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Voorwoord
Enkele jaren geleden nam ik het besluit dat bij het eeuwfeest van ons bedrijf een 
jubileumboek passend zou zijn. Ik wist ook dat het een mooie gelegenheid is om een 
uitvoerige beschrijving te geven van het behalen van deze unieke mijlpaal. Het bedrijf dat 
altijd op dezelfde plek, in dezelfde branche, maar bovenal 100 jaar in onze familie is. In de 
afgelopen jaren waarin ik soms veel en soms minder tijd heb besteed aan de interessante 
zoektocht naar het verleden, kom ik voor mezelf tot de conclusie dat het familiebedrijf 
voelt als een ‘warme jas’.

Een jas die door mijn overgrootouders Johannes Klinkhamer en Grietje Strootker in 1916 
is gemaakt, door mijn opa en oma op details is aangepast aan de tijd en door mijn ouders 
noodzakelijke veranderingen heeft doorgemaakt. De jas heeft mijn voorgangers af en toe 
in omstandigheden gebracht, waarin die jas wat minder goed paste. Zoals elk bedrijf wel 
eens moeilijke periodes kent. Maar ook is de jas door hen meegenomen naar prachtige 
tijden van voorspoed. Klinkhamer Mode is een manier van leven en geen werk, je hebt 
het altijd bij je, in mooie en minder mooie tijden. 

Wetende wat ik nu weet over onze rijke historie geeft het leiding geven aan het 
familiebedrijf mij een goed gevoel. Op weg naar de ongewisse toekomst weet ik één 
ding zeker: de kennis en kunde die de afgelopen 100 jaar in onze ondernemersfamilie is 
geslepen, zal ik samen met mijn echtgenote Annemiek benutten om de toekomst met 
vertrouwen in te gaan, in een warme en vertrouwde Klinkhamer-jas.

Voor mij is het maken van het jubileumboek over 100 jaar Klinkhamer Mode een feest 
geweest. Hopelijk zal het u een mooie inkijk geven in ons familiebedrijf, maar bovenal 
veel leesplezier bezorgen.

Westerhaar-Vriezenveensewijk, april 2016.

Jeroen Klinkhamer
“Het voelt als een warme jas”
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E

Mariënberg was in die tijd een strategische plaats  
geworden, omdat er in 1905 een spoorlijn werd aan-
gelegd tussen Ommen en Hardenberg. In 1906 werd 
ook de spoorlijn naar Almelo in gebruik genomen. 
In het dorp werden een modern stationsgebouw en  
enkele woningen voor spoormedewerkers gebouwd. 
Tegenover het stationsgebouw werd een groot pand met  
allure gebouwd, waar de familie Klinkhamer het voor 
die tijd zeer bekende stationskoffiehuis exploiteerde.

De oprichter van het familiebedrijf, Johannes Klinkhamer, 
kwam uit een echt ondernemersgezin. 
Vader Jan Klinkhamer werd op 5 februari 1857 geboren in 
het Pruisische plaatsje Scheernhorn, net over de Duitse 
grens bij Coevorden. Moeder Janna Pijnman werd op 21 
januari 1861 in Avereest geboren. Zijn ouders trouwden op  
3 november 1881 in Den Ham. Via Den Ham en Ambt 
Ommen vestigden zij zich officieel op 1 mei 1907 in 
Mariënberg om er een stationskoffiehuis te stichten.

De bezoekers van het koffiehuis waren de treinreizigers en 
het spoorwegpersoneel, maar ook de jagersvereniging had 
er een eigen ingang. Naast de horeca-activiteiten had de 
familie in hetzelfde pand ook al een winkeltje, waar zoon 
Jan kleermaker was. Dat de familie Klinkhamer zakelijk 

ingesteld was werd duidelijk toen men in augustus 1919, via 
notaris Zwamborn uit Hardenberg, al haar onroerend goed 
in een advertentie aanbood voor verkoop, met uitzondering 
van het horecapand dat in de familie bleef. 
Er werden in de omgeving van Mariënberg meerdere 
percelen bouwterrein verkocht, maar ook een woning met 
schuur en tevens een groot perceel heide in Sibculo. 
Ook werden de manufacturen, confectiegoederen en 
aanverwante artikelen voor ‘veel verminderde prijzen’ 
aangeboden. Dit alles omdat Jan en Janna samen met hun 
jongste dochter Johanna verhuisden naar Utrecht. Jan was 
toen 62 jaar oud. Het Hotel-Café-Biljart werd verkocht aan 
zoon Herman die het na vele jaren in 1941 verkocht. Op het 
perceel naast het pand in Mariënberg werd later een grote 
speeltuin door de familie Telgenhof gerund.

Een ondernemende familie

Dat de familie Klinkhamer ondernemend is blijkt 

al uit de vele foto’s van het stationskoffiehuis 

begin 1900.
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Advertentie uit 1910
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Op 1 december 1916 werd het familiebedrijf Klinkhamer 
Mode officieel opgericht door Johannes Klinkhamer en 
zijn vrouw Grietje Strootker. Zij begonnen destijds in 
Vriezenveenschewijk het familiebedrijf.
Het eerste tastbare bewijs is een inschrijving van 
‘Administratie der Directe Belastingen, Invoerrechten en 
Accijnzen’ dat is gedateerd op 20 december 1916. 
De akte werd verzonden naar Mariënberg, omdat daar nog 
het postadres was van Johannes, waar hij met zijn familie 
woonde. Vriezenveenschewijk, het latere Westerhaar-
Vriezenveensewijk werd destijds zelfs nog aangeduid als 
‘Vriezenveen wijk A’ en was een buurtschap met niet veel 
meer dan een zeer klein aantal ‘woningen’, waaronder ook 
nog vele veenhutten. 
Dat het een strategisch gekozen plek was, bleek pas vele 
jaren later.

1 decemberDDe eerste generatie

De familie Klinkhamer v.l.n.r.: Johannes, Grietje, 

Johan, Jannie, Wessel en Grietje. 

Op de voorgrond Jan Klinkhamer.

1916
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Door de aankoop van het pand dat toen de functie had 
van een woonhuis met een gelagkamer, de voorloper van 
een klein café, deed Johannes Klinkhamer een belangrijke 
zet. Het pand stond namelijk aan de Kerksteeg, de latere 
Hoofdweg, wat toen een onverharde verbindingsweg was 
met het zuidelijker gelegen dorp Vriezenveen. 
Hier begon men met de verkoop van levensmiddelen, 
kleding en manufacturen. Maar even zo belangrijk was het 
feit dat er een kanaal gegraven was voor de grootschalige 
vervening. Door het Veenkanaal kon het veen snel en in 
grote hoeveelheden afgevoerd worden. Het kanaalgedeelte 
voor de zaak werd in februari 1907 opgeleverd. 

De uitgekozen locatie lag dus op een strategische plek, 
daar waar een doorgaande weg en een voor die periode 
zeer belangrijke waterweg samenkwamen. Het was een 
vooruitziende blik die vooral in de beginjaren van het bedrijf 
erg belangrijk bleek te zijn. Er kwamen veel potentiële 
klanten voor de zaak langs, zowel per voet, fiets, auto en  
per schip. Er werd in 1926 een sluis ter hoogte van de zaak  
in het Veenkanaal gebouwd. Daarmee werd het hoogte-
verschil in het water opgevangen. Ook kwam er een grote 
ophaalbrug om grotere schepen te laten passeren.
Uit dit alles blijkt dat de door Johannes gekozen locatie,  
een strategisch goede keuze is geweest. 

De zwager van Johannes Klinkhamer, G.A. Strootker 
alias ‘oom Bertus’, werd gemeentearchitect van de 
gemeente Vriezenveen en tekende o.a. de nieuwe 
(schut)sluis die in april 1936 werd aanbesteed. 
De nieuwe sluis was groter, waardoor schepen met een 
hoger tonnage ook het Veenkanaal konden bevaren.  
De nieuwe sluis verving de sluis uit november 1926. 
De broer van Grietje Klinkhamer-Strootker woonde in 
die jaren tegenover de zaak, ook aan de sluis.
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NNieuwbouw van het pand
Uniek in die tijd 

In 1928 was er de mogelijkheid om het pand te vervangen. 
Het nieuwe pand werd uniek voor deze periode. Onder 
architectuur van zwager G.A. Strootker en gebouwd door 
bouwbedrijf G.J. Kleinjan, destijds gevestigd aan de Esweg 
in Daarle. Er kwam een afdeling voor de levensmiddelen en 
een afdeling voor de kleding en manufacturen, beide met 
een eigen ingang en eigen personeel. Het assortiment werd 
uitgebreid en er stond een zaak die in de wijde omgeving 
door velen als toonaangevend werd beschouwd.

Om maximaal te kunnen profiteren, voor zowel de klant als 
Klinkhamer, had men zich voor de levensmiddelenafdeling 
aangesloten bij de landelijke Spar-formule. 
De kledingafdeling is altijd volledig zelfstandig geweest.

