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VOORWOORD

INHOUD

Het zal u vast niet ontgaan zijn dat we ons momenteel in een
periode bevinden met veel bewegingen op de woningmarkt!
Dat heeft alles te maken met de lage hypotheekrente. Daardoor
hebben woningeigenaren op dit moment, afgezet tegen de
prijzen van huurwoningen, veel lagere lasten. Dit geldt met name
voor woningen tot drie ton. Die markt is echt ‘booming’.
Vanzelfsprekend merken wij dit ook.
Als makelaar moet je inspelen op zo’n veranderende markt.
Bijvoorbeeld door woningzoekenden de mogelijkheid te
bieden zich bij ons in te schrijven, zodat ze al in een vroeg
stadium worden geïnformeerd over nieuwe woningen. De
doorlooptijd is tegenwoordig namelijk niet zo lang. Regelmatig
verschijnen woningen op Funda terwijl ze al verkocht zijn.
Logisch dus dat mensen al snel informatie willen krijgen, zodat
ze niet achter het net vissen.
In Albrandswaard zijn wij nog altijd de makelaar met de meeste
verkochte woningen. We merken echter ook dat we steeds
meer worden gevonden door verkopers uit Barendrecht, die
onze aantrekkelijke prijzen en service interessant vinden. Bij
Greveling Makelaardij hebben we namelijk alle kennis en
knowhow in huis. Makelen, taxeren, aankoopbegeleiding; we
doen het allemaal. Natuurlijk blijven we ook betrokken bij
mooie nieuwbouwprojecten. Zo is Essendael nog steeds volop
in ontwikkeling. In het eerste kwartaal van 2017 verwachten
we nieuw aanbod uit de volgende fase te kunnen presenteren.
Misschien staat uw droomwoning wel in dit magazine. Aarzel
dan zeker niet om contact op te nemen. Uw woning verkopen?
Vraag ons gerust om advies!

Nieuw in
Barendrecht

Op het moment dat dit magazine op de deurmat valt, loopt
het jaar weer ten einde. Daarom wil ik graag van de gelegenheid
gebruik maken om u fijne kerstdagen, een goede jaarwisseling
en een voorspoedig 2017 te wensen. Voor nu wens ik u echter
eerst veel leesplezier in dit magazine.

Kom naar het
Inloopspreekuur
Wonen.

Martin Sekeris

Marvin Verweij
zit voor u klaar.

Stel uw woonvragen
Elke maandagavond van 17:30 tot 20:00 uur zitten onze adviseurs klaar om uw
woonvragen te beantwoorden. Dit is op onze vestiging Kopenhagen 1 in
Barendrecht. U kunt zonder afspraak binnenlopen, ook als u geen klant bent.
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VERKOPEN? DAN MOET
U BIJ GREVELING
MAKELAARDIJ ZIJN!
Het is algemeen bekend dat de woningmarkt zich momenteel in een goede periode bevindt. Woningen
gaan als warme broodjes over de toonbank. Steeds meer mensen kiezen er dus voor om te verhuizen.
Natuurlijk kunnen zij heel veel zelf uitzoeken via internet. Maar of het nu gaat om verkoop van uw woning
of juist de aankoop van een nieuw onderkomen, een deskundige begeleiding is en blijft prettig. De
4

creatieve en vakkundige medewerkers van Greveling Makelaardij & Taxaties, het grootste en meest
verkopende makelaarskantoor in Albrandswaard, maken graag het verschil voor u!

kritische blik kan u dan behoeden voor eventuele fouten, zoals
te veel betalen of belangrijke gebreken over het hoofd zien. De
medewerkers van Greveling Makelaardij beoordelen de staat van
het pand, kennen kadastrale gegevens en bestemmingsplannen
en informeren u hierover, zodat onaangename verrassingen
uitgesloten zijn.
Zij kunnen u indien gewenst ook begeleiden tijdens het voeren
van de onderhandelingen, het regelen van de hypotheek en het
uiteindelijke tekenmoment bij de notaris. Voor u de leveringsakte
tekent, wordt een eindinspectie uitgevoerd. Is alles in orde? Dan
is het tijd om uw droomwoning te betrekken!

