
Winkelcentrum de Schoof 
is er voor iedereen!

 
Woontrends
JOSI Interieur

 
Vier je avondje uit
in Cascade

Hendrik-Ido-Ambacht & Zwijndrecht



Welkom in de Schoof!
 

Winkelcentrum De Schoof heeft het winkelend publiek een hoop 

te bieden. Kwaliteitszaken, een gevarieerd aanbod, regelmatig 

leuke evenementen én enthousiaste winkeliers. Kom gerust 

eens langs en ervaar het zelf!
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DEVOLGERLANDEN.NL/VRIJE-KAVELS
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HET EILAND
• Kavel 1  /  1.437 m2               
• Kavel 3  /  1.357 m2   
• Kavel 8  /  837 m2                               
• Kavel 9  /  979 m2                 
 
VOORN
• Kavel 31  /  1.200 m2 

RIETKRAAG
• Kavel 1  /  941 m2 

• Kavel 3  /  646 m2 

• Kavel 4  /  652 m2 

• Kavel 9  /  635 m2 

 
ONDER DE PERENBOOM
• Kavel 1  /  1.450 m2
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EEN DROOMWONING 
IN HENDRIK-IDO-AMBACHT?
NOG SLECHTS
VRIJE KAVELS TE KOOP!

IN HENDRIK-IDO-AMBACHT?

VRIJE KAVELS TE KOOP!
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Een warm thuis

Buiten huilt de wind om het huis, maar de kachel staat te snorren op vier. Het zijn de bekende openingsregels van het 
nummer 1948 (Toen Was Geluk Heel Gewoon), geschreven door Van Kooten & De Bie en de hitlijsten ingezongen door 
Gerard Cox. In deze periode van het jaar zijn de woorden weer zeer toepasselijk, want we hebben de zomer achter ons 
moeten laten. Op het moment dat wij dit voorwoord schrijven, raast er een flinke herfststorm over het land. Code oranje, 
zegt het KNMI.

Echt weer om binnen te blijven dus! En waar is dat gezelliger dan in de eigen woning? De redactie ontving op diverse 
plaatsen tips om een warm thuis te creëren met behulp van mooie meubels en leuke accessoires. Want tussen de buien 
door zijn wij er natuurlijk gewoon op uitgetrokken om diverse winkels, bedrijven en horecagelegenheden te bezoeken. 
Daarbij belandden we opvallend veel in de Schoof, waar we zeer positieve ondernemers troffen, vast van plan om het 
winkelcentrum nog aantrekkelijker te maken. Met aanstekelijk enthousiasme vertelden zij ons hun verhaal.

Neem dus gerust even een break, kruip lekker op de bank met deze editie in de hand en ontdek wat voor leuks onze 
regio te bieden heeft. Veel leesplezier gewenst!

De redactie
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SLIMFIT PAKKEN

2 KOSTUUMS

€ 450,-*
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Versterking Winkelcentrum de Schoof in volle gang 

aan verbouwingen en uitbreidingen, met herinrichting tot gevolg”, zegt Wim. ,,De 

Lidl breidt uit, daardoor schuiven Pearle en Cigo op. Recent hebben Kruidvat en 

Hema nog verbouwd. Bovendien hebben we nieuwe winkels mogen begroeten, 

zoals Knusss!, Sisters en Pro Nails & Spa, terwijl Groots & Kleintje een andere 

eigenares heeft gekregen. Er zit dus echt beweging in.”

Action
Behalve het enthousiasme van de actieve ondernemers, roemt Wim ook de wil van 

de huidige eigenaar van het winkelcentrum om bij te dragen aan de versterking 

van de Schoof. Momenteel is men bezig om een echte trekker naar het centrum 

te halen. ,,We zouden graag zien dat de Action hier komt, binnen de bestaan-

de vierkante meters. Eind deze maand moet daar meer duidelijkheid over zijn.” 

Daarnaast bestaat het idee om de bestrating aan te pakken en het centrum 

mooier te maken. Een andere wens is de toevoeging van meer horeca, zodat de 

verblijfsduur in het centrum toeneemt.

Succesvol aansluiten bij evenementen
Uiteraard blijft de winkeliersvereniging van alles organiseren om een bezoek aan 

de Schoof extra leuk te maken. Zo werd eind augustus weer met succes aan-

gesloten bij de Zomerparkdag in Hendrik-Ido-Ambacht. ,,Onder meer door hier 

pizza’s te bakken. De pizzapunten zijn rijkelijk uitgedeeld”, blikt Wim terug. Het 

geeft aan dat veel mensen die dag de weg naar de Schoof wisten te vinden. Daar 

droeg de aanwezigheid van de Nickelodeon-figuren PAW Patrol ongetwijfeld een 

flink steentje aan bij. Ontzettend veel kinderen grepen hun kans op een meet & 

greet met de dappere puppy’s. Natuurlijk maakten zij ook een leuke foto met hun 

helden. Kortom, er wordt keihard gewerkt om het winkelcentrum aantrekkelijk te 

maken en te houden. 

Meer weten over evenementen? Kijk dan eens op Facebook: Winkelcentrum De 

Schoof. Zelf gezellig komen winkelen kan natuurlijk ook. In dit magazine stellen 

diverse winkeliers zich aan u voor. Blader dus snel verder voor een kennismaking.

Ongetwijfeld is bij iedereen bekend dat de gemeente 

Hendrik-Ido-Ambacht de geplande uitbreiding van 

Winkelcentrum de Schoof heeft afgeblazen. Dat wil 

echter niet zeggen dat het winkelcentrum stil blijft staan. 

Integendeel! ,,Er wordt volop ingezet op versterking van 

het centrum, zodat de aantrekkingskracht van de Schoof 

toeneemt”, vertelt Wim van de huisvestingscommissie. 

Zichtbare verandering
De winkeliers hebben een duidelijke wens: de Schoof vullen en nog aantrekke-

lijker maken voor een breed publiek. ,,Op dit moment gebeurt er al het nodige 
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Pro Nails & Spa

Sinds april 2016 kan iedereen voor de mooiste nagels 

terecht bij Pro Nails & Spa. De vriendelijke en deskundige 

eigenaren van deze nagelstudio voeren zowel manicure 

als pedicure behandelingen uit. Ze doen dit in een 

rustgevende setting, zodat ieder bezoek ook nog eens een 

zeer ontspannende ervaring wordt. Het resultaat is altijd 

hetzelfde: schitterende nagels, waarmee je mag worden 

gezien. Ook voor kunstnagels en bijzondere lak zit je 

goed bij Pro Nails & Spa. Klanten uit heel de regio weten 

de winkel in de Schoof inmiddels te vinden. Ongetwijfeld 

heeft dat te maken met de vele complimenten die de 

eigenaren al mochten ontvangen over de werkwijze en 

klantvriendelijkheid. Nieuwsgierig? Zes dagen per week 

wordt er met en zonder afspraak gewerkt, dus even 

binnenstappen is geen enkel probleem!

Knusss! Home & Living

In maart openden Angelique en Anouk hun gezellige winkel 

Knusss! Home & Living, waar zij trendy accessoires voor 

in en om huis verkopen. Het assortiment wordt regelmatig 

vernieuwd, waarbij de enthousiaste eigenaressen de 

seizoenen volgen. Daarom zijn er op dit moment allerlei 

leuke najaarsaccessoires te vinden. Waxinelichtjes op 

natuurlijke basis bijvoorbeeld, waardoor walm of zwarte 

uitstoot tot het verleden behoren. Ze zijn verkrijgbaar in 

diverse geuren. Vanaf half oktober ligt er ook een nieuwe 

serie kaarsen in de winkel. Daarnaast zijn er veel nieuwe 

plaids, in verschillende kleuren of met sterren. Knusss! 

Home & Living speelt met het assortiment bovendien in 

op de huidige trend: de industriële look, met veel ijzer, 

zwartwit en moderne kleuren als okergeel. Kortom, 

Knusss! heeft voor iedere smaak wel iets leuks.

Angelique en Anouk staan op 30 september ook op de 

Donckse Family Fair bij Huys ten Donck in Ridderkerk.

Een kennismaking met WINKELIERS 
uit De Schoof
Winkelcentrum De Schoof heeft het winkelend publiek een hoop te bieden. Kwaliteitszaken, een gevarieerd aanbod, 
regelmatig leuke evenementen. Maar alles staat of valt natuurlijk met het enthousiasme van de winkeliers. Zij maken 
met hun aanpak namelijk het verschil. Op deze pagina stellen wij enkele winkels aan u voor. Kom gerust zelf eens 
langs voor een nadere kennismaking! 

shoeby.nl  De Schoof 160, Hendrik Ido Ambacht

20% korting*
speciaal voor jou

op een artikel naar keuze.
* De korting is geldig op een artikel naar keuze uit de collectie van 

Shoeby Hendrik Ido Ambacht. Uitsluitend geldig t/m 31 december. 
Niet i.c.m. andere acties.
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Aanwinst
De zussen spreken dan ook van een goede start. Niet alleen omdat zij al veel 

vrouwen mochten verwelkomen in ‘t winkeltje’, maar vooral door de positieve 

woorden van de klanten. ,,We hebben zulke leuke en lieve reacties gekregen! 

Dat maakt ons natuurlijk erg blij. Het is toch fantastisch om te horen dat vrouwen 

ons een aanwinst voor De Schoof noemen? We geloofden in Ambacht, maar dit is 

echt boven onze verwachting”, zeggen ze.

Betaalbare collectie
De Sisters hebben ook in Hendrik-Ido-Ambacht een ruime collectie leuke, trendy 

en betaalbare kleding voor alle leeftijden samengesteld. De blik is daarbij nu ge-

richt op het najaar. Omdat de winter in aantocht is, spelen de zussen daar ook op 

in. De wekelijks wisselende collectie bevat daarom straks onder meer lekker war-

me vesten, leuke truitjes, laarsjes en sneakers. ,,We hebben dus altijd een actuele 

collectie om even te komen snuffelen. Voor iedere vrouw is er wel iets leuks te 

vinden, want we richten ons absoluut niet alleen op kleine maatjes”, benadrukken 

zij. Zo zijn er broeken tot en met maat 48 verkrijgbaar bij Sisters. De collectie in 

Hendrik-Ido-Ambacht loopt overigens niet helemaal gelijk met die in Zwijndrecht.

Warme sfeer
Natuurlijk ademt de winkel in De Schoof de kenmerkende, warme Sisters-sfeer. 

Bijgestaan door de ‘adoptie-Sisters’ Petruschka, Amy en Marscha zorgen de zus-

sen er voor dat vrouwen op het gemak kunnen winkelen. ,,We schenken iedereen 

alle aandacht en nemen altijd de tijd om een praatje te maken. Dat hoort er bij ons 

echt bij. Zelf vinden we dat ook hartstikke gezellig”, sluiten de Sisters af.

Kan de garderobe voor het najaar wel een aanvulling gebruiken? Kom dan eens 

snuffelen bij de gezelligste Sisters van de regio!

Sisters
De Schoof 150 | 3341 EB Hendrik-Ido-Ambacht | T: 078-6454463

Kort Ambachtlaan 119 | 3333 EK Zwijndrecht | T: 078-6124407

I: www.sistershoes.nl

f  Facebook Hendrik-Ido-Ambacht: Sisters Hendrik-Ido-Ambacht

f  Facebook Zwijndrecht: Sisters Zwijndrecht

In april openden de zussen Claudia en Kiki, beter bekend als de Sisters, de Ambachtse vestiging van hun gezellige 

kledingwinkel. Een stap waar zij zeker geen spijt van hebben. ,,We voelen ons meer dan welkom in De Schoof door 

alle lieve klanten die al een kijkje zijn komen nemen in onze mooie winkel”, vertellen zij enthousiast.

De Sisters zijn warm ontvangen in 
Hendrik-Ido-Ambacht!

Kom met deze kortingsbon 
zeker even kennismaken met 

de leukste Sisters

en ontvang € 5,- korting 
op een aankoop! 

