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ZO.PUUR    Vertrouwd in een nieuwe jas!
Hoe mooi is dat. Eén jaar na de ZO.PUUR limited editie 2014 verschijnt nu de online voor-
jaarsspecial. Voelt goed. Trots. Mijn cadeau van vorig jaar is goed ontvangen. Wat fijn te zien 
dat het tijdschrift op de tafel ligt in winkels, restaurants en hotels. Wat leuk om te horen 
hoe prettig het lezen is. Dat het voor velen inspiratie brengt. Wat goed de sfeer die het blad 
ademt. Warm! Het kon niet uitblijven en op veler verzoek, bij deze dus de 2e editie. Over 
gastvrijheidsbeleving in de retail. Natuurlijk met hetzelfde vertrouwde La Differenza hand-
schrift. Natuurlijk in een nieuwe jas. Speciaal voor u! 

Wat is en blijft het toch heerlijk, ja dan heb ik het over La Differenza, de focus voor onze 
klantrelaties te hebben op gastvrijheidsbeleving. De sfeercreatie en beleving te creëren, pas-
send bij de gasten. In co creatie. Wat is en blijft het toch heerlijk te toeven in winkels waar 
we samen de gasten weten te verwonderen, verwennen, verrassen en verleiden. Wat is en 
blijft het toch heerlijk om ZO.PUUR te creëren. Creatief te zijn. Kortom. Marja heeft echt 
van haar passie en hobby, lees winkelen, haar beroep, lees bedrijf, weten te maken. Ja, en als ik 
die mensen ontmoet die ook hun passie hebben en dat uitstralen maakt het mijn dag com-
pleet. Want wat is dat mooi! Passie voelen en beleven. 

Ik wens u met deze voorjaarseditie veel leesplezier! Benieuwd bij welk evenement ik u mag 
ontmoeten? Welke inspiratie u oppakt uit het vertrouwde palet aan trends? De co creatie 
ontdekt van La Differenza over en met Oil & Vinegar, Boedelmakelaar en het Nijhof woon-
warenhuis. En natuurlijk wat u zelf vindt als u de kritische noot van Marja leest…Nieuwsgierig! 

Blijf u verwonderen! 

Een speciale gastvrije groet, 

Marja 
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Het samen
delen 
van 
de 
mooie 
momenten
in het 
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Marjolein en ik genieten in de ochtendzon van een cappuccino. 
Wat een cadeautje vandaag. Blij te horen dat het goed gaat met 
haar. Thuis heeft ze een verbouwing achter de rug. Als ik vraag wat 
precies, merk je direct dat Marjolein in het juiste vak zit! Want het 
eerste wat ze deelt “oh, we hebben zo’n mooie keuken gekregen, 
met drie ovens. Heerlijk om nu zo te kunnen koken voor familie 
en vrienden. En! We hebben nu een grote tafel waar iedereen kan 
aanschuiven. 

Zo fijn! Dat is waar ik van houd. 
Genieten aan tafel met mijn dier-
baren, dat is het allerfijnste. 
    Het leven delen. 

Nu ja, dan zit Marjolein helemaal goed bij Oil & Vinegar. Na een 
tijdje moet ik toch maar ingrijpen, op naar het interview.

Met een stralende lach vertelt ze met passie over het succes van 
Oil & Vinegar. Over alle ontwikkelingen. De expansie in Nederland 
en buitenland. “Jawel, juist en zelfs in deze tijd openen we win-
kels. Binnenkort mogen we zelfs onze 100ste winkel verwelkomen. 
Waar dit is blijft een geheim (mm….nieuwsgierig). De groei zit er 
in. Niet alleen in Europa, waar vooral de Duitse consument de for-
mule weet te waarderen vanwege kwaliteit. Maar ook winkelcentra 
vanuit het sterke karakter en de uitstraling. We groeien ook in de 
Verenigde Staten en Brazilië. Internationaal groeien ja, maar wel met 
beleid.” In alles hoor en proef ik dat er telkens een bewuste keuze 
wordt gemaakt. Bij twijfel niet doen. Bij kwaliteit en zekerheid wel. 
Een gedegen en bedachte koers. Groei die mogelijk is door ook het 
vertrouwen van nieuwe investeerders (waarbij een aantal geheim 
blijven tijdens dit interview maar wellicht met het ter perse gaan 
van ZO.PUUR wel bekend. Vertrouwen is een mooi sleutelwoord 
proef ik).  

De koers die is ingezet blijkt succesvol. Oil & Vinegar mag zich een 
sterk merk noemen. Een aantrekkelijk merk dat zich bewijst omdat 
franchisenemers zich spontaan aanmelden. 

‘

‘
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Mooi! Waarom sterk? Marjolein vertelt in één adem door. Een unieke formule die vanaf dag 
één de zintuigen prikkelt. Het proeven, ruiken, voelen, horen en zien is de kracht. De wijn-
azijn en olijfolies sterk in kwaliteit. In combinatie met de ambiance, sfeerverlichting van de 
winkel en de pure ware story telling vanuit de Oliviero’s. De experts die met passie over 
de producten weten te vertellen. Over de ambacht, de herkomst van de producten. Hoe de 
Toscaanse boer de olijfolie maakt. Samen met Il Gusto!, de gastvrijheidsbeleving die wij vijf 
jaren geleden zijn gestart staat Oil & Vinegar in zijn kracht. Zit de beleving uniek in ons DNA. 

Onze klanten kiezen bewust voor de kwaliteit van de producten. Dat staat bij ons op num-
mer 1. Daar komen ze graag voor terug. Onze klant is de ‘hobbykok’.  De echte levensgenie-
ter met passie voor koken. Beleving op maat staat voorop in elke winkel. Tenslotte kan de 
toerist in Middelburg en Maastricht een andere beleving wensen dan de dame die wekelijks 
op de Beethovenstraat koopt. Bovenal bieden we de beleving. Dat is onze kracht!  

Licht toe?! 