“Wij nemen alle zorgen uit handen
tijdens het aankoopproces!”

Verkoop
Bij de verkoop van een woning is een gezonde portie zakelijkheid
onmisbaar. Is de vraagprijs niet te hoog of te laag? Hoe komt de
woning ‘in the picture’ bij potentiële kopers? Wat dient er nu
eigenlijk allemaal te gebeuren bij een bezichtiging? Met dergelijke
vraagstukken kunt u prima terecht bij Greveling Makelaardij. Niet
alleen zorgen de medewerkers voor een goed geregeld verkooptraject, zij doen dit ook nog eens op persoonlijke en betrokken
wijze. Aan de hand van uw wensen wordt altijd een realistisch
advies gegeven.
Maar dan begint het pas echt! Greveling Makelaardij zorgt voor
een goede exposure op Funda, maar ook in de etalage van het
eigen pand. Eventueel kan zelfs dit magazine worden ingezet om
uw woning extra onder de aandacht te brengen. Ook begeleiden
zij u volledig bij de voorbereiding op bezichtigingen. Natuurlijk
neemt Greveling Makelaardij ook graag de onderhandeling en
afhandeling van de juridische zaken, zoals het opstellen van de
koopovereenkomst, op zich. Na de overdracht is het zeker geen
kwestie van ‘uit het oog, uit het hart’, want ook dan staan de
medewerkers u graag te woord met raad en daad.

“Duidelijkheid en
helderheid staan
voorop tijdens
het gehele
verkooptraject.
Wij houden u op
de hoogte, zodat u nooit voor
verrassingen komt te staan!”
Aankoop
Uw oog valt op de woning van uw dromen en onderzoek wijst
uit dat een verhuizing financieel gezien mogelijk is. Dan telt vaak
nog maar één ding: de aankoop! Juist dan is het verstandig om
Greveling Makelaardij in te schakelen voor aankoopbegeleiding.
Natuurlijk zijn hier kosten aan verbonden, maar de praktijk leert
dat die in de onderhandeling weer terugverdiend worden. U bent
zelf immers emotioneel betrokken bij het proces, ziet als het ware
al voor u hoe de woning straks ingericht wordt. Een zakelijke,

Taxaties
Weet u eigenlijk wat de huidige waarde van uw huis is? En welke
positieve invloed heeft een eventuele verbouwing? Het zijn
vragen die een woningbezitter zich kan stellen. In dat geval biedt
een taxatie door Greveling Makelaardij uitkomst. De medewerkers
richten zich daarbij niet alleen op de ruimte in de woning, maar
ook op andere factoren als de omgeving, bouwkundige staat,
het afwerkingsniveau, bestemmingsplan en de bereikbaarheid.
Alleen dan krijgt u pas echt een realistisch beeld!

“De taxatiewaarde gaat veel verder
dan het gezegde ‘wat de gek ervoor
geeft’!”
5

Actief en gedreven
Verkopen of verhuizen begint dus bij Greveling Makelaardij! U
mag altijd rekenen op een actieve begeleiding door een gedreven
team, dat graag voor u aan de slag gaat. Niet alleen de makelaar,
ook de andere medewerkers zijn volledig bekend met de situatie.
Daardoor is er altijd iemand op kantoor aanwezig die alle ins en
outs kan vertellen. Die werkwijze, gekoppeld aan de persoonlijke
aandacht, maakt dat Greveling Makelaardij een gevestigde naam
heeft opgebouwd in de regio. Die status wil men keer op keer
waarmaken, dus neem gerust contact op om dit zelf te ervaren!

“Alle medewerkers zijn op de hoogte
van de ins en outs!”

