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Marc Nieuwland
Eigenaar textielwasserij Newasco

“Dankzij slimme
technologie kan een
chip nu de was doen.”
Als het gaat over groei dan luister je eerder naar
andere ondernemers dan naar een bank. Kijk hoe
ondernemers elkaar verder brengen op 
rabobank.nl/groei.

Kom maar op met de toekomst
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De perfecte  
AMBIANCE

Een architectonisch prachtig gebouw, ontworpen 
volgens de Engelse landhuisstijl. Rietgedekt en 
met kleine raampjes in de gevel. Een oplopend 
terras, met uitzicht over het heideveld, richting het 
dorp. Karakteristiek en intiem, maar tegelijkertijd 
ook stijlvol en chique. Zo omschrijf ik Landgoed 
De Uitkijk. Het hotel en restaurant op de berg 
in Hellendoorn, midden tussen de bossen en de 
heide, heeft de perfecte ambiance voor zowel 
zakelijk als privé. 

Het gebouw, de locatie en de sfeer maken van 
Landgoed De Uitkijk een plek waar ik graag kom. 
En met mij vele anderen. En dat is niet alleen 
vanwege die indrukwekkende locatie, want dat 
alleen garandeert geen succes. Vakmanschap - de 
kwaliteit van het eten en drinken, de gastvrijheid 
en de vriendelijke bediening - maakt het compleet. 

De zeebaars, daar kom ik voor terug. En voor de 
chocolademelk die je zelf samenstelt met warme 
melk en stukjes pure chocolade.

De sfeer is ook goed. Het team straalt rust uit. 
En dat is mooi, want het draait niet alleen om 
de manier waarop gasten worden ontvangen; 
als collega's het onderling goed hebben, merk je 
dat. Het team is op elkaar ingespeeld en heeft 
aandacht voor de gasten.

Deze horecagelegenheid zet Hellendoorn al 90 jaar 
op de kaart. Het trekt mensen van buiten onze 
gemeente. Iedereen kan er terecht. Van bedrijven 
die willen vergaderen tot wandelaars. En van 
koppels die er trouwen tot sportieve fietsers. Die 
doelgroepen versterken elkaar. De mountainbiker 
die op zondag onder de modderspetters op het 
terras komt zitten, boekt er op maandag een 
vergaderruimte voor een zakelijke bespreking. 

Regelmatig komen colleges van Burgemeester 
en Wethouders uit andere gemeenten hier 
vergaderen. Zij voelen zich hier thuis. Het is een 
perfecte plek om enerzijds gezellig te zitten 
en anderzijds in beslotenheid vertrouwelijke 
overleggen te voeren. Als De Uitkijk er niet 
was, misten we een prachtige hotel- en 
restaurantaccommodatie, een visitekaartje  
voor de gemeente.

Ik maak dan ook graag van de gelegenheid gebruik 
om De Uitkijk te bedanken voor én te feliciteren 
met al 90 jaar gastvrijheid en vakmanschap in de 
gemeente Hellendoorn. 

Anneke H. Raven
Burgemeester Hellendoorn

VOORWOORD
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“Lars is de rust zelve, de analist, de 
finan ciële man”, steekt Helen van wal. 
“En Helen is de drijvende kracht, de 
motor en de creatieveling die anderen 
inspireert”, zegt Lars over haar.  Lars en 
Helen begonnen hun loopbaan in res-
pectievelijk Grand Hotel Krasnapolsky 
en  Barbizon Palace in Amsterdam.  
Al snel wilden ze samen een eigen zaak.  
“Iemand uit ons netwerk had in Friesland 
een bed & breakfast met veertien kamers. 
Of wij die wilden runnen, was de vraag. 
Dat was een kans om te zien of we het 
zakelijk net zo goed met elkaar kon-
den vinden als privé”, zegt Lars. Helen: 
“We waren 28 jaar, woonden nog in 
IJsselstein en besloten het avontuur in 
Friesland aan te gaan. We hadden zo in 
‘Ik vertrek’ gekund. Uiteindelijk hebben 
we het daar in negen jaar tijd uitgebouwd  
naar een hotel met 22 kamers, we 
hebben het restaurant in de gids Lekker 
gekregen, een zwembad en tennis-
baan aangelegd én een gezonde omzet 
gerealiseerd. Ondertussen zijn daar 
onze kinderen Sven en Jort geboren. De 
volgende uitdaging was het runnen van 
Hotel OldRuitenborgh in Vollenhove en 
daarna kwam De Uitkijk op ons pad.” 

Puur genieten
Lars: “Voor die tijd hadden we al het 
businessplan voor het hotel van onze 
dromen geschreven. Het enige wat 
nog ontbrak, was de locatie. Totdat we 
hoorden dat De Uitkijk in de stille verkoop 
stond. Toen we de pandeigenaar spraken 
zeiden we: 'we denken dat het bedrijf 
wel bij ons businessplan past'. Dat had 
hij nog niet eerder gehoord; meestal 
ontstaan de plannen aan de hand van  
het pand. Bij ons ging het andersom.  
En het gebouw, ja dat paste perfect in ons 
plaatje. Wij staan voor ‘puur genieten’.  
Als dat ergens kan, dan is het hier wel.  
De natuur, de bossen, de zandkuil in het 
bos, het is hier prachtig.” 

“HET IS 
HIER PUUR  
GENIETEN”

Lars en Helen Kijftenbelt:

Ze zijn een van de weinige koppels van de Hotelschool in Groningen die én nog bij 
elkaar zijn én nog allebei in het vak zitten: Helen en Lars Kijftenbelt. Ze ontmoetten 
elkaar toen ze allebei droomden van een carrière in het hotelwezen en tegenwoordig 
zijn ze de trotse exploitanten van Landgoed De Uitkijk. 
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INTERVIEW

Mooi vertrekpunt
De pandeigenaar, die het in 2005 kocht 
en er 12 hectare grond en bos bij aan-
schafte, heeft het gebouw volledig 
gerenoveerd. “De huur van deze locatie 
bood ons bij onze start in 2015 dus 
een mooi vertrek punt”, zegt Helen. 
De volgende stap was kennismaken 
met de omgeving en andersom. “Wij 
geloven in warme relaties en die moet je 
eerst  opbouwen”, zegt Helen. “Daarom 
hebben we mensen verzameld die De 
Uitkijk een warm hart toedragen. Als 
iets niet goed was vertelden ze het ons, 
als ze tevreden waren vertelden ze het 
door.” Bijzonder detail: al in 1929, toen 
mevrouw Mollink de scepter zwaaide, 
prijkte de volgende tekst in het gasten-
boek: 'als gij mijn huis tevree verlaat, 
zegt het tegen een ieder op straat. Hebt 
ge klachten of averij, zwijgt en blijft en 
zegt het mij'.

Diep geworteld
De gastvrijheid van mevrouw Mollink zit 
dus nog altijd diep geworteld in De Uitkijk. 
Een sprekend voorbeeld hiervan is het 
diner voor een terminaal zieke man. “Zijn 
vrouw belde ons afgelopen zomer op. 
Het was zijn wens om nog eens op een 
mooie zomeravond samen op ons terras 
te eten. Eten en drinken ging moeilijk, 
dus we deden de wijn in een tuitbeker 
en bereidden allemaal kleine zachte 
gerechtjes voor hem”, vertelt Helen.  
“Wij vonden het heel bijzonder dat wij aan 
zo’n intiem moment mochten bijdragen.”

Ondernemend en creatief
Helen en Lars kunnen niet genoeg 
 benadrukken dat de gastvrijheid, waar  
De Uitkijk om bekend staat, een verdien-
ste is van het hele team. “Net als de  
Bib Gourmand, de titel Onderneming van 
het jaar en de titel Best small hotel 2019 
van TripAdvisor. Die hebben wij niet 
alleen verdiend, maar het hele team.”

Toekomst
Aan bedrijfsopvolging denkt het onder-
nemersechtpaar nog niet, al sluiten ze 
niet uit dat hun twee jongens van elf en 
dertien jaar er in de toekomst voor 
warmlopen om bovenop de berg in 
 Hellendoorn De Uitkijk voort te zetten. 

