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s VOORWOORD
,,In the summertime, when the weather is hot.” Ja hoor, het 
is weer die tijd van het jaar! We zetten de radio aan en binnen 
enkele minuten is het al raak. De herkenbare melodie van de 
evergreen van Mungo Jerry schalt door de speakers. Het lijkt wel 
of de DJ’s alleen nog maar zomerse plaatjes draaien. Ze komen 
allemaal voorbij. Macarena, Lambada, Despacito, We’re Going To 
Ibiza, Blurred Lines, Parijs van Kenny B, Walking On Sunshine, 
Vamos a la Playa en zelfs Rob de Nijs met Het Werd Zomer…  
Heerlijk!

De zomer heeft hier op de redactie in ieder geval toegeslagen. Vakantietips 
worden uitgewisseld, de eerste barbecue is al gehouden, de kapstok is leeg 
want we komen zonder jas… Wij weten natuurlijk ook nog niet of het een 
mooie zomer zal worden of dat we ook de nodige regen krijgen. In dat 
laatste geval zullen we ons ook binnen moeten vermaken. Met een goed 
boek, met de sportzomer op televisie, met deze editie van Barendrecht 
Carnisse Nieuws; het maakt niet uit. De enige tip die wij kunnen geven is: 
genieten! Want, zoals Gerard Cox jaren geleden al zong, voor je het weet is 
heel die zomer al weer lang voorbij.

De redactie
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Terrasborrel bij 
Olympiada & De Olijfboom

Kleindochter PRIJSWINNARES PUZZEL  
neemt giftcard Dierenspeciaalzaak Wesdijk in ontvangst

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 zondag 8 juli slaan de bekende horecagelegenheden Olympiada & 
de Olijfboom aan het Havenhoofd de handen weer ineen om samen 
een gezellige terrasborrel te organiseren! Het thema van dit jaar 
is paella en sangria. Met volop Spaanse muziek, heerlijke hapjes, 
live-cooking en nog veel meer, belooft het wederom een fantastisch 
evenement te worden. Na afloop van de borrel is er de mogelijkheid 
om bij de Olijfboom of Olympiada te dineren. Zie de websites of 
Facebook-pagina’s van beide restaurants voor meer informatie. 

Onze redactie werd de afgelopen tijd 
wederom overspoeld met inzendingen 
op de puzzel uit het meinummer van dit 
magazine. Vrijwel iedereen slaagde er in 
om de juiste oplossing te vinden, zodat 
er weer veel mensen in aanmerking 
kwamen voor zo’n leuke giftcard van 
Dierenspeciaalzaak Wesdijk. Dankzij 
onze random loting konden we de 
populaire prijs weer verdelen.

Winnares Hanny Slieker was dan ook verheugd 
toen wij contact met haar opnamen. Helaas had zij 
kort voor de dag waarop zij de prijs zou ophalen bij 
de dierenwinkel ook minder goed nieuws gekre-
gen. Ze moest namelijk naar het ziekenhuis voor 
een operatie en kon haar giftcard dus niet zelf in 
ontvangst nemen. De redactie schakelde snel en 
gelukkig bleek Maxime, de vijftienjarige kleindoch-
ter van Hanny, bereid om haar plaats in te nemen. 
Op dinsdag 19 juni kwam zij na schooltijd naar de 
Middenbaan. ,,Natuurlijk haal ik de prijs graag even 
op. Het is hartstikke vervelend voor mijn oma dat 
ze naar het ziekenhuis moet, dus ik vind het alleen 
maar leuk dat ik haar dan bij een bezoek blij kan 
maken met een giftcard!” vertelde ze. Haar oma liet 

al aan de redactie weten dat ze de prijs wil besteden 
aan haar hond Chica, die ze nu een jaar heeft. Maxi-
me kan zich daar in elk geval wel in vinden: ,,Het is 
een heel leuk hondje en ik weet zeker dat mijn oma 
hier wel een cadeau voor Chica kan vinden!” Uiter-
aard poseerde ze daarna nog even voor een foto 
met Liesbeth Vat van Dierenspeciaalzaak Wesdijk, 
die de prijs leuk had ingepakt.

Winnaars
1e prijs, Wesdijk Giftcard €50: Hanny Slieker
2e prijs, Wesdijk Giftcard €25: Jack Vermeulen
3e prijs, Wesdijk Giftcard €25: Ilona Rijsdijk

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 - Mike’s Just For Men -
- MS mode - Carnisse Veste Nails & Spa - Nelson schoenen - Primera - Rombout Kappers - Shoeby Fashion -
- ISA Telecomcenter - Only - Vip Ladies Fashion - Your Choice - Zeeman - Zonnestudio SunCare -

BINNENKORT IN 
CARNISSE VESTE
ANYTIME FITNESS
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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!

Nieuwkomer Ristorante PaPi brengt  
een stukje Italië naar Barendrecht

voor stuk bereid met dagverse produc-
ten. Vanaf 11.00 uur kunnen de gasten 
er al terecht voor broodjes en pasta, 
vanaf 16.00 uur gaat de oven aan en wor-
den de pizza’s gebakken. ,,Wij gebruiken 
een houtgestookte draaiende steenoven. 
Dat levert een unieke smaak op”, zegt 
Melih. Niet voor niets krijgt Ristorante 
PaPi veel complimenten voor de pizza’s. 
Natuurlijk is er ook een ruim assorti-
ment aan smakelijke Italiaanse bieren 
en wijnen verkrijgbaar en zijn er diverse 
‘dolci’ om mee af te sluiten, zoals het 
alom bekende Brokking hazelnootgebak 
uit Dordrecht. Een andere aanrader is de 
zelfgemaakte tiramisu, die de redactie 
zelf mocht proeven. Fantastisch lekker!

Geschikt voor grotere 
gezelschappen
Ristorante PaPi wordt sinds de ope-
ning al goed gevonden. Om die reden 
is reserveren aanbevolen. Dat kan door 
te bellen of appen naar 06-25313864, 
maar ook door een bericht te sturen 
via de Facebook messenger. Wie op de 
hoogte wil blijven van al het nieuws 
over het restaurant of de specials wil 

ontdekken, doet er sowieso goed aan de 
Facebook-pagina te liken. Natuurlijk kan 
het personeel in het restaurant ook alles 
vertellen over de maandelijks wisselende 
specials. Het is bovendien mogelijk om 
thuis van de pizza’s te genieten. ,,We 
hebben inderdaad een afhaalservice”, 
vertelt Melih. Het leukste blijft natuur-
lijk een bezoek aan het restaurant zelf. 
Grotere gezelschappen kunnen er ook 
goed terecht. Een feestje of een teamuit-
tje, het kan allemaal!

Nieuwsgierig naar de scherp geprijsde 
kwaliteitsgerechten? Ristorante PaPi 
is van dinsdag t/m zondag van 11.00 
tot 23.00 uur geopend. Parkeren op het 
Doormanplein is tot 22.00 uur gratis, 
maar ook in de nabije omgeving zijn 
voldoende parkeerplaatsen.

Ristorante PaPi
Doormanplein 1B
2992 BC Barendrecht
T: 06-25313864
I: www.ristorantepapi.nl
E: info@ristorantepapi.nl
f: Ristorante PaPi

VACATURE
In de vakantieperiode  

heeft Ristorante PaPi ruimte voor 
oproepkrachten. 

Interesse?  
Mail of app dan je cv en 

motivatie.

Mooie plannen
Melih runt Ristorante PaPi – de naam is 
een samenvoeging van pasta en pizza - 
samen met zijn vader. Samen hebben zij 
het voormalige pand van Peter Terlouw 
Tweewielers volledig omgetoverd in 
een gezellig Italiaans restaurant. Mooie 
houten tafels met vrolijk gekleurde 
stoelen en de prachtige muurschildering 
van de beroemde actrice Sophia Loren 
dragen bij aan de warme uitstraling. Ook 
de wand met foto’s van oud Barendrecht 
voor menig gast een feest der herken-
ning. De eigenaren hebben bovendien 
mooie plannen om Ristorante PaPi te 
blijven verbeteren. ,,Op dit moment zijn 
er zo’n vijftig plaatsen, maar we willen 
dat aantal in de toekomst zeker uitbrei-
den. Bijvoorbeeld door de bovenver-
dieping erbij te betrekken. Daarnaast 
is er recent airconditioning geplaatst, 
waardoor het ’s zomers lekker koel blijft. 
Een andere toekomstwens is het openen 
van een terras”, vertelt Melih.

Unieke smaak
De kaart van Ristorante PaPi staat boor-
devol heerlijke Italiaanse gerechten, stuk 

Wie wil genieten van de typisch Italiaanse sfeer, hoeft daarvoor 
niet op vakantie te gaan. Sinds februari brengt Ristorante PaPi 
namelijk een stukje Italië naar Barendrecht. De redactie wilde 
daar natuurlijk alles van weten en bracht een bezoek aan het 
Doormanplein, waar eigenaar Melih ons op gastvrije wijze 
verwelkomde. 



Juli 2018   8 9  Juli 2018 

Eindelijk verruimde terrastijden 
op het Doormanplein!

Wat is er nu gezelliger dan ’s zomers een terrasje pakken op een gezellig horecaplein als het 
bekende Doormanplein in hartje Barendrecht? De daar gevestigde horecagelegenheden doen er al 
jaren alles aan om een leuke sfeer te creëren, waarin Barendrechters elkaar kunnen ontmoeten 
om onder het genot van een hapje en een drankje een leuke avond te hebben.

Helaas was er lange tijd sprake van een 
feit dat de pret licht drukte: om 23.00 
uur moesten de terrassen al dicht. 
Zeker in het weekend vonden veel 
bezoekers dat eigenlijk net te vroeg. 
Het gevolg was dat zij dan toch maar 
kozen voor een avondje uit in de stad, 
terwijl het in Barendrecht juist zo ge-
zellig kan zijn. Maar er is goed nieuws! 
De gemeenteraad van Barendrecht is 
namelijk toch akkoord gegaan met een 

verruiming van de terrastijden voor 
de horeca van 23.00 uur tot 24.00 uur. 
Een maatregel die geldt van maandag 
tot en met zaterdag. Niet alleen voor de 
horeca op het Doormanplein, maar ook 
voor de Middenbaan en Smitshoek.

