
  Outdoors
The great



Drieklomp Makelaars en Rentmeesters geeft al ruim 30 jaar 
succesvol het Drieklomp Magazine uit.

Drieklomp Magazine is een glossy tijdschrift dat het exclusieve 
woningaanbod van Drieklomp Makelaars en Rentmeesters op de Veluwe, 
de Utrechtse Heuvelrug, de regio Gooi en Vechtstreek, de Achterhoek, Salland 
en Twente, en de Veluwezoom onder de aandacht brengt. 
Maar… het is meer dan dat. Drieklomp Magazine is óók een lifestyle magazine 
waarin redactionele aandacht wordt besteed aan architectuur, interieur, design, 
kunst en cultuur, natuur, bijzondere mensen, luxe auto’s en markante 
evenementen. 
Drieklomp Magazine verschijnt twee keer per jaar, in het voorjaar en najaar, 
en heeft een oplage van 25.000 stuks en telt 200 pagina’s.
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Gerald van Drie – hoofdredacteur
Geeft als makelaar leiding aan het kantoor van Drieklomp Makelaars en Rentmeesters in 
Oosterbeek, maar is eveneens de hoofdredacteur van Drieklomp Magazine. Gerald bedenkt 
onderwerpen en invalshoeken, bewaakt de grote lijnen én fotografeert (veel van de foto’s in het mag-
azine zijn van zijn hand!). Een creatieve geest met een groot gevoel voor esthetiek.

Esther Kuipers – grafisch vormgever
Een grafisch vormgever pur sang. Haar liefde voor mooie vormgeving, bijzondere fotografie en 
typografie kent geen grenzen. Esthers signatuur is duidelijk terug te zien in het magazine. Met recht 
kan worden gezegd dat haar ideeën over beeld Drieklomp Magazine sterk hebben beïnvloed én 
beïnvloeden.

Stephanie Pander –  journalist / tekstschrijver
Stephanie schrijft als freelance journalist voor diverse landelijke dagbladen en tijdschriften. Voor 
Drieklomp Magazine gaat zij op zoek naar bijzondere verhalen achter huizen en hun bewoners. 
Ieder huis heeft een eigen verhaal en het is geweldig samen met bewoners te ontdekken waarom 
een plek, hun droomplek is.

Christijn Kemps – marketing- en communicatieprofessional
Met meer dan 20 jaar ervaring in het vak schrikt zij niet meer van een strakke deadline of spoedklus. 
Waar een wil is, is een oplossing. Christijn is bij Drieklomp verantwoordelijk voor alle marketing en 
communicatieactiviteiten van alle vestigingen. Naast het opstellen en uitvoeren van de mediaplan-
ning en jaarkalender (on-en offline) legt zij de verbinding tussen Drieklomp en potentiele partners. 
Voor Drieklomp Magazine regelt Christijn de advertentieverkoop en commerciele samenwerkingen, 
redigeert teksten en bewaakt ze de planning en vorm van het magazine. 

Ed van Drie – creatief adviseur
Ed van Drie is niet alleen makelaar en aandeelhouder van Drieklomp Makelaars en Rentmeesters 
maar is daarnaast ook creatief adviseur van Drieklomp Magazine. Ed houdt van magazines (hij heeft 
stapels glossy’s thuis liggen, met – vanzelfsprekend – een grote voorkeur voor woonbladen), schrijft 
columns, geeft samen met anderen het tijdschrift Garderen Gastvrij uit en barst van de 
creatieve ideeën. Niets is hem te gek!
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Droomhuizen



Drieklomp Makelaars en Rentmeesters heeft kantoren in Voorthuizen, Nunspeet, 
Zeist, Laren (NH), Oosterbeek en Gorssel. Deze kantoren beschikken over een 
uitgebreid aanbod in het luxe woonsegment op de Veluwe, de Utrechtse 
Heuvelrug, de regio Gooi en Vechtstreek, het oosten en de Achterhoek en de 
Veluwezoom. Het gaat om prachtige rijksmonumenten, villa’s, landhuizen en 
woonboerderijen op bijzondere, vaak groene locaties. 
In Drieklomp Magazine besteden wij aandacht aan dit exclusieve aanbod door 
een selectie te maken uit dit uitzonderlijke onroerend goed. Hiervoor leveren 
de zes kantoren elk een aantal unieke panden uit hun woningaanbod aan.
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Adverteerders krijgen op www.drieklomp.nl een eigen pagina onder de noemer ‘Drieklomp & 
Partners’ . Bij plaatsing van twee of meer advertenties krijgen zij deze plaats online aangeboden. 
Hierin kunnen zij vertellen over bijvoorbeeld de visie, geschiedenis of filosofie van hun bedrijf, maar 
ook over wat hun product of dienst nu zo onderscheidend maakt. Ook leent deze online pagina zich 
goed om een nieuw product, een nieuwe lijn of een nieuw element in de dienstverlening te 
presenteren. Kortom, Drieklomp & Partners maakt uw bedrijf online nog zichtbaarder ! 

