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Centrum Barendrecht 
ruim onder de aandacht in 

maart 2022!

Jacky’s Hairstyle dé specialist in 

kleuringen en extensions



Het centrum van Barendrecht heeft veel te bieden. Een veelzijdig aanbod, 
goed voor de dagelijkse boodschappen, maar ook voor een middagje 

funshoppen. Een groot aantal specialisten, waaronder veel zelfstandige 
ondernemers, staat klaar om de klanten gastvrij te verwelkomen en van een 

deskundig advies te voorzien. En wie dorst of trek heeft gekregen van het 
winkelen, kan eveneens op meerdere plekken terecht. 

Daarom willen wij in de editie van maart 2022 aandacht besteden aan ons 
gezellige centrum. Uw winkel / horecagelegenheid onder de aandacht 

brengen bij een groot lezerspubliek? Neem dan contact met ons op!

onder de aandacht in de 
editie van maart 2022!Centrum Barendrecht  
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In deze editie van…
Beleef Barendrecht

Voor u ligt de laatste editie van Beleef Barendrecht van dit jaar, ons jaarboek over 

2021. Wat kunt u deze keer verwachten? Een kort overzicht van enkele 

onderwerpen.

Op de cover van dit magazine staat het 
team van Jacky’s Hairstyle. De 
kapsalon aan de Gouwe staat bekend 
als dé specialist in kleuringen en exten-
sions. Na de verhuizing naar een schit-
terend ingericht, groter pand kan er 
nog professioneler worden gewerkt. 
Het laagdrempelige karakter blijft ech-
ter behouden. Persoonlijke aandacht 
staat namelijk nog steeds voorop, ver-
telt eigenaresse Mandy in deze editie.

WIJ WENSEN U VEEL 

LEESPLEZIER MET DEZE 

EDITIE VAN BELEEF 

BARENDRECHT!

Sinds de start van dit voetbalseizoen spelen de voetballers van 
BVV Barendrecht met Tsubaki op de shirts. Dat was overigens 
al langer het geval, maar vanaf de zomer is het van origine Ja-
panse bedrijf uit Dordrecht de hoofdsponsor van de vereniging. 
Een feit dat niet los kan worden gezien van het Barendrecht-ge-
voel van algemeen directeur Frank Rosmolen. Hij blikt in deze 
editie terug op zijn jeugd in Barendrecht, vertelt meer over de 
band met de voetbalclub én over Tsubaki.

In december 2020 opende een nieuwkomer de deuren 
op de Middenbaan. Inmiddels is Arrow Bow Store 
Europe al een jaar gevestigd in het centrum. Wat is er 
eigenlijk allemaal te vinden in deze winkel? De redactie 
stapte binnen voor een gesprek met de eigenaren, die 
alles vertelden over hun werkwijze. Service staat daarin 
ver op de eerste plek. Meer weten over deze hobby-
winkel, voor onder meer kruisbogen, handbogen en 
dartaccessoires? Lees dan snel verder!

Joni Heijboer is directeur van Focus Beroepsacademie en directeur van 
OZHW Groen. Leerlingen kunnen op deze scholen de basisberoepsgerich-
te leerweg en kaderopleiding van het vmbo (met en zonder LWOO) volgen. 
Ook is Joni columnist in Beleef Barendrecht, waardoor zij gedurende het jaar 
haar visie geeft op diverse onderwerpen in relatie tot onderwijs. Voor deze 
editie had ze weinig moeite om een onderwerp te verzinnen. Het ging uiter-
aard over de coronaperikelen. Nieuwsgierig wat ze te melden heeft? Lees 
dan snel haar column!

Hart voor ons vak. Hard voor vuil. Het is de slogan 
van schoonmaakbedrijf Mako Cleaning Service 
uit Oud-Beijerland. Dit familiebedrijf bestaat al sinds 
de jaren zestig. Ondernemer Gerard de Man voerde 
voor deze editie een gesprek met de redactie, waar-
in hij onder meer zijn drijfveren uit de doeken deed. 
Ook het vinden van ontspanning in drukke tijden 
kwam aan bod. Want de coronapandemie leverde 
ook in zijn branche de nodige uitdagingen op.

De coronatijd was voor winkeliers niet 
altijd even gemakkelijk. Zeker tijdens de 
gedwongen sluiting werden ze ge-
dwongen om creatief te zijn, vooral 
door de concurrentie van online aanbie-
ders. Maar niet ieder kledingstuk koop 
je even makkelijk op internet. In elk ge-
val geen spijkerbroek, zo ontdekten 
Dennis en Donna van mannenmode-
zaak Blue Basement. In deze editie 
leggen zij uit waarom je voor een goed 
passende broek nog altijd het beste ge-
woon naar de winkel kunt gaan!
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BeleefBarendrechtBeleefBarendrecht
BeleefBarendrecht

Blue Basement bezorgt aan huis

Lunchroom Echtopen voor afhaal

nog steeds vindbaar en bereikbaar
Lees verder op pagina 13

Barendrechtse ondernemers 
over het jaar 2020

We hebben een op-merkelijk jaar achter de rug. Daarin kreeg iedereen te maken met de impact van het coronavirus. Spe-ciaal voor deze krant gingen wij in gesprek met een aantal Ba-rendrechtse onderne-mers. Hoe hebben zij het afgelopen jaar ervaren? En hoe blik-ken ze vooruit rich-ting 2021? Aan het woord komen Gaby Kooijman, Frits Mar-kus, Harry Odijk, Wouter Onis, Marjo-lein van Rietschoten, Evert Rop, Dennis Schouwenburg en Jos Vis.

Lees verder vanaf pagina 8

Slechte WiFi in huis of op kantoor?
Bel 

Duivenbode 
ICT!Jeugdvoetbal bij BVV 

Barendrecht tijdens coronatijd
Zoals bekend hebben de coronaperikelen ook een enorme impact op sportverenigingen. Bij BVV Barendrecht is dat niet anders. De voet-balvereniging probeert de jeugd echter binnen alle geldende beper-kingen echter te laten voetballen. De nieuwe jeugdvoorzitter Martijn Mes vertelt hoe dat in de praktijk werkt.

Ook zijn vijf- en zesjari-gen van harte welkom om te komen voetballen in de speciale competi-ties, de BVV eredivisie en BVV champions lea-gue.

Lees er alles over op pagina 11

bereik of last van een haperend signaal?
Wij komen vaak bij klanten die gebruik maken van 

In de praktijk blijken deze op-lossingen niet goed te werken.
Wij leveren professionele 

overal perfect bereik hebt.
Ervaar de kracht van onze 

 Al je eigendommen perfect op beeld
Wij leveren beveiligingscamera’s van het luxe merk Hikvision.
Altijd perfect zicht op en in je woning. Combineer dit systeem met de slimme en stijlvolle deurbel van Hikvision voor een waterdichte beveiliging.

Eenvoudig je woning beschermen
Afgelopen jaar is er maar liefst 100 keer ingebroken in Barendrecht. Is jouw gezin goed beschermd tegen een inbraak?

Beveilig je woning met een gebruiksvriendelijk en professioneel alarmsysteem zonder maandelijkse kosten.
Momenteel met korting oplopend tot wel 500,-

De beste oplossingen voor eerlijke prijzen
Wij hebben al veel consumenten en bedrijven blij gemaakt met onze slimme oplossingen.Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen?

 Neem contact op voor een ge-heel vrijblijvende demonstratie.

06-36310645maarten@duivenbode-ict.nl

Volop informatie over Open Dagen in het voortgezet onderwijs
Vanaf pagina 15

Tijdens de lockdown wordt er veelvuldig 
gebruik gemaakt van de mooie wandelroute 
over de Voordijk. Echter, op zondagmorgen 
08.00 uur is het er nog heerlijk rustig om te wandelen of hard te lopen.

De Bondt Publishingzoekt ervaren allround accountmanager!
Zie achterzijde voor deze vacature

Vanaf dit jaar pakken wij het anders aan met 
Beleef Barendrecht! In plaats van de traditione-
le zes edities per jaar, zullen we minimaal één 
keer per maand verschijnen. Niet meer in de 
vertrouwde vorm van een magazine, maar als 
krant. Die krant wordt volledig gericht op Ba-
rendrecht. Voor, door én over Barendrecht.Wat dat concreet betekent? Reportages over 

winkels uit het centrum van Barendrecht en Car-
nisse Veste, Barendrechtse ondernemers aan het 
woord, nieuws vanuit de gemeente, vacatures 
bij Barendrechtse bedrijven, nieuws vanuit het 
onderwijs, sportnieuws en nog veel meer dat je 
zou kunnen bedenken.

Ons doel is het maken van een leuke, prettig 
leesbare krant over de mooie gemeente Barend-
recht. Omdat we vaker verschijnen, zitten we 
dus ook korter op het nieuws, al blijft het onze 
insteek om juist over de gemeente te vertellen 
en niet zo zeer het laatste nieuws te brengen. 
Eigenlijk zoals we met onze magazines ook al-
tijd deden. Gedurende het jaar zullen we met 
thema’s werken, maar altijd volledig gericht op 
Barendrecht.

Nieuwsgierig naar leuk nieuws uit Barendrecht? 
Kijk dan ook eens op de website www.beleefbarendrecht.nl!

Van, voor & door Barendrecht!

Beleef Barendrechtdit jaar als krant

Ronde tafel gesprek met drie voorzitters 
Barendrechtse sportverenigingen

Vanaf pagina 4

Terugblik januari
In 2021 hebben we diverse edities van Beleef 

Barendrecht uitgebracht. Soms wat algemener, de andere 
keer meer rond een bepaald thema. Speciaal voor het 

jaarboek blikken we terug op het afgelopen jaar. Waar 
hebben we allemaal over geschreven? Per editie zetten 

we enkele opvallende items op een rijtje. De eerste editie 
verscheen in januari. Het was voor ons ook meteen een 
primeur, want na jaren als magazine te zijn verschenen, 
kwamen we nu voor het eerst in krantvorm uit. De rode 

draad in deze editie werd gevormd door het onderwijs, 
maar we hadden ook een bijzonder interview. Tijd voor 

een korte terugblik!

Ronde tafel gesprek met drie 
voorzitters van Barendrechtse 
sportverenigingen

In januari kregen we drie voorzitters van 
Barendrechtse sportverenigingen op be-
zoek. In een ronde tafel gesprek vertelden 
zij over het jaar 2020, dat door alle co-
ronaperikelen erg bijzonder werd. Ook 
blikten zij vast vooruit op betere tijden, nog 
niet wetend dat het virus ons nog lange tijd 
in zijn greep zou houden. Wim Nienhuis 
van ZPB vertelde over de problemen die de 
locatie, een zwembad, met zich mee-
bracht om het sporten mogelijk te blijven 
maken. Wim van der Hoek (Binnenland) 
stipte aan wat er allemaal moest gebeuren 
om te blijven basketballen en dan was er 
nog Leon van der Wilk (TVB), die juist een 
topjaar beleefde met de tennisvereniging. 
Dit was namelijk een van de weinige spor-
ten die wel door kon gaan. Het werd een 
boeiend gesprek, waarbij allerlei items 
aan bod kwamen. Van kantinesluitingen tot 
veiligheidsmaatregelen, alternatieven voor 
leden en de mogelijke samenwerking.

Kennismaking met 
Lunchroom Echt

De redactie bracht voor deze editie ook 
een bezoek aan Lunchroom Echt, een 
smakelijke nieuwkomer op de Midden-
baan. Eigenaresse Pauline vertelde alles 
over de vliegende start, die door corona 
al vroeg tot stilstand kwam, maar ook 
over alle ontwikkelingen die daarna in 
gang werden gezet. Haar passie voor 
koken en voorkeur voor gezelligheid 
kwamen uitgebreid aan bod in het ver-
haal. Inclusief alle mogelijkheden, van 
koffie to go tot rijkelijk belegde broodjes, 
vis, patat en smakelijke kant-en-klaar-
maaltijden. Bij het teruglezen loopt het 
water ons weer in de mond!

Ondernemers blikten terug op 
het jaar 2020

Voor de eerste editie sprak de redactie ook 
met een aantal Barendrechtse ondernemers, 
om samen met hen terug te blikken op het bij-
zondere jaar 2020. Zo vertelden Frits Mar-
kus, Harry Odijk, Jos Vis, Marjolein van Riet-
schoten (foto), Wouter Onis, Gaby Kooijman, 
Dennis Schouwenburg en Evert Rop hun ver-
haal over hoe zij alle coronaperikelen beleefd 
hebben, welke impact dit had op hun branche 
en dagelijkse werk en blikten ze vooruit naar 
de toekomst. Interessante, eerlijke en persoon-
lijke verhalen.

Jeugdvoorzitter Martijn Mes over jeugdvoetbal bij BVV Barendrecht tijdens coronatijd

Lentiz MBO | Barendrecht in Loods38 op zoek naar 
verbinding met regionaal bedrijfsleven

Column Joni Heijboer 
(directeur Focus 
Beroepsacademie / 
OZHW Groen) over de 
impact van corona

Studie info punt 
Albeda helpt 
jongeren een 
mbo-opleiding 
kiezen
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Brugklasser 
Joska 
vertelt over 
haar 
ervaringen

Volop bezorging Scholenspecials 
bij Barendrechtse basisscholen

Het onderwijs liep als een rode draad door 
de eerste editie. Enkele scholen brachten hun 
open dagen nog onder de aandacht middels 
een verhaal. Ook stonden we stil bij de ver-
spreiding van de Scholenspecials, die even-
eens worden uitgebracht door onze uitgeverij. 
Deze magazines, boordevol informatie voor 
leerlingen van groep 8 en hun ouders, werden 
door een distributieteam bezorgd in Baren-
drecht en omgeving. Een uitdaging, zeker 
door de scholensluiting van dat moment, maar 
toch lukte het om vrijwel alle basisscholen van 
een pakket te voorzien.
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wiedewei.nl

Groene & vertrouwde 
kinderopvang 

Bij Wiedewei, natuurlijk!
We zijn iedere dag zo veel mogelijk buiten

Je kind leert een heleboel over alles wat groeit en bloeit

Je baby krijgt alle ruimte om te kruipen, rollen en op ontdekking 
te gaan in onze babytuin

Peuters werken spelenderwijs aan hun ontwikkeling met leuke en 
leerzame groene thema’s 

Na schooltijd gaat je kind samen met vriendjes op avontuur op 
het buitenterrein

Bij ons heeft je kind de ruimte om zelf de natuur te verkennen en 
ontdekken. Want bij Wiedewei is de natuur overal!

Benieuwd? 
Je bent van harte 
welkom voor een 

rondleiding. 
Stap gerust eens 

binnen of bel (0113) 
760 250 voor een 

afspraak.

Bereken je netto 
maandkosten met 
de online rekentool 
op wiedewei.nl

www.intrahuis.nl | 078 202 10 20 | info@intrahuis.nl | Kromme Nering 4 te Heerjansdam

Dat is de 
hoogste 

beoordeling 
in de regio

Onze klanten

waarderen ons 

met een 9,6!!

uw makelaar in 
de regio!

De koop en/of verkoop van een woning is vaak een grote beslissing 
in uw leven! De makelaars van Intrahuis hebben er dagelijks mee te 
maken en helpen u hier graag mee. Jolanda: “wanneer een klant voor
ons kiest bij de aan- of verkoop van een woning, pratern wij u helemaal 
bij over de marktontwikkeling op dat moment en speci� ek voor uw 
type woning”. De hypotheekrente is nog laag, de prijzen 
zijn goed kortom: de ideale periode om een stap te maken!

Stap vooruit
Mandy noemt de verhuizing een stap vooruit. 
,,We willen kwaliteit uitstralen, ook in de sa-
lon. Dat is hier het geval”, zegt ze. Daar is 
geen woord aan gelogen, want het ziet er 
inderdaad prachtig uit. Ruim, netjes, met een 
gezellige, warme sfeer. In de afgelopen jaren 
is een vaste klantenkring opgebouwd, die kan 
rekenen op kwaliteit. ,,We hebben een jong, 
enthousiast team. Al onze kapsters hebben 
een passie voor haar en zetten die graag in 
voor de klant. We zijn op de hoogte van de 
nieuwste technieken en hebben bijvoorbeeld 
ook een barbierstraining gevolgd. Daarom 
staan we ook altijd klaar om een goed advies 
te geven.” Vanzelfsprekend weet het team van 
Jacky’s Hairstyle alles over de laatste trends, 
zoals natuurlijk haar met highlights voor vrou-
wen of het net iets langere haar bij mannen.

Topproducten
In de salon wordt gewerkt met de producten 
van OIaplex. Die worden bijvoorbeeld inge-
zet om beschadigd haar te herstellen of als 
toevoeging aan een andere behandeling, zo-
dat de ultieme haarbreukverzekering wordt 
geboden. ,,Wij hebben de complete lijn in 
huis. Daarnaast werken we met Wella en de 
natuurlijke producten in recyclebare flesjes van 
Milk Shake”, vertelt Mandy. Dat geeft wel aan 
dat Jacky’s Hairstyle serieus bezig is met het 
haar van de klanten en hecht aan kwaliteit.

Specialist in kleuren en verlengen
Jacky’s Hairstyle staat in de regio bekend als 
specialist in kleuringen met het behoud van de 
juiste conditie van het haar. Alle trends zijn 
mogelijk, van balayage, unicorn en blorange 
tot pastel en nanny grey. Vraag er gerust naar, 
dan gaan de kapsters graag aan de slag. Dat 
geldt ook voor haarverlenging. ,,We brengen 
extensions op diverse manieren aan. Wax ex-
tensions, waarbij we het haar insmelten zodat 
het drie tot vijf maanden blijft zitten. Maar ook 

Jacky’s Hairstyle 
dé specialist in 

kleuringen en extensions 
Sinds de opening heeft Jacky’s Hairstyle naam gemaakt in 
Barendrecht als laagdrempelige kapsalon waar vrouwen, 

mannen en kinderen terecht kunnen voor een leuk, passend 
kapsel. Ook geldt Jacky’s Hairstyle als specialist in kleuringen en 

extensions. De goede naam had zelfs een verhuizing naar een 
groter pand tot gevolg. ,,We kunnen hier nog professioneler 
werken, maar het laagdrempelige karakter blijft. Persoonlijke 
aandacht, een kopje koffie, een praatje; daar staan we nog 

steeds voor”, zegt eigenaresse Mandy.

tapes, een techniek waarbij haar met tape 
wordt vastgezet. Na zo’n acht tot tien weken 
plaatsen we het dan omhoog. En er zijn ook 
nog de waves, waarbij microrings gebruikt 
worden om de verlenging in het haar te naai-
en. Ook daarbij is het zo dat we het na acht 
tot tien weken weer omhoog plaatsen”, legt 
Mandy uit. Natuurlijk kunnen de kapsters hier 
altijd over adviseren, om zo de juiste techniek 
te kiezen voor het mooiste resultaat.

Nieuwsgierig? Neem dan zelf eens plaats in 
de stoel bij Jacky’s Hairstyle. Een afspraak ma-
ken kan telefonisch of online.

Jacky’s Hairstyle
Gouwe 9, 2991 CJ Barendrecht
T: 0180-532021, I: www.jackyshairstyle.nl
E: info@jackyshairstyle.nl
M: jackyshairstyling, P: jackys_hairstyle

Openingstijden:
Maandag en woensdag 9.00-17.00 uur
Dinsdag en donderdag 9.00-21.00 uur
Vrijdag  9.00-18.00 uur
Zaterdag  9.00-16.00 uur

WORD JIJONZE  NIEUWE COLLEGA?
Wil jij bij ons werken ?
Mail naar info@jackyshairstyle.nl

 Foto's: Lydia Hoogland fotografie
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Dé winkel voor de fijnproever!

Met ook leuke cadeaupakketten. 
Op maat gemaakt en voor ieder budget!

Lekkernijen voor de foodies onder ons, die houden 
van lekker eten en koken. 

Bezoek onze winkel of webshop voor mooie cadeaus.

Delicious Traiteur - Cateraar
’t Vlak 3, 2991 EP Barendrecht, T: 0180-72 10 66

E: Info@deliciousbarendrecht.nl
I: www.deliciousbarendrecht.nl M P

IN DE KEUKEN ALLES

DUITSE KEUKENS
NETTO PRIJZEN!
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BARENDRECHT
STOCKHOLM 5 • 0180 848666 • www.reddy.nl

KEUKENS

GEWOON BIJ JOU IN DE BUURT! Reddy is dé formule  
voor de prijsbewuste consument die een eerlijk verhaal verwacht. 
De kracht van REDDY: het prijsvoordeel van een formule, 
gecombineerd met de service van de lokale ondernemer.  
Wie slim is, koopt zijn nieuwe keuken bij REDDY.  
Kom gerust eens langs!

Een goed passende broek 
haal je bij Blue Basement 

Goed zittende broeken vind je niet online. Dat is de stellige overtuiging van Dennis, eigenaar van 
Blue Basement op de Middenbaan. ,,Een broek is een kledingstuk dat je beter in de winkel kunt 

kopen. Ik heb dat de afgelopen tijd vaak gehoord, van klanten én van leveranciers”, bevestigt hij.

Snel en moeiteloos slagen
Zij zeggen dat niet zonder reden. ,,Elke broek 
valt anders, vooral bij tussenmaten. Dezelfde 
broek in een andere kleur of wassing kan al 
veel verschil maken. In de winkel pak je dan 
gewoon een andere om te passen en loop je 
niet het risico om een broek twee of drie keer 
terug te moeten sturen, met alle bijbehorende 
moeite”, zegt Dennis. Omdat de meeste man-
nen winkelen niet tot hun favoriete bezigheden 
rekenen, is dat ideaal. ,,Bij ons kun je na een 
kwartier al buiten staan met een goed zittende 
broek. Vaak hebben we nog leuke aanbiedin-
gen ook!”

Servicewinkel
Klanten waarderen niet alleen die aanbiedin-
gen en het gemak bij Blue Basement, maar 
zeker ook de uitstekende service. Dennis en 
zijn collega Donna vinden dat heel belangrijk. 
Even een broek op zicht meenemen om thuis 
te passen? ,,Geen probleem. Bovendien ma-
ken we alle broeken na aankoop gratis op 
lengte. En wie in deze tijd liever niet zelf naar 
de winkel komt, kan ook vragen om bezor-
ging aan huis. Wij komen dan langs met onze 
speciale tuktuk!”

Regelmatig vernieuwing in het 
assortiment
Als jeansspecialist heeft Blue Basement een 
uitgebreide collectie met volop keuze voor 
mannen van pakweg 12 t/m 80 jaar. Het 
assortiment wordt regelmatig vernieuwd. 
,,Niet alleen met nieuwe modellen of kleuren, 
maar we spelen ook in op de trend die is ont-
staan door het thuiswerken. Onze collectie 
bevat steeds meer thuiswerkbroeken en com-
fortabele, nette joggingbroeken. Die zitten 
lekker, maar je kunt er ook met een gerust hart 
even de deur mee openen of aan een online-
vergadering deelnemen”, sluit Dennis af.

Nieuwsgierig? Kom dan zelf eens langs. De 
koffie staat altijd klaar!

Blue Basement, Middenbaan 104, 2991 CT Barendrecht
T: 0180-531614, I: www.blue-basement.nl
Volg ons ook op Facebook voor leuke acties en nieuwtjes
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TOT

590 KM
ACTIERADIUS 

VANAFPRIJS

€ 60.697,-
ÓF € 819,- P/M

RESERVEER NU JE PROEFRIT
BIJ BMW DUBBELSTEYN

DUBBELSTEYN | DORDRECHT & NUMANSDORP | WWW.DUBBELSTEYN.NL

Little Paws Pet Shop,
Happy Paws, Happy Owner.

Een bekend gezicht, maar dan vanuit een groeiende online 
webshop. Hallo! Ik ben Denise en dit is mijn ‘Little Paws’-Pet 
Shop. Sinds februari 2021 dé plek voor alle producten voor 
HamsterScaping; van smakelijke plantjes ter decoratie tot aan 
het inrichten van kant en klare glazen bakken. Een overzich-
telijke shop met handige keuzemogelijkheden zodat je zeker 
weet dat de producten geschikt zijn voor jouw soort hamster. 
En kom je er niet uit? Dan is het altijd mogelijk om je vragen 
te stellen voor een passend advies; op ieder dier gerelateerd 
gebied.

Naast producten voor HamsterScaping kan je hier ook prima 
terecht voor onder andere smakelijke en gezonde kruiden voor 
je konijnen of cavia’s. Aan je trouwe viervoeter wordt overi-
gens ook gedacht! Een groeiend assortiment met verschil-
lende snacks. Kluifmateriaal, zachte snacks, trainers; het is er 
allemaal! Op basis van eiwitbronnen zoals konijn, hert, lam & 
paard. Goede kwaliteit en mooie stukken waar jouw hond ab-
soluut harder van gaat kwispelen. Je vindt het allemaal in de 
Little Paws Pet Shop!

www.LittlePawsPetShop.nl

M LittlePawsPetShop 

P littlepawspetshop

Shocking? 
Zeker niet want het is gewoon menselĳk. 
Wĳ durven best te beweren dat dit voor 
jou nog wel eens herkenbaar zou kunnen zĳn.  