Kortom, een mooie aanleiding om 
gewoon gezellig uit te gaan in Barend-
recht! De teams van de horecagelegen-
heden staan uiteraard graag voor alle 

gasten klaar om te zorgen dat het hen 
aan niets ontbreekt. Het aanbod is 
bovendien heel divers en bevat voor elk 
wat wils. Tot ziens aan het Doorman-
plein!
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Zomerrooster 
Inge de Bruijn Zwembad

Er is echt voor iedereen wat te doen, 
dus vraag je ouders om deze dag te 
blokken in hun agenda en gezellig met 
jou naar Kids Aqua Edition 2018 te 
komen!
Let op! De voorverkoop loopt sinds 
begin juni, kaarten zijn € 5,00 p.p.

Meer weten over alle mogelijkheden in 
het zwembad? Kijk dan eens op www.
ingedebruijnzwembad.nl. Tot ziens!

Aktie zwemlessen
Is het tijd voor zwemles? Profiteer dan deze zomer nog van een aantrekkelijke 
actie. Tot en met 13 juli is het namelijk mogelijk om gratis in te schrijven voor alle 
zwemlessen. Normaal wordt hiervoor een tarief van € 18,00 gehanteerd. Op een 
aantal dagen is er per direct plaats. Vraag gerust aan de receptioniste welke dagen 
dat zijn.

Zwemdisco’s
Er staan weer diverse superleuke zwemdisco’s op het programma. Die mag je echt 
niet missen! DJ Creeps, de nieuwe DJ, is vast van plan om er wat moois van te 
maken. Kinderen van 8 t/m 12 jaar kunnen voor slechts € 8,60 p.p. (tarief 2018) 
deelnemen aan de zwemdisco’s. Dit is inclusief een drankje en snoep.
De disco’s staan gepland voor de volgende momenten:
Vrijdag 29 juni GezinsDisco
Vrijdag 26 oktober Halloweendisco
Vrijdag 30 november Zwemdisco
Alle disco’s beginnen om 19.00 uur en zijn om 22.00 uur afgelopen.

Zwemdisco’s zijn ook zeer geschikt voor kinderfeestjes! Wel is het verstandig om 
tijdig te boeken. Zie de website Ingedebruijnzwembad.nl voor meer informatie.

Kids Aqua Edition 2018
Op zaterdag 7 juli 2018 wordt er van 12.00 tot 18.00 uur weer een 
spectaculaire Kids Aqua Edition gehouden! Een gezellige dag met 
leuke en verschillende activiteiten voor alle leeftijden, zoals:
Aqua-Bootcamp
Aqua-Kids Aerobic 
Opblaaskussen 
Muziek 

Of het nu een warme zomer wordt of niet, lekker zwemmen in 
je vakantie is altijd leuk! Natuurlijk kun je daarvoor in 
Barendrecht terecht in het Inge de Bruijn Zwembad. Hoewel het 
zwembad af en toe deels is gesloten vanwege diverse 
werkzaamheden, valt er nog genoeg te doen. Hierbij enkele 
activiteiten op een rijtje.

Lijnbaan 51 (1e etage) | Rotterdam-Centrum
T (010) 404 81 66 | www.cosmoskincare.nl

World’s Best Spa Brand

WILT U NET ZO'N MOOIE, 
GAVE EN STRALENDE HUID 

ALS DE BN'ERS?

Maak kennis met de anti-aging 
gezichtsbehandeling van

!QMS Medicosmetics

Normale prijs € 105,00 
NU VOOR € 69,50
(Inclusief gratis zuurstofbehandeling)(Inclusief gratis zuurstofbehandeling)

WILT U NET ZO'N MOOIE, 
GAVE EN STRALENDE HUID 

ALS DE BN'ERS?

Maak kennis met de anti-aging 
gezichtsbehandeling van

!QMS Medicosmetics

Normale prijs € 105,00 
NU VOOR € 69,50
(Inclusief gratis zuurstofbehandeling)(Inclusief gratis zuurstofbehandeling)

Lindehoevelaan 24 (gevestigd in Salon William Vat) | Barendrecht

T 010 – 404 81 66 | www.instituutpuurbeauty.nl

UW HUID IS  ONZE ZORG

schoonheidsinstituut

PUUR | BEAUTY
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Succesvolle lancering magazine 
ONDERNEMEND bij Double Dutch

aan het woord en hij vertelde de aan-
wezigen alles over de mogelijkheden 
om een feestje, borrel of bijeenkomst 
te organiseren in de sfeervolle horeca-
gelegenheid.

Schitterend weer
De genodigden en de organisatie 
hadden geen reden tot klagen, want zij 
kregen naast lekkere hapjes ook schit-
terend weer voorgeschoteld. Daardoor 
kon het informele gedeelte van de 
bijeenkomst makkelijk worden gehou-
den op het gezellige terras van Double 
Dutch. Het bleef nog lang gezellig in 
het zonnetje, waardoor de uitgeve-
rij kon terugkijken op een succesvol 
evenement.

Praatje van Roel Pot
De van radio en televisie bekende 
Roel Pot nam op enthousiaste wijze 
het officiële gedeelte van de lancering 
op zich. Doorspekt met Rotterdamse 
humor en een knipoog hield hij een 
‘praatje pot’ met diverse deelnemers 
in het magazine. Aangezien het thema 
‘onderwijs en bedrijfsleven’ was, sprak 
Roel vooral met genodigden die hier-
over meer konden vertellen, zoals twee 
onderwijsleiders van Albeda en Angela 
van Zaalen van SOB Barendrecht. Van-
zelfsprekend kon Pot het niet laten om 
de stagiaire uit de keuken van Double 
Dutch naar voren te roepen, maar die 
liet zich niet van de wijs brengen en gaf 
rustig antwoord op alle vragen. Tot slot 
kwam ook Luc namens Double Dutch 

Al ruim vier jaar geeft De Bondt Publishing, tevens uitgever van 
dit magazine, het business to business magazine ONDERNEMEND 
uit. Boordevol reportages over bedrijven en ondernemers in de 
regio BAR, Hoeksche Waard, Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht 
en Alblasserdam. Sinds dit jaar lanceert de uitgeverij iedere 
nieuwe editie middels een officiële bijeenkomst. Op woensdag 13 
juni vond de lancering van editie 18 plaats bij het bekende Grand 
Café Restaurant Double Dutch aan het Havenhoofd.

KPN XL Barendrecht
helpt ondernemers op weg

Samenwerking onderwijs en 

bedrijfsleven onder de aandacht
Marc Nieuwland
Eigenaar textiel wasserij Newasco

“Dankzij slimme
technologie kan
een chip nu de was
doen.”
Als het gaat over groei dan luister je eerder naar

andere ondernemers dan naar een bank. Kijk

hoe ondernemers elkaar verder brengen op 

rabobank.nl/groei.

Kom maar op met de toekomst

EDITIE 18 - 2018

BARENDRECHT - ALBRANDSWAARD - RIDDERKERK | H.I. AMBACHT - ZWIJNDRECHT - ALBLASSERDAM | HOEKSCHE WAARD

Horizontale 

Jaloezieën

Houten Jaloezieën

Rolgordijnen

Twist® Shades

Duette® Shades

Plissé Shades

Roman Shade

Verticale Jaloezieën

Silhouette® Shades

Facette® Shades

Dakramen

Horren

Elektra

Optimale zonwering tijdens de wintermaanden? 
Dat kan met Luxaflex ® DUETTE ® Shades!
Ook verkrijgbaar in TruFit uitvoering.

Kom voor meer informatie over dit product of 
een van de andere producten langs in onze 
showroom!

HB Interieurs
Strawinskiplein 3  |  3161 WG Rhoon
T 010-5060800  |  I www.hbinterieurs.nl



RIANT 4-KAMER-APPARTEMENT/PENT-
HOUSE MET 3 SLAAPKAMERS, EEN RUIM 
DAKTERRAS EN 2 PARKEERPLAATSEN IN 
DE ONDERBOUW, GELEGEN OP EEN 
PRACHTIGE ZICHTLOCATIE IN HET GE-
ZELLIGE OUDE CENTRUM VAN BAREN-
DRECHT.

dakterras, anderzijds de slaapkamers (resp. 
ca. 12m2 en 25m2), de moderne badkamer 
met inloopdouche en dubbele wastafel, 
voorts een vaste trap naar extra verdieping 
met 3e slaap/logeerkamer.
In de onderbouw op straatniveau bevindt 
zich een ruime fietsenberging. In de onder-
grondse parking bevinden zich 2 privé par-
keerplaatsen die tot het verkochte behoren. 
Dit appartement  beschikt over airconditi-

oning en waar nodig over buiten zon- 
wering en screens. Deze woning is zeer 
goed geïsoleerd en verkeert zowel inwendig 
als uitwendig in een uitstekende staat van 
onderhoud. 

Bouwjaar: 2007
Woonoppervlakte: 150m2

Aantal slaapkamers: 3
Bijdrage V.v.E.: € 200,-

Dorpsstraat 68 te Barendrecht
Vraagprijs € 619.000,- k.k.

