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Als ik door Barendrecht rijd, kom ik overal de posters tegen van 
politieke partijen. Uiteraard allemaal met het oog op de 
naderende gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Ik ga 
zeker stemmen, maar ben op dit moment nog altijd een van de 
vele ‘zwevende kiezers’. Want zo eenvoudig is het allemaal niet.

VOORWOORD

Verkiezingen in Barendrecht

Natuurlijk kan ik ook uitleggen 
waarom ik het altijd lastig vind om te 
bepalen waar straks mijn stem heen 
zal gaan. Er zijn namelijk heel veel 
zaken die mijn belangstelling heb-
ben. Allereerst ben ik inwoner van 
de gemeente Barendrecht. Daarom 
verdienen de grote lijnen mijn aan-
dacht. Welke partij spant zich het 
meest in om de gemeente aantrekkelijk 
te maken en te houden, bijvoorbeeld 
door na te denken over de inrichting 
van het centrum, oog voor groen of, in 
mijn geval, speelmogelijkheden voor 
kinderen? Daarnaast ben ik echter ook 
ondernemer in de gemeente en dat 
brengt weer heel andere aandachts-
punten mee. Want welke partij doet 
echt haar best om het ondernemen 
binnen de gemeente te stimuleren? Als 
bezitter van een elektrische auto ben 
ik bijvoorbeeld weer benieuwd  naar de 
mening van de partijen om hier nu en 
in de toekomst al op in te spelen door 
het creëren van oplaadpunten in de 
gemeente. 

Dan ben ik als sportliefhebber en 
bestuurder van een lokale sportver-
eniging ook nog eens erg nieuwsgierig 
naar de standpunten van de partijen 
op het gebied van sport. Om nog maar 
te zwijgen over allerlei persoonlijke 
kwesties waaraan ik zelf waarde hecht 
en terug hoop te zien in de verkiezings-
programma’s. Snapt u nu waarom ik 
nog zweef? Uiteindelijk kom ik er abso-
luut uit en maak ik op 21 maart een 
weloverwogen keuze. Ik hoop dat veel 
inwoners mijn voorbeeld volgen, want 
het is in mijn ogen belangrijk om mee 
te denken over de richting die onze 
gemeente zou moeten volgen.

Ramon de Bondt
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Wij wensen u veel leesplezier met deze editie!

Voor u ligt editie 66 van het magazine Barendrecht 
Carnisse Nieuws. Wat kunt u deze keer verwachten?  
Een kort overzicht van enkele onderwerpen.

‘We love fashion’. Dat is het motto van damesmo-
deboetiek Bobois, waar de nieuwe collectie weer 
binnenstroomt. De redactie bezocht de winkel en 

sprak met Toine Boersema over de blikvangers. 
Merken die altijd net even anders zijn, zoals de 

leuke zomerjurkjes van Eroke. Ook gedragen door 
het model op de cover van dit magazine.  

Over gevarieerde collecties gesproken, ook die van 
Smit mode dames mag er absoluut zijn. Marjo, 
het vaste gezicht in de winkel, vertelde ons alles 

over de leuke nieuwe aanwinsten. Vooral over het 
Italiaanse Liu Jo, met de glamoureuze bling bling 
uitstraling, had zij nog wel uren vol enthousiasme 

door kunnen vertellen.

Mannen kunnen voor casual herenmode al bijna  
12 ½ jaar terecht bij Blue Basement. Eigenaar 

Dennis Schouwenburg, die sinds kort weer wordt 
ondersteund door zijn vertrouwde medewerkster 

Donna, weet precies wat mannen willen. De service 
is daar volledig op ingericht en dat spreekt aan!  

De redactie dronk ook weer eens gezellig een cappuccino 
met Wendy Nieborg van VIP fashionStore. Ook bij 

haar damesmodezaak is de nieuwe collectie en die 
bevat weer leuke nieuwe merken. Daarover vertelde 

ze natuurlijk graag, maar we stonden ook stil bij 
de trends en kleuren die we dit seizoen zullen zien. 

Handig toch?

FOOD, FASHION & LIFESTYLE@

CARNISSE VESTE

Carnisse Veste is hét winkelcentrum van Carnisselande. 
De grote diversiteit aan winkels & eetgelegenheden 
zorgen voor een geweldige winkelervaring.

Parkeren is geen probleem. Carnisse Veste
heeft 700 eigen parkeerplekken. Meer dan
voldoende ruimte om GRATIS te parkeren.

- Action - AH - Bakker Klootwijk - Blokker - Brainwash - BRUNA - Cookers - De Dierenvriend - De Goudreinet -
- D-Reizen - Etos - Faceland - Fietsenwinkel Barendrecht - Flowers & Wood - Gall & Gall - Hans Anders -
- Hema - Hunkemöller - Intertoys - Jumbo - Juwelier Aquamarijn - Kaas en Zo - - Keurslagerij Heunks -
- Kippie Grill en Maaltijden - Kruidvat - Kruithof Optiek - Limburgia Vlaaien - MS mode - Nagelsalon -
- Nelson schoenen - Primera - Rombout Kappers - Shoeby Fashion - ISA Telecomcenter - Only -

- Vip Ladies Fashion - Your Choice - Zeeman - Zonnestudio SunCare -

ZATERDAG31 MAARTPAASHAAS & SPEURTOCHT

BINNENKORT IN 
CARNISSE VESTE

MIKE’S JUST FOR MEN
ANYTIME FITNESS
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Dierenspeciaalzaak Wesdijk
Sinds dit jaar heeft Dierenspeciaalzaak 
Wesdijk zich verbonden aan de puzzel in 
dit magazine. Dat vinden wij natuurlijk 
erg leuk. En niet alleen wij, ook de lezers 
zijn erg enthousiast, want de goede 
inzendingen op de puzzel uit de januari 
editie stroomden binnen in onze mailbox. 
Logisch, want wie wil er nou niet zo’n 
giftcard winnen? Daarom was er een 
loting nodig om te bepalen wie er in de 
prijzen vielen.

Op donderdag 1 maart kwam de winnares van de 
hoofdprijs naar Dierenspeciaalzaak Wesdijk om daar 
haar prijs in ontvangst te nemen. We herkenden haar 
meteen, want Jessica Simons stapte stralend de winkel 
binnen. ,,Ik ben er echt heel blij mee”, was haar eerste 
enthousiaste reactie. Hoewel haar Giftcard een jaar 
geldig blijft, is Jessica niet van plan om zo lang te 
wachten. ,,Binnenkort ga ik al iets leuks kopen voor 
onze honden Bobby en Charly. Twee energieke Beag-

Trend Event @VIP fashionStore

Ook een nieuwtje? Laat het ons weten!
Uiteraard zoekt de redactie van dit magazine zelf ook naar nieuws voor deze pagina, maar tips zijn altijd 
welkom! Dus: heeft u een leuk nieuwtje over bijvoorbeeld een activiteit, evenement of uw winkel / bedrijf 
en wilt u dat middels Barendrecht Carnisse Nieuws delen? Stuur dan een mail naar de redactie: info@
penrpublishing.nl en wellicht vindt u uw nieuwtje straks op deze pagina terug!
Helaas kunnen wij niet garanderen dat elk nieuwtje daadwerkelijk wordt geplaatst.

Op zaterdag 24 maart organiseert VIP 
fashionStore weer een Trend Event. 
Tussen 13.00 en 17.00 uur is iedereen 
van harte welkom om de collectie te 
bewonderen, terwijl er allerlei leuke 
activiteiten in de winkel zijn. Een inspi-
rerende modeshow door de mannequins 
bijvoorbeeld, die mooie combinaties van 
verschillende merken dragen, maar ook 
visagie door Megan Kamp van ME Beau-
ty. Zij volgt de opleiding ‘Make-Up’ van 
Mieke Petiet in Amsterdam. DJ Robert 
verzorgt de swingende muziek, voor lek-
kere hapjes en drankjes wordt gezorgd. 

Natuurlijk zijn de vaste stylisten van VIP 
aanwezig in de winkel om iedereen van 
advies te voorzien. Als klap op de vuur-
pijl wordt bij aankoop een leuke attentie 
uitgedeeld. Daar wil je toch bij zijn?

Meer weten over VIP 
fashionStore? 
Lees dan ook het artikel 
verderop in dit magazine

les. Eigenlijk zijn zij dus de echte winnaars.” De prijs 
krijgt dus duidelijk een goede bestemming! Natuurlijk 
poseerde Jessica graag nog even voor een foto met 
Liesbeth Vat van Dierenspeciaalzaak Wesdijk, die de 
prijs ook nog eens mooi had ingepakt.

Winnaars
1e prijs, Wesdijk Giftcard €50: Jessica Simons
2e prijs, Wesdijk Giftcard €25: Victor van der Want
3e prijs, Wesdijk Giftcard €25: Manon van Zwieten

Neerlands meest bekroonde 
kaasspeciaalzaak

Proef zelf waarom!
Middenbaan 87  •  2991 CS  Barendrecht
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Nieuwe scanner helpt Van Asperen 
om nog beter te adviseren

medisch pedicure of voetreflextherapeut 
te raadplegen.

Leuke nieuwe collectie 
kinderschoenen
Door de uitgebreide zorg te koppelen aan 
een mooie collectie, kan Van Asperen 
zich duidelijk onderscheiden. Inmiddels 
wordt de collectie voor het voorjaar 
en de zomer op aantrekkelijke wijze in 
de winkel gepresenteerd. ,,Wij zoeken 
altijd naar een combinatie van mode en 
comfort en hebben écht leuke merken in 
huis”, vertelt Maarten, terwijl hij wijst 
naar de kinderschoenen van Piedro. 
Daarvan is nu ook een sportlijn verkrijg-
baar, die zowel bij ouders als kinderen 
erg in de smaak valt. ,,We zien vaak dat 
kinderen vooral een sportieve, leuke 

schoen zoeken en dat ouders terecht 
veel waarde hechten aan de kwaliteit. De 
sportlijn van Piedro is dan het perfec-
te compromis.” Natuurlijk zijn er ook 
diverse leuke kinderschoenen van andere 
merken in de collectie opgenomen.

Ruime keuze
Het laagdrempelige assortiment biedt 
jong en oud een ruime keuze, ook in 
breedte- en lengtematen. Bij de dames-
schoenen zijn Aqa, Durea, Floris van 
Bommel en de Xsensible Stretchwalker 
opvallende blikvangers, heren kunnen 
er onder andere terecht voor mooie 
merken als Floris van Bommel, Gijs en 
Blackstone. ,,Inmiddels is de collectie zo 
uitgebreid, dat we eigenlijk voor iedere 
gelegenheid wel een leuke schoen kun-
nen vinden”, zegt Maarten tot besluit.

Nieuwsgierig? Kom dan gerust eens zelf 
kijken!

Van Asperen
Middenbaan 33
T: 0180-617404
I: www.vanasperen.nl

Volledig beeld
De nieuwe scanner heeft een prominente 
plaats in de winkel gekregen. Maarten is 
heel enthousiast over de techniek achter 
dit apparaat. ,,Vroeger konden we alleen 
meten met de hand en later ook met de 
elektronische meetlat”, zegt hij. ,,Dat 
kan nog steeds, maar deze scanner geeft 
een veel uitgebreider beeld van de voet. 
De drukpunten worden bijvoorbeeld 
duidelijk zichtbaar, zodat we nu naast 
de juiste lengte ook een perfecte afdruk 
hebben. Daardoor kunnen we klanten 
nog beter helpen.” Een ander voordeel 
is dat eventuele klachten aan het licht 
komen. Indien nodig kan Van Asperen 
doorverwijzen naar bijvoorbeeld de 
register podoloog. Daarnaast is er de 
mogelijkheid om een podotherapeut, 

Mensen beter laten lopen. Dat is al jaren de drijfveer van 
schoenenspeciaalzaak Van Asperen. Niet voor niets zijn diverse 
specialisten gevestigd in het pand aan de Middenbaan. 
,,Uiteraard schakelen we hen in als mensen klachten ervaren. 
Of dat nodig is, kunnen we zelf nu nog beter in kaart brengen. 
Sinds kort hebben we namelijk een nieuwe scanner in de 
winkel, die ons helpt om een nog gerichter advies te geven”, 
vertelt Maarten Landman.

SANDWICH BARENDRECHT
MIDDENBAAN 92
0180-767273

 SANDWICH BARENDRECHT

Asian Spirit
Sandwich laat zich deze lente 
inspireren door de prints en 
kleuren van Azië in het thema 
Asian Spirit. Mooie uitgesproken 
prints vol bloemen en vogels 
zien we terug op jurken, tops 
en rokken. Voor wie van iets 
subtieler houdt is de pinstripe 
een stijlvol alternatief. 
De nette pinstripe combineert 
perfect met de opvallende, 
door Azië geïnspireerde prints. 

Deze collectie is nu te 
verkrijgen in Sandwich Store 
Barendrecht.

SANDWICH BARENDRECHTSANDWICH BARENDRECHT

Sunshine on

my mind

#ShareYourJoy

Jurk Asian € 119,95
Vest € 99,95
Jurk Stripe € 99,95
T-shirt € 49,95
Jeans € 99,95

SWSP18_74_660203_Advertisement Barendrecht.indd   1 22/02/2018   14:28



Maak je outfi t en woning 
spannender met dé modekleur 
van 2018: rood! Van felrood tot 
diep klassiek rood; al deze 
kleuren komen terug in het 
modebeeld van 2018. Combineer 
deze heerlijke kleur met witte, 
grijze en zwarte elementen voor 
een mooie look of ga van top 
tot teen in het rood. 
Alles kan, alles mag :)

Rood,roder,
roodst!

Nieuwstraat 89, Spijkenisse •  / BrandstoreSpijkenisse       Middenbaan 89, Barendrecht •        debrandstore

2.1.

5.

7.

3.

6.

9.8.

4.

1.   Colbert
 Penn&Ink N.Y. 159,99

2.   Portemonnee
 Valentino 29,99

3.   Blouse
 10 days 139,99

4.   Shirt 
 Summum 49,99

5.   Vest
 Summum 99,99

6.    Tas
 Valentino 59,99

7.    Broek
 Penn&Ink N.Y. 149,99

8.   Top
 Summum 99,99

9.   Blouse
 Antony Morato 49,99

10.   Broek
10 days 129,99

11.    Tanktop
10 days 89,99

12.    Glas jelly fi sh
 Yaya vanaf 12,99
13.  Kaars
 Woodwick 32,99 (Verkrijgbaar bij  
 Brandstore Spijkenisse & Surprise  
 Barendrecht)
14.  Handzeep/douchegel

Mijn stijl vanaf 7,25Ook online! www.brandstore.nl

3.