 

Waarom hebben wĳ eigenlĳk haar?
Ons hoofdhaar fungeert als hoed tegen 
de zon en houdt ’s nachts warmte vast. 
Tussen ons oksel- en schaamhaar zitten 
zweetklieren, die geurtjes afgeven. 
Hiermee zou je onbewust mogelĳke partners 
aanlokken. Maar….. schaamluis, houdt 
ook van deze broeierige omgeving.

Beter haarvrĳ toch?
Dagelĳks houden wĳ ons bezig met 
definitief ontharen. Het intakegesprek 
geeft ons alle inzichten om jou de meest 
eectieve behandeling aan te kunnen 
bieden. Dit uiteraard met de nieuwste 
apparatuur, die ons na 30 jaar ervaring 
keer op keer laat zien dat het echt werkt! 

Maak nu je afspraak 
en je gaat haarvrĳ de 
zomer in! 

Vital Huidinstituut  |  Middenbaan 77 C, Barendrecht  |  0180-222000 / 06-34018636  |  www.vitalhuidinstituut.nl

HAAR, haar en nog eens haar!

V.l.n.r. dr. Jan Aghina, Marjan van Gemerden, 
Stephanie Dirven en Homeira Habib 

 

TIP:

 

vergoeding 
zorgverzekeraar 

mogelĳk

Haar op ons hoofd of een mooi getrimde baard willen we liever 
niet missen. Maar wat als je overtollige haren op je gezicht 

hebt, onder je oksels of op je rug? Laat staan dat je dagelĳks 
geconfronteerd wordt met een geïrriteerde schaamstreek of je 

voelt haren kriebelen op je billen en tussen je bilnaad. 

DE AUTO PARKEER JE GRATIS 
VLAKBĲ ONS INSTITUUT
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Business-
clubleden
blikken terug op 2020

We hebben een op-merkelijk jaar achter de rug. Daarin kreeg iedereen te maken met de impact van het coronavirus. Spe-ciaal voor deze krant gingen wij in gesprek met een aantal leden van de Businessclub van BVV Barendrecht. Hoe hebben zij het afgelopen jaar erva-ren? En hoe blikken ze vooruit richting 2021? Aan het woord komen Leen Blijleven, Jan de Blok, Ron Hoppema, Richard Kalisvaart, Marco van der Leer, Nico Lotte, Eric Mas-tenbroek, Wim Mil-der en Rob Olivier.
Lees verder vanaf pagina 42

VoetballendeBVV’ers aanhet woord
Hoe kun je in tijden van een coronastop toch con-tact houden met je team-genoten? En hoe is het om ineens niet meer te kunnen trainen en geen wedstrijden meer te spe-len? Helaas kregen de voetballende leden van de vele seniorenteams van BVV Barendrecht hier dit seizoen toch weer mee te maken. Wij vroegen een aantal van hen naar de gevolgen van deze beslis-sing door de overheid en blikten alvast vooruit naar, hopelijk, zonnigere tijden.

We selecteerden een uit-eenlopend gezelschap voetballende BVV’ers, van de Veteranen tot het G-team en de 35+-com-petitie. Jan Both, Steven Elvers, Rob van den En-den, Jeroen Nagtegaal, Gert Onnink, Johan van der Pols, Hugo Rietveld en Marcel Seltenrijch ver-telden ons hun verhaal.
Lees er alles over op pagina 6 en 7

BEST Trucks en BMW Dubbelsteyn 
de Fonkertslaan de handen ineen bij sponsoring

Jan Versluis over vrijwilligersbeleid BVV Barendrecht
“Altijd ruimte voor extra handen die de BVV willen helpen!”

Lees verder op pagina 9

Uiteraard had trainer Richard Elzinga zich iets 
anders voorgesteld van zijn eerste seizoen bij 
BVV Barendrecht. De door de overheid opge-
legde coronamaatregelen maakten echter al 
in oktober een einde aan de competitie in de 
derde divisie. Op het moment van het gesprek 
met de redactie mocht er alleen in tweetallen ge-
traind worden en was er nog weinig uitzicht op 
snelle verbetering. Hoe houdt Elzinga de spelers 
van het vlaggenschip van de vereniging toch fi t?

Met die vragen in het achterhoofd voerde de re-
dactie een boeiend gesprek met de trainer. Het 
werd al snel duidelijk dat er een fl ink beroep op 
zijn creativiteit wordt gedaan om toch in actie 
te blijven komen. Ook blikte Elzinga al voorzich-
tig vooruit op een periode waarin hopelijk wat 
meer mogelijk is voor de voetballers.

Lees het hele verhaal verderop in deze krant

Van, voor & door Barendrecht!

Trainen in coronatijd vraagt veel creativiteit 
van BVV-trainer Richard Elzinga

BVV Barendrecht neemt talkshow op 
om leden te informeren!Lees verder op pagina 3.

Voor alle binnen- en buitenzonwering

 Trainer Barendrecht Vrouwen 1aan het woord!

BVV 
Barendrecht 

onder de 
aandacht!

Terugblik februari
In 2021 hebben we diverse edities van Beleef 

Barendrecht uitgebracht. Soms wat algemener, de andere 
keer meer rond een bepaald thema. Speciaal voor het 

jaarboek blikken we terug op het afgelopen jaar. Waar 
hebben we allemaal over geschreven? Per editie zetten 

we enkele opvallende items op een rijtje. De tweede 
editie verscheen in februari. De rode draad in deze editie 

werd gevormd door BVV Barendrecht. De 
voetbalvereniging kwam ruimschoots onder de aandacht, 
waarbij diverse onderdelen werden belicht. We hadden 

echter ook een algemeen gedeelte. 
Tijd voor een korte terugblik!

BVV Barendrecht kan niet 
zonder vrijwilligers

Hoewel er rond de verschijningsdatum van 
deze editie niet kon worden getraind, was 
er wel volop activiteit op sportpark De Bon-
gerd. De werkploeg spande zich ook toen 
meerdere dagen per week in om de ac-
commodatie netjes te houden. Bestuurslid 
Jan Versluis, betrokken bij de aansturing 
van de werkzaamheden overdag, noemde 
het een mooi voorbeeld van vrijwilligers 
die zich willen inzetten. In het verhaal ver-
telt hij dat er voor de werkploeg altijd wel 
iets te doen is, maar ook waarom deze 
vrijwilligers hun werk zo leuk vinden. Ook 
deed hij een oproep voor extra handen, 
want die kan een vereniging altijd gebrui-
ken.

Barendrecht Vrouwen 
hebben plek gevonden binnen de 
vereniging

BVV Barendrecht neemt het vrouwenvoet-
bal uiterst serieus. Dat bleek wel uit het 
feit dat er begin februari een hoofdspon-
sor werd gepresenteerd. Na de afsplit-
sing van Excelsior moest de vrouwentak 
van BVV Barendrecht een schone start 
maken. Bijna vanaf het nulpunt. Trainer 
Arno Schaap spande zich hier flink voor 
in. In een uitgebreid interview vertelde 
hij over alle ontwikkelingen binnen de 
vrouwenafdeling, maar ook over zijn ei-
gen beweegredenen om trainer van dit 
team te zijn.

Voetballende BVV’ers
 over het jaar 2020

Ook voor de voetballende leden van BVV Ba-
rendrecht – en dat zijn er heel wat – was 
2020 een bijzonder jaar. Voor de redactie 
aanleiding om een aantal van hen te vragen 
hoe zij dit beleefd hebben. Hoe was het dat 
er ineens niet meer gevoetbald kon worden? 
Hoe hielden zij contact met hun teamgeno-
ten? Het leverde een reeks boeiende, eerlijke 
en persoonlijke verhalen op van Johan van 
der Pols, Steven Elvers, Jan Both, Gert Onnink, 
Rob van den Enden, Marcel Seltenrijch, Je-
roen Nagtegaal en Hugo Rietveld.

Trainen in coronatijd vraagt veel 
creativiteit van Richard Elzinga

Richard Elzinga, de trainer van het eerste elftal 
van BVV Barendrecht, had zich wel heel iets 
anders voorgesteld van zijn eerste seizoen bij 
de club. De door de overheid opgelegde 
maatregelen maakten echter al in oktober een 
einde aan de competitie in de derde divisie. 
Om toch bezig te blijven, diende Elzinga een 
beroep te doen op zijn creativiteit. Trainen in 
tweetallen, groepjes van vier, op anderhalve 
meter… Niet eenvoudig. In een gesprek 
legde Elzinga uit wat hij deed om zijn selectie 
toch fit te houden.
 

BVV Barendrecht nam talkshow op om leden te informeren

Wim Vonk over de wijze waarop BVV Businessclub door de coronaperiode kwam

In de kantine van BVV 
Barendrecht is volgens 
Jan Kooiman, die dit 
samen met Tony 
Schippers in goede 
banen leidt, altijd iets te 
doen!

BELEEF BARENDRECHT 17

Veteranen op het 
voetbalveld en in het 
zakenleven: 
Marcel 
Moerkerken 
(Dubbelsteyn | 
De Fonkert) en 
Ronald Janssen 
(BEST Trucks) 
combineren zakelijke 
kansen met hun 
betrokkenheid bij de 
club.

BVV 
Barendrecht 
geeft de 
keepersopleiding 
een impuls met 
de aanstelling 
van Rob Hoppe 
als Hoofd 
Keeperstraining
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Een nadere kennismaking met 
nieuwe BVV Barendrecht-

hoofdsponsor Tsubaki
Sinds afgelopen zomer is Tsubaki de hoofdsponsor van BVV Barendrecht. De bedrijfsnaam is 

prominent te vinden op de shirts van de spelers van het eerste elftal. Hoewel het management de 
uiteindelijke beslissing over de sponsoring nam, hielp het ongetwijfeld mee dat algemeen 
directeur Frank Rosmolen een geboren en getogen Barendrechter is. Tijd voor een nadere 

kennismaking met hem en het in Dordrecht gevestigde bedrijf.

Echte Barendrechter
De liefde voor Barendrecht zit diep bij Rosmo-
len. Niet zo vreemd, want hij werd in 1957 
geboren in de Prins Bernhardstraat en groeide 
op in de Oranjewijk. ,,Destijds noemden we 
dat nog de Stationswijk. Het Barendrecht van 
toen is niet meer te vergelijken met nu. Ik kan 
me nog herinneren dat mijn broer met zijn vlie-
ger speelde op de Middeldijk, daar was ver-
der alleen maar land”, zegt hij. De herinnerin-
gen borrelen vanzelf op. Het café van 
Bestebreurtje, veilingbedrijf Bakker, de slagerij 
van Schaap, kruidenier RoBa; allemaal na-
men die bij de echte Barendrechters wel een 
belletje doen rinkelen. 

,,Ik zat als kind op de OLS bij de weegbrug. 
Twee, drie keer per week hadden we eerst 
zwemles in 'de Put'. Daar fietste je dan voor 
schooltijd naar toe, dan snel even terug naar 
huis en door naar school. Mijn zwemdiploma 
heb ik nooit gehaald. Op dat moment was 
mijn topsportloopbaan dus eigenlijk al ten ein-
de”, zegt Rosmolen met een knipoog. Hij 
deed echter wel op vrij goed niveau aan 
paardrijden, waarbij hij onder meer CHIO 
Rotterdam haalde. ,,Toch was voetbal meer 
mijn sport. Daarom ben ik lid geworden van 
BVV Barendrecht, waar ik de B-selectie haal-
de en zelfs nog een paar keer mee mocht 
doen met de A-selectie (2e elftal). Daarna ben 
ik al vrij snel opgenomen in het elftal Van Bel-
zen waar ik tot mijn 34e heb gespeeld. In die 
periode is de sponsoring door Tsubaki al be-
gonnen.”

Sponsoring
Tsubaki werd ook businessclublid, zo'n drie 
jaar geleden gevolgd door het shirtsponsor-
schap. Eerder dit jaar kwam de Businessclub 
in de zoektocht naar een hoofdsponsor bij 
Rosmolen terecht. Op het eerste oog leek dat 
niet zo logisch. Tsubaki is immers een interna-
tionaal bedrijf, dat zich onder meer richt op 
Europa, het Midden- Oosten, Afrika (EMEA) 
en lokale sponsoring is dan niet het beste me-
dium. ,,Dat weten we ook”, erkent Rosmolen. 
,,Maar de plaatselijke middenstand (cafés / 
restaurants) en sportverenigingen hebben het 
door corona erg moeilijk gehad. Met ons 
ging het eigenlijk best goed, daarom wilden 
we iets terug doen voor de maatschappij. Pre-
cies op dat moment klopte BVV Barendrecht 
op de deur.”

Hij vervolgt: ,,Ik ben Barendrechter, ken de 
club en was al sponsor, dus dat hielp wel 
mee. Ik weet bovendien waar de vereniging 
voor staat. Er is niet alleen oog voor het eerste 
elftal, maar ook voor lagere teams, vrouwen-
voetbal en er is G-voetbal. Barendrecht facili-

teert bovendien zaken die voor de gemeente 
van belang zijn en er is een hele generatie 
oudere leden als vrijwilliger actief. Daarom 
wilden we graag een extra stapje doen om 
de club te helpen. Natuurlijk levert het ook een 
stukje naamsbekendheid en exposure in de 
regio op en hopen we jongeren die een baan 
zoeken in een technisch bedrijf aan te spre-
ken. Maar dat zijn vooral leuke bijkomstighe-
den, we doen het vooral voor de club.” 

Hechte band met Tsubaki
Toevallig is dat in principe ook nog de perio-
de waarin Rosmolen aan Tsubaki verbonden 
is. Op dit moment is hij er al bijna 42 jaar 
werkzaam. ,,In die periode heb ik alle facet-
ten in dit mooie bedrijf doorlopen. Niet alleen 
in Nederland gewerkt, maar ook in Japan, 
Engeland en Duitsland. Rond de eeuwwisse-
ling sloot ik aan bij het management, waarna 
ik in 2014 werd aangesteld als algemeen di-
recteur van de Europese vestiging. Of presi-
dent, zoals dat in Azië wordt genoemd. Dat 
zegt iets over de hechte band met Tsubaki, 
want het komt niet vaak voor dat een niet-Ja-
panner deze functie krijgt”, vertelt hij. Ook 
Rosmolen ervaart de huidige tijd met alle 
maatregelen rondom de coronapandemie als 
bijzonder. ,,We zijn er ondanks de zware 
lockdown toch goed doorgekomen. Je moet 
wel voortdurend anticiperen, dat vraagt veel 
aandacht. Factoren als marktontwikkeling, 
sterk toegenomen materiaalkosten (inflatie) en 
de internationale concurrentie positie blijven 
momenteel zorgzaam, maar al met al we 
staan er positief in.” 

Over Tsubaki
Maar wat doet Tsubaki, een beursgenoteerd 
Japans bedrijf met ruim 100 jaar historie en  

wereldwijd meer dan 10.000 medewerkers, 
nu eigenlijk precies? De basis wordt gevormd 
door de productie van industriële aandrijf- en 
transport componenten cq. kettingen. En die 
worden vaker ingezet dan menigeen denkt. 
,,Je komt ze op allerlei plaatsen in de industrie 
tegen. Maar onder andere ook in de distribu-
tieaandrijving van auto’s. Wist je dat 35% van 
alle auto’s wereldwijd op onze aandrijving 
rijdt?” zegt Rosmolen. Tsubaki heeft dan ook 
een duidelijke visie op het gebied van mobili-
teit, vooral als het gaat om duurzaamheid. 
,,Wij voorzien in de toekomst een grotere rol 
voor hybridemotoren. Natuurlijk zijn de elek-
tromotoren zeer populair en nemen in aan-
tallen toe, maar toch zie ik deze ontwikkeling 
als een tussenoplossing. De accu’s en de op-
wekking zijn immers nog altijd schadelijk voor 
het milieu en grotere accu’s kunnen de 
reikwijdte wel vergroten, maar de vraag is of 
dit bijdraagt aan CO2 verlaging? Vandaar 
dat Tsubaki nog altijd mee ontwikkelt in hybri-
demotoren, mogelijk op waterstof, met een 
hoge duurzaamheid en op een andere wijze 
dan momenteel technisch mogelijk is. Dat ver-
anderingsproces is duidelijk gaande. Wij on-
derzoeken de mogelijkheden door producten 
te ontwikkelen en fabriceren die daarbij pas-
sen.”

Het is dus duidelijk dat Tsubaki volop toe-
komstplannen heeft. Rosmolen zal zich daar 
vol enthousiasme voor blijven inzetten. Nog 
drie jaar, daarna mag hij genieten van zijn 
pensioen. ,,Hoe ik dat ga invullen, zal de toe-
komst leren. Maar dat zal ongetwijfeld groten-
deels in Barendrecht zijn. Misschien word ik 
wel vrijwilliger bij de BVV”, sluit hij af.

Meer weten over 
Tsubaki? 

Kijk dan eens op 
www.tsubaki.eu.



Hoewel het afgelopen jaar om inmiddels bekende redenen niet altijd mogelijk was, blijft het toch 
altijd leuk om lekker uit eten te gaan. Hopelijk kan dat na de jaarwisseling weer als vanouds. 
Even een avond niet koken, maar gezellig aan tafel in een sfeervolle omgeving en genieten van 
alle heerlijke gerechten die de koks je voorschotelen. In Barendrecht zijn er meer dan genoeg 
mogelijkheden, waarbij volop variatie mogelijk is. Op deze pagina zetten wij er een aantal op 
een rijtje.

Horeca in Barendrecht Japans Restaurant HYH Mizumi

Havenhoofd 2, 2993 EK Barendrecht

T: 0180-532658, E: info@restaurant-hyh.nl

I: www.restaurant-hyh.nl
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Grieks restaurant Olympiada

Havenhoofd 27-29, 2993 EK Barendrecht

T: 0180-654960, I: www.olympiada.nl

Diggels

Dorpsstraat 141, 2992 BD Barendrecht

T: 0180-612130, E: info@diggels.nl

I: www.diggels.nl

Grandcafé Restaurant Double Dutch

Havenhoofd 17, 2993 EK Barendrecht

T: 0180-615110

I: www.doubledutchbarendrecht.nl

Grand Café De 3 Geboden

Havenhoofd 19-21, 2993 EK Barendrecht

T: 0180-618664, E: info@dedriegeboden.nl

I: www.dedriegeboden.nl

Café Den Pimpelaer

Doormanplein 3C

2992 BC Barendrecht

T: 0180-619722

E: info@cafedenpimpelaer.nl

I: www.cafedenpimpelaer.nl

Lunchroom Echt
Middenbaan 24, 2991 CT Barendrecht
T: 0180-472993, E: info@lunchroomecht.nl
I: www.lunchroomecht.nl 
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Overzicht horeca

Le Port
Havenhoofd 1
www.restaurantleport.nl

De Olijfboom
Havenhoofd 31
www.restaurantdeolijfboom.com

Olympiada
Havenhoofd 27
www.olympiada.nl

Diggels
Dorpsstraat 141
www.diggels.nl

La Hermana
Havenhoofd 23
www.lahermana.nl

Lust Barendrecht
Middenbaan 99
www.lustbarendrecht.nl

De Drie Geboden
Havenhoofd 19
www.dedriegeboden.nl

De Wensboom 
Middeldijkerplein 28
www.restaurantdewensboom.nl

Brasserie Vrijenburg
Vrijenburgweg 2
www.brasserievrijenburg.nl

Double Dutch
Havenhoofd 17
www.doubledutchbarendrecht.nl

Saboroso
Havenhoofd 7
www.saboroso.nl

HYH
Havenhoofd 2
www.restaurant-hyh.nl

Bonheur by Lust
Middenbaan 85
www.bonheurbylust.nl

Spruit eten en drinken
Middenbaan 111
www.spruitbarendrecht.nl
De Beren Barendrecht
Lorentzweg 26
www.beren.nl/vestigingen/
barendrecht-restaurant

Mikaku
Paddeweg 29
www.mikaku.nl

Gouden Piano
Muziekplein 2
www.goudenpiano.nl

Ristorante PaPi
Doormanplein 1b
www.ristorantepapi.nl

Pannenkoekenhuis Oude Maas
Achterzeedijk 9
www.pannenkoekenoudemaas.nl

La Fresko
Onderlangs 6A
www.lafresko.nl

Verhage 
Muziekplein 1
www.verhage.nu/vestigingen/
verhage-barendrecht

Kwalitaria Barendrecht
Van Beuningenhaven 1
www.kwalitaria.nl/barendrecht

Croissanterie Reijerwaard
Van het Hoffstraat 4
www.croissanterie-reijerwaard.nl

Dailyz eten & drinken
Middelweg 3
www.ziedewij.nl
Snack Corner ’t Vlak
Het Vlak 1

Polderzicht Tea & More
3e Barendrechtseweg 539
www.polderzicht.com

McDonald’s Barendrecht
Van der Waalsweg 21
www.mcdonaldsrestaurant.nl/
mcdonalds-barendrecht

KFC
Van het Hoffstraat 49
www.kfc.nl

Wokkie Wok
Platehaven 11
www.wokkiewok.nl

Barend Burger
Platehaven 13
www.barendburger.nl

Luchroom Echt
Middenbaan 24
www.lunchroomecht.nl

De Olijfboom

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

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

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

M Grand Café Double Dutch  

 P Double_Dutch_Barendrecht

geopend  vanaf 16.00 uur

Gesloten i.v.m. kerstvakantie 

reserveer snel!

AGENDA

1e en 2e kerstdag - zaterdag 25 december en zondag 26 december

Dinsdag 28 december t/m woensdag 5 januari

Kerstavond - vrijdag 24 december

gewoon geopend natuurlijk!

OLYMPIADA.NL

1e zitting - 16.00 tot 19.30 uur
2e zitting - 20.00 tot 23.30 uur

Weer geopend 
donderdag 6 januari 2022
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Blue Basement 
bezorgt aan huis

Lunchroom Echt
open voor afhaal

nog steeds vindbaar 
en bereikbaar

Lees verder op pagina 13

Barendrechtse 
ondernemers 
over het jaar 2020

We hebben een op-
merkelijk jaar achter 
de rug. Daarin kreeg 
iedereen te maken 
met de impact van 
het coronavirus. Spe-
ciaal voor deze krant 
gingen wij in gesprek 
met een aantal Ba-
rendrechtse onderne-
mers. Hoe hebben 
zij het afgelopen jaar 
ervaren? En hoe blik-
ken ze vooruit rich-
ting 2021? Aan het 
woord komen Gaby 
Kooijman, Frits Mar-
kus, Harry Odijk, 
Wouter Onis, Marjo-
lein van Rietschoten, 
Evert Rop, Dennis 
Schouwenburg en Jos 
Vis.

Lees verder vanaf 
pagina 8

Slechte WiFi 
in huis of op 

kantoor?
Bel 

Duivenbode 
ICT!

Jeugdvoetbal bij 
BVV 
Barendrecht 
tijdens coronatijd

Zoals bekend hebben 
de coronaperikelen ook 
een enorme impact op 
sportverenigingen. Bij 
BVV Barendrecht is dat 
niet anders. De voet-
balvereniging probeert 
de jeugd echter binnen 
alle geldende beper-
kingen echter te laten 
voetballen. De nieuwe 
jeugdvoorzitter Martijn 
Mes vertelt hoe dat in de 
praktijk werkt.

Ook zijn vijf- en zesjari-
gen van harte welkom 
om te komen voetballen 
in de speciale competi-
ties, de BVV eredivisie 
en BVV champions lea-
gue.

Lees er alles over op 
pagina 11

bereik of last van een 
haperend signaal?

Wij komen vaak bij klanten 
die gebruik maken van 

In de praktijk blijken deze op-
lossingen niet goed 

te werken.

Wij leveren professionele 

overal perfect 
bereik hebt.

Ervaar de kracht van onze 

 Al je eigendommen 
perfect op beeld

Wij leveren beveiligingscamera’s 
van het luxe merk Hikvision.

Altijd perfect zicht op en in je 
woning. Combineer dit 

systeem met de slimme en 
stijlvolle deurbel van 
Hikvision voor een 

waterdichte beveiliging.

Eenvoudig je woning 
beschermen

Afgelopen jaar is er maar liefst 100 
keer ingebroken in 

Barendrecht. Is jouw gezin goed 
beschermd tegen een inbraak?

Beveilig je woning met een 
gebruiksvriendelijk en 

professioneel alarmsysteem 
zonder maandelijkse kosten.

Momenteel met korting oplopend 
tot wel 500,-

De beste oplossingen 
voor eerlijke prijzen

Wij hebben al veel consumenten 
en bedrijven blij gemaakt met onze 

slimme oplossingen.
Benieuwd naar wat wij voor jou 

kunnen betekenen?

 Neem contact op voor een ge-
heel vrijblijvende demonstratie.

06-36310645
maarten@duivenbode-ict.nl

Volop informatie over 
Open Dagen in het 

voortgezet onderwijs

Vanaf pagina 15

Tijdens de lockdown wordt er veelvuldig 

gebruik gemaakt van de mooie wandelroute 

over de Voordijk. Echter, op zondagmorgen 

08.00 uur is het er nog heerlijk rustig om te 

wandelen of hard te lopen.
De Bondt Publishing

zoekt ervaren 
allround accountmanager!