Eigen URL met bedrijfslogo op Drieklomp & Partners als onderdeel van www.drieklomp.nl 

Drieklomp
 & Partners



Esmeralda (41) en Harald (40) de Wilde verhuisden met hun drie kinderen 
Tom (11), Daan (8), Saar (6) en hond Guusje van Vathorst bij Amersfoort naar 
Holkerveen. Het oude en het nieuwe huis liggen op een krappe 10 minuten van 
elkaar rijden maar toch is het een wereld van verschil.

Van de drukte naar de rust

Wereld van verschil

Vlnr: Thom, Daan (met Guusje), Saar, 
Harald en Esmeralda



Prachtige panden, omgeven met weelderige of juist strak aangelegde tuinen, en 
voorzien van schitterende interieurs: de makelaars van Drieklomp hebben het 
voorrecht binnen te kijken in uniek onroerend goed. De rubriek Droomhuizen 
biedt lezers van Drieklomp Magazine de mogelijkheid dit ook te doen. Hiervoor 
selecteert de redactie een aantal huizen uit het woningaanbod en gaat zij in 
gesprek met de bewoners. Met als resultaat een uitgebreide woonreportage 
waarin wordt ingegaan op de architectuur, het interieur en de historie van het huis. 
Maar waarin ook wordt gesproken over de hobbels bij een eventuele renovatie, 
de keuzes voor materialen én het persoonlijke leven van de eigenaren.
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Kunst verrijkt je leven. Het zet je aan het denken, roept sterke emoties op 
en zorgt voor verstilde momenten. Daarom besteedt Drieklomp Magazine 
altijd aandacht aan een bijzondere kunstenaar. In een boeiend interview, 
vergezeld van mooie fotografie, laten we de mens achter de kunst zien. 
Waarom maakt deze kunstenaar juist deze kunst? Hoe gaat hij of zij te werk? 
Welke kunstvorm raakt hem of haar zelf het meest? Kortom, een rubriek 
met een ode aan de kunst! Daarnaast biedt deze rubriek ook ruimte aan een 
artikel over een mooi theaterstuk, een opmerkelijke auteur of een bijzonder 
museum.
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In Drieklomp Culinair laten we bekende, en minder bekende, chef-koks aan 
het woord. Denk aan een gesprek over het bedenken van originele en smaakvolle 
gerechten en het gebruik van (h)eerlijke ingrediënten. Maar ook het uitlichten van 
juist één bijzonder gerecht, voorzien van het bijpassende recept, past goed in deze 
culinaire rubriek. Zodat hobby- en amateurkoks ook thuis aan de gang kunnen 
gaan.
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Rabarber-rozen 
limonade
VAN CHEF SAM VAN BERKEL

350 g rabarber, in smalle stukjes
350 g aardbeien
300 g rietsuiker
250 ml appelcider azijn
2 eetl. rozenwater

Doe de rabarber, aardbeien en suiker in een pan en 
laat op een lage stand circa 20 minuten pruttelen 
totdat de rabarber en aardbeien zacht zijn en de 
suiker gesmolten. Haal het geheel door een zeef. 
Druk het vruchtvlees goed aan zodat alle siroop 
eruit komt. Schenk de siroop in een fles en voeg 
de azijn en het rozenwater toe. Laat afkoelen. 
Serveer naar smaak met bruiswater en ijsklontjes. 
Tip: het overgebleven vruchtvlees is een heerlijke 
compote in bijvoorbeeld yoghurt of als dessert. 

Re
ce

pt

Recepttip
De meeste recepten van Bohiem zijn thuis niet 

zo gemakkelijk na te maken. Maar wie rabarber 

en aardbeien in de tuin heeft komt met deze limo 

een heel eind!

After dinner shrub
Een soda op basis van azijn wordt een shrub 

genoemd. Door het zuurtje is het extra 

verfrissend en bovendien heeft azijn een 

reinigende werking. Ideaal dus ook als after 

dinner drink.