Bij besteding vanaf € 25,- en niet geldig bij lopende 
aanbiedingen of uitverkoop.
Maximaal 1 bon per klant

ONZE NIEUWE COLLECTIE MONTUREN

oogwereld de groot

STIJLVOL
MODIEUS
& ELEGANT

winkelcentrum De Schoof 142 Hendrik Ido Ambacht T. 078 681 3387

nieuwe collectie.indd   1 10-02-17   09:49 11 |   SEPTEMBER 2017



JewelFashion
Vanaf heden shop je de leukste fashion uit Amsterdam,
Parijs en Milaan  bij  Jewelstore. Voor een betaalbare
prijs heb je unieke items van de merken:

Caddis Fly, Y.A.S., Lofty Manner en Milla.  

Onze collectie wordt 2 keer per week aangevuld 
met de eye-catchers van het moment.

Wil jij onder het genot van Italiaanse koffi e gestyled 
de deur uit? Kom  gezellig shoppen, de stylistes 
van Jewelstore staan voor je klaar!

Nubikk, IXXXI, Pimps&Pearls, ByLouLou Gabor, Shabbies,
CowboysBag, ViaVai 
Nubikk, IXXXI, Pimps&Pearls, ByLouLou Gabor, Shabbies,

De Schoof 32 - H.I.Ambacht - 078 68 194 18 
INSTA: @jewelstoreandmore - FB: @jewelstore 

www.jewelstore.nl
 

Candyshop

Dé snoepwinkel van Ambacht, wie kent hem niet? 

Candyshop, de grootste en goedkoopste uit de regio, is 

al ruim zestien jaar een begrip in de Schoof. Het grote 

assortiment aan bakken snoep wordt op ambachtelijke 

wijze voor u geschept en vormt voor kids een zoete inval en 

voor ouderen een bron van nostalgie. Voor iedere leeftijd en 

gelegenheid is er wel iets verkrijgbaar. Traktaties, speciale 

cadeautjes, ambachtelijke bonbons, geboorten, blikken 

snoep, suiker- en glutenvrij snoep, wekelijkse aanbiedingen 

of gewoon een lekkere eigen verwennerij; allemaal voor de 

laagste prijs! Eigenaresse Tjitske van Dijk(29), al tien jaar 

werkzaam bij de keten Candyshop, runt de winkel in de 

Schoof al bijna zes jaar met veel plezier. Elke dag ontmoet 

zij weer andere klanten in alle leeftijdscategorieën. Breng 

gerust eens een gezellig bezoek aan de winkel. U ruikt de 

geur, u proeft de smaak en er is altijd wel iets voor u bij. 

Team Candyshop staat zes dagen in de week voor u klaar!

Kaasbest

Kaasbest is al jaren een vaste waarde in de Schoof. Bij de 

speciaalzaak in kaas en noten is voor iedere gelegenheid 

wel iets lekkers te vinden. Het assortiment bevat zeer 

uiteenlopende kazen, met de uit de regio afkomstige 

Graafstroom kaas en de boeren Stolwijker als blikvangers. 

Tevens verkoopt Kaasbest een groot aantal buitenlandse 

kazen. Een stukje proeven mag altijd! Daarnaast zijn er 

noten in alle soorten en maten te vinden. Vers gebrand 

of juist ruw en ongebrand; Kaasbest heeft het allemaal. 

De diverse mixen, zoals de eigen Kaasbest mix, zijn een 

populaire delicatesse. Zelfs aan de sportievelingen wordt 

gedacht, want voor hen is er een speciale sportmix met 

besjes die de spierverzuring tegen gaan. Waar u ook voor 

komt, de vriendelijke medewerkers adviseren u graag. 

Zij werken al jaren in de winkel en vormen daardoor 

vertrouwde gezichten voor de uiteenlopende klantenkring 

van Kaasbest.

Een kennismaking met WINKELIERS 
uit De Schoof
Winkelcentrum De Schoof heeft het winkelend publiek een hoop te bieden. Kwaliteitszaken, een gevarieerd aanbod, 
regelmatig leuke evenementen. Maar alles staat of valt natuurlijk met het enthousiasme van de winkeliers. Zij maken 
met hun aanpak namelijk het verschil. Op deze pagina stellen wij enkele winkels aan u voor. Kom gerust zelf eens 
langs voor een nadere kennismaking! 

13 |   SEPTEMBER 2017



Goed en gezond slapen

Ervaar de slaaptest
Benieuwd welk bed bij jou past? Doe bij ons een slaaptest! In 8 minuten
ervaar je ter plekke hoe het voelt om in een persoonlijk ingesteld bed
te liggen. We bieden je vrijblijvend een persoonlijke slaapoplossing die
ervoor zorgt dat je weer iedere dag fi t en uitgerust wakker wordt!

√ Gratis bezorging en montage    √ Slaapadvies op maat    √ Best getest door consumenten    √ Gratis check-up aan huis    √ Gratis slaaptest, ook ’s avonds

de Heer Hendrik-Ido-Ambacht
Veersedijk 89
078-6813447
www.morgana.nl/hiambacht

365

Nu 30%
korting

op talloze
producten

Goed en

Nu 30%

 Gratis check-up aan huis    √ Gratis slaaptest, ook ’s avonds Gratis slaaptest, ook ’s avonds Gratis slaaptest, ook ’s avonds

G&W GezondheidsWinkel 
kiest bewust voor kwaliteit

Bewust inzetten op kwaliteit
Mensen weten de winkel in de Schoof om verschil-

lende redenen te vinden. ,,Een te hoog cholesterol, 

vermoeidheid, overgangsklachten of spier- en ge-

wrichtsklachten bijvoorbeeld”, zegt Wim. ,,Mensen 

komen bij ons voor een gezondheidsadvies. Daar 

willen wij graag het beste natuurlijke product bij zoe-

ken. In onze winkel is een ontzettend groot assorti-

ment verkrijgbaar. Bij de samenstelling hebben wij 

bewust ingezet op kwaliteit.” Tot de zorgvuldig ge-

kozen kwaliteitsmerken bij G&W GezondheidsWinkel 

horen onder meer Puro, Solgar, It’sPure en Orthica.

Alleen het beste
Vooral met Puro Foodsupplements heeft G&W Gezond-

heidsWinkel Ambacht al een langlopende samenwer-

king. ,,Puro spreekt mij om diverse redenen zeer aan. 

Zo ontwikkelen ze alleen supplementen op natuurlijke 

basis, zonder vulmiddelen. Normaal bevat een capsu-

le naast de hoofdvitamine ook nog andere stoffen ter 

opvulling, maar in de capsules van Puro zitten alleen 

werkzame stoffen. Bovendien doen ze voortdurend re-

search om het product te blijven verbeteren”, legt Wim 

uit. Het past bij de visie van G&W GezondheidsWinkel 

om klanten alleen het beste te bieden.

Puro Foodsupplements
Puro Foodsupplements bestaat al meer dan tien jaar 

en werd opgericht door Cor Lippens. Hij verwoordt 

de Puro-filosofie als volgt: ,,Als je kiest voor supple-

Vitamines en voedingssupplementen kunnen een goede bijdrage leveren aan 

het verlichten of verhelpen van uiteenlopende gezondheidsklachten. Maar voor 

een optimaal resultaat is het belangrijk om u vooraf goed te laten informeren. 

Wim Bergsen, eigenaar van G&W GezondheidsWinkel Barendrecht, Ridderkerk 

en Hendrik-Ido-Ambacht, raadt iedereen dan ook aan om eerst langs te komen 

voor een goed advies. ,,Zo kunnen wij uiteindelijk de juiste keuze maken uit ons 

ruime assortiment van kwaliteitsproducten”, vertelt hij.

10% KORTING

op een vitamine of  voedingssupplement 

naar keuze geldig tot 31 oktober

menten, wil je geen overbodige toevoegingen en kies 

je alleen wat je echt nodig hebt in de juiste vorm en 

dosering. Alleen het beste is goed genoeg voor jouw 

lichaam. Wij combineren de hedendaagse techno-

logie met de medisch onderzochte geschenken uit 

de natuur. Ons belangrijkste criterium is natuurlijk 

het resultaat en daarom hechten wij het grootste 

belang aan de puurheid en werkzaamheid. Pure en 

natuurlijke voedingssupplementen. Gewoon naturel; 

zoals het oorspronkelijk, in de werkelijkheid is; zon-

der het mooier of beter te laten lijken. Niets meer en 

niets minder.” Dankzij de jarenlange ervaring draagt 

Puro op deze manier bij aan een gezond lichaam en 

lifestyle, zowel nationaal als internationaal.

Nieuwsgierig wat vitamines of voedingssupplemen-

ten voor u kunnen betekenen? Kom dan zelf eens 

langs en vraag gerust om een deskundig advies.

G&W GezondheidsWinkel Ambacht
De Schoof 146

Hendrik-Ido-Ambacht

T: 078-6824550
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Délifrance

Al zeventien jaar vormt Délifrance de ideale tussenstop voor 

iedereen die tijdens het winkelen in de Schoof trek heeft 

gekregen. De lunchroom heeft heel de dag door wel iets te 

bieden en is daarom een ontmoetingsplaats voor de meest 

uiteenlopende bezoekers. Vriendinnengroepen komen 

er voor een gezellige high wine, er worden verjaardagen 

gevierd met koffie en verse taart, richting het weekend zijn 

de ovenfrites met saté erg populair en de jonge bezoekers 

smullen er van een kindermenu met cadeautje. Uiteraard 

worden in het atelier de création de lekkerste broodjes 

gemaakt, niet alleen van de vaste kaart, maar waar mogelijk 

ook op basis van persoonlijke wensen. Délifrance verzorgt 

daarnaast catering voor bedrijven en particulieren en biedt 

een uitgebreide ontbijtservice aan. De vestiging in Hendrik-

Ido-Ambacht staat bovendien bekend als de beste van 

Nederland op het gebied van hygiëne. Al vier jaar op rij 

wordt een 100% score behaald bij diverse tests!

Groots&kleintje

Sinds augustus heeft Groots&kleintje in de persoon van 

Aletta een nieuwe eigenaresse gekregen. Daarmee kwam 

voor de voormalig kleuterjuf een droom uit, want zij wilde 

altijd al eens een eigen winkel in kinderkleding beginnen. 

Ze besloot haar kans te grijpen en nam Groots&kleintje 

over. Aletta heeft er bewust voor gekozen om de vertrouwde 

sfeer en uitstraling te behouden, maar middels een 

verbouwing heeft ze wel degelijk haar eigen draai aan 

de winkel gegeven. Bovendien heeft ze enkele nieuwe, 

wat exclusievere merken aan de collectie toegevoegd. 

Daardoor zijn nu bijvoorbeeld de kleding van nOeser, Little 

Indians en Mingo, de laarzen van Bergstein en de leuke 

artikelen van het hippe merk Done by Deer verkrijgbaar bij 

Groots&kleintje. De nieuwkomers hebben een mooi plekje 

gekregen naast oude bekenden als Z8, Feetje en Vingino. 

Kortom, voor de leukste kinderkleding en cadeautjes kun je 

nog altijd terecht in de Schoof!

Een kennismaking met WINKELIERS 
uit De Schoof
Winkelcentrum De Schoof heeft het winkelend publiek een hoop te bieden. Kwaliteitszaken, een gevarieerd aanbod, 
regelmatig leuke evenementen. Maar alles staat of valt natuurlijk met het enthousiasme van de winkeliers. Zij maken 
met hun aanpak namelijk het verschil. Op deze pagina stellen wij enkele winkels aan u voor. Kom gerust zelf eens 
langs voor een nadere kennismaking! KEUKEN  

BIJ U 
THUIS

KIES UW 

Wij komen naar u toe: naar de plek waar de nieuwe 
keuken komt. Met elkaar bespreken we uw wensen. 