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

Dit schitterende appartement (2007) be-
schikt over een moderne keuken met 
hardstenen werkbladen en alle benodigde 
hoogwaardige inbouwapparatuur, mooie 
Portugees natuurstenen vloeren voorzien 
van vloerverwarming,  2 slaapkamers en een 
moderne badkamer. Voorts een vaste trap 
naar open zolderruimte met Velux dak-
raam en 3e slaap/logeerkamer.
3e Woonlaag: Entree, hal met meterkast, 
garderobe en toiletruimte met zwevend toi-
let en fonteintje. Voorts een centrale hal 
met enerzijds de de imposante woonkamer 
met hoge nok, moderne open keuken en 
openslaande deuren naar aangrenzend 
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Keurslagerij Heunks
Van Beuningenhaven 7
2993EH Barendrecht
0180547630
info@heunks.keurslager.nl
www.heunks.keurslager.nl/ AANBIEDINGEN GELDIG VAN 5 T/M 11 JULI

Vleeswarenkoopje
100 g gegrilde
kipfilet + 150 g
gerookte
kipfiletsalade 

250 gram 345

maaltijd van de week
bij 350 gram
andijvie stamppot
GRATIS gegaard
varkenslapje in saus

Keurslagerkoopje
Kippendijen
reepjes 
diverse smaken

500 gram 550

Special
Pulled roast beef

100 gram 275

extra aanbiding
procureur aan 't
stuk voor 
pulled pork

500 gram 598

Trots van de Keurslager
Satépakket,
vlees + satésaus

 

1 pakket 695

Een bezoek aan Wijnbar 
Le Bonheur is altijd gezellig!
Zin om gezellig af te spreken met vrienden, 
vriendinnen, familie of collega’s? Dan is de 
veelzijdige horecagelegenheid Le Bonheur op 
de Middenbaan een prima optie! Sinds de 
verbouwing vorig jaar is de formule namelijk 
gewijzigd, waardoor er zowel overdag als ’s 
avonds alle gelegenheid is om elkaar in een 
gezellige omgeving te ontmoeten.

Nu de zomer weer voor de deur staat, is het terras van Le Bon-
heur een absolute trekpleister. ,,Het uitzicht op dé winkelstraat 
van Barendrecht maakt ons terras bijzonder. Je ziet altijd wel 
bekenden langs wandelen. Bovendien zien we vaak dat mensen 
tussen het winkelen door even een tussenstop maken bij ons. 
Gezelschappen weten ons daarnaast te vinden voor een high 
tea of high wine”, vertelt eigenaar Maurice van der Hoek. 

Wie écht op zoek is naar informele gezelligheid, kan ook prima 
terecht bij Le Bonheur. In de avonduren transformeert de hore-
cagelegenheid namelijk in een hippe wijnbar. ,,We hebben meer 

dan vijftig soorten wijnen op de kaart, die ook allen per glas 
gedronken kunnen worden. Of je nu komt voor een vertrouwde 
topwijn of iets nieuws wilt proberen, er is altijd genoeg keuze”, 
zegt Maurice. Natuurlijk staat het team altijd klaar om een 
goed advies te geven. Le Bonheur hanteert bovendien het sha-
red dining concept: verschillende kleine gerechten om samen 
te delen. Indien gewenst is per persoon bestellen uiteraard ook 
mogelijk. En dat allemaal in die kenmerkende, warme huiska-
mersfeer!

Le Bonheur
Middenbaan 83-85
2991 CS Barendrecht
T: 0180-621912
I: www.le-bonheur.nl
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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
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Zorgboerderij De Buytenhof
Natuurlijk vergaderen in het Buytenhuis

Familie en vrienden ontmoetingen in het 
Buytenhuis
Op zaterdag is de benedenruimte te huur voor familie-
bijeenkomsten zoals bijvoorbeeld jubilea, verjaardagen en 
familiereünies. De prijzen voor het verhuur van deze ruimte 
zijn inclusief koffie en de thee, die u zelf in onze keuken mag 
zetten. Daarnaast bieden wij u allerlei arrangementen aan 
voor onder andere drank, taart, hapjes en lunchgerechten. 

Voor informatie over arrangementen en verhuur,  
kunt u contact opnemen met Lineke of Heleen via 
e-mail desmaakvanbuyten@debuytenhof.nl  
tel. 06 461 32 882.

Zorgboerderij De Buytenhof 
Stichting De Buytenhof 
Rijsdijk 98
3161 EW RHOON

www.debuytenhof.nl

De bovenverdieping, De Korenzolder is een 
prachtige inspirerende plek, die u kunt huren 
voor bijvoorbeeld vergaderingen, trainingen, 
workshops of teambuilding sessies. Afhankelijk 
van de opstelling van de tafels en stoelen 
kunnen maximaal 40 personen van deze ruimte 
gebruik maken. Vanuit deze ruimte heeft u een 
mooi uitzicht op de boomgaard waarin u tussen- 
door een heerlijke wandeling kunt maken en zo 
de seizoenen beleeft op de boerderij. U kunt er 
ook zelf uw appels, peren en aardbeien plukken 
om mee naar huis te nemen.

Naast de Korenzolder is een kleine kamer genaamd De 
Barch met een prachtig uitzicht op de boerderij. De Barch is 
geschikt voor 6 personen. De huur van de Korenzolder kunt 
u combineren met allerlei arrangementen voor onder andere 
koffie, thee, taart en een lunch in de Theeschenkerij, natuur-
lijk bereid met zoveel mogelijk producten van de boerderij. 
Onze zorggasten werken mee om uw bijeenkomst tot een 
succes te maken. Ze zien er naar uit om u te ontmoeten!

Verhuur aan maatschappelijke organisaties
We willen graag dat ook maatschappelijke organisaties en 
stichtingen, die het goede doel steunen en een kleine  
beurs hebben, van Het Buytenhuis gebruik kunnen maken. 
Behalve op de gebruikelijke kantooruren kan dit ook  
op woensdagavond. 

Onze showroom is gevestigd aan de Deventerseweg 11 in Barendrecht ■  0180 646810 ■ info@tegelhuis.nl ■ www.tegelhuis.nl

badkamers      toiletten      tegels      tegelvloeren      installatie  

NST_0515_Tegelhuis.indd   1 30/06/15   17:05
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Open Coffee Barendrecht
iedere maand weer goed voor inspiratie

Een groot aantal ondernemers heeft iedere 
derde woensdag van de maand de agenda in 
de ochtenduren geblokkeerd. Waarom dat is? 
Zij staan dan met een lekkere kop koffie op de 
Open Coffee Barendrecht. Iedere keer weer een 
inspirerende bijeenkomst, waarop ondernemers 
elkaar kunnen ontmoeten en kennis, tips en 
ervaring uitwisselen. Na afloop gaan zij vaak 
weer vol frisse ideeën naar huis en zijn zij 
meestal ook weer een aantal nieuwe zakelijke 
relaties rijker.
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Ook de afgelopen maanden vonden weer een aantal goed 
bezochte edities plaats. In maart was De Bondt Publishing, 
de uitgever van dit magazine, de gastheer. Een maand 
later kwamen de bezoekers bijeen in de Makro, terwijl in 
mei een heel bijzondere locatie werd bezocht. De Open 
Coffee vond toen namelijk plaats in het gemeentehuis van 
Barendrecht! Op deze spread een impressie van de laatste 
bijeenkomsten.

Meer weten? Kijk dan eens op 
www.opencoffeebarendrecht.nl!

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!

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

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



Middenbaan 26
NL-2991 CT Barendrecht
0180 616 836
www.claudius-menswear.nl
www.facebook.com/claudiusmenswear
www.instagram.com/claudiusmenswear

Mannenmodezaak
Claudius Menswear
ook gespecialiseerd in trouwkostuums

Het kleurbeeld voor de man wordt veelal bepaald door blauw in meerdere tinten, de sterke kleur die 
wij daarnaast zien is olijf.
Deze mooie natuurlijke  kleur blijft ook in het volgend seizoen bepalend in het modebeeld.
Voor het najaar hebben wij  het merk Paul & Shark toe kunnen voegen aan onze collectie.
Tevens komen er mooie pullovers van Gran Sasso bij.

Maatwerkspecialist
Als maatwerkspecialist wordt Claudius Menswear steeds vaker gevonden door mannen die een pak 
willen met hun eigen ‘identity’. Niet alleen het kiezen van het model en het uitzoeken van de stof, 
maar juist de samenstelling van de voering met al zijn persoonlijke details maakt zo’n pak tot een 
waar feestje. Dit wordt nog leuker als je je pak gaat dragen.

Voor de bruidegrom is Claudius Menswear het aangewezen adres. Wanneer u in alle rust wilt 
kiezen, kunt u hiervoor uiteraard een afspraak maken. Harry is beschikbaar van maandag tot en met 
zaterdag, afpreken in de avonduren is mogelijk.

Claudius Menswear, sinds 1995 gevestigd aan de Middenbaan, is dé mannenmodezaak 
van Barendrecht en omgeving. De collectie bevat een mix van topmerken zoals Hugo Boss, 
Gant, Fortezza, John Miller, Sartoria Tramarossa,Tommy Hilfiger, Profuomo en Secrid 
Wallet, maar ook Happy Socks en vele andere merken.

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

Neerlands meest bekroonde kaasspeciaalzaak

Proef zelf waarom!
Middenbaan 87  •  2991 CS  Barendrecht
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play-offs een sterke tegenstander zou wachten. Dat was de 
nummer twee van de competitie. Helaas lukte het ons niet 
om hen te verrassen. We verloren de ‘best of 3-serie’ met 
2-1 en lagen er dus al in de eerste ronde uit. Of ik na de 
zomer nog hier speel, weet ik nog niet. Er is net een nieuwe 
president gekozen op de club en er komt waarschijnlijk een 
nieuwe coach. Het is nog even afwachten welke ideeën zij 
hebben. De club moet mij op dit moment nog bellen om 
te praten over volgend jaar. Uiteraard hoop ik te kunnen 
blijven!

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,

Van mijn vrienden in Nederland hoor ik dat het de afgelo-
pen weken erg lekker weer is geweest. Er kwamen appjes 
voorbij met foto’s, waaruit ik duidelijk kon opmaken dat 
het terrasseizoen begonnen is. Ze weten natuurlijk dat 
er voor mij hopelijk een drukke periode aanbreekt, want 
met het Nederlands team zijn we hard bezig om ons voor 
te bereiden op het naderende EK dat in ‘mijn’ Barcelona 
gespeeld zal worden. Natuurlijk wil ik daar graag bij zijn, 
dus dat betekent veel trainen.

Een terrasje pakken is op dit moment daarin even niet 
voor mij weggelegd, maar echt jaloers word ik niet van die 
vrolijke foto’s, hoor. In Spanje kun je als je wilt heel het 
jaar op het terras zitten. Ze hebben van mij al zat appjes 
ontvangen als ik lekker in het zonnetje zat! Wat dat be-
treft is er in Barcelona meer dan genoeg keuze. Een echte 
voorkeur heb ik daarom niet. Juist de afwisseling is erg 
leuk. Met restaurants is dat al net zo. Regelmatig ga ik uit 
eten, liefst elke keer ergens anders. Lekker alles uitprobe-
ren en ontdekken, mooi toch? Al moet ik zeggen dat ik op 
dit moment wel een favoriet heb. Tagliatella, een Italiaans 
restaurant. Echt een aanrader voor iedereen die deze zo-
mer toevallig in Barcelona op vakantie gaat.