Zie achterzijde voor deze vacature

Vanaf dit jaar pakken wij het anders aan met 
Beleef Barendrecht! In plaats van de traditione-
le zes edities per jaar, zullen we minimaal één 
keer per maand verschijnen. Niet meer in de 
vertrouwde vorm van een magazine, maar als 
krant. Die krant wordt volledig gericht op Ba-
rendrecht. Voor, door én over Barendrecht.

Wat dat concreet betekent? Reportages over 
winkels uit het centrum van Barendrecht en Car-
nisse Veste, Barendrechtse ondernemers aan het 
woord, nieuws vanuit de gemeente, vacatures 
bij Barendrechtse bedrijven, nieuws vanuit het 
onderwijs, sportnieuws en nog veel meer dat je 
zou kunnen bedenken.

Ons doel is het maken van een leuke, prettig 
leesbare krant over de mooie gemeente Barend-
recht. Omdat we vaker verschijnen, zitten we 
dus ook korter op het nieuws, al blijft het onze 
insteek om juist over de gemeente te vertellen 
en niet zo zeer het laatste nieuws te brengen. 
Eigenlijk zoals we met onze magazines ook al-
tijd deden. Gedurende het jaar zullen we met 
thema’s werken, maar altijd volledig gericht op 
Barendrecht.

Nieuwsgierig naar leuk nieuws uit Barendrecht? 
Kijk dan ook eens op de website 
www.beleefbarendrecht.nl!

Van, voor & door Barendrecht!

Beleef Barendrecht
dit jaar als krant

Ronde tafel gesprek met drie voorzitters 
Barendrechtse sportverenigingen
Vanaf pagina 4

KANTOOR HUREN?   DEMIJL.NL
Alblasserdam, Kelvinring 54 Barendrecht, Oslo 10-16 Zwijndrecht, H.A. Lorentzstraat 4 Hendrik Ido Ambacht, Antioniuslaan 1

Welkom bij De Mijl Business Centers
Uw werkplek moet voelen als een tweede thuis; een kantoor waar u zich lekker voelt, waar u heerlijk kunt werken en 

waar alle facilitaire zaken uitstekend geregeld zijn. Zakelijk thuiskomen noemen wij dat.

Onze locaties liggen strategisch en zijn compleet ingericht. U kunt kiezen uit kantoorunits in diverse 

afmetingen. All-inclusive, dus met gebruik van vergaderkamers, inclusief energie, internet en schoonmaak, 

zonder servicekosten en met een � exibel huurcontract. En dat al vanaf € 650,00 excl. BTW per maand.*

Bent u ZZP-er of werkt u met een compleet team?

U bent van harte welkom voor een vrijblijvende rondleiding.

*) Bel of mail voor een rondleiding en een overzicht van de actuele beschikbaarheid.

info@demijl.nl
T 078 - 620 28 50

www.demijl.nlwww.demijl.nl

 snel internet     � exibel huurcontract     all-inclusive huurprijs     gratis parkeren     volledig ingericht
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Bij Finami 
geloven wij in 

cijfers...
en nóg meer in 

persoonlijke 
raadgeving

Leden ViZi vertellen over 
roerig jaar 2020!

Column 
De Neef 

Advocaten
Pagina 13

Make-over 
voor de tuin
dankzij 
Van Kooten
Het lijkt nog ver weg, 
maar wie straks in de 
zomer optimaal van de 
tuin wil genieten, kan 
daar beter nu al over 
nadenken. Misschien 
is het wel tijd voor een 
make-over? Zeker weten 
dat Van Kooten Tuin & 
Buiten Leven dan alles in 
huis heeft om hiervoor te 
zorgen. Van blokhutten, 
tuinkamers en buitenver-
blijven tot kapschuren en 
heuse chalets. Liever een 
veranda, een highline 
cube of gewoon simpel-
weg een nieuwe tuinset? 
Ook dat is mogelijk. In de 
showroom is volop inspi-
ratie te vinden om de tuin 
van een frisse, nieuwe 
look te voorzien. Mocht 
de lockdown nog lang 
duren, dan is optimaal 
genieten in de eigen tuin 
nu binnen handbereik.

Elektrisch rijden 
doe je bij 

Auto 
Hoogenboom

De nieuwste column van Peter Blaak 

(echt veilig) lees je op pagina 9

In de afgelopen jaren hebben wij met 
onze uitgeverij De Bondt Publishing het 
magazine Ondernemend uitgebracht. 
Hierin hebben wij ook regelmatig redac-
tionele aandacht geschonken aan ViZi. 
Dat willen we dit jaar opnieuw doen, al-
leen pakken we de zaken in 2021 iets 
anders aan. In plaats van een magazine, 
maken wij dit jaar een krant genaamd 
Beleef Barendrecht. Die verschijnt mini-
maal eens per maand en wordt in een 
oplage van 25.000 exemplaren huis-
aan-huis verspreid in heel Barendrecht. 
Door het jaar heen werken we met the-
ma’s. Zo zullen er ook vier edities rond 
het thema ‘Ondernemend’ worden ge-
maakt. Eigenlijk vergelijkbaar met ons 
magazine, maar dan in krantvorm op ta-
bloidformaat. Uiteraard willen wij hierin 
ook graag weer algemene  informatie 
over ViZi plaatsen.

Afhalen en 
bezorgen bij 
Diggels

Onderdeel van de ver-
scherpte coronamaatre-
gelen vanuit de overheid 
is de sluiting van de 
horeca. Helaas zit een 
avondje uit eten er dus 
even niet in, maar daar 
heeft Diggels iets op 
bedacht. De bekende 
horecagelegenheid uit 
het centrum van Barend-
recht maakt het namelijk 
mogelijk om af te halen 
of in overleg aan huis te 
bezorgen. Zo kun je dus 
toch nog genieten van 
de heerlijke gerechten, 
zoals de populaire saté 
en al het andere lekkers 
dat op de kaart staat. 
Vanzelfsprekend bereid 
met dezelfde kwaliteit 
en passie als normaal. 
Kijk op www.diggels-af-
halen.nl voor meer infor-
matie.

Auto Hoogenboom is dé dealer van Rotterdam voor Volkswagen, 
Audi, SEAT en ŠKODA. Onze showrooms zijn online bereikbaar. Kijk op
autohoogenboom.nl of maak een telefonische afspraak via 010-4105600.

ID.3 First Max         €50.268
Leaseprijs                v.a. €519

ID.4                    v.a. €47.290 e-tron   €89.950

ID.3 First Plus  v.a. €44.767
Leaseprijs           v.a. €459

e-Golf      €32.363

Enyaq iV          v.a. €40.790

ID.3 First Max  v.a. €46.950
Leaseprijs           v.a. €519

e-Crafter 
€41.950

ID.3 First Plus  v.a. €43.972
Leaseprijs           v.a. €459

Profiteer v.a.
 8% bijtelling
uit voorraad 

Zakelijk Lease 
100% elektrisch v.a. 
€399* per maand

*O.b.v. 60 maanden en 10.000 km per jaar

e-tron Sportback 
€79.045

e-tron   €89.950

e-tron   €95.589

e-tron GT          Pre-book

Laatste kans 
op 4% bijtelling

Ideeal werk-
klimaat creëren?

Al meer dan 25 jaar is Heeboss 
installateur voor totaaloplossingen in 

klimaatbeheersing en luchtbehandeling.

Kantoor huren? 
Demijl.nl

Het verschil tussen 
echt en fake!

Voor onze eerste editie hebben wij echter ook een in-
troductieactie bedacht voor alle afzonderlijke ViZi-leden! 
Jullie krijgen de kans om jezelf en je bedrijf te promoten 
op een kwartpagina in de krant. Qua ruimte vergelijkbaar 
met een halve pagina in ons magazine. Dat is een stukje 
tekst van ongeveer 250 woorden, vergezeld van een leu-
ke foto. We hebben hiervoor een standaard vragenlijstje, 
maar uiteraard hebben jullie ook de vrijheid om zelf de 
insteek te bepalen. Onze tekstschrijver kan hier, indien 
gewenst, bij helpen. De kosten voor deelname bedragen 
100 euro. Hiervoor kom je dus in heel Barendrecht onder 
de aandacht. Daarnaast zullen we onze krant altijd online 
publiceren op onze site en zetten we alle artikelen ook op 
de Facebook-pagina Beleef Barendrecht. Uiteraard zou-
den wij het heel leuk vinden om van deze eerste editie 
een echt ViZi-nummer te maken!
 
De krant zal vanaf 15 maart verspreid worden. Deelne-
mers worden uiteraard geïnformeerd over de deadlines. 
Wij hopen dat jullie enthousiast zijn geworden door ons 
idee. Voor meer informatie kan contact worden opgeno-
men met Ramon de Bondt via
r.debondt@penrpublishing.nl of 
06-20637600.

ONDERNEMEND
Een uitgave van Beleef Barendrecht

Jouw fi nanciële partner is binnen handbereik. De experts van 

FinAmi denken proactief met je mee om fi nanciële, fi scale en 

juridische zaken optimaal te regelen. Voor nu én voor later, 

zodat je de juiste keuzes maakt. Samen weten we persoonlijke 

en zakelijke doelen te bereiken. Daarbij kun je altijd rekenen 

op onze deskundige adviseurs, die voor jou een stap verder 

zetten. Want met oprechte betrokkenheid gaan we voor 

het best haalbare resultaat.

Oslo 19 t/m 21   •   2993 LD Barendrecht   •    T 0180 556157

Postbus 325   •   2990 AH Barendrecht   •   info@finami.nl FINAMI.NL

BIJ FINAMI GELOVEN WE IN CIJFERS... 
EN NÓG MEER IN PERSOONLIJKE RAADGEVING

FINAMI STAAT MKB’ERS BIJ 
OM BETER TE ONDERNEMEN

 •  Fiscaal advies

•  Juridische begeleiding

•  Financiële planning

•  Online bedrijfsadministratie

•  Financieringsadvies

•  Testamentbegeleiding

•  Echtscheidingsadvies

•  Online salarisadministratie

Dat maken we waar met een totaalpakket aan diensten:

KANTOOR HUREN?   DEMIJL.NL
Alblasserdam, Kelvinring 54 Barendrecht, Oslo 10-16 Zwijndrecht, H.A. Lorentzstraat 4 Hendrik Ido Ambacht, Antioniuslaan 1

Welkom bij De Mijl Business Centers
Uw werkplek moet voelen als een tweede thuis; een kantoor waar u zich lekker voelt, waar u heerlijk kunt werken en 

waar alle facilitaire zaken uitstekend geregeld zijn. Zakelijk thuiskomen noemen wij dat.

Onze locaties liggen strategisch en zijn compleet ingericht. U kunt kiezen uit kantoorunits in diverse 

afmetingen. All-inclusive, dus met gebruik van vergaderkamers, inclusief energie, internet en schoonmaak, 

zonder servicekosten en met een � exibel huurcontract. En dat al vanaf € 650,00 excl. BTW per maand.*

Bent u ZZP-er of werkt u met een compleet team?

U bent van harte welkom voor een vrijblijvende rondleiding.

*) Bel of mail voor een rondleiding en een overzicht van de actuele beschikbaarheid.

info@demijl.nl
T 078 - 620 28 50

www.demijl.nlwww.demijl.nl

 snel internet     � exibel huurcontract     all-inclusive huurprijs     gratis parkeren     volledig ingericht
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BeleefBarendrecht

Blue Basement 
bezorgt aan huis

Lunchroom Echt
open voor afhaal

nog steeds vindbaar 
en bereikbaar

Lees verder op pagina 13

Barendrechtse 
ondernemers 
over het jaar 2020

We hebben een op-
merkelijk jaar achter 
de rug. Daarin kreeg 
iedereen te maken 
met de impact van 
het coronavirus. Spe-
ciaal voor deze krant 
gingen wij in gesprek 
met een aantal Ba-
rendrechtse onderne-
mers. Hoe hebben 
zij het afgelopen jaar 
ervaren? En hoe blik-
ken ze vooruit rich-
ting 2021? Aan het 
woord komen Gaby 
Kooijman, Frits Mar-
kus, Harry Odijk, 
Wouter Onis, Marjo-
lein van Rietschoten, 
Evert Rop, Dennis 
Schouwenburg en Jos 
Vis.

Lees verder vanaf 
pagina 8

Slechte WiFi 
in huis of op 

kantoor?
Bel 

Duivenbode 
ICT!

Jeugdvoetbal bij 
BVV 
Barendrecht 
tijdens coronatijd

Zoals bekend hebben 
de coronaperikelen ook 
een enorme impact op 
sportverenigingen. Bij 
BVV Barendrecht is dat 
niet anders. De voet-
balvereniging probeert 
de jeugd echter binnen 
alle geldende beper-
kingen echter te laten 
voetballen. De nieuwe 
jeugdvoorzitter Martijn 
Mes vertelt hoe dat in de 
praktijk werkt.

Ook zijn vijf- en zesjari-
gen van harte welkom 
om te komen voetballen 
in de speciale competi-
ties, de BVV eredivisie 
en BVV champions lea-
gue.

Lees er alles over op 
pagina 11

bereik of last van een 
haperend signaal?

Wij komen vaak bij klanten 
die gebruik maken van 

In de praktijk blijken deze op-
lossingen niet goed 

te werken.

Wij leveren professionele 

overal perfect 
bereik hebt.

Ervaar de kracht van onze 

 Al je eigendommen 
perfect op beeld

Wij leveren beveiligingscamera’s 
van het luxe merk Hikvision.

Altijd perfect zicht op en in je 
woning. Combineer dit 

systeem met de slimme en 
stijlvolle deurbel van 
Hikvision voor een 

waterdichte beveiliging.

Eenvoudig je woning 
beschermen

Afgelopen jaar is er maar liefst 100 
keer ingebroken in 

Barendrecht. Is jouw gezin goed 
beschermd tegen een inbraak?

Beveilig je woning met een 
gebruiksvriendelijk en 

professioneel alarmsysteem 
zonder maandelijkse kosten.

Momenteel met korting oplopend 
tot wel 500,-

De beste oplossingen 
voor eerlijke prijzen

Wij hebben al veel consumenten 
en bedrijven blij gemaakt met onze 

slimme oplossingen.
Benieuwd naar wat wij voor jou 

kunnen betekenen?

 Neem contact op voor een ge-
heel vrijblijvende demonstratie.

06-36310645
maarten@duivenbode-ict.nl

Volop informatie over 
Open Dagen in het 

voortgezet onderwijs

Vanaf pagina 15

Tijdens de lockdown wordt er veelvuldig 

gebruik gemaakt van de mooie wandelroute 

over de Voordijk. Echter, op zondagmorgen 

08.00 uur is het er nog heerlijk rustig om te 

wandelen of hard te lopen.
De Bondt Publishing

zoekt ervaren 
allround accountmanager!

Zie achterzijde voor deze vacature

Vanaf dit jaar pakken wij het anders aan met 
Beleef Barendrecht! In plaats van de traditione-
le zes edities per jaar, zullen we minimaal één 
keer per maand verschijnen. Niet meer in de 
vertrouwde vorm van een magazine, maar als 
krant. Die krant wordt volledig gericht op Ba-
rendrecht. Voor, door én over Barendrecht.

Wat dat concreet betekent? Reportages over 
winkels uit het centrum van Barendrecht en Car-
nisse Veste, Barendrechtse ondernemers aan het 
woord, nieuws vanuit de gemeente, vacatures 
bij Barendrechtse bedrijven, nieuws vanuit het 
onderwijs, sportnieuws en nog veel meer dat je 
zou kunnen bedenken.

Ons doel is het maken van een leuke, prettig 
leesbare krant over de mooie gemeente Barend-
recht. Omdat we vaker verschijnen, zitten we 
dus ook korter op het nieuws, al blijft het onze 
insteek om juist over de gemeente te vertellen 
en niet zo zeer het laatste nieuws te brengen. 
Eigenlijk zoals we met onze magazines ook al-
tijd deden. Gedurende het jaar zullen we met 
thema’s werken, maar altijd volledig gericht op 
Barendrecht.

Nieuwsgierig naar leuk nieuws uit Barendrecht? 
Kijk dan ook eens op de website 
www.beleefbarendrecht.nl!

Van, voor & door Barendrecht!

Beleef Barendrecht
dit jaar als krant

Ronde tafel gesprek met drie voorzitters 
Barendrechtse sportverenigingen
Vanaf pagina 4

De nieuwe BMW iX3 is een echte, 
volbloed BMW. Volledig elektrisch, maar 
met hetzelfde DNA als al zijn geweldi-
ge voorouders. Ontdek hem bij BMW 
Dubbelsteyn De Fonkert!

Veel aandacht voor ViZi! Wat heeft de verkiezingsuitslag voor impact op bedrijfs-
opvolging?

Om meerdere redenen werd reikhalzend uitgeke-ken naar de verkiezingen voor de Tweede Kamer in de week van 15 maart. Een van de redenen was het voortbestaan van de huidige fi scale bedrijfs-opvolgingsregelingen. Nu de uitslag bekend is, kan enigszins opgelucht adem worden gehaald. Maar dat betekent niet dat achterover kan wor-den geleund. Er is nog steeds actie nodig, omdat het lang niet zeker is dat de huidige regeling be-houden blijft.

De adviseurs van Schipper Accountants vertellen er meer over op pagina 19.

Ideaal 
werkklimaat 
creëren?

In maart 2020 stak ook het bestuur van netwerk ViZi de 

koppen bij elkaar. De ontwikkelingen rond het Coronavirus 

gaan razendsnel. Met grote maatschappelijke gevolgen. 

Veel mensen in en buiten het netwerk voor ondernemende 

vrouwen zijn direct of indirect getroffen. Het zijn moeilij-

ke tijden. Net als iedereen, moest ook het ViZi-bestuur 

schakelen: werkplekken verplaatsen, kinderen opvangen, 

zorgen voor naasten, afzeggingen incasseren. Maar één 

ding wist het bestuur zeker, de leden hebben elkaar juist 

nu extra hard nodig. De belangrijkste vraag die werd 

voorgelegd aan alle leden van het netwerk was dan ook: 

ONDERNEMENDEen uitgave van Beleef Barendrecht

Aandacht 
voor
interessante 
stage-
bedrijven

Om de werknemers van de toekomst op weg te helpen richting een mooie loopbaan, is het belang-rijk dat er een match wordt gemaakt tussen be-drijven die jong talent een plek willen bieden om zich verder te ontwikkelen en jongeren die op zoek zijn naar een plaats om een vak te leren door mid-del van een stage. Want waar leer je nu meer dan op de werkvloer in een inspirerende bedrijfsom-geving, ondersteund door ervaren collega’s die jouw vragen kunnen beantwoorden? In deze krant stellen diverse be-drijven zich middels een advertentie voor. 

*Vraag naar de voorwaarden

“Wij helpen u graag met een advies op maat.”
Evert Rop, Grando Barendrecht Van ‘t Hoffstraat 18, tel.: 0180-726802, grando.nl/barendrecht

Woonboulevard Barendrecht

WARM. WELKOM. GENIETEN.

+ Quooker of regendoucheset cadeau!*

Onze showroom is weer geopend op afspraak. 
Bekijk de afspraak opties op grando.nl/barendrecht.

15% KORTING

Hoe zorgen we ervoor dat we verbonden blijven met 

elkaar?

Verderop in deze krant, vanaf pagina 7, valt te lezen hoe 

ViZi het antwoord op die vraag heeft gevonden. Tevens 

hebben diverse leden gebruik gemaakt van de mogelijk-

heid om zich via deze krant nader voor te stellen. In de 

vorm van een advertentie of een kort verhaal komen zij 

onder de aandacht. Het thema voor 2021? Bewust ViZi!

Slechte WiFi in huis of op kantoor?
Bel 

Duivenbode 
ICT!

bereik of last van een haperend signaal?
Wij komen vaak bij klanten die gebruik maken van 

In de praktijk blijken deze op-lossingen niet goed te werken.
Wij leveren professionele 

overal perfect bereik hebt.
Ervaar de kracht van onze 

 Al je eigendommen perfect op beeld
Wij leveren beveiligingscamera’s van het luxe merk Hikvision.
Altijd perfect zicht op en in je woning. Combineer dit systeem met de slimme en stijlvolle deurbel van Hikvision voor een waterdichte beveiliging.

Eenvoudig je woning beschermen
Afgelopen jaar is er maar liefst 100 keer ingebroken in Barendrecht. Is jouw gezin goed beschermd tegen een inbraak?

Beveilig je woning met een gebruiksvriendelijk en professioneel alarmsysteem zonder maandelijkse kosten.
Momenteel met korting oplopend tot wel 500,-

De beste oplossingen voor eerlijke prijzen
Wij hebben al veel consumenten en bedrijven blij gemaakt met onze slimme oplossingen.Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen?

 Neem contact op voor een ge-heel vrijblijvende demonstratie.

06-36310645maarten@duivenbode-ict.nl

VAVO 
Rijnmond 
College

www.vavorijnmondcollege.nl

Kom naar het  VAVO Rijnmond College 
 
Wij bieden dag- en avondonderwijs 
voor leerlingen van 18 jaar en ouder 
(en, onder voorwaarden, vanaf 16 jaar). Je kunt kiezen voor een volledig vakken- 

pakket of enkele vakken.
Aanmelden kan vanaf mei 2021.Onze opleidingen:• Examenklassen mavo/vmbo-tl, havo en vwo

• Mavo 4, certificaten, Alvast mbo
• Havo X (2-jarig) havo 5 , certificaten
• Vwo-snel: 5 en 6 in één jaar, vwo 6,  
   certificaten

Opleidingen voor volwassenen 21+:
• Mavo: Frans, Spaans en  Duits• Havo: Frans, Spaans, Italiaans en Kunst

• Vwo: Italiaans en Spaans.
Schakelopleiding hoger onderwijs voor  
hoog opgeleide anderstaligen 

Locatie:
Posthumalaan 90, 3072 AG Rotterdam
T: 088 945 30 00E: info@vavorijnmondcollege.nl

Kies voor techniek!

TCR

De 5 meest gestelde vragen over het leasen van een auto bij de Rabobank

De nieuwe BMW iX3 is een echte, volbloed BMW. Volledig elektrisch, maar met hetzelfde DNA als al zijn 

geweldige voorouders. Met net zoveel gemak als plezier rijdt u ruim 460 km op een acculading. En laadt u 

in een half uur weer op tot bijna 80%. Krachtig. Efficiënt. En gewoonweg adembenemend. Zo BMW kan elektrisch zijn.

De nieuwe BMW iX3 is te bewonderen in onze showrooms. Maak een afspraak met één van onze 

verkoopadviseurs om hem te ontdekken tijdens een vrijblijvende proefrit op locatie. Vanzelfsprekend houden

wij ons aan alle huidige maatregelen omtrent het coronavirus.

wij ons aan alle huidige maatregelen omtrent het coronavirus.
Benieuwd naar de tarieven van de BMW iX3? Bezoek dan onze BMW iX3 prijs calculator op onze website via 

de volgende link: www.dubbelsteyn.nl/ix3
BMW Dubbelsteyn                        BMW de Fonkert

Mijlweg 61                              Burgemeester de Zeeuwstraat 130

3316 BE Dordrecht                         3281 AL Numansdorp

078 - 652 76 00                          0186 - 658 111

www.dubbelsteyn.nl
www.dubbelsteyn.nl                       www.dubbelsteyn.nl

Terugblik maart
In 2021 hebben we diverse edities van Beleef 

Barendrecht uitgebracht. Soms wat algemener, de andere 
keer meer rond een bepaald thema. Speciaal voor het 

jaarboek blikken we terug op het afgelopen jaar. Waar 
hebben we allemaal over geschreven? Per editie zetten 

we enkele opvallende items op een rijtje. De derde editie 
verscheen in maart. Dit was de eerste editie waarin we 

ook een apart onderdeel Ondernemend opnamen, 
speciaal voor de Barendrechtse ondernemer. De rode 

draad in deze editie werd gevormd door vrouwennetwerk 
ViZi. We hadden echter ook een algemeen gedeelte. 

Tijd voor een korte terugblik!

Bewust netwerken met ViZi

In maart 2020 stak het bestuur van netwerk ViZi de koppen bij elkaar. De ra-
zendsnelle ontwikkelingen rond het coronavirus hadden grote maatschappelij-
ke gevolgen. Het bestuur moest dus, net als iedereen, schakelen. Werkplekken 
verplaatsen, kinderen opvangen, zorgen voor de naasten, afzeggingen incas-
seren. Maar het bestuur wist één ding zeker: juist nu hebben de leden elkaar 
extra hard nodig! Daarom legden ze de belangrijkste vraag aan de leden 
voor, namelijk: hoe zorgen we ervoor dat we verbonden blijven met elkaar? 
Het antwoord op die vraag was het ontstaan van het thema voor 2021:  
Bewust ViZi. Daar stond de voorzitter in deze editie uitgebreid bij stil.

 Interessante stagebedrijven!