U kiest de materialen waarmee wij ter plekke het 
3D-ontwerp maken. Altijd voor een scherpe prijs, omdat 

we geen dure showroomkosten hebben. Dat is in uw 
voordeel! Maak vandaag nog een afspraak!

HOE HET WERKT

www.homekeukens.nl

KEUKEN  
BIJ U 

THUIS

KIES UW 

Wij komen naar u toe: naar de plek waar de nieuwe 
keuken komt. Met elkaar bespreken we uw wensen. 

U kiest de materialen waarmee wij ter plekke het 
3D-ontwerp maken. Altijd voor een scherpe prijs, omdat 

we geen dure showroomkosten hebben. Dat is in uw 
voordeel! Maak vandaag nog een afspraak!

HOE HET WERKT

www.homekeukens.nl
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COLUMN - Rob van Hal

Check, check dubbelcheck

De ‘leuke’ checks, zoals Facebook bekijken of door het aanbod van een 

videodienst scrollen, doen we vooral om tijd te doden. Informatieve checks, zoals 

nieuwssites afspeuren, doen we om controle te houden. Het verraste me dat dit 

ook als de belangrijkste reden wordt genoemd voor het checken of je nog goed zit 

met bijvoorbeeld je zorgverzekering, energieleverancier of hypotheek. Je zou toch 

denken dat je dat vooral doet omdat je daardoor kunt besparen. 

Sommige mensen checken hun hypotheek helemaal niet. Het grootste deel zegt 

hier geen zin in te hebben. Maar veel mensen denken er simpelweg niet aan dat 

hun hypotheekrente misschien omlaag kan. Zonde, want hiermee kun je soms 

honderden euro’s besparen op je maandlasten. En goed nieuws: deze check is 

binnen 1 minuut gepiept. Dus doe vooral even de rentecheck. En wie weet zit je 

goed of levert dat checken je toch nog iets op.   

Doe de RenteChecker op  

snsbank.nl/rentechecker.

PS. Ben je geïnteresseerd in het volledige onderzoek? Kijk dan op snsbank.nl/

checkonderzoek

SNS Bank Hendrik-Ido-Ambacht
De Schoof 71

3341 EB Hendrik-Ido-Ambacht

T: 030-6333694

I: www.snsbank.nl

Wanneer heb jij voor het laatst iets gecheckt? Je e-mail, 

bankrekening, Facebookpagina of je spiegelbeeld? 

Waarschijnlijk niet heel lang geleden, als ik naar 

mezelf kijk. We checken wat af met z’n allen. Op het 

schoolplein, in de trein, restaurants en op het werk: 

overal zie ik mensen bijvoorbeeld op hun smartphone 

kijken of er nog een berichtje binnen is gekomen of 

wanneer de trein precies gaat. Al die checks kosten 

ons een hoop tijd: 1 maand per jaar, blijkt uit onderzoek 

van SNS. Maar waarom doen we het en wat levert het 

eigenlijk op?

KARWEI H.I.Ambacht   |   Noordeinde 200   |   3341 LW  Hendrik-Ido-Ambacht   |   Tel. 078 - 681 6154   |   www.karwei.nl
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20 jaar Cascade – Tijd voor een feestje

Bekende namen waar nog kaarten voor te 

krijgen zijn:

De NITS, Eric van Sauers, Leonie Meijer, Erik van 

Muiswinkel, Vuile Huichelaar, Gare du Nord, Rene 

van Kooten en Shifting Daylight, Lebbis, Brace, 

The Kik, Danny Vera, Ronald Giphart & Bart Cha-

bot, Dikkie Dik (2+ voorstelling), The Amazing 

Stroopwafels, Eric Corton met ‘Ma’  (naar de co-

lums van Hugo Borst), The Adele Project. 

Naast alle bekende namen die dit seizoen voorbij ko-

men, zijn er uiteraard ook parels van voorstellingen 

die minder bekend zijn maar zeker de moeite waard. 

Denk bijvoorbeeld aan de cabaretvoorstelling van 

Vlaming Thomas Smith. Met zijn hilarische verhalen 

De zomervakanties zijn voorbij, het 'normale' leven 

is weer van start gegaan en dat betekent dat Casca-

de zich opmaakt voor een nieuw (theater)seizoen. En 

wát voor één. Cascade bestaat dit jaar 20 jaar en dat 

gaan we vieren ook. Een heel seizoen lang!

Allereerst trapten we op zaterdag 23 september het 

seizoen af met een prachtig jubileumfeest vol nieuw 

talent en oude Cascade gedienden. Daarna volgt het 

(theater)seizoen met een programma vol hoogtepun-

ten van de afgelopen 20 jaar Cascade. Wie zag er in 

Cascade Van der Laan & Woe niet voor de eerste keer? 

Of lachte al om Richard Groenendijk voordat hij voor 

uitverkochte grote zalen optrad? En zong met de hele 

vrouwenclub elk jaar mee met de hilarische muzikale 

shows van Vuile Huichelaar? Ze komen allemaal terug 

naar Hendrik-Ido-Ambacht om dit feestje met u mee te 

vieren.  Viert u het Cascade feestje ook mee? 

krijgt hij menigeen in een lachstuip. Of jong talent Tim 

Fransen. Vorig seizoen debuteerde hij met zijn filosofi-

sche cabaretprogramma, en daarna ging het hard. Er 

vielen superlatieven als 'buitengewoon' en 'de meest 

sprankelende cabaretvoorstelling van de afgelopen ja-

ren'. Daarbovenop werd het programma ook nog eens 

bekroond met de Neerlands Hoop 2016, de prijs voor 

het grootste cabarettalent. Nu is het eindelijk tijd voor 

een tweede voorstelling: 'Het kromme hout der mens-

heid'. Voor onze brochure tipte zelfs Theo Maassen 

hem: "Tim schreef mee aan mijn oudejaarsconference. 

Iedere comedian maakt wel eens een grap, die je zelf 

bedacht zou willen hebben. Bij hem waren dat er wel 

heel veel. Tim Fransen: ga hem zien!". 

Cultureel Centrum Cascade
Hoge Kade 50

3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht

facebook: Cultureel Centrum Cascade  

twitter:@Cascadetheater)

Jochem Myjer over 20 jaar Cascade:

"Ik heb me bij Cascade echt 
moeten invechten. Bij mijn eerste 
voorstelling 'Gegabber' zat er 48 

man in de zaal. Bij het tweede 
optreden 100, bij het derde 150 en 
pas de vierde voorstelling een volle 
bak. Dat is hoe het gaat; een mooie 

herinnering."

Een oudgediende van Cascade, cabaretier Onno  

Innemee keert ook terug. Dit keer met jong talent  

Liliane de Graaf. Samen spelen en zingen zij het beste 

& grappigste van Kees Torn. Een knappe jonge vrouw 

en een oudere, minder mooie man, maar zijn ze wel zo 

verschillend als je zou denken? Al is hier en daar een 

generatiebreukje duidelijk zichtbaar, humor is wat hen 

bindt. De muzikale talenten van haar en de humor en 

jarenlange ervaring van hem zorgen voor een theatraal 

OOK ADVERTEREN 
IN DIT MAGAZINE?
Voordijk 520

2993 BE Barendrecht

T  0180 745 096

E  r.debondt@penrpublishing.nl

I   www.penrpublishing.nl

Mix & Match binnen de vier kleurgroepen Botanical 
green, Denim blue, Industrial grey of Bohemian red en 
combineer met geweven dessins, betonlook en hippe 
patchwork patronen. Met kamerbreed tapijt of een eigen 
ontworpen vloerkleed op maat creëer je een originele, 
stijlvolle, maar vooral ook comfortabele leefruimte. dessohome.nl

uw dealer:

Voorzand 3
2984 BH Ridderkerk
T. 0180 433 055
info@denoorde.nl          www.denoorde.nl

hoogtepunt. Liliane en Onno naast én 

tegenover elkaar met als cement de 

mooiste en meest grappige liedjes 

van Kees Torn. Alleen dat al staat 

garant voor een unieke avond. Deze 

speciale voorstelling moet u bezoe-

ken als u Kees Torn-fan bent of als 

u Onno verrassend aan het werk wil 

zien of u bij de ontdekking wil zijn van 

het mooie nieuwe talent; Liliane.

Vier de feestdagen bij Cascade!
Voor u het weet komen de feestdagen er weer aan! 

Dat betekent tijd voor familie, vrienden en heel veel 

gezelligheid. Voor al deze aspecten bent u bij Cascade 

aan het goede adres. Er zijn verschillende zalen voor 

iedere gelegenheid te huur; van een totaal verzorgde 

kerstborrel voor al uw collega's tot aan een gezellig, 

intiem nieuwjaarsbijeenkomst met de familie geheel 

opgezet naar eigen invulling. In Cascade is heel veel 

mogelijk, waarbij altijd uitgegaan wordt van flexibiliteit, 

service en kwaliteit. 

Kijk voor het volledige activiteitenprogramma,  

mogelijkheid tot reserveren en meer informa-

tie over de diverse zaalhuurmogelijkheden op  

www.stichting-cascade.nl. 
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RESTAURANT DOK staat voor een avond uit, waarbij wij 
u meenemen op een reis door de franse- en mediterrane 
keuken. RESTAURANT DOK is bekend om de open keuken 
waar het team zorg draagt voor een huiselijke sfeer. 

Alles met een klassieke, maar tevens hippe touch.

Maasboulevard 134 | Zwijndrecht | www.bijdok.Nl

Bij DOK WIJNBAR kunt u in relaxte sfeer bij de open 
haard, op de chesterfield met heerlijke muziek genieten 
van diverse  mooie wijnen, speciale bieren, kleine hapjes 
en eventueel een heerlijke koffie met een likeurtje met 

een geweldig uitzicht op de dordtse kerk.

maasboulevard 134 | Zwijndrecht | www.bijdok.nl

In Dordrecht heeft DOK BAR & BITES nu de deuren 
geopend! Wij kiezen met zorg onze mooie verse 
producten en gaan voor goede service & ambiance. DOK 
BAR & BITES is een moderne bar met een uitgebreide 
wijnkaart, een Gin & Tonic- en een Cocktail kaart. Ook 
is er genoeg keuze in de Bites, lunch, borrel of diner 

‘to share’. 

Spuiboulevard 97E | Dordrecht  | www.bijdok.nl

VANAF 1 OKTOBER OOK LUNCH

PROEF, BELEEF EN ERVAAR BIJDOK.NL

DOK_Spread_A3.indd   3 12-09-17(wk37)   15:57



5 jaar garantie!

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

www.echtveilig.nl

Echt veilig
van huis met

Vanaf

995.-
compleet

geïnstalleerd
(incl. BTW)

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

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

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

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

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

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

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

Voor het Huis
Want daar moet u zich lekker 
veilig voelen!

Veilig wonen is helaas niet meer vanzelfsprekend. 

’s Nachts of overdag: inbrekers slaan massaal toe. 

Wie het heeft meegemaakt, weet hoe erg het 

is! Vernielde ramen of deuren. Dierbare spullen 

gestolen. En het idee dat er iemand bij u binnen 

heeft rondgespookt… Gelukkig kunt u zelf veel doen 

om inbraak - of herhaling daarvan te voorkomen. 

Met ons inbraakalarmsysteem wordt uw complete 

huis of appartement beveiligd tegen inbraak. Bij 

ongewenst bezoek verjaagt het luid alarm van de 

ingebouwde sirene al gauw elke ongenode gast uit 

uw woning.

 

Waarom Echt Veilig?
Uitstekende kwaliteit

Echtveilig gebruikt uitsluitend gecertifi ceerde 

componenten (NCP2). Na installatie door onze 

vakbekwame monteur ontvangt u een installatie 

certifi caat. Onze beveiligingssystemen zijn 

eerst grondig getest wat garant staat voor een 

uitstekende betrouwbaarheid.