Zelf heb ik voorlopig nog geen vakantie. De voorbereiding 
op het EK is in volle gang. Meestal trainen we in Zeist, maar 
in juni hebben we nog een oefenstage in Malta afgewerkt. 
Tijdens die trainingen moet ik mijn plek in de EK-selectie 
afdwingen. Natuurlijk hoop ik daar bij te mogen zijn. Altijd 
mooi om een EK te spelen en al helemaal in Barcelona. 
Als ik word geselecteerd, heb ik na het toernooi nog een 
maandje vakantie, maar daar denk ik nu nog niet aan.

Een goed EK zou voor mij persoonlijk een mooie afsluiting 
van het seizoen vormen. Al met al zijn we met de club 
namelijk een beetje teleurstellend geëindigd. Na de ze-
vende plek in de reguliere competitie, wisten we dat in de 

Barendrechter in Barcelona
COLUMN Sam van den Burg

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

T 010 506 91 37
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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

Sober&Sjiek_BeleefRhoon_voorjaar_2018.indd   1 04-04-1814   14:31



Bezoek onze showroom voor veel jubileumvoordeel

 
 

  

Pinchetti & Van Caem 
bestaat 25 jaar en daar 
profiteert de klant van!
Wij vieren feest en u profiteert mee. Kies voor onze schuif-
deurkasten op maat, dan weet u zeker dat elke millimeter 
van uw ruimte wordt benut. Wij maken de kasten geheel in 
eigen huis. Dat betekent een bijzonder goede kwaliteit en 
een voordelig product, met 15 jaar garantie. 
Bezoek onze showroom en maak kans op een GoPro 
HERO 6 of een van de andere prijzen (cadeaubonnen, 
taarten, wijnpakketten of chocolade).

Al 25 jaar de specialist op het gebied van schuifdeurkasten

 Noordenweg 14-16 | Ridderkerk | T (0180) 424875
www.kastenstudio.eu | info@kastenstudio.eu

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?

www.aap-albrandswaard.nl

Onze arrangementen
Schoolreisje  •  Kinderfeestje  •  Teambuilding 

Introductiedagen  •  Vrijgezellenfeestje
Bootcamp  • Verenigingsactiviteiten  

Weerbaarheidstraining  •  Bedrijfsuitje 
Overige groepsactiviteiten

Albrandswaardsedijk 188   •   3172 XB Poortugaal
Telefoon (010) 501 31 15   •   Fax (010) 501 77 26   •   E-mail info@aap-albrandswaard.nl

Tarieven, arrangementen en meer informatie:
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In gesprek met Sira Tamerius,  
deelnemer aan Kunstroute Barendrecht 

geschenk is voor mij als de klant er blij 
van wordt of zelfs ontroerd raakt.”

Leuke, drukke dagen
Sira doet nu zo’n tien jaar mee aan de 
Kunstroute Barendrecht en is dus een 
ervaren deelneemster. Dat bevalt haar 
uitstekend. ,,Het is een professionele or-
ganisatie die jaarlijks veel kunstliefheb-
bers trekt, dus heel fijn om daarvan deel 
uit te maken. Ieder jaar zijn het weer 
twee drukke dagen waar maanden naar 
toe gewerkt wordt. Je moet natuurlijk 
ieder jaar weer met nieuwe schilderijen 
komen, veel gesprekken voeren, luiste-
ren en het leukste is natuurlijk als je over 
je passie kunt praten en je schilderijen 
kunt laten zien”, zegt ze tot besluit.

Nieuwsgierig naar het werk van Sira? 
Kijk dan eens op www.siratamerius.nl!

Expositieruimte  
Paul Casteleijn
De deelnemende kunstenaars expose-
ren tijdens de Kunstroute op diverse 
locaties. Veelal doen zij dat thuis, 
in hun eigen atelier of eigen gale-
rie, maar er zijn ook enkele externe 
locaties waar zij terecht kunnen. Een 
mooi voorbeeld is de boerderij van 
hovenier Paul Casteleijn aan de Nol-
dijk. Al jaren is het vaste prik dat kun-
stenaars hier bezoekers ontvangen 
tijdens de Kunstroute. Een compleet 
andere setting in een schitterende 
omgeving, dus ook nog eens extra 
leuk om te bezoeken!

Videoclub RVSL
Al sinds de jaren dertig van de vorige 
eeuw kunnen filmliefhebbers terecht 
bij videoclub RVSL. De afkorting staat 
voor Rotterdamse Video en Smalfilm 
Liga. Een vereniging voor amateurfil-
mers, waarin veel kennis aanwezig is 
over film en video en alles wat daarbij 
komt kijken. De leden delen deze 
kennis met elkaar tijdens filmavon-
den, oefenavonden en buitenactivi-
teiten. Beginnende filmers ontdekken 
het plezier van filmen, vooral bij het 
maken van vakantie- en familiefilms. 
De gevorderde filmers willen na 
verloop van tijd een stapje verder gaan 
en vinden het een uitdaging om ook 
eens een documentaire of speelfilm te 
maken, al dan niet in groepsverband. 
Maar gezelligheid speelt natuurlijk 
ook een belangrijke rol! De clublocatie 
bevindt zich in Barendrecht. Om die 
reden is de Videoclub ook al jaren 
vertegenwoordigd op de Kunstroute. 
Zo werd ter ere van het vijftienjarig 
bestaan in 2015 bijvoorbeeld nog een 
mooie film gemaakt over alle deelne-
mende kunstenaars.
Meer weten? Kijk dan ook eens op 
www.rvsl.nl!

,,Dan maak ik het maar zelf!”
Toen Sira elf jaar geleden op zoek ging 
naar een schilderij voor in de huiska-
mer, slaagde zij er maar niet in om het 
juiste werk te vinden. Ze kwam met 
een creatieve oplossing op de proppen. 
,,Dan maak ik het maar zelf, dacht ik”, 
vertelt ze. Het was het begin van haar 
kunstenaarscarrière, die ze combineert 
met vrijwilligerswerk in een theater en 
de zorg voor haar gezin. Sira schildert 
gewoon thuis, waarbij ze zich richt op 
twee soorten schilderijen. ,,Ik maak ly-
risch abstracte schilderijen op doek, hout 
of karton, maar ook kleine schilderijtjes 
waarin ik foto’s verwerk. Dat geeft een 
heel persoonlijk tintje. Mijn inspiratie-
bronnen zijn heel divers. Van het volgen 
van programma’s over huizen en styling 
tot museumbezoeken, maar laatst ben 
ik bijvoorbeeld nog bij ontwerper Piet 
Hein Eek geweest. Enorm inspirerend”, 
legt ze uit. Als een schilderij af is en haar 
vervolgens blij maakt, is het wat Sira 
betreft geslaagd. ,,Maar het allermooiste 

De Kunstroute Barendrecht, een inspirerend evenement waarop de inwoners van de gemeente 
kennis kunnen maken met de creatieve talenten van lokale kunstenaars, is inmiddels uitgegroeid 
tot een traditie. De redactie sprak voor deze editie met Sira Tamerius, een ervaren deelneemster 
van de Kunstroute.

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.

Vanaf

995.-
compleet

geïnstalleerd
(incl.. 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
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 Puzzel 68 Juli 2018

Deze mooie prijs winnen?
Mail dan uw oplossing uiterlijk  

 29 juli 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 ellende - 8 haremdienares - 15 vazal -  

16 donkerrood - 17 voetbalterm - 18 krenken -  

19 aanspoorder - 20 muze van het minnedicht 

- 22 deel van de vinger - 23 tafelgast - 24 val in 

het water - 25 kuiltje en punt bij golf -  

26 aanwijzend vnw. - 27 kronkelend vuurwerk 

- 28 geldstraf - 29 plechtige gelofte -  

30 slaapplaats van een huisdier - 31 werkbak voor 

schilders - 32 geweldig - 34 visite - 37 voorwerp 

- 38 cijfer - 41 schande - 42 evenredigheid -  

43 ieder - 44 takje - 45 Franse kinderjuffrouw -  

46 ver - 47 snijwerktuig - 48 betaalplaats in een 

winkel - 49 makker - 50 inheems - 52 sierplant 

- 54 uitstalruimte - 55 Greta Garbo was een 

levende _________ - 56 ordenen - 57 politieagent.

Verticaal:

1 ook - 2 betrekking - 3 valse gelofte - 4 beneden -  

5 Arabische titel - 6 judograad - 7 land in Europa -  

8 galerij om gebouw of toren - 9 Engels werpspel 

met pijltjes - 10 opgeld - 11 watering - 12 geestelijke 

inwerking op anderen - 13 klif - 14 kraamdrank -  

21 dans, hand aan hand in het rond - 24 plat stuk 

hout - 25 huisdier - 27 vetstof - 28 uit Cuba 

afkomstige handtrommel - 31 legeronderdeel -  

32 schilderslinnen - 33 larve van een kniptor -  

34 insect - 35 verdrag - 36 gevecht tussen 

oorlogsschepen - 38 zand van de zeekust - 39 nood 

- 40 racewagentje - 42 hardhandig reinigen -  

45 naamspeldje - 46 met pek bestrijken -  

48 ontploffing - 49 zeemansloon - 51 Engels bier 

- 53 maand van het jaar.

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

28 50 46 46 20 56 34 1 11

kleine pup
welkom

Een pup in huis! 
Na lang wachten is 

daar dat kleine 
bundeltje liefde op 

vier pootjes...
 

Natuurlijk is alles Natuurlijk is alles 
thuis er klaar voor. 

Wij helpen je 
graag op weg naar 

een gelukkig 
& gezond 

hondenlhondenleven en 
hebben daar de 

allerleukste 
puppyspulletjes 

voor voor!