6.

9.

4.

13. 14.

12.

10.

11.
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Het voorjaar is begonnen bij VIP fashionStore

een uiteenlopend modebeeld gaan zien. 
,,Enerzijds heel vrouwelijk, zoals jurkjes 
en rokjes in allerlei lengtes. Maar ook 
kleding met sportieve invloeden en, 
zoals ik dat noem, het ‘mannenpak’. Een 
blazer met een bijpassende pantalon”, 
zegt ze, om vervolgens te benadrukken 
dat sneakers populair blijven, tasjes dit 
seizoen lekker fel gekleurd zijn en dat 
we veel accentjes als trompetmouwen en 
ruffles zien. ,,Het leuke is eigenlijk dat 
alles mag. Mix & match is het tover-
woord. Een sportieve broek met een hak 
eronder, twee verschillende prints op 
elkaar, je kunt letterlijk alle kanten op.”

De kleuren van het seizoen
Een blik in de rondte geeft de indruk 
dat het kleurbeeld al even gevarieerd is. 
Wendy voorspelt dat een aantal kleuren 
eruit zal springen. ,,Tomatenrood, een 
vrij felle tint die bijna oranje is, zien we 
echt heel veel. Dat geldt ook voor arca-
dia, een heldere kleur groen, en  

(oker)geel”, vertelt ze. Azuurblauw en 
het zomerse zacht oranjeroze vallen 
eveneens onder de kleuren van het 
seizoen. Behalve de kleuren valt er nog 
iets op: prints zijn ‘all over the place’! En 
ook nog eens in allerlei varianten, van 
panterprint tot bloemenprint.

Nieuwsgierig geworden? Kom dan gerust 
eens langs bij VIP fashionStore. Op 
zaterdag 24 maart wordt een trend-
event georganiseerd (zie ook elders in dit 
magazine). Wie op de hoogte wil blijven, 
volgt VIP natuurlijk op Facebook en 
Instagram!

VIP fashionStore
Van Beuningenhaven 16
2993 EH Barendrecht
T: 0180-620991
E: info@vipfashionstore.nl
I: www.vipfashionstore.nl
facebook.com/vipfashionstorebaren-
drecht
instagram.com/vip_fashionstore_ba-
rendrecht

Leuke afwisseling
De gezellige winkel is al helemaal 
ingericht met de leukste mode voor de 
komende maanden. Wekelijks krijgt VIP 
fashionStore bovendien nieuwe items 
binnen, dus het is altijd de moeite waard 
om regelmatig te komen snuffelen. Van-
zelfsprekend voorziet het enthousiaste 
team iedereen graag van een persoon-
lijk stijladvies. ,,We hebben weer leuke 
nieuwe merken binnen, zoals Alix the 
Label, Fabienne Chapot, Les Favorites en 
Lolly’s Laundry”, vertelt Wendy. Natuur-
lijk ontbreken de benodigde accessoires 
om de outfit compleet te maken niet. 
Sinds enige tijd is er ook een gevarieerd 
assortiment home & lifestyle producten 
verkrijgbaar in de winkel, net als de 
accessoires aantrekkelijk gepresenteerd. 
Een leuke afwisseling met de mode!

Uiteenlopend modebeeld
Als we Wendy vragen naar de trends 
voor het seizoen, blijkt al snel dat we 

Hoewel koning Winter nog een laatste verrassing in petto had 
ten tijde van ons bezoek, is het voorjaar nu gelukkig officieel 
begonnen. Natuurlijk hét perfecte moment om de garderobe 
aan te vullen met leuke nieuwe items. De redactie bracht 
daarom een inspirerend bezoek aan damesmodezaak VIP 
fashionStore in Carnisse Veste. Eigenaresse Wendy Nieborg 
vertelde ons alles over de laatste trends, maar uiteraard pas 
nadat ze had getrakteerd op een lekkere cappuccino met een 
chocolaatje.

VIP fashionStore
Winkelcentrum Carnisse Veste
Van Beuningenhaven 16, Barendrecht
T 0180 620 991  info@vipfashionstore.nl
www.vipfashionstore.nl

MARIE STELLA MARIS  • MADAM STOLTZ • PUC BAGS • MAARTJE VAN DEN NOORT

0-105

ALIX THE LABEL 

BE PURE

BY BAR

CA’SHOTT 

CATWALK JUNKIE

CLOSED

FABIENNE CHAPOT

FREEBIRD

G-MAXX

GOOD MORNING UNIVERSE

LES FAVORITES

LOLLY’S LAUNDRY

MAISON SCOTCH

YAYA AND MORE . . .

X P Volg ons op Facebook en Instagram!
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Kindermodezaak 
Comeback Brands & Stories 

nieuw op de Middenbaan

Werkersdijk 1-3A | 3161 BL Rhoon | 010 506 03 77 | info@donna-donna.nl  | www.donna-donna.nl | www.facebook.com/DonnaDonnaexclusive

BECK SONDERGAARD

BY MALENE BIRGER

CAMBIO

DRYKORN

FIEN PURA BELLEZZA

KANNA

KIMM

LOUIS AND MIA

MOMENT BY MOMENT

MOS MOSH

PENN&INK

S’OLIVER

STROKE AMSTERDAM

SUITE 22

TANGO

VALENTINO

Openingstijden

ma. 13.00 - 17.30 uur

di. t/m do. 09.30 - 17.30 uur

vr.  09.30 - 17.30 uur

za.  09.30 - 17.00 uur

Onlangs opende een nieuwe kinderkledingwinkel 
de deuren op de Middenbaan. Een nieuwe stap in 
het succesverhaal van Comeback Brands & Stories. 
,,We zijn begonnen als webshop en openden 
daarnaast een pop-up store. Die werd echter al 
snel te klein, dus zijn we verhuisd naar dit veel 
ruimere pand.”

Inspirerend advies
De naam is gebaseerd op de ‘stories’ die op social media worden 
gedeeld. ,,Merken gebruiken vaak een thema bij elk seizoen, 
daar vertellen we graag over”, legt Sevda uit. Ook in de winkel 
zelf wil Comeback Brands & Stories de klanten voorzien van een 
inspirerend modeadvies door combinaties en setjes te maken. 
Dat advies is altijd gericht op het kind. ,,Zij moeten zich lekker 
voelen in de kleding, dat is het allerbelangrijkst!”

Unieke merken
Comeback Brands & Stories verkoopt kinderkleding vanaf maat 
56. In de collectie zijn diverse unieke merken uit een hoger 
segment opgenomen, die slechts verkrijgbaar zijn bij speciaal 
hiervoor geselecteerde winkels. Stuk voor stuk merken met 
een goede prijs-kwaliteitverhouding. Enkele blikvangers zijn 
Soft Gallery, Bellerose, Stella McCartney en Tiny Cottons. De 
gezellige winkel is kindvriendelijk ingericht, zodat ouders op het 
gemak kunnen shoppen. ,,De kinderen kunnen zich dan verma-
ken in onze chillhoek.”

Kinderen tot en met ongeveer zestien jaar kunnen goed sla-
gen bij Comeback Brands & Stories. De winkel is bovendien 
gevestigd naast Bengel Kinderschoenen. Een bezoek aan beide 
winkels is dus genoeg om een totaaloutfit te vinden!

Comeback Brands & Stories
Middenbaan 102
2991 CT Barendrecht
T: 06-15368002
I: www.comeback.shop
www.facebook.com/comebackbrandsandstories
www.instagram.com/comeback.brandsandstories
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Bobois    Middenbaan 46A    T: 0180-626667    I: www.bobois.nl

VOLG ONS OP INSTAGRAM VIA @BOBOISMODE EN FACEBOOK.COM/BOBOISMODE!

Salon Lana biedt meerdere heerlijke 
behandelingen, waaronder natuurlijk 
ook gezichtsbehandelingen. Bij het 
geven van gezichtsbehandelingen 
werken wij met de merken 
SKEYNDOR en WELEDA.

Voor iedere behandeling wordt er een 
huidanalyse gemaakt .In onze 
gezichtsbehandelingen vind u de juiste 
balans tussen ontspanning en 
huidverbetering. De Klassieke 
gelaatsbehandeling bestaat uit een 
reiniging, scrub of peeling, eventueel 
harsen en/of epileren, stomen van het 
gezicht (tegelijkertijd worden de armen, 
handen en voeten gemasseerd), het 
verwijderen  van onzuiverheden, 
massage van gezicht/hals/
decollete(indien wenselijk met een 
hoofdhuidmassage) en er wordt 
geëindigd met een masker en een dag/
nachtcreme.

Echter iedere huid en ieder mens is 
anders.Daarom bieden wij 
behandelingen die nog intensiever 
gericht zijn op huidverbetering.

Deze speciale behandelingen zijn 
Gelaat de Luxe of Gelaat de Luxe met 
Mesoscience.
 
Daarnaast bieden wij ook prachtige 
behandelingen die nog intenser zijn en 
goed te volgen zijn in een kuur voor het 
beste resultaat.

De Dermapeelbehandeling van Skeyndor 
bestaat uit een intensieve dieptereiniging 
d.m.v. vijf peeling-technieken. Via het 
mesoscience-apparaat worden er de juiste 
werkstoffen in de huid gesluisd zodat de 
huid van kwaliteit verbeterd. Dit is direct 
voelbaar. Diepe rimpels, littekens en 
pigmentvlekken zijn minder zichtbaar of 
verdwijnen zelfs volledig.

Onze kers op de taart zijn onze 
Mesoscience-behandelingen. De 
mesoscience techniek is bekroond met 
de nobelprijs voor de scheikunde. 
Zonder het gebruik van naalden kunnen 
de mooiste resultaten worden bereikt. 
Rimpels, fi jne lijntjes, verslapping, 
striae en cellulitis kunnen worden 
behandelt.

Ook deze behandelingen geven het 
beste resultaat in kuurverband .

Onze WELEDA-behandelingen richten 
zich meer op wellness.De behandeling 
wordt gestart met een warm 
voetenbadje, terwijl de hoofdhuid wordt 
gemasseerd.De onderbenen en voeten 
worden uitgebreid gemasseerd, voordat 
het gezicht een overheerlijke 
behandeling krijgt. De behandeling kan 
uitgebreid worden met een  Anti-stress 
voetmassage. Uiteraard houden wij ook 
rekening met vrouwen die in verwachting 
zijn. Voor hen bieden wij speciale 
‘Weleda-mama-behandelingen’, 
waarbij er (naast het gezicht) ook 
aandacht is voor de voeten, de buik en 
de rug van de vrouw.

Schoonheidssalon Lana
Dorpsstraat 154 a+b 
2992 BE  Barendrecht
Tel:0633757933 
www.salonlana.nl

Bobois damesmode: 
Altijd net even anders

Bijzondere merken
Bobois onderscheidt zich door een gevari-
eerde collectie, waarin diverse exclusieve 
merken zijn opgenomen. Op zoek naar 
mooie aanvullingen en ter inspiratie be-
zoekt Toine regelmatig beurzen. Natuurlijk 
is hij bereid om enkele blikvangers te be-
noemen, zoals de zeer grote zomercollectie 
van het Italiaanse merk Eroke, het Deense 
NÜ Denmark en Elsewhere. ,,Helemaal 
nieuw is Md’M. Afkomstig uit Madrid, 
heel kleurrijk”, vertelt Toine. ,,Er is ook 
nog steeds veel vraag naar Aventures des 
Toiles, een zeer goed ontvangen Zuid-Frans 
merk. Een mix van mode en kunst, want de 
prints op de kleding zijn geïnspireerd door 
kunstwerken. Omdat die niet door andere 
merken mogen worden gebruikt, is het heel 
exclusieve kleding.”

We love fashion!
Het motto van Bobois luidt ‘We love 
fashion’. Het team staat dan ook graag 
klaar voor een persoonlijk advies, 
gebaseerd op wat een vrouw goed staat 
en waarin zij nog beter tot haar recht 
komt. En dat wordt gewaardeerd. 
,,Onze klanten boeken vaak veel succes 
met onze kleding en komen speciaal 
terug om te vertellen hoeveel leuke 
reacties ze hebben gekregen! Dat maakt 
ook dat we steeds nieuwe klanten erbij 
krijgen,” sluit Toine af. Uiteraard is ie-
dereen van harte welkom om de nieuwe 
collectie te bekijken in de winkel, maar 
ook op www.bobois.nl. Je kunt ons ook 
volgen op Instagram via @boboismode 
en Facebook.com/boboismode!

Bobois
Middenbaan 46A
T: 0180-626667
I: www.bobois.nl

Exceptioneel grote collectie
In de winkel is van ieder kledingstuk 
slechts één voorbeeld te vinden. De 
andere maten liggen in het magazijn. 
,,Dat betekent dat onze collectie excep-
tioneel groot is, zeker vergeleken met 
winkels van deze grootte”, zegt Toine. 
Het helpt hem en het team ook om 
vrouwen nog beter te adviseren. ,,Een 
specialisatie op zich. Mode is altijd in 
beweging, wij doen mee met de trends. 
Nog nooit was het modebeeld zo breed 
als op dit moment! We hebben daarom 
voor iedere klant wel iets passends in 
huis en laten haar tevreden en met 
een grote glimlach naar buiten gaan. 
Persoonlijk en servicegericht! Zo 
maken we in de winkel het verschil ten 
opzichte van online shoppen.”

De nieuwe collectie stroomt weer binnen bij damesmodeboetiek 
Bobois. Het familiebedrijf aan de Middenbaan heeft weer een 
waanzinnig mooie collectie samengesteld om de klanten dit 
seizoen mee te verrassen. ,,Nu al krijgen we het één na het 
andere compliment op de collectie, fantastisch om te horen, 
want dan weet je dat je het goed gedaan hebt. Altijd net even 
anders dan anders. Daar staan wij inderdaad om bekend. 
Apart, kwalitatief, hoogwaardig en draagbaar, daarvoor zijn 
vrouwen hier aan het juiste adres”, vertelt Toine Boersema.
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Team Smit mode dames 
erg enthousiast over nieuwe 

aanwinsten in collectie

te dragen, maar ook perfect geschikt om 
mee te nemen op reis, want het kreukt 
niet”, zegt Marjo. Het topmerk NIKKIE, 
gelanceerd door actrice / presentatrice 
Nikkie Plessen, blijft een blikvanger. 
De nieuwe collectie vol leuke items met 
verrassende details werd gepresenteerd 
tijdens een modeshow in Parijs. ,,We 
mochten die met enkele collega’s bijwo-
nen. Wát een happening was dat! En nu 
is het gewoon hier bij ons in Barendrecht 
verkrijgbaar”, steekt Marjo haar enthou-
siasme niet onder stoelen of banken.

