorst is sportief en gezond.  
Dat zie je terug in bestellingen 
als vruchtendrankjes, glutenvrije 
producten, gezonde broodjes 
en bewuste keuzes. De wijk is in 
ontwikkeling en daarin moet je mee. 
Eenheid is goed, maar variatie is 
beter. Vandaar de shop in shop.  
We bieden van beide het beste.’
 
Hoe spelen jullie daarop in? 
‘Door met de markt mee te gaan.  
Die vraagt om gezond en verantwoord 
eten. Mensen willen liever iets meer 
betalen voor goede kwaliteit en 
een rijkere smaak. Délifrance houdt 
vast aan haar status van biologische, 
natuurlijke producten en stimuleert 

gezonder eten, door ook standaard 
minder zout, boter en dressing toe 
te voegen. Kwalitaria ontwikkelt de 
gezonde cafetaria, verse burgers, 
biologische broodjes, plofkipvrije 
kipburgers en verse friet.’
 
Maar hoe gezond is friet?
‘Iedereen denkt dat snacks per definitie 
vet zijn, maar valt reuze mee. Het 
is een kwestie van kiezen voor een 
verantwoord product met een goede 
prijskwaliteit verhouding. Kwalitaria’s 
friet is vers en de vloeibare olie is 
duurzame , met meer onverzadigde 
vetten.. Andere producten uit het 
assortiment bevatten natuurlijke 
Enummers. Het vlees dat we aanbie
den is duurzaam en komt van lokale 
leveranciers, zodat precies bekend is 

waar het vandaan komt. Het gehakt 
wordt vers geleverd en elke ochtend 
tot burgers gemaakt. Magnetron is uit. 
Vers is in. Transparantie over wat er ge
beurt met het eten en hoe het wordt 
bereid, is tegenwoordig een ‘must’.’
 
Dus eigenlijk zeg je:  
kies zo bewust mogelijk
‘Ja. We bieden sowieso zoveel 
mogelijk de optie om bewuster te 
kiezen. Over het algemeen eten 
we allemaal te zout, te zoet en te 
vet. Wij voegen minder zout aan de 
friet toe, zodat de smaakbeleving 
van de friet beter uitkomt. Uiteraard 
hebben we zout apart staan voor de 
mensen die van meer zout houden. 
En zo dragen we beetje bij beetje bij 
aan een gezondere leefstijl.’ 

De architect van het Winkelcentrum Vathorst is Rop van Loenhout 
van Attika Architecten uit Amsterdam. Samen met Ontwikkelings-

bedrijf Vathorst (OBV) is hij verantwoordelijk voor het steden -
bouw kundig plan en voor het ontwerp van de gebouwen.

Kwalitaria is een franchiseketen met 
140 locaties in Nederland. Het bedrijf 
staat voor (h)eerlijk eten. Hier vind 
je dus geen plofkip in je kipburger. 

Kwalitaria is vorig jaar voor de derde 
keer uitgeroepen tot beste fastservice 

formule van het jaar. Délifrance is  
een wereldwijde franchise formule, 

gericht op ambachtelijke Franse  
bakkersproducten. 

Cun Long Chang is de eigenaar van Kwalitaria en Délifrance, 
twee winkels verenigd in één pand. En als je nu denkt dat 

Kwalitaria gewoon een snackbar is en Délifrance  
zomaar een broodjeszaak, dan heb je het mis.  

Cun Long Chang vertelt graag over zijn bijzondere concept. 

Interview

 Architect 
 Van Loenhout 

Kwalitaria
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AMERIKA ALS INSPIRATIEBRON
collectie Shoeby

‘Trend by Shoeby’ is een bonte verzameling van stijlen, kleuren 
en trends. Alles kan en alles mag! Voor dames lekker knallen met 

geel en oranje/rood, maar ook bloemmotieven doen het goed de 
komende collectie! Voor heren is mixen eveneens een belangrijk 
gegeven. Bijvoorbeeld Army gerelateerde prints, in combinatie 

met een jeans met mooie wassing en een stoere blouse! 

MEER DAN SLEUTELS
en reparaties
‘Mijn specialiteit is kledingreparatie, 
verstelwerk én maatwerk. Heb je iets in 
je hoofd of een plaatje gezien van een 
jurk of pak dat je ook wilt? Ik regel het! 
Zelfs voor het maken van gordijnen kun 
je bij mij terecht.. De mensen in Vathorst 
zijn blij met een stomerij, schoenherstel
service en een sleutelmaker in de wijk. 
Voor bijvoorbeeld veters, schoenpoets, 
en andere onderhoudsartikelen voor 
schoenen en tassen, zijn wij ook het 
aangewezen adres!’.’
 