De meeste studies in het beroepsonderwijs bestaan 
uit een mooie mix tussen theorie en praktijk. Op 
school leer je vaak heel veel, maar stages vormen 
een minstens zo belangrijk onderdeel van je oplei-
ding. Om de werknemers van de toekomst op weg 
te helpen richting een mooie loopbaan, is het be-
langrijk dat bedrijven jong talent een plek willen bie-
den om zich verder te ontwikkelen. Want waar leer 
je nu meer dan op de werkvloer in een inspirerende 
bedrijfsomgeving, ondersteund door ervaren colle-
ga’s die jouw vragen kunnen beantwoorden? Daar-
om zetten wij in deze krant een aantal interessante 
stagebedrijven uit de regio in de schijnwerpers.

Ruime aandacht voor ViZi-leden

De leden van het vrouwennetwerk ViZi 
kregen in deze editie alle ruimte om zich 
te presenteren aan de lezers. De één 
deed dit door middel van een advertentie, 
een ander schreef een stukje tekst. Dat kon 
gaan over de dienstverlening, maar ook 
over de manier waarop met de 
coronamaatregelen werd omgegaan. In 
deze krant was meer informatie te vinden 
over De bezem door je leven, M2-Select, 
VJK advocaten & mediators, Barbara van 
der Giessen, De visuele orde, MiRo 
Financial Services, Rond HR, SET98, 
Marieke Valbracht Travel Counsellor, 
Studio Viskom, Bon Appethee, 
PauwerAcademie en DW Administratie.
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Rabobank beantwoordt de 5 meest 
gestelde vragen over het leasen van 
een auto

Rabobank vertelde in deze editie hoe je met 
Rabo Lease tot 100 procent van de aanschaf-
waarde van een zakelijke auto kunt financie-
ren. Ook de btw en bpm kunnen meegefinan-
cierd worden, om te investeren zonder direct 
de eigen middelen aan te spreken. De advi-
seurs zetten voor onze krant de vijf meest ge-
stelde vragen op een rijtje. Vanzelfsprekend 
gaven zij op al die vragen ook het antwoord!

De grote lenteschoonmaak begint bij de 
slaapkamer! Alles over de APK voor jouw bed bij 
Slaapboulevard Kwakernaat

Wethouders en vele 
anderen boden hulp bij 
coronaproof 
sollicitatieproject op 
Groene Hart

Adviseurs van Schipper 
vertelden over de impact van 
de verkiezingsuitslag op 
bedrijfsopvolgingsregelingen

Hoofd jeugdopleiding 
BVV Barendrecht 
Arno Kooij trots op 
impuls die vereniging 
aan de opleiding heeft 
gegeven

Leden van Roparun-team Dalton Lyceum 
Barendrecht in het zonnetje gezet
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Catering voor alle gelegenheden, 
zowel zakelijk als privé!

Delicious Traiteur - Cateraar
’t Vlak 3, 2991 EP Barendrecht, T: 0180-72 10 66

E: Info@deliciousbarendrecht.nl
I: www.deliciousbarendrecht.nl

Van een lekkere lunch met 
luxe broodjes & salades tot 

een uitgebreide borrel 
met diverse hapjes of een buffet 

met diverse gerechten en lekkernijen.

Kom naar de winkel en zie, 
ruik en proef de gerechten!

M P

Riederveld 48 te Barendrecht

Riante vrijstaande 4-laagse villa met 
dubbele inpandige garage in de 
onderbouw, gelegen op een prachtige 
locatie, aan het water, op de hoek van 
het kleinschalige wooneiland 
Riederveld. Deze fantastische woning 
staat garant voor veel woon- en leef-
plezier.

Binnenmaasoever 2 te Maasdam 
recentelijk verkocht

Riante vrijstaande villa met dubbele ga-
rage en prachtige tuin, gelegen op een 
ideale locatie met eigen aanlegsteiger 
aan de Binnenmaas, op een kavel van 
985 m2 eigen grond.

Ook uw woning verkopen? 
Stap dan eens binnen bij Huijgen Makelaardij

Middenbaan 55-A - 2991CS Barendrecht
T: 0180 – 617191 E: info@huĳ genmakelaardĳ .nl

www.huĳ genmakelaardĳ .nl 

Column joni Heijboer

Bij de keuze voor een onderwerp van deze column, ontkom ik er he-
laas nog steeds niet aan: de coronapandemie. Het effect van alle 
maatregelen, zoals schoolsluitingen, is duidelijk merkbaar. Niet alleen 
op onze school, maar overal. Ik hoor dat ook terug in gesprekken met 
collega’s. Uiteraard is dit niet vreemd. Als er iets speelt in de maat-
schappij, zie je de afspiegeling daarvan terug in het onderwijs. Scho-
len vormen immers een minimaatschappij. 

Inmiddels hebben we al heel wat meegemaakt en durf ik wel te stellen 
dat we de impact van corona nu pas echt goed kunnen inschatten. En 
dat levert momenteel best zorgen op over het welzijn van de leerlin-
gen. Dan doel ik nog niet eens direct op de vaak genoemde leerach-
terstanden. Ik denk namelijk dat we niet moeten onderschatten wat 
bijvoorbeeld de schoolsluiting heeft betekend. Dat uit zich op meerde-
re manieren. We zien echt dat leerlingen, zeker in onze doelgroep, 
moeite hebben met prikkels en hun plekje weer moeten bepalen. In de 
groep, in de school, in pauzes; eigenlijk overal.

Dat geeft in elk geval aan hoe ontwend we het al waren om met veel 
mensen bij elkaar te zijn. Daar komt nog bij dat leerlingen weer meer 

moeten. Het online onderwijs was echt niet vrijblijvend, ook toen heb-
ben we veel van ze gevraagd. Maar toch, dat was anders. Meer in 
eigen tempo of soms gewoon een keertje helemaal niet, zo eerlijk 
moeten we ook zijn. En dan is er ineens weer een docent die op je 
let en er iets van zegt als je lekker onderuitgezakt in je stoel hangt. 
Logisch dat dit enige tijd nodig had om weer in het vertrouwde school-
se leven te komen.

Voor mij is dat een voorbeeld van een effect waar je vooraf onvol-
doende van wist of rekening mee hield. Dan helpt het natuurlijk ook 
niet mee dat het rommelig blijft. We leven nu eenmaal in een gebied 
waar veel besmettingen zijn, daar hebben we als school net zo goed 
mee te maken. Zieke leerlingen, zieke collega’s, lessen die uitvallen. 
De structuur die we normaal bieden is er dus minder. Toch zie ik voor-
zichtig een ommekeer. We krijgen als docenten het gevoel dat ieder-
een langzaamaan weer gesetteld raakt. Goed nieuws, in deze lasti-
ge tijd waarin wij moeten omgaan met de impact van corona op 
onze minimaatschappij!

De impact van corona

Joni Heijboer is directeur van Focus Beroepsacademie en 
OZHW Groen. Leerlingen kunnen op deze scholen de 
basisberoepsgerichte leerweg en kaderopleiding van het 
vmbo (met en zonder LWOO) volgen. Gedurende dit jaar 
zal Joni middels een column in Beleef Barendrecht haar 
visie geven op diverse onderwerpen in relatie tot 
onderwijs.

Middenbaan 26
NL-2991 CT Barendrecht

0180 616 836
www.claudius-menswear.nl

www.facebook.com/claudiusmenswear
www.instagram.com/claudiusmenswear

47113-3 / #526

New 
Hai 1/1

07-3

Modern 
BD 1/1
13-3

Ervaar het comfort van een Desoto shirt.
Kies voor een stijlvolle sneaker van ons nieuwe merk Hinson.

Tot snel! Harry en Tiny

97017-3 / #604

New 
Hai 1/1

07-3

Kent
1/1

28-3

Polo 
Hai 1/1

18-3

Rolli 
1/1 

15-3

Casual Polo  
1/1

17-3

Ervaar het comfort van een Desoto shirt.Ervaar het comfort van een Desoto shirt.



Alle Barendrechtse kinderen hebben natuurlijk een ruime keuze om hun basisschoolperiode binnen 
de gemeente door te brengen. Daarna wacht echter de keuze voor het voortgezet onderwijs. 
Tenzij je een zeer gespecialiseerde richting kiest, zijn er ook dan genoeg mogelijkheden om 
gewoon in Barendrecht naar school te blijven gaan. Op deze pagina zetten wij de scholen op 
een rijtje.

Voortgezet onderwijs 
in Barendrecht

Dalton Lyceum Barendrecht

Zichtwei 1, 2992 ZA Barendrecht

T: 0180-642180, I: www.daltonbarendrecht.nl

Onderwijs op mavo-, havo- en vwo-niveau

Portus Groene Hart

Haarspitwei 11, 2992 ZB Barendrecht

T: 0180-390393, I: www.groenehart.calvijn.nl

Onderwijs op mavo-, havo- en vwo-niveau

Focus Beroepsacademie en 

OZHW Groen College

Dierensteinweg 4, 2990 AB Barendrecht

T: 0180-613900, I: www.focusberoepsacademie.nl

I: www.ozhwgroencollege.nl

Onderwijs op vmbo-niveau
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BeleefBarendrechtBeleefBarendrecht

TVB
trots op de tulp!

BeleefBarendrecht

TVB ook sport-club van het jaar? Stem mee!

Nadat TVB de titel KNLTB tennisvereniging van het jaar heeft ge-wonnen, zijn ze nu ook genomineerd voor club van het jaar. We hopen dat je op TVB wilt stem-men. Het zou geweldig zijn voor Barendrecht als TVB ook deze titel wint. Je kunt hiertoe stemmen tot en met 24 mei via de link www.clubvanhetjaar.nl/tv-barendrecht!
Als de directe link niet werkt, moet je op de website even zoeken op TV Barendrecht. Al-vast bedankt voor jouw stem!

TVB levert ook tennisleraar van het jaar
De KNLTB riep niet al-leen TVB uit tot vereni-ging van het jaar, ook tennisleraar Bart van der Ploeg viel in de prijzen. Hij kreeg de onderschei-ding tennisleraar van het jaar. Zelf was hij totaal verrast door deze titel, maar de erkenning voor zijn werk maakt hem ui-teraard wel trots. In een interview in deze krant gaat Bart dieper in op deze prijs, de samen-werking met TVB, zijn visie als tennisleraar en diverse andere onder-werpen. Zijn motto? Be-leef tennis zoals jij dat wil!

Lees snel verder op pagina 7

Tennisvereniging Barendrecht beleeft een bijzonder 

jaar. Het is namelijk 65 jaar geleden dat de club 

werd opgericht. Een mooie mijlpaal, die TVB niet 

onopgemerkt voorbij wil laten gaan. Daarom staat 

deze editie van Beleef Barendrecht in het teken van 

het jubileum van TVB. Diverse onderwerpen komen 

aan bod, van het rijke verleden tot het bruisende 

heden. Want dat TVB anno 2021 springlevend is, 

blijkt wel uit het feit dat het jubileum samenvalt met 

een prachtige onderscheiding. In maart werd TVB 

door de KNLTB namelijk uitgeroepen tot vereniging 

van het jaar. Tevens werd Bart van der Ploeg (TVB) 

tennisleraar van het jaar. Deze prestigieuze titels 

werden tijdens het jaarcongres, met bijna 1.000 

online deelnemers (bestuurders en vrijwilligers), be-

kend gemaakt. Algemeen directeur KNLTB Erik Poel 

reikte de zwarte tulp voor het congres al live uit op 

het Barendrechtse sportpark aan TVB voorzitter Leon 

van der Wilk en tennisleraar Bart van der Ploeg. Zij 

werden op TVB verrast met deze prijs, inclusief een 

cheque.

Deze verkiezing wordt jaarlijks gehouden onder de 

1.650 aangesloten verenigingen. Het is voor het 

eerst in de historie dat TVB deze landelijke hoofdprijs 

wint. In het juryrapport werd gesproken over een ver-

eniging waar altijd iets te beleven is en waar altijd 

vooruit wordt gekeken, waarbij het sleutelwoord sa-

menwerking is. De succesvolle zomerchallenge (150 

nieuwe leden), maar ook het openstellen van de ver-

eniging voor scholen, ouderen en andere sportclubs 

werd gewaardeerd. Ook het steeds weer betrekken 

van de eigen leden en vrijwilligers middels de hel-

dere communicatie en activiteiten werd genoemd, 

zoals de digitale vrijwilligersavond. Het juryrapport 

eindigde met “Trots op tennis en meer mensen laten 

tennissen, daarmee zit het wel goed bij TVB”. De 

club heeft vorig jaar ook een beleidsplan “TVB als 

tweede huis” gelanceerd, waar dit prima in past.De onderscheiding en het jubileum lopen dan ook 

als een rode draad door deze uitgave. Activiteiten 

voor de jeugd, een interview met het bestuur, de 

vrijwilligers van de klusploeg, spelende leden, de 

tennisleraar, de make-over van het clubhuis, oud-le-

den en sponsoren; alles komt aan bod in deze krant. 

Hopelijk wordt hiermee een uitgebreid beeld van de 

bloeiende vereniging geschetst!

Van, voor & door Barendrecht!

TVB in jubileumjaar uitgeroepen tot Vereniging van het jaar!

Taartjes voor alle lessende leden!Nadat TVB ver-eniging van het jaar was ge-worden, wer-den er gelijk 400 taartjes besteld voor alle lessende leden. Op de taartjes was de foto van Bart en Leon tijdens de uitrei-

king te zien. Deze werden in de weken erna allemaal 

persoonlijk uitgedeeld. Zowel de jeugd als de volwas-

senen genoten ervan. Dit unieke taartje werd ook nog 

overhandigd aan de wethouder en burgemeester. Ze 

vielen bij iedereen goed in de smaak.

KNLTB Tennisvereniging van het jaar

Grondige make-over voor clubhuis TVB!

Styliste Marlous van Wijnen vertelt over dit proces op pagina 24

Gouden pas
Alle TVB-leden ontvan-gen dit jaar een gouden ledenpas. Dit unieke ex-emplaar ontvangen ze omdat TVB Vereniging van het jaar is geworden. Het collectors item zal binnenkort aan alle leden worden uitgereikt.

Wil jij ook 
tennissen bij 

de vereniging van het jaar?

Kom een keer proef tennissen of meld je gelijk aan via onze 
website www.tvbarendrecht.nl!

is genomineerd!
Stem op ons

verkiezing Club van het Jaar 2021

www.clubvanhetjaar.nl

Tennis Vereniging  Barendrecht  

Terugblik april
In 2021 hebben we diverse edities van Beleef 

Barendrecht uitgebracht. Soms wat algemener, de andere 
keer meer rond een bepaald thema. Speciaal voor het 

jaarboek blikken we terug op het afgelopen jaar. Waar 
hebben we allemaal over geschreven? Per editie zetten 

we enkele opvallende items op een rijtje. De vierde editie 
verscheen in april. De rode draad in deze editie werd 

gevormd door TVB. Niet zo vreemd, want de 
tennisvereniging werd in het jubileumjaar ook nog eens 

uitgeroepen tot vereniging van het jaar. Een mooie 
aanleiding dus om TVB, inmiddels 65 jaar jong, 

ruimschoots onder de aandacht te brengen. Daarbij 
werden diverse onderdelen belicht. We hadden echter 

ook een algemeen gedeelte. Tijd voor een korte terugblik!

Tennisleraar van het jaar Bart van der 
Ploeg trots op mooie erkenning

Niet alleen de vereniging zelf werd onderscheiden, 
ook tennisleraar Bart van der Ploeg ontving een 
mooie erkenning. Hij werd immers uitgeroepen tot 
tennisleraar van het jaar. In een gesprek vertelt hij 
over zijn werkwijze, waarin het beleven van tennis 
zoals iedereen dat zelf wil de hoofdmoot vormt. Te-
vens legde hij uit welke band en wisselwerking hij 
met TVB heeft en hoe je bijna iedereen kan leren 
tennissen. De bevlogenheid waarmee hij over zijn 
werk sprak, verklapte wat de redactie betreft eigen-
lijk al waarom juist Bart deze mooie titel van de 
KNLTB kreeg.

Spelende leden vertellen over TVB

TVB is, zoals de naam al verraadt, een tennisvereniging. De sport loopt dan ook als rode 
draad door alle activiteiten heen. En dat al 65 jaar lang. Maar hoe is het nu eigenlijk om 
te tennissen bij TVB? Die vraag legden wij voor aan diverse spelende leden, die speciaal 
voor deze krant wel iets over de club wilden vertellen. Het leverde een aantal mooie, 
persoonlijke verhalen op van Robin van Rijswijk, Plony Hofwegen, Vyella Kaptein (foto), 
Arco van den Broek, Luuk Schuurman en Michel Bruijninckx.

Clubhuis TVB
heeft prachtige make-over gekregen

Het zal niemand ontgaan zijn dat het clubhuis 
van TVB een grondige metamorfose heeft 
doorgemaakt. De klusploeg heeft daar heel 
wat uurtjes werk ingestoken, maar het resul-
taat mag er zijn. Het ontwerp is volledig ont-
sproten aan het creatieve brein van Marlous 
van Wijnen. Zij vertelde in deze editie hoe zij 
op al die ideeën is gekomen, bij het creëren 
van een gezellig tweede huis voor de leden. 
Ze kijkt met gepaste trots naar het resultaat, 
waarin de look en feel van de vereniging vol-
ledig in overeenstemming zijn.

Bestuur TVB kijkt trots terug op 
succesvol jaar, maar is nog lang niet 
klaar!

Vanzelfsprekend lieten we in deze editie het 
bestuur van TVB aan het woord komen. 
Tijdens ons gesprek waren drie van de vier 
bestuursleden aanwezig, te weten Leon van 
der Wilk (voorzitter), Colette Dams (secretaris 
/ voorzitter jeugdcommissie) en Stéphanie de 
Callafon (algemene zaken). Helaas was 
Wouter Jansen (penningmeester) verhinderd. 
In een uitgebreid verhaal vertelt het bestuur 
over de eervolle titel, het jubileum, de 
toekomstplannen en alles waar TVB voor 
staat. Wat dat is? Een echte familievereniging, 
die een tweede huis is voor de leden en waar 
gezelligheid bovenaan staat! 

Erelid Harry 
Spermon nog altijd 
enorm actief binnen 
TVB, onder meer met de 
werkploeg
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Het TVB-gevoel van erelid Ton Löbker

De Zomerchallenge leverde TVB veel nieuwe leden op!

Sander Mikkers over zijn sponsoring bij TVB

De clubkampioenschappen bij 
TVB zijn jaarlijks een feestje
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“Omdat je niet
  op problemen
  zit te wachten.”

Daar teken je voor.

Statuten en aandeelhoudersovereenkomsten, 
samenlevingscontracten, huwelijkse voorwaarden, 
testamenten en meer

Bijdorpplein 41 | 2992 LB Barendrecht | T (0180) 556 735
F (0180) 556 298 | info@notbar.nl | www.daartekenjevoor.nl

Deventerseweg 11      |      2994 LE Barendrecht      |      +31 (0)180 - 646810      |      www.tegelhuis.nl

BADKAMERS - BADKAMERTEGELS - TEGELVLOEREN

Arrow Bow 
Europe Store: 
hobbywinkel met 

topservice!
Sinds december 2020 is Arrow Bow Europe Store gevestigd 
op de Middenbaan. De etalage met onder meer kruisbogen, 

handbogen en zelfs een kunstbeer maakt nieuwsgierig. Op 
zoek naar het verhaal achter deze nieuwkomer stapte de 

redactie binnen voor een gesprek met de eigenaren. Al snel 
werd het geheim van deze hobbywinkel, waar bijvoorbeeld 
ook dartspullen verkrijgbaar zijn, duidelijk: service. ,,Als de 

klant blij is, zijn wij blij”, zeggen zij.

Vanuit huis gestart
Arrow Bow Europe Store is officieel gestart in 
2016, destijds nog als webshop. ,,Gewoon 
vanuit de huiskamer, maar we groeiden zo 
hard dat we op zoek gingen naar een winkel-
pand. We kunnen hier niet alleen klanten ont-
vangen in de showroom, maar hebben ook 
genoeg ruimte om de voorraad op te slaan”, 
legt het team uit. Die voorraad is overigens 
niet eindeloos, want op de website wordt een 
systeem van ‘op is op’ gehanteerd. Dat heeft 
een reden, want Arrow Bow wil de eigen be-
lofte kunnen waarmaken. ,,Vandaag besteld 
is vandaag in huis, als dat op de website ten-
minste bij het artikel staat aangegeven. Daar 
doen we veel voor, desnoods halen we zelf 
bestellingen op bij de leverancier en we ver-
zenden overal naartoe. Onze klanten moeten 
vanuit de luie stoel geholpen kunnen worden. 
Daarvoor zetten we alle beschikbare commu-
nicatiemiddelen in.”

Klant is koning
Als dat een tevreden klant oplevert, is Arrow 
Bow Europe Store ook tevreden. ,,Daar doen 
we het voor. Onze winkel is ook een soort 
ontmoetingspunt. We zijn van plan om straks 
een koffiebar te plaatsen. Mensen moeten hier 
zo kunnen binnenstappen, al is het om met 
een kop koffie erbij een praatje te maken over 
de hobby. Boogschieten is in Nederland nog 
groeiende, mensen moeten het nog leren ken-
nen. Zowel beginners als ervaren schutters 
voorzien we graag van advies. Je bent bij ons 
geen nummer, wij nemen alle tijd voor je!” 
Wie wil boogschieten, hoeft in ons land nog 
niet over een vergunning te beschikken. Wel 
moet je 18 jaar of ouder zijn.

Uitbreiding met andere artikelen
Het team van Arrow Bow Europe Store staat 
altijd open voor uitbreiding van het assorti-
ment. Ook voor de dartliefhebber is er heel 
wat te vinden in de winkel, van pijlen en bor-
den tot dartmatten. Een blikvanger in de win-
kel is het elektronische scoresysteem van Sco-
lia. Ideaal om je dartskills te verbeteren! Zelf 
even een pijltje gooien in de winkel mag ook. 
,,We denken altijd na over een uitbreiding. 
Op dit moment is er veel vraag naar casinoar-
tikelen, dus die hebben we ook opgenomen 
in het assortiment.” Wat je ook aanschaft bij 
Arrow Bow, fysiek of online, het wordt altijd 
netjes verpakt. Die service slaat aan, blijkt uit 
de vele positieve reviews.

Wie een origineel cadeau zoekt voor de feest-
dagen, moet dan ook zeker eens een kijkje 
nemen bij Arrow Bow Europe Store. Sinds eni-
ge tijd is de winkel ook een PostNL locatie, 
waar pakketjes kunnen worden afgehaald en 
afgegeven.

Arrow Bow Europe Store, Middenbaan 102, 2991 CT Barendrecht
T: 085-1305284, I: www.arrowbow.eu



34 DECEMBER 2021 BELEEF BARENDRECHT 35

BeleefBarendrecht

De stage- en startersgids voor de regio Rijnmond en Drechtsteden

Amega GroepBarth Groep Baas B.V.

TOS: werk in de haven & logistiek!

BeleefBarendrecht
De stage- en startersgids voor de regio Rijnmond en Drechtsteden

Amega Groep

Barth Groep
Baas B.V.

TOS: werk in de haven & logistiek!

Terugblik mei
In 2021 hebben we diverse edities van Beleef 

Barendrecht uitgebracht. Soms wat algemener, de andere 
keer meer rond een bepaald thema. Speciaal voor het 

jaarboek blikken we terug op het afgelopen jaar. Waar 
hebben we allemaal over geschreven? Per editie zetten 

we enkele opvallende items op een rijtje. De vijfde editie 
verscheen in mei. Dit was een special, onder de naam 

Match!. In deze uitgave brachten we onderwijs en 
bedrijfsleven samen. Diverse mbo-scholen vertelden meer 

over hun opleidingen, maar ook lieten we meerdere 
bedrijven iets vertellen over de mogelijkheden voor een 

stage. Tijd voor een korte terugblik!

Een goede start met 
doorgroeimogelijkheden? 
Dat kan bij De Goede 
Vastgoedonderhoud

De Goede Vastgoedonderhoud heeft altijd 
ruimte voor jong talent. Daarom is de all-
round specialist in vastgoedonderhoud het 
ideale bedrijf om je loopbaan te starten. Je 
voert verschillende werkzaamheden uit, 
werkt mee aan uiteenlopende projecten en 
krijgt veel vrijheid en verantwoordelijkheid. 
Tegelijkertijd kun je altijd rekenen op een 
goede begeleiding door je collega’s. Dat 
er bovendien doorgroeimogelijkheden 
zijn, wordt bevestigd door het verhaal van 
Dave de Kleijn. Begonnen als schilder is hij 
inmiddels Hoofd Projectleiding. Ook Tom 
Bareman (foto) komt aan het woord. Hij 
begon eveneens als leerling en heeft inmid-
dels een vast contract te pakken.

Baas B.V. 
leidt zelf de echte bazen op!

Denk jij er wel eens over na wie er eigenlijk voor zorgt dat je lekker warm 
kunt douchen of relaxt je favoriete serie kan bingen? Vast niet. Logisch hoor, 
want dit voelt vanzelfsprekend. Toch zou dit allemaal niet kunnen zonder de 
echte bazen van Baas B.V. Vakmensen die dagelijks belangrijk werk leveren 
in een branche die nooit stilstaat. In deze editie vertelde Caroline Moerman, 
coördinator vakopleidingen, wat je bij Baas B.V. kunt leren. Dit werd onder-
steund door een praktijkverhaal van Jos de Vos, die op een locatie in 
Oud-Vossemeer wordt opgeleid tot Monteur Gas, Water en Warmte.