Trots op nieuwe aanwinsten
Minstens zo trots is ze op de nieuwe 
merken die Smit mode heeft opge-
nomen. De kwalitatief uitstekende 
en comfortabele damesbroeken met 
perfecte fit van het Nederlandse Para Mi 
of de zeer complete collectie van het oer 
Hollandse Tramontana. Vol internati-
onale allure, betaalbaar en eindeloos te 
combineren. ,,En dan hebben we nog het 
Italiaanse merk Liu Jo. Kleding met een 
zeer vrouwelijke belijning en veel rood-, 
wit-, geel- en zwarttinten”, vertelt Marjo. 
,,Dit geeft een unieke, glamoureuze bling 

bling uitstraling. Om het helemaal af 
te stylen, hebben we er ook prachtige 
fashion tassen bij.”

Ladies night op 28 maart
Schitterende bloemprints, prachtige 
kleuren, mooie items; de nieuwe collectie 
is veelzijdig genoeg om vrouwen te 
inspireren en te verleiden. ,,Of ze nu op 
zoek zijn naar kleding voor een bepaalde 
gelegenheid of gewoon zin hebben in iets 
anders maakt eigenlijk niet uit. Vrouwen 
hebben altijd wel aanleiding om te shop-
pen, toch?” zegt Marjo met een knipoog. 
Op woensdag 28 maart organiseert Smit 
mode bovendien een gezellige VIP Ladies 
Night, waar onder het genot van een 
hapje en een drankje kennis kan worden 
gemaakt met de nieuwe collectie. Een 
agendatip!

Nieuwsgierig geworden? Kom dan eens 
naar de Middenbaan. Het vriendelijke 
en enthousiaste team staat altijd klaar 
om u te helpen én te verwennen met een 
lekker kopje koffie.

Smit mode
Middenbaan 51
T: 0180-613536
I: www.smitmode.nl

De nieuwe collectie is binnen 
bij de damesmodezaak van 
Smit mode. Dat is goed 
nieuws, want voor vrouwen 
van iedere leeftijd is hierin wel 
iets te vinden om dit voorjaar 
leuk voor de dag te komen. 
,,Nieuwe items van merken die 
al langer bij ons verkrijgbaar 
zijn, maar ook merken die we 
voor het eerst in de collectie 
hebben”, vertelt Marjo, een 
van de vertrouwde gezichten 
in Barendrecht.   

Vertrouwde namen
Marjo neemt ons mee langs de mooie 
blouses en jurken met roze bloemen-
prints van Comma en de verrassend 
mooie geeltinten en prints met bijpas-
sende shawls van Marc Aurel. Ook de 
rode collectie van Jane Lushka springt 
direct in het oog. ,,Kleding van scuba 
stof. Niet alleen super comfortabel om 

REGULIERE OPENINGSTIJDEN
do - vrij - za van 10.00 - 17.30 uur 

di - wo op afspraak

ROTTERDAM

DORDRECHT
RHOON

WWW.SOBERENSJIEK.NL

SLOTSEDIJK 199
3161 PG RHOON
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METROPOLE BY BAAN • INTERIORS DMF • KEIJSER&CO • ERIC KUSTER • VAN ROSSUM
RAPTURE INTERIOR LUXURY • CARTE COLORI • LIGHTS BY EVE • LAYER BY ADJE
DURAN LIGHTING & INTERIORS • BAOBAB • PRADES • ONNO • DESIGNERS GUILD • EBRU
CASAMANCE • CHIVASSO • ZINC • LIZZO • ELITIS • ROMO • DESIGNS OF THE TIME
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Smit mode kleedt mannen  
van top tot teen 

Dat is nu niet anders. ,,Groen blijft po-
pulair, maar we zien wel ontzettend veel 
tinten. Van mint tot olijf, totaal onver-
gelijkbaar. Soms is het bijna een totaal 
andere kleur. Deze zomer zullen we ook 
veel oranje zien”, vertelt Andries. ,,Bij 
de maatpakken zijn zandkleur, groen 
en blauwtinten als koningsblauw in 
opkomst. We hebben daarnaast ook di-
verse nieuwe stoffen binnen.” Mannen 
die een geklede schoen voor onder het 
kostuum zoeken, kunnen eveneens te-
recht bij Smit mode. Het merk Giorgio, 
terug van weggeweest in de collectie, is 
hiervoor zeer geschikt. Andries heeft 
een waardevolle tip voor mannen die 
schoenen aanschaffen: ,,Vergeet niet 
om er een bijpassende riem bij te zoe-
ken, die matcht met de kleur en de print 
van de schoenen. Er is namelijk niets zo 
moeilijk als er later nog één te vinden!”

Totaalpakket als kracht
De duidelijk en aantrekkelijk gepresen-
teerde collectie nodigt mannen uit om 

zelf te zoeken naar een aanvulling voor 
de garderobe, maar indien nodig helpen 
Andries en zijn collega’s uiteraard graag. 
,,Natuurlijk laten wij iedereen een 
rondje doen, maar we vinden het heel 
leuk om hen daarbij te mogen begelei-
den en adviseren. Onze kracht is dat 
we een totaalpakket aanbieden, want 
mannen kunnen letterlijk van top tot 
teen gekleed de winkel uitstappen”, zegt 
hij tot besluit.

Nieuwsgierig naar de nieuwe collectie? 
Iedereen is van harte welkom om onder 
het genot van een kopje koffie zelf een 
‘customer journey’ te maken met het 
enthousiaste team van Smit mode.

Smit mode
Middenbaan 77B
2991 CS Barendrecht
T: 0180-610545
I: www.smitmode.nl

Veel trends zijn gebleven
Opvallend veel trends van het afgelopen 
seizoen zetten zich moeiteloos door, zo 
blijkt als Andries vertelt over het mo-
debeeld. Shirts met prints, de Bretonse 
streep, krijtstrepen in dresshemden, 
het gilet en de colberts met ruiten; we 
zien ze ook dit voorjaar terug. ,,Mannen 
zijn er duidelijk aan gewend”, merkt 
Andries. ,,Eigenlijk geldt voor onze 
collectie min of meer hetzelfde, want 
als we enthousiast zijn over een merk, 
dan behouden we dat. Zo heeft Blue 
Industry zich duidelijk bewezen als een 
leuke aanwinst.” Natuurlijk zorgt Smit 
mode wel altijd voor enige vernieuwing. 
Andries verwacht veel van de polo’s van 
het Italiaanse merk BOB. ,,Mooi uitge-
werkt, in vrolijke kleuren en met leuke 
geborduurde details. Daardoor krijgen 
ze een zomerse uitstraling.”

Nieuwe stoffen en kleuren 
Een nieuw seizoen betekent meestal 
ook nieuwe toonaangevende kleuren. 

De inrichting van de herenmodezaak van familiebedrijf Smit 
mode aan de Middenbaan laat duidelijk zien dat de voorjaars- 
en zomercollectie binnen is. Een mooie aanleiding om weer 
eens bij te praten met Andries, het vertrouwde gezicht van de 
winkel. Hij heeft goed nieuws voor de mannen. ,,Comfort staat 
dit seizoen bovenaan. Kleding die prettig draagt, of het nu gaat 
om broeken of colberts.” Maar er is natuurlijk veel meer!
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*T.w.v. maximaal 8.-. Kijk voor de actievoorwaarden op IKEA.nl/spaarkaart

IKEA®

FAMILY
Anna Andersson
0000000 00000 0000 00000 0
 

Nog geen lid? Word gratis lid op  
de afdeling IKEA FAMILY en maak  
direct gebruik van deze aanbieding.

Voor IKEA® FAMILY leden

NU IN ONS RESTAURANT

Spaar voor een
gratis maaltijd
Koop 5 maaltijden, krijg de 6e gratis!

*
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Zorgeloos genieten van een comfortabel binnen-klimaat met de 
nieuwe LG Standard Plus airconditioner!

• 10 Jaar garantie op de compressor
• Ingebouwde wifi 
• Koelen en verwarmen
• Gezond binnenklimaat
• Zeer energiezuinig

Een comfortabel binnenklimaat
bij u thuis of op kantoor begint 
met een bezoek aan onze Airco 
Shop. Kijk online of bel ons voor 
een afspraak.

www.lgaircoshop.nl

Bako Bedrijfskoeling & 
Airconditioning B.V. 

Nijverheidsweg 31, 3161 GJ Rhoon
010-2236466
www.bako.nl

Het klimaat
heb je zelf in

de hand! 
Vraag naar onze

speciale aanbieding!

Untitled-1   1 12/05/2017   14:19:36

Blue Basement, 
een begrip op de Middenbaan!

Blue Basement aan de 
Middenbaan bestaat bijna 12 ½ 
jaar. In die periode groeide de 
winkel van Dennis Schouwenburg 
uit tot een begrip voor mannen 
die op zoek zijn naar kwalitatief 
goede kleding voor schappelijke 
prijzen en liefst zo snel mogelijk 
slagen. En dat is precies waar 
Blue Basement zich op richt!

Bij Blue Basement is een stoere casual 
collectie te vinden, die altijd is afge-
stemd op het moment.  Het merkaan-
bod bestaat onder meer uit No Excess, 
Petrol Industries, Cars en Blend. Een 
overzichtelijke presentatie  helpt man-
nen op weg bij het maken van een keu-
ze. Ter inspiratie zijn bewust al diverse 
leuke combinaties bij elkaar gezocht. 
,,De meeste mannen zijn liever niet 
te veel tijd kwijt aan het winkelen”, 
weet Dennis. ,,Bij ons is de drempel 
laag. Omdat we onze klanten kennen, 
kunnen we goed inschatten welke 
maat en pasvorm het meest geschikt 
is. Daardoor slagen ze vaak snel. Even 

passen, een lekkere bak koffie erbij en 
ze kunnen voorlopig weer vooruit.”

Dat wordt gekoppeld aan een goede 
service en een enorme flexibiliteit als 
het gaat om ruilen of terugbrengen. 
Niet voor niets komen er ook veel 
vrouwen in de winkel om een broek 
mee te nemen voor hun man of zoon, 
zodat die thuis kan passen. Uiteraard 
worden broeken nog steeds gratis op 
lengte gemaakt met behoud van de ori-
ginele rand. Voor het merk No Excess 
heeft Blue Basement nog een extra 
service. Kleding die niet op voorraad 
is, kan worden besteld en afgerekend 

in de winkel en wordt vervolgens 
thuis bezorgd. ,,Binnenkort komen 
we bovendien met een nieuw concept, 
waarin we de klant nog meer tegemoet 
komen in het makkelijk winkelen”, 
blikt Dennis vast vooruit op de nabije 
toekomst. Sinds kort wordt hij in de 
winkel weer ondersteund door Donna. 
Een vertrouwd gezicht voor de klan-
ten, want zij werkte al eerder bij Blue 
Basement en keerde onlangs na zes 
jaar terug.

Wie op de hoogte wil blijven van de 
aangekondigde vernieuwing en de an-
dere ontwikkelingen, doet er goed aan 
om de Facebook-pagina van Blue Base-
ment te volgen. ,,Rond april zullen we 
in de vorm van leuke acties ook zeker 
aandacht besteden aan ons jubileum en 
daarover via social media communice-
ren”, zegt Dennis tot besluit.

Blue Basement
Middenbaan 104
T: 0180-531614
I: www.blue-basement.nl

Volg ons ook op Facebook voor leuke 
acties en nieuwtjes. 

RS Kappers Barendrecht 
Reuchlinhaven 10
2993 EL Barendrecht
Tel 0180-619811
Email: info@rs-kappers.nl

Openingstijden 
Ma: Gesloten 
Di: 09:00 - 17:30 
Wo: 09:00 - 17:30 
Do: 09:00 - 17:30 
Vr: 09:00 - 21:00 
Za: 08:30 - 16:00 
Zo: Gesloten

Rs kappers is sinds oktober 2007 gevestigd aan de Reuchlinhaven 10, aan de achterzijde van het marktplein van Carnisse Veste in 
Barendrecht. Rs Kappers is makkelijk bereikbaar en er is volop parkeergelegenheid voor de deur of in de nabijgelegen parkeergarage. Naast de 

zaak in Barendrecht hebben wij al vijfentwintig jaar een goedlopende gelijknamige kapperszaak in Capelle aan de Ijssel.
    Dit jaar zal er bovendien een speciale barbier ruimte worden geopend.

RS Kappers is er voor iedereen. Voor jong en oud, mannen, vrouwen en kinderen. Iedereen die bij ons binnenkomt moet zich thuisvoelen. Er hangt 
een fijne sfeer in onze zaak en we nemen alle tijd voor de klanten. Het gaat tenslotte ook om een stukje ontspanning. We kijken altijd of een 

kapsel dat men wil ook daadwerkelijk goed bij het gezicht past. Een boblijn kan wel in de mode zijn, maar het moet ook toepasbaar zijn bij iemand.

De inrichting van RS Kappers is erg kindvriendelijk. Kinderen kunnen bijvoorbeeld geknipt worden voor een prachtig sprookjeskasteel. De meisjes 
worden behandeld als ware prinsessen en de jongens als echte ridders. Zo wordt knippen ook voor kinderen een leuke beleving.

Wij raden u dan ook zeker aan om eens een bezoek te brengen aan RS Kappers. Stap gerust eens binnen en ervaar het zelf. Als je haar goed zit, 
voel je je ook goed en dat straal je uit!



REDDY KEUKENS BARENDRECHT 
VAANPARK II • STOCKHOLM 5
0180 848 666 • www.reddy.nl KEUKENS

NETTOPRIJS

8.685,-
Keuken, 120 /180 x 280 cm
inclusief
Inclusief Bosch gaskookplaat, 
afzuigkap, combimagnetron, 
vaatwasser en koelkast.
» In elke gewenste maat leverbaar «

DUITSE KEUKENS
NETTO PRIJZEN
GEWOON BIJ JOU IN DE BUURT!
REDDY KEUKENS. GOED VOOR ELKAAR.