“Ze gaan in het dorp naar school 
en hebben hier  helemaal hun plek 
 gevonden. Samen met onze hond 
Storm gaan ze graag de bossen in.  
En ze zijn net als wij  ondernemend  
en creatief. Dus wie weet wat de 
 toekomst brengt.” •

Swinging Sunday
Om het 90-jarig jubileum te vieren 
organiseert Landgoed De Uitkijk op 
zondag 26 mei 2019 Swinging Sunday 
met een outdoor cooking diner. Geniet 
van de lekkerste vis- en vleesgerech-
ten, bereid op de green egg. Bak je 
eigen pizza in de houtgestookte oven 
en neem een glas wijn aan de wijnbar. 
Zangroep Vocaltime zorgt voor swin-

gende muziek! De opbrengst van het 
diner gaat naar Amref Flying Doctors. 

Zondag 26 mei 2019
Prijs: € 35,- p.p. exclusief dranken
Tot 12 jaar 50% korting
Aanvang: 16.00 uur
Reserveren:  
info@landgoeddeuitkijk.nl 
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“Onze oma, Marie Mollink- Warmink, 
was een echte zakenvrouw. Anno 1929 
was het voor inwoners van Hellendoorn 
en Nijverdal gebruikelijk om over onver-
harde paden langs de bosrand naar de 
uitkijktoren op de berg in Hellendoorn 

te wandelen. Daar rustten ze uit op een 
bankje en genoten ze van het uitzicht. 
Oma Mollink zag kansen: hoe leuk zou 
het zijn om daar een kopje thee of fris te 
kunnen bestellen? Zo werd Theehuis  
De Uitkijk gerealiseerd. De  creatieve 

ondernemersgeest van oma had haar 
de goede weg gewezen. Al snel vroegen 
gasten of ze er konden overnachten. 
Dus liet ze vier kamers bouwen, met een 
overnachtingsprijs van twee gulden per 
persoon. Een familie bedrijf was geboren.”

8

GESCHIEDENIS

“ALLES KON  
EN MOCHT HIER”
De ondernemende ‘oma Mollink’ begon in 1929, aan de Hellendoornse bergweg, Theehuis de Uitkijk. Kleinkinderen Marian, 
Marjolyntje en Gerrit blikken terug. Ze vertellen over de geschiedenis van het hotel-restaurant, dat is gevestigd in hun  
ouderlijk huis. 

Kleinkinderen vertellen, over hoe het ooit begon
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GESCHIEDENIS

“Meerdere generaties volgden elkaar 
op in de exploitatie. Eerst Marie, daarna 
haar oudste zoon Gerrit-Hendrik, die 
helaas op 23-jarige leeftijd kwam te 
overlijden. Onze vader Johan nam op 
achttienjarige leeftijd de verantwoor-
delijkheid op zich, later samen met onze 
moeder Gerda. Zij hebben het bedrijf 
in ruim veertig jaar verder uitgebouwd 
tot familiehotel. De laatste drie jaar 
heeft oma Marie’s kleinzoon Gerrit als 
bedrijfsleider meegewerkt.” 

Alles zelf aangelegd 
“Stromend water was er in de eerste jaren  
niet, dus water werd in melkbussen met  
paard en wagen aangevoerd vanaf café 
De Kroon, waar Mannes, de man van 
Marie, de scepter zwaaide. Dus ‘zuinig 
met water’ was het gebod. Riolering 
verliep via de beerput, die geleegd werd 
door de oom van onze vader, Gert-Jan 
Valk. Met een emmer aan een stok reed 
hij met de paardenwagen de inhoud  
van de put uit over zijn weilanden. De 
waterleiding kwam later, aanvankelijk 
met alleen koud water. Op de slaap-
kamers hadden de gasten een eigen 
waskom met lampetkan, die ze in de 
keuken konden laten vullen voor de 
dagelijkse wasbeurt. Voor de hoge nood 
stond in hun nachtkastje een ‘nacht-
spiegel’, ofwel een po. Onze vader Johan, 
in de omgeving ook wel ‘jochie van  
’t theehuus’ genoemd, heeft in de loop 
der jaren alles zelf aangelegd, zoals 
riolering en in de koude winter van 1963 
centrale verwarming. Toen stond er in de 
hotel folder ‘kamers met koud en warm 
stromend water’.”

Harde werkers 
“Een dik belegde boterham leverde  
De Uitkijk in de jaren vijftig en zestig niet 
op. Het seizoen liep van Pasen tot half 
september. In het voorjaar schafte onze 

vader een auto aan, om boodschappen 
te doen voor de gasten. In de winter 
moest die soms weer worden verkocht 
vanwege de kosten. In de wintermaan-
den verdiende papa bij, dan werkte hij bij 
de bakker, vooral in de drukke sinter-
klaastijd wanneer er speculaaspoppen 
werden gebakken. Ook was hij officieel 
filmoperateur in de grote zaal van De 
Kroon. Een belangrijke functie, want in 
die tijd waren de films van bakeliet en 
dus brandgevaarlijk. Ook filmde hij zelf 
festiviteiten en trouwerijen in het dorp.
Onze moeder Gerda probeerde altijd 
geld te besparen. Zo verstelde ze 
tafelkleden en gaf ze lakens een tweede 
leven door ze te ‘keren’: ze knipte ze en 
naaide ze met de onbeslapen zijkanten in 
het midden weer aan elkaar. Ook heeft 
ze ooit uit pure noodzaak alle stoelen 
zelf opnieuw bekleed. Onze moeder was 
echt een harde werker. Koken gebeurde 
op een vierpits-fornuis met één oven. En 
dat voor zestig gasten! Elke dag zorgde 
ze voor een volwaardige maaltijd met 

soep, aardappelen, vlees, verse groenten 
en sla of appelmoes en een toetje. Bij 
de lunch zorgde ze altijd voor een lekker 
hapje vooraf en bij het ontbijt voor 
een gekookt ei of versgeperst sinaas-
appelsap. Mama werd zelfs een keer 
geprezen in een vegetarisch  tijdschrift, 
voor het feit dat ze bij De Uitkijk elke 
avond een ander vegetarisch gerecht 
serveerde en niet het eeuwige plakje 
gebakken kaas of eitje.” 
“Als kinderen werkten wij ook mee. We 
moesten afwassen, het terras netjes 
zetten, asbakken legen, aardappels 
 pitten, met een vrieskistje aan de   

v.l.n.r. Gerrit, Marjolyntje en Marian.

“Het allerleukste 
was altijd het 
 uitzwaaien van 
de gasten aan  
het einde van  
het seizoen”



Smaakvol tot in detail

Pouw Rijssen
Kalanderstraat 2
7461 JM Rijssen
Pouw.nl

Ontdek bij Pouw een nieuwe vorm van 
mobiliteit met de Audi e-tron. 
Voel de vier ringen onder hoogspanning en 
ervaar de Audi e-tron bij Pouw Rijssen.

GROTESTRAAT 238, NIJVERDAL  
MAANDAG GESLOTEN | DONDERDAG KOOPAVOND

WWW.KONIJNENBELTDAMESMODE.NL

KOM GEZELLIG 
MODE KIJKEN IN ONS

PRACHTIGE
MODEZAAK
VAN MAAR LIEFST 

500 M2
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GESCHIEDENIS

weg ijsjes verkopen en koper en zilver 
 poetsen. Een jaarlijkse klus voor allemaal 
was het schuren van de parket vloer met 
een stuk schuurwol onder de schoen, 
waarna we de vloer in de was zetten en 
uitpoetsen. Soms werd onze slaapkamer 
ook verhuurd en sliepen wij in het bos 
achter het huis in een tent.”

Moppen vertellen
“Gastvrijheid is ons met de paplepel 
ingegoten. Alles kon en mocht hier.  
Bijvoorbeeld droppings, puzzelritten,  
de verjaardag van onze moeder Gerda 
op 10 juli… alles werd samen met de 
gasten gevierd. En papa vertelde moppen.  
Gasten mochten een onderwerp noemen 
en als hij daar dan geen mop over kon 
vertellen, kregen ze een biertje. Maar 
hij wist er altijd wel een op te rakelen. 
Mama was zorgzaam en gunde iedereen 
een fijne vakantie. Pro deo was er twee 
keer per jaar het zogenaamde Rode 
Kruis-weekend en ook de stichting 

1940-1945 kon hier terecht. Papa zat in 
de oorlog ook in het verzet; mede door 
hem is de Engelse  piloot Sidney Hobday 
door middel van een ondergrondse 
sluiproute via Frankrijk, lopend over de 
Pyreneeën, naar Spanje gevlucht. Mijn 
vader en hij bleven tot hun dood hechte 
vrienden.”
“Het allerleukste was altijd het uitzwaai-
en van de gasten. Voor elke week dat 
ze bij ons waren geweest, reden ze al 
toeterend een rondje om het perkje voor 
het huis. Als de allerlaatste gasten van 
het seizoen waren uitgezwaaid, meestal 
half september, mochten we in het hotel 
 keihard lawaai maken en schreeuwen. 
Papa voorop! Even uitleven na een  seizoen 
in het keurslijf van dienstbaarheid en de 
klant is koning.” 