Als grondlegger van het familiebedrijf was Johannes 
Klinkhamer, die de bijnaam ‘De Keizer van de Wieke’ had, 
van vele markten thuis, zowel op het ondernemersvlak 
alsook in de handel in vastgoed. Zelf liet hij ook woningen 
in het dorp Westerhaar-Vriezenveensewijk bouwen om 
die enkele jaren later weer te verkopen, zoals bijvoorbeeld 
woningen tegenover de boerderij van de familie Dekker aan 
de Hoofdweg.
Ook had Johannes diverse grote percelen grond in eigendom 
die werden gebruikt voor de handel in zand. Deze werden 
later verkocht om woningen op te bouwen.

1928
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Drukte voor de deur...
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Janny Aalderink uit Vriezenveen: 
“Gewoon een gezellige winkel”

Al vele jaren gaat Janny Aalderink samen met haar man 
vanuit Vriezenveen naar Klinkhamer Mode. Ze slagen er 
naar eigen zeggen altijd en vinden er ook een gezellige 
stek. Janny Aalderink (79) vindt het echt een uitje. “Als ik 
aan Klinkhamer denk, denk ik ook meteen aan de bruine 
koffietafel. Je voelt je daar echt gast en voor een gezellig 
praatje is het personeel altijd in. Bovendien worden we 
altijd goed geholpen. Ook al zijn we beiden op leeftijd, we 
voelen ons jong en dan kunnen we voor passende kleding 
bij Klinkhamer terecht. Nee, ik ben nog lang niet aan zo’n 
oale wiem’n trui toe”, lacht Janny.

Haar man Gerrit (80) kwam als postbode veel onder 
de mensen, ook in Westerhaar-Vriezenveensewijk. 
Dan houd je van een gezellig praatje en dat is nog 
steeds zo. “Dat geldt ook voor mij, daarom komen 
we ook graag bij Klinkhamer, waar je vriendelijk 
wordt geholpen. In vroegere tijden kwamen we ook in 
kledingwinkels in Almelo en Nijverdal, maar sinds we 
Klinkhamer Mode hebben ontdekt is dat verleden tijd”.  
“We nemen wel eens kennissen uit Olst of uit Westerbork 
mee naar de winkel en die zijn het helemaal met ons eens 
wat de gezelligheid en de service betreft”, zegt Janny 
Aalderink.

De beide kwieke senioren uut Vjenne houden van fietsen 
en dan is Klinkhamer vaak een vaste pleisterplaats. Janny 
Aalderink daarover: “De nieuwste mode bekijken en 
eerlijk gezegd: ook die lekkere koffie.”

In de Sparketting van oktober 1939 geeft Johannes Klinkhamer 
een interview over zijn eigentijdse manier van zaken doen. 
Daarbij spoort hij landelijke collega-ondernemers aan om gebruik 
te maken van verkoopbrieven gericht aan de klant. 
Hij biedt hierbij steun aan de collega-ondernemers, als het 
onverwacht geen succes zou worden. Ook doet Johannes de 
uitspraak dat hij er 4 à 5 avonden in de week, na 8 uur op uit gaat, 
om nieuwe klanten te winnen.

De klant aan het woord
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NBouwen en verbouwen...
In augustus 1940 werd een tekening goedgekeurd voor een 
woning die Johannes Klinkhamer, voor zichzelf en zijn vrouw 
Grietje, aan de Hoofdweg liet bouwen. Boven de tekening 
stond de tekst ‘Ontwerp voor den bouw van een Landhuisje 
voor den Heer Joh. Klinkhamer te Vriezenveenschewijk’. 
De blauwdrukken van de woning zijn bewaard gebleven in 
het archief van de gemeente Twenterand, de voormalige 
gemeente Vriezenveen. Destijds stond de woning naast de 
toenmalige Albert Bakhuisschool. Tegenwoordig heeft de 
school de naam ‘de Fontein’. 

Direct na de bevrijding werd er op de woning de naam ‘set 
free’ (bevrijd) geschreven. Deze naam bleef tientallen jaren 
op de woning staan, daar waren ze beiden trots op.
Dat het bouwen en verbouwen in de 2e Wereldoorlog vele 
‘voeten in de aarde’ had, blijkt uit enkele briefwisselingen die 
ook bewaard zijn gebleven in het archief van de gemeente 
Twenterand. 
In augustus 1943 werd een interne verbouwing goed-
gekeurd door de gemeente.

De kruideniersafdeling in 1943
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Toen men was begonnen werd op 26 november 1943 een 
brief verstuurd naar de burgemeester van de gemeente 
Vriezenveen, door de ‘Polizeioffizier’ namens ‘Der Reichs-
kommissar für die besetzten Niederlandischen Gebiete’. 
In de brief is te lezen dat men een verklaring  
wilde voor de verbouwing die mehrere tausend Gulden 
gekostet haben. 
Men wilde weten wie toestemming had gegeven. Ook werd 
gevraagd of alle instanties vooraf benaderd waren en hoe 
men aan de bouwmaterialen was gekomen. 
Ook werd de Provincie Overijssel aangeschreven. Deze 
verzocht op haar beurt ook uitleg te geven. 
De burgemeester van de gemeente Vriezenveen beant-
woordde de brief op 30 november 1943, waarin hij stel-
de dat de gemeentearchitect, G.A. Strootker, zwager van  
Johannes Klinkhamer, voldaan had aan alle voorwaarden en 

dat de verbouwing niet meer dan 500 gulden had gekost.  
Daardoor hoefde men niet meer te rapporteren. Voor de 
bouwmaterialen had de aannemer toestemming gekregen.
Op de specificatie stond vervolgens een bedrag van 487,- 
gulden weergegeven, met de opmerking dat vele werk-
zaamheden door ‘de zoons’ zijn gedaan.
Waarschijnlijk is dit bedrag lager gehouden om verdere  
vragen te voorkomen.

Hilda Beekelaar:
“De gemoedelijkheid spreekt me aan”

Vanuit hun adres aan de Hollandergraven in Westerhaar-
Vriezenveensewijk gaat Hilda Beekelaar (57) regelmatig 
naar Klinkhamer Mode.
“Dan bekijk ik de laatste mode en laat ik me graag 
adviseren. Je vraagt niet mis als het om bepaalde 
merken gaat en er is deskundig en ook vriendelijk 
winkelpersoneel”, zegt Hilda Beekelaar.

Ze komt oorspronkelijk uit het buurtschap Ebbenbroek bij 
Bruchterveld en woont alweer 36 jaar in het dorp.
“De gemoedelijkheid die ik uit mijn jeugd kende, vind ik 
terug bij Klinkhamer. Voor mijn man Jan (58) neem ik 
altijd kleding mee. Hij werkt overdag en heeft daar geen 
tijd voor. Thuis wordt dat gepast en dat werkt gewoon 
prima. We kiezen vaak voor sportieve, makkelijk zittende 
kleding en daarvoor kun je ook altijd prima bij Klinkhamer 
terecht”, zegt Hilda.

Wat haar ook altijd weer aanspreekt is de behulpzame 
opstelling van het personeel. Hilda Beekelaar daarover: 
“Het kan natuurlijk een enkele keer voorkomen dat 
bepaalde kleding niet in de winkel in voorraad is. Dan 
wordt er direct achteraan gebeld en komt het in orde. 
Als je zoiets meemaakt, weet je dat er voor jou dat extra 
stapje wordt gezet en dat is mooi. 
Vandaar dat ik al vele jaren klant ben van Klinkhamer 
Mode, dat voelt goed”. 

De klant aan het woord
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De Canadese majoor Norman B. Keith is een vaste en ook 
dierbare huisvriend geworden van de familie Klinkhamer. 
Daar zit een wel heel bijzonder verhaal achter. Op 4 
april 1945 was Norman B. Keith de commandant van de 
Head Quarters Squadron, van de A-Echelon en van de 
Keith’s Rangers, één van de bevrijders van Westerhaar-
Vriezenveensewijk en omgeving. 
Het A-Echelon was de technische dienst van de legenda-
rische Manitoba Dragoons uit Canada en bestond uit zo’n  
250 manschappen. Majoor Keith leidde de gevechtseenheid, 
die dit legeronderdeel beschermde en zijn mannen waren  
ook getraind om als commando’s te strijden.
Deze vechtjas was op 4 april 1945 in het Canadese 
hoofdkwartier, dat naast het pand van Klinkhamer in Hotel 
de Wieke was gevestigd. Hij was ’s avonds doodmoe van de 
harde gevechten. De volgende dag stond de opmars naar 
Vroomshoop en andere plaatsen gepland. Norman B. Keith 
verlangde naar een ouderwets lekker bed. Laat nou net op 
dat moment de winkelier Johan Klinkhamer binnenkomen. 
Hij bood Norman B. Keith een slaapplaats aan boven de 
winkel aan de Hoofdweg. De Canadees was zichtbaar 
getroffen door de gastvrijheid van Klinkhamer en besloot 
op de spontane uitnodiging in te gaan.
Midden in de nacht werd Norman B. Keith wakker en lag 
ineens tussen de heer des huizes en zijn echtgenote Nolda 
in. Zoals Norman B. Keith in 2010 schrijft aan de familie, hij 
is dan al bijna 99 jaar, “Ik was wel verbaasd. Ik begreep dat 
het hun bed was en zij zagen er geen kwaad in om dat met 
een jonge Canadese bevrijder te delen. Schitterend”.