Het begint al bij de etalage. Hier presenteren we bewegende elementen die ‘stopping po-
wer’ creëren. Er gebeurt wat. In tijden dat de traffic afneemt moet je nu alles uit de kast 
halen om de klant te verleiden binnen te komen. Met een mooie ‘Novello’ olijfolie gebotteld 
in een grote fles in de etalage met een raad & winactie als je weet hoeveel olijfolie er in de 
fles zit. Eenmaal binnen ervaart de gast een proeverij. En als de gast iets anders wil proeven 
maken we vanzelfsprekend een pot of fles open. Speciaal voor de gast!   
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We willen (en gaan) meer inspelen in 2015 door meer techniek in de winkel in te zetten. 
Pure story telling over het product, de herkomst en het ambacht beleven met filmpjes. 
Griekenland, Italië, Frankrijk en andere landen sieren straks het beeld met de olijfvelden, 
de druiven, boeren komen aan het woord tot en met de oogst. Natuurlijk met onze 
heerlijke recepten. Bijzonder. Techniek wordt een schakel tussen de winkel en de gast zelf 
thuis. De winkelbeleving gaat mee naar huis...klinkt aantrekkelijk. En lekker! En! Goed an-
ticiperen op de toekomst, of eigenlijk beter gezegd, ‘anno nu’ al van belang. 

Glunderend met fonkelende ogen vertelt Marjolein. “Je weet niet wat je ziet!” onze nieu-
we website is volop een ware beleving! Gemaakt met medewerkers, klanten en franchise-
nemers. ’T is echt een bezoek waard. Super mooi! Ik word nieuwsgierig maar moet nog 
geduld hebben op de lancering. U als lezer kunt natuurlijk direct even kijken (na het lezen 
dan hè?!). 

Onze gastvrijheidsbeleving is vijf jaar geleden ingezet. Il Gusto! Dat begint met elke be-
zoeker en klant te zien als gast. Waarbij er drie pijlers zijn: service, beleving en smaak. 
Waar elke gast de vrijheid in ontspannen mediterrane vakantiesfeer ervaart. Zich op 
het gemak voelt. Als het ware de vakantieherinneringen herbeleeft. De sfeercreatie van 
landen, producten, het verhaal en muziek ervaart. Weer terugdenkt aan zijn vakantie in 
Toscane en op de achtergrond het Italiaanse ‘getokkel’ klinkt. Een gezellige vakantiesfeer, 
lekker ongedwongen. “Dat maakt onze gastvrijheid ook sterk, het moet niet opgelegd 
zijn. Niet standaard, maar natuurlijk, oprecht en puur. En met respect! Dat maakt het 
verschil!”. Onze gasten ontmoeten een team met passie. De echte Oliviero’s, de olijfolie 
& azijn specialist. Ervaren dagelijkse theater van gastvrijheid en proeverijen. Onze gasten 
worden altijd uitgenodigd te proeven. We kijken altijd waar de gast echt zin in heeft. Wat 
hem beweegt. Wat zijn mood is. Wat past op dat moment. Als het ware ‘de vraag achter 
de vraag ontdekken’ en daar bovenop verwachting op inspelen. Belangrijk dat hij met een 
cadeau de deur uitgaat. Terugkomt met zijn verhaal over hoe het is bevallen of het recept 
“smaakte”. Trots zijn we elk jaar te groeien in Il Gusto! Het eigen wordt. Past en klopt 
in ons DNA. We zien het in de meetbare stijging van de mystery guest resultaten en na-
tuurlijk in omzet…! Fijn toch?! Elke gast is bij ons welkom. Of het nu de student, die een 
cadeautje van € 5 uitzoekt, of de dame die een exclusief diner voorbereid.

Motto: ik ben welkom  
       zoals ik ben.  7  zo.puur  



Ik denk terug. 
Vijf jaar geleden zijn we gestart, Oil & Vinegar en La Differenza.  Als ik 
Marjolein zo beluister deel ik haar trots ook met een glimlach op mijn ge-
zicht. Wat ontzettend fijn te horen dat het zo goed gaat. Dat Il Gusto! in 
de ‘genen’ zit van de formule, van eenieder en de gast de sfeer ervaart. Dit 
bevestigt. Graag terugkomt. De verhalen deelt. Samen de passie ervaart. 

Die verhalen delen gaat verder. Want eigenlijk laat de nieuwe website 
(complimenten!) zien van wat Oil & Vinegar tot een sterk merk maakt. De 
mensen erachter. De samenwerking. Want als Marjolein je meeneemt met 
een kijkje achter de schermen zie ik een franchise organisatie zoals die 
anno nu zou moeten zijn. De franchise organisatie die in co creatie met 
de franchisenemers de koers bepaalt. In Oosterhout zit een klein service 
team. Samen met franchisenemers hebben ze de laatste jaren gewerkt aan 
het vernieuwen van het winkelinterieur, de marketingplannen en realisatie 
ervan, naast retail een B2B tak neergezet met resultaat! Ze zien het ver-
trouwen onder consumenten, vastgoedrelaties, leveranciers, medewer-
kers en natuurlijk de franchisenemers toenemen. Een mooie prestatie. 
Met als kroon dat de resultaten op de Il Gusto! zicht en voelbaar stijgen. 
Kortom, volop voldoening in het werk. Waarbij de rode draad is dat je de 
persoonlijke relatie met eenieder opbouwt. Een op één de band opbou-
wen. Samenwerken aan de relatie. Dat maakt het vertrouwen.

Als allerbelangrijkste trend ziet Marjolein 25% groei van de online consu-
menten bestedingen. Met die online groei is er ook een contra beweging. 
Klanten willen voor speciale producten naar die winkel gaan met beleving, 
dat weten ze te waarderen. We zien dat klanten zich online oriënteren en 
dan graag iets bijzonders willen beleven en ervaren in de ‘bricks’ winkel. 
In onze webshop verleiden we de bezoeker al met sfeer, vakantie her-
inneringen, story telling over producten, de herkomst en het ambacht. 
Uiteindelijk wel uitnodigend om de winkel te bezoeken. Daar moet de 
Oliviero de gast overtreffen met pure story telling. We zien daarbij ook 
dat het van belang is niet alleen te ‘retailen’ tussen de vier muren. Nee, dat 
zou een risico zijn voor de toekomst als ondernemer. Dit betekent dat 
je als ondernemer in co creatie met collega retailers, horeca en leisure 
activiteiten moet ontwikkelen in de winkelstraat of het dorp. Samen naar 
buiten treden of een evenement organiseren. In een winkeliersvereniging 
de krachten bundelen. Mooi voorbeeld is de ondernemer van Rotterdam. 