NETTO

BOONSWEG 7, 3274 LH HEINENOORD   |   T: 0186 - 60 13 55    |   SLAAPBOULEVARD.NL

AUPING          HÄSTENS          PULLMAN          TEMPUR          VIKING          NOLTE          HÜLSTA          SWISSFLEX

EEN PERFECT BED...
VOOR ELK BUDGET

AUPING
DE AUPING ESSENTIAL NU 

VERKRIJGBAAR VANAF €1.930,-

BEDDING CONCEPTS
DE CITY BOXSPRING VAN 

€1.999,- VOOR €1.499,-

HÜLSTA EN NOLTE
10% VOORDEEL

 OP ALLE KASTEN 

AVEK
MAAR LIEFST €510,- KORTING

OP DE NINETY BOXSPRING

ULTIMA
DE COMPLETE ULTIMA FORMA 

BOXSPRING VANAF €3.195,-

• Zonwering
• Rolluiken
• Buiten leven producten 
• Raamdecoratie
• Onderhoud 
Voor particulier, V.V.E. en bedrijven

T: 0180 - 615133    M: 06 - 19622378
www.tonstassenzonwering.nl

Professionele zonwering met een persoonlijke benadering



Bouwkundige keuring voortaan 
ook standaard in koopcontract

Herstelkosten
Met een bouwkundig voorbehoud kan 
de koop van de woning worden ont-
bonden als na onderzoek blijkt dat de 
kosten van direct noodzakelijk herstel 
en achterstallig onderhoud boven een 
afgesproken maximum uitkomen. Ook 
het voorbehoud van financiering zit 
standaard in de koopovereenkomst. 
Met die voorwaarde kan een koper nog 
onder de koop van het huis uit als hij 
of zij bijvoorbeeld de hypotheek niet 
rondkrijgt.

Bescherming consument
Het doel van het standaard opnemen 
van het voorbehoud in de koopcontrac-
ten is bescherming van de koper in een 
vaak krappe woningmarkt. Veel kopers 
beseffen namelijk onvoldoende dat zij 
een verplichting hebben om het huis 

dat ze willen kopen, van te voren goed 
te (laten) onderzoeken op gebreken of 
achterstallig onderhoud. Die verplich-
ting volgt uit de wet. Als de koper na 
levering van de woning gebreken ont-
dekt die hij eerder had kunnen ontdek-
ken, door bijvoorbeeld een bouwtech-
nische keuring te laten uitvoeren, dan 
kan hij de verkoper daarop moeilijk 
aanspreken. Dat is anders wanneer de 
verkoper wist van de gebreken, maar 
die heeft verzwegen. In dat geval weegt 
de mededelingsplicht van de verkoper 
zwaarder dan de onderzoeksplicht van 
de koper. 

Meer weten?
Kijk ook eens op www.notaris.nl of op 
www.notarisvanspreeuwel.nl. Wilt u 
een koopakte laten opmaken met onze 
hulp? Of liever eerst meer informatie? 
Neem dan contact op voor een vrijblij-
vend gesprek (tel. 0180-616388).

Jos van Spreeuwel
Notariskantoor Van Spreeuwel

(Geraadpleegde bron: Koninklijke 
Notariële Beroepsorganisatie)

Een koopcontract bevat vanaf 1 februari 2018 standaard 
een bouwkundige keuring. Dat zijn de Vereniging Eigen Huis 
(VEH) en de Consumentenbond overeengekomen met 
makelaarsorganisaties NVM, VBO en VastgoedPro. De 
maatregel moet er voor zorgen dat kopers vaker een 
bouwkundige keuring laten uitvoeren.

Bouwkundig voorbehoud 
doorstrepen
Tot nu toe moest een koper altijd aan 
de verkoper of verkoopmakelaar vra-
gen een bouwkundig voorbehoud toe te 
voegen aan het koopcontract. Daarmee 
kan de koop van een woning worden 
ontbonden als na onderzoek blijkt dat 
er ernstige gebreken zijn gevonden in 
de woning of als de herstelkosten daar-
voor boven een afgesproken maximum 
komen.

Vanaf februari staat het bouwkun-
dig voorbehoud dus standaard in 
de koopovereenkomst vermeld. Een 
bouwkundig voorbehoud is echter geen 
kopersrecht; een keuring kan namelijk 
door de verkoper worden geweigerd. 
Ook kan de koper een bouwkundige 
keuring niet nodig vinden. In al die 
gevallen zal het voorbehoud zichtbaar 
moeten worden doorgehaald in de 
koopovereenkomst. De koper is dan 
bewust dat de koop mogelijke risico’s 
met zich meebrengt.
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Van Hemert Woonsfeer  -  ‘t Vlak 5  -  2991 EP Barendrecht  -  Nederland
 T: (0180) 62 26 66  -  E: info@vanhemertwoonsfeer.nl  -  I: www.vanhemertwoonsfeer.nl

HET ADRES VOOR 
DE INRICHTING VAN 
UW HUIS/PROJECT

 
SPECIAALZAAK IN:

TAPIJTEN – GORDIJNEN – BEDDEN
PARKET – PVC – LAMINAAT 

BINNEN- EN BUITENZONWERING

Omdat u niet lang geleden een erfenis kreeg, wilt u uw dochter 
een eenmalige schenking doen. Ze gaat immers binnenkort 
verbouwen. Maar heeft u al nagedacht over de juridische en 

fiscale gevolgen?

Vaste vakmensen met veel kennis, korte lijnen, toegankelijk 
advies en persoonlijk contact. Of u nou komt voor familierecht, 

onroerend goed of als ondernemer; Notariskantoor Van 
Spreeuwel biedt u zekerheid voor de toekomst.

T. 0180 61 63 88  |  info@notarisvanspreeuwel.nl

www.notarisvanspreeuwel.nl

0153640.pdf   1 27-8-2015   12:30:29

Onderhoud, verbouw
of renovatieplannen?
 

Bijdorp-Oost 10, 2992 LA Barendrecht
T: 0180 622 925

E: info@timmerbedrijfschaap.nl

www.timmerbedrijfschaap.nl
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Panta Reizen

Panta Reizen verzorgt en ontzorgt u 
bij de vakantie naar keuze

Een korte relax vakantie, een 
fascinerende stedentrip of een 
schitterende rondreis, Maar ook een 
overheerlijke zonvakantie of een 
prachtige cruise. 

Kom langs, bel of mail met 
VakantieXperts Panta Reizen
•  Sinds 1974, al meer dan 40 jaar, een 

betrouwbare partner voor al uw reizen
•  Ervaren reisspecialisten voor 

persoonlijke service
• Wij werken graag op afspraak
• Voor alle vakanties, zoals u die wenst
• Cruisespecialist
• Ook voor vliegtickets
• Aangesloten bij ANVR en SGR

VakantieXperts Panta Reizen
Bierens de Haanweg 22-28
3076 DC Rotterdam (Lombardijen)
T: 010 - 492 5 492 
info@pantareizen.nl
www.pantareizen.nl

VAKX180439_Advertentie 190x277.indd   4 02-02-18   10:20

Berlijn, een moderne stad 
met historische charme
Berlijn is een ontmoeting tussen een 
bewogen historie en het moderne heden. 
Na de val van de muur in 1989 is de stad 
begonnen aan een wederopbouw: het 
herenigde Berlijn onderging een metamor-
fose met nieuwbouw en renovaties, maar 
behield de historische charme. Het is een 
groeiende cultuurhoofdstad, met filmfes-
tivals, ontelbare (kunst)musea en allerlei 
evenementen. Een plek met sfeer door 
de vele monumenten, beelden, pleinen 
en musea, maar ook door de veelzijdige 
restaurants en het levendige uitgaansleven. 
Natuurlijk mag een echt Berliner Weiße 
biertje niet ontbreken!

Athene, de oudste stad van 
Europa
In de oudste stad van Europa is bijna elke 
steen historisch. Er zijn 1200 archeologi-
sche plaatsen, ontelbare musea vol met 
(pre)historische vondsten en veel ruïnes 
uit de Oudheid. In de Griekse hoofdstad 
Athene leeft het verleden. De verschillende 
wijken herbergen niet alleen historische 
hoogtepunten, maar sommige delen 
zijn ook verrassend trendy. Ontdek vele 
bezienswaardigheden als de Acropolis, 
het Pantheon, de Tempel van Zeus en het 
Olympisch stadion of laat je onderdompe-
len in de straatjes vol winkels, restaurants 
en cafés in de moderne wijk Plaka.

Barcelona, een stad met veel 
gezichten
Het sfeervolle Barcelona is een stad met 
vele gezichten, getekend door de verschil-
lende (buiten)wijken. Geniet van gotische 
kathedralen, pleinen, paleizen en Romein-
se muren en ontdek hoe kunstenaars en 
architecten als Gaudí, Picasso en Miró hun 
sporen hebben achtergelaten in de Cata-
laanse gebouwen en musea. De stad kent 
trekpleisters als de nog altijd niet voltooide 
kathedraal La Sagrada Familia, het stads-
park Parc Güell, de Ramblas en natuurlijk 
het prachtige Camp Nou, waar FC Barce-
lona zo veel successen mocht vieren. Op 
het gebied van horeca ontbreekt het je in 
Barcelona eveneens aan niets.

Londen, verzamelplaats van 
wereldberoemde 
bezienswaardigheden
Nergens komen traditioneel en modern 
beter samen dan in wereldstad Londen. 
De oubollige Britse normen en waarden 
zijn terug te zien aan de Koninklijke 
paleizen, de traditionele wachters in 
uniform en de oude, zwarte taxi’s. De 
moderniteit kenmerkt zich door de vele 
kunstmusea en de vele trendy winkels, 
restaurants en bars. De stad is ook een 
verzamelplaats van wereldberoemde 
bezienswaardigheden. Een kleine greep? 
London Eye, Downing Street 10, Big 
Ben, Buckingham Palace, Picadilly Circus, 
Wembley, Hyde Park en natuurlijk de 
typisch Engelse pubs.

Praag, de Gouden Stad
Wist je dat Praag, de hoofdstad van Tsje-
chië, ook wel bekend staat als de ‘Gouden 
Stad’? Dit heeft alles te maken met het 
feit dat de stad na het optrekken van de 
ochtendmist een gouden gloed krijgt door 
de zon. Praag, waar ook vele kerktorens 
te vinden zijn, is rijk aan architectuur. De 
stad is opgedeeld in het Oude en Nieuwe 
gedeelte en heeft in totaal vier wijken. Het 
oude gedeelte staat bekend om de smalle 
straten, de Joodse wijk en begraafplaats. 
Het nieuwe gedeelte is trendy, vol winkels 
en uitgaansgelegenheden. De rivier Moldau 
splitst de stad in tweeën.  

De leukste 
VAKANTIEBESTEMMINGEN!
Zin om er eens lekker tussenuit te gaan of gewoon toe aan vakantie? De redactie van dit magazine 
in elk geval wel. Wij brachten daarom een bezoek aan VakantieXperts Panta Reizen voor enkele 
inspirerende reistips. De negen reisspecialisten waren deze keer helemaal in de ban van de 
stedentrips. Een unieke mogelijkheid om in korte tijd een stad te leren kennen. Wij raakten erg 
enthousiast door de gedane suggesties. Ga je ook aan mee?

VakantieXperts Panta Reizen

Bierens de Haanweg 22-28

3076 DC Rotterdam
T: 010-4925492
I: www.pantareizen.nl

E: info@panta.nl



Finalliance geeft uitstekend financieel advies op een 
geheel eigen manier. Ongedwongen, laagdrempelig en 
doortastend. We willen weten wie je bent en wat je drijft.
Ga je een huis kopen en heb je een hypotheek nodig? Dan 
vraag je je af hoe dat nu allemaal moet, financieel gezien. 
Finalliance helpt je om financiële rust en stabiliteit te cre-
eren. Als financiële coaches die je geen mening opdringen 
maar je inzicht geven, zodat je zelf kunt kiezen wat je doet.  

De kosten voor het kennismakingsgesprek nemen wij voor 
onze rekening. Bel ons op 088 - 62 62 062 of mail naar 
info@finalliance.nl en maak een afspraak!

Bijdorp Oost 42
2992 LA Barendrecht 
T (088) 62 62 062
E info@finalliance.nl

Droomhuis gevonden?
Wij helpen je graag met  
de hypotheek!

Hypotheekadvies • Scheidingsplanning • Financial Life Planning

www.finalliance.nl

Houtkopersstraat 42 1  078-6105922
3334 KD Zwijndrecht 8  info@echtveilig.nl

www.echtveilig.nl Volg ons:  f T Y l

Een echt
veilig bedrijf?

inbraakalarmen sloten camera’s

Echt Veilig Highline Alarm

5 jaar garantie!

De oplossing tegen inbraak
Het gloednieuwe echtveilig Highline alarm biedt met zijn revolutionaire besturing de ultie-

me oplossing om woningen, winkels, kantoren en bedrijven te beschermen tegen inbraak 

en brand. Ons systeem maakt slim gebruik van draadloze detectoren en apparaten. Het is 

eenvoudig in gebruik en kan via uw smartphone of tablet bedient worden. Op deze manier 

ontvangt u meldingen van het systeem maar u kunt het systeem ook volledig of deels in-/

uitschakelen. Foto’s die door de bewegingsmelder worden gemaakt kunt u tevens bekijken 

op uw telefoon of tablet. En dat noemen we Echt Veilig!

Uiteraard kan het systeem verder uitgebreid worden met diverse componenten.

Nu voor

1275.-
compleet

geïnstalleerd
(excl. BTW)

Bel 078-6105922

Houtkopersstraat 42 
3334 KD Zwijndrecht 

www.echtveilig.nl

1  078-6105922
8  info@echtveilig.nl

Volg ons:  f T Y l

Grandcafé - Restaurant - Terras

Adres: Havenhoofd 17  2993 EK Barendrecht   Tel: 0180 - 615 110
Website: www.doubledutchbarendrecht.nl

De keuken is geopend van 12:00 tot 22:00

Zakenborrels - Lunch - Diner
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Jouw kindje verdient de beste zorg
Ook wanneer jij aan het werk bent

Zoek jij een veilige en vertrouwde plek waar jouw baby 
alle liefde en aandacht krijgt? Bij Kibeo neem jij je kleintje 
altijd tevreden mee naar huis.