EEen bevrijdend bezoek

Johnny als baby tijdens de bevrijding.

Aan deze Canadezen heeft hij zijn 

roepnaam te danken.

1945
De volgende ochtend zou de zoon van Johan en Nolda 
Klinkhamer gedoopt worden. Eén van de mannen van 
Norman B. Keith wilde weten hoe de jongen zou gaan heten. 
De Canadese gast begreep dat er wel vijf namen waren. Een 
soldaat merkte op dat het toch veel mooier was het kind 
de naam van Johnny te geven: “Just call him Johnny”. Dat 
gaf Norman aan bij de ouders en zo is het ook gebeurd. Zo 
is de roepnaam van Johnny Klinkhamer in wezen een heel 
speciale herinnering aan de bevrijding van Westerhaar-
Vriezenveensewijk door de Manitoba Dragoons.

Major Norman B. Keith heeft altijd een warme relatie met 
de Klinkhamers gehouden. Hij bezocht de familie zelfs nog 
een keer in Westerhaar-Vriezenveensewijk. Elk jaar komt er 
met de Kerst een mooie persoonlijke en handgeschreven 
kaart vanuit Canada van de inmiddels 103-jarige Canadees. 
Tekenend voor een bijzondere band voor het leven.

Norman B. Keith
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Zo geleidelijk aan werd de zaak in 1947 overgenomen door 
de zoon en schoondochter van Johannes Klinkhamer, Johan 
en Arnolda Christina (Nolda). Zij specialiseerden de zaak tot 
een kledingzaak en de bovenverdieping werd ook ingericht 
als winkelvloer. Dit gebeurde in 1958 en vier jaar later werd 
de kruideniersafdeling afgestoten. In de tussentijd werd er 
gebouwd aan de naamsbekendheid. De in de gehele regio 
bekende reclameslogan ‘de Klinkende hamerslag’ kwam 
ook van hun hand. Johan en Nolda deden dat wat de zaak 
sterk maakte door de jaren heen: service bieden!

Nolda werd ernstig ziek en kwam op 28 oktober 1967 te 
overlijden. Omdat Johan in een verpleeghuis woonde en 
het personeelslid Willy ging trouwen en verhuisde naar 
Nijverdal, werd er een beroep gedaan op hun enige kind 
Johnny om het bedrijf, al dan niet tijdelijk, voort te zetten. 
Hij was op dat moment werkzaam als monteur bij zijn ooms 
Jan en Wessel in het naastgelegen garagebedrijf.

DDe tweede generatie

Arnolda Christina Klinkhamer-van den Dobbelsteen 

en Johan Klinkhamer. Samen bouwden ze de 

naamsbekendheid van Klinkhamer Mode uit.

Johan Klinkhamer

1947
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DDe Twentsche Autohandel

Garage Klinkhamer werd net als de modezaak en de 
kruidenierszaak opgericht door Johannes Klinkhamer. 
De ondernemende familie had dus naast een kleding- 
en levensmiddelenbedrijf ook een garagebedrijf. Dit 
bedrijf werd later overgenomen door zijn zonen Jan en 
Wessel Klinkhamer, de broers van Johan. 
Jan Klinkhamer was vooral de man van de techniek 
en Wessel Klinkhamer was de man van de verkoop. 
In eerste instantie was het een autobedrijf, dat ook  
bekend stond onder de naam Twentsche Autohandel. 
Later heeft de garage zich ook gespecialiseerd in 
landbouwmechanisatiewerktuigen. 
Men importeerde zelfs op grote schaal tractoren uit  
Engeland. Tevens was men gespecialiseerd in het 
reviseren en onderhouden van vele tractoren en 
overige machines uit de omgeving. Dit resulteerde 
uiteindelijk in een eigen servicedienst die ook bij de  
klanten thuis kwam. Later werd men dealer van 
verschillende tractormerken, waaronder Renault. Het 
bedrijf is door gebrek aan opvolging begin jaren ‘80 van 
de vorige eeuw beëindigd.
In juni 2015 kochten Jeroen en Annemiek Klinkhamer 
van de erven het gehele perceel met alle gebouwen, 
zodat ze weer uitbreidingsmogelijkheden kregen voor 
hun modezaak.
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D
Terugzien in verwondering en dankbaarheid, dat doen 
Johnny (71) en Jannie (68) Klinkhamer, als ze terugkijken 
op honderd jaar Klinkhamer en op hun eigen werkzame  
periode in het familiebedrijf. Beide echtelieden kunnen het  
nu rustiger aan doen en wonen met tevredenheid in hun 
ruime woning aan de Hoofdweg, schuin tegenover de zaak.

Op 9 november 1944 kwam Johnny ter wereld als enig  
kind van Johan en Nolda Klinkhamer-van den Dobbelsteen.
Johnny was eerst voorbestemd om naar zijn opa  
Johannes Klinkhamer, de grondlegger van Klinkhamer 
Mode, genoemd te worden. Begin april 1945 beïnvloedde 
commandant Norman B. Keith van de bevrijders, de  
Manitoba Dragoons uit Canada, deze keuze: “Just call him 
Johnny”. Aldus geschiedde en Johannes werd dus niet z’n 
roepnaam, maar Johnny. 

Hard werken, ook in de garage
Johnny heeft een werkzaam leven achter de rug. “Ach, ja je 
wist niet anders, d’r an met de lippe oftewel aanpakken was 
het devies. Ik was de enige zoon en rolde er als het ware 
in. Naast kleding verkochten wij ook levensmiddelen en 
waren we jarenlang aangesloten bij de Spar-formule. Ook 
waren we als bedrijf geselecteerd als winkel die klanten iets 
kon leveren met tussenkomst van de Volkskredietbank, 
die toen veel klanten kende. Mijn ouders zorgden ervoor 

dat ik verder kon leren en later werd ik in de autotechniek 
geschoold in Hengelo.
Ik was een echte doener, liet de handjes wapperen en ging 
als automonteur de kost verdienen. 
Dat gebeurde bij autobedrijf van Laar en Feijten in Hengelo, 
waar ik tot mijn diensttijd werkte. Daarna werkte ik in 
het bedrijf Gebroeders Klinkhamer dat voor de oorlog de 
naam ‘de Twentsche Autohandel’ droeg. Dat was aan de 
Hoofdweg naast onze winkel, toen bij velen bekend van 
het dealerschap van Renault. Daar werkte ik samen met 
mijn ooms Jan en Wessel Klinkhamer, zonen van Johannes 
Klinkhamer en we waren gespecialiseerd in landbouw- 
mechanisatiewerktuigen. Daarbij werden tractoren uit 
onder meer Engeland geïmporteerd en we hadden ook een 
eigen servicedienst. 
In 1980 kwam er overigens een einde aan dat bedrijf. Ik 
ontdekte daar dat ik graag met mensen omging, zoals met 
veel boeren en dat zou mij later van pas komen”, zo blikt 
Johnny terug.

Liefde voor Jannie en voor het vak
In 1964 zou een muzikale talentenjacht in het na-
burige Kloosterhaar het leven van de toen nog jonge  
vrijgezel Johnny Klinkhamer op de kop zetten. Johnny 
viel als een blok voor de schone deerne en latere ZoWa’s 
zangeres Jannie Zoomer uit Kloosterhaar. Het was liefde 
op het eerste gezicht en de toon maakt de muziek. Een 
huwelijk was een logische vervolgstap op de ontluikende 
liefde. Johnny zegt dat het toen een tijd was van hard 
werken en soms ook wel overleven, waarbij de modezaak 
tot groei en bloei kwam. Dat had ook met liefde voor de 
zaak te maken. 
“Die onvoorwaardelijke inzet is nodig en dat proefde ik 
ook bij mijn ouders. Mijn lieve moeder, die ook een echte 

De derde generatie

Johnny en Jannie Klinkhamer blikken terug

1967
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gastvrouw in de winkel was, werd op jongere leeftijd 
ernstig ziek, maar heeft gelukkig nog voor haar overlijden 
op 28 oktober 1967 Jannie leren kennen. We gingen na het 
overlijden van mijn moeder bij de zaak wonen en het werd 
duidelijk dat op termijn ook Jannie voorbestemd was om in 
de winkel te gaan werken.
In 1987 namen wij de zaak volledig over van mijn vader, 
die inmiddels in een verpleeghuis woonde. Hij heeft er  
met grote inzet aan bijgedragen dat ‘de Klinkende 
hamerslag’ als reclameslogan alom in de regio gehoord en 
bekend werd”.