WITTE SNEAKERS
Schoenen maken de man. En de vrouw. ‘Voor dames raad ik 
witte sneakers of stoere veterschoenen aan. Voor heren witte 
sneakers of jeansblauwe schoenen.’ (Broekhuizen Schoenen)

Genieten met een  
snufje italiaans

Buono IJs en Koffiehuis is een kleine en  
gezellige winkel in het winkelcentrum. Op 

de kaart staan verrukkelijke Italiaanse koffie-
specials, theeën, lekkernijen uit eigen oven, 
echt Italiaans ijs bereid door een Italiaanse  

ijsbereider en verschillende tostini’s voor de 
hartige trek. ‘Everyting is also to go’. Eigenaresse 
Carla nodigt je graag uit in haar sfeervolle zaak 

waar elke consumptie een traktatie is.

STUDIO JILL
Love what you wear
Deze zomer gaat Studio Jill voor 
pasteltinten én felle kleuren als 
oranje, roze en rood. ‘In onze  
eigentijdse winkel in Vathorst  
vind je jurkjes, langere bloezen  
en broeken van natuurlijke stoffen 
als linnen en katoen. Voor een  
trendy look en feel geven wij  
graag passende adviezen. Dus  
kom eens langs, we helpen je graag. 
Ons motto: love what you wear.’

HIPPE E-BIKES
Ebikes zijn hot. Lekker relaxed 
fietsen, zelfs met tegenwind! 
Daarnaast is het niet verras
send dat in een sportieve 
wijk als Vathorst de sportfiets 
het goed doet, evenals de 
populaire transportfietsen met 
voordrager (mand of kratje). 
Fietscity Vathorst heeft voor 
alle wensen een fiets op maat.

DAMES  
HEBBEN LEF

‘De Vathorster dames hebben  
lef als het om brilmonturen gaat.  

Ze kiezen voor grote metalen 
pilotenbrillen en ronde, opvallende 

brillen. De heren in de wijk zijn daar
entegen behoudender. Ze kiezen 
ook wel voor grote, maar minder 

opvallende monturen.’ (Pearle)
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Wat is dit seizoen dé  
kinder modetrend?
‘Fleurige en vrolijke kleding met  
veel prints. Dit jaar zie je heel veel 
neonkleurtjes, zowel voor jongens  
als meisjes. Lekker zomers! Voor 
baby’s zie je zachtere kleurtjes,  
zoals mintgroen en muisgrijs.’

Welk kledingstuk mag niet ont
breken in de kinderkledingkast?
‘Een spijkerjasje. Tijdloos en overal 
mee te combineren.’ 

Hoe stijlbewust zijn de kinderen  
in Vathorst?
‘In Vathorst zijn kinderen best wel  
bazig valt me op. Kinderen hebben 
echt een heel duidelijke mening 
over wat ze mooi of niet mooi 
vinden. Ik vind dat soms een beetje 

heftig, omdat kleine kinderen  
naar mijn mening nog niet zo goed 
kunnen kiezen wat ze aan doen.  
Dat doen papa en mama nog  
voor ze toch?’

Kiezen meisjes nog steeds vooral 
voor roze?
‘Jazeker. En dan bij voorkeur roze 
jurkjes en rokjes. Maar ook roze 
jassen zijn populair. Kijk maar, ik  
heb nog maar één roze jasje hier 
hangen. Ze vliegen de deur uit.’ 

Wat zou je zelf meenemen op 
kraamvisite?
‘Iets van het merk Noppies. Dat 
is stoer en lief tegelijk en heerlijk 
zacht. Het is mijn favoriete merk, 
omdat je voor een fijn prijsje  
topkwaliteit krijgt.’ 

Beauty Kids is dé kinderkleding-
winkel in Vathorst. Je koopt er 

de mooiste en leukste kleding en 
accessoires voor kids van 0 t/m 12 
jaar. Alle topmerken vind je hier in 
de rekken: Noppies, Z8, Feetje, Na-
me-it, Vingino, Cars, Quapi, retour, 
Petrol, Bang Bang en Happy Horse. 

 Beauty Kids 

 ‘Hier zijn hippe  
 kinderen de baas!’ 