* benches * eet & drinkbakjes * speeltjes * 
* knuffeldoekjes * speelmatten * knuffels * mandjes * 

* welkom slingers * kaarten * 
en nog veel meer...

welkom

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

www.wesdijk.nl

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

Grand Café De 3 Geboden
Havenhoofd 19-21 • 2993 EK Barendrecht • T: 0180-618 664 • www.dedriegeboden.nl

“Het gezelligste grand café van Barendrecht 
en omstreken”
 
3 gangen keuzemenu en gerechten a la carte 
Beste spareribs en saté
Alleen dagverse producten
Gezellig (verwarmd) terras
Wij serveren als enige in Barendrecht het desembrood 
van Jordy’s Bakery
Heerlijk ijs van Gebo Gelato
Vanaf april 7 dagen per week geopend!
 
Proeven, vertoeven, beleven
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met kleine salade

Rundvlees
lasagne

Ontbijt, lunch en diner
Geniet in ons IKEA restaurant van heerlijke gerechten voor verrassend 
lage prijzen. Van ontbijt voor een euro, tot brunch met zalm of volledig
diner met Zweedse gehaktballetjes. We koken graag voor je!

3.50

Openingstijden restaurant:
Maandag t/m zaterdag: 9-20.30 uur. Zondag 11-17.30 uur.
Bij IKEA Barendrecht kan je elke dag ontbijten voor maar 1.- tot 10.30 uur.

IKEA.nl/barendrecht

Nieuw

Noldijk 41a Rijsoord

0180 621 220

wevershoeve.nl

info@wevershoeve.nl

Restaurant De Wevershoeve

voordelig
3-gangen
keuzemenu

 Met heerlijke
gerechten

5027€ ,
3-gangen

per persoon

Kom
genieten
in ons

vernieuwde
restaurant

Lunch of
Diner kan
ook op

ons terras

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
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Heeft u controle over de planning van uw nalatenschap?

Dit betekent dat om de zoveel jaar nog 
bekeken moet worden of uw testament al 
dan niet aangepast dient te worden.

Toekomstvoorzieningen
Denk hierbij aan uw levensverzekering 
of pensioen. Het is belangrijk om de 
inhoud van uw polissen goed na te lopen 
en ervoor te zorgen dat deze overeenko-
men met uw wensen. Ook moeten deze 
afgestemd worden met de afspraken in 
uw huwelijkse voorwaarden of samenle-
vingscontract. 

Vakantiehuis in het buitenland
Als u een vakantiehuis heeft in het buitenland is het verstan-
dig te bekijken wat de fiscale en juridische gevolgen zijn in 
dat land bij uw overlijden. Ieder land kent eigen erfrecht. Om 
dit te achterhalen bestaat er internationaal erfrecht. Sinds 
kort kan echter binnen Europa bij testament een rechtskeuze 
gemaakt worden, dan weet u zeker welk recht van toepassing 
zal zijn. Daarnaast kan een estate planner inzicht geven in 
de mogelijkheden om dubbele belastingheffing te voorko-
men en waar mogelijk besparingen kunnen worden behaald. 
Mocht het om grote vermogens gaan in het buitenland dan 
is het inschakelen van een internationale estate planner geen 
overbodige luxe.

Levenstestament
Ook u kan handelingsonbekwaam worden als gevolg van 
bijvoorbeeld dementie, een ziekte of ongeluk. U bent dan niet 
meer in staat om uw eigen belangen te behartigen. In een le-
venstestament treft u maatregelen wat er dan moet gebeuren 
en wie uw zaken dan mag waarnemen. Ook kunt u daarin 
bijvoorbeeld uw voorgenomen schenkingsplan laten voort-
zetten, of indien dit uit fiscale overwegingen verstandig is uw 
huwelijkse voorwaarden laten aanpassen. Zelfs als u daartoe 
zelf niet meer toe in staat bent om dit te regelen.

Planning van uw nalatenschap is een persoonlijke zaak. Een 
zaak die u achter gesloten deuren en in een vertrouwde omge-
ving wilt bespreken en vastleggen. Waar nodig voorzien we u 
van advies. En uiteraard geven we u alle tijd en ruimte om uw 
keuzes weloverwogen te maken.
Voor meer informatie over estate planning kunt u contact 
opnemen met ons kantoor (tel. 0180-616388).

Jos van Spreeuwel
Notariskantoor Van Spreeuwel

Estate planning gaat over het bepalen wat er met uw nalatenschap gebeurt. Wanneer u de 
controle over de planning van uw vermogen neemt, behoort het estate-planningsproces aan u 
toe en niet aan de overheid. Als u die beslissingen niet op voorhand neemt, laat u de beslissing 
over aan uw erfgenamen, de overheid of misschien aan iemand die u niet eens aardig vindt. 
Kortom, estate planning is letterlijk de planning van uw nalatenschap.

Estate planning betekent in ieder 
geval beslist niet dat het uitsluitend 
gaat om fiscale aangelegenheden of 
dat het alleen weggelegd is voor de rij-
ken onder ons. Ook met een normaal 
opgebouwd vermogen is het verstan-
dig af te vragen wie wat krijgt en of de 
wet fiscaal niet te kostbaar is. 

Wat is estate-planning? Het is in 
de eerste plaats een proces dat is 
gericht op het gestructureerd regelen 
van de overgang van vermogen naar de volgende generatie. 
Hierbij wordt er wel voor gezorgd dat uw partner verzorgd 
achterblijft. Er zijn zes aspecten (documenten) die over het 
algemeen zijn opgenomen in een estateplan: uw huwelijks-
voorwaarden, uw schenkingsplan, uw testament, uw toe-
komstvoorzieningen, uw vermogen in het buitenland en uw 
levenstestament. In onze beroepsgroep wordt vaak uitgegaan 
van de zogenaamde ‘schijf van vijf’, waarbij het laatste aspect 
‘levenstestament’ nogal eens vergeten wordt.

Huwelijksvoorwaarden
Huwelijkse voorwaarden zijn voor de estate planning naast 
testamenten een belangrijk planningsinstrument. De huwe-
lijkse voorwaarden bepalen mede de omvang van de toekom-
stige nalatenschap en kunnen ervoor zorgen dat het voor de 
erfbelasting te belasten vermogen gehalveerd wordt. 

Schenkingsplan
Het overhevelen van vermogen tijdens uw leven is een effec-
tief middel om te komen tot besparing van erfbelasting. Door 
het aftoppen van het vermogen worden de schijven met het 
hoogste tarief vermeden. Daar komt nog bij dat de schenking 
vrijgesteld kan zijn voor schenkbelasting. U wil wel de fiscale 
voordelen, maar niet de grip op het vermogen verliezen, dan 
kunt u kiezen voor de ‘schenking op papier’ of voor de ‘herroe-
pelijke schenking’. Met een goed schenkingsplan kan ook de 
eigen bijdrage in het kader van de Wet maatschappelijke on-
dersteuning of de Wet Langdurige zorg worden verminderd.

Testament
Doelstelling van een ‘estateplan testament’ is om naast een 
zo groot mogelijke bescherming van de langstlevende ook zo 
veel mogelijk besparing van erfbelasting te realiseren. Dat 
bereiken we door dit testament flexibel te maken, omdat we 
niet weten hoe de vlag er bij uw overlijden bij hangt. Bovenal 
zal uw testament een weerspiegeling van uw leven en uw wen-
sen zijn. Zoals uw leven in de loop van de tijd verandert, zo 
veranderen ook uw wensen met betrekking tot uw testament. 

Schenking

Estate
Planning

Levens- 
testament

Huwelijk

Buitenland

 Testament

Levensver- 
zekering

PROEF DE PORTUGESE KEUKEN

Havenhoofd 7 | 2993 EK Barendrecht | T: 0180-624169 | I: www.saboroso.nl  
Openingsti jden: Dinsdag t/m Zondag 16:00 – 22:00

VROEGE VORK VOORDEEL20% korti ngVan 16:00 tot 17:30Dinsdag tot en met zondag Op vertoon van deze advertenti e.

Onderhoud, verbouw
of renovatieplannen?
 

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

E: info@timmerbedrijfschaap.nl

www.timmerbedrijfschaap.nl

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
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 Lunch Diner
Di  12.00-15.00 17.00 - 24.00 
Wo 12.00-15.00 17.00 - 24.00 
Do 12.00-15.00 17.00 - 24.00 
Vr 12.00-15.00 17.00 - 24.00
Za  17.00 - 24.00
Zo High wine 17.00 - 24.00

Restaurant De Olijfboom 
Havenhoofd 31 

2993 EK Barendrecht
Telefoon (0180) 690 064
E-mail info@deolijfboom.nl

www.deolijfboom.nl

Heel de zomer heerlijke 
mosselen!

Welkom bij de Olijfboom
Lunch, diner en high wine op hoog niveau

Terras Borrel
Paella en Sangria

zondag 8 juli
vanaf 14.00 uur

in samenwerking met Restaurant de Olijfboom!

Spaanse muziek
heerlijke hapjes
live - cooking
en Nog veel 
meer ....



39  Juli 2018 

Middenbaan 53a, Barendrecht
Tel. (0180) 61 31 81

al 46 JAAR de 
beste SERVICE
& KWALITEIT
in oogzorg!

2ebril
GRATIS*

Donkervoort

*vraag  naar de voorwaarden

NIEUW IN BARENDRECHT!

Ristorante PaPi bevindt zich in de Oude Dorpskern van Barendrecht
Adres: Doormanplein 1B

Openingstijden: Dinsdag t/m Zondag 11.00 – 23.00 uur

•  Wij streven ernaar om de beste ambachtelijke pizza’s en pasta’s van Barendrecht te maken. 
Dat doen we door de gehele productie in eigen beheer te houden. Voor zowel de pizza’s 
en pasta’s, als de diverse antipasti en salades, maken we alleen gebruik van dagverse 
producten.

•  Ristorante PaPi werkt met een bijzondere houtoven, die al onze gerechten en pizza’s een 
heerlijke, unieke smaak geeft

•  Wij maken panini broodjes op traditionele Italiaanse wijze. Erg lekker bij de lunch, om te 
serveren tijdens een werkoverleg op het bedrijf, of gewoon als lekker tussendoortje voor 
onderweg.