Op eigen benen en de boer op
Het toen nog jonge echtpaar ging met frisse moed aan 
de slag, waarbij de winkel een metamorfose onderging.  
Johnny daarover: “Ja, er moest natuurlijk heel wat gebeuren 
en ik besloot ook om er actief op uit te gaan om de klanten 
te bezoeken. Dat noemen ze tegenwoordig acquisitie, toen 
nog gewoon venten, en dat was ook nodig. Je moest klanten 
aan je binden en ze waren het ook soms generaties gewend 
dat je met kleding naar de thuisadressen kwam.
Zo reed ik in een wijde omgeving rond in een bestelwagen 
van de merken Ford en Opel, daarna met meerdere 

vrachtwagens van het merk Hanomag-Henschel. Ook 
Dinie Drent en tante Jannie, de zuster van mijn vader, 
gingen met kleding de boer op. Dat werk betekende voor 
mij lange dagen, tot ’s avonds laat aan de bak. Dat deed 
ik met veel plezier, ook in de wetenschap dat de winkel  
prima werd beheerd. En ook in de zekerheid dat de 
opvoeding van onze kinderen in goede handen was”.

Bijzonder door gewoon te doen
Dat passen op de winkel en veel meer dan dat, gebeurde 
vooral door Jannie Klinkhamer, ook nog eens fulltime 
moeder van zoon Jeroen en dochter Leonie. Jannie 

Klinkhamer ging klantgericht en ook enthousiast te werk 
en zorgde voor de nodige sfeer in de winkel. 
Jannie daarover: “Ach, in de begintijd van de jeans stond ik 
soms zelfs met een broek met wijde pijpen en een soort 
cowboyoutfit in de winkel. Maar je bent ook bijzonder 
door gewoon te doen denk ik en daarmee red je het hier. 
Ik heb geleerd dat het inrichten van een winkel ook met 
‘verleiding’ te maken heeft. Een aantrekkelijk ingerichte 
winkel lokt nu eenmaal klanten. 
Dat gold ook voor de jeansboetiek ‘Het Zoldertje’ op de  
eerste verdieping, dat heel populair werd en ook voor de 
rest van de winkel belangrijk was.

Grietje Klinkhamer-Strootker tijdens de heropening 

in 1985. Het originele getypte briefje is in de loop 

der jaren bewaard gebleven. 
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Je thuis voelen in een vertrouwde omgeving, nog zoiets. 
We namen bewust veel tijd voor onze klanten, die in alle 
rust koffie konden drinken en gezellig konden bijpraten. Zo 
bouwden we in Westerhaar-Vriezenveensewijk, maar ook 
in diverse andere plaatsen in de directe omgeving en regio 
een trouwe klantenkring op. 
Die hebben we altijd gekoesterd en dan krijg je er ook het 
nodige voor terug”, zegt Jannie.

De bakens verzetten
In de tachtiger jaren van de vorige eeuw liet de structurele 
werkloosheid in de regio haar sporen na wat het koopgedrag 
betreft. Winkels hadden het daardoor logischerwijze ook 
moeilijk en moesten de bakens verzetten. 
Johnny blikt terug: “Natuurlijk kenden we ook onze zorgen, 
maar we hebben altijd geprobeerd om bij de tijd te blijven. 
Dat gold ook voor de aanschaf van onze producten, als-
ook de betaalbaarheid ervan. In Vriezenveen hebben we 
vanaf maart 1983 ook nog een kleiner nevenbedrijf aan het 
Westeinde gehad. Toch kozen de klanten al te vaak bewust 
voor de winkel in Westerhaar, zodat die in Vriezenveen na 
vijf jaar werd gesloten. 
Voor Klinkhamer Mode gold altijd “voor elk wat wils”,  
zowel klassiek als wat moderner, dat sprak ons en de 
klanten aan. En daarbij schroomden we niet om als het 
nodig was te verbouwen. Stilstaan is achteruitgang. In 
1994 vergrootten we het winkeloppervlak tot 500 m2, 
kwam er een grote koopjeskelder en werd het magazijn 
boven de winkel gesitueerd”.

Terugzien in dankbaarheid
In 2000 werd zoon Jeroen de vierde in de dynastie van het 
familiebedrijf en nam het aandeel van zijn moeder over. 
Tien jaar lang deed Jeroen, die daarvoor ook al in winkels 
elders het verkoopvak had geleerd, ervaring op door  

samen met zijn vader de zaak te runnen. Vanaf 2010 
zwaaien Jeroen en zijn echtgenote Annemiek volledig de 
scepter over het familiebedrijf Klinkhamer Mode.
Johnny en Jannie Klinkhamer trokken zich geleidelijk terug 
uit de voor hen zo vertrouwde winkel. 

Was dat niet moeilijk? 
Het ondernemersechtpaar is er eerlijk in. Johnny daarover: 
“In het begin was dat best moeilijk, dat geef ik toe. Je hebt 
toch de neiging om je met zaken te blijven bemoeien. Het 
verstand wint het dan van het gevoel en dan weet je dat 
het gewoon goed is dat we afscheid hebben genomen en 
dat we dan ook echt afstand moeten nemen. 

Jannie en Johnny in de toen 

gemoderniseerde winkel van 1985.
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We zijn heel blij met de wijze waarop Jeroen en Annemiek 
dit honderdjarige bedrijf voortzetten, ze hebben het in de 
vingers.” 
Jannie deelt dat gevoel: “We kunnen terugkijken op een 
prachtige periode. Daarbij denken we ook aan ons trouwe 
en ook vakkundige winkelpersoneel, dat was echt tot  
steun voor ons. Natuurlijk waren er wel eens periodes met 
ups en downs, zoals bij elk bedrijf. We zijn dankbaar dat het 
zo goed heeft uitgepakt”.

Johnny en Jannie genieten nu volop van hun vrije tijd 
en van hun kinderen en kleinkinderen. “Dat is toch het 
voornaamste en dat wordt je geschonken. We hopen 
als betrokken toeschouwers nog vele jaren in goede 
gezondheid de voortgang van ons familiebedrijf Klink-
hamer Mode te volgen. Het is goed zo en meer vrije tijd 
is ook wel eens fijn”, zo besluiten een zichtbaar tevreden 
Johnny en Jannie Klinkhamer. 

Tijdens de prijsuitreiking van de landeliijke verkiezing 

‘Modezaak van het jaar’ in 2000, feliciteerde Jack van Gelder 

Jannie en Johnny, die namens Klinkhamer Mode de 2e prijs  

in ontvangst namen in het segment ‘Gemengde mode’.
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WWinkelen en venten
Een memorabele ventperiode van Johnny Klinkhamer 
Bij de al wat oudere lezers die weleens het spel Electro 
hebben gespeeld, gaat bij het woord ‘parlevinker’ vast en 
zeker een lampje branden. 
Inderdaad: een varend koopman. Voeg daar het woord 
‘marskramer’ bij en je komt met een combinatie ervan 
terecht bij Johnny Klinkhamer. Als erkend venter van 
kleding hield de toenmalige winkelier uit Westerhaar-
Vriezenveensewijk de vaart erin en het hoofd erbij. Hoewel 
het zeker ook om het hart ging: het directe menselijke 
contact met klanten. 
Vanaf de vijftiger jaren van de twintigste eeuw werd er al 
gevent met een bestelwagen met kleding, aanvankelijk 
door tante Jannie, de zus van Johan Klinkhamer en tante van  
Johnny. Dinie Drent uit Vriezenveen ventte er later ook wat 
af in Vroomshoop, Daarlerveen, Daarle, Den Ham en andere 
plaatsen. Vanaf de zeventiger jaren kwam Johnny als venter 
in actie en hij ging er mee door tot begin negentiger jaren, 
toen de modezaak van Klinkhamer drastisch verbouwd en 
ook vergroot werd.

Venten in een gemoedelijke sfeer
Johnny Klinkhamer was doordeweeks vaak ‘s ochtends in de 
winkel te vinden. In de middagen en op zaterdag ging hij 
met veel plezier de boer op. Ook letterlijk in plaatsen als 
Sibculo, Kloosterhaar, Bruinehaar, de Pollen, Bruchterveld 
en Langeveen. “De route stemde ik af met Dinie Drent. Je 
kwam bij mensen thuis met een uitgebreide collectie en 
dat varieerde van kousen, ondergoed, bh’s en korsetten tot 
maatpakken, mantels, truien, overhemden, rokken, blouses 
en ga zo maar door. En dat in allerlei maten en kleuren. 
De slaapkamer fungeerde meestal als paskamer en ter 
plekke werd beslist en gekocht of besteld. Bij kinderrijke 
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gezinnen kon ik heel wat kwijt en ik was er ook kind aan 
huis. Soms nog even pingelen om een onderbroek van 98 
cent... Ik kan het me nog als de dag van gisteren herinneren.  
Het hoorde bij de sfeer, die ook werd getekend door 
gemoedelijkheid aan de koffietafels met sloten koffie en 
met een plakke koek of stoete waarbij allerlei zaken en ook 
persoonlijke gebeurtenissen de revue passeerden” zegt 
Johnny Klinkhamer.