• Altijd een vertrouwd gezicht voor je kleintje
• Je kleintje maakt vriendjes en leert van andere kindjes
• Jullie ritme van thuis is ons uitgangspunt van de dag
• Lekker rollen, kruipen & ontdekken in onze babygroepen
• Kies opvang die helemaal bij jullie situatie past

Zelf ervaren hoe leuk onze medewerkers zijn en hoe 
fi jn onze opvang is? Kom langs voor een rondleiding!

Kalkoenvleugels
Deze gedroogde kalkoenvleugels
zijn 100% natuurlijk en
hypoallergeen.  

Hertenoor
Hypoallergene snack, 
de haren werken
darmreinigend.  

Smakelijke snacks,
passend in een 
eliminatiedieet!

alles voor een blije  

viervoeter
Edgard & Cooper
Verse en gezonde voeding voor iedere hond!

Vetericyn is op dit 
moment het best 
werkende, meest veilige 
en aanbevolen product 
voor het reinigen van 
ogen, oren en het 
ververzorgen van hotspots, 
irritaties en wondjes bij 
honden, katten, konijnen, 
knaagdieren, vogels en 
reptielen. 

Natuurlijk verkrijgbaar 
bij Wesdijk!

VETERICYN

Middenbaan 56-62 
Barendrecht
0180 - 61 76 13  
info@wesdijk.nl 

www.wesdijk.nl
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Deze mooie prijs winnen?
Mail dan uw oplossing uiterlijk  

28 maart 2018.  
naar info@penrpublishing.nl

Onder de juiste inzendingen wordt geloot.
De winnaar ontvangt persoonlijk bericht.

N.B. De redactie is niet verantwoordelijkvoor 
eventuele druk- of zetfouten in de puzzel

Win mooie prijzen met deze puzzel!

Ook zo dol op puzzelen? Dan is het extra de moeite waard om nu 
potlood of pen te pakken en de goede antwoorden in te vullen. 
Er zijn namelijk mooie prijzen te winnen, die beschikbaar zijn 
gesteld door Dierenspeciaalzaak Wesdijk.

De redactie mag onder de goede inzendingen drie prijzen 
verloten:

·  1 x een Wesdijk Giftcard ter waarde van € 50,- 

·  2 x een Wesdijk Giftcard ter waarde van € 25,- 

De Giftcard van Wesdijk is te besteden bij 
Aquarium- & Dierenspeciaalzaak Wesdijk en bij 
Vijverspeciaalzaak Wesdijk, zowel online als in 
de winkel zelf.
 
Wacht dus niet langer en doe mee!

Horizontaal:

1 geloofsbelijdenis - 6 soort appel - 10 ieder - 

13 radioactief element - 14 overschot van een 

maaltijd - 16 maand van het jaar - 17 domoor - 

19 uitroep -20 zuivelproduct - 21 brandstof - 

22 ingewijde - 24 een zekere - 25 vaste koper - 

26 winters voertuig - 27 mollengang -

28 balletschoen met harde neus -

32 muziektempel - 35 gemakkelijk - 38 drinkgeld 

- 39 beroep - 42 heldendicht - 43 vermogend 

persoon - 44 jaargetijde - 45 overblijven -

47 kunstschaatsterm - 48 vogelproduct - 

49 rijkaard - 52 vreemde munt - 55 praal - 

58 sierplant - 59 wig - 60 vroeger - 61 Oberon -

64 gymnastiektoestel - 65 niet doen - 66 afgemat 

- 67 graafwerktuig - 68 tijding - 69 sleden.

Verticaal:

1 room - 2 tieren - 3 man van adel - 4 steekwapen 

- 5 gewicht - 6 welpenleidster - 7 dubbelzout - 

8 vest - 9 golfterm - 10 loopvogel - 11 slim - 

12 afgunst - 15 jongen - 18 elektrische eenheid - 

23 vissersboot met drijfnetten - 25 koortswerend 

middel - 27 oxideren - 28 bevel - 29 destijds - 

30 scheikundige verbinding - 31 Ierland - 

32 cafébediende - 33 slachtoffer - 34 god van de 

liefde - 35 ongebonden - 36 niet waterdicht - 

37 lofdicht - 40 asvaas -41 gemakkelijke stoel - 

46 boomvrucht - 47 koffiebroodje - 

49 petroleumether - 50 voordat - 51 Franse 

kinderjuffrouw - 52 orgaan ter beweging - 53 slot 

- 54 telwoord - 55 oosters tapijt - 56 strook - 

57 zwaardwalvis - 59 knevel - 62 jong schaap -

63 familielid.

Kwaliteit, kennis, 

Natuurlijk...
service & betaalbaar. 

Onbezorgd zorgen voor 
je liefste huisdier?

“Even Wesdijk bellen!”

/WesdijkNLVolg ons:

Middenbaan 56-62 
Barendrecht
0180 - 61 76 13  
info@wesdijk.nl 
www.wesdijk.nl

Je huisdierbenodigdheden in 
Barendrecht GRATIS thuisbezorgd
“Even Wesdijk bellen” en je huisdier-
benodigdheden worden GRATIS 
thuisbezorgd. 

Onze BEZORGvoorwaarden:
   We bezorgen dinsdag & donderdag
   Gratis bij besteding vanaf € 29,95

    Op rekening (dus je hoeft niet thuis te wachten)

0180 - 61 76 13

“Even Wesdijk bellen!”

Voor bestellingen onder de € 29,95 rekenen we € 2,50 
bezorgkosten. Bezorgen is gratis in Barendrecht en 
Carnisselande. Woon je buiten Barendrecht? 
Neem contact op voor de bezorgkosten. 

GRATIS
THUIS

BEZORGD

Robert Broekers Stofferingen is 
op-gericht in 1975 en gespeciali-
seerd in vele soorten stofferingen. 
Al ruim 35 jaar verzorgen wij o.a. 
meubelstofferingen, woningstof-
feringen, scheepsstofferingen en 
projectstofferingen.

Het leveren van service en kwali-
teit zijn belangrijke uitgangspun-
ten. Een team van vakkundige 
en ervaren medewerkers staat 
hiervoor garant. Mede hierdoor 
voldoen onze producten en dien-
sten aan hoge kwaliteits- en ga-
rantienormen.

Kom gerust eens langs of bel voor 
een afspraak.Wij komen geheel 
vrijblijvend bij u thuis voor het 
maken van een prijsopgave.

Onze Showroom is maandag t/m 
vrijdag geopend van 9.00 tot 17.00 
uur. s’Avonds en in het weekend op 
afspraak.

Pascalweg 135 - 137
3076 JN Rotterdam
T 010 419 45 20
F 010 432 13 71
info@robertbroekers.nl

www.robertbroekers.nl

Meubelstoffering

Woningstoffering

Scheepsstoffering

Projectstoffering

GE
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RE/MAX
Makelaarsgroep terug in het centrum 
van Barendrecht

de huidige technologie, waarin RE/
MAX zeer sterk is. ,,Internet, social 
media, filmpjes en video zijn steeds 
belangrijker bij de presentatie van 
woningen”, weet hij. Toch is Jan-Hein 
er van overtuigd dat een traditionele 
makelaar nog altijd een meerwaarde 
biedt. ,,Het klinkt wellicht aantrek-
kelijk om een internetmakelaar in te 
schakelen en zelf veel online te doen. 
Maar ik denk dat daardoor kansen 
onbenut blijven die wij wel grijpen. 
Persoonlijk contact en oog voor detail 
zijn onmisbaar om het beste resultaat 
te behalen”, zegt hij tot besluit.

Op zoek naar vakkundige, enthousi-
aste begeleiding bij de aanschaf van 
uw droomwoning of verkoop van uw 
huidige woning? Neem dan gerust con-
tact op met Jan-Hein Schilderman via 
06-51063674 of janheinschilderman@
remax.nl.

aantal spreekkamers is toegenomen, 
zodat we in alle rust gesprekken kun-
nen voeren. Onze eigen werkruimte is 
eveneens groter geworden”, vertelt hij. 
Het kantoor heeft een open, toeganke-
lijke uitstraling en is goed bereikbaar. 
Parkeren is geen enkel probleem, want 
aan de achterzijde bevinden zich tien 
eigen parkeerplaatsen. Het nieuwe 
onderkomen bevalt dan ook prima. ,,Er 
is wat meer dynamiek, we merken dat 
we hier in het dorp tussen de mensen 
zitten. Met het oog op de toekomst 
biedt dit pand ook mogelijkheden om 

op termijn door te groeien. Daarover 
zijn we al in gesprek met diverse kandi-
daten”, zegt Jan-Hein.

Actief in Barendrecht
Jan-Hein is al bijna 23 jaar als make-
laar en taxateur werkzaam in Barend-
recht, zowel op de particuliere als op de 
zakelijke markt. Hij kent de gemeente 
dan ook als geen ander. Daarnaast is 
hij zeer actief binnen diverse netwer-
ken. ,,Ik ben onder meer aangesloten 
bij de Rotary club Barendrecht, VBO 
Fresh World en de businessclub van 
HCB”, zegt hij. ,,Sinds vorig jaar zit ik 
bovendien in het bestuur van de busi-
nessclub van BVV Barendrecht.” Zijn 
lokale betrokkenheid blijkt ook wel 
uit het feit dat de verhuizing van RE/
MAX en de daarmee gepaard gaande 
verbouwing grotendeels is gerealiseerd 
door Barendrechtse ondernemers.

De traditionele makelaar 
maakt nog het verschil
Uiteraard zet Jan-Hein zijn kennis 
van de lokale markt graag in voor zijn 
klanten. Woningen, bedrijfspanden, 
winkelpanden, nieuwbouwprojecten 
zoals de in 2019 te bouwen villa’s aan 
de Achterdijk, het luxe segment; hij is 
op een breed terrein inzetbaar. Daarbij 
maakt hij vanzelfsprekend gebruik van 

Herkenbare locatie
Voor de ervaren Register Makelaar / 
Taxateur o.z. is het de derde keer dat 
hij is verhuisd naar een ander pand. 
Begonnen aan de Binnenlandse Baan, 
trok hij met RE/MAX via een andere 
locatie aan de Binnenlandse Baan en 
vervolgens Bijdorp-Oost nu dus naar 
de Dorpsstraat. Jan-Hein noemt het 
een stap vooruit. ,,Een mooi pand op 
een herkenbare locatie in het cen-
trum, met een interieur dat past bij de 
wensen van deze tijd. We kunnen onze 
klanten hier prima ontvangen. Het 

Eind december verhuisde RE/MAX Makelaarsgroep naar een 
mooi, opvallend pand aan de Dorpsstraat. ,,We zijn dus weer 
terug in het dorp, waar we ooit begonnen”, vertelt Jan-Hein 
Schilderman, een van de bij RE/MAX Makelaarsgroep 
aangesloten makelaars. De redactie sprak met hem over de 
verhuizing in een van de ruime spreekkamers in het nieuwe 
pand, waar fotobehang van het oude dorp de wand siert.
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Dorpsstraat 141  |  2992 BD Barendrecht  |  T 0180-612130

WWW.DIGGELS.NL
Ook in Oud-Beijerland

biedt u tal 
van zakelijke 
mogelijkheden!

Kom je binnenkort weer 
een terrasje pakken?

MEET & TREAT?
 

*KENNISMAKINGSBEHANDELING
VOOR € 49,--

Een kennismakings-
behandeling is een 
goede manier om jou 
te overtuigen wat de 
behandeling voor jou 
kan betekenen. Laat je 
verrassen door het 
resultaat!!

Experts op 
het gebied van:

HUIDPROBLEMEN 
HUIDVERJONGING 
HUIDVERBETERING 
HUIDVERZORGING 
PERMANENT MAKE UP
AFSLANKEN 
FIGUURCORRECTIE 
ONTHAREN 

BABOR BEAUTY SPA - 
Barendrecht
Avenue Carnisse 240
2993 ML Barendrecht
0180 620030
www.bbspa.nl

*Uitgezonderd Permanent make-up, Sense afslankkuur

Voordijk 520

2993 BE Barendrecht

T  0180 745 096

E  r.debondt@penrpublishing.nl

I   www.penrpublishing.nl



€429 P/M

ŠKODA Rapid
Spaceback 
1.0 TSI DSG Drive 95pk

Bruto leaseprijs v.a.

€399 P/M
Bruto leaseprijs v.a.

SEAT Leon 
1.0 EcoTSI Style 
Business Intense 115pk

Audi A4 Avant
2.0 TDI Ultra
Lease edition 150pk

Bruto leaseprijs v.a.

€769 P/M
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o.b.v. 60 maanden en 20.000 kilometer per jaar

VW Tiguan 1.4 TSI
Comfortline Business

€575 P/M
o.b.v. 48 maanden en 20.000 kilometer per jaar

o.b.v. 60 maanden en 20.000 kilometer per jaar o.b.v. 60 maanden en 20.000 kilometer per jaar

Bruto leaseprijs v.a.
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ACTIVITEITEN
RESTAURANT

ACTIVITEITEN
RESTAURANT

&

EVENT, PARTIJTJE, RECEPTIE? 
OF GEWOON EEN FEESTJE VIEREN?

Laat Abel. & Tasman. het voor u regelen.

Abel. Albrandswaardsedijk 196 • 3172 XB Poortugaal • T (010) 501 15 00 • www.abel-restaurant.nl
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Jansen & Jansen Bloemen 
fleurt de Middenbaan op!

een goede bloemenwinkel. Wij hopen dat 
gat te vullen.”

Kwaliteit leveren
Jansen & Jansen Bloemen heeft een 
uitgebreid assortiment aan bloemen 
en planten, dagelijks vers ingekocht 
op de veiling. Dat verschil merken de 
mensen volgens Riny zeker. ,,We hebben 
daardoor altijd de beste kwaliteit in de 
winkel. Dat moet ook, wij willen dat 
mensen er plezier aan beleven. Het 
streven is dat bloemen van ons altijd 
zeven dagen staan, maar twee weken is 
geen uitzondering”, zegt hij. Een andere 
kracht is het samenstellen van boeket-
ten voor speciale gelegenheden. Diverse 
standaardpakketten worden op de 
veiling al gemaakt, de luxere boeketten 
komen in de winkel tot stand. ,,Ook is 
het mogelijk om zelf bloemen te pakken 
uit onze bloementrap en daar een boeket 
van te laten maken.”

Mooie items
Behalve bloemen en planten verkoopt 
Jansen & Jansen Bloemen ook mooie 
vazen, potten en schitterend glas- en 
aardewerk. ,,Exclusieve items, die we 
selecteren op beurzen in binnen- en 
buitenland”,  vertelt Riny. Uiteraard 
allemaal aantrekkelijk gepresenteerd 
in de winkel, die volledig op de schop 
ging voor de opening. Het tweede filiaal 
maakt deel uit van een ambitieus plan, 
want als het aan Riny ligt volgen er 
dit jaar en in 2019 nog minstens acht 
winkels.