•  Kom gezellig bij ons langs voor de lunch, een heerlijk drankje of een diner. Komt u met een 
grote groep of organiseert u een feestje? Dan adviseren wij u om vooraf te reserveren. 
Dan bent u verzekerd van een mooi plekje in ons restaurant.

Reserveren?
 +31 6 25 31 38 64

@ info@ristorantepapi.nl

Ristorante PaPi

De schoenen van Rhoon
Julianastraat 61
3161 AJ Rhoon
T: 010-2107873
I: www.deschoenenvanrhoon.nl

Flair
J. Louwerensplein 4
3161 WC Rhoon
T: 010-2233223

De sets op de foto’s zijn 
samengesteld met kleding 
van Flair en schoenen van 

De schoenen van Rhoon

De Julianastraat is een nieuwe schoenenwinkel rijker:  
De schoenen van Rhoon. ,,Op deze plek heeft altijd een 
schoenenzaak gezeten, tot we er in 2013 met dames-
modezaak Flair introkken”, vertelt Margreet Heiden. 
Flair verhuisde vorig jaar echter naar een ruimer pand 
aan het J. Louwerensplein. Hoewel ook daar schoenen 
verkrijgbaar zijn, bleef de vraag naar een speciaalzaak 
bestaan. 

De schoenen van Rhoon speelt daar duidelijk op in. Er is een veel-
zijdige collectie heren- en damesschoenen te vinden met merken als 
Tamaris, Cafe Moda en Lomer. ,,Modieus, maar gericht op comfort. We 
hebben voor elk wat wils. Met de zomer op komst zijn er nu natuurlijk 
ook veel slippers en open schoenen”, zegt Margreet. Naast schoenen 
zijn er onderhoudsproducten en diverse leuk geprijsde accessoires als 
leren tassen en portemonnees verkrijgbaar.

Alle schoenen combineren bovendien prima met de kleding van Flair, 
zodat vrouwen van alle leeftijden voor een totaalplaatje in beide 
winkels terecht kunnen. ,,Iedere week krijgen we nieuwe items binnen, 
passend bij het seizoen en de trends”, legt Margreet uit. De verhuizing 
blijkt een doorslaand succes, want de openingstijden zijn zelfs al ver-
ruimd. Flair is tegenwoordig ook op maandag geopend. Wie nu koopt 
bij Flair, profiteert bovendien van een mooie actie. Je ontvangt dan een 
bon die recht geeft op 10% kassakorting bij De schoenen van Rhoon!

Nieuwsgierig? Kom dan eens langs in een 
van de winkels of volg hen op social media 
(Facebook en Instagram).

         Flair en nieuwkomer De schoenen van Rhoon 
           bieden vrouwen een totaalplaatje
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Ross Lovell
Culinair genieten aan het water

Krimpen aan den IJssel
Naast Rijsoord hebben eigenaresse en 
sommelier Isabella Wildtham en haar 
man en chefkok Gerrit van den Berg 
in oktober vorig jaar een uitbreiding 
doorgevoerd. Zij openden toen een 
tweede locatie in Krimpen aan den IJs-
sel. Dit bijzondere restaurant, gebouwd 
om en in een echt werkende korenmo-
len, is direct gelegen aan de IJssel. Het 
restaurant heeft een heerlijk beschut 
terras met uitzicht over de kleine jacht-
haven en de rivier de IJssel. Ook vanaf 
dit terras kunnen de gasten in alle rust 
genieten van de mooie boten en sche-
pen die hier langs komen varen.

Passie voor wijn en spijs
Ross Lovell is een jong en energiek gas-
tronomisch bedrijf met een passie voor 
het creëren van mooie zinnenprikke-
lende gerechten en wijn/spijs combi-
naties. Deze passie delen zij liefdevol 
met hun team. Met elkaar streven zij er 

naar luxe gastronomie te leveren voor 
een betaalbare prijs. Of je nu voor een 
kop verse koffie, een high tea, makke-
lijke lunch of heerlijk diner komt, je 
bent de hele zomer van harte welkom 
op het terras! Kijk eens op de site voor 
de aantrekkelijke Lazy Summer Dinner 
arrangementen.

Ross Lovell 
Rijksstraatweg 67, 2988 BB Rijsoord 
T: 0180-420996, I: www.rosslovell.nl 

Rijsoord
Het terras van restaurant Ross Lovell 
in Rijsoord (Ridderkerk) ligt aan de 
Waal. Een prachtig terras gelegen op 
een punt waar veel levendigheid is en 
alle vormen van recreatievaart voorbij 
komen. Het altijd zonnige terras heeft 
mooi meubilair en natuurlijke beplan-
ting. Gasten genieten hier tot in de late 
uurtjes van al het lekkers dat de kaart 
te bieden heeft. Ook de zonsondergang 
is vanaf dit terras iedere keer weer 
prachtig te aanschouwen!

Optimaal genieten van de zomer? Dat kan bij Ross Lovell. De 
horecagelegenheid heeft namelijk twee locaties in de regio van 
Rotterdam met beide een heerlijk terras gelegen aan het water.

Geldig t/m 28 juli as. en zolang de voorraad brillen strekt.

Voor meer informatie over deze actie: bel Beauty Centre Anke Rotterdam 010 - 220 36 27 of Barendrecht 0180 - 69 90 57.

W W W. A N K E B E A U T Y C E N T R E . N L

Zijn jouw voeten slipperproof? 

Wil jij deze zomer schitteren in je sandaaltjes? Dat kan! Anke maakt van jouw 
voeten echte blikvangers. Boek een pedicure behandeling en laat meteen je 
teennagels strak in de gellak zetten. Het blijft zo’n 14 dagen zitten en is 
verkrijgbaar in mooie zomerse kleuren.
 
En als je voeten zomerklaar zijn kan je gezicht niet achterblijven. Daarom 
geeft Anke bij een pedicure behandeling in combinatie met gellak een leuke 
zonnebril cadeau. Lees op onze website meer over onze pedicurebehandeling 
en gellak.

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
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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. Daar hoorden we dat steeds meer mensen de natuur opzoeken en op de 
mooiste plekjes willen genieten van ‘wildlife’. Dat kwam duidelijk terug in de tips! Wij raakten erg 
enthousiast over de gedane suggesties. Ga je ook mee?

VakantieXperts Panta Reizen
Bierens de Haanweg 22-28
3076 DC Rotterdam
T: 010-4925492
I: www.pantareizen.nl
E: info@panta.nl

Ga Down Under in Australië
Australië, het land van de spirituele 
Aboriginals en de uitgestrekte Outback. 
Proef van fascinerende natuurfenomenen 
in Down Under, dompel je onder in de 
onderwaterwereld van het Great Barrier 
Reef of spot kangoeroes en wombats in de 
Australische wildernis. Een bezoek aan dit 
land staat niet voor niets bij veel mensen 
op ‘the bucket list’. Er zijn woestijnen, 
tropische oerwouden, bountystranden, 
wijngebieden, wereldsteden en ... zelfs 
skipistes! Alles in één keer zien is bijna 
onmogelijk.

Reis langs de Great National 
Parks in Noord-Amerika
In de Verenigde Staten en Canada vind je 
de prachtigste parken. Ontdek ze allemaal 
gedurende een drieweekse reis, waarin 
je niet alleen zeven nationale parken be-
zoekt, maar ook enkele fraaie steden. Het 
zeer afwisselende programma brengt je 
onder meer bij het Sierra Nevada gebergte, 
de Shoshones watervallen, het indrukwek-
kende bergmeer Lake Louise en de ‘Space 
Needle’. Verder kan het zomaar gebeuren 
dat je in de zeven parken oog in oog komt 
te staan met een kudde bizons, gletsjers, 
oerbossen en sequoia’s bezichtigt of zelfs 
een Grizzly beer voorbij ziet komen.

Eén en al natuur in Tanzania
Dankzij het Serengeti National Park 
geldt Tanzania als hét natuurjuweel van 
Oost-Afrika. Naast het vaste land horen 
er ook nog eilanden bij, zoals Pemba en 
Zanzibar . Het beeld bij Zanzibar is vooral 
exotisch terwijl je bij Tanzania direct 
dé big five voor je ziet. Waar ga jij voor? 
Zebra’s, zwarte neushoorns, olifanten, 
leeuwen, jachtluipaarden, krokodillen, gi-
raffes en nijlpaarden. Ze lopen er allemaal 
rond, een geweldige uitdaging om ze op 
de foto te krijgen. En dan hebben we het 
leven onder water nog niet genoemd, want 
er zwemmen prachtige walvishaaien langs 
de kust. Ook het landschap heeft veel te 
bieden, van de hoogste berg van Afrika tot 
het diepste meer. 

Waan je in het paradijs in de 
Portugese Azoren
Op een paar uurtjes vliegen liggen de 
Azoren, verscholen in de Atlantische Oce-
aan. De archipel is een oude kolonie van 
Portugal en bestaat uit negen bewoonde 
eilanden, waaronder Pico, Sao Miguel en 
Terceira. Dankzij het constante klimaat 
kun je hier vrijwel het hele jaar door 
vakantie vieren. Er valt genoeg te genieten 
van de verrassend veelzijdige natuur, zoals 
botanische tuinen, zwavelbronnen, vul-
kanen en de bijzondere zandtongen fajas. 
Wie zoveel mogelijk wil zien en het eigen 
karakter van ieder eiland wil leren kennen, 
kan de keuze maken voor eilandhoppen: 
een rondreis van vijftien dagen.

Natuurfenomenen in IJsland
Zelden zal een land zoveel natuurfeno-
menen herbergen als IJsland. Spuitende 
geisers, oneindig diepe fjorden, woes-
tijnen van as, metershoge, bulderende 
watervallen, mineraalrijke meren en de 
grootste ijskap van Europa…. Moeten we 
nog verder gaan? Of je nu op ontdekkings-
tocht gaat door de woeste binnenlanden 
of samen met een gids op zoek gaat naar 
het Noorderlicht; je doet hoe dan ook een 
herinnering voor het leven op. Tip: wissel 
de natuur ook af met een bezoek aan de 
verrassend hippe stad Reykjavik.