U kunt voor alle taxaties bij
Greveling Makelaardij terecht:
financiering, aankoop, verkoop,
gevalideerd (NWWI / Taxateursunie / TVI / iValidatie), overbrugging, boedelscheiding,
bedrijfstaxaties, herbouwwaarde (Art 7:960 BW).

Meer weten? Kijk dan op www.grevelingmakelaardij.nl of
neem contact op via 010-5015001 (telefonisch) of
info@grevelingmakelaardij.nl (per email).

POORTUGAAL GROENE KRUISWEG 48

HEINENOORD BOERENGORZEN 4

Dit sfeervolle vrijstaande jaren 30 woonhuis met vrijstaande praktijkruimte ligt op een
beschutte en rustige locatie vlakbij het centrum van Poortugaal. De woning biedt
door het riante perceel van 399 m2 eigen grond een heerlijke groene tuin rondom de
woning. Hierdoor heeft u zowel binnen- als buitenshuis een prettige woonomgeving.
In de afgelopen jaren heeft het woonhuis een gehele modernisering ondergaan met
behoud van de authentieke sfeer en vele oorspronkelijke details. De begane grond
biedt zeer veel wooncomfort en sfeer door de karakteristieke entree, bijzonder ruime
woonkeuken, zithoek in de lichte serre en zijkamer. Op de verdieping biedt het
woonhuis een masterbedroom met walk-in-closet en toegang tot het balkon, twee
slaapkamers en moderne badkamer.

Deze verzorgde en goed onderhouden tussenwoning in een
kindvriendelijke woonwijk in Heinenoord heeft een zonnige achtertuin
op het westen. De ligging in een rustige straat met meer dan voldoende
parkeergelegenheid is ideaal voor (jonge) gezinnen. Het huis biedt een
ruime woonkamer met halfopen keuken, masterbedroom met
kleedkamer, 2 extra slaapkamers, badkamer en berging. Tevens is er een
stenen aangebouwde berging met toegang tot de tuin. De zonnige tuin
op het westen is sfeervol aangelegd met overkapping, vijver en houten
tuinhuis. Het dorp Heinenoord is een zeer gunstig gelegen locatie.

VRAAGPRIJS € 495.000,-- K.K.

VRAAGPRIJS € 185.000,-- K.K.

RHOON MARISSTRAAT 23

BARENDRECHT WADDENRING 24

In de rustige en geliefde woonwijk “Essendael” in Rhoon ligt dit volledig
instapklare 3-kamer appartement op de 2e verdieping van een
kleinschalig appartementencomplex uit 2009. Het moderne appartement
heeft een sfeervolle woonkamer met open keuken, 2 slaapkamers,
badkamer en washok. Daarnaast is er op de begane grond een
gezamenlijke fietsenberging. De locatie biedt een kindvriendelijk en
jonge woonwijk met een grote variatie aan bebouwing, groen en
speelgelegenheden. De ligging is op korte afstand van winkels, scholen,
het metrostation van Rhoon en nabij uitvalswegen. Ook loopt u vanuit
de woonwijk zo de prachtige natuur in van de Rhoonse polders.

Een unieke kans om in een exclusief vrijstaand object te wonen! Wij
bieden u aan deze royaal ingedeelde vuurtorenwoning “Pharos” op het
mooiste plekje van het eiland Gaatkensoog in Barendrecht. Naast de
toren beschikt de woning over een riante woonkamer, tuinkamer, garage
en bijkeuken in het platte gedeelte dat tegen de toren aan ligt. In het
ronde torengedeelte van het huis vindt u de riante keuken, 3 slaapkamers,
2 badkamers en de torenkamer. In de torenkamer bemerkt u nog meer
hoe uniek deze woningen zijn: met uitzicht over het wooneiland, het
water en een gedeelte van Barendrecht door de ramen rondom kunt u
dit als een waanzinnige en multifunctionele ruimte gebruiken.

VRAAGPRIJS € 192.500,-- K.K.