Interview

Als er iemand is die verstand heeft van kinderkleding, dan is  
het Bertha de Jong wel. Bertha is eigenaresse van de hippe  
kinderkledingwinkel Beauty Kids. Wat mag volgens haar niet  
in de kledingkast van je kleintje ontbreken? 

Bertha de Jong

Wat is de trend op het gebied van 
levensmiddelen?
‘Wat je nu ziet, is dat mensen gezond 
en biologisch willen eten en drinken. 
Maar het moet wel makkelijk gaan.’ 

En hoe speelt Albert Heijn daaropin? 
‘We hebben veel gezonde producten,  
zoals bloemkoolrijst en koud
geperste groentesappen. Deze 
bieden we zo kantenklaar en  
geclusterd mogelijk aan. Bijvoor
beeld in de AHpakketten. Hierin 
zit alles wat je nodig hebt voor een 
gezonde maaltijd. Ook hebben we 
bakjes met eetklaar fruit. Gezond  
én gemakkelijk.’ 

Loopt dat goed hier in Vathorst?
‘Jazeker. Deze wijk leent zich goed 
voor de gezonde trend. Er wonen 
veel moderne gezinnen, die redelijk 
wat te besteden hebben. Zij willen 

doordeweeks snel iets op tafel  
zetten, wat ook nog eens gezond  
is. In het weekend nemen ze  
uitgebreid te tijd om te koken.’ 

Waarom komen mensen hier 
boodschappen doen?
‘Voor de gezellige mensen. Ik vind 
de sfeer hier in de winkel erg goed. 
Dat hoor ik ook van klanten. Er zijn 
zelfs mensen die bij hun favoriete 
caissière in de rij gaan staan.’ 

Welk product uit jullie assorti
ment raad je echt aan?
‘Brood Liefde & Passie. Dat brood 
is zo ongelooflijk lekker! En wat 
veel mensen niet weten, is dat als 
je het brood al twee dagen in de 
kast hebt, je het snel weer vers kunt 
krijgen. Even wat water eroverheen 
sprenkelen, dan kort in de oven en 
het is weer heerlijk knapperig.’  

VERSE PIZZA
‘Enkele weken geleden zijn we bij Jumbo Vathorst gestart met 
het maken van verse pizza’s. Onze medewerkers hebben een  
opleiding gevolgd, zodat ze met dagverse ingrediënten de 
lekkerste pizza’s kunnen maken. Dit gebeurt op originele 
steenovenbodems, die we –net als onze mozzarella – uit Italië 
importeren. De pizza’s zijn momenteel verkrijgbaar in acht 
varianten. Mijn favoriet is de asperge pizza met authentieke 
Napolitaanse saus, mozzarella, scharrelei, ham en natuurlijk 
asperges. Heerlijk!’ (Marco Vos – Jumbo Vathorst)

Hij is niet zo bekend als Meneer Van Dalen uit de 
vroegere Albert Heijn reclames, maar supermarktmanager 
Cees Graffner van Albert Heijn in Vathorst is zeker net  
zo gezellig. Hij vertelt over de laatste trends qua  
levens middelen: van bloemkoolrijst tot eetklaar fruit. 

AH:
‘VATHORSTERS GAAN VOOR  

GEZOND, EN MAKKELIJK’

Bij Albert Heijn in Vathorst 
werken 195 mensen (parttime 

en fulltime). De populaire 
supermarktketen is gevestigd in 
winkelcentrum Vathorst sinds 
de opening in 2009 en sinds-
dien is het er altijd gezellig 

druk. Cees Graffner werkt er 
als supermarktmanager.

Albert Heijn
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Bij Italiaans eten denken velen gelijk aan pizza. Dit is natuurlijk 
een van de vele heerlijkheden uit Italië. Maar Italiaans eten  

behelst veel meer. Puur en eerlijk eten met verse ingrediënten. 
En waar kun je dat beter vinden dan in Italië? Natuurlijk is  
het niet echt praktisch om naar Italië te gaan om daar de  

ingrediënten te halen voor een heerlijke Italiaanse maaltijd.  
Dus daarom haalt Amersfoort van 7 t/m 10 juni een  

echt Italiaanse markt naar Vathorst.