“He’j nog wat neudig?”
Juist die ongedwongen stemming zorgde ervoor dat Johnny 
Klinkhamer een graag geziene gast was. Hij voelde zich ook 
thuis in het buitengebied en bij z’n streekeigen bewoners. 
Daarbij was veelal het dialect de voertaal. 
“Die klantenkring moest ik natuurlijk eerst wel opbouwen. 
Mijn openingsvraag “He’j nog wat neudig?” weet ik nog. 
Ook de reacties in de trant van “Bent d’r nog anbiedings 
of koopies?” klinken mij nog bekend in de oren. Ik kwam 
natuurlijk ook bij klanten die het bepaald niet breed hadden. 
Dan werd er soms op afbetaling afgesproken en kwamen we 
er zo uit. M’n klanten leerde ik in de loop van de jaren steeds 
beter kennen en van tevoren wist ik wat ik aan kleding mee 
moest nemen. Je kreeg ook een echte band met elkaar. Dat 
bleek uit de vele rouw- en trouwkaarten, die mijn vrouw 
Jannie en ik ontvingen. Daar gingen we ook steeds naar 
toe”, zo blikt de erkende venter terug.

Rekkies, knienties en rekken
Meerdere vrachtwagens met speciale rekkies voor de kleding 
reden met Johnny Klinkhamer achter het stuur zes dagen 
per week door de dreven van Westerhaar-Vriezenveensewijk 
en omgeving. Op een keer was dat met een Ford Taunus, die 

in feite al afgeschreven was en vervangen zou worden door 
een jonger model. Op de Paterswal zat Johnny Klinkhamer 
ineens zonder benzine. Wat bleek? De hele benzinetank was 
er onderuit gevallen. Dat werd provisorisch hersteld door 
de geschoolde monteur, waardoor de thuishaven, in casu 
Klinkhamer Mode, toch nog al pruttelend werd bereikt.
Soms ging Johnny Klinkhamer ook met kleding op pad met 
zijn toen nog jonge zoontje Jeroen. Bij een vaste klant bleken 
de vrijgezelle zonen, bomen van kerels, vertederd door dat 
leuke jochie en haalden spontaan een knientie voor hem 
op. Johnny Klinkhamer toonde zich hoffelijk. Hij nam het 
konijntje mee en moest toen prompt een konijnenhok voor 
Jeroen in elkaar timmeren. 
“Voor wat hoort wat en op zo’n spontane geste kun je alleen 
maar positief ingaan, zo werkt dat. Ook kwam ik regelmatig 
thuis met een maaltje bonen of iets anders aan eten van 
de boeren. 
Ik was graag onder de mensen en m’n ventersbestaan 
was een hele mooie tijd. Ik weet nog hoe ik samen met 
Jannie met hele rekken vol met kleren naar senioren in 
verzorgingshuizen Het Haarhuus en De Vriezenhof ging. 
Klanten zijn tegenwoordig mobieler en dat is allemaal 
verleden tijd. Toch had ik deze ventperiode niet graag willen 
missen ” zegt Johnny Klinkhamer.

Klinkhamer z’n trouwe klanten. Zo werd de kwieke 
honderdjarige Klinkhamer verrast met een nieuw 

assortiment koffiekopjes en theeglazen. Vast 
en zeker worden daar nog ontelbaar vele kop-
jes uit geschonken. De koffiehoek bij Klinkha-
mer Mode is onveranderd populair bij de klan-
ten. En je komt er gezellig op de koffie, dat is 

nog eens andere koek. 

DE hoort erbij
Douwe Egberts gaat al generaties mee met Klink-
hamer Mode. Gezellig koffie drinken, even bij-
kletsen, het hoort er helemaal bij. Douwe 
Egberts komt zoals bekend van oorsprong 
uit het Friese Joure, waar de inwoners nuch-
ter en hard werkend zijn. Daarom past dit 
merk misschien ook zo naadloos bij Klinkha-
mer Mode. Douwe Egberts waardeert net als 
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WWerken bij Klinkhamer Mode...
Tiny Fraterman-Smit (56) was één van de 
herkenbare en vertrouwde gezichten voor 
vele klanten in de historie van Klinkhamer 
Mode. Vanaf 1975 was ze onafgebroken 16 
jaar verbonden aan het kledingbedrijf. 
Vanwege de op handen zijnde geboorte van 
haar eerste kind John stopte ze als verkoop-
ster en concentreerde ze zich vervolgens op 
het moederschap en de huishouding.
“Ja, die keuze heb ik gemaakt, omdat mijn 
echtgenoot Dick toen als De Gordijngigant 
zes winkels had. Op zich vond ik het wel 
spijtig dat ik moest stoppen, al was de 
oorzaak wel plezierig. Ik heb bij Klinkhamer een prachtige 
tijd gehad met een aardige baas en bazin, bij wie ik me kind 
aan huis voelde”, zegt Tiny.
De verkoopster genoot altijd van het bezoek van klanten 
en ook wanneer die tevreden het winkelpand verlieten. “Ja, 
die contacten gaven voldoening en ik vond het ook een 
mooi vak. Die contacten met de klanten kunnen je ook zelf 
verrijken als mens. 
Ook heb ik bij Klinkhamer Mode een goede leerschool gehad. 
Wel merkwaardig eigenlijk dat ik in dit kledingvak gerold ben. 
Ik zat destijds al een paar maanden op de Kappersschool en  

was op zoek naar een geschikt stageadres. 
Toen zag ik een advertentie van Klinkhamer 
en maakte een switch, die achteraf gezien 
heel goed uitpakte”, zegt de geboren en 
getogen Westerhaarse.
Tiny bleek echt geknipt voor de kleurrijke 
wereld van de mode en houdt ervan met 
mensen om te gaan. 
Tiny daarover: “Ik vind het knap hoe 
modezaken in deze digitale tijd met z’n 
webwinkels overeind blijven. 
Het is ook mooi dat Klinkhamer Mode als 
familiebedrijf op deze wijze het honderdjarig 

bestaan viert. Ik heb er een fijne tijd gehad en niet voor niets 
ben ik er zo lang gebleven”.  

en een afsluitend etentje. “Een prachtig 
afscheid, dat mij deed beseffen dat ik het 
heel goed heb gehad bij Klinkhamer Mode. 
We vormden een echt team en daar had de 
familie Klinkhamer een groot en werkzaam 
aandeel in. 
Zo gingen we samen met onze partners 
met z’n allen wel eens weekendjes weg 
en ook herinner ik mij een onvergetelijke 
skivakantie in de Harz. Verschillenden van 
ons stonden voor het eerst op de lange 
latten, dat was zowel komisch als gezellig,” 
zo herinnert Margreet zich dat bijzondere 

buitenlandse uitje nog goed.
Momenteel genieten Margreet en haar man Joop (67) in 
hun woonplaats Almelo van hun welverdiend pensioen. 
“Heerlijk, we hoeven niets meer en daarbij kunnen we ook 
volop genieten van onze vier lieve kleindochters. 
Dat doe ik ook in de wetenschap dat ik bij Klinkhamer een 
geweldig fijne tijd heb gehad, die ik nooit zal vergeten”.  

De in Westerhaar-Vriezenveensewijk 
geboren Margreet Mulder-Hilbink (65) was 
vanaf 1996 ruim 19 jaar verkoopster bij 
Klinkhamer Mode. 
Als inmiddels Almelose keerde ze in 1996 
voor een modeshow terug naar haar 
geboortegrond, op verzoek van haar moeder 
die daar actief was bij de vrouwenvereniging. 
Bij die modeshow in Westerhaar-Vriezen-
veensewijk liep Margreet als model  
mee. Ze werkte toen nog bij de 
felicitatiedienst, waar ze ook kleding 
verkocht. 
Die modieuze aanpak bleef niet onopgemerkt bij het 
echtpaar Johnny en Jannie Klinkhamer en van het één  
kwam het ander. 
“Ja, ik werd gevraagd voor een functie als verkoopster 
en ben dat bijna twintig jaar geweest. Johnny en Jannie  
beschouwde ik nog meer als goede vrienden dan als baas 
en bazin en ik had ook hele fijne collega’s. De aanwezige 
gemoedelijkheid en sfeer in de winkel deed de rest. Dat 
werd door de klanten als heel prettig ervaren en zelf vond 
ik het altijd fijn om mensen in een ontspannen omgeving 
goede en eerlijke adviezen te geven. De klanten voelden 
zich thuis in de winkel en dat zorgde er natuurlijk voor dat 
ze steeds weer terug kwamen”, zegt Margreet. 
Op 30 juni 2015 werd afscheid genomen van de vakkundige 
verkoopster en dat ging gepaard met waarderende woorden 
van Jeroen, bloemen, ook van collega’s, leuke attenties 