Panta Reizen

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

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

VAKX180439_Advertentie 190x277.indd   2 02-02-18   10:20
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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
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!

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
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Marketing en 
Communicatie

Middenkader 
engineer

Commerciële 
Economie

O P ZO E K N A A R E E N 
G O E D E STAG I A I R E 
O F U I T B R E I D I N G VA N 
U W P E R S O N E E L?

Voordijk 520

2993 BE Barendrecht

T 0180 745 096

E r.debondt@penrpublishing.nl

I www.penrpublishing.nl

DE BONDT BREIDT 
DIENSTVERLENING UIT!

De Bondt gaat iets nieuws beginnen: een uitzendbureau. In die 
hoedanigheid wil het Barendrechtse bedrijf ondernemers helpen bij 
het vinden van stagiaires of personeel. Deze uitbreiding van de 
dienstverlening is in de afgelopen tijd tot stand gekomen op basis 
van de vele gesprekken die zijn gevoerd met klanten. ,,Heb je 
personeel of een stagiaire nodig? Dan moet je bij De Bondt zijn!” 
zegt directeur Ramon de Bondt.

Totaalpakket
,,Wij merken dat er een groeiende vraag bestaat op de arbeidsmarkt. Ondernemers 
gaven aan moeite te hebben met het vinden van nieuw personeel. Of ze zouden best 
graag een stagiaire willen, maar weten niet precies hoe ze dat moeten regelen. Daaruit 
ontstond het idee om onze klanten niet alleen te ontzorgen op het gebied van marke-
ting, maar ook bij het werven van nieuw personeel. Een totaalpakket dus”, vertelt Ra-
mon. Ook medewerkster Marian Breeman speelt hierbij een grote rol, aangezien zij een 
enorme ervaring in de uitzendbranche heeft. De Bondt heeft met het oog op de nieuwe 
dienstverlening ook een samenwerkingsverband opgezet met Albeda.

Meer weten? Neem dan eens contact op!

Hoe werkt het?
De Bondt heeft in de afgelopen jaren een enorm netwerk opgebouwd in de regio. 
Dankzij de samenwerking met Albeda is er daarnaast een groot aanbod aan 
studenten. ,,Die kunnen wij allebei bedienen”, zegt Ramon. ,,Studenten zijn bij 
ons van harte welkom op onze locatie aan de Voordijk, waar we in een prettige 
ambiance met hen in gesprek gaan. Op basis van hun wensen en de vraag van  
de ondernemers uit ons netwerk, gaan we samen proberen om een juiste match  
te maken.”



Column over ervaringen

Ramon de Bondt, directeur van uitgeverij De Bondt 
Publishing, koos er in het voorjaar van 2017 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

Begin dit jaar bedachten wij dat het best een 
goed idee kon zijn om mijn BMW i3 te delen 
met alle medewerkers van de uitgeverij. Zo 
worden de momenten waarop de auto stil op 
de Voordijk staat beperkt en beschikt iedereen 
ook direct over vervoer. Uiteraard wilden we 
dit wel eerst testen. Na de positieve ervaringen 
van accountmanager Paul was het nu de beurt 
aan onze andere accountmanager, Marian 
Breeman, om de i3 een tijdje met mij te delen.

Een beetje zenuwachtig
Marian bekende dat ze er stiekem wel een klein beetje tegenop 
zag. ,,Dat opladen lijkt mij best een dingetje”, zei ze. ,,Ik weet 
hoe het met mijn iPhone gaat. Dan denk ik dat de batterij nog 
vol genoeg zit om naar huis of kantoor te rijden en hem daar 
op te laden. Maar dan krijg ik een belletje en zie ik de procen-
ten teruglopen. Zal je altijd zien dat ik dat met de BMW i3 
ook heb en per ongeluk ergens verkeerd rijd, waardoor ik te 
laat ben met opladen en met een lege auto langs de kant sta.” 
Een herkenbare gedachte, want voor mij was dit in het begin 
ook een schrikbeeld. Al snel bleek die zorg volledig onterecht. 
Dat vertelde ik Marian ook ter geruststelling, waarna ze al wat 
relaxter de sleutels in ontvangst nam voor een eerste ritje.

Volledig overtuigd
Op het gemak draaide ze een paar uurtjes later weer het ter-
rein op. Na enkele dagen wist ze al niet beter en zag ik haar 
soepeltjes de auto aan de laadpaal koppelen. ,,Het is echt 
hartstikke leuk, dat elektrische rijden. Heel rustig, je hoort 
amper iets. Wel handig, want ik bel veel onderweg en dan is 
zo’n ronkende motor wel eens een storend bijgeluid”, vertelt 
Marian enthousiast. ,,Verder viel me op dat de i3 zo snel weg 
is als je optrekt. In mijn eigen auto roep ik vaak ‘nou, vooruit 
met de geit’ omdat het voor mijn gevoel even duurt voor ik 
op gang ben. Dat is nu niet nodig! Ik moest zelfs uitkijken 
niet te enthousiast weg te rijden, want dat heeft weer invloed 
op de actieradius. Of ik nog laadstress had? Nee, eigenlijk 
toch niet. Heel gek, maar dat was net als met tanken, je ben-
zine rijd je immers ook niet tot de laatste druppel op.” Groot 
gelijk heeft ze. Weer iemand overtuigd!

Ze was de twijfel al snel voorbij

Column Ramon de Bondt over zijn BMW i3

Marian Breeman 
reed in de i3
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BMW Jer. De Fonkert
Burg. De Zeeuwstraat 130
3281 AL Numansdorp
Tel. 0186 65 81 11
www.jerdefonkert.nl

Voor welke uitdagingen u ook komt te staan, de nieuwe BMW X4 kijkt er nu al naar uit.
Zijn progressieve design en coupé-achtige belijning maken zijn dadendrang in één
oogopslag duidelijk. En dankzij de uitmuntende rijdynamiek, de innovatieve lichtgewicht
constructie met een lager zwaartepunt en een nog hoger prestatieniveau wacht u nog  
maar één ding: puur rijplezier.
Wij verwelkomen u graag op vrijdag 13 en zaterdag 14 juli in onze showroom, tijdens  
zijn officiële introductie.



0180 201 888  |  TVW.NL

VERKOPEN  
 DOE JE MET ONS

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

 euro             voordeel
Geniet van

op een Auping boxspring*

*Geldig op alle 2-persoons Auping Original boxsprings (incl. hoofdbord).
Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

SLAAPBOULEVARD KWAKERNAAT
BOONSWEG 7, 3274 LH HEINENOORD, TEL. 0186 - 60 13 55, SLAAPBOULEVARD.NL

SHOWROOM VAN 4.000M2

DESKUNDIG ADVIES

OP MAAT GEMAAKT

TOP BEDDENMERKEN

Albeda en De Bondt Publishing  
slaan handen ineen op gebied van stages

bedrijven. Maar het kan nooit kwaad om 
goed af te stemmen wat de ondernemer 
mag verwachten van onze studenten. 
Het is belangrijk dat ondernemers het 
gevoel hebben dat het hen iets oplevert, 
want het vraagt best iets van je om 
leerbedrijf te zijn. Zeker nu in de stage 
standaard tijd is ingeruimd voor de bij de 
opleiding horende opdrachten. Op het 
urenformulier staat nu zeven plus één, 
om aan te geven dat de opdrachten niet 
vrijblijvend zijn.”

Eigen houding belangrijk voor 
succes
De invulling van een stage is oplopend in 
complexiteit, opdrachten worden meer 
gericht op strategische en achterliggende 
processen. Bewust werkt Albeda uitslui-
tend met blokken, zodat studenten een 

hele week meemaken. ,,Onze ervaring 
leert bovendien dat opleiders pro-ac-
tiviteit waarderen. Stel je veel vragen, 
dan krijg je veel te zien. We drukken 
studenten dus altijd op het hart om hun 
kansen te grijpen en meer te doen dan 
het minimum. Dan is de kans op succes 
het grootst. Nu en in de toekomst, want 
het komt zelfs regelmatig voor dat het 
stagebedrijf de student een (bij)baan 
aanbiedt!”

Stages via De Bondt 
Publishing
Om leerbedrijf te worden, is een accre-
ditatie door SBB nodig. Als dat is gelukt, 
komt een bedrijf op Stagemarkt.nl te 
staan. Studenten kunnen daarop zelf 
een bedrijf zoeken dat hen leuk lijkt. 
Maar er is ook een andere route, name-
lijk zelf op pad gaan en het gewenste 
stageadres vervolgens aanmelden bij 
SBB. Doorgaans is de accreditatie dan 
snel geregeld. De samenwerking met De 
Bondt Publishing biedt studenten een 
extra mogelijkheid bij het zoeken naar 
stageplaatsen. Het bedrijf kan gericht 
voor hen zoeken, maar ze kunnen ook 
zelf met een formulier binnenstappen. 
Bovendien opent het de deur naar 
Barendrecht. ,,Gek genoeg weten veel 
studenten niet hoe dicht die gemeente 
bij Rotterdam-Zuid ligt. Ze zijn teveel 
gericht op Rotterdam, zoeken nog eerder 
in Noord dan in Barendrecht. Vaak is 
het wel een eyeopener als we hen op weg 
helpen”, zegt Marco tot besluit.

Meer weten over Albeda? 
Kijk dan eens op www.albeda.nl.

Meer weten over het stagebureau van 
De Bondt Publishing? Lees dan het 
artikel op pagina 47 in dit magazine.

Goede afstemming belangrijk
Bij Albeda wordt goed nagedacht over de 
afstemming tussen theorie en praktijk. 
,,Wij zetten in op hybride leren. Een 
vorm waarbij de studenten aan de slag 
gaan met praktijkopdrachten. Dat is een 
groot voordeel, omdat zij de leerstof 
direct kunnen toepassen. Ondernemers 
kunnen bovendien échte opdrachten la-
ten uitvoeren door onze studenten, voor 
hen is dat een voordeel”, zegt Marco. 
Deze vorm van leren heeft wel invloed 
op de stage. ,,Voor ons ligt hier een taak 
om bedrijven duidelijk te maken dat het 
veel meer draait om de inhoud”, weet 
Mario. ,, Het is dus niet de bedoeling dat 
zij even snel wat extra handjes aantrek-
ken om de drukte richting bijvoorbeeld 
de feestdagen op te vangen. Ze weten dat 
ook wel hoor, zeker gecertificeerde stage-

Binnenkort starten Albeda en De Bondt Publishing een 
samenwerking op het gebied van stages. De uitgeverij gaat een 
verbindende rol spelen tussen het Barendrechtse bedrijfsleven 
en studenten van Albeda. Ondernemers die willen investeren in 
nieuw talent, kunnen zich melden bij De Bondt Publishing.  
Dat geldt eveneens voor studenten die een stageadres zoeken. 
Albeda-onderwijsleiders Mario Neelen en Marco Molendijk 
vertellen meer over het belang van stages, een cruciaal 
onderdeel binnen de opleiding.