Italië voor de deur
Deze Italiaanse markt is een vierdaags 
evenement met een professionele 
organisatie, die speciaal hiervoor 
uit Italië naar Nederland komt. In 
Duitsland doet deze organisatie al 
verschillende jaren met groot succes 
de grote steden aan. Deze zomer 
staat in Vathorst ’Italië voor de deur’. 
De samenstelling van de Italiaanse 
markt is divers. Uit de verschillende 
Italiaanse provincies worden typische 
streekproducten te koop aangeboden. 
Van pasta tot porchetta, de lekkerste 
gorgonzola en salami Milano. Aan 

gezellige lange tafels kan er naar 
hartenlust geproefd worden van 
de afwisselende Italiaanse keuken, 
favoriet bij jong en oud! 

Maak kennis met Giovanni
Giovanni Caminita is geboren in 
Palermo, Sicilië. In Nederland is hij 
vooral bekend geworden door zijn 
muzikale carrière, onder andere als 
basgitarist in de band van Marco 
Borsato. Wat steeds meer mensen 
weten, is dat hij een gepassioneerde 
kok is. Bij 24Kitchen is hij één van de 
vaste televisiekoks en presenteert hij 

o.a. de Italiaanse afleveringen  
van Grenzeloos Koken. Kijk voor 
meer informatie over deze topkok 
én voor meer heerlijke recepten  
op www.24kitchen.nl en  
www.casacaminita.nl

Proef, beleef en geniet…authentieke 
Italiaanse gerechten van chefkok 
Giovanni tijdens de LifeCooking de
monstratie i.s.m. JUMBO Vathorst op 
zaterdag 10 juni tussen 11.00  15.00 uur 
op de Italiaanse markt, gewoon in je 
eigen vertrouwde wijk. Met dank aan 
Casa Caminita en 24Kitchen. 

Ingrediënten
Kalfslende 
2 el olijfolie
400 g kalfslende 
zout
versgemalen peper

Tonijnmayonaise
1 blikje tonijn op olie
70 g mayonaise
3 ansjovisfilets
3 tl kappertjes

Extra nodig 
aluminiumfolie 
blender

Kalfslende
Verhit een scheut olijfolie in een koekenpan. Bestrooi  
de kalfslende met een beetje zout en versgemalen  
peper. Braad de kalfslende circa 4 minuten per kant.  
Zet het vuur uit en dek het vlees af met aluminiumfolie. 
Laat circa 10 minuten rusten.

Tonijnmayonaise
Giet de tonijn af.
Doe alle ingrediënten in de blender en meng tot een 
gladde saus. Houd een derde van de kappertjes apart 
voor later.

Vitello tonnato
Snijd het vlees in flinterdunne plakken en leg ze op een 
plat bord. Smeer de saus op het vlees en garneer met  
de resterende kappertjes.

VITELLO TONNATO
4 personen, ± 30 minuten

Ingrediënten
Pesto genovese
2 bosjes basilicum 
1 teentje knoflook  
50 g Parmezaanse kaas 
40 g pijnboompitten 
5 el olijfolie 
zout  
versgemalen peper

Linguine
500 g linguine
400 g sperziebonen
400 g  vastkokende  

aardappels
zout

Extra nodig
vijzel

Pesto genovese
Pluk het basilicum. Pel en halveer de knoflook. Snijd  
de Parmezaanse kaas in blokjes. Vijzel de blaadjes  
basilicum, pijnboompitten, knoflook en de helft van  
de Parmezaanse kaas. Meng de olijfolie erdoor en breng 
op smaak met een beetje zout en versgemalen peper.

Linguine
Breng een pan met water en zout aan de kook en kook 
de linguine gaar volgens de bereidingswijze op de  
verpakking. Breng een pan met water en zout aan de 
kook voor de aardappels. Maak de sperziebonen schoon. 
Laat de sperziebonen 6 minuten meekoken. Giet de 
aardappels en de bonen af en snijd ze in kleine stukjes. 
Meng de sperziebonen door de pesto. Voeg de pasta 
toe en bestrooi met de resterende Parmezaanse kaas.

LINGUINE MET PESTO
4 personen, ± 20 minuten

 LIFE-COOKING 
 DEMONSTRATIE 

 10 JUNI 2017 

‘Begin om extra je best te doen door een  
dag van te voren het vlees te bereiden en  

afgesloten te bewaren in de koelkast.  
Dan is dit gerecht op zijn lekkerst!’

‘Mijn tante Rita kan als geen  
ander deze heerlijke saus bereiden,  
maar maak je geen zorgen, zij heeft  

het mij namelijk geleerd.’
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Het is bijna altijd druk bij de Spakenburgse vishandel in Vathorst.  
De zaak staat vol met mensen die een bakje kibbeling of een verse  

vis komen halen. Wat maakt vis en Spakenburg tot zo’n goede  
combinatie? We vroegen het eigenaar Andries van den Enden.