 8  zo.puur  



Hij heeft vorig jaar 1.500 bezoekers weten te trekken 
door een evenement te organiseren in een scheeps-
werf met de collega’s van de notenbar, een wijnboer 
en meer.  Wordt de ondernemer een soort evenemen-
tenorganisator? Nu ja, wij ondersteunen het vanuit 
ons service team wat de winkels kunnen organiseren. 
Mocht de ondernemer het zelf niet kunnen of willen 
dan kan hij natuurlijk ook iemand inhuren. Neem nou 
als voorbeeld onze nieuwe wereld de “New Medi-
terranean” met producten en recepten uit Marokko, 
Tunesië en Turkije. Die keuken moet je zelf natuurlijk 
wel kennen. Aanvoelen. Mocht je dat niet beheersen 
dan huur je iemand in die voor je kookt. Ons prin-
cipe: blijf de dingen doen waar je goed in bent. De 
gast kan en moet zichzelf kunnen zijn en zo ook onze 
ondernemers. 

Ons principe: blijf de dingen 
doen waar je goed in bent. 
De gast kan en moet zich-
zelf kunnen zijn en zo ook 
onze ondernemers. 
Mooi hoor. Ja, kansen zien en benutten. Dat is ‘anno 
nu’ de nieuwe ondernemer. Locaal (net)werken met 
elkaar. Krachten bundelen en initiatief nemen. En! 
Leren van elkaar. Open staan om ideeën en tips te 
krijgen van elkaar. Wij ondersteunen dit door het or-
ganiseren van bijeenkomsten. Dat maakt elke onder-
nemer sterker. Die nieuwe ondernemer ziet nu ook 
de kansen bij Oil & Vinegar. Er is een franchisenemer 
die wil een tweede winkel. Die ruikt nu zijn kans. En 
met de juiste huur, mentaliteit en locatie heeft hij met 
een Oil & Vinegar winkel goud in handen! Want dat 
is en wordt onze toekomst. Bovenal dat we bouwen 
aan een sterk merk. 
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Marjolein

Wie is Marjolein? Een mooi mens. Die in haar vak en functie het belangrijk vindt om 
de persoonlijke relatie op te bouwen. Warm, puur en oprecht. Dat siert haar. In de rela-
tie met klanten, franchisenemers, collega’s en leveranciers. Uniek en fijn hoor. Maakt ook 
onze relatie mooi. Persoonlijk. Door haar eigen manier van werken (of gewoon om wie 
ze is!) maakt het dat er wederzijds vertrouwen is met open en eerlijkheid als troef. Maar, 
zegt ze met een lach. Humor is daarbij belangrijk. Een vleugje humor kan net even wat 
extra’s doen. Ontladen en ontspannen. Dat moet ook. ’t Leven kent al zoveel valkuilen dus 
laten we elkaar eens toelachen! Dit is Marjolein. Je ziet het terug in haar werk en ook in 
onze relatie. 

Wat een mooi cadeau blijft het van haar moeder. Een flesje olijfolie uit de net geopende 
winkel in Alkmaar, althans dan is het 2006 waar we het over hebben. Net terug van een 
vakantie uit Hongarije wordt Marjolein verblijd met een cadeautje van haar moeder. Die 
een aller bijzonderste mooie plek heeft vervuld in haar leven. En nog voortleeft en voelt 
in haar hart. Zij wees haar op dit leuke winkeltje. Reden genoeg voor Marjolein hier te 
gaan kijken en op dezelfde dag nog schreef ze de open sollicitatie om twee weken later te 
starten bij Oil & Vinegar. Na de hogere hotelschool en ervaring in franchise komt het nu 
allemaal samen. Het past gewoon persoonlijk bij mij. Ook hoe ik zelf ben thuis. We eindi-
gen waarmee we begonnen. Die tafel. Waar iedereen lekker kan aanschuiven. Want. “Wat 
mij zo gelukkig maakt is onder het genot van een wijntje, samen met familie en vrienden, 
de pure story telling ervaren, die van het leven. Samen het leven delen. Samen de mooie 
momenten te delen van het leven”. Oil & Vinegar staat voor Passionate about Taste. Maar 
het delen van mooie momenten is het eigenlijk gewoon voor mij! Dat zit nu zo verankerd 
in ons DNA, ja dat maakt me gelukkig!  
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wij ontwikkelen in co creatie met 
onze klanten de ideale winkel 
of horecagelegenheid.

samen zorgen we voor meer bezoekers.
een hogere omzet.
en een grotere klanttevredenheid.

een winkel die helemaal in lijn is
met dat waar het merk voor wil staan.
en dat wat in de strategie is verwoord.

Maar die ook steeds opnieuw inspeelt
op de - latente - wensen en verlangens
van de bezoekers.

waar elk detail klopt.
alles op elkaar aansluit.
Optelt tot een eenduidige belofte. 

een winkel die bezoekers steeds weer 
weet te verrassen. Te verbazen, verwennen,
verleiden en verwonderen.

daarbij rusten wij niet
tot deze bezoekers fan van de winkel
of de horecagelegenheid
zijn geworden.

la Differenza & Partners
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Le lekker bakkie

Koffieleuten- en kenners ont-
moeten elkaar dit voorjaar op 
de NSDM-werf in Amsterdam. 
Van 15 t/m 17 mei vindt daar 
namelijk de tweede editie van 
The Amsterdam Coffee Festival 
plaats. De fijnste koffiemerken 
brengen hun producten onder 
de aandacht. Er wordt geproefd, 
beleefd, gelanceerd, gevierd en 
genoten. Koffie, koffie.. 

voorjaar 2015

Keuze uit honderden verse theesoorten is in ver-
gelijking met het doosje zakjes uit de supermarkt 
al een beleving op zich. Toch doet Teazone uit 
Maastricht er nog een (thee)schepje bovenop. 
Voor- of nadat je je thee hebt gekozen, kun je 
hier aanschuiven voor een high tea, waarbij de 
lekkerste zoet- en hartigheden gemaakt van sei-
zoensproducten worden geserveerd. Aan tafel!