Veelzijdig 
leerbedrijf 
Lomans 
zet eigen 
academy op

Dat onderwijs en bedrijfsleven nauw met elkaar in 
contact staan, daar weten ze bij Lomans alles 
van. Het familiebedrijf geeft leerlingen de kans 
om al in de eerste schoolweek met echte werk-
zaamheden en projecten aan de slag te gaan. 
Hoe gaaf is dat? Zo kun je de benodigde kennis, 
opgedaan op school, meteen in de praktijk toe-
passen. In 2020 is Lomans bovendien gestart met 
een eigen academy, waar monteurs worden op-
geleid tot echte vakmensen. Een van de praktijk-
begeleiders, namelijk Sanjay Bhoendie, is zelfs 
uitgeroepen tot Topcoach van het jaar. Kortom, je 
leert het van de beste opleiders!

Barth Groep geeft BBL’ers 
een brede technische opleiding!

Jongeren die het leuk vinden om aan 
de slag te gaan in de boeiende 
wereld van techniek én ook nog eens 
een heel veelzijdige opleiding willen 
krijgen, moeten zeker eens aan een 
stage bij de Barth Groep in 
’s-Gravendeel denken. Het erkend 
leerbedrijf biedt uiteenlopende 
stagemogelijkheden, zodat je een 
duidelijk beeld krijgt van de dagelijkse 
praktijk. Owen, die als BBL’er bij de 
Barth Groep aan de slag is, vertelde 
in deze editie dat hij in een fijne 
werksfeer erg veel kan leren en goed 
begeleid wordt. Een bijkomend 
voordeel? Je komt terecht in een 
branche met volop werkgelegenheid!
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Met een stage bij Amega 
Groep haal je alles uit jezelf! 
Metehan Bektas: ,,De 
duidelijkheid spreekt mij aan.”

De consultants van TOS Work2Learn helpen je graag aan 
een dynamische baan in de haven of logistiek!

Praktisch op weg naar vakmanschap? Dat kan 
met de opleiding bij Ponsioen Opleiding en 
Advies, nieuw in regio Rijnmond.

Bij Voltens 
is er altijd 
ruimte voor 
technische, 
gemotiveerde 
jongeren

Bij Batenburg Mechatronica 
bouw je mee aan de ontwikkeling 
van zeer uiteenlopende technische 
producten én werk je met de nieuwste 
machines.
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• 10 Multifunctionele conferentie- 

ruimten met airconditioning en daglicht

• Gunstige ligging tussen wereldstad

Rotterdam en het mooie Zeeland

• Teambuilding activiteiten

• Persoonlijke Meeting Manager

• 139 hotelkamers met airconditioning

• Restaurant en Engelse pub

• Health Center met zwembad, sauna,

Turks stoombad en fi tness

• 200 gratis parkeerplaatsen

• Gratis draadloos internet door

het gehele hotel

• Business Corner

• Gouden Green key

Meet the difference!

CARLTON OASIS
Curieweg 1

3208 KJ  Spijkenisse
The Netherlands

Tel: + 31 (0) 181 625 222
Fax: + 31 (0) 181 611 094

info@oasis.carlton.nl
www.carlton.nl/oasis

cleaning servicecleaning service
Schoonmaak-onderhoud •

Glazenwasserij •
Gevelreiniging •

Graffitiverwijdering •

L.J. Costerstraat 4    •    3261 LH Oud-Beijerland
Telefoon 0186 - 619 500    •    Telefax 0186 - 619 888    •    www.makocleaning.nl

Een schoonmaakbedrijf van het zuiverste water!

dtp | grafische vormgeving

BoDesk
Nobelstraat 57 

3262 PL  Oud-Beijerland 
info@bodesk.nl

T  0186 - 62 44 33
M  06 - 205 972 80 

www.bodesk.nl

LOGO’S |  HUISSTIJLEN |  ADVERTENTIES |  FOLDERS |  BROCHURES |  POSTERS 
|  WEBSITES |  BOEKEN |  BEELDBEWERKING |  FORMULIEREN |  VERPAKKINGEN 

Voor als  het beeld in 1 keer goed moet zijn

Ondernemer aan het 
woord: Gerard de Man 

'Hart voor ons vak. Hard voor vuil.' Met die slogan als 
uitgangspunt verzorgt Mako Cleaning Service al sinds eind 

jaren zestig uiteenlopende schoonmaakdiensten voor 
diverse opdrachtgevers. De ondernemer achter het in 

Oud-Beijerland gevestigde bedrijf is Gerard de Man. Wat 
drijft hem? En hoe ervaart hij de huidige tijd met de extra 

uitdagingen van de coronapandemie?

Bijzondere tijd
Mako Cleaning Service is van origine een fa-
miliebedrijf. Gerard groeide dus letterlijk op in 
de branche. Na te zijn gestart op de werk-
vloer bij zijn ouders, nam hij het stokje medio 
jaren negentig over en bouwde Mako Cle-
aning Service verder uit tot regionaal midden-
groot schoonmaakbedrijf. ,,We bevinden ons 
nu natuurlijk in een bijzondere tijd, dat geldt 
voor onze branchegenoten net zo goed. Als 
ondernemer moet je tussen de regels door la-
veren om alles draaiende te houden", zegt hij 
over de impact van corona. ,,Enerzijds heb je 
te maken met je personeel. Zij maakten zich 
best ongerust en kenden soms enige angst om 
op locatie te werken, zeker als bleek dat er 
daar besmettingen waren geconstateerd. Dat 
vereist een andere aanpak. De procedures 
van het RIVM zijn daarbij leidend. Maar ook 
opdrachtgevers gingen er op hun eigen ma-
nier mee om. Sommigen wilden liever nie-
mand over de vloer. Vaak zijn onze mensen al 
voor of na werk- en schooltijden aan het werk, 
dus het contact is minimaal, maar daar houd 
je dan extra rekening mee."

Toegenomen waardering
Omdat de nadruk bij het terugdringen van de 
coronabesmettingen op hygiëne werd ge-
legd, kregen schoonmakers een andere rol. 
Hun werk zorgde ervoor dat het virus zich min-
der makkelijk kon verspreiden. Daarom wer-

den ze tijdens persconferenties geroemd 
door onder meer premier Rutte. Gerard con-
stateert dat het aanzien van het vak daardoor 
is veranderd. ,,Als zoiets wordt gezegd, is 
dat toch een stukje waardering. Natuurlijk 
voelt dat goed. Voor de branche is het ook 
positief. Hopelijk blijft dit zo, ook als corona 
achter ons ligt. Dat is afwachten, maar ik heb 
wel het idee dat de schoonmaakbranche se-
rieus wordt genomen."

Vakantiegevoel
Als ondernemer komt er uiteraard veel op je 
af. Voor Gerard is dit niet anders, werk is in 
principe nooit klaar. Het lukt hem gelukkig 
goed om te ontspannen, waarbij zijn huidige 
woonplaats Dinteloord ook meehelpt. ,,Na 
enkele jaren met plezier in Barendrecht te heb-
ben gewoond, ben ik het water overgestoken. 
Naar een rustig Brabants dorp, waar je toch 
alles kunt vinden. Als ik over de Haringvliet-
brug rijd en daarna het weidse uitzicht zie, 
dan geeft me dat bijna een soort vakantiege-
voel", vertelt hij enthousiast. ,,De autorit, met 
de radio lekker aan, is bovendien ideaal om 
het hoofd leeg te maken. Dan kom ik ontspan-
nen thuis of op het werk aan. Daarnaast heb 
ik nog mijn hobby's, zoals wielrennen, al ben 
ik de laatste tijd meer een 'mooiweerfietser'. Ik 
volg de sport wel, net als voetbal. Feyenoord 
blijft toch mijn cluppie."

Week van de  glazenwasser
Ter afwisseling van zijn dagelijkse werkzaam-
heden geeft Gerard als docent ook cursussen. 
Daarnaast neemt Mako Cleaning Service 
deel aan bijzondere initiatieven, zoals de 
week van de glazenwasser. Die staat dit jaar 
gepland voor 6 t/m 17 december. In die ac-
tieweek tonen schoonmaakbedrijven hun 
maatschappelijke betrokkenheid. De mede-
werkers gaan langs bij zorginstellingen om 
daar een activiteit te doen met de bewoners. 
,,Dat kan van alles zijn. Van een bingo draai-
en tot kerststukjes maken. We doen er al een 
paar jaar aan mee en het slaat enorm aan. 
Het is erg leuk om de mensen in de zorginstel-
lingen op die manier te kunnen verblijden”, 
sluit Gerard af.

Meer weten? 
Kijk dan eens op www.makocleaning.nl.
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Huijgen 
Makelaardijgevestigde naam op de 

Middenbaan

Over de huizenmarkt wordt veel gezegd en geschreven. Feit is dat het snel gaat. Populai-re woningen worden vaak binnen korte tijd verkocht. In de huidige markt moeten dus vaak snelle koopbeslissingen worden genomen. Veel kopers nemen daarom een aankoopmakelaar in de arm. Een snelle koopbeslissing moet immers tevens een goe-de zijn. Huijgen Ma-kelaardij, al jaren een gevestigde naam op de Middenbaan, kan zich op dat vlak onderschei-den. Natuurlijk is het makelaarskantoor ook gespecialiseerd in ver-koopbegeleiding en het uitvoeren van taxaties. De lange ervaring en kennis van de Barend-rechtse markt is daarbij duidelijk een voordeel.Wordt het dus tijd om uw woonwensen te re-aliseren? Stap dan ge-rust eens binnen in het kantoor aan de Midden-baan voor een gesprek met Marien Huijgen of Denise Vat. De koffi e staat klaar!

Claudius Menswearvoelt de zomer naderen
De zon begint vaker te schijnen. Alles oogt di-rect lichter en vrolijker, als de zonnestralen onze huid kietelen. Opgewekt lopen we rond door het centrum, we genieten van een ontspannend moment in de tuin. Kent u dat gevoel, dat de zomer in aantocht is? Vast wel! En is dat niet het perfecte moment om ook de kledingkast weer eens door te spitten en na te denken over leuke, nieuwe items? Bij Claudi-us Menswear sorteren ze al voor op dit gevoel. De nieuwe collectie casual herenmode nodigt uit om bekeken en gepast te worden. Uiteraard allemaal coronaproof. Met eigen ogen kijken? Kom dan eens langs, u bent van harte welkom bij Harry en Tiny. 

Lekker shoppen in het bruisende winkelcentrum van 

Barendrecht… Dat kan én mag gelukkig weer. Heeft 

u daar ook zo naar verlangd in de afgelopen tijd? 

Wij in ieder geval wel en daarom hebben wij be-

sloten om in deze editie uitgebreid aandacht te be-

steden aan het winkelcentrum. Omdat wij van me-

ning zijn dat de lokale winkeliers juist in deze tijd 

gesteund moeten worden. Na een lastige periode 

staan zij graag weer voor ons klaar. Een prettige we-

tenschap! Diverse winkeliers vertellen in deze krant 

hoe ze zijn omgegaan met de afgelopen periode, 

welke aanpassingen ze hebben doorgevoerd in hun 

winkels om het toch mogelijk te maken dat er gewin-

keld kan worden en hoe ze naar de toekomst kijken.Met een zonnige blik op de naderende zomer delen 

zij niet alleen hun visie met ons, maar krijgen de on-

dernemers natuurlijk ook de gelegenheid om acties 

en nieuwe artikelen te promoten. Natuurlijk hopen 

zij dat alle Barendrechters weer gezellig naar het 

centrum komen. Want zeg nu zelf, dat is toch veel 

leuker dan al dat online bestellen? Even passen in 

de winkel, een artikel met eigen ogen bekijken in 

plaats van op een beeldscherm, even voelen; daar 

kan toch niets tegen op? En dan hebben we het 

nog niet eens gehad over het gezellige praatje met 

de winkeliers. Zij zijn ook degenen die zorgen dat 

het straks weer gezellig versierd is in het centrum. 

Misschien wel voor het EK of voor de zomer. En 

straks rond Sinterklaas en kerst, al willen we daar 

met de zomer voor de deur natuurlijk nog even niet 

aan denken.
De boodschap is helder: blijf lokaal kopen en steun 

de ondernemers in ons gezellige centrum. Veel shop- 

en leesplezier gewenst!

Van, voor & door Barendrecht!

Winkelcentrum Barendrecht 
onder de aandacht!

‘Van harte welkom!’

Altijd scherp geprijsde jeans bij Blue Basement!

5 jaar in 
Barendrecht!

Lunchroom EchtTraiteur & Catering

De Hollandse 
Nieuwe vanaf 16 juni bij Visgilde Leen de Jong!

VISGILDE LEEN DE JONG
Middenbaan 73 • 2991 CS  BARENDRECHT

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

De Weypoort trots op unieke eieren!

VAN HARTE WELKOM!Barendrecht  |  Hendrik Ido Ambacht  |  Hellevoetsluis  |  Krimpen a/d IJssel  |  Nootdorp  |  Papendrecht

Graag tot ziens in één van onze winkels:

Terugblik juni
In 2021 hebben we diverse edities van Beleef 

Barendrecht uitgebracht. Soms wat algemener, de andere 
keer meer rond een bepaald thema. Speciaal voor het 

jaarboek blikken we terug op het afgelopen jaar. Waar 
hebben we allemaal over geschreven? Per editie zetten 

we enkele opvallende items op een rijtje. De zesde editie 
verscheen in juni. Het winkelcentrum van Barendrecht 

stond hierin centraal. Want lekker shoppen mocht toen 
eindelijk weer. Iets waar menigeen in de maanden 
daarvoor danig had verlangd. De lokale winkeliers 

stonden na een lastige periode weer voor ons klaar en 
blikten in deze krant nog een keer terug op wat geweest 
was, maar ook op de toekomst. Met een zonnige blik op 

de zomer. We hadden echter ook een algemeen gedeelte 
en een Ondernemend gedeelte. 

Tijd voor een korte terugblik!

Bij Blue Basement is altijd 
een passende broek te vinden!

Als de lockdown en winkelsluiting 
iets geleerd heeft, is het wel dat 

een broek bij uitstek een kledingstuk is dat je in de winkel 
moet kopen in plaats van online. Dat hoorden Dennis en Donna in elk geval 
vaak terug. Zij kunnen het wel verklaren. Alle broeken vallen immers verschil-
lend, zeker bij tussenmaten. En in de winkel kan je daar meteen op inspelen. 
Ideaal, want zo kunnen mannen in tien minuten een passende broek vinden, 
zonder risico dat ze een gekochte broek twee of drie keer moeten terugsturen. 
Blue Basement maakt de broeken bovendien gratis op lengte.

Claudius Menswear had leuke casual 
collectie voor de zomer

Harry en Tiny Odijk van herenmodezaak Claudius 
Menswear lieten weten blij te zijn dat de deuren 
weer volledig geopend waren. Ze hadden met het 
oog op de zomer dan ook een leuke casual collectie 
samengesteld, vol blikvangers als polo’s van Desoto, 
sweats van Gant en Gran Sasso, jeans van Alberto, 
vesten, shirts en polo’s van Paul & Shark en chino’s 
en bermuda’s van Mason’s. Allemaal rekening hou-
dend met hét modewoord van 2021: comfort. Ook 
ideaal voor de thuiswerker. En natuurlijk was Claudi-
us Menswear nog altijd hét adres voor een mooi 
maatpak.

KijkopWelzijn staat klaar voor alle 
inwoners van Barendrecht!

KijkopWelzijn is de welzijnsstichting in 
Barendrecht. De verschillende teams staan klaar 
voor alle inwoners. Ze helpen hen op weg met 
vragen en bieden ondersteuning en ontspanning 
in de vorm van activiteiten aan. Mantelzorgers, 
mensen met vragen over langer thuis wonen of 
jongeren die een jongerencoach zoeken; ze 
kunnen allemaal aankloppen. In deze editie 
werd veel informatie over KijkopWelzijn en de 
diverse onderdelen van de organisatie gedeeld.
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Kapsalon Bij Sabine gecertificeerd ‘krullenkapsalon’

In deze editie vertelde Sabine, de eigenaresse van Kapsalon Bij Sabine op de Midden-
baan, over een nieuwe specialisatie. Haar salon was gecertificeerd  
‘krullenkapsalon’ geworden. Zoals bekend vragen krullen een zeer 
specifieke behandeling. De kapsters van Kapsalon Bij Sabine be-
heersen de cc1 techniek die hiervoor nodig is volledig. In combinatie 
met het juiste gebruik van CurlControl producten krijgen vrouwen met 
krullen hun chaos weer volledig onder controle, zodat het haar opti-
maal en zonder pluis zal krullen. Het leverde Sabine en haar team 
ook al klanten van ver buiten de regio op!

De Weypoort trots op 
de unieke vrije uitloop 
eieren van vrolijke kippen 
uit Den Bommel

Huijgen Makelaardij 
realiseert vol enthousiasme 
ieders woonwensen

The Read Shop vierde 
vijfjarig bestaan in 
Barendrecht

Visgilde Leen de Jong was helemaal klaar 
voor het op 16 juni gestarte haringseizoen

Gabees Fotografie 
steeds meer 
gespecialiseerd in 
bruiloftsfotografie
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Bestuur
Stichting Kunstrouteaan het woord

Juist in het jaar waarin de feestelijke twintigste editie van de Kunstroute Barendrecht op het pro-gramma stond, gooide corona roet in het eten. Een fysieke Kunstroute bleek onmogelijk en ook dit jaar zit dat er nog niet in. Jammer, vinden niet alleen de betrokken kunstenaars, maar zeker ook de bestuursleden van de Stichting Kun-stroute Barendrecht. Een gesprek met hen mag in deze krant niet ont-breken! Daarom komen Ans van der Bruin, al sinds de start betrokken bij het initiatief, en Jaap en Loes Maan, na vijf jaar aangesloten, aan het woord. Ze vertellen onder meer iets over de historie, leggen uit waarom ze de Kunstrou-te altijd als een feestje hebben ervaren en ge-ven de lezer een kijkje achter de schermen van de organisatie. De ge-weldige samenwerking was daarbij zeker een bepalende factor. Ook blikt het bestuur al voor-uit op de toekomst.
Lees verder op pagina 9

Krant boordevol kunst!
Speciaal voor deze bij-zondere uitgave in het teken van 20 jaar Kun-stroute hebben alle deel-nemers uit het verleden de mogelijkheid gekre-gen om met een stukje in deze krant te staan. Daarin vertellen zij meer over hun werk en in-spiratiebronnen, maar blikken ze bijvoorbeeld ook terug op deelnames aan de Kunstroute. Ook geven zij aan of hun werk op afspraak te be-zichtigen is, al dan niet in het weekend waarop de Kunstroute normaal gesproken had moeten plaatsvinden. Tevens ko-men enkele kunstenaars iets uitgebreider aan het woord. Bijvoorbeeld om-dat zij een bijzonder ver-haal hebben, maar ook doordat zij bijvoorbeeld nog niet de mogelijkheid hebben gehad om deel te nemen aan het evene-ment. 

In april 2000 werd het initiatief genomen om, naar het 

voorbeeld van andere plaatsen in Nederland, een Kun-

stroute te organiseren in Barendrecht. Een klein halfjaar la-

ter stond het evenement voor het eerst op het programma. 

Lokale kunstenaars kregen de gelegenheid om hun werk 

te presenteren aan een breed publiek. De eerste editie 

sloeg aan, waarna een traditie was geboren. Jaren was 

het vaste prik dat Barendrecht het eerste weekend van 

oktober – met uitzondering van de eerste edities, die wer-

den gehouden in september – in het teken stond van de 

Kunstroute. De deelnemers exposeerden op diverse plaat-

sen. De één aan huis, de ander in een (eigen) atelier, 

maar soms ook op externe locaties. Daar kwamen dan 

meerdere kunstenaars samen. De bezoekers konden er 

dankzij de wisselende locaties ook echt een kunstzinnig 

rondje van maken. Veel van hen kozen er, zeker bij mooi 

weer, voor om de Kunstroute met de fi ets af te leggen. 

Zo zagen zij meteen weer hoeveel moois de gemeente 

te bieden heeft, terwijl zij op locatie konden genieten 

van uiteenlopende kunst. De kunstenaars zelf maakten er 

vaak nog een groter feestje van, door de aanwezigen te 

trakteren op een hapje of een drankje.Dat sociale element heeft altijd aan het evenement ge-

kleefd. Diverse deelnemers noemen de gesprekken die zij 

met de bezoekers voerden als een van de leukste onder-

delen van de Kunstroute. Ook de onderlinge contacten 

zorgen voor mooie herinneringen. In al die jaren heeft er 

heel veel kunst de revue gepasseerd. Tekeningen, schil-

Van, voor & door Barendrecht!

Twintig jaar Kunstroute Barendrecht!

Ballotagecommissie heeft belangrijke adviserende rol bij invulling Kunstroute

Wethouder Tanja de Jonge benadrukt belang Kunstroute voor gemeente

Interview bestuur
Stichting 

Kunstroute

derijen, beelden, foto’s, maar ook minder bekende kunst-

vormen werden bewonderd door Barendrechters van alle 

leeftijden. Het deelnemersaantal groeide dan ook fl ink. Het succes van de Kunstroute bracht ook andere initia-

tieven voort. De organisatie mocht sowieso tevreden zijn 

met de vele deelnemers, onder wie internationaal werken-

de en zelfs prijswinnende kunstenaars. De verscheiden-

heid sprak ook enorm aan. Want de één is autodidact 

en de ander is academisch opgeleid, maar zij kregen 

allemaal een plek op het evenement. In de periode voor-

afgaand werden de deelnemers altijd al gepresenteerd in 

een schitterende brochure.
De editie van 2020 moest een speciale worden. Een 

jubileum! Maar toen kwam, zoals bekend, corona om 

de hoek. Het maatschappelijke leven werd ontwricht, tal 

van evenementen werden noodgedwongen geschrapt. 

Zo ook de Kunstroute. Weliswaar kon er dankzij de 

bemoeienissen van Wim Verhoeff nog wel een digitale 

Kunstroute werden gehouden, maar dat was toch anders. 

Vooral omdat het een feestelijke, bijzondere editie moest 

worden. Helaas is het ook dit jaar nog altijd niet mogelijk 

om de 20e Kunstroute Barendrecht in fysieke vorm te or-

ganiseren. Mede daarom is deze krant gemaakt. Diverse 

kunstenaars krijgen een podium, een aantal betrokkenen 

blikt terug op het rijke verleden en er valt sowieso genoeg 

te zien voor de kunstliefhebber. Zo is het hopelijk toch nog 

een beetje feest!

BARENDRECHT

KUNST
ROUTE

BARENDRECHT

KUNST
ROUTE

Stichting Kunstroute Barendrechtbedankt alle sponsoren voor hun bijdrage en steun in de afgelopen 
20 jaar!

Natuurgoed Paul Casteleijn heeft veel betekend voor de Kunstroute

Terugblik september
In 2021 hebben we diverse edities van Beleef 

Barendrecht uitgebracht. Soms wat algemener, de andere 
keer meer rond een bepaald thema. Speciaal voor het 

jaarboek blikken we terug op het afgelopen jaar. Waar 
hebben we allemaal over geschreven? Per editie zetten 
we enkele opvallende items op een rijtje. De zevende 
editie verscheen in september. De rode draad was de 

Kunstroute, die al 20 jaar bestond in Barendrecht. Helaas 
zorgden de coronaperikelen er voor dat de jubileumeditie 

in 2020 geen fysieke doorgang kon vinden en ook de 
editie van 2021 werd om dezelfde reden op een andere 

manier gehouden. Daarom kwamen in de krant allerlei 
deelnemers uit heden en verleden aan bod, 

gecombineerd met extra informatie over het evenement. 
Maar we hadden ook een algemeen gedeelte. 

Tijd voor een korte terugblik!

Helix onthuld in de tuin van ‘het huis met de 
pinguïns’

Het middelpunt van de jubileumviering was gepland 
op zaterdag 2 oktober. Die dag zou het kunstwerk 
‘de Helix’ van kunstenaar Alfred Eikelenboom 
(1934-2014) worden onthuld in de tuin van de fami-
lie Van Os. Het werd nog even spannend of dit door-
gang kon vinden, maar uiteindelijk was het gelukt en 
werd het een mooi samenzijn. De heer Van Os ver-
telde in deze editie alles over de totstandkoming van 
dit idee en de persoonlijke band die hij met de kun-
stenaar had opgebouwd. Ook legde hij uit wat er 
allemaal moest gebeuren voor het kunstwerk daad-
werkelijk in zijn tuin, beter bekend als ‘het huis met 
de pinguïns’, kwam te staan.

Natuurgoed Paul Casteijn heeft veel betekend voor de Kunstroute

Een bijzondere plek in de historie van de Kunstroute Barendrecht is zonder meer weg-
gelegd voor Paul Casteleijn. De eigenaar van het hoveniersbedrijf stelde namelijk zijn 
fraaie natuurgoed aan de Noldijk ter beschikking aan het jaarlijkse evenement. Later 
groeide dat zelfs nog uit tot een compleet minifestival. Een mooie aanleiding om met 
hem eens terug te blikken op die tijd. De ondernemer beschrijft die als erg leuk, maar 
maakte ook meteen van de gelegenheid gebruik om de toekomstplannen met het na-
tuurgoed uit de doeken te doen.