De Spakenburgse vishandel is al negen jaar gevestigd in 
Vathorst en heeft in de jaren een trouwe klantenkring 
opgebouwd. Vathorsters zijn steeds meer vis gaan eten! 
De vishandel wordt gerund door Andries van den Enden 
en Jan-Willen van Blaricum.

Andries van den Enden en 
JanWillen van Blaricum

Spakenburg en vis. Dat is een 
goede combi, toch?
‘Jazeker. Spakenburg is van oorsprong 
een vissersdorp aan de Zuiderzee.  
Veel inwoners leefden van de visvangst.  
Ze gingen met botters de zee op m 
verse vis te vangen. Met een honden
kar trokken ze langs de dorpen in de 
buurt om hun vis te venten. Toen 
de Zuiderzee dicht ging, konden de 
Spakenburgers niet meer direct de 
zee op. Wat ze toen deden, was het 
accent van vis vangen verleggen naar 
vis handelen. Spakenburgers trokken 
met karren vol verse vis richting de 
markten. En zo werd Spakenburg  
de grootste vishandelsplaats van  
Nederland, misschien zelfs van Europa.’ 

Hoe gezond is vis?
‘Het is bewezen dat 1 tot 2 keer per 
week vis eten een positief effect 
heeft op de gezondheid en het 
voorkomen van onder andere hart 
en vaatziektes en depressie. En dan 
vooral vette vis, zoals makreel, ha
ring en zalm. Wij willen ons onder

scheiden met eerlijke producten. 
Het grootste deel van onze vis komt 
uit de Noordzee, een schone zee. 
Daardoor is de kwaliteit van deze  
vis ook zo goed. Met vis uit de 
Noordzee is niet gerommeld.’

Geen conserveringsmiddelen dus?
‘Klopt. We krijgen van met name 
zwangere vrouwen vaak de vraag  
of onze vis gevacumeerd is geweest 
of in een gasverpakking is geleverd. 
Het toevoegen van conserverings
middelen, zoals bij de supermarkt 
gebeurt, is iets wat een toenemend 
aantal mensen liever vermijdt. Onze 
verse vis, gerookte vis en gebakken  
vis is puur en daarmee voor bijvoor
beeld zwangere vrouwen wel toe
gankelijk. Erg gezond zelfs!’

Eten mensen genoeg vis?
‘We hebben best wat klanten die 
twee keer per week vis bij ons 
halen, maar er zijn ook mensen die 
dit aantal niet halen. Misschien wel 
omdat ze de smaak van vis nog niet 

zo waarderen. Maar wat ik ook vaak 
merk, is dat mensen vis duur vinden 
en het daarom niet kopen. Om dat 
obstakel een beetje weg te nemen, 
zijn wij een actie begonnen: verse 
visfilet tegen marktprijzen.’

Is verse vis gezonder dan een 
lekkerbekje?
‘Onze lekkerbek wordt van kabeljauw 
uit de Noordzee gemaakt, een echte 
kwaliteitsvis. Maar de bereiding 
frituren is natuurlijk minder 
gezond dan wanneer je hetzelfde 
stukje kabeljauw thuis in de oven  
of pan bereidt.’ 

Kom je zelf uit Spakenburg?
‘Ik woon er niet meer, maar ben er 
wel opgegroeid. Op mijn veertiende 
had ik al een bijbaantje in de vishan
del. Ik heb tussendoor ook nog even 
bij een bank gewerkt. Niks voor mij. 
Laat mij maar ondernemen. Het 
is hard werken, maar daar word je 
uiteindelijk ook voor beloond. Die 
mentaliteit spreekt me aan.’ 

’Wij houden van 
eerlijke vis’

Interview
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Waarschijnlijk kent iedere bewoner 
van Vathorst het, maar weet lang 
niet iedereen wat het voorstelt. 
Het bronzen beeld naast de grote 
eik op het plein voor ICOON. Op 
het eerste gezicht weet je niet of 
het een kunstwerk of een speel
toestel is. Het heeft wel iets weg 
van een dino die met zijn lange nek 
op de grond ligt te slapen. Maar 
wat is die rare bult op zijn rug dan? 
Ouders stoppen er vaak, omdat hun 
kinderen ervan af willen glijden. De 
glijplekken zijn dan ook helemaal 
glimmend geworden.