 

Erkend

Echtveilig is al vele jaren een erkend 

beveiligingsbedrijf. Onze monteurs zijn goed 

opgeleid, vakbekwaam en in het bezit van het 

diploma T.B.V. (Technicus beveiligingsinstallaties).

Inbraakalarmsysteem

Veel mensen zeggen mij bang te zijn voor vals alarm. Persoonlijk zou ik banger 

zijn voor een echt alarm, of voor het feit dat ik niet gewaarschuwd wordt als er 

wat aan de hand is. Maar wellicht kan ik ook de angst voor een vals (of liever 

gezegd ongewenst) alarm wegnemen. Een goed geprojecteerd en geïnstalleerd 

alarmsysteem zal in principe niet zomaar afgaan. Bij een adviesgesprek zal de 

adviseur al letten op zaken die een alarm kunnen genereren. Denk hierbij aan 

bijvoorbeeld huisdieren, zoninval  of luchtroosters. Er zal gekozen worden voor 

detectoren die voor uw situatie geschikt zijn. Daarnaast wordt er rekening gehou-

den met het bediengemak van het systeem. De bediening kan uiteraard met de 

code, maar ook met een afstandsbediening, een proximitytag (sleutelhanger) of 

via een app op de mobiele telefoon.

Kort samengevat kan een gespecialiseerd beveiligingsbedrijf uw woning een stuk 

veiliger maken, zonder dat dit uw leven onnodig compliceert. Een ongewenste be-

zoeker zal in het vervolg doorlopen naar uw buren, hiervoor alvast onze excuses.

Echt Veilig
Houtkopersstraat 42  |  3334 KD Zwijndrecht

T: 078-6105922  |  I: www.echtveilig.nl  |  E: info@echtveilig.nl

"Bij ons valt er toch niets te halen" is met afstand 

de door ons meest gehoorde quote van mensen die 

nog geen alarmsysteem hebben. Helaas lijkt het 

inbrekersgilde hieraan geen boodschap te hebben. 

Daarnaast lijkt het hebben van een alarmsysteem vaak 

zelfs nog een taboe. Dit terwijl heden ten dage iedereen 

wel in het bezit is van een computer, smartphone of 

tablet, de auto is terug te vinden via een app en de 

thermostaat kunnen we vanaf een terras in zuid Spanje 

bijstellen met de mobiele telefoon. Wat is er dan zo eng 

aan een alarmsysteem?

HET TABOE VAN BEVEILIGING
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JOSI Interieur  steeds vaker 
betrokken bij projecten voor bedrijven

Project bij uitgeverij
De Bondt Publishing, de uitgever van onder meer dit magazine, is sinds dit jaar ge-

vestigd in een nieuw pand. Voor de inrichting kwamen zij bij JOSI Interieur terecht. 

,,Directeur Ramon de Bondt nam contact met ons op. In een gesprek hebben wij 

zijn wensen geïnventariseerd. Hij was op zoek naar een aantal mooie meubels om 

zo het kantoor van een huiskamersfeer te voorzien”, vertelt Gino. Aan de hand van 

de wensen, ontwierp JOSI Interieur een voorstel om de ruimte sfeervol in te vullen. 

Dat werd uiteraard weer met de klant besproken voor de definitieve keuze werd 

gemaakt. ,,Ons voordeel is dat we vanuit onze winkel een groot, gevarieerd aanbod 

hebben. Banken, tafels, stoelen, stoffen en kleden, maar indien gewenst verzorgen 

we ook lampen en diverse vormen van wand- en raamdecoratie. Totaalinrichting is 

dus prima mogelijk”, legt Gino uit. Klanten mogen daarbij uiteraard rekenen op de 

persoonlijke aandacht die zo kenmerkend is voor JOSI Interieur.

Zeer geslaagd
Het project bij De Bondt Publishing kende enkele bijzonderheden. ,,Er staat een 

bar in het kantoor. Daar hebben we comfortabele krukken met een luxe uitstra-

ling bij gezocht. Verder was er behoefte aan een loungehoekje. Dit hebben we 

gecreëerd door middel van een bank, fauteuils, een poef en een kleine ronde 

tafel”, vertelt Gino. De absolute eyecatcher is echter de lange tafel met bank en 

stoelen, die door de werknemers van de uitgeverij voor diverse doeleinden wordt 

ingezet. Zij voeren er overleg, spreken er met klanten en nuttigen er ook de lunch. 

Directeur Ramon de Bondt noemt zowel de samenwerking als het eindresultaat 

zeer geslaagd: ,,Het ziet er prachtig uit, we krijgen van iedereen die hier voor het 

eerst komt complimenten. Ik heb de wijze waarop Gino en Ivo meedachten als erg 

prettig ervaren. Bijzonder dat zij eigenlijk precies met het plaatje kwamen dat ik 

al die tijd al in mijn hoofd had. Ze hielden mij ook voortdurend op de hoogte van 

de voortgang. Als finishing touch worden er binnenkort nog lampen geplaatst, ook 

daarover verloopt het contact zeer prettig.”

Showroom
Vanzelfsprekend blijft JOSI Interieur zich ook op de particulier richten. De 

showroom dient als inspiratiebron voor iedereen die op zoek is naar een nieuwe 

inrichting van de woning. ,,We hebben een spreekkamer om in alle rust met de 

klant te overleggen. Als zij dat vragen, komen we uiteraard ook op locatie”, zegt 

Gino tot besluit.

Nieuwsgierig? Bekijk dan eens de website of kom langs. De showroom van JOSI 

Interieur is van woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en op zater-

dag van 10.00 tot 15.00 uur geopend. Maandag en dinsdag bent u op afspraak 

welkom. In overleg is afspreken buiten de openingstijden geen enkel probleem.

JOSI Interieur
Antoni van Leeuwenhoekstraat 2 (inpandig bij Jordens)

3331 ET Zwijndrecht

T: 078-6196030

I: www.josi-interieur.nl

E: info@josi-interieur.nl

f  Josi Interieur

Onderzoek heeft uitgewezen dat een inspirerende 

werkomgeving een positief effect heeft op de geleverde 

prestaties. Steeds vaker kiezen bedrijven bij de inrichting 

van hun pand dan ook voor een huiselijke sfeer. 

Meedenken over het creëren van een interieur met een 

warme uitstraling is Gino Jordens en Ivo Signorini van 

JOSI Interieur op het lijf geschreven. ,,Wij hebben alle 

mogelijkheden in huis om dergelijke projecten uit te 

voeren”, zegt Gino in de showroom in Zwijndrecht.

EEN SFEERVOL INTERIEUR BEGINT.... 

                                bij JOSI Interieur!

Openingstijden showroom: woensdag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur, zaterdag 10.00-15.00 uur. Openingstijden showroom: woensdag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur, zaterdag 10.00-15.00 uur. 27 |   SEPTEMBER 2017 SEPTEMBER 2017 | 26



HAVE A SEAT…. bij JOSI Interieur!

Spa
De Spa heeft een chique, 

landelijke uitstraling. Verkrijgbaar 

met handgreep aan de 

achterkant, maar ook zonder, 

vanaf  € 253,00

Northam
Ook de stoere en landelijke Northam is echt 
een stoel van nu, die goed in een modern 
interieur kan staan. Vanaf  € 289,00

Caitlin
Een stoel met een 

landelijke uitstraling,  

vanaf € 177,00

Flemming
Een stoere stoel, verkrijgbaar in diverse 
uitvoeringen. Met 4 stalen poten en 4 houten 
poten of zonder armleuningen vanaf  € 347,00, 
met houten poot vanaf  € 294,00, zonder 
armleuning met houten poot vanaf  € 198,00 
en zonder armleuning met metalen poot vanaf  
€ 256,00. Kies de variant die bij je past!

Iizz
De moderne lizz past perfect in 

een trendy interieur. Stoer, met 

wieltjes. Vanaf  € 237,00

Flex 
De stoere Flex is ook verkrijgbaar met 
armleuningen, al vanaf  € 199,00

Lexos 
De stoere Flex is ook 
verkrijgbaar met armleuningen, 
al vanaf  € 199,00

Stoelen op maat 

JOSI Interieur heeft een zeer gevarieerd aanbod aan mooie, 

comfortabele stoelen. Ze worden in de showroom gepre-

senteerd in een bijzondere stoelenwand. Het is mogelijk om 

verschillende stoelen te selecteren, waarmee JOSI Interieur 

vervolgens bij u aan huis komt om ter plekken te zien hoe zij 

passen in het interieur. Zo krijgt u de perfecte stoel en het 

juiste advies. Hieraan zijn geen kosten verbonden!

Alle stoelen kunnen in verschillende stoffen en leersoorten wor-

den geleverd, de poot is uitvoerbaar in beuken- of eikenhout 

in verschillende kleuren. Op deze pagina een kleine greep uit 

de collectie. De gehele collectie is te zien op de website 

 www.josi-interieur.nl

In de maand oktober zit je 

extra goed bij JOSI Interieur! 

Nu 10% korting óf 1 stoel 

gratis bij aankoop van zes 

stoelen.

GEEF HET INTERIEUR EEN EIGEN KARAKTER MET DE KLEDEN VAN….  

JOSI Interieur!
JOSI Interieur heeft een mooie collectie kleden van de Munck en Brinker carpets. Een groot deel hiervan is in elke maat 

verkrijgbaar! Met behulp van de endless collectie kan bovendien eindeloos gecombineerd worden, zodat u aan de hand van 

de vele stalen echt een kleed kiest dat past bij uw wensen. Natuurlijk zijn wij altijd bereid om u persoonlijk te adviseren en 

te helpen bij het uitzoeken van het kleed dat uw interieur een eigen karakter geeft. Standaardmaten worden snel geleverd.

JOSI Interieur heeft de stalenkast van Brinker kleden!

Jero
Gave barstoel verkrijgbaar in  

zithoogte 65/80. Verschillende 

kleuren mogelijk voor de poot, 

vanaf € 336,00

Lille
Ook uitvoeringen mogelijk met iets 

hogere of lagere rug, vanaf € 259,00

Openingstijden showroom: woensdag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur, zaterdag 10.00-15.00 uur. Openingstijden showroom: woensdag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur, zaterdag 10.00-15.00 uur.

f JOSI Interieur
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KOM OOK EENS AAN TAFEL…. bij JOSI Interieur!
Tafels in verschillende uitvoeringen 

De tafels van JOSI Interieur passen in elk interieur, doordat er heel veel verschillende uitvoeringen zijn! In boomstam-

blad, met of zonder scheuren, met knoesten of zonder afwerking, modern, stoer; alles wat u zoekt, is er wel te vinden. 

Ook de poten zijn in vele variaties leverbaar: in kruispoot, rechte stalen poot of houten poten.

De tafels zijn in elke maat verkrijgbaar, ook in ronde plant, half hoog en als bartafels. Op deze pagina een kleine greep 

uit de collectie. De gehele collectie is te zien op de website www.josi-interieur.nl

Massief eikenblad, vanaf 
150 cm, prijs vanaf  

E 1127,-

Massief eiken, vanaf  
160 cm, prijs vanaf   

E 1390,-

WAT SCHITTEREN DE LAMPEN….  bij JOSI Interieur!
LAMPEN NAAR EIGEN SMAAK 

JOSI Interieur verkoopt een prachtige collectie lampen, geheel naar eigen smaak samen te stellen. Het leuke is namelijk 

dat u de kap zelf kunt ontwerpen. Van de maat tot de binnenkant. Er is keuze uit heel veel verschillende kappen,  

ook van de merken Duran & Ambiance interieur, Romy & ETTC. Natuurlijk staan wij klaar voor een persoonlijk advies.

VERKRIJGBAAR BIJ JOSI INTERIEUR: LAMPEN VAN DURAN, HELEMAAL NAAR EIGEN WENS SAMEN TE STELLEN
f JOSI Interieur

EEN RUSTIG AVONDJE OP DE BANK BEGINT…. 
bij JOSI Interieur!