Allereerst richt Jansen & Jansen Bloe-
men zich echter op Barendrecht. ,,Onze 
komst ging als een lopend vuurtje door 
het dorp. Er werd zelfs naar Ridderkerk 
gebeld door mensen die onze poster 
zagen hangen en vroegen wanneer we 
zouden beginnen. Mooi toch?” sluit Riny 
af.

Jansen & Jansen Bloemen
Middenbaan 82
2991 CT Barendrecht
T: 0180-398365

Bewust voor de Middenbaan 
gekozen
Riny kreeg de liefde voor bloemen met 
de paplepel ingegoten. De naam van de 
winkel verwijst daar ook naar. ,,Die is ge-
kozen ter nagedachtenis aan mijn vader, 
die altijd in de bloemen heeft gezeten”, 
legt hij uit. Riny opende de winkel in 
Ridderkerk om meer zekerheid te creë-
ren naast de grillige handel in de export. 
Dat liep zo goed, dat er werd gezocht 
naar uitbreiding. De keuze viel bewust 
op de Middenbaan. ,,Hoewel we op meer 
plaatsen hebben gekeken, kregen we 
hier het beste gevoel. Omdat we in het 
verleden al leverden aan Plant Select, 
kenden we het gebied. Dit pand bevindt 
zich bovendien in de loop en tijdens onze 
oriënterende bezoeken, veelal op vrijdag 
en zaterdag, merkten we dat het druk 
is”, legt Riny uit. Het laatste zetje in de 
rug kreeg hij van een bevriende onderne-
mer. ,,Zij vertelde dat ze op verjaardagen 
vaak hoorde dat er behoefte bestond aan 

De Middenbaan is een kleurrijke winkel rijker. Op nummer 82, 
naast The Read Shop, is namelijk een nieuwe bloemenzaak 
geopend: Jansen & Jansen Bloemen. Het enthousiaste team kan 
niet wachten om de winkel net zo op de kaart te zetten als de 
al bestaande vestiging in Ridderkerk. ,,We willen ook 
Barendrecht graag laten kennismaken met onze mooie bloemen 
en exclusieve items”, vertelt eigenaar Riny Jansen.

Kleinschalige en clientgerichte praktijk 
voor begeleiding bij kinderwens, 
zwangerschap, bevalling en kraamtijd.

Bent u overdag niet in de gelegenheid om onze praktijk te bezoeken?
Kom dan langs op het spreekuur in het weekend of in de avonduren.

Albrandswaard De Beurs 39, 3162 WB Rhoon/Portland
Albrandswaard Anthony van Hobokenstraat 8-10, 3161 KS Rhoon
Barendrecht Hendrikse-Akker 11, 2994 AM Barendrecht

24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar ook voor het
maken van afspraken. Voor niet-spoedeisende vragen ook 
bereikbaar per mail en whatsapp.

Hendrikse-Akker 11, 2994 AM Barendrecht
06-46464942, bij geen gehoor en spoed 010-2866977

www.verloskundigenpraktijkportland.nl

Herkent u één van deze klachten?

Rugpijn, Bekkeninstabiliteit, carpaal 
tunnel syndroom, huilbaby, 

voorkeurshouding, KISS syndroom, etc.

Maar ook: nekpijn, hoofdpijn, hernia, 
tennisarm, kniepijn, RSI, sportblessures, 

schouderklachten, slijmbeursontstekingen 
etc.

Milde behandeltechnieken speciaal voor 
tijdens de zwangerschap en voor baby’s.

A. van Hobokenstraat 8-10
3161 KS Rhoon
010 222 09 00

www.chiropractievanleeuwen.nl



Zuideinde 39  •  2991 LJ  Barendrecht

Tel. 0180 - 612 579  •  Fax. 0180 - 616 527

Onderlangs 20A  •  Barendrecht

Tel. 0180 - 627 930

E-mail info@stoomerette.nl

www.stoomerette.nl

De professionals in het 

reinigen van al uw linnengoed

Stoomerette goo.indd   1 25-02-2009   10:06:40

Actiecode!
Met de actiecode #RuiterBarendrecht 
ontvangt u een mooie attentie bij de  
aankoop van een dakkapel in onze showroom 
in Barendrecht. Informeer bij de dakkapel  
adviseur naar de voorwaarden. 

# RuiterBarendrecht

Kom langs in showroom Barendrecht! 

Laat u inspireren in onze ruime showroom 
in Barendrecht op Brugge 20. De dakkapel-
modellen op ware grootte laten u direct 
talloze mogelijkheden zien met een Ruiter 
dakkapel.

www.ruiterdakkapellen.nl - 088 4321 000

Kilometers maken op zolder
Zorgeloos genieten van maximale ruimte met een Ruiter dakkapel

WWW.MENATAUPE.NL   |   0180558722   |   VAN ‘T HOFFSTRAAT 37   |   2991 XP BARENDRECHT   |   INFO@MENATAUPE.NL

OPEN AVONDEN BEAUTYOPLEIDINGEN
MAANDAG 26 MAART 2018 VAN 18:30 TOT 21:30  
MAANDAG 30 APRIL 2018 VAN 18:30 TOT 21:30 
MAANDAG 28 MEI 2018 VAN 18:30 TOT 21:30

KOM LANGS VOOR OPLEIDINGSINFORMATIE,
DEMONSTRATIES EN PROEFLESSEN. MELD JE AAN
DOOR TE MAILEN NAAR INFO@MENATAUPE.NL. 

NAGELSTYLING | WIMPERSTYLING | WENKBRAUWSTYLING | VISAGIE | SPRAY TANNING| HARSEN EN WAXEN

OPLEIDINGEN | GROOTHANDEL | WEBSHOP | SALON

“Een uitvaart is geen dag uit het leven, 
maar een heel leven in één dag.”



Food in Barendrecht
Vanavond nog iets lekkers op tafel? Het centrum van Barendrecht bevat genoeg winkels 

om dan de juiste boodschappen te halen. De redactie zet er een aantal op een rijtje.
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www.bastasol.nl www.facebook.com/bastasolI f

Charloisse Lagedijk 563-565, 3084 LC ROTTERDAM

010 - 480 92 20 zonwering@bastasol.nlT E

Voordelige terrasschermen, innovatieve overkappingen, 
sfeervolle markiezen en veel meer moois 
vindt u bij Bastasol op de Charloisse Lagedijk!

Dorpsstraat 154d

2992 BE Barendrecht

0180 625 279

w w w. m i n d y o u r h a i r . n l
i n f o @ m i n d y o u r h a i r . n l
  / m i n d y o u r h a i r

m a a k  e e n s  e e n  a f s p r a a k  vo o r  e e n 

u i tg e b r e i d  i n d i v i d u e e l  a dv i e s .

24 /7  o n l i n e  t e  b o e k e n  v i a 

www.mindyourhair .nl

www.facebook.com/mindyourhair  

Lentekriebels?
Ook voor kleuradvies naar MYH.

bij  iedere kleuring in  april/mei  een travels ize 

haarverzorging/styling product cadeau

De Weypoort

Kent u Jan Huigen in de Ton al? En 
dan bedoelen we niet het kinderlied-
je, maar de heerlijk verse Kruiden-
roomkaas die onder deze naam bij 
De Weypoort wordt verkocht. Bereid 
met verse ingrediënten en vrij van 
kunstmatige toevoegingen, waardoor 
hij uiterst geschikt is voor kinderen. 
Maar Jan Huigen in de Ton is na-
tuurlijk ook lekker voor mensen die 
bewust kiezen voor gezond. Weet wat 
je eet! Verse roomkaas van de koe, 
verse kruiden…. Heerlijk! En dan ook 
nog eens erg leuk verpakt.

De Weypoort 
Middenbaan 87
0180-612929
www.deweypoort.nl

Keurslager Heunks

De keurslagerij van Gerard Heunks in 
winkelcentrum Carnisse Veste staat 
al jaren bekend als dé plek om de lek-
kerste vleesgerechten te ontdekken. 
In het brede assortiment zijn allerlei 
soorten vlees opgenomen. Wat te 
denken van kalfsvlees, lekker mals en 
fijn van smaak? Sappig varkensvlees, 
dat makkelijk combineert met allerlei 
groenten en kruiden, of mager lams-
vlees, dat zo eenvoudig te bereiden 
valt? Ook liefhebbers van het veelzij-
dige kip- en kalkoenvlees vinden altijd 
wel iets bij Heunks. Vraag het team 
gerust om tips, dat vinden zij alleen 
maar leuk.

Keurslager Heunks
Van Beuningenhaven 7 
0180-547630 
heunks.keurslager.nl

Visgilde Leen de Jong

De maand maart is voor echte lek-
kerbekken! Tenminste, als het aan 
Visgilde Leen de Jong ligt. Zij hebben 
namelijk de heek uitgeroepen tot vis 
van de maand. De heek is bij ons niet 
zo heel bekend. Hij is echter goed te 
vergelijken met de kabeljauw. Er zijn 
ook verschillende soorten heken. In 
het mediterrane gebied is de Heek 
– die daar Merluza wordt genoemd – 
een zeer belangrijke vis. Het visvlees 
is zeer smakelijk en zacht en valt 
makkelijk uit elkaar in verse toestand, 
maar verstevigt tijdens de bereiding. 
Ook eens een heekje proberen?

Visgilde Leen de Jong
Middenbaan 73
0180-617541
leendejong.visgilde.nl



|  S TA D I O N W E G 45A R OT T E R DA M

KIJK VOOR ALLE 30 VESTIGINGEN EN OPENINGSTIJDEN OP WWW.SANIDUMP.NL

•  RUIM 21 JAAR SANITAIR ERVARING

•  GEDEGEN EN EERLIJK ADVIES OP MAAT

•  PROFESSIONEEL 3D BADKAMERONTWERP

•  

NEEM GERUST UW OFFERTE MEE. WIJ ZIJN ALTIJD GOEDKOPER!

KOM LANGS VOOR ALLE NIEUWSTE TRENDS EN 
NOVITEITEN OP HET GEBIED VAN SANITAIR EN TEGELS

Aalsmeer - Almere - *Amersfoort - Amsterdam - Bergen op Zoom - Breda - Capelle a/d IJssel - Delft - Den Haag - Dordrecht - Drachten - 
*Geel  (België) - Groningen - Leeuwarden - Leiderdorp - Merksplas (België) - Middelburg - Nuenen - Roelofarendsveen - Roosendaal - Rotterdam - 
Sliedrecht - Spijkenisse - Tilburg - Utrecht - Veghel - Volendam - Wijchen - Zaandam - Zaltbommel - Zoetermeer - Zwolle

*Amersfoort - *Geel  (België) opening medio jan/feb



maak uw woonwensen 
waar met re/max!

06 - 51 06 36 74
janheinschilderman@remax.nl
www.remax.nl/janheinschilderman

Jan-Hein Schilderman
Makelaar/Taxateur o.z.

Bedrijfsmatig vastgoed     Woningen     
Taxaties     Onteigening     Advies

Al m
eer dan 22 jaar m

akelaar 

in Barendrecht!
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Natuurlijk is dat heel anders dan wat ik in mijn vrije tijd 
draag. Die kleding koop ik eigenlijk nooit online, maar 
bijna altijd in winkels in Barcelona of Nederland. De ver-
schillen in de mode tussen beide landen zijn niet zo groot, 
je ziet er ook best veel dezelfde kledingzaken. Een per-
soonlijke favoriet zou ik zo snel niet kunnen noemen, al 
is het wel zo dat ik in Nederland vaak nog wel even samen 
met vrienden naar de winkels ga om kleding te zoeken. Er 
is keuze genoeg, dus ik vind altijd wel iets leuks!

Adios,

Sam

De talentvolle Barendrechtse water-
poloër Sam van den Burg verruilde 
ZPB voor CE Mediterrani in Barcelona. 
Daar verwezenlijkt hij zijn droom door 
op het allerhoogste niveau zijn sport te 
beoefenen. Speciaal voor Barendrecht 
Carnisse Nieuws schrijft Sam een 
column over zijn ervaringen in Spanje.

Hola a todos,

In de maand februari krijgt het saldo van mijn Air  Miles 
een flinke boost. Voor mijn gevoel blijf ik vliegen! Eerst 
vanuit Barcelona naar Nederland om daar met het Ne-
derlands team de World League wedstrijd tegen Spanje 
te spelen, daarna zijn we met het team een paar dagen 
in Split (Kroatië) geweest om ons voor te bereiden op de 
Euro League. Op dit moment ben ik net weer terug in 
Nederland en spelen we over enkele dagen het EK kwali-
ficatieduel met Litouwen. Dat is op een zaterdag. Een dag 
later vlieg ik dan weer naar Barcelona om op woensdag 
een competitieduel te spelen met mijn club en de donder-
dag daarna reis ik weer terug. Amper weer in Nederland 
pakken we opnieuw het vliegtuig richting Litouwen voor 
de tweede wedstrijd. Toen ik daarna weer in eigen land 
aankwam, wachtte de volgende reis al met als bestemming 
Barcelona!

De wedstrijd tegen Spanje verliep helaas niet zo heel goed. 
Het was ook al een tijdje geleden dat we met elkaar samen 
hadden gespeeld, je merkte toch dat de automatismen een 
beetje weg waren. Gelukkig ging dat in Split al een heel 
stuk beter. Met de twee belangrijke kwalificatiewedstrij-
den voor de deur is dat hard nodig, want dan moet ons 
spel gewoon goed zijn! Bij mijn club CE Mediterrani lukt 
dat in elk geval wel. Op dit moment staan we zesde, met 
uitzicht op een plekje hoger. Zelfs de vierde plaats is nog 
haalbaar.

Tijdens al dat reizen dragen we natuurlijk allemaal dezelf-
de kleding, net als voor en tijdens de wedstrijden. Bij de 
club hebben we een polo, T-shirt, vest, jas, tas, badjas en 
zwembroek. Bij Oranje hebben we zelfs nog iets meer kle-
ding. Eigenlijk dragen we daar echt alles hetzelfde, behalve 
onze schoenen, sokken en onderbroek, haha. De aanvoer-
der heeft de taak om ons te melden wat moeten dragen en 
op welk moment. 