VRAAGPRIJS € 695.000,-- K.K.

Rhoon 010 - 501 5001 | Barendrecht 0180 - 453 734
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DE GROOTSTE ÉN
GOEDKOOPSTE
RAAMSPECIALIST
VAN NEDERLAND!
BEZOEK
OOK ONZE
SHOWROOM!
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Deze verzorgde tussenwoning ligt in een rustig hofje in de
kindvriendelijke woonwijk “Plan Landweg” in het gezellige dorp
Poortugaal. Het woonhuis heeft een lichte en sfeervolle woonkamer met
openslaande deuren en houten vloer, een luxe open keuken van alle
inbouwapparatuur voorzien, 4 ruime slaapkamers en royale moderne
badkamer (2009). Verder heeft het huis een dakkapel aan de achterzijde.
Aan de voorzijde is op het pleintje voldoende parkeerruimte aanwezig.
De keurige achtertuin op het oosten is in 2015 aangelegd. Het huis ligt
op de ideale gezinslocatie op loop- en fietsafstand van alle voorzieningen
die u nodig heeft.

In dit fantastisch gerenoveerde woonhuis voelt u zich direct helemaal
thuis!

VRAAGPRIJS € 249.000,-- K.K.

VRAAGPRIJS € 259.000,-- K.K.

POORTUGAAL ALBRANDSWAARDSEWEG 1AB

BARENDRECHT BOELEHAVEN 54

Deze zeer gunstig gelegen vrijstaande woning met diepe achtertuin
heeft een grote vrijstaande praktijkruimte met kantoorbestemming.
Hierdoor is de woning ideaal geschikt voor ondernemers en eventueel
voor dubbele bewoning. Het woonhuis beschikt over een speelse
woonkamer met aanbouw en open keuken, 5 slaapkamers en 2
badkamers. De praktijkruimte met eigen entree beschikt over 4 kamers
en pantry met toilet. Het perceel biedt aan de voorzijde parkeergelegenheid en aan de achterzijde een diepe tuin met zon én schaduw.
De ligging is zeer centraal op loopafstand van winkels, scholen en de
metro en op enkele autominuten van de rijkswegen.

Schitterend aan het water gelegen en geheel instapklare moderne
tussenwoning. Hier kunt u direct uw meubels kwijt! Aan de achterzijde
heeft de woning een zonnig terras op het zuiden met mooi uitzicht over
water en groen, aan de voorzijde is parkeerruimte op eigen terrein. De
woning heeft een lichte woonkamer met open keuken, 3 slaapkamers,
moderne badkamer en stenen berging. Het lichte woonhuis treft u in een
rustige woonwijk op steenworp afstand van winkelcentrum “Carnisse
Veste” en in de nabijheid van scholen, openbaar vervoer, natuurgebied
en uitvalswegen. De centrale en kindvriendelijke locatie is zeer geschikt
voor (jonge) gezinnen.

VRAAGPRIJS € 698.000,-- K.K.

VRAAGPRIJS € 239.000,-- K.K.

Pak uw verhuisdozen maar vast in voor deze instapklare woning!
Op een kindvriendelijke locatie midden in het gezellige dorp Rhoon treft
u deze lichte hoekwoning met vrijstaande stenen garage. De woning
heeft een uitgebouwde woonkamer aan de tuinzijde, een zeer luxe open
keuken (2010),

HOUTEN JALOEZIEËN - VOUWGORDIJNEN - DUO ROLGORDIJNEN
ROLGORDIJNEN - ALUMINIUM JALOEZIEËN - PLISSÉ/DUETTE
Waarom
voor ons kiezen

Ambachtsweg 8a | Rhoon | Tel. 010-7200400

✔ Productie in eigen fabriek
✔ Binnen 10 werkdagen geleverd
✔ Showroom vol woonideeën
✔ Gratis verzending

