De Kastanje Aangekleed wonen
Alsof je een gezellige woning binnenstapt waarin volop geleefd wordt. Dat is de eerste indruk zodra je over de
drempel stapt van De Kastanje. Een stijlvolle modezaak in eenzelfde sfeervolle omgeving.

‘We staan hier in een leslokaal en een speellokaaltje’, begint eigenaresse Diana Brugman
direct enthousiast te vertellen. ‘Dit was vroeger een bewaarschooltje voor kinderen die
nog niet naar het basisonderwijs gingen.’
Een pand met een geschiedenis, die vandaag
de dag nog steeds een warm gevoel oproept.
Alleen hebben de lessenaars plaatsgemaakt
voor een stijlvolle kleding- en interieurcollectie. ‘Wij verkopen shabby chique, draagbare
en stijlvolle kleding, waarbij met name kwaliteit erg belangrijk is. Natuurlijke vezels geven
een mooiere kleur en dus hebben we in onze
collectie merken opgenomen, die gebruikmaken van deze materialen. Op het gebied van
interieur verkopen wij onder andere klein
antiek, oude en nieuwe serviezen en antieke
platen. Het geeft de winkel een huiselijk en
aangekleed uiterlijk.’
Stijlen
Lopend door de vijf kamers komen we verschillende stijlen tegen. Zo ademt het ‘leslokaal’ de Engelse stijl uit die nog eens benadrukt wordt door de grote Chesterfield bank.
In dit gedeelte vinden we onder andere de collectie van Magallan & Mulloy, een merk dat
verfijnde, doch robuuste waterdichte laarzen
en tassen ontwerpt. ‘Ik ben erg enthousiast
over dit merk’, vertelt Diana Brugman. ‘De
laarzen zijn zeer draagbaar, of je er nu mee
gaat wandelen of je doet er even snel boodschappen mee.’ Een andere kamer nabij het
keukentje neemt je mee naar het hoge noorden van Europa, waar we de collectie van het
Noorse merk Oleana aantreffen. ‘We hebben

een grote collectie van dit merk opgenomen
in onze winkel. De mensen komen werkelijk
overal vandaan om deze kleding bij ons te
kopen. Andere merken die wij in onze collectie
verkopen zijn Aigner, Brax, Closed, Van Laak,
Pepeat, No Man’sland, Panara, Triver, Hiltl,
Tailor Hoff, Allan Edmonds, John Partridge,
William Lockie, Petrusse, Gien en Le Jaquard
Francais.’
Compliment
Het verkopen zit Diana Brugman in het bloed.
Als kind van ondernemers was het niet vreemd
dat ze zelf ook het ondernemersschap ging uitoefenen. Ze bouwde de winkel langzaam uit tot
een florerende mode- en interieurzaak. ‘Doordat
mijn man en ik veel aan fairs hebben deelgenomen, geniet De Kastanje landelijke bekendheid. Veel van onze klanten vragen, waarom
Diepenheim? Nou, ik werd verliefd op het pand!
Ik keek door de ruitjes en dacht: dit moet het
worden. We hebben er zelf ook nog een aantal
jaren gewoond, maar we hebben de winkel
steeds meer uitgebouwd. Ik voel me heerlijk
hier. Het geeft een goed gevoel om iemand mooi
aan te kleden. Ik zie het ook als mijn taak om
iemand te wijzen op andere kleuren en pasvormen. Als mensen er mooi uitzien en hierop door
hun omgeving worden geattendeerd, dan is dat
toch een fantastisch compliment?’
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