
Op slechts 26 autominuten van Zwolle

Het begint al als je 
binnenkomt. Je stapt 
niet zomaar een gewone 
winkel binnen, maar een 
complete woonwereld. De 
wereld van Wiechers Wo-
nen. Bij binnenkomst valt 
meteen het podium op, 
waar een sfeervol paars 
bankje en een eigentijdse 
groen/witte stoel staan 
alsmede twee grote witte 
lampen. Sfeer, sfeer en 
nog eens sfeer…. 

Het pand doorlopend, merk 
je dat je vanaf bijna elk wil-
lekeurig gekozen punt de 
hele speciaalzaak door kunt 
kijken. De doorkijkjes in de 
opengewerkte muren zor-
gen voor een heel speciaal 
effect. Bovendien valt het 
op dat je overal naar bui-
ten kunt kijken. ,,Toen we 
anderhalf jaar geleden ons 
pand verbouwden, hebben 
we honderdtachtig vierkante 
meter muur weggebroken en 
vervangen door glas. Onze 
klanten vallen, bij wijze 
van spreken, om van verba-
zing,’’ vertellen Hilbert en 
Connie Wiechers. ,,Door het 
vele glas valt er heel veel 
daglicht in onze zaak. Bij 
daglicht kun je immers onze 
meubels en de rest van het 
assortiment het beste beoor-
delen en komen de kleuren 
goed tot hun recht. Door het 
vele daglicht en door onze 
opstelling in verschillende 
sfeerafdelingen, benaderen 
we de thuissituatie van de 
klant het best. Het werkt naar 
twee kanten; je kunt door al 
dat glas ook goed naar buiten 
kijken. Dan heb je mooi zicht 
op de omliggende natuur. De 
bomen, de door ons speciaal 
aangelegde wadi. Soms zie 
je eekhoorns. Doordat we 
bomen hebben weggehaald, 
zijn we vanaf de weg ook 
veel beter zichtbaar. Daarom 
trekken we vaak passanten. 
Ze zien ons pand liggen en 
komen een kijkje nemen. 
Veel mensen doen dat. Ze 
drinken koffi e, maken een 
rondje  en gaan weer weg. 
Later zie je dan terug om 
iets te bestellen. Dat zijn ook 
vaak toeristen die in de zo-
mer in de mooie omgeving 
van Ommen op de camping 
zitten en ’s winters terugko-
men om iets te bestellen dat 
ze tijdens een fi etstochtje 
hebben gezien. Door de grote 
glaswanden maken we veel 
mee van de wisseling van de 
seizoenen. Het schilderij dat 
we buiten zien, wisselt elke 
paar maanden vanzelf…Als 
het zomer is, doen we de 
schuifwanden open en ge-
nieten onze klanten van het 
mooie weer terwijl ze koffi e 
of thee drinken op het ter-
ras. In de koude periode van 
het jaar zitten ze binnen bij 
de open haard en kunnen 
ze mooi op het gras en de 
bomen kijken. Dat is wat we 

graag willen; dat mensen 
zich hier thuisvoelen. En dat 
allemaal op slechts 26 auto-
minuten van Zwolle.‘’ 

Hilbert en Connie zijn al de 
derde generatie in het bedrijf, 

dat in 1933 in Dwingeloo 
startte. Grootvader Wiechers 
begon daar zijn woonimperi-
um, dat later werd overgeno-
men door zijn zoon en ver-
volgens door Hilbert. Sinds 
1979 is Wiechers in Ommen 
te vinden. ,,We hebben 
continu geïnvesteerd en 
we denken dat we nu een 
pracht van een bedrijf heb-
ben neergezet. We zijn soms 
tegen de stroom ingegaan. 
De verbouwing vond plaats 

in crisistijd. Maar we zijn 
er nog niet. Elke dag zijn er 

weer verbeterpunten mo-
gelijk. ’’In het hoogseizoen 
worden er leuke activiteiten 
gehouden zoals een kok die 
appeltaart bakt en op het po-
dium pianoconcerten. 

Door de grote glaswanden
maken we veel mee van de
wisseling van de seizoenen

Hilbert en Connie omschrij-
ven het assortiment als mo-
dern/klassiek en eigentijds. 
,,Veel aandacht geven we 
aan kleur en aan design. Een 
voorbeeld is een fraai vorm-
gegeven ergonomische stoel 

die naar alle kanten 
toe draaibaar is. Ook ergo-
nomie speelt een belangrijke 
rol in ons assortiment.’’ Het 
aanbod van Wiechers Wo-
nen bestaat naast stoelen en 
tafels uit verlichting, woon-
accessoires, kasten en vloer-
bedekking zoals karpetten. 
Wie wil zien hoe het thuis 
staat, kan een 3d tekening 
laten maken op het grote 

scherm in de speciaal hier-
toe bestemde hoek. Maar de 
medewerkers van Wiechers 
komen desgewenst ook thuis 
om te adviseren en alles op 
te meten. Hilbert: ,,Wij luis-
teren heel goed naar wat de 
klant wil en vertalen diens 
wensen naar een ontwerp. 
De klant heeft een bepaalde 
woondroom en wij maken 
die waar. Wij verkopen in 
feite woonideeën.’’ Een deel 
van de meubels, zoals de 
kasten, kan op maat geleverd 
worden. Ook tafels zijn tot 
op zeker hoogte maatwerk, 
bijvoorbeeld met poten op 
een bepaalde lengte. Enkele 
bekende merken uit het as-
sortiment zijn Gelderland, 
Leolux, Artifort en Design on 
Stock. Veel klanten komen 
ook speciaal voor de eet-
hoeken. Connie: ,,Ook hier-
voor geldt dat mensen graag 
comfort willen. Ze zoeken 
eethoeken met makkelijk 
zittende stoelen. Wij leveren 
meubels voor elke levens-
fase. Want elke levensfase 
heeft zijn eigen interieur 
nodig. Jonge mensen met 
kinderen hebben weer ande-
re wensen dan ouderen, die 
graag weer verstelbare meu-
bels of leeslampen vragen.’’ 

Stap in de wondere wereld van 
Wiechers Wonen

Hilbert en Connie bij de open haard met mooi uitzicht op de natuur

DOOR DE GROTE 
GLASWANDEN 
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Bij binnenkomst stuit je op het sfeervolle podium
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