Rhoon 010 - 501 5001 | Barendrecht 0180 - 453 734
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RABOBANK INTRODUCEERT HOMECATCHER APP

VIND UW DROOMHUIS VIA UW MOBIEL

De HomeCatcher App maakt de zoektocht naar uw droomhuis
11

makkelijker en leuker. U krijgt inzicht in de verwachte kans om een
woning te kopen. En u ziet wat de verwachte verkoopkans van uw eigen
woning is. Daarnaast kunt u ook uw maximale hypotheek berekenen.
Zo weet u of uw droomhuis binnen handbereik is, handig toch?
De app heeft verschillende mogelijkheden.
U kunt een woning zoeken op basis van
uw voorkeuren. Dit kan zijn op basis van
vraagprijs, gewenste locatie, soort woning,
woonoppervlakte, aantal kamers, bouwjaar,
perceeloppervlakte en sinds welke datum
het huis te koop staat.
Tijdens uw zoektocht in de app kunt u uw
favoriete woningen selecteren. De app past
uw zoekresultaten hierop aan. Daardoor
krijgt u steeds meer huizen te zien die bij
uw voorkeuren passen.
Uw maximale hypotheek berekenen
Het is voor de zoektocht naar een nieuwe
woning natuurlijk handig om te weten
hoeveel u kunt lenen. Met de HomeCatcher
App berekent u uw maximale hypotheek,
uw maandlasten op basis van de koopprijs
en uw bruto jaarinkomen en de maximale
hypotheek op basis van uw gewenste
maximale maandlasten.

Koopkans van een woning berekenen
Als u uw droomhuis heeft gevonden, kunt
u via de HomeCatcher App uw verwachte
koopkans berekenen. U vult het adres van
de woning in en hoeveel u wilt bieden. De
app berekent hoe groot de verwachte kans
is dat u de woning voor die prijs kunt kopen.
De koopkans is gebaseerd op vergelijkbare
woningen in de buurt. Hiervoor gebruiken
wij de gegevens van het Kadaster, Jaap.nl
en de Rabobank.
Verwachte verkoopkans van uw woning
berekenen
Wilt u uw eigen huis verkopen? U kunt de
app ook gebruiken om de verwachte
verkoopkans van uw huis te berekenen.
Vul uw adres in en de app toont een
i n d i c a t i e f v e r k o o p b e d r a g, p l u s d e
verwachte verkoopkans. U ziet ook hoelang
wij verwachten dat het duurt voor u uw
woning voor die prijs verkoopt. U kunt de
prijs en de verkooptermijn aanpassen. De

verkoopkans is gebaseerd op vergelijkbare
woningen in de buurt. Hiervoor gebruiken
wij de gegevens van het Kadaster, Jaap.nl
en de Rabobank.
Download de HomeCather app nu in de
App Store of Play Store.
Rabobank Ridderkerk MiddenIJsselmonde
Heeft u woonvragen? Bel voor een afspraak
naar (0180) 639 639 of kom langs op een van
onze vestigingen in Barendrecht (Kopenhagen
1) of Ridderkerk (Sint Jorisplein 1-2). Wist u
dat er élke maandagavond van 17:30 tot
20:00 uur adviseurs op vestiging Kopenhagen
voor u klaar zitten om al uw woonvragen
vrijblijvend en zonder afspraak te
beantwoorden? Kijk voor meer informatie
op rabobank.nl/rmij

Ik zoek een
nieuwe Audit
collega!

RHOON RIJSDIJK 27

RHOON KWARTSLAAN 95

Op een fantastische locatie midden in het centrum van het dorp Rhoon
tegenover het “Jan Cornelis Park” gelegen vrijstaande woning met garage
op een perceel van maar liefst 993 m2 eigen grond. De woning uit
omstreeks 1800 met de naam het “Rozenhofje” behoorde vroeger bij de
naastgelegen boerderij en koetshuis en deed van oorsprong naar alle
waarschijnlijkheid dienst als arbeiderswoning met varkensstal. Het
woonhuis bevindt zich zowel intern als extern in originele staat, waardoor
er fraaie authentieke details bewaard zijn gebleven, maar het wel nodig
is de woning geheel te renoveren of een nieuw huis te realiseren. De
werkelijk unieke en comfortabele plek leent zich hier uitstekend voor!