“Veel geleerd in
een prettige 

werkomgeving”Tiny Fraterman-Smit: 

“Via een mode-
show bij Klinkha-

mer Mode”Margreet Mulder-Hilbink: 

...enkele medewerkers aan het woord
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WWerken bij Klinkhamer Mode...
Op vrijdag 4 september 2015 werd met 
de nodige feestelijkheden het zilveren  
jubileum van Conny Poffers-Meijerink bij 
Klinkhamer Mode luister bijgezet. 
Geen wonder, want zowel de werkgever als-
ook de klanten zijn dol op de nu 45-jarige 
verkoopster, die voor iedereen een vriende- 
lijk woordje over heeft. 
De blonde boerendochter uit Bruchterveld 
weet al 25 jaar van wanten bij Klinkhamer 
Mode en wist ook al heel gauw dat ze in 
een winkel wilde werken. Een middelbare 
studie in Emmen, met zowel middenstand 
als textiel, werd met succes afgerond. 
Wat nu? Een advertentie van Klinkhamer Mode trok 
de aandacht van Conny Meijerink en de rest is historie.  
Hoewel, het was rond de sollicitatie nog even spannend,  
want Conny ging eerst met een vriendin op vakantie.  
Zoals het een goede modezaak betaamt, werd er een mouw 
aan gepast en volgde er snel een sollicitatiegesprek met de 
toenmalige eigenaren Johnny en Jannie Klinkhamer. Het 
klikte direct van beide kanten en sinds dat moment zijn 
Conny en Klinkhamer onafscheidelijk.
“Ja, noem het maar een goed zilveren huwelijk, want ik heb 
het nog steeds enorm naar m’n zin. Ik vind het fijn om met 

mensen te werken en hen ook van dienst 
te kunnen zijn. Eerlijke adviezen geven en 
dat in alle rust scoort gewoon en dan is de 
goede en ontspannen sfeer in de winkel van 
groot belang. Slagen en goed gekleed zijn, 
ook met de nieuwe modetrend, geeft een 
goed gevoel en dat kun je uitstralen. Het 
gaat als verkoopster ook om de oprechte 
interesse in je klanten en het geeft steeds 
weer voldoening als de goede keuze is 
gemaakt”, zegt Conny, getrouwd en moeder 
van twee dochters.
Conny vindt dat Klinkhamer heel bewust 

met modetrends meegaat. “Daardoor hebben we ook 
zo’n uitgebreid klantenbestand, die dat waardeert. We 
hebben daarnaast ook oog en oor voor onze trouwe, ook 
oudere klanten, die ons als een vertrouwd koopadres 
zien. Die adviseer je ook zo goed mogelijk. De meerdere 
verbouwingen bij Klinkhamer geven aan dat deze winkel 
aantrekkelijk wil zijn en blijven en ook uitstraling wil houden 
en met de tijd wil meegaan. Dat is een goed teken en dat 
wordt ook door klanten opgemerkt”, zegt Conny.
Bij de viering van het 25-jarig jubileum werd ze aangenaam 
verrast met bloemen, een attentie en een etentje. Tevens 
werd ze geroemd om haar enthousiasme en gedrevenheid. 
“Toch wel mooi dat ik me gewaardeerd weet, dat stimuleert 
natuurlijk. We werken met een heel leuk team aan een 
soort van familiegevoel. Ik werk elke week op de dinsdag, 
de vrijdag en de zaterdagmiddag met optimaal werkplezier. 
Wat wil je nog meer?”

dat scoort ook. Kleding kopen is veel meer 
dan snel shoppen en daarvoor moet je de 
klanten de tijd volop gunnen. Meegaan 
met deze digitale tijd kun je doen door je 
website echt up to date te hebben en daar is 
bij Klinkhamer sprake van”, zegt Odil.
Met veel plezier gaat Odil regelmatig met 
Jeroen en Annemiek Klinkhamer mee 
naar plaatsen als Amsterdam om daar de 
jongste mode te bekijken. “Qua kledinglijn 
kun je niet achterblijven met de keuzes 
voor de collecties en daarin is Klinkhamer 
een trendsetter. Heel mooi, want dan heb 

je ook echt iets te bieden. Vergeet niet dat de kopers van 
tegenwoordig veel vergelijkingsmateriaal en natuurlijk ook 
eisen hebben. Fijn is het dat wij bij Klinkhamer Mode echt 
iets kunnen bieden dat aan die eisen voldoet”.
Steeds weer rijdt Odil met plezier de afstand van Harden-
berg naar haar werkplek in Westerhaar-Vriezenveensewijk 
en vice versa. “Je weet dat je als verkoopster ook gastvrouw 
bent en dan moet je ook aan dat beeld beantwoorden. 
Dat betekent vriendelijkheid en opgewektheid en er ook 
gewoon goed uitzien. Dit vak is nog steeds een uitdaging 
en ik heb geen seconde spijt dat ik destijds na mijn stage  
bij Klinkhamer Mode ben blijven hangen”, besluit Odil.

Odil Wind (31) is bij Klinkhamer Mode 
blijven hangen en heeft geen seconde spijt 
gehad. Ze is als verkoopster sinds november 
2005 één van de bekende gezichten bij 
Klinkhamer Mode. 
De kwieke, donkerharige verkoopster deed 
haar eerste winkelervaring op bij Blokker 
in Vroomshoop. Odil studeerde aan de 
MBO Detailhandel in Hardenberg en raakte  
behalve in de verkoop ook thuis in de wereld 
van de administratie. Zij zocht voor haar 
studie een geschikte stageplek en vond 
die bij Klinkhamer. Daar bleef ze aan het 
werk en dat tot op de dag van vandaag. “Hier heb ik het 
verkoopvak echt geleerd en dat heeft me veel voldoening 
gegeven. Het gaat erom de klanten een eerlijk advies te 
geven en hen ook tijd en ruimte geven om eerst rustig 
zelf rond te kijken. Als er behoefte is, adviseer ik, maar dat 
moet je op het goede moment doen. Zoiets moet je denk ik 
aanvoelen en daarvoor is het belangrijk je klanten te kennen 
en er een band mee op te bouwen”, zegt de bescheiden en 
goedlachse verkoopster. 
Zij groeide op in Westerhaar en woont momenteel met 
haar partner in Hardenberg.
Odil geeft aan dat klanten, zowel oud als jong, zich echt 
thuis moeten voelen bij Klinkhamer Mode. “Daarop wordt 
echt ingespeeld bij de inrichting van de winkel. Geen saaie 
opstelling met vooral lange rekken, maar een gevarieerd en 
sfeervol geheel. Ook in alle rust dat gemoedelijke gesprekje 
met een kopje koffie erbij aan die gezellige bruine tafel, 

“Een goed 
zilveren 

huwelijk”Conny Poffers-Meijerink: 

“Blijven hangen 
en geen seconde 

spijt gehad”Odil Wind: 

...enkele medewerkers aan het woord
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In 1994 werd de uitbreiding groots aangepakt. Het 
resulteerde in een verbouwing die ruim negen maanden 
duurde. Het gehele pand werd in een nieuw jasje gestoken. 
Daken werden vervangen, er kwam een compleet nieuwe 
buitenmuur en luifel om het pand en de gewenste 
uitbreiding naast het bestaande pand werd gerealiseerd. 
Het winkeloppervlakte werd vergroot naar ruim 500 m2 
zodat de klant alles op één verdieping kan vinden. Tevens 
werd het magazijn centraal boven de zaak gerealiseerd en 
kwam er een grote koopjeskelder. 
Door deze verbouwing werd er ingespeeld op de trend van 
schaalvergroting. Klinkhamer Mode had vanaf dat moment 
de mogelijkheid om de collecties groots te presenteren, 
omdat men kon beschikken over veel meer ruimte. 
Deze laatste uitbreiding heeft mede bijgedragen aan de 
ontwikkeling die vanaf 1916 is ingezet, namelijk die van een 
‘dorpswinkel’ naar een modezaak die een begrip in de wijde 
omgeving is geworden.