Barendrechter in Barcelona
COLUMN Sam van den Burg

 Keurslagerij Heunks
Van Beuningenhaven 7
2993EH Barendrecht
0180547630
info@heunks.keurslager.nl
www.heunks.keurslager.nl/ geldig van 8 t/m 14 maart

Indisch kippakket

500 gram
Indische kip,
5 broodjes &
2 sausjes 

per pakket 700

keurslagerkoopje
Gepaneerde
varkensschnitzels

Elke 4de GRATIS
 

maaltijd van de week

Runder
Goulash
100 gram 135

Special
Oriëntaalse rol

100 gram 195

Trots van de Keurrslager
Kippendijtjes
zonder been

500 gram 595

Vleeswarenkoopje
100 gram
achterham +
150 gram
eiersalade 

250 gram 395

Zorgpraktijk Avenue Carnisse
voor Dermatologie en Plastische Chirurgie       

Lid van Samenwerkende Dermatologie Klinieken 
Nederland (SDKN)

De praktijk is gespecialiseerd in: 
•  Dermatologie: huidziekten/-kanker, overmatig zweten, 

kinderdermatologie, acne, eczeem, psoriasis, kalknagels/
wratten met lasertherapie, spataderen behandelingen. 

•  Plastisch chirurgie, reconstructieve, en esthetische 
chirurgie: littekencorrecties, handoperaties, verwijderen van 
moedervlekken en huidkanker onder lokale anesthesie. 

•  Huidtherapie: oedeemtherapie, litteken, acne, couperose, 
pigmentvlekken, overbeharing. 

Contract met alle verzekeringen. Overleg eerst met uw huisarts 
en vraag voor een verwijsbrief. Behandeling alleen op afspraak, 
geen wachtlijst.

Dermatologen: drs. R.A.M. Chin-A-Lien, drs. F.J.M.A. van Neer, 
 drs. J. Tan-Phen.
Plastisch chirurgen: drs. L.T. Tan, drs. J.M. Vaandrager.
Artsen: drs. L. Gebremariam.
Huidtherapeut: I. Wijler.

Avenue Carnisse 62-64, 2993 MH Barendrecht
0180-646455 – info@dermavenue.nl
www.sdkn.nl  
www.dermavenue.nl



RIANTE VRIJSTAANDE BUNGALOW 
MET 4 SLAAPKAMERS, 2 BADKA-
MERS, EEN AANGEBOUWDE GARA-
GE EN DE HELFT VAN EEN GROTE 
VRIJSTAANDE LOODS, SCHITTE-
REND GELEGEN AAN RUSTIGE WEG 
EN AAN DE ACHTERZIJDE GREN-
ZEND AAN NATUUR- EN WANDEL-
GEBIED DE ZUIDPOLDER.

voorzien van een scheidingswand en 
een overheaddeur.

Het geheel is gelegen op een werkelijk 
unieke locatie, grenzend aan een na-
tuurgebied, op een perceel van ca. 
1910 m2 eigen grond. Ideaal voor 
paardenliefhebbers en mensen die op 
zoek zijn naar een woning met een 
grote schuur. Alle benodigde voor-

zieningen zoals winkels, scholen, 
openbaar vervoer, jachthaven en  
recreatiegebied “De Oude Maas” be-
vinden zich op loop- of fietsafstand.

Bouwjaar: 1987 
Perceeloppervlakte: 1910m2

Woonoppervlakte: 170m2

Aantal slaapkamers: 4
Oplevering : in overleg

Ziedewijdsekade 34 te Barendrecht
VRAAGPRIJS € 849.000,- K.K.

Middenbaan 55-A |    2991CS Barendrecht
telefoon  0180 - 617191 |  info@huijgenmakelaardij.nl

Deze mooie bungalow beschikt over 
een slaapkamer met badkamer op de 
begane grond, op de verdieping  
3 slaapkamers en een 2e badkamer. 
De aangebouwde garage beschikt 
over een elektrisch bedienbare gara-
gedeur en een loopdeur.

Achter de woning de helft van een 
vrijstaande loods (afmeting ca. 15m 
x 20m, na splitsing ca. 15m x 10m) 
welke voor de overdracht zal worden 

Wij zijn zo trots op deze fantastisch mooie nieuwe 
wijnen en om iedereen te overtuigen, willen we ze ook 

heel graag laten proeven in onze zaak. 

Jean Claude Mas, de gedreven eigenaar en tevens de wĳ nmaker van 
Domaine Paul Mas, lanceert drie nieuwe wĳ nen exclusief voor De 

Wĳ nproevers. Gebotteld op het beroemde familie Château de Conas, 
in Pezenas in het zuiden van Frankrĳ k.

Blanc Sec Elegance: 
Druivenrassen: Grenache
(35%), Vermentino (25%), 

Sauvignon Blanc (15%) 
en Chardonnay (25%). 
Erg lekker bij kip, vis, 
schaaldieren of bij een 

gezellig samenzijn.

Rosé Sec Aurore: 
Druivenrassen: Grenache 

(50%), Cinsault (30%) 
en Syrah (20%). Ideaal 

bij lichte gerechten, 
gewoon de perfecte 
voorjaarswijn.

Rouge Intense:
Druivenrassen:

Grenache Noir (45%), 
Carignan (25%), Cinsault 
(15%), Merlot (10%) en 
Syrah (5%). Heerlijk bij 

wit vlees, gegrild vlees, 
tapas, bruschetta 

en kaas.

TER INTRODUCTIE DEZE SPECIALE AANBIEDING 
Jean Claude Mas Rood, Wit droog of Rosé droog Per fles € 4,99 
Bij een afname 6 flessen in één keer, is onze prijs Per fles € 4,49 

Bij een afname 12 flessen in één keer, is onze prijs Per fles  € 3,99 

Onderlangs 8a-10a
2991 EM Barendrecht
www.dewijnkelder.net
Tel. : 0180-616701

Elke combinatie is mogelĳk.
Deze aanbieding is geldig t/m 14 april 2018, zolang de voorraad strekt.



SPELLEN DIE TELLEN!SPELLEN DIE TELLEN!
SWIM2PLAY

Kijk op www.ingedebruijnzwembad.nl voor meer informatie!

SLOOTVEILIG

ZWEMBADVAARDIG

MEERWAARDIG

Leer jezelf redden uit benarde situaties die je in je eigen 
omgeving tegen kunt komen. Bijvoorbeeld bij vallen in een sloot 
of door het ijs zakken. 

Leer datgene dat je gaat gebruiken als je in een zwembad 
komt; spelen met een mat, tikkertje, sportspelen (net als in de 
gymzaal), snorkelen. 

Kom in contact met de watersportvereniging in je eigen buurt 
én bereid je voor op het buitenwater. Hier kunnen watersport-
verenigingen workshops komen verzorgen en kun je misschien 
wel ontdekken waar jouw interesse ligt.

OM MEE TE MO
G

EN
 D

O
EN

 HEB JE EEN  A-DIPLO
M

A
 N

O
D

IGA
S P E C I A A L  V O O R  K I N D E R E N  U I T  G R O E P  4  T / M  8

Schrijf je in op
www.ingedebruijnzwembad.nl

Kom meespelen 
iedere woensdag van 13.30 uur tot 
16.00 uur in het Inge de Bruijn Zwembad 

1

2
Iedere woensdagmiddag 

GRATIS! Kom jij ook?

Geniet van de Japanse keuken volgens het all you 
can eat concept. Ook lunch mogelijk.
 

Reserveren aanbevolen.

Japans Restaurant HYH
Havenhoofd 2   2993 EK Barendrecht   T: 0180-532658   E: info@restaurant-hyh.nl

www.restaurant-hyh.nl

Openingstijden:

Maandag t/m donderdag 16.00 – 22.00

Vrijdag t/m Zaterdag 12.00 – 22.30

Zondag   12.00 – 22.00



Rhoon
Nijverheidsweg 29, 3161 GJ Rhoon, T 010-5011150, E info@antwantuintotaal.nl

Om u op weg te helpen met uw tuin 
plannen. Kunt u op onze website uw 

moodboard samen stellen

Bent u geinteresseerd in onze werkwij-
ze en het plan van aanpak. Vraag dan 

snel een informatiepakket aan.

Twijfel niet en plan een vrijblijvende 
afspraak, wij praten u graag bij!

ANTWANTUINTOTAAL.NL

AANLEG
Tuin

ONDERHOUD
Tuin

HOUTBOUW
Tuin

ONTWERP
Tuin

Écht zin in de tuin met 
Antwan Tuin Totaal!

U zoekt een vakkundige hovenier? Een 
hovenier die met creatieve ideeën en 
oplossingen komt en deze perfect 
uitvoert?
Dan hoeft u niet langer te zoeken, dit 
hoveniersbedrijf is Antwan Tuin Totaal.
De hovenier met het totaalpakket uit 
de regio Rotterdam.

WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG, BEZOEK ONZE WEBSITE.

Beauty Centre Anke
Reuchlinhaven 8
2993EL Barendrecht (Carnisselande)
0180699057
 
Sinclair Lewisplaats 510c
3068ED Rotterdam
0102203627

E-mail info@ankebeautycentre.nl
Facebook Beauty Centre Anke
Twitter @beautycentreank
LinkedIn Beauty Centre Anke

Volg ons zodat je niets kunt missen.....

Beauty Centre Anke 10 jaar in Barendrecht!
 

Bestel je Triple A gezichtsbehandeling nu via onze 
webshop en ontvang  een 

GRATIS vochtherstellend serum
Bestel nu een Triple A gezichtsbehandeling

van €78,- voor slechts €65,- 

Met Phyris Triple A geef je je huid een jeugdige en hernieuwde uitstraling. Actie 
loopt t/m 31 maart 2018.
 
De behandeling:
*Reinigen met een mild reinigingsprodukt om je huid te detoxen.
*  Een bijzondere peeling met lichte fruitzuren in combinatie met een masker wat 

de werking intensiveert.
*  Vochtherstellend serum voor je huid dat opnamevermogen van je huid verbetert.
*  Concentraat op basis van Retinol om de celregeneratie te verhogen en de 

collageenproductie stimuleert.
* Een gezichtsmassage.
*  De behandeling wordt afgesloten met een verzorgend masker op basis van 

Vitamine A en Retinol, wat je huidstructuur verfi jnt en je huid fl uweelzacht maakt.

Bij aankoop van de behandeling, nu een GRATIS somi 
(een booster voor onder je creme) 10ml kado. Op=op.

WWW.ANKEBEAUTYSHOP.NL
Voor meer informatie www.ankebeautycentre.nl

Pinchetti & Van Caem is een bedrijf dat al sinds 1993 
aktief is met schuifdeurkasten op maat. Wanneer u bij 
ons kiest voor uw nieuwe schuifdeurkast, dan koopt u 
rechtstreeks bij de fabriek. Pinchetti & Van Caem maakt de 

kasten geheel in 
eigen huis. Dat 
betekent een 
bijzonder goede 
kwaliteit en een 
voordeliger product. 
Bovendien geniet u 
ook nog eens van 
15 jaar garantie.

n Noordenweg 14-16 | Ridderkerk | T (0180) 424875

Al meer dan 20 jaar de specialist op het gebied van schuifdeurkasten

Onze eigen productie 
is uw voordeel!

www.kastenstudio.eu n info@kastenstudio.eu

Koop rechtstreeks bij de fabriek en bespaar tot wel 40%
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Grand Café De 3 Geboden
Nieuwe kaart en nieuw elan!
 
Per 1 maart heeft het keukenteam onder leiding van chef-kok Mitchell de Jongh de kaart weer 
vernieuwd. Naast de vertrouwde gerechten, waar De Drie Geboden om bekend staat, zoals o.a. de 
volledig huisgemaakte spareribs en de saté van kippendij heeft het keukenteam ongeveer 15 nieuwe 
gerechten op de kaart gezet. Alle gerechten worden gemaakt van dagverse producten en zijn het 
proeven meer dan waard!
 
Daarnaast heeft het team van De Drie Geboden inmiddels de vernieuwing die vorig jaar reeds  
was ingezet op het terras ook doorgevoerd aan het gehele interieur van deze prachtige locatie.  
Het volledige team van Grand Café De Drie Geboden heet u graag van harte welkom!

Grand Café De 3 Geboden
Havenhoofd 19-21
0180-618664
www.dedriegeboden.nl

Grand Café Restaurant Double Dutch

Een bezoek aan Grand Café Restaurant Double Dutch is op ieder moment van de dag de moeite waard. Of 
u nu komt om te lunchen, uitgebreid te dineren of gewoon een drankje te drinken; het team van Double 
Dutch doet er alles aan om de gast in de watten te leggen. Mede door die instelling groeide de horecagele-
genheid aan het Havenhoofd in de afgelopen tien jaar uit tot een begrip in Barendrecht. Regelmatig worden 
zowel de lunch- als dinerkaart vernieuwd. Vanaf 1 april wordt weer een nieuwe kaart ingevoerd vol wisse-
lende specialiteiten, dus alle reden om eens langs te komen! Ook voor al uw zakelijke borrels, feesten en 
partijen is Double Dutch een geschikt adres. Informeer gerust eens naar de mogelijkheden. Bovendien is 
Double Dutch zowel op eerste als tweede paasdag geopend.

Grand Café Restaurant Double Dutch
Havenhoofd 17 
 0180-615110 
www.doubledutchbarendrecht.nl

Diggels Barendrecht
De bekende horecagelegenheid Diggels aan de Dorpsstraat heeft het terrasseizoen voor 
geopend verklaard! Zodra de eerste stralen van de lentezon zich namelijk weer laten zien, 
is het al goed toeven op het gezellige terras. Het belooft daarom weer een mooi seizoen 
te worden, waarin Diggels de opgebouwde naam als perfecte locatie voor lunch, diner en 
borrel weer zal willen waarmaken Ook zakelijk zijn er diverse mogelijkheden, informeer 
er gerust naar. Op de uitgebreide, restaurantwaardige kaart is naast de populaire vaste 
specialiteiten altijd ruimte voor nieuwe gerechten. Regelmatig wisselt de kaart van sa-
menstelling, waardoor de gasten voortdurend iets nieuws kunnen ontdekken. Kortom, 
het terras van Diggels is ‘the place to be’. Het terras is gelegen aan hét uitgaansplein van 
Barendrecht, dus je ontmoet er ongetwijfeld bekenden. En dat is altijd gezellig toch?