aan tafel

De Keuze van Kiki
Never a dull moment met Kiki Niesten. 
De winkeleigenaresse slaagt er keer op 
keer in zichzelf en haar winkel te ver-
nieuwen en heeft ook voor 2015 weer 
een uniek concept bedacht. Iedere zes 
weken zal een stylist de KEUZE van KIKI 
interpreteren en krijgt de winkel een 
nieuwe sfeer. De eerste succesvolle re-
make ‘Let’s go bananas’ is gedaan door 
Esther Coppoolse (creative director 
ELLE) en Daan Brand (fotograaf). 
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Zondagmiddag specials
Wat doe je nadat je heerlijk bent uitgeslapen en je 
zondagse outfit aan hebt getrokken? Als het aan de 
restaurants Bluespoon en Nevel ligt, schuif je bij hen 
aan voor één van de zondagmiddag specials. Met 
thema’s als Sunday Brunch en Sunday Roast hopen 
ze extra klanten aan zich te binden en dat lokkertje 
lijkt aan te slaan. 

abraham zal verstelt staan
Over waar je je mosterd haalt, 
kan geen twijfel meer bestaan. Het 
Franse merk Maille opende onlangs 
een New Yorkse speciaalzaak. Be-
halve meer dan twintig verschillen-
de soorten mosterd - die je voor 
je neus, vers in een potje krijgt 
gegoten – is hier een sommelier 
aanwezig. Pierette Huttner vertelt 
over de verschillende soorten en 
adviseert de juiste mosterd vóór 
jouw maaltijd. 

sTOeleNdaNs VOOR ONdeRNeMeRs
Acht startende, Belgische ondernemers 
krijgen dit voorjaar een bijzondere kans 
hun winkelconcept uit te proberen tijdens 
een pop-up project. In een overdekte win-
kelgallerij in Antwerpen kunnen zij onder 
de naam Nieuwe Natie zes maanden hun 
onderneming uittesten. Gedurende deze 
periode wisselen creatieve ondernemers, 
artiesten, foodies en handelaars elkaar af. 

celebrate cereal 
Honderdtwintig verschillende 
soorten cereals en zo’n veertig 
verschillende melkvarianten; je 
vindt het in het Cereal Cafe in 
Londen. De oprichters besloten 
de fun factor van ontbijtgranen 
te eren en imponeren hun be-
zoekers met de meest bijzonde-
re, limited edition cereal boxes 
en de daarbij verpakte speeltjes 
afkomstig uit de hele wereld. 
Let’s celebrate cereal!
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GrooS en meeSLepenD
Groos is een vergeten Hollands woord voor 
trots en trots mogen ze zijn, de oprichters van 
de gloednieuwe concept store te Rotterdam. 
In de winkel is namelijk het allerbeste uit Rot-
terdam te koop. Mode, design, kunst, muziek, 
literatuur, film, delicatessen en lifestyle; alles 
om apetrots op te zijn, uit 010.

Terwijl je het perfecte zadel op 
je fiets laat monteren, bestel 
je een espresso aan de bar. Bij 
Lola bikes & coffee komen fiet-
senwinkel en koffiebar samen. 
Elk product uit de fietsenwin-
kel heeft een bijzonder verhaal, 
terwijl de lekkerste cappucino’s 
(met melk van eigen koe) wor-
den geschonken. Een unieke for-
mule, gedreven door passie. 

Klaar terwijl u.. 
een koffie bestelt

hoog en droog
Dat de Bijenkorf zich graag inzet voor kunst 
blijkt opnieuw met de lancering van het pro-
ject Room on the Roof. Het luxe warenhuis 
op de Dam stelt haar torentje beschikbaar als 
werkplaats voor kunstenaars. Schrijvers, mu-
sici, architecten en ontwerpers kunnen hier 
vanaf 27 januari met nieuw werk hoog van de 
toren blazen.

 14  zo.puur  



column 
Marja groen 
er moet mij even 
wat van het 
hart…
Slechts een kritische noot 

Puur nostalgie. Puur Hollandsch. Puur erfgoed. Bijzon-
der de herinneringen aan vroeger. Tsja, vroeger, zeg ik 
dit nu echt? De geuren, kleuren, de sfeer en bovenal 
mijn beleving en ik weet zeker ook van u lezer!, de 
vertrouwde plek in de stad of het dorp. Mooi te zien, 
anno 19e en 20ste eeuw. De geschiedenis te weten. 
Want, wat mogen we toch trots zijn op ONZE mer-
ken. Dat mag wel eens gezegd worden. Ik heb het on-
der andere over HEMA, Douwe Egberts, V&D, Verkade. 
Wat een mooie merken. Hollandser kan niet. Passend 
bij ons land, ons volk, bij u en mij. Toch? 

Ik neem u even mee terug in de geschiedenis.
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Zo komt Verkade, anno 1886, al meer dan 125 jaar op de koffie & 
thee. Opgericht door Ericus Verkade die zijn Stoom-, Brood- en 
Beschuitfabriek `De Ruyter’, opende. Wij Nederlanders genieten 
van het momentje ‘echte Hollandse gezelligheid’. Ontdekken de 
vertrouwde smaken, u weet wel de ‘langetjes’, in de koektrommel 
die bij iedereen thuis te vinden was. In prints, oud of nieuw met 
een variëteit aan kleuren. Eerst bij opa & oma, toen bij mam & pap, 
nu zelf en bij onze kinderen. Van generatie tot generatie. Al drie 
keer verkozen tot Merk van het jaar. Terecht. En iedereen kent 
de ‘onze meisjes’ van Verkade. Sterk neergezet hoor. Nog verder 
terug, in 1753, openen Egbert Douwes en zijn vrouw Akke Thijs-
ses hun kruidenierswinkel ‘De Witte Os’ in Joure. De basis van 
Douwe Egberts van nu. Hun kracht? Producten verkopen die tot 
de genoegens van het dagelijkse leven behoren met koffie, thee 
en tabak. Onder mij zullen velen zijn die opgegroeid zijn met de 
geur van D.E. koffie, in de ochtend het geluid van het malen van de 
bonen en dit als eerste koffiesmaak hebben ervaren. Herkenbaar? 
In de vorige eeuw, in 1926, waren het twee Joodse ondernemers, 
Arthur Isaac en Leo Meyer die van dichtbij de economische crisis 
meemaken. Talloze mensen hebben dan moeite rond te komen. Zij 
hadden een droom. Een fantastisch idee om een winkel te openen 
voor mensen met de kleine beurs. En zie daar, de geboorte van 
de Hollandsche Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam. Beter 
bekend als HEMA. Twee succesvolle zakenlieden Willem Vroom en 
Anton Dreesmann hadden al winkels en besloten samen te gaan 
werken waarop Vroom & Dreesmann ontstond, anno 1887. Hol-
landse ondernemers. Ik zeg, ondernemen puur sang. Ontstaan van-
uit een droom, een passie, een kans. Waar wij vanuit de oorsprong 
ook al sterk in waren. Van heel ver terug, de VOC tijden, naar toen, 
maar hoe zit het nu?  