Wisseling van de wacht
“In 1984 ging Gerrit samen met zijn 
vader in De Uitkijk werken. Hij wilde er 
een sporthotel van maken, maar voor 

zo’n plan is geld nodig. Het was crisis in 
die tijd en de banken wilden niet veel. 
Bovendien was er veel aandacht voor 
de natuur, dus uitbreiden ging niet. In 
1987 is het hotel verkocht. Een periode 
met telkens andere bedrijfsleiders volgde. 
 Slapeloze nachten hebben we ervan 
 gehad. Papa zei altijd bezorgd: ‘als er 
maar geen casino of bordeel komt’.” 
Tot slot: “We zijn blij dat Helen en Lars 
Kijftenbelt nu aan het roer staan van 
het hotel-restaurant in ons mooie 
ouderlijk huis. Zij passen precies in het 
plaatje zoals onze ouders dat graag 
gezien zouden hebben. Ze organiseren 
van alles om De Uitkijk toegankelijk te 
houden voor het grote publiek van alle 
rangen en standen. Het ‘jochie van  
’t theehuus’ zei altijd: ‘ieder mens moet 
gekend en erkend worden’. Wij zijn 
ervan overtuigd dat Helen en Lars met 
diezelfde passie en gastvrijheid, waar 
onze familie bekend om stond, het 
bedrijf voortzetten.” •



De partner voor 
de professional 

Ook voor wild, gevogelte, 
vis, vleeswaren, kaas en 
uiteraard gegaarde en 
gemarineerde producten

bolscher.nl

Oprecht 
vakmanschap

Meer dan wijn alleen…

WWW.OVINO.NL 
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NATUUR

De Sallandse Heuvelrug is een uniek 
natuurgebied. Het gebied is ongeveer 35 
hectare groot en bestaat voornamelijk 
uit zandverstuivingen, heidevelden en 
bossen. Kenmerkend voor De Sallandse 
Heuvelrug zijn de heuvels, zoals de 
Haar lerberg, de Holterberg, de 
Noetseler berg, de Koningsbelten en  
de Hellendoornse Berg. Midden op die 
Hellendoornse Berg ligt Landgoed  
De Uitkijk met prachtige vergezichten. 
Weg van de drukte. Alleen het geruis 
van de bomen en de kwetterende 
vogels doorbreken hier de stilte. 

Buitensportregio 
De Sallandse Heuvelrug werd in 2004 
aangewezen als Nationaal Park. Naast 
een bijzonder natuurgebied is het ook dé 
buitensportregio van Oost-Nederland. 
Het gebied is favoriet onder natuurlief-
hebbers en buitensporters. Of je wilt 
wandelen, fietsen, hardlopen of 
mountainbiken, het kan hier allemaal. 
Helen Kijftenbelt: “Voor zowel de 
fanatieke sporter als voor gezinnen is er 
genoeg te doen, van uitdagende 
mountainbikeroutes tot een speelbospad. 
Er zijn veel sportieve mogelijkheden bij 
ons in de buurt.” 

Pieterpad
De Uitkijk ligt pal aan het welbekende 
Pieterpad, de bekendste langeafstands-
wandelroute van Nederland. Het 
Pieterpad is 498 kilometer lang, 
onderverdeeld in 26 etappes. De route 
voert van Pieterburen, nabij de Groningse 
Waddenkust, naar de Sint-Pietersberg 

bij Maastricht. Vanuit De Uitkijk kun je de 
etappe naar Ommen of Holten lopen.  
En laat dit nou net het mooiste gedeelte 
van de route zijn. Helen: “Dat vinden wij 
niet alleen zelf, maar in vele wandel-
gidsen en door onze gasten worden de 
etappes tussen Ommen-Hellendoorn en 
Hellendoorn-Nijverdal omschreven als 
een afwisselend, schitterend en uniek 
landschap.” •

Landgoed De Uitkijk ligt midden in de 
bossen van De Sallandse Heuvelrug. 
Het hele jaar door is het hier prachtig 
en ieder seizoen weet de natuur je weer 
te verrassen. Van de ontluikende lente 
tot de kleurrijke herfst, alle jaargetijden 
hebben hun eigen charme en die stralen 
zij uit op het landgoed. Puur genieten!

BERGEN VOL 
BELEVING 

De Sallandse Heuvelrug

De perfecte uitvalsbasis
Naast het genieten van de natuur is 
er  natuurlijk nog veel meer te beleven 
rondom Landgoed De Uitkijk! Het is  
de perfecte uitvalsbasis voor een 
bezoek aan:
-  Hanzesteden Zwolle en Deventer.
-  Avonturenpark Hellendoorn, een 

 familiepark met ruim dertig attracties 
en diverse shows.  

-  Een van de museums in de buurt, 
zoals Museum Boerderij Erve Hofman 
of het Smederij Museum d’Oale 
Smederie. 

De medewerkers van Landgoed  
De Uitkijk informeren je graag over 
alle bezienswaardigheden en activi-
teiten in de omgeving. Bij de receptie 
zijn ook fiets- en wandelroutes 
beschikbaar. 
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EEN LOCATIE 
OM VERLIEFD 
OP TE WORDEN

“Ik dacht dat ik in een sprookje zat. Zo 
perfect was het plaatje”, zegt Annemiek. 
“We keken uit over het heideveld, overal 
stonden bloemen en de stoelen voor de 
gasten stonden keurig op een rij. Alles 
klopte. En alsof dat nog niet genoeg 
was, kwam een zeearend aangevlogen 

met de pen voor de getuigen.” 
“Het voelde die dag alsof De Uitkijk van 
ons was”, zegt Peter. “Wij zijn fan van 
Disney. Als aankleding hingen overal grote 
platen van Disney met mooie spreuken. 
Samen met de lampionnen in de bomen 
en overal lichtjes was het helemaal in stijl.”

Verliefd, verloofd, getrouwd
Annemiek en Peter werden verliefd op 
de locatie. “We zaten hier te dineren met 
mijn ouders, keken naar buiten en zagen 
het prachtige uitzicht. Onze keuze was 
snel gemaakt”, blikt Annemiek terug. 

“Toen moest ik haar natuurlijk wel 
vragen”, grapt Peter. Anderhalf jaar 
voorbereiding volgde, met als slot-
akkoord de trouwdag. “Op de dag zelf 
konden we alles loslaten; De Uitkijk 
zorgt dat alles perfect verloopt”, zegt 
Annemiek. “Na het ja-woord in de kerk, 
bleven wij nog eventjes daar om de 
gasten te begroeten die er ’s avonds  
niet bij zouden zijn. Ondertussen kregen 
de daggasten alvast een borrel bij  
De Uitkijk. De weddingplanners van  
De Uitkijk komen zelf met deze creatieve 
ideeën.” 

Al voordat hij haar ten huwelijk vroeg, 
stond de trouwlocatie vast: Landgoed 
De Uitkijk in Hellendoorn. Peter en 
Annemiek Imhof vertellen over de 
mooiste dag van hun leven.

TROUWEN
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Prachtig decor
Marije Baan is huwelijksfotograaf en 
heeft de groene omgeving van het 
hotel-restaurant al meerdere keren als 
decor voor haar shoots gehad. “Prachtig 
is het daar. En er is zo veel variatie in het 
landschap. De bossen, de hei, de zandkuil, 
de rivier De Regge en het imponerende 
gebouw zelf natuurlijk”, zegt de fotografe. 
“De Uitkijk straalt kwaliteit uit. De lange 
dinertafels, de barbecue die rookt - het 
laat zich allemaal prachtig fotograferen.” 
Van een chique meergangendiner tot het 
meer ongedwongen outdoor live cooking 

met de green egg of pizzaoven. Van 
buffet tot een proeverij met foodtrucks. 
Het is allemaal mogelijk.