Ballotagecommissie 
heeft belangrijke adviserende rol bij 
invulling Kunstroute

De Kunstroute Barendrecht is een laagdrempe-
lige manier om in contact te komen met kunst 
in de gemeente. Een groot aantal kunstenaars 
heeft tijdens die evenement werk gepresen-
teerd. Voor het zover was, moesten zij echter 
wel voldoen aan een bepaalde standaard. 
Om dat te toetsen werd een ballotagecommis-
sie in het leven geroepen. Coby de Vries, Jo 
Polak en Aad Meijboom vertelden in deze 
editie hoe zij te werk gingen en tot hun advie-
zen aan het bestuur kwamen.

Bestuur Stichting Kunstroute 
Barendrecht heeft het evenement 
altijd als een feestje ervaren

Dat corona juist in het jaar waarin de 
feestelijke twintigste editie op het programma 
stond roet in het eten gooide, was natuurlijk 
jammer. Niet alleen voor de betrokken 
kunstenaars en de kunstliefhebbers, maar 
zeker ook voor de bestuursleden van de 
Stichting Kunstroute Barendrecht. Zij kwamen 
in deze editie dan ook aan het woord. Ans 
van der Bruin, Jaap en Loes Maan vormen een 
ingespeeld geheel, dat dankzij een geweldige 
samenwerking telkens weer in staat was om 
een mooi evenement neer te zetten. Zij 
vertellen wat daar achter de schermen 
allemaal bij komt kijken en blikken ook vast 
vooruit op de toekomst.

BELEEF BARENDRECHT 41

Gied Rietveld fotografeert uiteenlopende 
fantasiewerelden

Pearle Donkervoort vierde vijftigjarig 
bestaan in Barendrecht

Wethouder Tanja de Jonge: 
,,Kunst is belangrijk voor het welzijn!”

Deelnemers en voormalig 
deelnemers Kunstroute 
Barendrecht onder de aandacht

André Nijenhuis is al vanaf het prille begin 
betrokken bij de Kunstroute Barendrecht
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BeleefBarendrecht
Helpt u al mee?

PS. Ja, een digitale krant is duurzamer dan een papieren versie. Deze Duurzaamheidskrant is eenmalig, op 100 % gerecycled papier 

gedrukt en kan bij het oud papier. Veel van onze communicatie doen we of persoonlijk of via online communicatiemiddelen. Kent u onze 

speciale website al: www.onzetoekomstisduurzaam.nl een website boordevol inspirerende verhalen, nieuwsberichten, tips en acti-

viteiten op het gebied van duurzaamheid. 

29 juli 2021 was dit jaar de dag dat de mens alle 
natuurlijke grondstoffen heeft gebruikt die de aar-
de in één jaar kan produceren. Denk bijvoorbeeld 
aan drinkwater, frisse lucht, voedsel en energie. Dit 
wordt World Overshoot Day genoemd, de dag dat 
we starten met het inzetten van de eindige voor-
raad van de aarde. Als iedereen zou leven als een 
Nederlander was de aarde zelfs al op 27 april op-
gebruikt. Dit heeft te maken met onze uitstoot aan 
CO2 en grondstoffengebruik. Grote industrieën en 
onze kolen- en gascentrales doen een grote duit in 
het zakje. Maar ook het autoverkeer. Echt duurzaam kun je ons met zijn allen dus niet 

noemen. Misschien staan we er niet altijd bij stil 
wat voor invloed wij hebben op onze omgeving. 
Niet alleen stoten we CO2 uit; in onze zeeën en 
oceanen drijft plastic. Al wat leeft in en van het wa-
ter, heeft een probleem met dat drijvende afval. De 
oplossing is even simpel als helder: gebruik minder 
plastic. En als u het al gebruikt- want veel verpak-
kingen zijn nog van plastic –gooi het in de juiste 
afvalbak.

Geen olie of aardgas meer gebruiken is heel duur-
zaam. Alleen, veel huizen worden nog verwarmd 
met aardgas, er wordt nog op gekookt en auto’s 
rijden veelal op benzine; dit gemaakt van olie. Het 
kan ook anders en dat wordt steeds normaler. Ja, 
echt wel. Op menig verjaardagsfeestje gaat het 
inmiddels over elektrische auto’s. En iedereen kent 

wel iemand, wellicht uw buren al, die zonnepanelen 

heeft laten leggen. Om de hitte in de zomers te lijf te gaan, werken we 

aan minder steen en meer groen in onze gemeente. 

Groenstroken die er al zijn, worden ingezaaid voor 

meer planten en bloemen. Want die trekken dieren 

aan, zoals egels en bijen. Helpt u mee? Bomen, 

planten of bloemen in de tuin in plaats van tegels? 

Groen werkt niet alleen verkoelend , het is ook mooi 

en hoeft niet veel te kosten! Daarnaast vangt het re-

genwater op. Dat voorkomt bij hoosbuien onderge-

lopen tuinen, straten en pleinen. Welkvoorbeeldgeef jij? Dit is het thema van de Duur-

zaamheidsweek die wij houden van zaterdag 23 

tot en met zaterdag 30 oktober. Kom voor inspiratie 

naar Loods 38, breng een bezoek aan het afval-

brengstation waar u uitleg krijgt over hoe wij het 

afval scheiden en wat de gemeente zelf aan duur-

zaamheid doet, fi ets de Groene Route, kom naar de 

grondstoffenlezing, de Duurzaam Wonen Beurs. Het 

volledige programma staat elders in deze krant.Draag ook uw steentje bij. Stap voor stap. Samen 

maken we de wereld voor onszelf en vooral ook 

voor de generaties na ons gezond en leefbaar. Tot ziens!

Tanja de Jonge, wethouder Duurzaamheid Barendrecht

Terugblik oktober 
In 2021 hebben we diverse edities van Beleef 

Barendrecht uitgebracht. Soms wat algemener, de andere 
keer meer rond een bepaald thema. Speciaal voor het 

jaarboek blikken we terug op het afgelopen jaar. Waar 
hebben we allemaal over geschreven? Per editie zetten 

we enkele opvallende items op een rijtje. De achtste 
editie verscheen in oktober. Deze krant stond volledig in 

het teken van duurzaamheid, ook door de naderende 
Duurzaamheidsweek Barendrecht. Speciaal daarvoor 

werd de krant ook gedrukt op 100% gerecycled papier. 
De krant stond boordevol tips om bijvoorbeeld de woning 

duurzamer te maken, maar ook kwamen onder meer 
subsidiemogelijkheden aan bod. We hadden echter ook 
een algemeen gedeelte en een Ondernemend gedeelte. 

Tijd voor een korte terugblik!

Kleine maatregelen in en om 
uw huis

Duurzaamheid lijkt soms een moeilijk the-
ma, maar in de eigen omgeving is vaak al 
meer winst te behalen dan menigeen 
denkt. In deze editie werden diverse kleine 
maatregelen voor in en om het huis ge-
noemd. Soms eenvoudiger dan gedacht 
en altijd praktisch uitvoerbaar. Van het ver-
groenen van de omgeving tot ventileren en 
meedoen aan Zet ‘m op 60!, een initiatief 
waarbij de cv-ketel op 60 graden wordt 
gezet in plaats van de standaard 80 gra-
den. Ook afvalscheiding en letten op voed-
selverspilling kwamen aan de orde.

Hulp is onderweg!

Hulp nodig bij het verduurzamen? Dat is 
natuurlijk helemaal niet erg, maar juist 
verstandig. Tal van experts zijn altijd be-
reid om advies en uitleg te geven. Wie 
zich oriënteert op de mogelijkheden kan 
bijvoorbeeld een onafhankelijk gesprek 
met een energiecoach voeren. Zeker we-
ten dat hier al interessante wetenswaar-
digheden uit naar voren zullen komen. 
Ook een bezoek aan de WoonWijzer-
Winkel in Rotterdam is in dit opzicht ab-
soluut de moeite waard.

SlimmeBuren helpen u graag!

Het is niet zo vreemd als mensen, bij de 
overweging om hun huis te laten isoleren of 
zonnepanelen te nemen, ertegenaan lopen 
dat ze niet weten waar te beginnen. Een ad-
vies van een buur kan dan goud waard zijn. 
Op www.onzetoekomstisduurzaam.nl is 
een overzicht van SlimmeBuren te vinden. Dit 
zijn mensen die al duurzaamheidsstappen 
hebben gezet en hun buurtgenoten graag 
een duwtje in de juiste richting geven. Het is 
nog leuk ook, want er kan zomaar eens een 
goede vriendschap uit voortkomen!

Ondernemers aan het woord over duurzaamheid, 
waaronder Hans Prop (Synorga)

THE i4

TOT

590 KM
ACTIERADIUS 

VANAFPRIJS

€ 60.697,-
ÓF € 819,- P/M

RESERVEER NU JE PROEFRIT
BIJ BMW DUBBELSTEYN

DUBBELSTEYN | DORDRECHT & NUMANSDORP | WWW.DUBBELSTEYN.NL

Ontdek de i4 bij BMW Dubbelsteyn!

Jacco Zandwijk 
(Renewi): ,,Wij zijn de 
eerste generatie die de impact 
van de klimaatverandering 
ervaart en we zijn de laatste 
generatie die daar wat aan 
kan doen!”

De A&M Groep laat kinderen al 

kennismaken met circulaire economie!
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Rabobank helpt graag bij Duurzaam Wonen

Grote maatregelen 
in en om uw huis

Duurzaamheid kan ook worden behaald door 
grotere maatregelen te nemen. In deze krant 
werden ook hier enkele tips gedeeld. Van het 
plaatsen van zonnepanelen tot aardgasvrij 
wonen. Maar heeft u ook al eens nagedacht 
over elektrisch rijden en bewuster winkelen? 
Tot slot wordt aangegeven waar kan worden 
uitgezocht of u in aanmerking komt voor lenin-
gen en / of subsidies en wordt het belang van 
goede isolatie van de woning nog eens bena-
drukt.
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BeleefBarendrechtOnderwijsKRANT

Op het Barendrechtse VMBO ligt de focus op jou!
Heb jij een vmbo-advies gekregen met een basis, kader of gemengde uitstroomrichting? Dan kun je bin-
nen Barendrecht terecht op Focus Beroepsacademie. Een school waar de focus op jou en je talenten ligt, 
zodat je op maat wordt voorbereid op je toekomstige loopbaan. En er is met vijf verschillende profi elen 
meer dan genoeg keuze. 

Wil je hier meer over weten? Lees dan verder op pagina 3!

Veenoord
school for sport 
& lifestyle

Veenoord is een 
vmbo voor SPORT & 
LIFESTYLE waar leer-
lingen worden uit-
gedaagd om eigen 
grenzen te verleggen, 
talenten te ontdekken 
en skills te ontwik-
kelen. Er is veel aan-
dacht voor thema’s 
als sport, gezondheid 
en voeding maar ook 
voor design, tech, 
media en business. 
Veenoord is een 
school die volop in 
beweging is en werkt 
volgens een eigen 
methode.

Lees alles over deze 
school op pagina 6!

Portus Groene Hart blijft 
de grenzen verleggen

Leerlingen die in een veilige omgeving hun 
diploma op het vwo, de havo of mavo willen 
behalen, zitten goed op Portus Groene Hart, 
voorheen Calvijn Groene Hart. Met behulp van 
een veelzijdig lesprogramma daagt de open 
christelijke school iedereen uit de grenzen te 
verleggen. De school is een veilige thuishaven, 
waar je veel leert en van waaruit je aan het 
eind van je schoolcarrière ook weer goed uit 
kunt varen.

Meer weten over deze school? Ga dan 
snel naar pagina 4!

Portus 
Farelcollege: 
Tweetalig 
onderwijs, 
voetbalklas, 
Talenten en 
meer!

Het Farelcollege biedt 
met kleinschalige af-
delingen al 100 jaar 
goed onderwijs. Dit 
jaar viert de school 
het 100-jarig jubileum! 
Het Farelcollege staat 
bekend als een warme 
school waar je als leer-
ling veel persoonlijke 
aandacht krijgt en de 
kans krijgt om je ta-
lenten te ontwikkelen 
op een manier die bij 
jou past. Op de open 
christelijke school voor 
atheneum (tweetalig), 
havo, mavo en vmbo 
b/k (met lwoo), ko-
men leerlingen met 
verschillende achter-
gronden samenko-
men. Daardoor voelen 
zij zich er snel thuis. 
Het Farelcollege heeft 
veel te bieden: uitste-
kende opstroommo-
gelijkheden, fl exuren 
en accenturen, twee-
talig onderwijs, voet-
balklas en sportklas, 
talenten horeca & 
dienstverlening, vorm-
geving & verkoop en 
sport & (multi)media, 
dagstart, goede bege-
leiding en uitstekende 
zorg.

Je leest hier alles over 
op pagina 4!

Gemini College

Het Gemini College in Ridderkerk is een 
middelgrote school met ca. 850 leerlingen, 
waar onderwijs wordt aangeboden op vm-
bo-bk-, mavo-, havo- en vwo-niveau. In 
deze krant zetten we een aantal interessan-
te weetjes en nieuwtjes op een rij! Zo kun 
je lezen over de ervaringen van een nieuwe 
docent, de uitdagingen voor het vwo, de 
1-blikagenda, fl exuren, de apolloklas, men-
toren, de nieuwbouw en de opendag app.

Lees voor meer informatie het artikel 
op pagina 5! CBSplus

Ontdek én ontwikkel je talenten 
op Johan de Witt-gymnasium

PT010 – Theater en Dans
volop in de belangstelling

Dalton Lyceum Barendrecht

Barendrecht,          Albrandswaard & Ridderkerk
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Op het Barendrechtse VMBO ligt de focus op jou!

Heb jij een vmbo-advies gekregen met een basis, kader of gemengde uitstroomrichting? Dan kun je bin-

nen Barendrecht terecht op Focus Beroepsacademie. Een school waar de focus op jou en je talenten ligt, 

zodat je op maat wordt voorbereid op je toekomstige loopbaan. En er is met vijf verschillende profi elen 

meer dan genoeg keuze. 
Wil je hier meer over weten? Lees dan verder op pagina 3!

Veenoord
school for sport & lifestyle

Veenoord is een vmbo voor SPORT & LIFESTYLE waar leer-lingen worden uit-gedaagd om eigen grenzen te verleggen, talenten te ontdekken en skills te ontwik-kelen. Er is veel aan-dacht voor thema’s als sport, gezondheid en voeding maar ook voor design, tech, media en business. Veenoord is een school die volop in beweging is en werkt volgens een eigen methode.

Lees alles over deze school op pagina 6!

Portus Groene Hart blijft de grenzen verleggen
Leerlingen die in een veilige omgeving hun 
diploma op het vwo, de havo of mavo willen 
behalen, zitten goed op Portus Groene Hart, 
voorheen Calvijn Groene Hart. Met behulp van 
een veelzijdig lesprogramma daagt de open 
christelijke school iedereen uit de grenzen te 
verleggen. De school is een veilige thuishaven, 
waar je veel leert en van waaruit je aan het 
eind van je schoolcarrière ook weer goed uit 
kunt varen.

Meer weten over deze school? Ga dan 
snel naar pagina 4!

Portus 
Farelcollege: Tweetalig 

onderwijs, voetbalklas, Talenten en 
meer!

Het Farelcollege biedt met kleinschalige af-delingen al 100 jaar goed onderwijs. Dit jaar viert de school het 100-jarig jubileum! Het Farelcollege staat bekend als een warme school waar je als leer-ling veel persoonlijke aandacht krijgt en de kans krijgt om je ta-lenten te ontwikkelen op een manier die bij jou past. Op de open christelijke school voor atheneum (tweetalig), havo, mavo en vmbo b/k (met lwoo), ko-men leerlingen met verschillende achter-gronden samenko-men. Daardoor voelen zij zich er snel thuis. Het Farelcollege heeft veel te bieden: uitste-kende opstroommo-gelijkheden, fl exuren en accenturen, twee-talig onderwijs, voet-balklas en sportklas, talenten horeca & dienstverlening, vorm-geving & verkoop en sport & (multi)media, dagstart, goede bege-leiding en uitstekende zorg.

Je leest hier alles over op pagina 4!

Gemini College
Het Gemini College in Ridderkerk is een 
middelgrote school met ca. 850 leerlingen, 
waar onderwijs wordt aangeboden op vm-
bo-bk-, mavo-, havo- en vwo-niveau. In 
deze krant zetten we een aantal interessan-
te weetjes en nieuwtjes op een rij! Zo kun 
je lezen over de ervaringen van een nieuwe 
docent, de uitdagingen voor het vwo, de 
1-blikagenda, fl exuren, de apolloklas, men-
toren, de nieuwbouw en de opendag app.

Lees voor meer informatie het artikel op pagina 5!

CBSplus

Ontdek én ontwikkel je talenten op Johan de Witt-gymnasium

PT010 – Theater en Dansvolop in de belangstelling
Dalton Lyceum Barendrecht

Barendrecht,          Albrandswaard & Ridderkerk

Terugblik november
In 2021 hebben we diverse edities van Beleef 

Barendrecht uitgebracht. Soms wat algemener, de andere 
keer meer rond een bepaald thema. Speciaal voor het 

jaarboek blikken we terug op het afgelopen jaar. Waar 
hebben we allemaal over geschreven? Per editie zetten 
we enkele opvallende items op een rijtje. De negende 

editie verscheen in november. Deze krant stond volledig in 
het teken van het onderwijs in de regio. Diverse scholen 

voor voortgezet onderwijs presenteerden zich in deze 
krant, om de leerlingen van groep 8 al een beetje te 
helpen bij hun naderende schoolkeuze. We hadden 

echter ook een algemeen gedeelte. 
Tijd voor een korte terugblik!

PT010 – Theater en Dans 
volop in de belangstelling

PT010 – Theater en Dans is een 
kleinschalige Daltonschool voor on-
derwijs op vmbo kader en mavo ni-
veau, waarop de leerlingen zowel 
On Stage als Off Stage een aan-
trekkelijk programma aangeboden 
krijgen. Locatiedirecteur Aad van 
der Sluijs vertelt in een uitgebreid 

verhaal hoe de leerlingen richting een diploma met 
wat extra’s worden begeleid. Diverse speerpunten 
komen aan bod, zoals de uitbreiding van het Off 
Stage programma met onder meer Robotica. Alle 
vaardigheden die je opdoet, sluiten echter aan op 
vrijwel alle vervolgopleidingen.

Op het Barendrechtse VMBO ligt de focus op jou!

Leerlingen met een vmbo-advies met een basis, kader of gemengde uitstroomrichting 
kunnen binnen Barendrecht terecht op Focus Beroepsacademie en OZHW Groen. Een 
school waar de focus op je talenten ligt, zodat je op maat wordt voorbereid op een 
toekomstige loopbaan. En er is met vijf verschillende profielen meer dan genoeg keuze. 
De teamleiders van leerjaar 1, Koen Offermans en Nick Luijendijk, vertelden er in de 
krant alles over. Het pand, de werkwijze, loopbaanoriëntatie; alles kwam aan bod in 
een uitgebreid gesprek.

Portus Groene Hart 
blijft de grenzen verleggen

Leerlingen die in een veilige omgeving hun 
diploma op het vwo, de havo of mavo willen 
behalen, zitten goed op Portus Groene Hart, 
voorheen Calvijn Groene Hart. Met behulp 
van een veelzijdig lesprogramma daagt de 
open christelijke school iedereen uit de gren-
zen te verleggen. Linda Bos, afdelingsleider 
van de brugklassen, vertelt in het artikel dat je 
op Groene Hart goed onderwijs krijgt en je 
diploma kunt behalen. Bijzondere extra’s zijn 
het tweetalig onderwijs op ieder niveau, het 
Eureka-programma dat voorbereidt op weten-
schappelijk onderwijs en het sportprogramma 
voor alle niveaus.

Ontdek en ontwikkel je talent op 
Dalton Lyceum Barendrecht

Dalton Lyceum Barendrecht, een openbare 
school voor gymnasium, technasium, 
atheneum, havo en mavo daagt de leerlingen 
uit om het beste uit zichzelf te halen. In een 
uitgebreid verhaal vertelt de school hoe dat 
gebeurt. Bijvoorbeeld door alle kinderen een 
veilig gevoel te geven, waardoor ze zich 
gekend voelen en vertrouwen krijgen. Je mag 
op Dalton Lyceum Barendrecht jezelf zijn en je 
kwaliteit laten zien. Door de kleinschalige 
opbouw in zogenaamde basisteams leer je 
elkaar snel kennen, krijg je persoonlijke 
aandacht en begeleiding en ontstaat een 
echte ‘thuisbasis’.
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Notaris Jos van Spreeuwel was in 2021 
weer columnist voor Beleef Barendrecht

Het Lyceum Rotterdam leidt op voor de 
toekomst, rekening houdend met de snelle 
veranderingen in de maatschappij

Gesprek met Mariska van 
Unen en Miranda van der 
Ende, coördinatoren van 
Hospice de Reiziger, 
over de bijzondere 
momenten die hun werk zo 
mooi maken

Nieuwe docent Stephanie van der Steen vertelt 
over vwo-onderwijs op Gemini College

Portus Farelcollege biedt tweetalig onderwijs, 
Talenten, een voetbalklas én meer!
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is meesterlijk

Tot 70% korting
op onze merkmonturen!*

SALE

Middenbaan 69, Barendrecht  ·  0180-614006  ·  www.oogwereld.nl

*Actie is geldig van 27 december 2021 t/m 31 januari 2022, vraag in de winkel naar de mogelijkheden en voorwaarden.

De nieuwe 
hybride stijl

De nieuwe

De getoonde auto is een HR-V 1.5 i-MMD e:HEV Hybrid Advance in Premium Sunlight White Pearl. Cijfers, afkomstig uit door de EU gereguleerde laboratoriumtestresultaten, worden ter vergelijking verstrekt 
en komen mogelijk niet overeen met rijervaringen in de dagelijkse praktijk. Milieu-informatie (KB 19/3/2004): honda.nl

Hou me op de hoogte

honda.nl
  GEMENGD VERBRUIK (l/100km): 4,1-7,1

  CO2-UITSTOOT GECOMBINEERD (g/km): 94-162

Overzicht tandartsen

Tandartsen
Bijnen & Bijnen-Degenkamp,
mondzorg
Kruidentuin 3, 2991 RK Barendrecht
tel. (0180) 618323, assistente@bijnen.com
www.bijnen.com
Family Dental Barendrecht
Zuidlaardermeer 16, 2993 PV Barendrecht
tel. (0180) 753187
afspraak@familydental.nl
Malefason, A.
Punter 3, 2991 DH Barendrecht
tel. (0180) 617700, info@malefason.nl
www.malefason.nl
Mondzorg Middenbaan
Middenbaan 46, 2991 CT Barendrecht
tel. (0180) 222268
Mondzorgcentrum Carnisse
Middeldijkerplein 16/18,
2993 DL Barendrecht, tel. (0180) 610670
info@carnissemondzorg.nl
www.carnissemondzorg.nl.nl

Tandartspraktijk Bantje
Inl.: mw. C.L. Bantje, Avenue Carnisse 158,
2993 MK Barendrecht
tel. (0180) 532838
info@tandartspraktijkbantje.nl
Tandartspraktijk de Boer
Meidoorn 2a, 2992 VM Barendrecht
tel. (0180) 612306/625920
info@tandartspraktijkdeboer.nl
Tandartsenpraktijk M. Sparreboom
Boterbloem 18, 2992 CB Barendrecht
tel. (0180) 615325
Tandartsenpraktijk Meerwede
Meerwedesingel 52, 2993 GP Barendrecht
tel. (0180) 610506, www.tp-meerwede.nl
Tandartspraktijk Oranjewijk
Prins Bernhardstraat 9, 
2991 BM Barendrecht
tel. (0180) 690558
Tandheelkundig Centrum Nieuweland
Muziekplein 18/20, 2992 GH Barendrecht
tel. (0180) 690259

Tandheelkundig kliniek Barendrecht
Dorpsstraat 130c, 2992 BE Barendrecht
tel. (0180) 615252
info@tk-barendrecht.nl
Buiten deze tijden kunt u in geval 
van spoed contact opnemen met de 
Tandartsenpost010 (TAP010), tel. 085-
1051760.
Tandprothetische praktijk T.R. Lodge
Paddeweg 39, 2992 CK Barendrecht
tel. (0180) 618780, info@tpplodge.nl
www.trlodge.tk

Tandprothetici en -technici
Mondzorgcentrum Carnisse
Middeldijkerplein 16/18,
2993 DL Barendrecht
tel. (0180) 610670
info@carnissemondzorg.nl
www.carnissemondzorg.nl.nl
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Voordijk 520 2993 BE Barendrecht
T

  

0180 745 096
E r.debondt@penrpublishing.nl
I    www.penrpublishing.nl

• 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

Voordijk 520

2993 BE Barendrecht

T  0180 745 096

E  r.debondt@penrpublishing.nl

I   www.penrpublishing.nl

CARNISSE NIEUWS ED70.indd   62 16-11-2018   11:40:49

Honda Verhagen



AUTOBEDRIJF KOOY
Oud-Beijerland | Ferrarilaan 5 | 3261 NC | 0186 - 621500
Spijkenisse | Edisonweg 1 | 3208 KB | 0181 - 613544
www.kooymazda.nl | 

PRIVATE LEASE
NU VANAF € 399

PER MA AND

KIES  VOOR PURE  VERF I JNING 
MET DE  MAZDA CX-30 

Met revolutionaire e-Skyactiv X motor:

.  Zuinig met groen energielabel B

.  Krachtig met 137 kW (186 pk)

.  Hoogste veiligheidsscore Euro NCAP*

Mazda CX-30 2021 vanaf € 30.990. Gemiddeld verbruik Mazda CX-30 van 5,6 tot 6,6 liter per 100 km / 17,9 tot 15,2 km per liter / CO2-uitstoot 
127 tot 149 g/km. De vermelde WLTP waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens de nieuwe WLTP-
testmethodiek. Prijzen incl. BPM, BTW en kosten rijklaar maken. Actie geldig bij particuliere/zakelijke aanschaf met uiterlijke aankoopdatum 30 november 
2021 en uiterlijke registratie 31 december 2021. Niet geldig bij zakelijke/private lease of in combinatie met andere acties. Prijzen excl. metallic/mica  
lak en eventuele opties. *Op basis van Euro NCAP testresultaten november 2019 in de categorie ‘Inzittende Volwassene’. Afgebeeld model kan afwijken van 
de daadwerkelijke specificaties. Prijswijzigingen voorbehouden. Zie voor kosten en voorwaarden: www.mazda.nl.