De kunstenaar, Ram Katzir, vertelt: 
‘Tijdens mijn eerste bezoek aan de 
locatie, werd ik onmiddellijk naar 
de grote eik op het plein getrokken. 
Het contrast tussen de organische 
natuur en kale architectuur intri
geerde me. De architectuur omsluit 
de boom, maar wat geeft de boom 
terug? Schaduw, vuil, geur, kleur en 
leven. Uit de boom kwam een slang, 
ging onderweg naar de stad, kwam 
oma’s fiets tegen en besloot die op 
te eten. Nu ligt hij de fiets  
te verteren. Vandaar de naam:  
Boa eet oma!’

Volgens Katzir vormen de slang  
en de fiets een surrealistisch  
geheel. De slang als universeel  
symbool in vele culturen, de oma
fiets een typisch Hollands symbool 
voor nuchterheid. Door ze samen 
te brengen is er een spannend beeld 
ontstaan. Als je de naam van het 
beeld kent, kijk je er ineens anders 
naar. Je herkent in de bult op de  
rug de vorm van een fiets. Waar 
oma gebleven is, blijft een raadsel. 
Boa eet oma is op 6 maart 2010  
onthuld tijdens de feestelijke  
opening van ICOON. 

Ben jij een echte Ibizafreak?
‘Helemaal! Tien jaar geleden kwam 
ik voor het eerst op dit bijzondere 
eiland en ik was meteen verkocht. 
Wat mij als fashionista aansprak, 
waren de tegenstellingen op het  
gebied van mode en lifestyle. Je 
koopt er armbandjes van € 3,, maar 
ook van € 300,. De hippiesfeer 
sprak me ook aan. Het is er heel 
vrij en iedereen mag zijn wie hij is. 
Verder heeft Ibiza een hele positieve 
vibe. Ze zeggen dat onder het 
eiland een energieveld ligt. Dat voel 
je, maar je moet het eigenlijk zelf er
varen om te snappen wat ik bedoel.’ 

Wat is de typische Ibizalook?
‘Die is vrij breed, maar ik interpreteer 
hem in mijn winkel als een mix van 
boho en rock ’n roll. Dus bijvoor
beeld een lange gipsy rok met 
daarop een stoer spijkerjasje met 
studs. Typisch Ibiza vind ik ook dat 
alles kan. Niks is te gek.’ 

Hoe populair is de Ibizalook  
in Vathorst?
‘Populair, maar mensen gaan niet snel 
over de top. Daarom heb ik bewust 
veel basics in mijn collectie. Door 
een basic shirt te combineren met 

bijvoorbeeld een lange rok of een 
ketting, creëer je toch die Ibizastijl.’ 

Wat draag je zelf als je  
naar Ibiza gaat?
‘Ik heb dit tuniekje vaak aangehad 
(Tina showt een kort, mintgroen 
tuniek met borduursels). Overdag 
droeg ik het over mijn bikini, ’s avonds 
op een spijkerbroek. Het is wat mij 
betreft het perfecte Ibizaitem.’ 

Bij zo’n tuniekje horen natuurlijk  
wel bruine benen...
‘Die kun je er meteen bij kopen. 
Achterin de winkel staat een tanning 
cabine. Daarmee word je mooi en 
egaal bruin zonder zon. Perfect voor 
als je op vakantie of naar een festival 
gaat en een lekker kleurtje wilt. Het 
is bovendien geheel veilig en een 

beter alternatief dan de schadelijke 
zonnebank.’ 

Wat kenmerkt jou als verkoper?
‘Ik wil mensen het gevoel geven dat 
ze welkom zijn. Ik houd zelf totaal 
niet van opdringerige verkopers, 
dus zo ben ik zelf ook niet richting 
mijn klanten. De positieve vibe van 
Ibiza probeer ik in mijn winkel terug 
te laten komen. Volgens mij lukt dat 
aardig. Verder wil ik graag dat mensen 
echt iets aan hun aankoop hebben. Ik 
geef dan ook graag stylingadvies.’

Laatste vraag: wanneer ga je weer 
naar je geliefde Ibiza?
‘Eind mei. Ik ga voor inkoop, maar 
als ik er toch ben, ga ik natuurlijk 
ook even naar het strand. En naar  
de Pacha!’. 

Ibiza Freak

  Verliefd op 
Ibiza

Whoo, we’re going to Ibiza! Maar dan gewoon in Amersfoort 
Vathorst. Tina Hendriks verkoopt in haar winkel ‘Ibiza Freak’  
de leukste items in die typische Ibiza-stijl.  
Maar wat is nu typisch Ibiza? We vroegen het aan Tina. 