Het is slechts een greep uit de Nederlandse geschiedenis. Slechts 
een greep uit het Nederlandse erfgoed. En dan komt nu de kriti-
sche noot. Want?! Wat laten we toch allemaal gebeuren met dat 
waar we trots op mogen, lees moeten, zijn? Deze merken zijn toch 
wat wij als Nederland en Nederlanders moeten koesteren. Ons 
erfgoed beschermen. Onze cultuur. Onze identiteit?! Wat gewoon 
is, erbij hoort. 
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Als leek, en niet zozeer een financieel expert (zachtjes uitgedrukt), 
moet mij toch wat van het hart. Want waarom moet het allemaal 
in buitenlandse handen vallen? Waarom in handen van die grote 
private equities? Die alles onder aan de streep uitrekenen (toe-
gegeven, dat moet ook) maar soms wel kapot rekenen, of alleen 
maar rekenen? Zonder rekening te houden met het gevoel, de 
dromen en passie. 

Nee, waarom kunnen wij als Nederland, als Nederlanders, het niet 
gewoon in eigen handen houden? Dus eigenlijk bedoel ik dat we 
met elkaar gaan voor: ´van oudsher, van vroeger, van nu, en krach-
tig voor ‘van de toekomst’. Maar dan wel van ons. Waarbij alle Ne-
derlandse collega’s hun baan behouden. Wij gewoon trots kunnen 
zijn op wat van ons is. Wij winkels blijven bezoeken omdat ze er 
gewoonweg bij horen. We er graag komen, toeven en kopen. 
Oké! Toegegeven. Voor de kritische lezer, u heeft een terecht punt, 
ik hoor het u denken. Ben het er ook mee eens. Dan moet er hier 
en daar wel wat, zelfs eerder, bij de merken gaan gebeuren. Vlot-
ter en tijdiger anticiperen op de trends en marktontwikkelingen. 
Op de komst van nieuwe retailers. Op de tijdsgeest van nu en de 
toekomst inspelen. Eens. Maar dan wel graag in een Nederlands 
jas. Zou het dan niet allemaal in onze handen blijven en ook juist 
daarom goed gaan en blijven? Ik geloof het echt. 

Want als ook de top het Hollandse hart heeft. Weet wat het merk 
voor ons land, voor ons, voor hunzelf betekent. Dan weten ze dat 
ook door te bouwen in het merk en winkels zelf. Dan weten ze 
zelfs te anticiperen op de trends en marktontwikkelingen. Weten 
mee te gaan met de tijd of zelfs voor te lopen. Waar blijft dat Ne-
derlandse ondernemerschap? 

Het klinkt of leest misschien wat naïef. Eens. Kan zijn. Maar ik 
weet wel. De heren Vroom en Dreesmann,  Arthur en Leo, Ericus, 
Egbert en Akke hadden wat bijzonders. Een passie en een droom. 
Zo ontstonden deze mooie merken. Zo ontstond een geloof in 
wat mogelijk was. Zo werden dromen bewaarheid. Zo werd passie 
werkelijkheid. Zo willen we dat graag terug.  Voor nu en de toe-
komst!  Anno Nederlandse toekomst. 
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Terug naar wat is
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10 & 11 april 2015 – Expo Hoevelaken
www.ikwordondernemer.nl
franchise & formule beurs
Onderneem ‘t 2015 
Een palet van branches siert de beursvloer,
retail, dienstverlening, mode, food & horeca.
Dé ontmoetingsplek voor franchisegevers
& franchisenemers. Benieuwd welke
franchisegever toekomstige ondernemers
weet te verleiden. Wat maakt de formule
uniek? Wat is de toegevoegde waarde voor
de franchisenemer?! Welke toekomstplan-
nen zijn er? En welke franchisenemer
heeft op zijn of haar beurt de passie voor
de formule, het product, retail en bovenal
mensen! Weet hij of zij de gasten te verlei-
den, verwonderen, verrassen? Daar begint
het mee. Kortom. Wat wordt de match?
Nieuwsgierig wie ik mag ontmoeten in de
winkels. Ps?! Wie wordt straks verkozen
tot franchisenemer van het jaar? 

iN Uw ageNda
fashion INSPIRATIE desigN ontmoeten DDW verWONDERen fiesta del sol TrenDS la dolce vita
OnTDekken catWalk proeverij art Styling Ci Vediamo?! Nieuwsgierig AtELiER Mondo italia

Award haute couture MINT ondernemen foodie heaven ssstt…geheimen jij? STORy TeLLing