Vele maten en soorten 
Lekker een avondje thuis op de bank, dat vinden we toch allemaal heerlijk? Zeker als het zo’n mooie bank van JOSI Interieur 

is. De collectie bevat prachtige modellen in vele soorten en maten. Van landelijk tot modern en van stoer tot Chesterfield. Er is 

keuze uit veel stoffen, ook te combineren met de eetkamerstoel of met leer.

Alle banken zijn in verschillende maten verkrijgbaar. Indien gewenst komen wij graag bij u thuis voor een gratis advies aan 

huis. Op deze pagina een kleine greep uit de collectie. De gehele collectie is te zien op de website www.josi-interieur.nl

Vanaf E 867,-!

Vanaf E 884,-!

Zie onze gehele collectie  fauteuils en 
banken op onze website.

Hoek vanaf  E 1999,-! 
Eventueel te leveren in andere 
hoekopstellingen en acties.

Vanaf E 476,-!

Openingstijden showroom: woensdag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur, zaterdag 10.00-15.00 uur. Openingstijden showroom: woensdag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur, zaterdag 10.00-15.00 uur. 31 |   SEPTEMBER 2017 SEPTEMBER 2017 | 30



Een nieuw plafond in 1 dag!

terwijl de meubels
blijven staan

PLAMECO RIDDERKERK
Gieterijstraat 84 (Havenstraat-zijde) 

2984 AB Ridderkerk - of bel: 0180-396100 of 06-20201306

Bezoek onze showroom
dinsdag t/m zaterdag: 10.00-16.00

Plafonds • Sierlijsten • Verlichting

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

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

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

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

Onze eigen productie 
is uw voordeel!

www.kastenstudio.eu n info@kastenstudio.eu

Koop rechtstreeks bij de fabriek en bespaar tot wel 40% Hotel Kinderdijk veelzijdige 
horecagelegenheid op unieke locatie

Gevestigde naam
Het pand heeft al een horecafunctie sinds sociëteit ‘Ons Genoegen’ er eind ne-

gentiende eeuw de deuren opende. Het woonhuis met café bleef lang bestaan, 

tot het in de Tweede Wereldoorlog op last van de Duitsers werd afgebroken. De 

gemeente besloot later over te gaan tot herbouw. Het pand kwam in bruikleen bij 

de familie Van der Valk, die in 1957 eigenaar werd. Nadat zij het verkochten, ging 

het bergafwaarts en het eens zo roemruchte hotel-restaurant sloot zelfs de deu-

ren. ,,Dat was de heer Ljubicic, ondernemer en eigenaar van een scheepswerf 

hier verderop, een doorn in het oog. Twee jaar geleden besloot hij Hotel Kinderdijk 

te kopen en na een grondige opknapbeurt te heropenen.”

Breed publiek
Hotel Kinderdijk is geschikt voor een breed publiek. Toeristen bijvoorbeeld, die een 

bezoek aan de wereldberoemde molens combineren met koffie met gebak of een 

lunch in het hotel-restaurant. ,,Wij zijn aangesloten bij Route.nl, waardoor Hotel 

Kinderdijk het vertrek- en eindpunt van diverse fiets- en wandelroutes vormt. Ook 

gezinnen weten ons te vinden voor een avondje uit, terwijl grote gezelschappen 

hier terecht kunnen voor feesten of partijen.” Het restaurant opent zeven dagen 

per week om 11.00 uur, de keuken is van 12.00 tot 21.00 uur geopend. In april 

werd ook de hotelfunctie weer opgepakt, waardoor gasten kunnen verblijven in 

een van de negen hotelkamers. Uiteraard zijn die van alle gemakken voorzien, 

zoals WiFi, eigen badkamer en televisie.

Lokale producten
Ieder kwartaal wordt de menukaart van Hotel Kinderdijk vernieuwd. De chef-kok 

verrast de gasten echter ook graag met leuke gerechten buiten de kaart om 

en staan in overleg altijd klaar om speciale wensen in te willigen. ,,Bij de be-

reiding wordt voornamelijk met ambachtelijke producten van lokale leveranciers 

gewerkt”, vertelt Wim. ,,Vlees en kaas van boerderijen uit de buurt, brood van de 

plaatselijke bakkerij en gebak van Patisserie Marijn. We zoeken bewust naar die 

samenwerking.”

Zakelijke gasten
Er is nog een doelgroep die meer dan welkom is bij Hotel Kinderdijk: de zakelijke 

gast. ,,Onze benedenruimte is prima geschikt om bijvoorbeeld een vergadering 

te houden, gekoppeld aan een lunch, diner of een activiteit in de omgeving. In de 

toekomst willen we ook het ontbijt en de lunch meer toespitsen op de zakenman. 

Of zakenvrouw natuurlijk”, legt Wim uit. Dankzij de ligging in de buurt van de 

snelweg is Hotel Kinderdijk prima bereikbaar. Bezoekers kunnen de auto kwijt op 

het ruime parkeerterrein.

Dat Hotel Kinderdijk is gevestigd op een toplocatie 

is een understatement. De unieke combinatie van 

het uitzicht op de molens van Kinderdijk én rivier de 

Noord maakt van de veelzijdige horecagelegenheid in 

de Alblasserwaard namelijk een absolute toeristische 

trekpleister. Na een heropening in 2016 is het team 

klaar om Hotel Kinderdijk weer terug op de kaart te 

zetten. ,,Wij zien het als uitdaging om de naam van 

vroeger terug te winnen”, zegt Wim Zeijlemaker.

Nieuwsgierig? Kom dan gerust eens langs om zelf te ervaren wat Hotel Kinderdijk 

te bieden heeft!

Hotel Kinderdijk
West Kinderdijk 361

2953 XV Alblasserdam

T: 078-6451497

I: www.hotel-kinderdijk.nl

E: info@hotel-kinderdijk.nl
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Tegen inlevering van deze bon...

GRATIS schetsontwerp!

Tuinzorgen? Of een verzorgde tuin?

ACTIE!

Wij ontzorgen u graag op alle tuingebieden!

Van der Wel Hoveniers BV
Voorweg 23a
2988 CG Ridderkerk

T  0180 - 628 753
M  06 - 51 14 94 52
E  info@vanderwelhoveniers.nlvanderwelhoveniers.nl

TUINOntwerp

TUINAanleg

TUINOnderhoud

TUINVerlichting

TERRASReinigen

KUNSTGras

HOUTWerk

BOOMVerzorging

Wenst u meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op!
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Zoals bijna iedereen heeft Simone ook weleens iets gelezen over samengestelde 

gezinnen. Maar wat is dat nou eigenlijk en wat moet er dan allemaal geregeld 

worden? Is het verstandig om een samenlevingscontract op te laten stellen of 

is dat niet nodig? Hoe gaat het met de kosten van hun kinderen, moeten ze die 

delen? Heeft haar nieuwe relatie met Richard invloed op de partneralimentatie 

die ze ontvangt? En hoe gaat dat eigenlijk bij het kopen van een nieuw huis? 

Simone ziet door de bomen het bos niet meer. Ze heeft zoveel vragen en zelf 

komt ze er niet uit.

Simone en Richard hebben beiden veel stress om alles goed geregeld te krijgen. 

Hun grootste wens is om als één grote gelukkige familie onder een dak te wonen. 

Maar om dat te kunnen bewerkstelligen zullen er eerst een aantal belangrijke 

punten opgehelderd moeten worden. 

Uit onderzoek blijkt dat er in Nederland wel 184.000 samengestelde gezinnen 

zijn. Geen enkel gezin is hetzelfde. Na een scheiding de liefde weer een kans ge-

ven, kan op het eerste gezicht veel onzekerheid met zich meebrengen. Niet alleen 

bij jezelf, maar ook bij je kinderen. Vinden zij je nieuwe partner aardig? Staat er 

een verhuizing op de planning? Het kan zijn dat je druk bezig bent met het zoeken 

naar een geschikte woning die aan al jouw wensen voldoet. Daar komt veel bij 

kijken en het is van belang om zoveel mogelijk risico’s uit te sluiten. De “witte-

broodsweken” dreigen dan ondergesneeuwd te worden door onmogelijkheden en 

zorgen. Het is heel begrijpelijk dat je niet goed weet waar je moet beginnen en 

hoe je dit het beste aanpakt. 

Door hulp in te schakelen kun je net als alle andere gelukkige koppels op zoek 

gaan naar een huis, dat groot genoeg is voor jullie nieuwe gezin. Met een gespe-

cialiseerde professional kun je heel doelgericht de zaken bespreken en oplossen 

waar je (te) veel zorgen over hebt. Het is van belang om jullie nieuwe (financiële) 

situatie inzichtelijke te maken. Tijdens een afspraak met een family mediator of 

een familierechtadvocaat is het mogelijk om de verschillende opties te bespre-

ken. Vragen als “heeft een nieuwe relatie invloed op mijn te ontvangen of betalen 

partneralimentatie?” kunnen door een gespecialiseerde professional snel en hel-

der beantwoord worden. 

Begeef je jezelf in een soortgelijke situatie? Neem dan contact op met Wampie 

van Arkel (Van Arkel Familierecht te Hendrik Ido Ambacht) via 078-6208734 of 

info@vafam.nl. Zo kun je met een positief gevoel binnenkort misschien al wel 

beginnen met het inpakken van je spullen!! 

*De gebruikte namen zijn om privacyredenen gefingeerd.  

COLUMN 

Kort na haar scheiding is Simone (40) haar nieuwe 

liefde Richard (43) tegengekomen*. Ze is helemaal in 

de wolken! Hij is verliefd op haar en het belangrijkste is 

dat zowel de kinderen van Simone als Richard het ook 

leuk en fijn vinden. Ze wil zo graag weer verder met haar 

leven, genieten van de liefde! Maar op dit moment hangt 

er nog een donkere wolk boven; nog niet alles loopt op 

rolletjes… Zowel haar huis als het huis van Richard is 

veel te klein om samen in te kunnen wonen.



EMMERY GROEP INZETBAAR OP BREED GEBIED!

Augustapolder 2-6 • 2992 SR Barendrecht 
Tel: 0180-612843 • Fax: 0180-616905

Mail:  info@emmerygroep.nl •  Internet: www.emmerygroep.nl

Soof is al 9 jaar een lid van ons gezin. Vooral ons zoontje Max is gek 

op haar. De laatste tijd merken wij wel dat Soof wat strammer wordt 

en ze drinkt meer. Vorige week kwam Max met zijn tandenborstel aan 

om de tanden van Soof te poetsen. Ze stinkt nogal uit haar bek…. 

Nu Soof een bejaarde dame begint te worden hebben wij een 

afspraak gemaakt bij onze dierenarts voor een senioren check. Haar 

bloed en urine is nagekeken. Hieruit blijkt dat ze een verminderde 

nierfunctie heeft. Maar met de juiste medicijnen hopen wij nog lang 

van haar te kunnen genieten. Voor de rotte kies hebben wij binnenkort 

een afspraak, dan zal de stank ook verdwijnen.

Fam. De Jongh - Ridderkerk

www.dierenkliniekridderkerk.nl T. 085 – 273 19 19
Vestigingen in Hendrik-Ido-Ambacht, Ridderkerk, Rotterdam en Zwijndrecht.

Maak nu ook een afspraak voor uw hond of kat tijdens de maand van het oudere dier. Heel de maand oktober krijgt u een fi kse korting op het 
seniorenconsult. Check de website voor meer informatie.

Maak van uw hoofdkussen  
geen bijzaak!