Ram Katzir 
De graficus en beeldhouwer is  
geboren in 1969 in Tel Aviv en.  
Hij studeerde aan de Rietveld  

Academie in Amsterdam.

WIE KENT HET BEELD NIET?

Tina Hendriks is de eigenaresse van Ibiza Freak.  
Deze vrolijke, kleurrijke dame komt oorspronkelijk uit 

Amsterdam, maar woont nu in Vathorst. Ze studeerde af 
aan de modeacademie en is een fashionista pur sang.  
Haar motto? Don’t dream your life, life your dream!

Tina Hendriks
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Welke haartrends komen er aan?
‘Bij mannen zien we veel fade haircuts. 
Dit zijn kapsels die beginnen met kort 
geschoren haar en die bovenaan in een 
lange lengte eindigen (van niets naar 
iets). Bij de dames zijn beach waves 
populair; grove slagen in het haar,die 
voor een losse look zorgen. Ook de 
pony komt weer terug. Qua kleur zien 
we veel natuurlijke tinten, zoals zand 
en astinten. Maar ook opvallend pastel: 
van babyblauw tot zachtroze.’ 
 
Wordt het voor de dames dit 
seizoen lang of kort?
‘Eigenlijk kan alles. Maar als je  
helemaal hip wilt zijn, kies je een 
lob. Dat is een lange boblijn die in 
verschillende stijlen draagbaar is’
 
Hebben jullie weleens een  
haarblunder begaan?
‘Met kapsels is het net als met mode. 
Wat nu helemaal ‘in’ is, kan over tien 

jaar misschien niet meer. Maar dat wil 
ik geen blunders noemen. Het enige 
dat ik echt niet meer van deze tijd 
vindt, is een stevig permanentje.  
Verder zie je dat alle stijlen uiteindelijk  
weer terugkomen, maar dan in een 
nieuw jasje’.
 
Hoe blijven jullie op de hoogte van 
alle ontwikkelingen en trends?
‘We bezoeken regelmatig shows en 
cursussen. Bijvoorbeeld van Wella en 
Mediceuticals, de merken waarmee 
we werken.’ 

Kappers staan erom bekend dat 
ze veel kletsen. Hoe sociaal ben jij 
Nathalie?
‘Heel sociaal. Ik heb voor dit beroep 
gekozen omdat ik creatief bezig wilde 
zijn en met mensen wilde omgaan. 
Als je in een kapsalon werkt, moet je 
ook wel sociaal zijn. Mensen vertellen 
je van alles: hele leuke dingen, zoals 
dat ze een kindje krijgen, maar ook 
minder leuke dingen, zoals dat ze ziek 
zijn of gaan scheiden. Omgaan met 
mensen leer je niet op school, maar 
echt in de praktijk.’ 

New Look is sinds de opening aanwezig in Winkelcentrum 
Vathorst en inmiddels dus een vertrouwd adres. Eigenaressen 

Nathalie Muijs en Melissa de Ridder runnen een team van 
zeven enthousiaste medewerkers. Naast een kapsalon is er  

ook een nagelstudio, waarin drie nagelstylisten werken.

Nathalie Muijs en Melissa de Ridder van kapsalon New Look 
zorgen er samen met hun collega’s voor dat Vathorsters er 

goed geknipt bij lopen. We vroegen de dames naar de  
laatste haartrends, maar ook naar eventuele haarblunders. 

 Kapsalon 
 New Look: 
 ‘De pony komt  

 weer terug’ 