Paul van der Kooij, Marco Molendijk, Marian Breeman,  
Mario Neelen en Ramon de Bondt.
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VISGILDE LEEN DE JONG
Middenbaan 73 • 2991 CS  BARENDRECHT

T 0180 61 75 41 • E info@leendejong.visgilde.nl
www.leendejong.visgilde.nl

Rhoonse roots
De roots van gastheer Hans Geeve 
liggen in Rhoon. Hotel Het Spui staat op 
de plek waar ooit het aannemersbedrijf 
van de familie Geeve begon. Het Hotel is 
eigendom van de gebroeders Geeve, er is 
verder geen enkele verbintenis met een 
ander bedrijf of organisatie. Een grote 
diversiteit aan gasten weet het hotel te 
vinden. Van bezoekers van evenemen-
ten in de regio of vakantiegangers die 
recreëren in de Rhoonse Grienden en 
natuurgebied Klein profijt tot in de om-
geving gestationeerde werknemers van 
bedrijven. ,,We kunnen hen ook prima 
ontvangen, omdat we maatwerk leveren 
en de juiste faciliteiten bieden. Zo zijn er 
aansluitingen voor laptops en is er WiFi, 
zodat onze gasten ook gewoon kunnen 
werken”, legt Hans uit.

Persoonlijke service
De receptie van Hotel het Spui is 
onbemand, maar daar is weinig van 
te merken. Er wordt namelijk indien 
nodig 24 uur per dag service geleverd. 
Gasten worden persoonlijk ontvangen 
en wegwijs gemaakt. ’s Morgens kunnen 
zij eventueel genieten van een werke-
lijk heerlijk ontbijt, dat door Hans ter 
plekke vers wordt bereid. Voor de andere 
maaltijden zijn er genoeg opties buiten 
de deur. ,,Wij zijn volledig onafhanke-
lijk, maar hebben goede contacten met 
de plaatselijke horeca zoals het Wapen 
van Rhoon, restaurant Abel. of het op 
loopafstand gevestigde restaurant De 
Arend. Natuurlijk verwijzen wij onze 
gasten graag naar hen door”, zegt Hans. 
Voor zakelijke gasten zijn er bovendien 
bedrijfsarrangementen bespreekbaar. 

Goede nachtrust? Natuurlijk bij Hotel Het Spui

Overnachten in een rustige, natuurrijke omgeving op een steen- 
worp afstand van de stad. Dat kan bij Hotel Het Spui. De ruime, 
van alle gemakken voorziene kamers en de persoonlijke service 
van de gastheer richting de bezoekers maken het plaatje helemaal 
af. Een goede nachtrust is hier een zekerheid!

Het ontbreekt gasten aan niets in Hotel Het Spui

Goede nachtrust
Het ontbreekt de gasten dus aan niets in 
het volledig rolstoeltoegankelijke hotel. 
Overnachten in een van de twaalf ruime 
kamers, voorzien van badkamer met 
inloopdouche en in iedere kamer is een 
flatscreen televisie, is bepaald geen straf. 
Alle kamers zijn standaard geschikt voor 
twee personen, maar een achttal kan 
indien gewenst worden uitgebreid, zodat 
er drie of vier personen kunnen verblij-
ven. Er is bewust geïnvesteerd in bedden 
van topkwaliteit, zodat een goede nacht-
rust verzekerd is. Wel zo prettig als er de 
volgende dag weer gewerkt moet worden 
of een reis op het programma staat! 
Tussendoor kunnen de gasten uiteraard 
ook terecht in de lobby. 

De gemiddelde score van 8,3 op Booking.
com bewijst dat de gasten een verblijf bij 
Hotel Het Spui goed waarderen. Ontdek 
gerust zelf waarom!

Hotel Het Spui
Havendam 3
3161 XB Rhoon
T: 010-7891139
I: www.hotelhetspui.nl
E: reservering@hotelhetspui.nl



kibeo.nl

Op zoek naar veilige en 
vertrouwde opvang voor je 
kind? Kies voor Kibeo!

Je baby maakt vriendjes en 
leert van anderen in onze 
rusti ge, sfeervolle babygroepen. 
Met peuterstart werken we 
spelenderwijs aan de ontwikkeling 
van je kind. Zo gaat je peuter 
straks goed voorbereid naar de 
basisschool!

Stap gerust eens binnen 
voor een rondleiding!

0 t/m 3 jaar

Openingstijden:Maandag : GeslotenDinsdag  : Gesloten Woensdag : 09.30 – 17.30 uurDonderdag : 09.30 – 17.30 uurVrijdag : 09.30 – 17.30 uurZaterdag : 09.30 – 17.30 uurZondag : Gesloten

De veelzijdige modecollectie voor een complete garderobe:
Stijlvolle tunieken, jurken, rokken, pantalons, shirts en goede uitgebalanceerde jeans collectie.
Panty’s van Cette t/m maat 60.

Middenbaan 93, Barendrecht, 0180 - 543 111
w w w. Z e g M a a r M a r. n lDamesmode 

vanaf maat 40

Personal Shop Night...
Vind je het leuk om met vriendinnen langs te komen?
We reserveren een avond exclusief voor jullie groepje
(vanaf 2 personen).
Wij geven iedere gast een professioneel en persoonlijk stijl- en 
kledingadvies.
Met een hapje en een drankje erbij maken we er een gezellig 
avondje uit van !!!

Neem gerust contact op zodat we kunnen overleggen over 
de mogelijkheden...
Marja 06-21881447

Betaalt hij de alimentatie niet op tijd?

Praat zij slecht over je tegen de 
kinderen?

Scheidingscoaching kan voor jou 
het antwoord zijn.

Kan dat succesvol 
scheiden?
Ja dat kan!

CAROLIEN ROOBOL  |  Dorpsstraat 154c  |  Barendrecht  |  info@succesvolscheidenrijnmond.nl  |  06 3605 4971

www.succesvolscheidenrijnmond.nlSCHEIDEN

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  

voortdurend zijn wij 
bezig met het volgen 
van ontwikkelingen in 
ons vakgebied.
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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.

De Weypoort

Op zoek naar een leuk cadeautje om 
iemand te verrassen of bijvoorbeeld te 
bedanken voor het ‘oppassen’ tijdens 
je vakantie? Kom dan eens origineel 
uit de hoek met de Kaaskadoos van 
De Weypoort. Die kun je helemaal zelf 
samenstellen, met een inhoud vanaf 
€ 25,-. Dat kan door te mailen, maar 
natuurlijk ook door even naar de win-
kel te komen en daar te bekijken wat 
de ideale inhoud is. Zo’n Kaaskadoos 
met de lekkerste kazen, port en wijn 
is heerlijk om te geven én te krijgen of 
om stiekem zelf te houden! 

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

Keurslager Heunks

De zomer is in aantocht. Voor de 
echte barbecueliefhebber het sein 
om weer heerlijk te genieten. Gerard 
Heunks van de bekende keurslagerij 
in winkelcentrum Carnisse Veste is 
ook dol op de barbecue. Hij speelt er 
met het assortiment in zijn winkel ui-
teraard op in. Het water loopt je in de 
mond bij de aanblik van al dat vlees, 
de zelfgemaakte spiezen en aanver-
wante artikelen als sauzen. Daarnaast 
staan Gerard en zijn team altijd open 
om smakelijke tips te geven waarmee 
we meer uit het barbecueseizoen 
kunnen halen. Dé gouden tip? Neem 
de tijd om echt te genieten en vergeet 
niet om af en toe iets nieuws te ont-
dekken

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

Visgilde Leen de Jong

Onlangs werd de Hollandse Nieuwe 
gepresenteerd, waarmee het haring-
seizoen voor 2018 is geopend. Ieder 
jaar is het weer een verrassing hoe de 
haring smaakt. De haring, die bekend 
staat als een gewilde comsumptie-
vis, zit boordevol Omega 3. Eet je de 
Hollandse Nieuwe uit de hand, op 
een broodje, met of zonder uitjes? 
Het kan allemaal. Bij Visgilde Leen 
de Jong kunnen ze bovendien alles 
vertellen over de manier waarop je 
met haring kunt variëren, bijvoor-
beeld in een gezonde sushi bowl. Leuk 
én lekker!

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

Alblasserdam - Makadocenter  |  Barendrecht - Middenbaan  |  Dordrecht - Sterrenburg  |  Hellevoetsluis - Struytse Hoeck  |  H.I.Ambacht - De Schoof
Krimpen a/d IJssel - Crimpenhof  |  Nootdorp - Parade  |  Papendrecht - De Meent  |  Ridderkerk - Ridderhof  |  Zwijndrecht - Walburg

www.smitmode.nl
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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…

ZONNEBRILLEN

De zonnebril is niet meer weg te denken als modeaccessoire. Vierkant, rond, 

ovaal, groot of klein, alles mag deze zomer. Er modieus uitzien is natuurlijk 

belangrijk, maar beschermt die trendy zonnebril je ogen ook goed? Bij Kruithof 

Optiek bieden we je deze zomer een oogstrelende collectie zonnebrillen. 

Eigentijds, comfortabel in het dragen en niet geheel onbelangrijk: met de juiste 

bescherming voor je ogen. De meeste zonnebrillen kunnen we voor je op 

sterkte maken tegen een scherpe prijs. Kom snel langs en laat je verrassen door 

onze collectie.

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

KRUITHOF 
OPTIEK

modebrillen en 
contactlenzen