Selecteren op diverse eigenschappen
Het ideale hoofdkussen hangt samen met verschillende factoren en persoonlijke 

voorkeuren. Dat maakt dat mensen het soms lastig vinden om de juiste keuze 

te maken, terwijl de ondersteuning van het hoofdkussen wel degelijk essenti-

eel is voor een goede nachtrust. ,,Daarom helpen wij graag door te selecteren 

op diverse eigenschappen”, vertelt Teunis. ,,Allereerst adviseren wij vanuit de 

slaaptest in onze slaapcabine altijd een combinatie van bedbodem, matras en 

hoofdkussen. De test geeft inzicht in de slaaphouding. Een zijslaper heeft een 

ander ondersteuningsniveau nodig dan een rug- of buikslaper. Ook het type bed 

speelt een rol, net als de te maken keuze tussen bijvoorbeeld een dons of een 

latex hoofdkussen. Wij houden ook rekening met eventuele  allergieën.”  Bij Mor-

gana zijn hoofdkussens in verschillende prijsklassen verkrijgbaar, van € 25,- tot 

en met € 220,- per kussen.  

Combinaties
Teunis merkt wel dat mensen meer waarde aan het hoofdkussen hechten.  

,,Ze zoeken de laatste jaren bewuster naar ergonomie en wij haken er als 

slaapadviseurs ook meer op in”, zegt hij. De laatste technologische ontwikke-

ling is het zogenaamde combikussen, dat bestaat uit een kern van latex en een 

toplaag van dons. ,,Ideaal voor iedereen die wel de actieve ondersteuning zoekt, 

maar ook het traditionele gevoel van een kussen wil behouden. Wij hebben dit 

Excellent-hoofdkussen ook in de collectie.”

Nieuwsgierig? Vraag er dan gerust naar. De slaapadviseurs van Morgana staan 

altijd voor u klaar om samen de beste persoonlijke oplossing te zoeken.

Morgana De Heer
Veersedijk 89

3341 LL Hendrik-Ido-Ambacht

T: 078-6813447

I: www.morgana.nl

E: h.i.ambacht@morgana.nl

Wanneer je op zoek gaat naar een nieuw bed zijn de 

eerste zaken waar je aan denkt vaak de bedbodem en het 

matras. Het hoofdkussen als belangrijk onderdeel van het 

gehele slaapsysteem is vaak een bijzaak. Dit valt ook de 

slaapadviseurs van het Ambachtse familiebedrijf Morgana 

De Heer op. ,,Terwijl hoofdkussens juist een hoofdzaak 

zouden moeten zijn bij een compleet slaapsysteem”, zegt 

Teunis Bil. Hij legt uiteraard graag uit waarom. 

Top 3
Tips bij de keuze voor het juiste hoofdkussen
1 Het kussen dient aan te sluiten op de meest ontspannen slaaphouding
2 Bespaar bij de aankoop van een matras nooit op het hoofdkussen
3  Vervang een hoofdkussen tijdig, want dit is na vier / vijf jaar aan 

vervanging toe

FOUT GOED
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De zelfstandige optiekzaak Ambacht Optiek aan de Avelingen is al jaren het ver-

trouwde adres voor iedereen die op zoek is naar een bril of contactlenzen. Het 

vinden van de juiste oplossing voor de klant staat daarbij voorop. ,,Wij hebben 

tijd en aandacht voor onze klanten en zorgen voor een advies op maat”, vertelt 

Barry Reijnen.

Gezellige dorpswinkel met regionale aantrekkingskracht
Barry is sinds 2015 eigenaar. Hij werkt samen met Hans Kuipers, al jaren een 

vertrouwd gezicht in de winkel. Barry en Hans hebben de kennis en ervaring in 

huis om de ogen op gedegen wijze te onderzoeken en vervolgens een bijpas-

send advies te geven. ,,De jarenlange ervaring en de goede verstandhouding met 

zorgaanbieders in de regio zorgt ervoor dat we bij twijfels over de ooggezondheid 

snel en adequaat kunnen handelen. Goed luisteren naar de klant is daarbij een 

vereiste”, zegt Barry. Hij omschrijft Ambacht Optiek als een gezellige dorpswinkel 

met veel vaste klanten uit de nabije omgeving. ,,Omdat we iets interessants te 

bieden hebben, beschikken we echter over aantrekkingskracht in de hele regio.”

Oplossingen op maat
Dat komt niet alleen tot uiting in het bijzondere en kwalitatief goede assortiment, 

uiteenlopend van de huiscollectie tot karakteristieke en net wat apartere mer-

ken, maar ook in de mogelijkheid om oplossingen op maat te vinden. ,,Eigenlijk 

doen we niets anders meer. De bril is een custom made oplossing geworden, 

die inspeelt op de individuele behoefte. De één gebruikt dagelijks langdurig een 

beeldscherm, de ander zit veel op de weg en weer een ander ziet minder scherp 

Ambacht Optiek 
onderscheidend door persoonlijke 
aanpak

in het donker. Dankzij de moderne technologie is overal wel een oplossing voor 

te vinden”, legt Barry uit. Met contactlenzen is dat niet anders. Als specialist zet 

hij bovendien in op een goede nazorg en begeleiding, om op die manier de juiste 

keuze uit het grote aanbod te kunnen maken.

Onderscheid
Barry is overtuigd van het feit dat winkels dankzij hun aanpak het verschil kunnen 

maken. ,,Natuurlijk is er online veel mogelijk. Maar uiteindelijk onderscheiden wij 

ons door middel van kwalitatief goede zorg, een gedegen en deskundig advies en 

natuurlijk het menselijke aspect. Wij maken graag een praatje met de klant, dat 

ga je op internet niet vinden”, zegt hij tot besluit.

Toe aan een nieuwe bril of het gevoel dat uw zicht minder wordt? Kom dan gerust 

eens langs bij Ambacht Optiek en ervaar zelf hoe zij te werk gaan.

Ambacht Optiek
Avelingen 22

3343 EA Hendrik-Ido-Ambacht

T: 078-6816766

I: www.ambachtoptiek.nl

E: info@ambachtoptiek.nl

V+ | Soepel schakelen, scherp blijven zien
V+ staat voor Vision Plus: deze multifocale brillenglazen veraangenamen het 

leven van een brildrager aanzienlijk. Ze voldoen namelijk aan alle moderne eisen 

en koppelen het breedst mogelijke gezichtsveld aan minimale vertekeningen. 

De schakeling tussen dichtbij en veraf kijken verloopt daardoor zeer soepel. 

Bovendien is iedere denkbare individuele optie mogelijk. Een groter leesdeel, een 

ruimer vertedeel; alles kan. De glazen vormen namelijk een unieke maatoplossing 

op basis van de gegevens van de oogmeting, draagwijze van het montuur, eerdere 

ervaringen en uw levensstijl!

UV Control en Blue Control | Bodyguards voor uw blik
Blauw licht en schadelijke UV-straling hebben een negatieve invloed op de 

ogen. Door het kijken naar schermen van smartphones, tablets, laptops en tv 

liggen overbelasting van de ogen, vermoeidheid en slapeloosheid op de vloer. 

De BlueControl coating van Hoya neutraliseert de effecten van het blauwe licht. 

De UVControl gaat nog een stap verder. Deze coating beschermt de gevoelige 

huid rondom de ogen en beschermt tegen de invloed van UV-straling. Daardoor 

worden de glazen van Hoya ook wel de bodyguards van uw blik genoemd. In 

combinatie met de hardste coating ter wereld, de Hi-Vision LongLife, is de duur-

zaamheid gegarandeerd. Deze coating is namelijk tot zeven keer krasbestendiger 

dan standaard en stoot vuil, vet, stof en water af.

Meer weten over de multifocale oplossingen? 

Informeer dan eens bij Ambacht Optiek.

Een multifocale bril is maatwerk
Optimaal zicht op alle afstanden, dat is het doel van een multifocale bril. Omdat geen enkel oog hetzelfde is, zijn de 

gebruikte glazen ook altijd anders. Een multifocale bril is dus altijd een kwestie van maatwerk! Ambacht Optiek werkt 

hiervoor met het Hoyalux ID V+ multifocaal van Hoya.

VERAF

TUSSEN

DICHTBIJ

Traditioneel Multifocaal

VERAF

TUSSEN

DICHTBIJ

Hoyalux iD V+ Multifocaal

Deze actie loopt t/m 30 nov of tot de  
voorraad strekt

Bij aankoop van een paar  

HOYALUX ID V+ MULTIFOCAAL  
krijgt u van ons een ultrasone reiniger cadeau. 

  U houdt hiermee uw bril in topconditie.
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Als specialist op gebied van contactlenzen is Ambacht 

Optiek zeer goed in staat om u op de juiste wijze te 

adviseren over het gebruik van contactlenzen. Vanzelf-

sprekend werken zij met moderne meetmethodieken 

en worden er verschillende oplossingen geboden. Denk 

hierbij aan zachte dag- of maandlenzen, vormstabiele 

harde lenzen of nachtlenzen. ,,Het is bij ons mogelijk  

om al vanaf 16 euro per maand lenzen te dragen”, 

vertelt Barry.

Comfort en gemak
De populairste en meest gekozen oplossing is het dragen van zachte lenzen. Barry 

begrijpt wel waarom: ,,Ze geven een hoop comfort, zijn makkelijk af te wisselen 

met het dragen van een bril en bovendien heb je altijd lenzen op voorraad.” Een 

andere vaak voorkomende oplossing zijn de zogenaamde harde contactlenzen. 

Deze worden op maat gemaakt, bieden vaak een stabieler zicht en gaan over het 

algemeen meerdere jaren mee. Ze bieden echter niet altijd het comfort en het 

gemak van een zachte lens.

Nachtlenzen voor scherp zicht overdag zonder bril of lenzen
Sinds enige jaren bestaan er ook nachtlenzen. Een bijzondere oplossing, want door 

’s nachts lenzen te dragen, is het zicht de volgende dag scherp. Gedurende de slaap 

corrigeren de lenzen namelijk de ogen. ,,Ideaal voor iedereen die overdag liever geen 

bril of lenzen draagt of wanneer het vanwege werkzaamheden of sportbeoefening 

beter is om geen lenzen of bril te dragen”, legt Barry uit. ,,Als dealer mogen wij 

nachtlenzen aanmeten. Helaas zijn ze niet voor iedereen geschikt, daarom is het van 

belang om vooraf goed te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.”

Nachtlenzen corrigeren min-sterktes tot ongeveer -4.50dpt en worden in een sys-

teem aangeboden waarbij de kosten overzichtelijk blijven. Wel wordt éénmalig een 

aanpasbedrag in rekening gebracht als je daadwerkelijk start met nachtlenzen dragen.

Maandlenzen dragen 
inclusief vloeistof en 

nazorg vanaf 
16 EURO  

PER MAAND!
Flexibel lenzen dragen of 

makkelijk wisselen met je bril? 
Dan zijn daglenzen ideaal voor 

jou! Verkrijgbaar in doosjes 
van 30 stuks vanaf € 17,95

Beleef de ultieme vrijheid. De groep tevreden Nachtlenzen®dragers wordt steeds groter.

Door het aanmeten van deze unieke lenzen creëert u loyale dragers in uw praktijk! 

Interesse om ook Nachtlenzen® aan te meten? Bel NKL Contactlenzen via 0591 - 610 640 

en wij vertellen u er graag meer over.

www.nachtlenzen.nl

Overdag scherp zien  
zonder bril of lenzen!

NKL1758_Nachtlenzen_Klantadvertentie_210x297mm_FC_Najaar2017.indd   2

27-07-17   14:37

Ambacht Optiek ook 
contactlensspecialist

Ook benieuwd of lenzen dragen iets voor u is? Ambacht Optiek biedt op vertoon 

van dit magazine een gratis set zachte lenzen aan, zodat u er vrijblijvend kennis 

mee kunt maken.

De collectie van Ambacht Optiek telt een aantal bijzondere merken, net even anders dan standaard. Barry licht er op 

deze pagina graag een tweetal uit: Monoqool en Traction.

Bijzondere merken bij Ambacht Optiek

Ambacht Optiek  |  Avelingen 22  |  3343 EA Hendrik-Ido-Ambacht  |  078-6816766  |  www.ambachtoptiek.nl  |  info@ambachtoptiek.nl
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Comfortabele 3D-brillen van Monoqool

Monturen van Monoqool worden met behulp van de meest moderne 3d 
print techniek gemaakt, het zogenaamde Selected Laser Sintering (SLS). 
Ieder montuur bestaat uiteindelijk uit 400 lagen van polyamide (nylon). 
Dit proces, wat zo’n 36 uur duurt, vereist uiterste precisie en resulteert 
in een uniek montuur met een perfecte pasvorm en hoog draagcomfort.