DRIVE  TOGETHER

572958-74183-80793023_Kooy 264x186.indd   1572958-74183-80793023_Kooy 264x186.indd   1 05/10/2021   20:4405/10/2021   20:44

Stockholm 8, 2993 LM Barendrecht  •  tel: 0180 76 92 04
Barendrecht@sanisale.com  •  www.sanisale.com/barendrecht

9.5 uit 10

TEGENOVER 
IKEA

OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE BADKAMER?
Alle A-merken sanitair en tegels  •  Laagste prijsgarantie  •  Gratis 3D ontwerp  •  Snelle levering

KOM NAAR ONZE SHOWROOM IN BARENDRECHT
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Overzicht makelaars/accountants

Makelaars 

Moerkerken Van der Mark Makelaars
Londen 22
www.moerkerkenvandermark.nl

Delta Makelaars
Achterom 60
www.deltamakelaars.nl

Huijgen Makelaardij
Middenbaan 55-A
www.huijgenmakelaardij.nl

Markant NVM Makelaars
Middenbaan 94
www.markantnvmmakelaars.nl

Ooms Makelaars
Brugge 3
www.ooms.com

Kuijt Makelaardij
Brucknerstraat 1
www.kuijtmakelaardij.nl

At Home Makelaardij
Avenue Carnisse 268
www.athome-makelaardij.nl
Toussaint + van Wijk Makelaardij
Avenue Carnisse 245
www.tvw.nl

RE/MAX Makelaarsgroep
Dorpsstraat 50
www.remax.nl

Markus Makelaardij
Dorpsstraat-Oost 28
www.markus.nl

Villex Wonen
1e Barendrechtseweg 46
www.villexwonen.nl

Makor Makelaars
Klipper 67
www.makormakelaars.nl

Hafkamp Makelaardij
Weerkant 106
www.hafkampmakelaardij.nl

Intrahuis Makelaars
Kromme Nering 4
www.intrahuis.nl

Accountants

Visser & Visser 
Accountants-Belastingadviseurs
Bijdorp-Oost 60
www.visser-visser.nl

AREP Rotterdam
Zwolseweg 27
www.arep.nl
 
Prooy Accountancy & Consultancy
Oslo 14
www.prooy.nl
 
ABC Accountants
Zuideinde 37
www.abcaccountants.nl
 
Philips Accountants
Zeemanstraat 9a
www.philipsaccountants.nl

RAAD Barendrecht
Pesetastraat 60
www.raadbarendrecht.nl
 
Schipper Accountants
Escudostraat 37
www.schipperaccountants.nl

Accountantskantoor 
Van Limborgh & Partners
Oslo 24
www.limborgh-partners.nl
 
CijferMeester Barendrecht
Amstelmeer 56
www.cijfermeester.nl
 
Berghout + MAS
1e Barendrechtseweg 76
www.berghoutmas.nl
 
AFS Allround Services
Amaliaplantsoen 30
www.allroundfinancialservices.nl
 
DW Administratie
Henry Dunantlaan 1
www.dwadministratie.nl
 
Hoek en Blok Accountants 
Belastingadviseurs
Tuindersweg 22
www.hoekenblok.nl
 
MiRo Financial Services
Meerwedesingel 81
www.mirofinancialservices.nl
 
FinAmi
Oslo 19-21
www.finami.nl
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Overzicht kinderopvang
Algemeen
BonBon Boerderij (SKS Alles Kids)
Voordijk 464, 2993 BD Barendrecht
tel. (0181) 613520, info@sksalleskids.nl
www.sksalleskids.nl
Kinderopvang Humanitas,
Regiokantoor Zuid-Holland
Beukelsdijk 107, 3021 AE Rotterdam
tel. (010) 4074700
regiozuidholland@
kinderopvanghumanitas.nl
www.kinderopvanghumanitas.nl
• Gastouderopvang Humanitas,

Beukelsdijk 107, 3021 AE Rotterdam
tel. (010) 4074700

• Buitenschoolse opvang Buytenhonk,
Beurs 35, 3162 WB Rhoon
tel. (010) 4818283

• Buitenschoolse opvang De Hooizolder,
Nozemanstraat 71,3023 TM Rotterdam
tel. (010) 4074704

• Buitenschoolse opvang Essezoom,
Donge 7, 2911 CV Nieuwerkerk ad IJssel
tel. (0180) 323757

• Buitenschoolse opvang Takatuka,
Wolga 2, 2911 RB Nieuwerkerk aan
den IJssel, tel. (0180) 319948

• Buitenschoolse opvang Timboektoe,
Goudmos 67,
2914 AG Nieuwerkerk aan den IJssel
tel. (0180) 322389

• Kinderdagverblijf De Esse,
Donge 7, 2911 CV Nieuwerkerk aan
den IJssel, tel. (0180) 324271

• Kinderdagverblijf Hooiman,
Nozemanstraat 71, 3023 TM Rotterdam
tel. (010) 4783411

• Kinderdagverblijf Kakelbont,
Wolga 2, 2911 RB Nieuwerkerk aan
den IJssel, tel. (0180) 317767

Kinderopvang Jip & Janneke BV
info@jip-janneke.nl, www.jip-janneke.nl
• Locatie De Fanfare,

Omloopseweg 6/C, 3161 ER Rhoon
tel. (010) 5031689

• Locatie Poortugaal,
Albrandswaardsedijk 74,
3172 AA Poortugaal, tel. (010) 5031369
• Locatie Rhoon,

De Beurs 39, 3162 WB Rhoon
tel. (010) 5031870

Kinderopvang Marlyne
• Eiland Marlyne,

Voordijk 237, 2992 AL Barendrecht
tel. (0180) 557983
info@eilandmarlyne.nl
www.eilandmarlyne.nl

• Marlyne Sport,
Dierensteinweg 12, 2991 XJ Barendrecht
tel. (0180) 557983

• Marlynedycke,
Middeldijk 35, 2992 SH Barendrecht
tel. (0180) 557983

• Marlynehoeve,
Hoefslag 20, 2992 VH Barendrecht
tel. (0180) 557983

• Marlynepolder,
Hedwigepolder 4, 2992 TS Barendrecht
tel. (0180) 557983

•  Marlynetuin 
 Kruidentuin 8 
 2991 RK BARENDRECHT 
 0180-557983

Kibeo
Stationspark 2, 4462 DZ Goes
(0113) 760250
info@kibeo.nl, www.kibeo.nl
•   Recreatie BSO
 (zie algemene contactgegevens Kibeo)
• Kibeo Bachlaan Barendrecht,

Bachlaan 2, 2992 GK Barendrecht
(0180) 627888, bachlaan@kibeo.nl

• Wiedewei Paddewei Barendrecht,
Paddeweg 24, 2992 CL Barendrecht
tel. (0180) 616729
wiedeweipaddewei@kibeo.nl

• Kibeo Stellingmolen Barendrecht,
Stellingmolen 12 , 2992 DN Barendrecht
tel. (06) 86825225, 
stellingmolen@kibeo.nl

• Wiedewei Evertsenstraat Barendrecht,
Evertsenstraat 16, 2992 BG Barendrecht
- tel. PG: (0180) 625 466
- tel. BSO: (0180) 625017
wiedeweievertsenstraat@kibeo.nl

• Kibeo Klipper Barendrecht,
Klipper 109, 2991 KM Barendrecht
tel. (0180) 626159, klipper@kibeo.nl

• Kibeo Schoener Barendrecht,
Schoener 120, 2991 JN Barendrecht
tel. (0180) 654284
PG: psgschoener@kibeo.nl
BSO: bsoschoener@kibeo.nl

• Kibeo Torenmolen Barendrecht,
Torenmolen 68, 2992 DJ Barendrecht
- tel. KDV (0180) 613272
- tel. SBSO (0180) 622760 
torenmolen@kibeo.nl

• Kibeo Hertenburg Barendrecht,
Hertenburg 34, 2994 CC Barendrecht
- tel. KDV: (0180) 532915
- tel. PG: (0180) 623818
- tel. BSO: (0180) 623139

Dagopvang: hertenburg@kibeo.nl
BSO: bsohertenburg@kibeo.nl

• Kibeo Brandsma-akker Barendrecht,
Brandsma-Akker 5, 2994 AA Barendrecht
tel. (0180) 654028, 
brandsmaakker@kibeo.nl

• Kibeo Hendrikse-akker Barendrecht,
Hendrikse-akker 11, 
2994 AM Barendrecht
tel. (0180) 618334
hendrikseakker@kibeo.nl

• Kibeo Riederhof Barendrecht,
Riederhof 39, 2993 XJ Barendrecht
- tel. KDV: (0180) 627420
- tel. PG: (0180) 619153
- tel. BSO: (0180) 622465
KDV: kdvriederhof@kibeo.nl
PG: psgriederhof@kibeo.nl
BSO: bsoriederhof@kibeo.nl

• Kibeo Middeldijkerplein Barendrecht,
Middeldijkerplein 5, 2993 DL Barendrecht
tel. (0180) 610799
KDV: kdvmiddeldijkerplein@kibeo.nl
PG: psgmiddeldijkerplein@kibeo.nl
BSO: bsomiddeldijkerplein@kibeo.nl

• Wiedewei BuitenGewoon Barendrecht,
Zuider Carnisseweg 101, 
2993 AZ Barendrecht
tel. (06) 86839265
wiedeweibuitengewoon@kibeo.nl

• Wiedewei de Trinoom Barendrecht,
Olmenwede 1, 2993 GG Barendrecht, 
- tel. (0180) 229355
- tel. BSO: (0180) 229356
wiedeweidetrinoom@kibeo.nl

• TSO CBS Vrijenburg,
Vrijenburglaan 61, 2994 CD Barendrecht
tsovrijenburg@kibeo.nl

TSO Barendrecht
Postbus 38, 2990 AA Barendrecht
tel. (0180) 844404
info@tsobarendrecht.nl
www.tsobarendrecht.nl
WASKO Kinderopvg
Poldermolen 4, 3352 TH Papendrecht
tel. (078) 6157165, secretariaat@wasko.nl
www.wasko.nl

Kinderdagverblijven
Kinderdagverblijf `t Hoekje
Oranjestraat 1, 2991 CK Barendrecht
tel. (0180) 618543, t.hoekje@planet.nl
www.kinderdagverblijfhethoekje.nl
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Overzicht sportverenigingen

Atletiek
C.A.V. Energie
www.cavenergie.nl

Badminton
The Flying Shuttle
www.theflyingshuttle.nl

Basketbal
Binnenland
www.cbvbinnenland.nl
Carnisse Sharks
www.carnissesharks.nl

Biljart
Biljartvereniging Carnisselande
www.seniorenbiljartenbarendrecht.nl
Biljartvereniging Ons Genoegen
T: 0180-617830
Biljartvereniging Vriendenkring
www.biljartenbarendrecht.nl

Denksport
Damvereniging Denk en ZDV
T: 0180-621800
Schaakvereniging Barendrecht
www.schaakvereniging-barendrecht.nl

Gymnastiek en turnen
Gymnastiekvereniging Barendrecht
www.gvbarendrecht.nl

Handbal
SAVOSA
www.savosahandbal.nl

Hengelsport
Flora en Fauna vereniging 
De Grote Put
www.degroteput.nl

Hockey
HCB
www.hcbarendrecht.nl

Jeu de Boules
Vitesse Jeu de boules en koersbal
T: 0180-614478

Kaartspelen
Bridgeclub Never Down
T: 0180-614733
Bridgeclub Sans Atout
www.nbbclubsites.nl/club/16008

Korfbal
Korfbalvereniging Vitesse
www.kvvitesse.nl

Paardensport
Buiten paardrijden
T: 0180-619411
Menvereniging De Blijde Rijders
www.deblijderijders.nl
Rijvereniging Barendrecht
www.rvbarendrecht.nl

Schietsport
Schietsportvereniging De Vrijheid 
Barendrecht
www.devrijheidbarendrecht.nl

Tafeltennis
TAVEBA
www.taveba.nl

Tennis
TVB
www.tvbarendrecht.nl
Tennisvereniging Smitshoek
www.tvsmitshoek.nl

Vecht- en zelfverdedigingssport
JO-qigong-taiji
www.jo-qigong-taiji.nl
Taekwon-Do Vereniging Won-Hyo
www.taekwondo-barendrecht.nl
JCR judo
www.jcrjudo.nl

Stichting Imperator Martial Arts
www.imperatormartialarts.nl

Voetbal
BVV Barendrecht
www.bvvbarendrecht.nl
vv Smitshoek
www.vvsmitshoek.nl

Sportclub Vitaal zaalvoetbal
T: 0180-616377

Volleybal
CVV Spirit
www.cvv-spirit.nl

Watersport
Kanovereniging Lekko
www.kv-lekko.nl
Roeivereniging Barendrecht
www.roeiverenigingbarendrecht.nl
ZPB
www.zpb.nl
Inge de Bruijn Zwembad
www.ingedebruijnzwembad.nl
Swimmin’ Barendrecht
www.swimmin.nl

Wielersport
Fietscrossclub Barendrecht
www.fccbarendrecht.nl
Toerclub Barrhopoort
www.barrhopoort.nl

Bobois    

Neerlands meest bekroonde kaasspeciaalzaak

Middenbaan 87  •  2991 CS  Barendrecht

Vrolijke eieren van vrije uitloop.
Antibiotica vrij, geen gekapte snavels, 

comfortabele stal. Dieren hebben het recht 
op vrij en gelukkig leven en 

daar staan wij voor.

10 stuks eieren voor € 2.75!

VISGILDE LEEN DE JONG
Middenbaan 73 • 2991 CS  BARENDRECHT

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

Volg ons! instagram.com/smitmode 
facebook.com/smitmode

Shop op afspraak!
Shop op afspraak en ontvang direct €15,- shoptegoed om te verzilveren 

tijdens jouw shopsessie*. Boek jouw afspraak nu online. 

FOTO: TEAM BARENDRECHT

*Plan een shopsessie op afspraak via onze website www.smitmode.nl en ontvang €15,- shoptegoed bij aankoop vanaf €50,-.

Graag tot zien in één van onze winkels: 
Barendrecht  |  Hendrik Ido Ambacht  |  Hellevoetsluis  |  Krimpen a/d IJssel  |  Nootdorp  |  Papendrecht



Dierenpension van de Vastenow

 W.A. van de Voorde
 Noldijk 55
 2991 VH Barendrecht

 06-23756524
 WAvdVoorde@msn.com

 Halen en brengen volgens afspraak.
 Gesloten op zon- en feestdagen

Lid van Dibevo

Dierenambulance
Dierenambulances Zuid-Holland Zuid
Postbus 5265, 3008 AG Rotterdam
info@dbrijnmond.nl
www.dierenbescherming-rijnmond.nl
• Spoedlijn, tel. 0900-1120000

Dierenartsen
Dierenkliniek Barendrecht
Gouwe 5, 2991 CJ Barendrecht
tel. (0180) 612685
info@dierenkliniekbarendrecht.nl
www.dierenkliniekbarendrecht.nl
Dierenkliniek Carnisselande
Avenue Carnisse 184,
2993 MK Barendrecht
tel. (0180) 556062
info@dierenkliniekbarendrecht.nl
www.dierenkliniekbarendrecht.nl
Dierenkliniek de Hoekse Waard,
dep Barendrecht (Middenbaan)
Achterom 119-121, 2991 CP Barendrecht
tel. (0180) 557575, info@dklhw.nl
www.dklhw.nl
Sterkliniek Dierenartsen Stroowaert
Avenue Carnisse 38,
2993 MG Barendrecht, tel. (0180) 618401
info@stroowaert.nl, www.stroowaert.nl
Spoed- en Verwijskliniek voor Dieren
Bijdorp-West 12, 2992 LC Barendrecht
085 - 48 77 090
info@spoedenverwijskliniek.nl
www.spoedenverwijskliniek.nl

Dierenbescherming
Dierenbescherming Rijnmond
Postbus 401, 2980 AK Ridderkerk
info@dbrijnmond.nl
www.rijnmond.dierenbescherming.nl
•  Dierenambulance, tel. 0900-1120000
•  Noodtelefoon, tel. 088-3437112

Dierenfysiotherapie
Osteopathie en Fysiotherapie voor
Paarden en Huisdieren
tel. 06-12168721, info@osteonet.nl
www.osteonet.nl

Dierenopvang
Dierenasiel De Dierenstee
Groene Kruisweg 14a,
3281 KB Numansdorp
Postbus 7330, 3280 AC Numansdorp
Inl.: T. Kluver, tel. (0186) 655150
info@dierenstee.nl
www.dierenstee.nl
Dierenpension van de Vastenow
Noldijk 55, 2991 VH Barendrecht
tel. 06-23756524/(0180) 654031
dierenpensionvastenow@kpnmail.nl

Dierenregistratie
Dieren Centrale Nederland
tel. (010) 4383832, info@dierencentrale.nl
www.dierencentrale.nl

Dierensportverenigingen
Hondenschool Dog Spirit
Bijdorp-Oost 23/B, 2992 LA Barendrecht
tel. 06-28416742, info@dogspirit.nl
www.dogspirit.nl

Inspectiedienst (dieren)
Inspectiedienst Gezelschapsdieren
Statenlaan 108, 2582 GV Den Haag
tel. (070) 3388538
info@hondenbescherming.nl
www.hondenbescherming.nl

Kinderboerderij
Stichting De Kleine Duiker
3e Barendrechtseweg 511,
2991 SH Barendrecht
info@dekleineduiker.nl
www.dekleineduiker.nl

Informatie dieren
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Panta Reizen

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

bij VakantieXperts Panta Reizen

VAKX184288_A4 liggend Panta Reizen Advertentie.indd   4 20-11-18   10:20

Ook zo’n zin in vakantie? 

Wij staan klaar om u  

te helpen voor een  

onvergetelijke vakantie! 

Nog steeds het betrouwbare adres voor  

al uw vakanties!!

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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Advies, hulp en begeleiding
Fokus Barendrecht Carnisselande
Beukenwede 10, 2993 TH Barendrecht
tel. (050) 5217200
info@fokuswonen.nl
www.fokuswonen.nl
Gehandicapten en hun recht,
afd. Barendrecht
Drinkwaterweg 76, 3063 JC Rotterdam
tel. 06-24604175/(010) 4833393
stichting.jumbo@live.nl
Protestants Christelijke Stichting
IJsselmonde-Oost
Schoutstraat 9, 2981 EZ Ridderkerk
Postbus 4000, 2980 GA Ridderkerk
tel. (0180) 558177
info@ijsselmonde-oost.nl
www.ijsselmonde-oost.nl
Stichting Down Syndroom Kerngroep
info@downsyndroom.nl
www.downsyndroom.nl
Stichting Viscentra Gehandicapten
Molenweg 19, 1391 CH Abcoude
tel. (0294) 283156
info@viscentrumgehandicapten.nl
www.viscentrumgehandicapten.nl
Visio
Schiedamse Vest 158,
3011 BH Rotterdam, tel. 088-5859700
rotterdam@visio.org, www.visio.org

Belangenorganisaties
Dyslexievereniging Woortblind
Stationsstraat 79G, 3811 MH Amersfoort

tel. 088-8833215, info@woortblind.nl
www.woortblind.nl

Dagcentra
Servicebureau Humanitas Inclusief
Middeldijkerplein 150,
2993 DL Barendrecht, tel. (0180) 692332
servicebureau.inclusief@humanitas-dmh.nl
www.humanitas-dmh.nl

Huisvesting
Kleinschalig wonen in Barendrecht
Irenestraat 22, 2991 BG Barendrecht
tel. (0180) 624764
Woonvoorziening Meliom
Kruidentuin 9, 2991 RK Barendrecht
tel. (0180) 613071

Recreatie
De Blije Kring
Inl.: mw. A. van der Wel,
tel. (0180) 619519
ada.van.der.wel@gmail.com
Bijzonder slagwerk
(voor mensen v.a. 16 jaar met een
verstandelijke beperking)
Inl.: mw. M. Prooi, Trompstraat 13,
2992 BP Barendrecht, tel. 06-42412638
secretaris@harmoniebarendrecht.nl
www.harmoniebarendrecht.nl

Apotheken
Apotheek Carnisselande
Middeldijkerplein 2,
2993 DL Barendrecht
tel. (0180) 699600
info@apotheekcarnisselande.nl
www.apotheekcarnisselande.nl
Apotheek de Hoefslag
Hoefslag 1a, 2992 VE Barendrecht
tel. (0180) 691818
info@apotheekdehoefslag.nl
www.apotheekdehoefslag.nl

Apotheek de Lindehoeve
Lindehoevelaan 2a, 2991 EL Barendrecht
tel. (0180) 692929
info@apotheekdelindehoeve.nl
www.apotheekdelindehoeve.nl
Boots Apotheek Middenbaan
Middenbaan 80, 2991 CT Barendrecht
tel. (0180) 616391
apotheek.middenbaan@nl.boots.com

Informatie gehandicapten

BELEEF Barendrecht

Overzicht apotheken

Een huis verkopen of 
kopen moet Markant zijn!

Markant NVM Makelaars sinds 1994

Of je nu starter bent of doorstromer? Een huis kopen of verkopen doe je maar een paar keer in je leven.
Ben je op zoek naar een woning of appartement in Barendrecht, Heerjansdam, de Hoeksche Waard, Rhoon, 
Hoogvliet, Ridderkerk of Rotterdam-Zuid? Of wil je juist vanuit deze regio naar een geheel andere plek in 
Nederland verhuizen?

Esther Frits Miranda

Markant NVM Makelaars zet zich in voor iedereen die op zoek is naar een nieuw thuis, de huidige woning of appar-
tement wil verkopen of alleen een taxatie nodig heeft. Dat doen wij al ruim 25 jaar met een hecht team. En dat doen 
wij goed. Zo goed dat onze activiteiten al jarenlang een ruime 9 scoren op Funda.

“Als je een makelaar nodig hebt: dit zijn toppers”

BEKIJK ALLE REVIEWS OP FUNDA

Wij zorgen voor eerlijk advies en deskundige begeleiding gedurende het gehele proces. Zo weet je zeker dat alles 
goed en snel geregeld wordt. Wij helpen je bij de bezichtigingen, de onderhandelingen en het opstellen van de 
koopovereenkomst. We begeleiden de bouwkundige keuring en zijn het aanspreekpunt voor de notaris. Tijdens en na 
de oplevering van de woning kun je natuurlijk ook op ons rekenen.

Nieuwsgierig wat Markant NVM Makelaars voor je kan betekenen?

Vanuit ons huiselijke kantoor op een mooie zichtlocatie in het gezellige centrum van Barendrecht zijn wij 6 dagen per 
week en ‘s avonds op afspraak geopend. Heb je vragen of wil jij binnenkort ook succesvol aan- of verkopen? 

Maak eens een vrijblijvende afspraak voor een eerlijk advies bij ons op kantoor of bij jou thuis. Wij vertellen je graag 
hoe we dit aanpakken.