Diggels Barendrecht 
Dorpsstraat 141
0180-612130 
www.diggels.nl

Uitgaan in Barendrecht!
Zin in een gezellig avondje uit in Barendrecht? Dan is er meer dan genoeg keus!  
De redactie zet op deze pagina’s een aantal leuke uitgaansgelegenheden op een rijtje.
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Club Active  |  Brugge 8 - 12, 2933 LB Barendrecht  |  0180-621 239  | 
Bekijk onze nieuwe website: club-active.nl

Je kent het wel: ‘even geen zin of tijd 

om te gaan sporten’. De oplossing is 

simpel: een “Personal Trainer”.

Bij PTP Barendrecht zijn er meerdere 

trainers die verschillende specialitei-

ten hebben. Jouw Personal Trainer 

stelt samen met jou een programma 

op en begeleidt jou stap voor stap 

én natuurlijk altijd 1 op 1. Ook is het 

mogelijk om met kinderen 1 op 1 te 

trainen in welke vorm dan ook.

•  Golftraining 

•  Yoga

•  Mindfull/Burn-outklachten

•  Ademhalingstechniek

•  Afvallen/Voeding

•  (Kick-)boksen

•  Crossfi t/kracht

•  Cardio

Boksen
Boksen is iets voor iedereen die graag beweegt en 

zowel geestelijk als lichamelijk een uitdaging zoekt. 

Het draagt bij aan de verbetering van je algemene 

conditie en is gezond voor je om verschillende 

redenen. De training is allround, waarbij zowel je 

armen als borst, buik en benen in de training aan de 

beurt komen.

•  Boksen voor volwassenen

•  Boksen in groeps-/clubverband (M/V)

•  Bokszaktraining (M/V), dat is conditioneel en een mix 

van oefeningen en boksen op de zak (Mixed Boxing)

Kickboxen
Bij kickboksen worden de stoten 

van het boksen gecombineerd met 

de trappen uit sporten zoals karate 

en taekwondo.

•  Kickboksen for kids 

•  Kickboksen voor volwassenen

Hit & Kick
Voor deelnemers die niet willen (kick-)boksen is dit 

misschien de oplossing! Geen sparring of op 

wedstrijdniveau vechten maar wel net zo fanatiek aan 

je conditie, kracht en techniek werken. Dit doe je op 

een hoog niveau zonder blauwe plekken!

Mixed Boxing
Mixed boxing is een Total Body Workout 

van 60 minuten waarbij kracht, explosiviteit, 

uithoudingsvermogen en techniek op de proef 

worden gesteld. Dit is de ideale les om je conditie en 

spierkracht te verbeteren.

Club Active Boksschool

Personal Training 
Point Barendrecht

Word 

lid en geniet 

onbeperkt van alle 

sportfaciliteiten!
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Bedrijfsevents, relatiedagen, zakenlunches:  

bij Abel. kan het allemaal!

activiteiten voor jong en oud, waarna 
de dag doorgaans wordt afgesloten met 
een diner of een barbecue. In deze regio 
is Abel.  een van de weinigen die dit kan 
aanbieden. ,,Dat is het voordeel van 
onze locatie. De combinatie tussen leuke 
activiteiten en goede horeca maken we 
hier al jaren”, zegt Remco. Om ook vaste 
bezoekers steeds weer een nieuwe uitda-
ging te bieden, wordt het palet aan acti-
viteiten voortdurend bijgesteld. Zo is het 
bij Abel. mogelijk om bubble football te 
spelen, high ropes avonturen te beleven 
of te ervaren hoe leuk handboogschieten 
is. Teambuilding met een fun aspect kan 
natuurlijk eveneens heel goed bij Abel. 
plaatsvinden. ,,Krat stapelen bijvoor-
beeld. Onze ligging aan de Oude Maas 
leent zich bovendien perfect voor een 
stukje varen met een RIB boot. Het leuke 
is dat je elkaar zo op een andere manier 
leert kennen en heel anders samenwerkt 
dan in de normale werkomgeving. Dat 
werkt daarna vaak door in de dagelijkse 
werkzaamheden.”

Zakelijke borrels en lunches
Daarnaast is Abel. regelmatig het decor 
voor borrels van uiteenlopende net-
werkclubs. In die hoedanigheid heeft het 
onder meer de Botlek Business Club, de 

Nederlandse Zeebevrachters Sociëteit 
en PBA mogen verwelkomen. ,,Erg leuk 
om te doen. We merken dat we daar-
mee opvallen in de markt”, zegt Remco, 
die tevens ziet dat het aantal zakelijke 
gasten dat bij Abel. komt lunchen is 
toegenomen. ,,Dat heeft ongetwijfeld 
te maken met de komst van ons tweede 
restaurant Tasman., dat duidelijk in trek 
is bij gezinnen. Zij gaan daar graag heen 
met hun kinderen, waardoor wij merken 
dat zakelijke bezoekers nu vaker bij Abel. 
belanden. Ze kunnen hier immers in alle 
rust praten. Ons terras maakt de aan-
trekkingskracht alleen maar groter.”

Kortom, Abel. is een geschikte locatie 
voor ieder zakelijk bezoek. Nieuwsgierig? 
Kom dan eens langs en ontdek het zelf!

Abel.
Albrandswaardsedijk 196
3172 XB Poortugaal
T: 010-5011500
I: www.abel-restaurant.nl

Meer dan alleen een hapje en 
drankje
Abel. beschikt over diverse ruimten, die 
het kan inzetten op basis van het aantal 
bezoekers. Daardoor zijn bijeenkomsten 
tot wel vijfhonderd mensen te realiseren. 
Hoewel er bepaalde standaardarrange-
menten bestaan, is de invulling eigen-
lijk altijd een kwestie van maatwerk. 
,,We hebben in de afgelopen zeventien 
jaar voldoende expertise opgebouwd 
om actief mee te kunnen denken over 
de wijze waarop een bijeenkomst tot 
een succes kan worden gemaakt”, licht 
Remco toe. Uiteraard worden de wensen 
op culinair gebied besproken, maar Abel. 
onderscheidt zich juist door het feit dat 
het aanbod veel breder is dan een hapje 
en een drankje. Veelal worden combina-
ties gemaakt waarin de bezoekers ook in 
beweging komen, bijvoorbeeld middels 
populaire activiteiten als Pitch & Putt en 
Footgolf of in het uitdagende Klimbos.

Relatiedagen als leuke vorm 
van teambuilding
De laatste tijd merkt Remco dat er steeds 
meer vraag ontstaat naar bedrijfsfami-
liedagen. Daarbij worden niet alleen de 
medewerkers uitgenodigd, maar ook 
hun gezin. Zij vermaken zich dan met 

Het in het mooie natuurgebied Johannapolder gelegen Abel. is als 
veelzijdige locatie al jaren een adres waar jong en oud graag komt 
om ontspannen te genieten. Dankzij de gevarieerde mogelijkheden 
is Abel. ook bij zakelijke gasten erg in trek. ,,We hebben hen 
inderdaad veel te bieden. Van events tot lunches; en dat alles in 
een inspirerende omgeving”, vertelt eigenaar Remco Abel. 
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Moet ik actie 
ondernemen nu de 
rente nog laag is 
of zit ik nog goed?

VRAAG HET GRATIS ‘ZIT IK NOG GOED’-GESPREK AAN!

Onze showroom is gevestigd aan de Deventerseweg 11 in Barendrecht ■  0180 646810 ■ info@tegelhuis.nl ■ www.tegelhuis.nl
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Middeldijk 73a - Barendrecht - Tel: 0180-621298
www.hetrozenpakhuijs.nl
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Column over ervaringen
Ramon de Bondt, directeur van uitgeverij De Bondt 
Publishing, koos er in het voorjaar voor om volledig 
elektrisch te gaan. Hij schafte een BMW i3 aan bij 
Autobedrijf Jer. de Fonkert en inmiddels staat er ook 
een laadpaal bij het bedrijfspand aan de Voordijk. In 
zijn column, die verschijnt in diverse magazines van de 
uitgeverij, doet hij verslag van zijn ontdekkingstocht in 
het elektrische rijden.

Ook nieuwsgierig geworden en 
lijkt het u iets om een proefrit te 
maken in een i3? Bezoek dan de 
showroom van Jer. de Fonkert 
of neem contact op met Marcel 
Moerkerken.

Autobedrijf Jer. de Fonkert
Burgemeester de Zeeuwstraat 130
3281 AL Numansdorp
T: 0186-658111
I: www.jerdefonkert.nl
E: marcelmoerkerken@jerdefonkert.nl

Bij onze uitgeverij starten we iedere maandag 
de nieuwe werkweek op met een gezamenlijk 
overleg. Met een lekkere kop koffie – of de latte 
macchiato waar een van onze medewerkers bij 
zweert – nemen we met elkaar door wat er de 
komende week zoal op de planning staat. Wie 
heeft welke afspraken? Wat is de status van de 
magazines?

Enthousiasme over de i3
Onlangs kwam het gesprek ineens op mijn BMW i3. Inmid-
dels heeft iedereen al een keertje met mij meegereden en dat 
leverde steevast enthousiaste reacties op. We kwamen echter 
tot de conclusie dat de auto grote delen van de dag gewoon 
stil staat voor de deur. Dat is niet zo vreemd natuurlijk. Zo-
als bij menig bedrijf het geval zal zijn, rijden al onze mede-
werkers in hun eigen auto. Simpel gezegd is het dus zo dat ik 
in mijn i3 naar mijn afspraken ga, maar dat niemand de auto 
gebruikt als ik op kantoor aan het werk ben. Ongetwijfeld 
een voor menigeen herkenbare situatie.

De auto delen? Doen!
Herkenbaar, maar daarom ook logisch? Ik vraag het me 
af. Delen wordt namelijk steeds vanzelfsprekender in het 
bedrijfsleven. In ons kantoor zijn er bijvoorbeeld geen vaste 
werkplekken, maar ook het afhuren van vergaderruimten 
wordt als normaal gezien. Waarom hechten we dan wel zo 
veel waarde aan het bezit van een eigen auto en kiezen we 
er niet voor om die samen te gebruiken? Zeker met bezoe-
kafspraken binnen een straal van vijftig kilometer rond 
Barendrecht is dat helemaal niet zo’n gek idee. Natuurlijk 
vereist dit enige aanpassing. We zullen elkaars agenda in 
de gaten moeten houden om na te gaan of en wanneer de 
auto beschikbaar is. Daarom hebben wij besloten om dit de 
komende maanden eens uit te testen. Ik ben benieuwd of 
het zal werken.

Samen een auto delen. Waarom niet?

Column Ramon de Bondt over zijn BMW i3

BMW Jer. de Fonkert Tel. 0186 65 81 11
Burg. de Zeeuwstraat 130 info@ jerdefonkert.nl
3281 AL Numansdorp www.jerdefonkert.nl 

Absoluut uniek. Bijzonder uitzonderlijk.
De nieuwe BMW X2 maakt al vanaf de eerste blik zijn sportieve ambities duidelijk.
Met zijn uitdagende sportiviteit biedt hij een dynamische en lichtvoetige performance 
die uniek is in deze klasse. Gecombineerd met een hoogwaardig interieur en vele 
innovatie technologieën is hij de extraverte hoofdrolspeler van een nieuwe tijd.
Bent u er klaar voor?
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www.smitmode.nl

Ontdek
mode om
van te
houden
SPRING-SUMMER 2018

ALTIJD IN STYLE
Smit Mode

 WIST U DAT…
•  Wij werken op basis van “No Cure, No Pay”.
•  Wij acti ef, deskundig en persoonlijk betrokken zijn bij het hele 

verkoopproces.
•  Wij geheel vrijblijvend bij u langs komen voor een waardebepaling 

van uw woning.
•  Wij styling advies, een open huis en een social media pakket grati s 

aanbieden.
•  Wij met een professionele fotograaf werken en een opti maal 

presentati epakket kunnen aanbieden.
•  Wij voor de maximale verkoopopbrengst gaan.
•  Wij u ook graag begeleiden bij het aankooptraject van uw nieuwe 

woning.
•  Wij gevalideerde NWWI taxati erapporten verzorgen welke door 

alle fi nanciële instellingen geaccepteerd worden.

At Home Makelaardij
Avenue Carnisse 273  |  2993 ME Barendrecht  |  T (0180) 556117  |  F (0180) 556594  |  E info@athome-makelaardij.nl

www.athome-makelaardij.nl

Verhuisplannen? Denk dan aan At Home Makelaardij, gevesti gd op een goede 
zichtlocati e aan de Avenue Carnisse. Deze dynamische onderneming heeft  een 
jarenlange en brede ervaring op de onroerend goed markt. Het team van At Home zet 
die specifi eke kennis graag in voor de klanten. Zij kunnen hen op vele vlakken van 
dienst zijn. Van de verkoop en aankoop van woningen tot taxati es. Naast die experti se 
heeft  At Home nog een belangrijke kracht: een acti eve en persoonlijke begeleiding 
van de opdrachtgevers, korte communicati elijnen en kennis van zaken. Daarom bent 
u alti jd verzekerd van een betrouwbare partner die uw belangen met de meeste zorg 
zal beharti gen.

Nieuwsgierig? Loop dan eens binnen of bel voor een vrijblijvende afspraak en laat u 
overtuigen van de kracht van At Home. Het kantoor is geopend van maandag t/m 
vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur. Afspraken na kantooruren en op zaterdag zijn 
uiteraard ook mogelijk.

Veelzijdige begeleiding door 

At Home Makelaardij
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ROTTERDAM Keizerswaard 60 | T (010) 479 41 14  BARENDRECHT Van Beuningenhaven 37 | T (0180) 62 54 30  NUMANSDORP Voorstraat 10 | T (0186) 65 33 49

KRUITHOF OPTIEK BIEDT MEER…

GRATIS PROEFSET LENZEN 
bij een complete bril uit de voorjaarscollectie

Kom langs, want de nieuwe voorjaarstrends in brilmode van 2018 

liggen nu in onze winkels. Sierlijke vormen uitgevoerd in moderne 

materialen en verkrijgbaar in vele kleuren. Een unieke collectie 

monturen waarmee je je kunt onderscheiden. Want jij bent uniek 

en dat willen we graag zo houden. Kies nu voor een nieuwe 

voorjaarslook en ontvang een gratis proefset daglenzen. Leuk om 

eens af te wisselen met je bril, bijvoorbeeld voor een dagje strand.

KRUITHOF 
OPTIEK

modebrillen en 
contactlenzen

Kies je voor de prijs of voor het beste voor je ogen?