Het unieke van dit proces is dat er geen materiaal over blijft of wordt 
verkwist. Eventueel overgebleven poeder wordt hergebruikt.

Monturen van Monoqool zijn verkrijgbaar in trendy vormen en kleuren 
voor dames en heren.

Kleurrijke brillen met opvallend design van Traction
Traction Productions is gevestigd in de Franse Jura en maakt al sinds 
1872 op ambachtelijke wijze brilmonturen. De monturen van Traction 
kenmerken zich door een eigenwijze, eigentijdse uitstraling. Er wordt 
veel gebruik gemaakt van kleur en een combinatie van materialen, zoals 
kunststof acetaat en titanium. De collectie bestaat voor het grootste deel 
uit monturen voor dames alhoewel er ook stoere modellen voor de heren 
bij zitten. 

Dus, zoek je een bril die nét even anders is dan de rest dan is de collectie 
van Traction zeker het bekijken waard!



Grind-

Matten wit

of grijs

Zandhandel 
Hendrik-Ido-Ambacht

• Alle soorten zand

• Tuinaarde

• Diverse soorten grind

• Wegenbouwmaterialen

• Groencompost 0-15 mm

• Turbo betonmix zak á 25Kg

• Basaltsplit 8-16 mm

•  Inname van groen-, grond 

en puinafval

•  Betontegels / opsluitbanden

•  Licht aanvulmateriaal: Argex  

kleikorrels rond en gebroken

Het adres voor:

Afgehaald of bezorgd – Los gestort of in BIG BAG – Div. materiaal in 25Kg/ 40L zak

Telefoon 078-6812322
Veersedijk 187 - H.I.Ambacht - www.vanderwaalbv.nl

Emmery Groep  
inzetbaar op breed gebied

Vijf bedrijven
Onder de Emmery Groep vallen nu vijf bedrijven, elk met hun eigen werkzaam-

heden. ,,Voor de klant is dit logischer. Voorheen kwam de glashandel langs om 

een ruitje te vervangen, terwijl de naam eigenlijk iets anders doet vermoeden”, 

legt Marvin uit. Onder de naam Glashandel Emmery wordt nu glas in alle soorten 

en maten geleverd aan de particulier en de zakelijke markt, zoals aannemers en 

timmerfabrieken. ,,We hebben de meest voorkomende glassoorten op voorraad. 

Ook voor interieurbeglazing, zoals douchedeuren en keukenachterwanden, of 

scheidingswanden voor in kantoren zit men hier goed. Snijden en slijpen doen 

we in eigen huis. Ook een van de huidige trends, geprint glas, bieden wij aan.” 

Niemand hoeft overigens te vrezen dat voor schadeherstel geen beroep meer 

op Emmery kan worden gedaan. Dit valt nu alleen onder de naam Glasservice 

Emmery. ,,We werken nog steeds voor vrijwel alle verzekeraars en komen ook 

voor de kleinste glasplaatjes langs”, bevestigt Marvin.

Breed
De afgelopen jaren werd Emmery vaak gevraagd voor renovaties en nieuwbouw-

projecten. Lokaal en over de grens. Mooie voorbeelden zijn de Markthal en de 

kubuswoningen in Rotterdam. Dit wordt voortaan uitgevoerd onder de noemer 

Emmery Projecten. Ook als de werkzaamheden verder gaan dan voor Emmery 

gebruikelijk is, kunt u hen toch inschakelen. ,,Als Emmery Total Repair Care 

zorgen we dat partners, die dezelfde service bieden, dergelijk werk voor ons 

uitvoeren. Wij fungeren daarbij altijd als aanspreekpunt voor de klant”, vertelt 

Marvin. De vijfde tak is Emmery Advies en Gebouwmanagement. Een totaalcon-

cept waarbij een adviserende rol wordt ingenomen op bijvoorbeeld het gebied van 

binnenklimaatregulering of brandveiligheid. Emmery kan gebouwen ook scree-

nen. Kortom, de dienstverlening is zeer breed!

,,Als Emmery Groep hopen we dat nog duidelijker uit te dragen. Dankzij deze stap 

zijn we klaar voor de toekomst. We hebben ook zeker de ambitie om uit te breiden 

”, vertelt Marvin, wiens vader Piet ook nog werkzaam is in het bedrijf. De oprichter 

is momenteel vooral betrokken bij Total Repair Care.

Meer weten over Emmery Groep, interesse in een screening van uw pand of een 

schade melden? Bekijk dan de website.

Emmery Groep
Augustapolder 2-6

2992 SR Barendrecht

T: 088-6002200

E: info@emmerygroep.nl

I: www.emmerygroep.nl

Sinds de oprichting in 1978 groeide familiebedrijf 

Glashandel Emmery uit tot een bekende naam in 

Barendrecht en omstreken. De brede dienstverlening 

maakte van Emmery een veelgevraagde partner bij 

projecten, maar ook de particulier wist het bedrijf goed 

te vinden. Om de veelzijdigheid te benadrukken is er nu 

voor gekozen om de diverse disciplines apart onder te 

brengen in de Emmery Groep. ,,Dat zorgt ook voor meer 

duidelijkheid”, vertelt mede-eigenaar Marvin Emmery. 

De redactie sprak hierover met hem in het schitterende 

pand aan de Augustapolder.
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De inspiratie voor al uw woonwensen 
begint bij Wonen-Compleet

interieur en exterieur op één adres terecht te kunnen. Daarom bieden wij een 

totaalpakket aan, dat we in onze showroom tonen. Alles onder één dak. Het voor-

deel voor de klant is dat zij altijd met een vast aanspreekpunt te maken krijgen 

en op ieder vakgebied mogen rekenen op dezelfde werkwijze”, legt Henk uit. De 

showroom is door Wonen-Compleet volledig zelf ingericht en dient daardoor ook 

als visitekaartje. Alles wat de klant er ziet, kan worden gemaakt. Precies zoals het 

in de showroom is aangebracht. 

Diverse diensten
De dienstverlening is erg breed en bestaat uit schilderwerk, stucwerk en tim-

merwerk. Ook zijn er allerlei producten op het gebied van vloeren, deuren en 

raamdecoratie verkrijgbaar. Alle werkzaamheden worden door de vakbekwame 

medewerkers zelf uitgevoerd. ,,We werken soms samen met deskundige en be-

trouwbare partners, zoals een interieurstyliste en een kunstenares, die bijzondere 

driedimensionale muurschilderingen maakt”, vertelt Henk. Ook hiervan zijn en-

kele voorbeelden aanwezig in de showroom, net als het schitterende fotobehang 

dat een ruimte echt een heel eigen uitstraling kan geven.

Scherpste offerte
Wonen-Compleet is een goede speler op de vloerenmarkt. ,,Met name in de PVC 

vloeren kunnen we heel scherpe prijzen hanteren”, bevestigt Henk. ,,We proberen 

altijd om onze klanten zoveel mogelijk voordeel te geven. Dat komt bijvoorbeeld 

ook terug in de samenwerking met badkamer- en keukenspecialisten, waardoor 

de klant direct de scherpste offerte krijgt aangeboden. Zo maken we het totale 

pakket steeds interessanter.”

Is het tijd voor een nieuw interieur? Of denkt u er 

over na om de buitenkant van uw woning op te laten 

knappen? Dan is een bezoek aan de schitterende 

showroom van Wonen-Compleet absoluut de moeite 

waard. Zeker weten dat u er inspiratie opdoet voor al uw 

woonwensen!

Alles onder één dak
Wonen-Compleet is in 2013 voortgekomen uit Schildersbedrijf H&A Dedert en 

Stucadoorsbedrijf HAM, vertelt Henk Dedert. ,,Dat is gebeurd vanuit de vraag 

van onze klanten. We merken dat zij het fijn vinden om voor de inrichting van het 

Geopend op Woensdag – Vrijdag – Zaterdag Deventerseweg 7, 2994 LE Barendrecht
Van 9.30 uur tot 16.30 uur   www.wonen-compleet.nl - 0180 629043

Geopend op Woensdag – Vrijdag – Zaterdag Deventerseweg 7, 2994 LE Barendrecht
Van 9.30 uur tot 16.30 uur   www.wonen-compleet.nl - 0180 629043

www.wonen-compleet.nl
www.schildersbedrijf-dedert.nl
www.stucadoorsbedrijf-ham.nl

Showroom geopend op 
Woensdag - Vrijdag - Zaterdag
Van 9.30 uur tot 16.30 uur

Schildersbedrijf H&A Dedert
Schildersbedrijf H&A Dedert heeft zich sinds de oprichting in 2000 bewezen als kwalitatief goed 
bedrijf, getuige de gewonnen award voor de beste vakschilder van Nederland. Deze werd uitgereikt 
door de landelijke kwaliteitsorganisatie De Betere Schilder. Daarnaast viel Schildersbedrijf H&A 
Dedert al diverse keren in de prijzen bij klanttevredenheidsonderzoeken. Er wordt gewerkt voor 
vve’s, particulieren en gemeenten.

Stucadoorsbedrijf HAM
Stucadoorsbedrijf HAM is ontstaan vanuit de vraag van klanten van het schildersbedrijf. Zij vonden 
het handig om bij één partij terecht te kunnen voor een totaalaanbod, waarbij de afstemming 
en planning van de werkzaamheden nog beter op elkaar kan worden afgestemd. De specialisten 
kunnen elk soort stucwerk, zowel voor binnen- als buitenwerk en restauraties uitvoeren. 

Webshop
Wonen-Compleet heeft sinds kort een webshop, waarmee het de klant ook on-

line van dienst kan zijn. In eerste instantie worden hierin de raamdecoratie van 

Zonnelux, shutters, zonwering, rolluiken, deurbeslag en de deuren van Weekamp 

en Bruynzeel, waarvan Wonen-Compleet het dealerschap heeft bemachtigd, aan-

geboden. ,,Zie het als een extra service. Het is toch een stukje gemak als je thuis 

vanaf de bank een bestelling kunt plaatsen. Op termijn willen we het assortiment 

van de webshop verder uitbreiden”, vertelt Henk. De webshop is te bezoeken via 

www.wonencompleet.nl, dus zonder verbindingsstreepje.

Met al uw woonwensen kunt u daarom terecht bij Wonen-Compleet. Ook uw 

verbouwing is bij hen in goede handen. Kom ter inspiratie of kennismaking gerust 

eens langs in de showroom. De showroom is op woensdag, vrijdag en zaterdag 

tussen 9.30 en 16.30 uur geopend.

Waar staan wij voor?
* kwaliteit voor een scherpe prijs

* snel en een duidelijke offerte

* erkend, gecertificeerd en met garantie

* Nederlands sprekende specialisten

* advies, uitvoering en nazorg

* wij komen onze afspraken na!

Wonen-Compleet
Deventerseweg 7

2994 LE Barendrecht

T: 0180-629043

I: www.wonen-compleet.nl

I: www.schildersbedrijf-dedert.nl

I: www.stucadoorsbedrijf-ham.nl

Webshop www.wonencompleet.nl 
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Unieke karpetten van Mart Visser bij 
J-E woon Beleving!
Een inspirerende woonbeleving bieden. Dat is precies wat Erika en Johan van 

J-E woon Beleving willen. De bekende winkel in Zwijndrecht is er speciaal 

op ingericht. De collectie woonstoffering en exclusieve woonartikelen wordt 

binnenkort uitgebreid met unieke karpetten van Mart Visser.

Nieuwsgierig naar de nieuwe karpetten? Of tot het einde van het jaar nog pro-

fiteren van de actieprijzen op diverse producten? Kom dan snel naar de winkel. 

