
Simone Drosten en Hans Jansen
Olsterhof

Zijn snor krult van plezier omhoog. En daar heeft 
hij ook alle reden voor. Samen met zijn vrouw  
Simone runt Hans Jansen als twintig jaar succesvol 
een van de meest uitgesproken gelegenheden in 
Olst. Een winkel, een terras, een Petit Café, een 
siertuin, het is de Olsterhof. Een uiterst inspirerende 
plaats waar klanten vanuit de wijde omgeving, tot 
over de landsgrenzen heen, naar toe komen.  
De beleving willen ze immers meemaken waar die 
is uitgevonden!

Karakteristieke winkel
Het idee werd geboren toen klanten van de  
kadoshop van Simone herhaaldelijk vroegen waar 
ze in Olst een kop koffie of thee konden drinken. 
De prachtig gelegen Olsterhof moest na vertrek 
van de tandartsenpraktijk die er gevestigd was, de 
plek worden. En zo geschiedde. De bouw en allure 
die het pand van oorsprong hadden werden benut 
om een lifestylewinkel in te richten in een klassiek 
Engelse stijl. De kamers, opkamers, gangen en de 
robuuste zolder werden daarbij voorzien van  
verschillende thema’s en bijpassende producten.

Bijzondere collectie
De winkel biedt kwaliteitsartikelen die passen bij het 
land- en buitenleven. Zoals op zolder een grote 
collectie hoeden en petten, waxjassen, originele 
houtje-touwtje jassen en waterdichte leren Dubarry 
laarzen. Klassieke kleding tref je beneden aan, net 
als de keukenkamer waar je onder meer hand- en 
theedoeken vindt. 

De servieskamer biedt een uitgebreid assortiment 
van het blauwe Bunzlau Castle. De tuinkamer heeft 
een al even groot arsenaal aan gereedschap en 
producten om je tuin aan te kleden. Allemaal  
origineel, uniek of apart.

De beleving
Een heerlijke winkel om lekker in te struinen en 
waar iedereen wel iets van zijn gading vindt. Is het 
niet de kleding, dan zijn er ook leuke kadootjes en 
snuisterijen en is er het Petit Café of het terras om 
na te genieten met een kop koffie of een wijntje. 
“Veel mensen maken er een uitje van om hier te 
komen en dat te combineren met het andere  
moois dat Olst en omgeving te bieden hebben. 
Wat je maar wil: natuur, cultuur, winkelplezier, het is 
er, je kunt het hier beleven!”, aldus een trotse Hans.
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“Experience shopping is hier uitgevonden”
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