16 april 2015 – Passenger Terminal - 
Amsterdam - 
www.retailing.nl
wHaT’s gOiNg ON iN 
ReTailiNg 
Voor in de agenda van de retailers,
fabrikanten en brands! WGOIR! In het jaar-
congres krijgt u het landschap van (inter)
nationale visies, strategieën en best prac-
tices gepresenteerd. De ontmoetingsplek 
voor de belangrijkste spelers uit de retail 
value chain, zowel food als non food en 
fashion. Key note sprekers vertellen hun 
succes stories en nemen u mee in trends 
en actualiteiten. Zij delen tijdens de ‘boot-
camps’ hun ‘geheimen’ achter het succes, 
ssstt, niet doorvertellen…. Samen met een 
collega (of concurrent) kunt u ervaringen 
delen (of juist niet). En ja, wie sluit de rij als 
gastretailer en spreker? Amazon.com. Een 
geduchte (toch? voor velen…) speler die 
u meeneemt in ‘bigger is better’, the use of 
big data analytics in Amazon Retail. Datum 
afgeblokt? 
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18 - 24 mei 2015 – Almeerderstrand - 
www.libellezomerweek.nl
fiesTa del sOl! libelle zomer-
week 2015 
Heerlijk hoor! Ik zeg, een goed gekozen thema! Alleen 
de gedachten al aan Andalusië in Zuid-Spanje brengt je 
al in de stemming. Ik denk nog vaak terug aan ons be-
zoek in de schitterende en relaxte stad Sevilla vorig jaar. 
‘Fiesta del Sol!’ belooft ons onder te gaan dompelen in 
een warm Spaans bad. Spaanse gitaarmuziek, genieten 
van olijven, ham, chorizo en paella, Spaanse borduursels 
op de lange sluike rokken….kortom, een goede start van 
de zomer! En alvast een speciaal welkom voor onze zon! 
Dat zou toch mooi zijn om het compleet te maken!
Speciale wens voor onze klant Livera, maak er een mooie 
100%Mijzelf! gastvrijheidsbeleving van! Hasta la vista! 
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29 t/m 31 mei 2015 – het ‘Italiaanste’ 
feest van 2015 bij Kasteel De Haar
italië evenement 2015 

smaak & stijl
Benvenuto! Mmm…. het jaarlijkse voor-
proefje van Italiaanse stijlen en sma-
ken. De ingrediënten? Typisch Italiaans, 
op Nederlandse bodem dan weliswaar. 
Ontdek de beste pizzabakker van Ne-
derland tijdens de Campionato delle 
Pizza 2015! Lees alles over de Italiaanse 
Dolce Vita in ‘Il Giornale della Fiera’. Be-
zoek de Piazza delle vacanze om uw fa-
voriete plekje te gaan ontdekken. Of is 
Piazza degli Sposi iets voor u? (heeft u 
haar al gevraagd?). Benieuwd. Wie krijgt 
de felbegeerde Mondo Italia Award? Een 

mooi bronzen beeld van Luigi Amati. De 
jaarlijkse traditie bedoeld als saluut aan Ne-
derlanders en Italianen die de Italiaanse cul-
tuur in Nederland hebben gepromoot. De 
pioniers die ‘La Dolce Vita’ ademen, voelen 
en beleven. Bovenal uitdragen. Voorgingen 
onder andere modespecialist Oger Lusink, 
schrijfster Rosita Steenbeek en columnist 
Martin Šimek. Tsja, en dan ook weer ‘mijn’ 
zwarte Maserati, wat staat die toch gedul-
dig te wachten…op mij. Ik vrees alleen dat 
het wachten nog wat langer duurt…

4 – 7 juni 2015 – Amstelpark 
Amsterdam - 
www.tasteofamsterdam.com
Taste of amsterdam 
Waan je een moment in ‘Foodie heaven!’ 
The place to be als je van culinaire ver-
rassingen houdt. De bijzondere signature 
dishes van de chef koks uit binnen- en 
buitenland worden gepresenteerd. 
Geniet van een portie inspiratie, gezellig-
heid en puur culinair theater. Kies zelf je 
eigen smaak uit. Keuze volop in de vele 
restaurants en theaters. Ontmoet en ont-
dekook de fine fleur van de Amsterdamse 
horeca. Luister en kijk goed als topchefs 
je een kijkje in de keuken geven en live 
koken. Altijd nieuwsgierig naar wat het ge-
heim is achter de smaak, de finesse, het 
gerecht, het recept en dat vleugje van ‘iets’ 
wat het bijzonder maakt. Onder het genot 
van jazzy en soul klanken en ja graag, een 
zon, is dit een heerlijke ‘toef’ plek.
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12 & 13 juli 2015 – RAI Amsterdam
www.modefabriek.nl
MOdefaBRiek 

Innovatief, inspirerend en creatief. Het 
DNA van Modefabriek. Eigen is type-
rend. Eigen als in ‘-zinnig, -wijs, -tijds en 
gewoon eigen omdat het bij mij past als 
persoon’. Ieder een eigen stijl. Dat maakt 
de fashion van nu. Dat maakt Modefa-
briek bijzonder. De uniciteit ontdekken. 
Als pure shopper een paradijs. Tsja, al-
leen nog niet kopen…wel ideeën op-
doen voor mezelf en onze La Differenza 
klantrelaties. Trends spotten, inspiratie 
opdoen op deze high end plek waar 
je mode, design, culinaire verrassingen, 
kunst en fotografie ontdekt. Welke re-

tailer spot hier de trends? Wie mag ik ont-
moeten?  

29 september – 4 oktober 2015 – 
RAI Amsterdam 
www.vtwonenendesignbeurs.nl
VT wONeN & desigN BeURs 
Toonaangevende woon & design beurs. 
Nieuwsgierig naar de laatste trends, een 
styling advies of het nieuwste in interieurs? 
De plek om inspiratie op te doen. Beleef 
het ultieme woongevoel in het woonthe-
ater waar creatieve woonideeën, styling 
tips en primeurs worden gepresenteerd. 
Of bezoek de inspiratiehuizen vanuit de vijf 
woonbladen die zijn neergezet. Ontmoet 
de nieuwe pareltjes, ontwerpen en ontwer-
pers in een ongedwongen sfeer in Design 
City. En even heerlijk trots worden op ‘ons’ 
(dat mag dan he?!) Dutch Design. Bewon-
der de Nederlandse meubelontwerpers die 
al decennia lang aan de internationale top 
staan van de woonwereld in Dutch Design 
District. Mooi hoor!  
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17 – 25 oktober 2015 Eindhoven 
www.ddw.nl 
dUTcH desigN week - ddw 
Internationale allure in Eindhoven. Ontdek 
en beleef design in al haar facetten. Bewon-
der de exposities, lezingen, tentoonstellin-
gen en ontmoet de designers. Benieuwd 
wie de Dutch Design Award gaat winnen 
en naar de Graduation show? Laat je ver-
wonderen en verrassen tijdens DDW in 
Eindhoven dat inmiddels internationaal op 
de kaart staat! Toch weer Nederlands. Daar 
mogen we trots op zijn. 