In de wolken
De achtergrond voor het ja-woord kent al 
evenveel mogelijkheden. Populair zijn het 
heideveld, de kerken in de nabije  omgeving 
en de schommel aan een dikke tak in het 
bos. “Ik heb op de prachtige plekken die 
Landgoed De Uitkijk heeft, meerdere 
huwelijken mogen voltrekken”, zegt 
Buitengewoon Ambtenaar van de 
Burgerlijke Stand (BABS) Aly van Leussen. 
“De schommel is een mooie metafoor.  
In een huwelijk wil je in de wolken zijn en 
op de schommel heb je dat gevoel zeker.” 
Aly werkt voor de gemeente Hellendoorn. 
“Aanstaande echtparen kiezen zelf wie 
het huwelijk mag voltrekken. Ik vind het 
een eer als ik dat mag zijn. Ik ga op zoek 
naar de essentie van hun relatie. Samen 
met hun eigen ideeën zorg ik ervoor dat de 
ceremonie bij het bruidspaar past. Bijvoor-
beeld door alle gasten erbij te betrekken. 
Dan zeg ik ‘ik verzoek u allemaal te gaan 
staan en elkaar een hand te geven. Want 
we hebben getuigen, maar jullie zijn 
allemaal getuigen’. Ik schat in wat bij het 
gezelschap past. Sfeer creëren, daar houd 
ik van. Net zoals De Uitkijk dat doet.” •

Trouwen bij De Uitkijk
De Uitkijk staat voor maatwerk. 
Of je nu een intiem huwelijk wilt  
of een uitbundig feest, alles is 
mogelijk. Bruidsparen beleven een 
onvergetelijke huwelijksdag op 
een unieke locatie. Een van de vier 
weddingplanners regelt alles, in 
overleg met het bruidspaar en de 
ceremoniemeesters. In het online 
plansysteem wordt alles tot in 
detail vastgelegd. Sfeer proeven? 
Kom naar De Uitkijk tijdens de 
Open Toptrouwlocatie Routes. 
Kijk voor de data op  
www.landgoeddeuitkijk.nl

“Het voelde  
die dag alsof  
De Uitkijk van 
ons was”

TROUWEN
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WILD UIT DE ACHTERTUIN

“VAN 
BOS  

NAAR  
BORD”

Jager André Kamphuis
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WILD UIT DE ACHTERTUIN

“De passie voor het jagen heb ik van mijn 
vader en opa”, zegt André Kamphuis. 
“Zij hebben mij het vak bijgebracht. 
Samen met mijn broer en nog een  
jager beheren wij nu het gebied van 
500 hectare waar mijn opa ooit begon 
met jagen.”

Wildbeheer 
De Uitkijk vindt het belangrijk om 
 verantwoord om te gaan met de 
 omgeving en dus ook met Nationaal 
Park De Sallandse Heuvelrug. Onder-
nemers Lars en Helen Kijftenbelt 
kunnen zich helemaal vinden in de 
werkwijze van jager André Kamphuis. 
Het gaat hem namelijk niet om het spel 
van de jacht. En om het vlees evenmin. 
Hij jaagt vanwege wildbeheer. “De 
natuur gezond houden en ongelukken 
voorkomen. Daar draait het om”, zegt 
de jager. “Als er bijvoorbeeld te veel 
reeën in een gebied leven, ontstaat 
er stress. Daardoor krijgen ze diarree 
en vermageren ze. De drukte levert 
ook ongelukken op. Want als er te veel 
dieren lopen, verjagen ze elkaar en 
belanden ze op de weg.” 

Natuurlijke selectie 
Hoe groot het wildoverschot is, wordt 
door de wildbeheereenheid (WBE) 

 berekend aan de hand van tellingen.  
Op welke dieren vervolgens wordt 
gejaagd, bepaalt Kamphuis volgens de 
uitgangspunten van natuurlijke selectie. 
Hij houdt de sterkste en jongste dieren 
in stand. “Een vrouwtje met een volle 
uier laten we lopen, zodat ze voor haar 
nest kan zorgen. Een dier dat mank 
loopt daarentegen kunnen we uit zijn 
lijden verlossen.” Kamphuis kent ieder 
exemplaar in ‘zijn’ gebied en houdt de 
dieren wekenlang in de gaten voordat 
hij schiet: “Ik weet welke routes ze 
lopen, wat hun gebied is en wanneer 
ze jongen krijgen. Aan de geweien zie ik 
hoe oud ze zijn.” Een andere belangrijke 
rol tijdens de jacht is weggelegd voor 
de hond. “Als een dier bijvoorbeeld na 
het schot in het water valt, zoals de 
houtduif, springt de hond erin om hem 
te apporteren. Ook is de hond opgeleid 
om levende dieren op te  sporen”, legt 
Kamphuis uit. 

Van bos naar slager
De vangst van de jacht wordt recht-
streeks van het bos naar de slager 
gebracht. “Het mooie van wild is dat 

het puur natuur is; de dieren hebben 
geleefd van alles wat groeit en bloeit 
in het bos en hebben geen greintje 
 antibiotica gehad.”

Verantwoord
Tijdens de wildavond van De Uitkijk 
vertelt Kamphuis over zijn passie. 
“Ik vertel over mijn werkwijze, laat 
geweien zien en leg uit hoe ik alle reeën 
uit elkaar houd. Een leuk detail is dat een 
reebok een niervormige witte vlek op 
zijn achterste heeft en een reegeit een  
hartvormige witte vlek. Mensen kijken 
na de toelichting heel anders om zich 
heen in het bos. Maar nog belangrijker  
vind ik dat ze weten dat we verant woord 
omgaan met wild. Ik merk ook aan 
hun reacties dat ze het fijn vinden dat 
er niet zomaar wordt geschoten. Dan 
smaakt het vlees extra goed.” •

Wildavond
Je wordt ontvangen in de buitenlucht met een aperitief en amuse. Daarna 
wandel je met de groep met fakkels naar de diepe zandkuil achter De Uitkijk. 
Luister daar naar het verhaal van de jager, onder het genot van een voor-
gerecht en soepje. Het tussen- en hoofdgerecht geniet je in het restaurant.  
We sluiten af met een dessert, koffie of thee en bonbons.
€ 85,00 p.p. inclusief wijnarrangement en mineraalwater 
€ 145,00 p.p. inclusief overnachting in een Charme kamer met  
uitgebreid ontbijtbuffet

Zaterdag 26 oktober 2019. Ontvangst 18.00 uur
Reserveren: www.landgoeddeuitkijk.nl/eten/#reserveren

Landgoed De Uitkijk serveert wild 
uit ‘de achtertuin’; eerlijk scharrel-
vlees uit de bossen van De Sallandse 
Heuvel rug. Het vlees van de wilde 
reeën, hazen, konijnen, fazanten en 
houtduiven is mals, smaakvol en puur 
natuur. Jager André Kamphuis vertelt 
hoe het eerlijk, veilig en verantwoord 
van bos naar bord gaat.

“De natuur 
 gezond houden 
en ongelukken 
voorkomen.  
Daar draait  
het om”



Profi le Baan | Boomcateweg 77 | 7442 BG Nijverdal
T. (0548) 61 40 17 | info@pro� lebaan.nl

Voor meer informatie kijk op www.profi lebaan.nl 

Profi le Baan het adres 
voor al uw fi etsen!
Het adres voor stads� etsen, race� etsen, mountain-
bikes, elektrische � etsen en kinder� etsen. Natuurlijk 
ook tweedehands. 
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MOUNTAINBIKEN

“Ik ben in Hellendoorn geboren en 
getogen. Het fietsen begon met plezier 
maken in de natuur, het werd topsport 
en nu is het weer plezier maken tijdens 
de vitaliteitsclinics die ik geef aan het 
bedrijfs- en verenigingsleven. Voor mijn 
werk heb ik over de hele wereld op de 
fiets gezeten, maar nergens is het zo 
mooi als hier op De Sallandse Heuvelrug. 
Op de hei heb je eindeloze vergezichten, 
zonder bebouwing, zonder masten.  
Het is hier alsof je in een indianenfilm zit. 
Nog een dag rijden en dan zijn we er, dát 

gevoel. Tegenwoordig hebben ze daar 
een woord voor: mindfulness. Ik ken 
geen andere plek waar je zo lang in het 
bos kunt blijven rijden zonder door een 
dorp te komen. Ik ben hier op vakantie in 
mijn eigen omgeving.”

