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Modecentrum Takken al zestig jaar een begrip
Jan Brouwer

Lochem – Modecentrum  
Takken, gevestigd aan de  
Nieuwstad te Lochem, 

bestaat zestig jaar.
Modecentrum Takken is een be-
grip. De damesmodezaak bestaat 
zestig jaar en is uitgegroeid tot een 
florerend bedrijf met zeven werk-
nemers, bestaande uit Ruth, Jan- 
ny, Willemien, Gonny, Henny, 
Monique en Jan.

De doelgroep van het modecen-
trum wordt gevormd door dames 
van begin dertig en ouder. Takken 
Mode heeft in de loop der jaren 
een gedegen reputatie opge-
bouwd. Het grote en trouwe klan-
tenbestand resideert in Lochem 
en omgeving. Takken Mode heeft 
ook een duidelijk te constateren 
streekfunctie. Uit de wijde omge-
ving komen cliënten naar de mo-
despeciaalzaak aan de Nieuwstad 
te Lochem, aangetrokken door 

het zeer uitgebreide assortiment, 
de aangename service, de prettige 
manier waarop iedereen te woord 
gestaan en geholpen wordt.

Behalve mensen uit Lochem en 
de wijde regio weten ook veel 
vakantiegangers de weg naar 
Takken Mode te vinden. Veel 
mensen uit het Westen wachten 
met de aanschaf van hun nieuwe 
collectie totdat zij gedurende hun 
vakantie in Lochem gelogeerd 
zijn. De ruste en de tijd die voor 
de cliënten worden uitgetrok-
ken, de prettige ontvangst door 
de leden van het team, de goede 
kennis van zaken, worden ook 
door de Westerling in hoge mate 
gewaardeerd.

In 2003 is het zestig jaar geleden 
dat de heer en mevrouw A. Tak-
ken naar Lochem kwamen om 
daar een winkel in manufacturen 

te beginnen. Aanvankelijk werd 
het pand aan de Nieuwstad num-
mer 18 betrokken. De winkel 
werd in 1943 gekocht van me-
vrouw Van de Kolk-Lodeweges.

In de loop der jaren is de on-
derneming uitgegroeid van een 
eenvoudige manufacturenzaak 
met een oppervlak van ongeveer 
zestien vierkante meter tot een 
uitgebreid modecentrum met een 
winkeloppervlak van ruim 250 
vierkante meter.

In 1950 verhuisde Takken naar 
het naastgelegen pand aan de 
Nieuwstad nummer 16 om zo 
meer ruimte te creëren voor het 
steeds uitgebreider wordende 
assortiment. Tot die tijd was 
daar Garage Eertink gevestigd. 
In het oude pand vestigde de 
firma Borsboom zich, met een 
motorzaak.



10 Land van Lochem 2003 nr. 2

In de jaren vijftig bestond het 
assortiment onder meer uit klein-
vak, breiwol, borduurgaren, on-
dergoed, lappen stof, pyjama’s, 
kousen en sokken, overhemden 
en huishoudgoed.

In 1959 werd de zaak ingrijpend 
verbouwd en aan de achterzijde 
kwam er ruim honderd vierkante 
meter bij. Damesconfectie en 
kinderconfectie werden in het 
assortiment opgenomen.

In 1963 werd Nieuwstad num-
mer 18 weer bij de zaak ge-
trokken. De motorzaak van de 
firma Borsboom verhuisde naar 
de overkant. De voorgevel van 
Takken Mode werd verbouwd 
en de sterk uitgebreide zaak was 
snel gevuld met een steeds groter 
wordende collectie.
In 1970 kwamen dochter en 
schoonzoon in het bedrijf werken 
waardoor de continuïteit verze-
kerd was. De confectiekleding 
ging een steeds belangrijker 
plaats innemen en kinder- en 
babykleding en kleingoed ver-
dwenen steeds meer naar de 
achtergrond.

Een derde pand werd bij de on-
derneming getrokken. Het buur-
pand, nummer 14, van de firma 
Thoma, werd aangekocht en na 
een grondige verbouwing in sep-
tember 1979 heropend als linge- 
riespeciaalzaak. Deze goed ge-
sorteerde lingerie-afdeling is de 
moeite van een bezoekje meer 
dan waard. Alle topmerken zijn 

In 1950 verhuisde Takken van Nieuwstad 18 naar Nieuwstad 16. Tot die tijd was 
Garage Eertink daar gevestigd. Eertink was Renault-dealer en verhuurde luxe 
automobielen. Op de foto is duidelijk een Amerikaanse Oldsmobile zichtbaar.

vertegenwoordigd en er is een 
collectie badmode in het assorti-
ment opgenomen.

In 1984 werd de gehele voorge-
vel vernieuwd. De entree werd 
verplaatst, waardoor er een totaal 
nieuwe winkelfaçade ontstond. 
De drie oorspronkelijke panden 
waren nu aaneengeschakeld tot 
een ruime en overzichtelijke 
damesmodezaak.

De laatste grote verbouwing 
betrof het interieur. In 1988 
onderging het bedrijfspand een 
ingrijpende interne verbouwing. 
Takken Mode heeft zich in de 
afgelopen zestig jaar ontwikkeld 

van een eenvoudige manufactu- 
renzaak tot een imposant mode-
centrum.

Mevrouw Takken-Coers: “Als 
je zo terug kijkt op zestig jaar 
Modecentrum Takken, dan is 
er enorm veel veranderd in al 
die jaren. In deze tijd van auto-
matisering kun je je haast niet 
voorstellen wat een geweldige 
klus het was om al die duizenden 
artikelen handmatig te prij-
zen. Je had soms kapotgeprikte 
vingers van al die spelden en 
prijskaartjes. Op dit moment is 
de manier van werken zo totaal 
anders dan zestig jaar geleden. 
Een vergelijking is dan ook niet 
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De oude façade van Takken Mode. Linksvoor een inmiddels klassiek geworden 
bromfiets van het Franse merk Solex.

goed meer mogelijk. Ik weet 
me ook nog goed te herinneren 
dat gedurende de eerste oprui- 
mingsdagen, tijdens mijn kin-
derjaren, het naastgelegen pak-
huis van de familie Nijhof werd 
gehuurd om alle fietsen van de 
klanten te kunnen stallen!

Ons huidige assortiment is ook 
totaal anders dan bij voorbeeld 
vijfentwintig jaar geleden. We 
hebben een duidelijke verjonging 
in de collectie aangebracht. We 
verkopen moderne kleding van 
Olsen, Scarva, Zaffiri en La 
Strada. Ook de wat meer behou-
dende klant kunnen we heel goed 
bedienen met kleding van merken 

als Delmod, Fisser Fashion, 
Rabe, Gardeur, Di Gianni, Seda 
en Freya.”

De zeven personeelsleden van 
Takken Mode zijn duidelijk 
trots op hun modecentrum. Ze 
zijn goed opgeleid en weten met 
enthousiasme over de collectie 
te vertellen. Takken Mode: een 
schitterend bedrijf met mede-
werkers met oprechte liefde voor 
het vak.