22 – 29 november 2015 - RAI 
Amsterdam - www.pan.nl 
PaN 

De eigentijdse beurs voor kunst, de-
sign & antiek. Kunstliefhebbers kunnen 
zich laten inspireren en verleiden door 
uiteenlopende voorwerpen. Klassieke 
oudheid, oude meesters, antiek, 
designmeubels, sieraden (tsja, diamonds 
are a girls best friend) en fotografie. 
Maar ook dat waar je over na moet 
denken of voelen wat het zou moeten 
betekenen. Ook leuk! Objecten soms 
voor de kleine beurs maar ook voor 
de ‘over de top’ gevulde portemonnee. 
Boeiend te zien, de pure story tellers 
aan het woord te horen en dat allemaal 

onder het genot van een heerlijk culinair 
hapje en drankje. En als vriendin van Eric, 
Boedelmakelaar, expert op het vlak van 
kunst & antiek staat dit bezoekje inmiddels 
jaarlijks in onze agenda. Ik heb dus mijn 
eigen story teller…! 
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Een kussenkast uit de 17e eeuw siert de olijfgroen beschilderde muur. In de hoek 
een fraaie Louis XVI stijl lederen fauteuil. De teakhouten stoere eettafel wordt 
gezellig omringd met een variëteit in kleur en stijl van stoelen. Van 19e eeuw, 
Art Deco tot modern, van nu. Een mahonie houten kastje uit vervlogen tijden 
is het podium voor een Frans marmeren pendule en een oud zilveren serviesje. 
Een versleten Pers ‘kleurt’ het moderne huis (ja, dat is het) warm. Het maakt de 
combi te gek en verrassend. Een bijzonder en uniek eigenzinnig interieur. Dat di-
rect een ‘speciaal voor en door mij’ gevoel oproept. Dat karakter toont. Dat een 
eigen identiteit uitstraalt. Menig interieurstylist zou zich hieraan vergapen. Slechts 
één van onze klanten die in de schoenen is gaan staan van designer. Een eigen 
ontwerp. Zelf samengesteld. Een trend van anno nu. 

Mix & match
in co creatie stylen

NijHOf eN BOedelMakelaaR
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U las het goed. Eén van onze klanten. Dat zeggen we met trots. Want, 
het is de ultieme samenwerking tussen het woonwarenhuis Nijhof 
en de winkel van Boedelmakelaar die deze ‘eigen’ gecreëerde mix 
van woonstijlen onder ‘één dak’ in Baarn mogelijk maakt. Een ultiem 
voorbeeld van dat ‘anno nu’ ondernemers de krachten bundelen en 
elkaar versterken richting de consument. Blij mee! Volgens mij een 
must in het huidige retail landschap. En laat horeca en Leisure hier 
toch vooral in aansluiten. 

Even voorstellen! 

Nijhof is het woonwarenhuis, anno 1950. Gestart als bouwmarkt 
en uitgegroeid tot een gevestigde en vooral vertrouwde naam als 
het gaat om wonen. De visie? klanten helpen om van hun 
huis hun thuis te maken. De service gaat ver. De Nijhof in-
terieurstylistes geven advies over kleuren, stijlen, materialen en in-
richting. Houtkunstenaars maken nieuwe meubels volgens de spe-
cificaties van de klant. En hout wordt op maat gezaagd (ideaal voor 
mij trouwens). De klant koopt hier dus niet alleen een product maar 
een totaalbeleving inclusief een dienstenpakket. Sterk hoor. 

Boedelmakelaar is een beetje een vreemde eend in de bijt als het 
om retail gaat (moet ik niet thuis zeggen natuurlijk). Althans. Voor 
de traditionele retailer zeker. Maar zeker wel van ‘anno nu’. Trots op 
mijn man Eric Branger, de eigenaar. Boedelmakelaar wikkelt primair 
nalatenschappen af met als dienstenpakket taxeren en ontruimen. 
De woning wordt verkoop- of verhuurklaar opgeleverd. 
Sinds februari 2014 heeft Boedelmakelaar een winkel. Klinkt goed 
hè?! Een extra service voor de erfgenamen of het no-
tariaat, de makelaardij om de inboedel te verkopen 
via onze winkel. Het voordeel? Zelf geen kopers aan de deur 
via Marktplaats, geen tijd kwijt zijn en bovendien wordt de inboedel 
ten gelde gemaakt en krijgt de rechtmatige eigenaar, veelal de erf-
genamen, hun geld. Niet een kringloop. En inmiddels worden er ook 
spullen vanuit het ‘opruimen van de zolder’ of nog de erfenis aange-
boden in de winkel. Kortom. Een winkel met een keur aan kunst & 
antiek en design. 
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Prettig kennis te maken dus. Nijhof voor nieuw en Boedelmakelaar voor ‘oud’, lees kunst 
& antiek en design. Buren van elkaar speciaal voor de klant die de ultieme mix & match 
hier ontdekt. Een hoog snuffelgehalte. Originaliteit, puurheid en authenticiteit ten top! 

De trends van anno nu, in consumentengedrag, en hoe retail hierop anticipeert ervaart 
de klant.  Want naast het ‘speciaal voor mij’ gevoel dat wordt gecreëerd 
kan de klant een theater beleven aan activiteiten. Zo wordt er maandelijks 
een adviesweekend georganiseerd. Naast interieur en styling advies kan de klant een 
bezoek brengen bij Eric om dat unieke vaasje, de Art Deco lamp, de ets van opa of de 
Venetiaanse spiegel gratis te laten taxeren. Of wat te denken van het workshopatelier. 
Handig voor de thuisklusser. Sterk voor en van deze tijd. Een palet van workshops in 
houtbewerking, stukadoren, tegelzetten, elektra aanleggen (niet aan mij besteed) siert 
de agenda. Eens even kijken…best handig voor mij. Mooi te zien dat de klant dagelijks 
story telling en het ambacht hier ervaart. Zo ook bij Boedelmakelaar. 