Gouden schop
“De bossen in Hellendoorn zijn geschikt 
voor de gevorderde én de beginnende 
fietser. De hoeveelheden fietsers, 
wandelaars en ruiters gaan prima 
samen, er zijn makkelijke en moeilijke 
paden en na een pittige afdaling volgt 
vaak een eenvoudiger stukje. De lokale 
vrijwilligers hebben de paden prachtig 
aangelegd met harken en schoppen.  
Het is hun verdienste dat de paden de 
Gouden Schop wonnen.” 

Ontdekken
“Natuurlijk kun je in dit stuk natuur ook  
fietsen met een 'gewone' stadsfiets. 
Door het bos, langs de Regge en door 
het Vechtdal. Met de pont kun je 
oversteken op mooie plekken. Het is ook 

leuk om onderweg te stoppen bij de 
chocoladefabriek Twente Decadente in 
Hellendoorn en bij Landgoed De Uitkijk. 
Mountainbikers maken er een sport van 
om te ontdekken waar je de beste koffie 
kunt krijgen. Met appeltaart - dat is 
onderdeel van de cultuur. Ik moet zeggen, 
bij De Uitkijk smaakt het goed. Ja, alle 
elementen zijn hier aanwezig voor 
prachtige ritten. Geen wonder dat het 
NK Veldrijden in 2016 De Uitkijk als 
 kloppend hart van het evenement koos.” •

Fikse hoogteverschillen, onverharde 
paden en afwisseling tussen bos en 
hei; MTB-route Hellendoorn-Nijverdal 
blijft verrassen en uitdagen. Niet voor 
niets won die dankzij publieksstemmen 
in 2017 de allereerste editie van de 
 Gouden Schop. Voormalig profwiel-
renner Rob Harmeling is het daar 
roerend mee eens. "Het is nergens zo 
mooi fietsen als hier op de Sallandse 
Heuvelrug."

Mountainbike Arrangement bij De Uitkijk
- Twente-biertje en bitterballen
- Bib Gourmand 3-gangendiner
- Overnachting in een Charme kamer
- Uitgebreid ontbijtbuffet
-  Mountainbike afspoelplaats en  

afgesloten stalling
Prijs vanaf € 84,00 p.p.p.n.
Reserveren:  
www.landgoeddeuitkijk.nl/overnachten 

“NERGENS  
IS HET ZO 
MOOI ALS 

HIER OP  
DE SALLANDSE 

HEUVELRUG”

Rob Harmeling

Rob Harmeling
Rob Harmeling is voormalig 
wereldkampioen wielrennen 
en Tour de France etappe-
winnaar. Nu draagt hij met 
zijn bedrijf Sportgeluk bij aan 
de gezondheid en het geluk 
van anderen. Dat doet hij het 
liefst op de mountainbike op  
De Sallandse Heuvelrug.
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De boerderij is tevens een paradijselijke 
accommodatie met rustiek ingerichte 
kamers en appartementen, een eigen 
restaurant dat uitblinkt door top-
gastronomie en gastvrijheid, wijnshop, 
zwembad en een schitterend uitzicht 
over de vallei. 

Olijfbomen en wijngaarden
Fattoria Lavacchio is gelegen in de 
Chianti Rufina in Toscane, een gebied rijk 

aan olijfbomen en wijngaarden. Het 
familiebedrijf produceert op biologische 
wijze olijfolie en wijn. Moderne technieken 
worden gecombineerd met ambachtelijke 
productiemethoden. 

Prachtige wijnen
Ongeveer tachtig procent van de 
wijngaard bestaat uit Sangiovese 
druivenstokken, een overheersend 
blauw Toscaans druivenras. Hiervan 
worden de volle en rijke wijnen van 
Fattoria Lavacchio gemaakt en sinds 
enige jaren ook een unieke wijn zonder 
gist- of sulfiettoevoegingen, genaamd 
Puro. Voor de populaire witte wijn 
Pachàr worden Chardonnay- en 
Sauvignon Blanc-druiven gebruikt.  
De Chardonnay is gedeeltelijk op hout 
gerijpt. De Toscaanse dessertwijn  
Vin Santo - letterlijk ‘heilige wijn’; werd 
vroeger bij de mis geschonken - wordt 
gemaakt van ingedroogde Trebbiano- 
en Malvasia-druiven. De druiven 
worden op een goed ventilerende 
plaats op stromatten gedroogd. Het 
sap wordt met de most van de vorige 
oogst in kleine vaatjes gedaan, waarna 
het enkele jaren rijpt. Lekker met 
Cantuccini koekjes! 

Boven op de berg van Montefiesole, op slechts achttien kilometer afstand van 
Florence, pronkt, als een juweel in het Toscaanse landschap, de biologische wijn- en 
olijfolieboerderij Agriturismo Fattoria Lavacchio. Karakteristiek is de cederboom  
die meer dan 250 jaar oud is en symbool staat voor dit prachtige wijndomein.

WIJN- & SPIJSREIS

WIJN- & SPIJSREIS  
TOSCANE
Donderdag 3 tot en met  
zondag 6 oktober 2019

Programma 
Do. 3 oktober vliegen we rond het 
middaguur vanaf Schiphol naar Pisa. 
Vanaf het vliegveld gaan we met 
huurauto’s naar Fattoria Lavacchio.  
Op dit prachtige wijn-domein 
verblijven we 3 nachten. We drinken 
een aperitief bij het zwembad en 
genieten van een 3-gangen diner  
met bijpassende wijnen. 

‘LA DOLCE 
VITA’

De Uitkijk on tour naar… Toscane
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Vr. 4 oktober rijden we naar Florence, waar we 
op de fiets de stad gaan verkennen en gezellig 
lunchen. Ook bezoeken we een kathedraal.  
’s Avonds wordt de barbecue aangestoken. 

Za. 5 oktober brengen we een bezoek aan de 
kelders van Fattoria Lavacchio waar in 
eikenhouten vaten de kostbare wijnen 
worden bewaard. We maken een wandeling 
in de wijn- en olijfgaard om de Toscaanse 
tradities te begrijpen en krijgen een 
rondleiding door de enige actieve molen in 
Italië, daterend uit de achttiende eeuw.  
We lunchen met een heerlijke huisgemaakte 
pasta en ’s avonds genieten we van een 

uitgebreid diner met bijpassende wijnen. 

Zo. 6 oktober vertrekken we na het ontbijt 
richting Pisa waar we lunchen en de stad 
bekijken. Einde middag vliegen we terug 
naar Amsterdam.

Prijs
€ 675,- per persoon op basis van een 
tweepersoonskamer

Inclusief
•  Retourvlucht Amsterdam Schiphol- 

Pisa, met handbagage 
•  3 overnachtingen met ontbijtbuffet,  

4 x lunch, 3 x diner met wijnen,  
water, koffie en thee

•  Autohuur
•  Excursies naar Florence en Pisa
•  Wijn- en olijfproeverij 

Exclusief
Extra drankjes buiten het arrangement  
en eventuele ruimbagage

Reserveren en informatie
Via Helen Kijftenbelt: 0548-654117 of  
info@landgoeddeuitkijk.nl. Voor deze reis  
zijn slechts 22 plekken beschikbaar. 
Reserveer dus snel! •

WIJN- & SPIJSREIS
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INGREDIËNTEN
met een verhaal
Bij Landgoed De Uitkijk wordt gewerkt met (h)eerlijke producten. Op de menukaart vind je het beste  
uit het bos en van het land. We lichten enkele leveranciers van bijzondere (streek)producten uit.

TWENTE DECADENTE CHOCOLATERIE
Twente Decadente is een interactieve chocolaterie in Hellendoorn.  