Uitbreiding 1994
Simon Simonse: 
“De proef op de som pakte goed uit”

In 1999, nog net in de vorige eeuw, was de boer in rus-
te Simon Simonse uit de Noordoostpolder toe aan een 
nieuwe broek. Het probleem daarbij was dat hij toen 
130 kilogram woog. De kledingzaken in Emmeloord 
hadden geen gepast antwoord en zo kwam Simon  
Simonse bij Klinkhamer Mode in Twente terecht.
“Nergens konden of wilden ze me in Emmeloord hel-
pen, heel teleurstellend. Via mijn schoonzus Hennie 
in Daarle kwamen we bij Klinkhamer. Op dezelfde dag 
had ik een leuke opbrengst uit de verkoop van stieren 
en varkens en stak een gedeelte daarvan in mijn por-
tefeuille, zonder dat mijn vrouw het wist. Enfin, we 
slaagden wonderwel in de winkel in Westerhaar en de 
attente eigenaar bezorgde me een grote Terlenka broek 
op maat. We kochten uiteindelijk voor meer dan 1000  
gulden aan kleding, maar mijn vrouw had maar een paar 
honderd gulden bij zich”, zo herinnert Simon Simonse 
zich haarfijn dat memorabele moment. 
De gevatte polderboer stelde voor om direct bij thuis-
komst het bedrag via de bank over te maken.
“Klinkhamer vond het goed dat we het zo afwikkelden 
en op dat moment wist ik: dit wordt mijn kledingwinkel. 
Tot verbazing van ook mijn vrouw Jannie pakte ik toen 
het gevraagde bedrag uit de portefeuille en de rest is 
geschiedenis”, zegt Simon Simonse.
Inderdaad, vanaf dat moment staan Simon (68) en  
Jannie Simonse (65) te boek als vaste en trouwe klan-
ten bij Klinkhamer Mode. Elk jaar wordt wel twee keer, 
en dat met plezier, de reis van Emmeloord naar Wester-
haar-Vriezenveensewijk gemaakt. 
“We worden altijd netjes geholpen en dat in een goede 
sfeer. Het helpt bij het passen wellicht ook dat ik intus-
sen 30 kilo ben afgevallen, haha. De jongste generatie 
Klinkhamer doet het ook uitstekend en we hopen nog 
jaren in de winkel te komen”. 

De klant aan het woord

In oktober 1994 was de grote verbouwing klaar. 

De klanten werden uitgenodigd de zaak te bekijken.
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Vernieuwen en innoveren, die begrippen zweven boven 
het gesprek met Jeroen (40) en Annemiek Klinkhamer- 
Schoemaker (39).
Dat betekent met de tijd meegaan, die daarom vraagt. 
Maar daarnaast ook: het bestaande koesteren. Wat dat  
inhoudt legt Jeroen geduldig, maar tegelijkertijd 
overtuigend uit: “Service en goed maatwerk zijn nodig  
met aansprekende mode voor jong en oud, zowel voor 
jeugd en jongeren, als de al wat ouderen. 
Daarbij geldt dat door gewoon te doen dit familiebedrijf 
een bijzondere onderneming blijft, gericht op het winkelen 
nu en in de toekomst”, zegt de huidige eigenaar van 
Klinkhamer Mode.

Jeroen staat bekend als een kenner van het verleden. Dat 
blijkt onder meer uit zijn bestuursfunctie bij de stichting 
Veenmuseum Vriezenveenseveld en ook uit andere 
activiteiten. 
Gepassioneerd steekt hij van wal over het veenverleden, 
toen ook Johannes Klinkhamer zijn winkel op een 
strategische locatie aan de Kerksteeg, de latere Hoofd-
weg, in het toenmalige Vriezenveenschewijk begon. 
Prachtige authentieke foto’s uit die tijd illustreren zijn  
verhaal over de wortels van Westerhaar-Vriezenveense- 
wijk en die van Klinkhamer Mode.

Gepokt en gemazeld
Jeroen werd samen met zijn jongere zus Leonie in een echt 
ondernemersgezin geboren. Hij wist niet anders dat zijn 
ouders Johnny en Jannie altijd werkten. “Dat stempelt je 
wel natuurlijk en ons werd van jongs af aan geleerd om de 
handen uit de mouwen te steken. 
Opgroeiend bij en in zo’n winkel raak je wel vertrouwd  
met dit vak en word je als het ware gepokt en gemazeld. 
Aan m’n jeugd bewaar ik warme herinneringen en er was 
ook in de spaarzame vrije tijd de nodige gezelligheid en 
sfeer. M’n ouders spoorden me aan een goede en gedegen 
opleiding te volgen en alle mogelijke vakdiploma’s in 
de detailbranche te halen. Ze hebben me daarnaast 
altijd vrijgelaten in m’n keuze om voor de winkel en het 
familiebedrijf te kiezen. 
Toch denk ik dat ze wel content waren met mijn besluit 
om de winkel over te nemen, zodat het familiebedrijf 
voortgezet kon worden”, zegt Jeroen.

In 1994 had Jeroen zijn vakstudies afgerond en had ook het 
middenstandsdiploma behaald. Zijn ouders vonden het  
beter om eerst ervaring op te doen bij andere werkgevers. 
Zo werden de voeten onder de tafel van de familie Mars-
man bij de Formido in Vroomshoop geschoven. 
Ook kwam later zijn vroegere stagebedrijf Expert Berkhof 
in Vroomshoop in beeld. Niet toevallig waren dat beide 
familiebedrijven. Daarvoor werd ook nog de militaire 
dienstplicht gevolgd bij de Landmacht in Bergen op 
Zoom, bij één van de laatste lichtingen dienstplichtige 
pelotons in het land. Bij het negen maanden dragen van 
‘Konings wapenrok’ werd het nuttige met het aangename 
gecombineerd.
Jeroen volgde met succes de opleiding tot vracht-
wagenchauffeur en werd overgeplaatst naar de Prinses 
Margrietkazerne in Wezep.

De vierde generatie

2000
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Ook werd er als vrachtwagenchauffeur gewerkt bij NOH- 
bakkerijen in Bergentheim, dat later de naam Bakkersland 
Bergentheim kreeg. Jeroen combineerde dit met het werk 
in de modezaak.

Overname en de inbreng van Annemiek
Jeroen deed zo de nodige ervaring op. “Ja, je kunt wel 
zeggen dat ik een goede leerschool heb gehad en daar was 
het mij en mijn ouders ook om te doen.
In het jaar 2000 nam ik het aandeel van mijn moeder in 
Klinkhamer Mode over. Daardoor kon ik werkenderwijs 
de benodigde financiële armslag krijgen. Zo groeide ik op 
een natuurlijke wijze in het bedrijf, dat met zoveel inzet en 
passie door mijn ouders en vorige generaties Klinkhamer 
was opgebouwd”.
In 2010 zette Jeroen meteen in op een ingrijpende interne 
verbouwing van de winkel, met toepassing van de laatste 
trends. De indeling en ook het totale interieur werden  
totaal vernieuwd en ook werden de heren- en dames- 
afdeling omgewisseld. “Vernieuwen en innoveren zijn nodig 
om je staande te houden en op de toekomst voorbereid te 
zijn”, zegt de jongste telg van de Klinkhamerdynastie.

Even terug naar 1992. Een gezellig stapavondje bij 
discotheek Sixty-Five in Vriezenveen had grote gevolgen 
voor Jeroen en de ook nog vrijgezelle Annemiek Schoe-
maker uit Vriezenveen. De ontluikende liefde bleek 
wederzijds en sindsdien zijn beiden onafscheidelijk. 
Een waardevolle traditie deed weer opgeld en de ‘vrouw 
des huizes’ wist van werken. Annemiek was jarenlang 
kapster en was in de praktijk aanpakken gewend. 
Er kwamen twee dochters Tess en Lian, die nu 7 en 4 jaar 
jong zijn. Vanaf september 2008 draait Annemiek mee in 
de winkel. “We hebben een enthousiast en ook gezellig 
team en dat werkt stimulerend, ook naar de klanten toe. 

Goed teamwork en op elkaar ingespeeld zijn is van het 
grootste belang en dat geldt natuurlijk ook voor Jeroen en 
mij. De zorgtaken en aandacht voor het gezin en de winkel 
moeten ook goed gecombineerd worden. 
Een winkel moet echt uitnodigend zijn en dat voelen de 
klanten ook aan. Het kennen van trends in de mode is van 
groot belang en daar spelen we samen op in. Natuurlijk 
blijft er wel eens wat kleding over, ook nadat het in de 
koopjeskelder heeft gehangen. We doen dat dan naar de 
projectgroep Albanië in Vriezenveen, dan komt het goed 
terecht. 
Eén van de sterke punten van onze winkel vind ik ook dat 
we een heel gevarieerde klantenkring kunnen bedienen, 
waarbij goede serviceverlening altijd voorop staat”, zegt 
Annemiek.

Het totaal beleven van klanten
Jeroen Klinkhamer, ondernemer in hart en nieren, is 
van mening dat Klinkhamer Mode, juist na een eeuw, 
waar nodig vernieuwend en innoverend moet zijn.  
“Dat uit zich onder meer in een actuele website en een 
actieve eigentijdse reclame-aanpak. Niet voor niets zijn 
wij elke week in Amsterdam op de beurs en bij fabrikanten 
om daar up to date in te kopen. Met de inkoop van 
collecties lopen we altijd ruim een half jaar vooruit, dus  
bijvoorbeeld in de zomer kopen we de wintercollecties 
alweer in. 