Het verhaal achter de 19e eeuwse staartklok uit Friesland wordt met passie verteld. 
Over de schildering achter de wijzers, de koperen gewichten, de geschiedenis en de 
herkomst. Een verkoopexpositie in het voorjaar over de Naardense Kunstschilder Wim 
van Aken. Ontdek het ambacht door de nauwe samenwerking met de klokken-, meubel-
restaurateur of stoffeerder. Op maat met persoonlijk advies. Er gebeurt wat. Bijzonder 
is dat ook de klant de combinatie weet te vinden. Een oud mahonie kastje van 
Boedelmakelaar wordt in een nieuwe jas gestoken met de verf vanuit 
Nijhof. Het versterkt elkaar. Alle kansen zijn er, worden meer en meer benut. 
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Er wordt goed ingespeeld op de klant-
wensen van nu. Door onze samenwer-
king en het unieke partnerschap kennen 
we de klantwensen en hun verwachtin-
gen. Ook door soms samen te werken 
met Paleis Soestdijk en Kasteel Groene-
veld. We kunnen verrassen, verwonderen, 
verwennen en verleiden waardoor klan-
ten vaker komen. Langer blijven. Genie-
ten. Kopen. De ultieme gastvrijheidsbele-
ving neer gaan zetten en ambassadeurs 
creëren. In co creatie tot stand gebracht. 
Door Nijhof, Boedelmakelaar en de klan-
ten zelf. Mooi!  

trends van nu. Het palet van 
het ‘speciaal voor mij’ gevoel, 
story telling, ambacht, Neder-
lands, in co creatie en het local 
hero schap.  alles komt terug bij 
Boedelmakelaar en Nijhof. U be-
grijpt. Ik kan losgaan met La Differenza. 
Dat doe ik ook wel eens, met mate. Maar 
als het aan mij ligt…nog meer met het 
palet van kansen. 
Eens even kijken. Zelf wil ik dit ook 
wel eens als klant een taxatie moment 
ervaren. Benieuwd. Zou ik dat Leer-
dam Copier vaasje vanuit onze venster-
bank meenemen naar Eric voor taxatie? 
Nieuwsgierig naar wat het waard is. Hij 
zegt het hier nooit precies…alleen dat 
het een unica is. Gesigneerd. Dus op pad 
maar van het weekend. Voorzichtig in-
pakken want hij is de pure liefhebber van 
Copier…nieuwsgierig hoor. 
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14 – 19 april 2015 – Milan 
www.salonemilano.it 
salONe del MOBile 2015 
Dit jaar staat het in onze agenda! Heer-
lijk. Een combi van Lago di Como & Mi-
laan met een bezoek aan de Milan Design 
week. Salone del Mobile, ofwel onder de 
Italianen kortweg ‘Salone’ genoemd is 

de grootste meubelbeurs ter wereld. Jaar-
lijks tonen ontwerpers hun ontwerpen in 
interieur en design. Tijdens de Salone kan je 
een bezoek brengen aan Ventura Lambra-
te, het design district in Milaan. Dit district 
biedt nieuwe en uitdagende kansen waar 
de ontwerpwereld en natuurlijk bezoekers 
gelukkig van worden. De gevestigde orde 
en nieuwe jonge ontwerpers presenteren 
hier hun creatieve labels en bijzondere ini-
tiatieven dat een waar theater is.  

1 – 4 september 2015 – Fiera Milano 
Rho - www.micamonline.com
theMicam
Dit moet het zijn. Een waar schoenenpara-
dijs. Top om de nieuwe trends op schoenen 
te ontdekken. Van de iconische schoenen, 
sneaker tot pump, van espadrilles tot laar-
zen of iets compleet nieuws? Voor mij? In 
elk geval de Italiaanse en Spaanse schoe-
nen. Blijft altijd (voor mij dan) een mooie 
stijl en van goede kwaliteit. Hoe zouden ze 
nu omgaan met ‘het speciaal voor mij’ ge-
maakt gevoel? Dat ik zelf in de schoenen ga 
staan als designer en mijn schoenen ont-
werp?! Leuk! Blijft het bij ‘tattoo your own 
shoe’, is het ‘paintbrush’ of? Nieuwsgierig? 
In elk geval is uniek voor mij nog een trend 
waar goed op kan worden ingespeeld. Dito 
voor tassen en meer…! 
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New York – London – Paris – Milan 
- www.fashionweekonline.com 
iNTeRNaTiONaal 
fasHiON weeks 
‘Countdown to NY, Milan, Paris, London Fa-
shion week 2015!’ Een bezoek aan de web-
site laat je een tipje van de sluier zien wan-
neer we wat kunnen verwachten of wat we 
hebben gemist…snif! Nee hoor! De voor-
bode wat we binnenkort treffen qua stijlen 
in de winkels. Wel keuzestress…welke City 
wordt het? Of gewoon online de wereld 
bezoeken. Makkelijk anno nu. Benieuwd 
naar wat u zelf op uw eigen catwalk kan 
laten zien straks? Wat wordt de inhoud van 
uw Walk-in closet?! 
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19 – 27 september 2015 – London - 
www.londondesignfestival.com
lONdON desigN fesTiVal 2015  
‘Lose yourself in design’ bij het LDF, ofwel 
het London Design Festival. Mondiaal de 

meest vooraanstaande design beurs, of 
beter gezegd, een festival. De altijd brui-
sende stad Londen host dit bijzonder 
mooie evenement. Nodigt gasten uit 
om een kijkje te bieden in het ‘hoofd’ en 
de inspiratie van de grote internationa-
le designers. Design in al haar creatieve 
facetten. Zo zijn er modeshows, tonen 
kappers bijzondere kapsels en zien we 
kunstwerken waarbij we nieuwsgierig 

zijn wat het zou moeten voorstellen of de 
gedachten erbij waren of zijn. Gek, bijzon-
der, apart en zeker grenzen overschrijdend 
van het ‘normale’ (wat is dat eigenlijk?) tref 
je hier. En dat maakt het zo ontzettend leuk. 
Bezoek de wijk Spitalfields en ontmoet de 
pure designfreaks en geniet van rare uit-
spattingen. Alles kan. Hoe leuk is dat! 
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