De chocolaterie is een leerwerkbedrijf en is een meerwaarde op 
 verschillende terreinen. Het bedrijf biedt, onder begeleiding  

van ervaren chocolatiers en werkbegeleiders, werkervaring aan  
werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het biedt 

 bezoekers de  gelegenheid om interactief kennis te maken met het 
product chocolade. Tevens biedt Twente Decadente  workshops voor 

kinderen en volwassenen.
www.twentedecadente.nl

BAKKERIJ LORKEERS
Bij Bakkerij Lorkeers draait het allemaal om pure, ambachtelijke 
en verse producten. Al het brood en banket worden hier dagelijks 
vers gemaakt en hierbij worden alleen maar eerlijke grondstoffen 
gebruikt. De bakkerij is lid van het Patisserie College en behoort  
tot de beste banketbakkers van Nederland. 
Brood en banketbakkerij Lorkeers heeft drie prachtige winkels in de 
gemeente Hellendoorn en een ijssalon met lunchroom in het hart 
van het dorp Hellendoorn. Hun specialiteiten? Het landbrood, de 
krentenwegge en het heerlijke hazelnootschuimgebakje.
www.lekkervanlorkeers.nl 

ASPERGETELER DE WEERD 
Familie de Weerd begon begin jaren ’80 met het telen van vollegronds-
groenten. In de boerderijwinkel werden de vers geteelde groenten 
verkocht, waaronder asperges, prei, witlof en wortelen. Tegenwoordig 
richt het bedrijf zich volledig op de teelt van asperges en bloembollen. Er 
is dus veel veranderd de laatste jaren, maar wat niet is veranderd, is het 
gevoel waarmee ze hun producten telen. De Weerd gaat met de tijd mee 
en probeert vooruitstrevend te zijn in teelmethoden, verduurzaming en 
efficiëntie. Alles om haar klanten nog jaren van prachtige producten te 
kunnen laten genieten! www.deweerdraalte.nl

STREEKPRODUCTEN



23

KALKWIJCK DISTILLERS
Kalkwijck Distillers is een single estate  distillery en dat maakt ze zo uniek. 
Op de  landerijen rondom de oude  distilleerderij  worden granen verbouwd 

die de basis  vormen voor hun  alcohol. Door het hele proces, van korrel  
tot fles, te  beheersen kan Kalkwijck Distillers op  authentieke wijze  

hoogwaardige dranken stoken met al het goede van het platteland.
 www.kalkwijckdistillers.nl 

PURITEA 
De oprichter van Puritea, Asoka Groen, is geboren in Sri Lanka en op jonge leeftijd 
naar Nederland gekomen. Vanwege de band met zijn vaderland is hij op zoek  
gegaan naar de mooiste theesoorten van het land. Hij is in zijn missie geslaagd en 
het resultaat kun je proeven tijdens een high tea bij Landgoed De Uitkijk. 
Puritea doneert een deel van haar omzet aan Stichting  Carelanka. Deze stichting 
ondersteunt de kwetsbaarste mensen in de Sri Lankaanse samenleving.  
Op deze wijze doet Puritea wat terug voor de bevolking van het land waar de thee  
vandaan komt. www.puritea.nl

ROKERIJ MARLE 
Als je Rokerij Marle binnenstapt, komt je de geur van vers gerookte vis,  

vlees en kruiden tegemoet. Op een ambachtelijke manier worden hier zalm, 
paling, kipfilet, beenham, kaas, champignons, uien, knoflook, kruiden en  

zeezout gerookt. 
Idyllisch gelegen op het platteland van buurtschap Marle (gemeente   

Hellendoorn) valt de locatie van Rokerij Marle in het monumentale 
 zondagsschooltje direct op. Op vrijdag en zaterdag kun je hier vers  

gerookte vis, vlees en kruiden kopen. Rokerij Marle is dan ook geopend  
voor een gezellige kop koffie met iets lekkers. www.rokerijmarle.nl

STREEKPRODUCTEN

Smaakevent
Op zondag 14 april 2019 organiseert  
De Uitkijk het Smaakevent. In stoere 
buitenkeukens en foodtrucks worden de 
lekkerste gerechten bereid, visjes gerookt 
en in de houtgestookte pizzaoven worden 
knapperige pizza’s gebakken. Proef de 
pure gerechten, die zijn bereid met verse 
ingrediënten en die kunnen worden 
begeleid door mooie wijnen en speciaal-
bieren. Geniet van een ambachtelijk ijsje 
of verse smoothie na. Luister naar 
swingende live muziek. Speciaal voor 
kinderen zijn er kinderkookworkshops, 
zoals cupcakes versieren en pizza’s 
bakken. De entree is gratis, proefmunten 
kosten 2 euro per stuk. Aanvang: 11.00 uur. 
www.smaakevent.nl



Landgoed De Uitkijk

DE KRACHT VAN 
GASTVRIJHEID

ZAKELIJK

Landgoed De Uitkijk voor de zakelijke gast
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Met de ligging op De Sallandse 
Heuvel rug, aan de N35, in het midden 
tussen Zwolle en Enschede, is Landgoed 
De Uitkijk de ideale uitvalsbasis voor 
de zakelijke gast. Vergaderen, trainen, 
presenteren en confereren op een 
unieke en inspirerende locatie. Niet 
voor niets kreeg De Uitkijk in 2018 de 
titel ‘Onderneming van 2018’.

ZAKELIJK

‘Can you book me at De Uitkijk’, dat 
verzoek krijgt directiesecretaresse 
Maike ten Bruggencate-Bächler van 
TenCate Protective Fabrics geregeld van  
leveranciers, klanten en collega’s die 
vanuit de hele wereld afreizen richting 
Nijverdal. “Ze verblijven graag bij  
De Uitkijk vanwege de huiselijke sfeer. In 
de huiskamer is het knus en gezellig, met 
grote loungestoelen bij het haardvuur.”
Dat is precies het gevoel dat Helen en 
Lars Kijftenbelt hun gasten willen geven. 
“Met twaalf kamers en een suite is De 
Uitkijk kleinschalig en gemoedelijk. 
Gastvrijheid is onze kracht. Sommige 
zakelijke gasten nemen hun vrouw mee 
of gaan na de vergaderingen fietsen of 
wandelen in de natuur. Een ander trekt 
zijn schoenen uit en eet een tosti in een 
luie stoel op de verwarmde veranda.  
We staan voor kwaliteit en service, maar 
wel in een ongedwongen setting”, zegt 
Helen. “Het team van De Uitkijk kent zijn 
gasten ook echt”, zegt Ten Bruggencate- 
Bächler. “Laatst belde ik met gastvrouw 
Jeanet en vertelde ik wie er kwam 
 overnachten. ‘Leuk’, zei ze, ‘dan regel ik 
die rode wijn die hij zo lekker vindt.’’

Van heisessie tot teambuilding
De Uitkijk is dagelijks het decor voor 
vergaderingen, trainingen, zakendiners 
en bedrijfsuitjes. “Van heisessies tot 
teambuilding in het bos en van toeren op 
retroscooters tot mountainbikeclinics”, 
somt Helen op. “Bedrijven geven hun 
wensen door en wij organiseren een 
activiteit op maat.”
Ook trainers en coaches die zelf hun 
programma samenstellen kiezen voor 

De Uitkijk, zoals Max Pas van Max Pas  
Organisatie Advies & Customer Journey 
Management. “De Uitkijk valt op door niet 
op te vallen”, zegt hij. “Wat ik daarmee  
bedoel, is dat alles loopt, als een geoliede 
machine. De koffie staat klaar, de lunch 
smaakt fantastisch en de verwarming 
staat al aan als ik ’s ochtends de zaal 
binnenkom. Dat versterkt het effect van 
de training. Stel dat er bij de flipover drie 
stiften liggen die het niet doen, dan wordt 
die lege stift belangrijker dan het woord 
dat we wilden noteren. Dat ontkracht de 
sessie. Bij de meeste locaties waar ik 
trainingen geef, kom ik vroeg om te kijken 
of alles in orde is. Bij De Uitkijk kom ik 
ook op tijd, maar dan omdat het er goed 
toeven is. Ze maken de verwachtingen 
altijd waar en overtreffen ze dikwijls.” 
Iedere vergaderzaal heeft zijn eigen 
terras, zodat de bijeenkomst ook buiten 
in beslotenheid kan plaatsvinden.  
De Uitkijk telt drie zalen, waarvan er  
een kan worden gesplitst, wat een vierde 
zaal oplevert. 