J-E woon Beleving
Maasplein 86

3331 LC Zwijndrecht

T: 078-6822600

I: www.je-woonbeleving.nl

Like ons op Facebook, volg ons op Instagram of bekijk ons YouTube-filmpje!

Uniek
De topcouturier heeft de karpettenserie speciaal ontworpen voor het merk  

Lifestyle by Headlam. ,,Ze zijn heel bijzonder. Wij hebben een aantal stalen in de 

winkel, maar ook grote karpetten”, licht Erika toe. Wie de karpetten met eigen 

ogen wil bekijken, moet snel naar het Maasplein komen. J-E woon Beleving is de 

enige in Zwijndrecht die deze serie in huis heeft.

Social media
Wie nieuwsgierig is naar alles wat er gebeurt bij J-E woon Beleving, kan de winkel 

volgen op diverse social mediakanalen. Erika is actief op Facebook en Instagram. 

,,Heel erg geschikt om nieuwe items te plaatsen. Wist je dat we ook regelma-

tig filmpjes uploaden via ons eigen YouTube kanaal?” vertelt ze. Wie zoekt op  

J-E woon Beleving komt ze vanzelf tegen.

Uw tuinklus begint bij  

Zandhandel Hendrik-Ido-Ambacht
Bent u bezig met een klus waarvoor u zand, aarde of grind nodig heeft? Dan is 

een bezoek aan Zandhandel Hendrik-Ido-Ambacht aan de Veersedijk een aan-

rader. Hier is namelijk een uitgebreid assortiment verkrijgbaar. ,,We hebben alle 

soorten en maten in huis en denken bovendien altijd mee over de juiste oplos-

sing”, vertelt Jan Zeeuw, het vertrouwde gezicht op de Ambachtse vestiging.

Bijzonder assortiment
Zandhandel Hendrik-Ido-Ambacht maakt deel uit van Zandhandel & Overslagbe-

drijf Van der Waal B.V., Ons assortiment is tuinbreed”, vertelt Jan. ,,We hebben 

diverse soorten zand, grond, Argex, verharding en grind, plus speciale producten 

als paardenbakkenzand en grindmatten. Sommige producten zijn leverbaar in 

25 kilo / 40 liter zakken.” Alles vanuit voorraad leverbaar. Met onze knijperauto 

bezorgen wij op locatie, los gestort of in big bags. Zelf afhalen is ook mogelijk. 

Bovendien is er een shop waarin diverse tuingereedschappen verkocht worden.

Meedenken
Er is voor iedere klus wel iets te vinden. ,,Wij denken ook echt mee en vragen de 

klant altijd wat ze gaan doen. Daar zoeken we de juiste oplossing bij. Er is niets 

mooiers dan hen vervolgens tevreden te zien wegrijden”, stelt Jan, die iedere 

bezoeker snel en vriendelijk helpt. De vestiging in Hendrik-Ido-Ambacht heeft ook 

een inzamelpunt voor hout-, groen-, grond- en puinafval. Een dienst waarvan ook 

hoveniers graag gebruik maken. De knijperauto wordt hiervoor veel ingezet. Deze 

kan met zijn laadkraan o.a. groen-/ en puinresten opknijpen en afvoeren, maar 

ook producten afleveren tot bijna in de tuin. 

Kortom, staat er een tuinklus voor de deur? Begin dan met een bezoek aan Zandhan-

del Hendrik-Ido-Ambacht! Geopend van maandag t/m vrijdag van 7.00-17.00 uur.

Zandhandel Hendrik-Ido-Ambacht
Veersedijk 187 | 3341 LL Hendrik-Ido-Ambacht

T: 078-6812322 | I: www.vanderwaalbv.nl | E: zandhia@vanderwaalbv.nl

t 078 - 619 77 29 • www.simplythebest-womensclothing.nl

Volg ons via facebook.com/simplythebestmode

t 06 - 469 137 61 • www.simplyforbabies.nl

Volg ons via facebook.com/simplyforbabies

Winkelcentrum Walburg
Hof van Holland 66 - 68 • 3332 EH  Zwijndrecht

womensclothing
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INHUIS Plaza  
woontips 
ALLES OVER HORREN 
Waar stijlvolle raamdecoratie een decoratieve aanvulling kan zijn op uw inrichting, 

zijn er ook producten voor uw ramen en deuren die vooral functioneel zijn. Michelle, 

interieurstyliste van INHUIS Plaza, vertelt u deze keer alles over horren. 

Functioneel
Horren zijn erg effectief als u de woning graag wilt ventileren, maar de 

insecten liever buiten houdt. Als we straks nog een warme nazomer 

krijgen doen we er graag alles aan om die vervelende muggen en 

wespen uit ons huis te houden! Een hor is hiervoor erg geschikt en kan 

op maat worden gemaakt voor elk raam en elke deur. 

Er zijn verschillende uitvoeringen, toepassingen en mogelijkheden. 

Rolhorren 
Rolhorren zijn wind- en tochtvast en zijn gemakkelijk te monte-

ren op of in het kozijn. Deze horren zijn erg geschikt voor dak-

ramen en draai-kiepramen, maar kunnen ook gekozen worden 

voor een breed raam of een schuifpui. De rolhor kan in zijn ge-

heel worden opgerold in het systeem. 

Inzethorren en voorzethorren 
Om een inzethor te kunnen plaatsen heeft u geen schroeven nodig en hoeft u niet 

te boren. Deze horren zijn geschikt voor houten, kunststof en aluminium kozijnen. 

U plaatst deze hor gemakkelijk in het kozijn en wanneer u uw kiep- of kantelraam 

wilt openen kan de hor gewoon blijven zitten. Voorzethorren kunnen ook in het kozijn 

geklemd worden. Deze horren zijn zowel geschikt voor schuiframen als voor ramen die 

naar binnen of naar buiten draaien. 

Plissé hordeuren 
Plissé hordeuren zijn geschikt voor brede deuren, openslaande deuren, draaideuren en een 

schuifpui. Deze hordeuren zijn zowel op als in de dag te monteren en de bediening van 

plissé hordeuren is rolstoel- en kindvriendelijk. Het gevouwen gaas zorgt ervoor dat de deur 

weinig ruimte in beslag neemt wanneer deze geopend is. U kunt de hordeur eenvoudig 

demonteren wanneer u deze in de winter niet wilt gebruiken. 

Wist u dat u via onze website gemakkelijk de prijs van uw hor kunt berekenen? U vindt hier 

niet alleen alle informatie over het product, maar ook duidelijke meetinstructies, zodat u 

eenvoudig de juiste maten kunt opmeten. Met de handige configurator op www.inhuispla-

za.nl berekent u snel uw prijs. Vanzelfsprekend bent u van harte welkom in onze showroom 

in Barendrecht waar u de verschillende horren ook kunt bekijken. 

Advies en begeleiding 
van uw totale project.

Scheepmakerstraat 23  
2984 BE Ridderkerk
MOB: 06-28020282

WWW.LA-MORE.NL

Totale Projectinrichting 
      van advies tot Realisatie

     * kantoren, gezondheidszorg, scholen.

   * Advies, uitvoering, management.  

* Turnkey opleveren van uw project.

Al sinds 1973 
een begrip!een begrip!

IS UW KEUKEN AAN EEN OPKNAPBEURT TOE?

Het houtwerk van uw keuken is nog in goede staat maar u bent 
niet tevreden over de inbouwapparaten. U wilt bijvoorbeeld:
•  een koel-vrieskast in plaats van de koelkast die vanaf het begin te 

klein bleek
•  een grotere kookplaat met een wokbrander af overgaan van 

gas- naar inductiekoken
•  een vaatwasser en vraagt zich af of die in uw bestaande keuken past
• een afzuigkap die beter presteert en minder herrie maakt

In veeI gevallen kán dat en het is onze 
specialiteit om het te realiseren. 
Wllt u weten wat in uw keukeri mogelijk is?
Maak dan een afspraak en wij komen 
(geheeI vrijblijvend) naar u toe om de 
mogelijkheden te bespreken.

SERVICE BURO 
VERSCHOOR

Veersedijk 105
3341LL 
Hendrik-Ido-Ambacht
T. 078-6814674

Voor onze (afwijkende) openingstijden, ga naar WWW.VERSCHOORWITGOED.NL
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BOONSWEG 7, 3274 LH BLAAKSEDIJK   |   T: 0186 - 60 13 55    |   SLAAPBOULEVARD.NL

SHOWROOM VAN 4.000M2

DESKUNDIG ADVIES

OP MAAT GEMAAKT

TOP BEDDENMERKEN

AUPING          HÄSTENS          PULLMAN          TEMPUR          VIKING          NOLTE          HÜLSTA          SWISSFLEX

“Als derde generatie beddenspecialist kan ik nog steeds 
met trots zeggen dat goed slapen onze passie is en dat we 
iedere klant een passende slaapoplossing kunnen bieden.”

Marcel Kwakernaat

ONTDEK DE COMPLETE SLAAPKAMERSHOWROOM 
NABIJ ROTTERDAM

ECHTE SFEERPROEVER?

Nieuw interieur, zelfde bank!

Winkel: Pascalweg 135 - 137   3076 JN Rotterdam   
Contact: T 010 419 45 20   E info@robertbroekers.nl

www.robertbroekers.nl

Meubelsto� ering

Raamdecoratie

Vloeren

Deze stoel zit zo lekker!

Ook voor uw boot of loungeset!

Voor iedere woonstijl!

PVC of tapijt? 
stof of leer? 

Rol- of vouwgordijnenBuiten is het nieuwe binnen!

Binnen en buiten zonwering

Diverse merkenKies uw eigen stijl!

Uw meubels volledig naar uw wens!

Het kan voorkomen dat u zo gehecht bent geraakt aan uw 
meubels dat u deze liever niet vervangt. In zo’n geval is het 
mogelijk om uw bank of stoel te hersto� eren. 
Naast hersto� eren van meubelen is het uiteraard ook 
mogelijk om nieuwe meubelen op maat te laten sto� eren, 
volledig aangepast aan uw wensen.

Is uw huidige vloer aan vervanging toe of wilt u graag een 
vloer plaatsen in uw nieuwbouwwoning? 

Kiest u juist voor een strakke pvc-vloer voor een moderne 
woning of heeft u liever een klassieke woning met 
vloerbedekking? Naast kleur en soort is het ook van belang 
waar de vloer voor dient. 
Vloeren zijn een belangrijk onderdeel van uw woning. 
Onze medewerkers adviseren u graag met het kiezen 
van de juiste vloer. 

Hierdoor creëert u eenheid in uw woninginrichting en is 
raamdecoratie op maat geschikt voor iedereen!

Raamdecoratie is zoals de naam al zegt decoratief. 
Naast decoratie regelt u hiermee de lichtinval en geeft 
het u de gewenste privacy in huis. Bij raamdecoratie wordt 
al snel alleen gedacht aan gordijnen, maar ook lamellen en 
jaloezieën vallen hieronder. 
Robert Broekers sto� eringen helpt u graag uw wensen 
werkelijkheid te maken. 
Kom eens een kijkje nemen in onze winkel!

meubelsto� ering      woningsto� ering      scheepssto� ering      projectsto� ering 

Voor elke soort vloer!

Een nieuwe look!



RAAMDECORATIE EN ZONWERING OP MAAT

BESTEL OP WWW.INHUISPLAZA.NL OF KOM LANGS IN EEN VAN ONZE SHOWROOMS

Zonneschermen op maat

Shutters op maatMarkiezen op maat Raamdecoratie op maat

Showroom Barendrecht
Londen 18, 2993 LA 
Tel: 0180 555 900
info@inhuisplaza.nl

BESTEL OP WWW.INHUISPLAZA.NL

OF KOM LANGS IN ONZE SHOWROOMS IN
BARENDRECHT, NAARDEN OF AARTSELAAR

Openingstijden
Ma - Vr 09:00 - 17:00
Za 10:00 - 16:00
Zo Gesloten