We kijken bewust steeds naar de trends en we kijken ook 
vooruit. We houden onze vaste klanten, van dichtbij, maar 
ook van heinde en verre, regelmatig op de hoogte van onze 
producten. Ter gelegenheid van het honderdjarig jubileum, 
best uniek voor een familiebedrijf, pakken we uit met een 
rijk geïllustreerd jubileumboek. Ook komen er flyers en 
huis-aan-huis kranten van ons in 2016 en laten we zo ons 
visitekaartje duidelijk zien”, zegt Jeroen.
In blakende gezondheid viert de springlevende en kwieke 
eeuweling haar jubileum. De eigen identiteit wordt 
gekoesterd en dat wordt door de klanten gewaardeerd. 

Jeroen en Annemiek Klinkhamer: 
“regeren is vooruitzien”

Na de ingrijpende interne verbouwing in 2010 was de toen 

anderhalfjarige kleindochter Tess al van de partij.
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Regeren is ook vooruitzien. Jeroen en Annemiek kochten 
onlangs de voormalige garage met het woonhuis naast de 
zaak, met het oog op een uitbreiding in de nabije toekomst. 
“In feite is de cirkel weer rond voor onze familie. Waar 
Johannes in 1916 mee begon is nu weer geheel in handen 
van ons als 4e generatie. Uitbreiding en vernieuwing kan 
de komende jaren gestalte krijgen. Het gaat daarbij om 
de totale beleving voor klanten, inclusief de gezellige 
koffiehoek. 
Ja, dan denk ik ook aan andere producten dan kleding. 
Een vergroting van het winkeloppervlakte biedt nu  
eenmaal meer mogelijkheden om dat toekomstige  

winkelen mogelijk te maken. We werken momenteel 
deze ideeën uit, die er zeker aan bij kunnen dragen dat 
Klinkhamer Mode nog vele jaren voort kan. 
Wie weet dat onze beide dochters Tess en Lian de 
vijfde generatie Klinkhamers gaan vormen. Dat is nog 
toekomstmuziek en wat dat betreft spiegel ik mij aan 
het advies dat mijn ouders mij destijds gaven. Die boden 
mij ook de vrije keuze en met overtuiging ben ik deze uit-
daging met ons familiebedrijf aangegaan. 
We zijn dankbaar voor deze mijlpaal van honderd jaar 
Klinkhamer Mode en hopen nog vele jaren vorm en  
inhoud aan dit mooie bedrijf te geven”, zo besluit Jeroen. 

Cesley Nijen Twilhaar:
“Ik ontdekte de jonge kant van Klinkhamer Mode”

Cesley Nijen Twilhaar (28) gaat behalve met kinderen 
ook veel met jonge moeders om als locatiemanager van 
het kindcentrum ‘De Kleine Wereld’. 
De inwoonster van Westerhaar-Vriezenveensewijk, 
moeder van een dochtertje van 7 jaar en een zoontje 
van 3 jaar kwam min of meer bij toeval in aanraking met 
Klinkhamer Mode. “Dat was zo’n twee jaar geleden, 
toen ik Annemiek Klinkhamer voor de oudercommissie 
vroeg. We kregen leuke contacten met elkaar en voor  
ik het wist kwam ik voor het eerst in de modezaak aan  
de Hoofdweg. Het was mooi om daar ook vele eigen-
tijdse merken voor jongere vrouwen te ontdekken. Ik 
kon er direct prima slagen, ook door de goede adviezen 
in deze eigentijdse winkel”, zegt Cesley.
Mond-tot-mondreclame doet veel natuurlijk. Dan kun 
je ook een verrassend goed adres ontdekken, zoals in dit 
geval Klinkhamer Mode.
Steeds meer jonge vrouwen en mannen vinden ook 
hun weg naar de modewinkel. Cesley heeft er een 
vast adres voor haar outfit bij gekregen. “Ja, zo werkt 
het toch. Als je zo goed slaagt, wil je dat delen met 
anderen. De relatie tussen kwaliteit en prijs klopt bij 
Klinkhamer Mode en daardoor ga ik er steeds weer met 
plezier naartoe. Je kunt hier echt slagen en je wordt 
heel goed en op vriendelijke wijze geholpen. Ook van 
anderen hoor ik positieve reacties. Ik heb geen seconde 
spijt dat ik met Annemiek Klinkhamer, behalve over de 
oudercommissie, destijds over kleding gesproken heb. 
Dat heeft mij en ook anderen een prima kledingzaak 
opgeleverd, waar het ook beslist gezellig is”. 

De klant aan het woord

Familie Klinkhamer v.l.n.r.: Lian, Tess, Jeroen en Annemiek.

De eerste advertentie die in 

2016 werd gezet in diverse kranten.
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De familie Klinkhamer is maatschappelijk betrokken bij haar 
omgeving. Het ondersteunen van de vele verenigingen in het 
dorp Westerhaar-Vriezenveensewijk, maar ook daarbuiten, is 
in de loop der jaren vanzelfsprekend geworden.

Ook geeft men geregeld kleding, nadat het in de 
koopjeskelder heeft gehangen, aan de werkgroep Albanië 
uit Vriezenveen. De inkomsten na verkoop van de kleding 
worden gebruikt voor het inhuren van een extra leerkracht 
op een lokale school in Albanië. Ook stelt men al jaren  
gratis kleding beschikbaar aan tientallen leerkrachten uit het  
Oekraïense Tsjernobyl, die samen met hun leerlingen uit 
het gebied in de gemeente Twenterand twee maanden op 
krachten komen van de gevolgen van de kernramp in 1986.

Jeroen Klinkhamer is als bestuurslid sinds 1999 betrokken 
bij de lokale ondernemersvereniging Algemeen Zakelijk 
Belang. Hij is daar vele jaren als secretaris lid geweest van 
het dagelijks bestuur. Op dit moment is hij nog steeds  
algemeen bestuurslid. 
Jeroen is in 2002 betrokken geweest bij de oprichting 
van het ‘Detailhandels Platform Twenterand’, waarin hij 
nog steeds actief is. Een overkoepelende organisatie die  
gevraagd en ongevraagd namens alle detailhandels- 
ondernemers uit Twenterand, adviezen en meningen geeft 
aan overheidsinstanties. 
Sinds 2014 is Jeroen politiek betrokken als raadslid van 
de gemeente Twenterand, waar hij ook de ondernemers-
belangen geregeld onder de aandacht brengt.

Maatschappelijk betrokken
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H
Ondernemen zit de Klinkhamers in het bloed. Altijd kijken 
naar de toekomst en de mogelijkheden die deze kan gaan 
bieden. In de zomer van 2015 kochten Jeroen en Annemiek 
het naastgelegen bedrijfspand met bijbehorende woning 
om weer uitbreidingsmogelijkheden te hebben. Het perceel 
met een oppervlakte van bijna 2000 m2 heeft de deur 
geopend naar nieuwe kansen en uitdagingen.

Plannen maken
Het ontwikkelen van plannen is een tijdrovend maar ook een 
mooi proces. Besprekingen voeren over bestemmingsplan-
wijzigingen, maar zeker zo belangrijk: nadenken over 
de toekomstige invulling van deze locatie. Jeroen en 

Annemiek nemen 
in hun achterhoofd 
mee wat hun 
voorgangers Johnny 
en Jannie altijd 
hebben verkondigd 
namelijk: “beter 
groot op één 

locatie, dan klein op meerdere”. Dit is ook precies de reden 
dat er is gekozen voor de aankoop van een naastgelegen 
pand. Op deze manier kan er naar plannen worden gekeken 
waarbij de winkel uiteindelijk kan uitgroeien naar zo’n 1.350 
vierkante meter. Dat is drie keer zo groot als de zaak nu is.
“Natuurlijk moeten er nog veel besluiten worden genomen 
en keuzes worden gemaakt, maar plannen maken is 
misschien wel het allermooiste van ondernemen. Vooral als 
je er weer ruimte voor hebt” zegt Jeroen.

De toekomst zal het leren
Ondernemen in de 21e eeuw is anders dan in de vorige 
eeuw. Internetverkopen en een veranderd koopgedrag 
van consumenten heeft zijn sporen in detailhandelsland 
nagelaten. Veel collega’s stopten er de afgelopen jaren 
mee. Sommigen wegens gebrek aan overnamekandidaten, 
anderen weer wegens tegenvallende omzetten. 
Jeroen en Annemiek zien ondanks de veranderingen de 
toekomst rooskleurig tegemoet. “Wij denken na hoe we 
onze klanten in de toekomst dat kunnen bieden wat ge- 
wenst is. Het ideale beeld zal zijn dat er een eigentijds 
ingerichte, groot formaat winkel is, waardoor het een 
belevenis gaat worden om naar Klinkhamer Mode te komen. 
Maar altijd zullen we onze klanten het belangrijkste van 
alles laten zijn, dat deden onze voorgangers en dat zullen 
wij ook blijven doen”, sluiten Jeroen en Annemiek af.

Het oog gericht op de toekomst

Staat de vijfde generatie te wachten...
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