Bib Gourmand
“Als je op culinaire ontdekkingsreis gaat, 
moet je zeker doorrijden naar De Uitkijk”, 
zegt trouwe gast Henry Fraterman van  
De Jong & Laan accountants en belasting-
adviseurs. Ontbijten, lunchen en dineren 
kan op de veranda, in de serre, in de 
huiskamer of in het restaurant. “Ik eet er 
zowel privé als zakelijk graag. Ik neem 
ook graag relaties mee, uit het westen van 
het land bijvoorbeeld. Die vinden het er  
prachtig. De natuur, de plek, het eten, de  
gastvrijheid, de kok die eventjes aan tafel 
een praatje maakt. Het klopt allemaal. 
Lars en Helen hebben De Uitkijk weer 
schwung gegeven.” De kunsten in de 
keuken zijn in 2017 gewaardeerd met 
een Bib Gourmand, een erkenning van 
Michelin. De waardering van Business-
club Hellendoorn Nijverdal leverde een 
jaar later ook nog eens de titel ‘Onder-
neming van 2018’ op. “We zijn onze 
gasten en de ondernemers in de regio 
dankbaar. De ontwikkeling die De Uitkijk 

heeft doorgemaakt, hebben we mede te 
danken aan onze gasten die De Uitkijk 
een warm hart toedragen”, zegt Helen. 
“We doen ook graag iets  terug voor de 
gemeenschap. Daarom werken we 
samen met Twente Decadente, een 
 chocoladefabriek waar jongeren met een 
afstand tot de arbeidsmarkt werken”, 
zegt Helen. “Ook sponsoren we Molen 
de Hoop in Hellendoorn. Die maakt meel 
en er is een informatiecentrum voor 
scholieren en toeristen.” •

“Met de schoenen 
uit bij de haard 
een tosti eten”
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KIJKJE IN DE KEUKEN

Ingrediënten:
400 gram verse zalm
500 gram grof zeezout
200 gram fijne mosterd
1 bos dille
2 komkommers
100 ml sushi azijn
50 ml zoete witte wijn
2 blaadjes gelatine
100 gram mayonaise
50 gram yoghurt
30 gram mosterd

Bereiding: 
Zalm pekelen
Plaats de verse zalm in een ovenschaal en doe hierop 
het grof zeezout en laat 12 uur marineren (pekelen). 
Spoel na de 12 uur de zalm af onder de koude kraan 
zodat het zout eraf is. Dep de zalm daarna droog 
met keukenpapier of een theedoek. Hak de dille fijn 
en meng dit door de mosterd. Bestrijk deze massa 
daarna over de zalm en laat nog een nacht intrekken. 
Snijd de zalm daarna in 4 gelijke stukken en leg deze 
weg voor verdere verwerking.

Komkommer inleggen
Week de gelatine in koud water. Breng de zoete witte 
wijn aan de kook en voeg hier de uitgeknepen gela-
tine aan toe. Snijd met een dunschiller lange banen 
van de komkommer. Leg 10 komkommer plakken in 
een bakje en voeg de sushi azijn toe en laat dit 1 uur 
intrekken. Rol na 1 uur de komkommerplakken op tot 
rolletjes. Leg in een ander bakje een plak komkommer  
en bestrijk dit met de zoetewittewijnmassa. Leg 
 dakpansgewijs de volgende plakken komkommer 
erop en bestrijk iedere plak met de wittewijnmassa. 
Laat de komkommer 1 uur opstijven in de koelkast en 
steek deze uit met behulp van een kleine steker. 

Mosterdcrème
Meng de mayonaise met de mosterd en yoghurt en 
doe dit in een spuitzak. Spuit kleine toefjes bij de 
gravad lax zalm. •

4 personen | bereidingstijd: 48 uur

GRAVAD LAX ZALM 
met zoetzure komkommer en mosterdcrème

Souschef Kyrian Kox
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VOOR DAMES, HEREN EN KINDEREN

• Meer dan 350 internationale merken onder één dak

• Voor dames heren en kinderen voor alle gelegenheden

• Vakkundige en gespecialiseerde modeadviseurs

• Voldoende gratis parkeergelegenheid

• Gratis kopje koffie in onze gezellige Koffiekökk’n

• Alle afdelingen via een lift te bereiken 

• Kinderbioscoop op onze kinderafdeling

• Eigen vermaakatelier, vaak klaar terwijl u wacht

• Voordelen voor vaste klanten met de Fashion Card

• Taxi service met de Fashion & Food cab

• Online shop: www.roetgerink.nl

MEER DAN 6.500 M2

MODE EN SCHOENEN

EIGEN BRASSERIE -1854 

MET GROOT ZONNIG TERRAS

WIJ BIEDEN U:



29Landgoed De Uitkijk

KIJKJE IN DE KEUKEN

LANGZAAM GEGAARDE KALFSSUKADE 
met mosterd-dragonsaus

Chefkok Berry Thüss

Ingrediënten: 
4 x 200 gram kalfssukade (gevacumeerd)
100 gram spekblokjes gerookt
1 grote ui
100 gram champignons
150 gram linzen
250 gram broccoli
1 eetlepel boter om in te bakken
Scheutje room
10 gram verse dragon
2 dl jus de veau (pot)
1 eetlepel honing-mosterd

Bereiding:
Kalfssukade
Vraag de slager om de sukade te vacumeren in een 
vacuümzak. Zet de oven op 60 graden. Laat de sukade 
in de vacuümzak zitten, leg deze in een ovenschaal en 
zet deze onder water. Plaats deze nu in de oven voor 
± 12 uur op 60 graden. Kook de linzen 12 minuten en 
laat afkoelen. Als je het vlees gaat serveren, bak je de 
spekjes in een pan goudbruin. Snijd de ui in halve ringen 
en de champignons in plakjes. Als het spek goudbruin is, 
voeg je de ui en champignons toe tot die ook goudbruin 
zijn. Voeg de linzen bij de ui, champignons en spek en 
laat deze 3 minuten meebakken. Plaats een  koekenpan 
met boter op het vuur en bak hier de sukade in tot die 
goudbruin is, 2 minuten per kant. Laat het vlees even 
rusten in aluminiumfolie.

Mosterd-dragonsaus
Gebruik het braadvet voor de mosterd-dragonsaus. 
Voeg de jus de veau, mosterd en dragon toe aan het 
braadvet en laat dit 5 minuten rustig inkoken. Breng 
op smaak met peper en zout.
Bak de broccoli in room, voeg een snufje zout toe en 
serveer dit bij de sukade met linzen.

Je kunt dit gerecht prima 1 of 2 dagen voor het opdienen  
bereiden. Laat dan na de 12 uur garen het vlees 
afkoelen en bewaar het in de koelkast. Haal het vlees 
tijdig uit de koelkast om het op kamertemperatuur 
te laten komen. Je hoeft het dan minder lang aan te 
braden om de kern van het vlees warm te maken. •

4 personen | bereidingstijd: 13 uur
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VOOR COMPLETE WONINGINRICHTING
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Advies door interieurcoach
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Interessante pakketdeals
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KIJKJE IN DE KEUKEN

Ingrediënten: 
Panna Cotta
500 ml room
200 ml ananaspuree of -sap
100 gram suiker
7 blaadjes gelatin

Gegrilde ananas
1 ananas
200 ml jus d’orange
100 gram suiker
1 vanillestokje
Verse munt

Bereiding:
Panna Cotta
Week de gelatine in koud water. Breng de room, 
 ananassap en suiker aan de kook.
Als de room aan de kook is, knijp dan de gelatine  
uit, haal de pan van het vuur en voeg al roerend  
de  gelatine hieraan toe. Stort de panna cotta  
in een pudding- of cupcakevorm (flexibele  bakvorm). 
Laat de panna cotta circa 3 à 4 uur  opstijven in de 
koelkast.