Middenbaan 94 I Barendrecht 
T 0180 62 00 99 I E info@markantnvmmakelaars.nl
W markantnvmmakelaars.nl
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Overzicht (huis)artsen
Berg-Weerman, mw. I.R. van den
Kruidentuin 5e, 2991 RK Barendrecht
tel. (0180) 621882
• Spoedlijn, tel. (0180) 623324
Balwant-Gir, dhr. K.
Windsingel 166, kamer 7&8, 
2991 HN Barendrecht, tel. (0180) 763892
Egmond, K.C. van
Hoefslag 1c, 2992 VE Barendrecht
tel. (0180) 612439
Hendriks, dhr. G.C.
Reling 227, 2993 DR Barendrecht
tel. (0180) 890909
Hollander, G.J. den
1e Barendrechtseweg 174,
2992 BS Barendrecht
tel. (0180) 612644
• Spoedlijn, tel. (0180) 610739
Honkoop, M.M. & Spoek, M.H.W.
Hoefslag 1e, 2992 VE Barendrecht
tel. (0180) 699789

Huisartsenpraktijk Carnisselande
Middeldijkerplein 10/14,
2993 DL Barendrecht
•  mw. M.B. van Aggelen-Visser, 

tel. (0180) 691891
•  S.H. Janssen, tel. (0180) 691892
Huisartsenpraktijk L.H.C. Nguyen
Middeldijkerplein 310
2993 DL Barendrecht
Telefoon | 0180-200006
www.huisartsencarnisselande.nl
Huisartsenpraktijk Den Duijf
Boerhaavelaan 18, 2992 KA Barendrecht
tel. (0180) 699032
• Spoedlijn, tel. (0180) 699035
Gent van, dhr. R.P.
Waddenring 98, 2993 VG Barendrecht
tel. (0180) 557711
Pijpers, W.
Kruidentuin 5b, 2991 RK Barendrecht
tel. (0180) 618672
• Spoedlijn, tel. (0180) 623385

Topouria, M.G.
Kruidentuin 5d, 2991 RK Barendrecht
tel. (0180) 617141
Velden, R. van
Singel 12, 2992 BN Barendrecht
tel. (0180) 612810
Vijlbrief, A.S.
Hoefslag 1d, 2992 VE Barendrecht
tel. (0180) 623019
Zarba, dhr. A.
Avenue Carnisse 169, 2993 MC 
Barendrecht
tel. (0180) 228216

Overzicht fysiotherapeuten
A Beautiful Balance
Inl.: mw. J.A. Luchtmeijer-Zwaal,
Harplaan 2, 2992 NC Barendrecht
tel. 06-44020800
info@a-beautiful-balance.nl
www.a-beautiful-balance.nl
Bouwman, R.C.
Kempenaar 80, 2991 PJ Barendrecht
tel. (0180) 610899
info@fysiotherapiebouwman.nl
www.fysiotherapiebouwman.nl
Carnisselande Fysio- & Manuele
Therapie
Middeldijkerplein 8,
2993 DL Barendrecht
Dependance: Reling 109,
2993 DN Barendrecht
tel. (0180) 627271
info@fysio-carnisselande.nl
www.fysio-carnisselande.nl
Fysiotherapie Mens en Leven
Binnenlandse Baan 116,
2991 CA Barendrecht
tel. (0180) 613669
info@mens-en-leven.nl
www.mens-en-leven.nl
Fysiotherapie Oranjewijk
Gebroken Meeldijk 123/A,
2991 CG Barendrecht

tel. (0180) 621824
info@fysiotherapieoranjewijk.nl
www.fysiotherapieoranjewijk.nl
Fysiotherapie Smitshoek
Smitshoekse Baan 25,
2993 BZ Barendrecht
tel. (0180) 556031
infofysio@carnissehuis.nl
www.carnissehuisfysiotherapie.nl
Fysiotherapie ’t Oude Dorp
Dorpsstraat 139, 2992 BD Barendrecht, 
tel. (0180) 618021
info@fysiotherapietoudedorp.nl
www.fysiotherapietoudedorp.nl
Fysiotherapie van der EL
E.B.P van der El,
Kruidentuin 5A, 2991 RK Barendrecht
tel. (0180) 627224
info@fysiovanderel.nl
www.fysiovanderel.nl
Laurens fysiotherapie Barendrecht
Middeldijkerplein 28, 2993 DL Barendrecht
tel. (0180) 555500/(0180) 555638
Lijf en Lede praktijk
Schubertdreef 55, 2992 EV Barendrecht, 
tel. (0180) 844571
lijfenlede@chello.nl

Paramedisch Kindercentrum Alles Kids
Kinderfysiotherapiepraktijk
Stationsweg 78/E, 2991 CM Barendrecht
tel. (0180) 615217
info@alleskids-barendrecht.nl
www.alleskids-barendrecht.nl
Praktijk voor Fysiotherapie Visser
Escudostraat 2, 2991 XV Barendrecht
tel. (010) 4971190
remco.marjan@planet.nl
www.vissersteunzolen.nl
Therapeutisch Zwemmen
Locatie Hamburg 200, 
2993 LG Barendrecht
tel. (0180) 615220
www.ingedebruijnzwembad.nl
Inl.: F. de Jong, tel. (0180) 617918
fransdejong@mtft.nl
M. van Vilsteren, tel. (0180) 611696
Vilsteren, M.M. van
info@fysiovanvilsteren.nl
www.fysiovanvilsteren.nl
•  Locatie Barendrecht, 

Spinetstraat 23, 2992 NJ Barendrecht 
tel. (0180) 611696

•  Locatie Heerjansdam, 
De Manning 5B, 2995 AE Heerjansdam 
tel. (078) 6772692

Showroom: Havenstraat 18
 2984 AC  Ridderkerk
E-mail: info@deugro.nl
Internet:  deugro.hormannpartner.nl / www.deugrodeurtechniek.nl

 0180 - 434 327

Premium Partner
D E U G R O  B V
D E U R T E C H N I E K
Al meer dan 30 jaar leveren wij kwaliteit zonder compromissen

Showroom: Havenstraat 18
 2984 AC  Ridderkerk
E-mail: info@deugro.nl
Internet:  deugro.hormannpartner.nl / www.deugrodeurtechniek.nl

 0180 - 434 327

Premium Partner
D E U G R O  B V
D E U R T E C H N I E K
Al meer dan 30 jaar leveren wij kwaliteit zonder compromissen
Al meer dan 30 jaar leveren wij 
kwaliteit zonder compromissen

Showroom: Havenstraat 18
 2984 AC  Ridderkerk
     0180 - 434 327

E-mail: info@deugro.nl
Internet: www.deugro.hormannpartner.nl/
 www.deugrodeurtechniek.nl



Aquarium- & Dierenspeciaalzaak Wesdijk

Middenbaan 56-62 | Barendrecht
0180 - 617613 | info@wesdijk.nl
www.wesdijk.nl

Blijf op de hoogte 
van nieuwtjes,
aanbiedingen en 
evenementen
over onze winkel! 

Volg ons op:

Tip! Neem je hond mee om een jasje te passen!

Alles in stijl voor je liefste viervoeter

Pet Remedy
natuurlijke verdamper,
spray of doekjes

Beaphar CatComfort
Feromonen verdamper 
of spray

Thundershirt 
voor honden & katten

Is jouw huisdier bang van vuurwerk..?

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

www.notarisvanspreeuwel.nl

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.

Schenken kan op verschillende manieren. Eenmalig of periodiek. 
Maar bijvoorbeeld ook via een notariële akte. Wat voor u en 

degene aan wie u wilt schenken de beste keuze is, hangt onder 
andere af van uw persoonlijke en financiële situatie.

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

NETTOPRIJS

6.145,-
Keuken, 320 x 180 cm
inclusief
Inclusief Bosch gaskookplaat,
afzuigkap, combimagnetron, 
vaatwasser en koelkast.
» In elke gewenste maat leverbaar «

ZO HELDER ALS GLAS
SAMEN MET JOU ONTWERPEN WE JE NIEUWE KEUKEN. OPEN EN 
TRANSPARANT VOOR DE BESTE PRIJS. WIJ TELLEN NIET EERST GELD BIJ 
DE PRIJS OP, OM DIT VERVOLGENS ALS KORTING TE KUNNEN WEGGEVEN.
REDDY KEUKENS. GOED VOOR ELKAAR.

CARNISSE NIEUWS ED70.indd   36 16-11-2018   11:35:31

Een veelzijdige 
modecollectie voor 

een complete garderobe!

Damesmode 
vanaf maat 40

Dinsdag t/m zaterdag : 10.00 – 17.00 uurMaandag en zondag : Gesloten

www.ZegMaarMar.nl

Middenbaan 93
2991 CS Barendrecht
T 0180 - 453 111

ACHTERZEEDIJK 57, BARENDRECHT
HAL 12 - 010 415 17 75

INKOOPINKOOP
METAALAFVALMETAALAFVAL
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Algemeen maatschappelijk werk
Aafje thuiszorg huizen zorghotels
IJsselmeer 30, 3332 EX Zwijndrecht
Postbus 233, 3330 AE Zwijndrecht
tel. 088-8233233, info@aafje.nl
www.aafje.nl

Uitvaart
Rouwverwerking
Vereniging Ouders van een
Overleden Kind
Postbus 418, 1400 AK Bussum
tel. 0900-2022723, cca@vook.nl
www.vook.nl

Uitvaartverzorgers
Mastenbroek Uitvaartverzorging
Molenleede 90
2991 WB Barendrecht
tel. (0180) 723204
M 06 14515500
info@ericmastenbroek.nl
A.J. van Essen Uitvaartzorg
Mr. Thorbeckestraat 3,
2991 GG Barendrecht
tel. (0180) 622899 of 06-27581175
info@uitvaartvanessen.nl
www.uitvaartvanessen.nl 
Klink Uitvaart
Scheldestraat 3, 2991 AJ Barendrecht
Postbus 2010, 2990 DA Barendrecht
tel. (0180) 612735, info@klinkuitvaart.nl
www.klinkuitvaart.nl
Uitvaart Yvonne Jonker
Muziekplein 30 – 32
2992 GH Barendrecht
T 0180 – 699 199
F 0180 – 699 208
info@uitvaartyjonker.nl
Van Ballegooijen Uitvaartverzorging
Bizetstraat 54, 2992 RB Barendrecht
tel. (010) 4855110, info@ballegooijen.nl
www.ballegooijen.nl
Van Bezeij Begrafenisonderneming BV
Aubadestraat 7
2992 GN Barendrecht
Tel. (0180) 64 71 01

Thuiszorg
Aafje thuiszorg huizen zorghotels
Postbus 8604, 3009 AP Rotterdam
tel. 088-8233233, info@aafje.nl
www.aafje.nl
Voor thuiszorg, huizen, zorghotels,
gemaksdiensten thuis met de Aafje pas,
personenalarmering, maaltijdenservice,
diverse soorten behandeling,
inloopmiddagen, dagvoorzieningen enz.
Agathos Thuiszorg
Stationspark 500, 3364 DA Sliedrecht
Postbus 151,
2900 AD Capelle aan den IJssel
tel. (010) 2640777
agathos@leliezorggroep.nl
www.agathos-thuiszorg.nl
Curadomi, organisatie voor thuiszorg
Stationspark 500, 3364 DA Sliedrecht
info@curadomi.nl
www.curadomi.nl
• Hulp bij het huishouden, 

tel. 0900-2582581
•  Verzorging en verpleging,  

tel. 0900-2582583
Laurens Thuisorg
Middeldijkerplein 28, 2993 DL Barendrecht
tel. (010) 3320200, www.laurens.nl

Lauren Intermezzo Zuid
Motorstraat 110, 3083 AP Rotterdam
tel. (010) 3321000, www.laurens.nl
RST Zorgverleners
Ridderpoort 7A, 2984 BG Ridderkerk
tel. (0180) 745010, info@rstzorg.nl
www.rstzorg.nl
Sanare Zorg en Welzijn,
hoofdkantoor
www.sanare.nl
Uzoz
Hagelstraat 10a, 8011 RN Zwolle
tel. 06-41815882, info@uzoz.nl

Woonzorglocaties
Laurens Borgstede
Marjoleinlaan 43, 2991 HP Barendrecht
tel. (0180) 555888
info.borgstede@laurens.nl
Laurens De Elf Ranken
Middeldijkerplein 28, 2993 DL Barendrecht
tel. (0180) 555500
info@laurens.nl/info.elfranken@laurens.nl
www.laurens.nl
Woonzorgvoorziening ParckHaven
Dorpsstraat – Oost 1
2991 CR Barendrecht
Telefoon: 06-30166608
www.zorghavengroep.nl/home-parck-haven

Welzijn en maatschappelijke dienstverlening

Overbruggingslease vanaf

€ 382,- p/m excl. BTW*

 

en switch straks naar de elektrische ID.Buzz!
Lease nu een Volkswagen Caddy Cargo of Transporter

Meer weten? 
Scan de code!

  Actieradius tot 440 kilometer

 Opladen met het zonnedak

 Autonoom rijden

 Als personenbus of bestelbus

 In 2022 in productie

 
  010 - 410 56 00        info@autohoogenboom.nl

+ kosteloos overstappen

*Prijs op basis van de Volkswagen Caddy Cargo 55 kW met 48 maanden en 20.000 km p/j inclusief de overstapkorting.

De Kippiepan is stekkerklaar en kant en klaar voor gebruik!

snackpan
satépan

maaltijdpan
spareribpan

kippie.nl

Combi maaltijdpan

Nr.14   € 33,99

± 4 pers. ± 2200 gr.

Keuze uit: bami, nasi,  

mihoen of Chinese bami  

+  

Keuze uit:  

kip in pangang- 

saus of kip  

in ketjapsaus.

Maaltijdpan 
2 soorten

Nr.16   € 33,99

± 6-8 pers. ± 2400 gr.

2x keuze uit:  

bami, nasi, mihoen  

of Chinese bami  

met 6 balletjes,  

6 mini-saté.

Maaltijdpan 
4 soorten

Nr.17   € 33,99

± 6-8 pers. ± 2400 gr.

Bami, nasi, mihoen  

en Chinese bami  

met 6 balletjes,  

6 mini-saté.

Maaltijdpan

Nr.15   € 33,99

± 6-8 pers. ± 2400 gr.

Keuze uit: bami, nasi,  

mihoen of Chinese bami  

met 6 balletjes,  

6 mini-saté.

Satépan 
ketjap

Nr.11   € 38,99

± 12 pers. 

35 stokken

Dönerpan

Nr.13   € 38,99

± 12 pers. 

± 2 kilo

Satépan 
pindasaus

Nr.12   € 38,99

± 12 pers. 

35 stokken

Sparerib-pan zoet

Nr.18   € 42,99

± 6 pers. 

± 2500 gr.

Sparerib-pan pikant

Nr.19   € 42,99

± 6 pers. 

± 2500 gr.

Kippelingpan

Nr.10   € 38,99

± 8 pers. 

± 2 kilo

Mini-saté/
ballenpan XL

Nr. 6   € 56,99

± 14 pers. 

140 hapjes

70 ballen,  

70 mini-saté.

Mini-satépan XL

Nr. 8   € 56,99

± 14 pers. 

140 stokjes

Anti Kluifpan

Nr. 4   € 38,99

± 8 pers. 75 hapjes

± 1 kilo kippeling,  

25 mini-saté,  

25 ballen.

Snackpan XL

Nr. 2   € 33,99

± 10 pers. 90 hapjes

24 ballen, 24 mini-saté,  

14 zoete kluifjes,  

14 pittige kluifjes,  

14 naturel kluifjes.

Snackpan

Nr. 1   € 28,99

± 6 pers. 65 hapjes

15 ballen, 15 mini-saté,  

12 pittige kluifjes,  

12 zoete kluifjes,  

11 naturel kluifjes.

Kluifpan

Nr. 3   € 33,99

± 8 pers. 75 hapjes

25 pittige kluifjes,  

25 zoete kluifjes,  

25 naturel kluifjes.

Mini-saté/
ballenpan

Nr. 5   € 33,99

± 8 pers. 

80 hapjes

40 ballen,  

40 mini-saté.

Mini-satépan

Nr. 7   € 33,99

± 8 pers. 

80 stokjes

Ballenpan

Nr. 9   € 33,99

± 8 pers. 

80 balletjes

Snackpan XXL

Nr.20   € 101,97

± 30 pers. 

270 hapjes

72 ballen,  

72 mini-saté,  

42 zoete kluifjes,  

42 pittige  

kluifjes,  

42 naturel kluifjes.

Instructie:
De pan (met uitzondering van de XXL variant) is inclusief aluminium schaal 

en plastic deksel. 

De plastic deksel voor verwarmen verwijderen. Pan aanzetten op stand 2.  

Na ± 30 minuten is de inhoud warm. Goed en regelmatig omroeren. 

De aluminium schaal met plastic deksel is uitneembaar en met de inhoud 

gemakkelijk koel te bewaren. 

Ga voor een uitgebreide gebruiksaanwijzing naar www.kippie.nl

Borg:
Voor de elektrische pannen wordt borg berekend. Deze borg bedraagt € 15,00 

(de borg van de XXL pan is € 50,00). 

Dit ontvang je retour na het inleveren van de pan. Je kunt er 

ook voor kiezen om de pan thuis te houden voor het borgbedrag.

www.kippie.nl

Kippie Barendrecht

Winkelcentrum Carnisse Veste

Van Beuningenhaven 8C  Barendrecht

barendrecht@kippie.nl

In onze moderne praktijk bent u van harte welkom!

U kunt bij ons terecht voor:
     •  Controle, preventie en voorlichting
     •  Orthodontie                       
     •  Wortelkanaalbehandelingen
     •  Kroon- en brugwerk met 3D technologie 
     •  Prothese
     •  Bleken
     •  Implantaten, klikgebit op implantaten
     •  Ook voor kinderen en angstpatiënten 

U kunt zich inschrijven via:
    •  website: www.mondzorgmiddenbaan.nl
    •  telefonisch: 0180-222268
    •  persoonlijk inschrijven bij de balie

Middenbaan 46
2991 CT Barendrecht
Tel.: 0180 - 222268
info@mondzorgmiddenbaan

U KUNT ZICH INSCHRIJVEN 
GEEN  WACHTLIJSTEN
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Informatie zwangerschap
Algemeen
CJG Barendrecht
cjgbarendrecht@cjgrijnmond.nl
http://cjgbarendrecht.nl
• Iepenwede 2A, 2993 GD Barendrecht

tel. (010) 4444618
• Windsingel 164, 2991 HN Barendrecht

tel. (010) 2010110
• Kruidentuin 8a, 2991 RK Barendrecht

tel. (010) 4444618
Consultatiebureau
CJG Barendrecht
Epenwede 2A, 2993 GD Barendrecht
Kruidentuin 8a, 2991 RK Barendrecht 
tel. (010) 4444618
De Vitaliteits Dolfijn
Hertenburg 49, 2994 CA Barendrecht
tel. 06-50495060
info@devitaliteitsdolfijn.nl
www.devitaliteitsdolfijn.nl
Echocentrum Rijnmond
Inl.: R. Noland, Meerwedesingel 98,
2993 GP Barendrecht, tel. (0180) 614256
ruby.noland@echocentrumrijnmond.nl
www.echocentrumrijnmond.nl
Moeders voor Moeders
tel. 0800-0228070
www.moedersvoormoeders.nl

Begeleiding
Siriz, bij onbedoelde zwangerschap
Arnhemseweg 23, 3811 NN Amersfoort
Postbus 559, 3800 AN Amersfoort
tel. 0900-2021088 (€ 0,05/min)

hulp@siriz.nl, www.siriz.nl
Zwangerschapsbegeleiding,
babymassage, coaching en counseling
Inl.: mw. D. Moonen, Middeldijkerplein 9,
2993 DL Barendrecht, tel. 06-28361149
info@medifa.nl, www.medifa.nl
• Zevenoord 58, 3079 MG Rotterdam

Kraamzorg
GeboorteHotel Maasstad
Maasstadweg 4, 3079 DZ Rotterdam
Postbus 3313, 3003 AH Rotterdam
tel. (010) 2826334, www.geboortehotel.com
Kraamcentrum DAT
Avenue Carnisse 245,
2993 ME Barendrecht, tel. (0180) 690006
info@kraamcentrumdat.nl
Kraamzorg de Waarden
de Vriesstraat 2, 3261 PC Oud Beijerland
tel. 0900-5722646, info@kraamzorg.org
www.kraamzorgdewaarden.nl
• Spoedlijn, tel. (0182) 325550
Kraamzorg Mastenbroek
Merwe Donk 80, 4207 XB Gorinchem
tel. (0183) 850784
• Bevallingslijn, tel. 06-51419479

info@kraamzorg-mastenbroek.nl
www.kraamzorg-mastenbroek.nl

Kraamzorg Rotterdam e.o.
Postbus 3313, 3003 AH Rotterdam
tel. (010) 2826215
klanteninfokraam@kzr.nl
RST Zorgverleners
Ridderpoort 7A, 2984 BG Ridderkerk

tel. (0180) 745010, info@rstzorg.nl
www.rstzorg.nl

Verloskundigen
Mavita Verloskundigen Barendrecht
mw. L.K. Stewart en mw. A. Bac-Sip,
Hoefslag 1/B, 2992 VE Barendrecht
tel. (0180) 615017/06-49636380
info@verloskundigebarendrecht.nl
www.verloskundigebarendrecht.nl
Verloskundigenpraktijk Carnisselande
tel. (0180) 627459/
06-54690115 (spoed)
info@verloskundigencarnisselande.nl
www.verloskundigencarnisselande.nl
• Gezondheidscentrum Carnisselande
 (hoofdlocatie), Middeldijkerplein 26,
 2993 DL Barendrecht
• Care&Wellness Portland
 (tevens echo locatie)
 Langstraat 11/12, 3162 WC Rhoon
Verloskundigenpraktijk Portland
• A. van Hobokenstraat 8 - 10, 
 3161 KS Rhoon (tevens echo-locatie)
• Hendrikse-akker 11, 
 2994 AM Barendrecht
www.Verloskundigenpraktijkportland.nl
Info@verloskundigenpraktijkportland.nl
Tel. 06-46464942
24/7, 7 dagen per week bereikbaar, 
ook voor maken van afspraken en via 
Whatsapp.
Ook Avond/weekendspreekuur.

Informatie stervensbegeleiding
Het Spectrum,
locatie Hospice De Patio
Markettenweg 50, 3314 JE Dordrecht
tel. (078) 6482442
hospicedepatio@hetspectrum.nl
Hospice de Reiziger
Bezoekadres: Voordijk 332, 2993 BA 
Barendrecht
Correspondentieadres: Postbus 128, 2990 
AC Barendrecht
Telefoon: 0180 22 20 54
E-mail: info@hospicedereiziger.com
Website: www.hospicedereiziger.com
Laurens Palliatieve Zorg
Middeldijkplein 28, 2993 DL Barendrecht
tel. (0180) 555500

Stichting Hospice Barendrecht
Prins Bernhardstraat 18,
2991 BN Barendrecht, tel. 06-10539591
secretaris@hospicebarendrecht.nl
www.hospicebarendrecht.nl/
www.facebook.com/hospice.barendrecht

Van Hemert Woonsfeer  -  ‘t Vlak 5  -  2991 EP Barendrecht
 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

KANTOOR HUREN?   DEMIJL.NL
Alblasserdam, Kelvinring 54 Barendrecht, Oslo 10-16 Zwijndrecht, H.A. Lorentzstraat 4 Hendrik Ido Ambacht, Antioniuslaan 1

Welkom bij De Mijl Business Centers
Uw werkplek moet voelen als een tweede thuis; een kantoor waar u zich lekker voelt, waar u heerlijk kunt werken en 

waar alle facilitaire zaken uitstekend geregeld zijn. Zakelijk thuiskomen noemen wij dat.

Onze locaties liggen strategisch en zijn compleet ingericht. U kunt kiezen uit kantoorunits in diverse 

afmetingen. All-inclusive, dus met gebruik van vergaderkamers, inclusief energie, internet en schoonmaak, 

zonder servicekosten en met een � exibel huurcontract. En dat al vanaf € 650,00 excl. BTW per maand.*

Bent u ZZP-er of werkt u met een compleet team?

U bent van harte welkom voor een vrijblijvende rondleiding.

*) Bel of mail voor een rondleiding en een overzicht van de actuele beschikbaarheid.

info@demijl.nl
T 078 - 620 28 50

www.demijl.nlwww.demijl.nl

 snel internet     � exibel huurcontract     all-inclusive huurprijs     gratis parkeren     volledig ingericht
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Maak een 
afspraak voor een 
oriëntatiegesprek

de coöperatieve Rabobank

Het gemak van online én het persoonlijke van Rabo.
Start op rabobank.nl/hypotheken

Verhuizen, verbouwen 
of verduurzamen? 
Onze adviseurs staan voor je klaar!

Henk Marianne Marvin Mariëlle
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PAY R O L L  &  H R  S E R V I C E S

J U R I D I S C H  A D V I E S

A C C O U N TA N T S  &  A D V I S E U R S

WWW.ABCACCOUNTANTS.NL 



Maak

direct een

afspraak op

grando.nl!

Betaalbaar keuken- en baddesign.

 Hoge betrokkenheid, persoonlijk 

    contact met de ondernemer

 Altijd één aanspreekpunt

 Superieur vakmanschap. 

    Van persoonlijk ontwerp tot montage

 Ontzorgd, vanaf het begin genieten

 Praktische oplossingen: van demontage 

    en afvoeren van de oude keuken of 

    badkamer, tot technische en 

    bouwkundige aanpassingen

 Prachtig assortiment vloer- en wandtegels

 3D ontwerp van de keuken of badkamer

Evert Rop, 
Grando Barendrecht

Grando Barendrecht Woonboulevard Barendrecht 
Van ‘t Hoffstraat 18, tel.: 0180-726802, 7 dagen per week persoonlijk advies! grando.nl

KOKEN. BADEN.

GENIETEN.