Het team van Bohiem. Van links naar rechts: 
Laura, Freek, Diana en Sam



In de rubriek Mensen portretteren wij op speelse en persoonlijke wijze de Drieklomp-doelgroep. 
Dit doen wij door een mooie, grappige, stijlvolle of juist plechtige foto te combineren met een 
kort interview. De foto wordt gemaakt in, om of rond het huis van de geportretteerde en geeft 
zo een (in)kijkje in zijn of haar huis, tuin of woonomgeving. 
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Drieklomp Makelaars en Rentmeesters houdt van evenementen! Neem 
de Polo & Country Fair, Salon Residence of Masters of LXRY. Het zijn 
allemaal evenementen waar Drieklomp aan deelneemt. Waarom? Wij 
houden van netwerken, maar óók van bijpraten, leren en informeren, 
drinken, eten en vooral veel lachen. In de rubriek Evenementen schijnen wij 
ons licht op de bezoekers van diverse evenementen. Een uitgelezen kans om 
onze doelgroep en onze relaties eens goed in het zonnetje te zetten!
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De natuur in Nederland onderging deze zomer een herwaardering toen velen 
van ons ‘vakantie in eigen land’ vierden. Parels in het groen werden herontdekt, 
bejubeld en gedeeld via social media. En terecht, want ons land is prachtig! 
De medewerkers van Drieklomp weten dit ‘als makelaar in het groen’ als geen 
ander. In de rubriek Natuur vertellen zij over hun favoriete natuurgebied. 
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In de rubriek Interview laten wij een architect, interieurarchitect, stylist, 
ontwerper, tuinarchitect of een bijzonder bedrijf aan het woord. Mensen 
die vaak vol verve praten over hun vak, ambacht, dienst of product. Die oog 
hebben voor schoonheid en voor wie alleen het allerbeste goed genoeg is.
Bij actuele ontwikkelingen in de makelaardij, wijzigingen in de wetgeving, 
veranderingen op het gebied van financieel advies of eventuele interne 
ontwikkelingen biedt deze rubriek eveneens ruimte aan een of meerdere 
medewerkers van Drieklomp Makelaars en Rentmeesters óf Drieklomp 
Financieel Adviseurs om vakinhoudelijke tekst en uitleg te geven.
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Fraaie, snelle en luxe auto’s doen het goed bij onze doelgroep en daarom mag 
een exclusief auto-artikel niet ontbreken in Drieklomp Magazine. In vorige 
edities brachten wij bijvoorbeeld de introductie van de allernieuwste Ferrari Roma, 
Porsche 911 en nieuwe LandRover Defender onder de aandacht van onze lezers.
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DRIEKLOMP MAKELAARS EN RENTMEESTERS

Drieklomp Magazine is een magazine dat gelezen én bewaard wordt. 
Verspreiding vindt plaats op evenementen, country fairs en onder 
notarissen, advocaten, accountants, architecten, artsen, hotels, 
restaurants, omroepen, adverteerders en het uitgebreide relatie-
bestand van Drieklomp Makelaars en Rentmeesters.

Daarnaast is het magazine verkrijgbaar bij alle vestigingen van 
Drieklomp (Voorthuizen, Nunspeet, Zeist, Laren (NH, Oosterbeek en 
Gorssel) en is het via www.drieklomp.nl gratis te bestellen. 
Kortom: de ideale omgeving voor ondernemers die high-end 
producten en diensten onder de aandacht willen brengen van een 
exclusief publiek. Tevens worden adverteerders met een eigen pagina 
en url op www.drieklomp.nl onder de aandacht gebracht (meer dan 
10.000 bezoekers per maand) met voldoende ruimte voor toelichting 
van activiteiten. www.drieklomp.nl/partners-van-drieklomp/ 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Christijn Kemps 
via ckemps@drieklomp.nl of via tel. 030 692 07 14

Tarieven g 
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Technische gegevens
Drukoplage 25.000
Drukprocedure Offset, full color
Papiersoort binnenwerk 90 grams bijna houtvrij gesatineerd M.C. 
 (PEFC-certified) omslag 300 grams houtvrij offset voorzien van   
soft touch mat laminaat (PEFC certified)
Aanlevering Certified PDF
 SPREADS: aanleveren als 2 losse pagina’s voorzien van LINKS 
 en RECHTS in de titel en ook een PDF als geheel dienend ter 
 controle.
 AFBEELDINGEN: de afbeeldingen gebruikt in de opmaak van 
 de pdf moeten 300 px per inch/dpi zijn en geen 72 px per inch/dpi.
Formaat 225 x 300 mm (b x h)
Omvang ca. 192 pagina’s binnenwerk 
 in 4 pagina’s omslag

F O R M A T E N  Breedte    Hoogte
1/1 pagina  225 mm    300 mm
2/1 pagina  450 mm    300 mm
 * + 3 mm rondom in verband met afsnede

 aflopend (bladspiegel)