Gegrilde ananas
Verwijder de schil en de harde kern van de ananas. 
Snijd de ananas daarna in gelijke plakken en leg ze 
in een schaal. Snijd het vanillestokje in de lengte in, 
zodat de vanillemerg vrijkomt. Breng de jus d’orange 
aan de kook met de suiker en een ingesneden vanille-
stokje.  Zodra de massa aan de kook is, haal je het 
van het vuur en giet je het over de ananas. Laat dit 
afkoelen en zet de schaal met ananas in de koelkast 
(circa 1 uur). Haal de ananas uit de koelkast en dep 
deze droog. Verhit een grillpan of bbq en grill hier de 
ananasplakken aan beide zijde tot er mooie bruine 
grillstrepen op verschijnen. Serveer de panna cotta 
met de gegrilde ananas en een takje verse munt of 
bolletje ijs. •

PANNA COTTA VAN ANANAS   
met gegrilde ananas

Souschef Nick de Oude

4 personen | bereidingstijd: 3-4 uur
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ADVERTORIAL

Meer dan één individu noemen  
we een team
Er is wel degelijk de noodzaak om eerst 
in te zoomen op de individuen in een 
organisatie en dan pas een team samen 
te stellen. Vaak zien we dat medewerkers 
op basis van competenties of ervaring 
bijeengebracht worden om een team-
opdracht of project te gaan uitvoeren. 
Een kick-off meeting, een doelen-
bespreking en met een beetje geluk een 
duidelijke taakverdeling betekent dan 
het startsein en iedereen moet zich dan 
team voelen en het zelfde doel nastreven. 
Inmiddels weten we dat dat lang niet 
altijd zo niet werkt (denk aan het 
Nederlands elftal). 

De zwakste schakel is het team
Deze stelling zorgt ervoor dat het team 
ook als één geheel te benaderen is en niet 
alleen als losse individuen. Bij team-
samenstelling gaat het om veel meer 
dan competenties, ervaring en positie.
Om mensen effectief te laten samen-
werken en doelen te laten behalen zijn 
sfeer, plezier, respect en zelfontplooiing 

van groter belang dan een hele lijst 
rationele kaders die we er vaak oploslaten. 
Een team bouwen doe je op basis van 
persoonlijkheden (deze brengen we in 
kaart met de unieke Profiel Dynamics® 
methodiek) en hoe die elkaar kunnen laten 
excelleren, waar versterken ze elkaar en 
niet wie is de sterkste. Om dat goed te 
doen breng je eerst in kaart hoe de 
persoonlijke profielen van de medewer-
kers in elkaar zitten. Je kijkt welk gedrag ze 
in welke situatie kunnen vertonen, waar 
voorkeursgedrag naar uitgaat en zeker 
ook belangrijk in teams, waar weerstand 
in de samenwerking kan ontstaan. Je 
vormt de juiste mix van ondernemend 
gedrag, mensen die voldoende structuur 
aanbrengen, flexibele creatievelingen, 
mensen die steeds het geheel overzien, de 
doelenbewakers et cetera. Dikwijls staat 
dit los van de competenties van een ieder. 
Op basis van bovenstaande kun je rustig 
stellen dat de voorwaarde om te slagen de 
optimale samenstelling van een team in 
combinatie met een goede rolverdeling is 
en niet wie de zwakste schakel is, dan heb 
je geen team gebouwd.

Niet iedere manager kan een  
team bouwen
Teams samenstellen is een zorgvuldige, 
verantwoordelijke en als het goed is een 
zeer waardevolle taak. Niet alleen wil je 
maximaal effectief je doelen behalen 
maar je wilt ook de continuïteit en 
ontplooiing van je mensen stimuleren. 
Uit ervaring blijkt dat 80 procent van de 
niet functionerende teams en mede-
werkers de oorsprong vindt in de manier 
waarop ze ‘gemanaged’ worden. Bij 
Landgoed De Uitkijk is het management 
succesvol gaan werken met deze 
methodiek en wordt deze naast het 
ontwikkelen van het sterkste team ook 
ingezet tijdens de werving en selectie 
van nieuwe medewerkers.
Max Pas Organisatie Advies helpt 
directie en management naar beteke-
nisvol leiderschap en bouwt sterke 
teams in organisaties gebaseerd op 
autonomie, zingeving en diversiteit. 

Max Pas Organisatie Advies 
info@maxpas.nl  |  T. 06-14374141
www.maxpas.nl

Je kent vast de uitspraak ‘het team is zo sterk als de zwakste schakel’. Bij teams 
vervallen we makkelijk in clichés als ‘ons team stuurt zichzelf’ en dan is er nog de 
vanzelfsprekendheid waarmee we een aantal samenwerkende medewerkers een 
‘team’ noemen. Toch horen we ook vaak dat het teamwork nog niet echt lekker 
loopt of dat er iemand niet in het team past. Een dag op de hei dan maar en weer 
door. Het is interessant om daar eens anders naar te kijken.

HET TEAM  
ALS STERKSTE 
SCHAKEL
Kleurrijk bouwen met  
Profile Dynamics®
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UITGELICHT
Moois uit de streek

Op zoek naar dé specialist op het gebied van  
woning- en projectstoffering in de omgeving 
van Nijverdal? Zoek dan niet verder en breng 
een bezoek aan Woninginrichting-Aanhuis 
'Ruiterkamp Woondecor'. Je vindt hier een ruim 
assortiment vloeren, raamdecoratie en gordijnen.  
Alles wat je nodig hebt voor een prachtige 
woninginrichting! De medewerkers en stylisten 
staan in de showroom voor je klaar met adviezen, 
ideeën en stylingstips. Eventueel komen ze, 
 geheel  vrijblijvend, bij je  thuis voor advies  
op maat. www.woninginrichting-aanhuis.nl 

FEESTDECO 
Bij het regelen van een bruiloft komt veel kijken. Na het kiezen van de locatie 
en de muziek komt het leukst: de aankleding! Welke sfeer wil je uitstralen?  
Kies je voor frisse kleuren zoals mintgroen of lavendel? Of wordt het 
romantisch roze? Laat de natuur spreken met stijlvolle houten decoratie. 
Alle decoratie kun je in je eigen stijl doorvoeren. Gastenboeken, ringdragers, 
slingers, ballonnen, gelofteboekjes, enveloppendozen, alles is bij Feestdeco 
in Nijverdal in verschillende stijlen te krijgen! Je vindt hier hippe en unieke 
items die je niet overal vindt. Kom langs in de winkel aan de Stationsstraat 2 
in Nijverdal of bekijk de webshop: www.feestdeco.nl

SCHOENENHUIS JAN PAS DEN HAM
Schoenenhuis Jan Pas Den Ham is al bijna 60 jaar een begrip 

in de regio. Jan Pas is een dynamisch familiebedrijf dat al 
jaren garant staat voor kwaliteit en deskundigheid. Na een 

 intensieve verbouwing is de vernieuwde winkel nu  
helemaal klaar. Laat je inspireren door het brede  

aanbod in dames-, heren- en kinderschoenen.  
Ervaar het vakmanschap en de persoonlijke  

aandacht. www.janpas.nl

STAUDT TWENTHE WATCHES

HOTSPOTS

Het was nooit de droom van de jonge 
 Nederlander Yvo Staudt om zijn eigen  
horloge te maken. Hij wilde accordeonist 
worden. Heel zijn leven stond in het  
teken van dit ongebruikelijke instrument. 
Tijdens zijn studie aan het conservatorium   
in Italië viel hij in een zwart gat. Zijn 
intrinsieke motivatie maakte plaats voor 
prestatiedrang. “Ik wilde alleen nog maar 
de beste zijn. ‘De beste zijn’ is altijd in 
vergelijking met een ander. Terwijl mijn 
instrument altijd een spiegel was van 
mijzelf. Het was onhoudbaar”. - Ontdek 
het verhaal op www.staudt-twenthe.nl 

WONINGINRICHTING-AANHUIS.NL 
NIJVERDAL

HET TEAM  
ALS STERKSTE 
SCHAKEL
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Wij zijn DA + MOOI Fredriek. De parfumerie/drogisterij met 
aandacht. Naast het verkopen van kwaliteitsproducten in onze 
winkels, verzorgt DA + MOOI Fredriek ook relatiegeschenken. 
We hebben jarenlange ervaring met kerstmarkten, kerstpakketten 
en beurzen voor bedrijven. 

Hiervoor hebben we een groot assortiment aan Rituals cadeau-
pakketten en kwalitatieve verzorgingsproducten tot onze 
beschikking. Geef je liever een parfum, cadeaubon of een zelf 

 samengesteld pakket cadeau? Geen probleem! Ons team van 
 ervaren specialisten denkt graag met je mee en maakt de 
 prachtigste cadeaus voor diverse gelegenheden. 

Via www.da-fredriek.nl/relatiegeschenken kunt u gemakkelijk 
 online geschenken bestellen. Wilt u meer informatie ontvangen 
over onze cadeaupakketten of een pakket op maat samenstellen 
voor uw relaties? Neem dan gerust contact met ons op of kom 
langs in één van onze winkels. Wij helpen u graag. 

FREDRIEK
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