Nathalie Muijs en Melissa de Ridder

 Albert Heijn  -  ahold.com 

 ABN AMRO Bank  -  abnamro.nl 

 Bakkerij van de Kletersteeg  -  bakkerijkletersteeg.nl 

 Beauty-Kids Fashion  -  kinderkledingvathorst.nl 

 Bijzonder Bloemen  -  bijzonderbloemen.nl 

 Blokker  -  blokker.nl 

 Broekhuizen Schoenen  -  broekhuizenschoenen.nl 

 Bruna  -  brunavathorst.nl 

 Buono ijs en koffiehuis  -  buonoijsenkoffiehuis.nl 

 Club Kappers  -  clubkappers.nl 

 De Ambachtelijke Dorpsslagerij  -  dorpsslagerij.nl 

 De hypotheker Kiers  -  kiersvastgoed.nl 

 Dierenspecialist Maxime  -  dierspecialist.nl 

 Domino’s Pizza  -  dominosgroep.nl 

 Etos  -  etos.nl 

 Eye Wish  -  eyewish.nl/Vestigingen/Vathorst 

 Fietscity Vathorst  -  fietscity.nl/winkels/fietscityvathorst 

 Gall&Gall  -  gall.nl 

 HEMA  -  hema.nl 

 Ibiza Freak  -  ibizafreak.nl 

 Intertoys  -  intertoys.nl 

 Jumbo  -  jumbo.com 

 Kleding Reparatie Vathorst  -  - 

 Kruidvat  -  kruitvat.nl 

 Kwalitaria Delifrance Vathorst  -  kwalitaria.nl 

 Limburgia  -  limburgiavlaai.nl/amersfoort 

 New Look  -  kapsalonnewlook.nl 

 Non-Stop Fashion  -  nonstopfashion.nl 

 Orientaal Speciaal Restaurant Vathorst  -  chineesvathorst.nl 

 Pearle  -  pearle.nl/opticien/amersfoortvathorstcruquius 

 Primera  -  primera.nl/winkels/primeraAmersfoortVathorst 

 Rabobank Amersfoort e.o.  -  rabobank.nl 

 Red Delicious  -  reddelicious.nl 

 Rob’s Kaas & Lekkernij  -  gastrovino.nl 

 Schermgebroken.nl  -  schermgebroken.nl 

 Shoeby Fashion  -  shoeby.nl 

 Spakenburgse Vishandel Vathorst  -  vishandelvathorst.nl 

 Studio Jill  -  facebook.com/pg/StudioJill 

 Team Kapsalon  -   teamkappers.nl/salons/teamkappersamersfoortcruquius 

 Van Beest Bloemen en Planten  -  vanbeestbloemen.nl 

 Verhage  -  verhage.nu/vestigingen/verhageamersfoort 

 Vos & Vos Jewels and Watches  -  www.baronyanjuweliers.nl 

 Zeeman  -  zeeman.com 

WINKELS IN VATHORST

De Gooise Operette presenteert: 

IM WEISSEN RÖSSL!

Meer informatie en bestelling  
via www.gooiseoperette.com 
of 06 21 86 73 38

Een en al vakantiestemming in het 
beroemde hotel aan de Wolfgangsee. 
De Oberkellner is verliefd, tot over 
zijn oren! Op de eigenaresse van het 
hotel. Zij is ook verliefd, maar niet op 
hem. Wel op stamgast Dr. Siedler. Die 
op zijn beurt… nou ja, hoe dan ook…

‘Im Weissen Rössl’ is smullen van 
lichtvoetige operette, show,  
romantiek en vrolijkheid in een fraaie 
enscenering. Voor iedereen die van 
een feestje houdt.  En ú kunt daarbij 
zijn in theater Spant te Bussum.

Data en tijd:  vrijdag 27 en zaterdag 28 oktober om 20.15 uur  
en zondag 29 oktober 2017 om 14.00 uur

Prijzen:  € 27,50 / € 25,50 / € 23,50 (Kinderen en 65+pas € 1,50 korting)

COLOFON Dit magazine is een uitgave van Winkelcentrum Vathorst. ©Alle rechten voorbehouden  
CONCEPT EN VORMGEVING Intens Communicatie en Reclame. 
REDACTIE Marjolein Hoogeveen/OBV, Chantal Visser, Inge van der Krabben, Loes Jongen Tollenaar/ 
Promotions by Maureen. FOTOGRAFIE OBV, Myrthel van der Ploeg/Promotions by Maureen. 

Winkelcentrum Vathorst | wvvathorst@live.nl | maureen@promotionsbymaureen.nl 
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Za. 20 mei Surprise Shopper

Wo. 7 t/m Za. 10 juni Italiaanse Markt 

Za. 10 juni  Zomerfeest met Italiaanse markt, Life Cooking, Salsa  
workshops, live muziek, springkussens, limbodansen en meer

Di. 13 t/m Vr. 16 Juni Avondvierdaagse

Wo. 4 oktober Feestje Dierendag

Oktober  Muntenspaaractie Moonlight Shopping

Za. 4 november Moonlicht Shopping op centrale plein Cruquius

Wo. 8 november St. Maarten & St. Maarten optocht

Za. 2 december  Sinterklaasdag

Za. 16 & 23 december Kerst sfeeractiviteiten met o.a. levende kerststal

JAARKALENDER 2017 
WINKELCENTRUM VATHORST