Z E T S P I E G E L  Breedte    Hoogte
1/1 pagina  185 mm   260 mm
2/1 pagina***  410 mm    260 mm
 * + 3 mm rondom in verband met afsnede

 ** staand formaat niet mogelijk!

 *** rugmarge 2 x 4 mm

Certified PDF bestanden kunnen digitaal volgens het Magazine-Ads_1v3 profiel worden 
aangeleverd. Het bestand dient bij voorkeur voorzien te zijn van een goedgekeurde 
kleurenproef. Eventuele (kleur) afwijkingen etc. door ondeugdelijke aanlevering zijn 
voor uw verantwoording. Kosten veroorzaakt door aanlevering van niet drukgereed 
advertentie-materiaal worden doorberekend.

Algemene informatie
Uitgever Drieklomp Makelaars en Rentmeesters
 G.A. van Drie (hoofdredacteur)
 Apeldoornsestraat 95
 3781 PL  Voorthuizen
 0342 47 40 00
 www.drieklomp.nl

Uitgavefrequentie 2 keer per jaar

Advertentieverkoop Christijn Kemps
 ckemps@drieklomp.nl
 030 692 07 14

Plaatsingskosten eenmalig* tweemaal* viermaal*
1/1 pagina FC** € 1.250,- € 1.150,- €  1.000,-
2/1 pagina FC € 1.950,- € 1.800,- Prijs op aanvraag
*tarieven per uitgave.  *tarieven exclusief btw.    * tariefwijzigingen voorbehouden.

** advertentie wordt alleen op een linkerpagina geplaatst.

Wordt Partner van Drieklomp!
Partners van Drieklomp krijgen op www.drieklomp.nl een eigen pagina onder de 
noemer ‘Drieklomp & Partners’ . Bij plaatsing van vier of meer advertenties krijgen zij 
deze plaats online aangeboden. Hierin kunnen zij vertellen over bijvoorbeeld de visie, 
geschiedenis of filosofie van hun bedrijf, maar ook over wat hun product of dienst 
nu zo onderscheidend maakt. Ook leent deze online pagina zich goed om een nieuw 
product, een nieuwe lijn of een nieuw element in de dienstverlening te presenteren. 
Ook worden Partners van Drieklomp 1 x vermeld in de maandelijkse Drieklomp 
nieuwsbrief (ca. 16.500 abonnees) en krijgen zij 1 x een bericht op de social media 
kanalen van Drieklomp. Kortom, Drieklomp & Partners maakt uw bedrijf online nog 
zichtbaarder! Eigen URL met bedrijfslogo op Drieklomp & Partners als onderdeel van 
www.drieklomp.nl 

Aanleveren materiaal
Het aanleveren van advertentiemateriaal gaat via ckemps@drieklomp.nl. De specificaties 
treft u hiernaast aan. 

Adverteerders ontvangen bij iedere plaatsing 10 stuks bewijsexemplaren.
* Tarieven onder voorbehoud  ** Informeer naar de mogelijkheden



www. drieklomp.nl | info@drieklomp.nl 

DRIEKLOMP VOORTHUIZEN | Apeldoornsestraat 95 | 3781 PM  Voorthuizen | 0342 47 40 00

DRIEKLOMP NUNSPEET | F.A. Molijnlaan 3 | 8071 AA  Nunspeet | 0341 27 83 83

DRIEKLOMP ZEIST | Laan van Beek en Royen 30 | 3701 AJ  Zeist | 030 692 07 14

DRIEKLOMP OOSTERBEEK | Hemelseberg 3 | 6862 BN  Oosterbeek | 026 339 75 00

DRIEKLOMP LAREN (NH) | Torenlaan 13 | 1251 HE  Laren NH | 035 303 56 25

DRIEKLOMP GORSSEL | Hoofdstraat 41A | 7213 CP  Gorssel | 0575-491777

DRIEKLOMP FINANCIEEL ADVISEURS | Apeldoornsestraat 95 | 3781 PM  Voorthuizen | 0342 47 09 40

DRIEKLOMP AGRARISCH VASTGOED | Apeldoornsestraat 95 | 3781 PM  Voorthuizen | 0342 47 47 17

DRIEKLOMP MAKELAARS IN BUSINESS |  APELDOORNSESTRAAT 95 |  3781 PM  VOORTHUIZEN |  0342 47 40 00

BINC BEDRIJFSHUISVESTING | Laan van Beek en Royen 30A 3701 AJ  Zeist | 030 - 662 4438

Woningmakelaars    Agrarisch Makelaars    Financieel Adviseurs    Makelaars in Business