Op een rustige locatie aan het water op één van de gewilde wooneilanden
in Rhoon Portland ligt deze royale twee-onder-een-kapwoning met
garage. De woning biedt een groot wooncomfort door de ruime tuin op
het zuidoosten, twee parkeerplekken op eigen terrein, de maar liefst 24
zonnepanelen op het dak en de bioscoopruimte op zolder. Het woonhuis
heeft een ruime woonkamer met tuinkamer, open keuken, 3 slaapkamers,
badkamer en zolderruimte met mogelijkheid voor 1 of 2 extra
slaapkamers. Op loop- en fietsafstand van de woning treft u diverse
winkelgelegenheden, basis- en middelbare scholen, openbaar vervoer
(tram en bus) en natuur.

VRAAGPRIJS € 595.000,-- K.K.

VRAAGPRIJS € 429.000,-- K.K.

POORTUGAAL SLEEDOORN 97

RHOON BAKKERSDIJK 28A

Deze bijzondere watervilla aan de rand van Poortugaal is absoluut het
bezoeken waard! Ervaar het comfort van vrijstaand wonen met ruime
garage en parkeerruimte op de oprit. Het woonhuis is door zijn fraaie
bouwstijl en ligging aan het water geschikt voor liefhebbers van exclusief
wonen, maar past door de locatie en de ruimte ook zeer goed bij een
gezin. Het woonhuis heeft een geweldige woonkamer met rondom zicht
op het water, een halfopen keuken met hoog plafond, een tuinkamer
(zeer geschikt als kantoor), 3 slaapkamers, 2 badkamers en een royale
open vide met zicht op het woongedeelte (geschikt om in te delen als
extra slaapkamers).

Op een unieke locatie in de wijk Portland bieden wij u een prachtige
vrijstaande villa aan met garage en zonnige tuin rondom op een perceel
van 885 m2 eigen grond. De woning is luxe uitgevoerd en verkeert in
uitstekende staat van onderhoud. Deze 5-kamer woning beschikt over
een royale woonkamer met tuinkamer en open keuken, bijkeuken, 3
slaapkamers, badkamer en garage.

VRAAGPRIJS € 639.000,-- K.K.

VRAAGPRIJS € 689.000,-- K.K.

‘Ik ben benieuwd of de klant net zo enthousiast is als ik’
Ik zoek een nieuwe Audit collega!
Hoe ziet mijn dag er uit…..?
Ik bekijk mijn planning voor volgende week. Een interim controle van
twee dagen bij een klant in de maritieme sector in Rotterdam, een
eindbespreking samen met de relatiebeheerder bij een logistieke
dienstverlener en de vrijdag is geblokt voor mijn RA studie. Ik overleg met
mijn teamlid Evy en neem de werkzaamheden voor volgende week kort
met haar door. Zij weet waar zij mee kan beginnen en brengt het proces
“inkopen” voor de maritieme klant alvast in kaart.
Ik check mijn agenda. Ik word zo verwacht voor een intern ‘pre audit’
overleg van een half uurtje met een team van vijf collega’s. Dat lukt nog
net voordat ik met de auto naar een infra-klant in Bodegraven rijd.
Ik bespreek daar de planning en de aanpak van de controle en neem de
risico’s door. Als controlepakket voor de vastleggingen van onder meer
de aanpak en de ‘key controls’ gebruik ik Caseware. In dit overleg
benadruk ik nog een keer hoe belangrijk het is om accuraat de
vastleggingen in het controlepakket te verwerken. Iedereen is zich ervan
bewust dat de planning cruciaal is voor het verloop van de controle. Dit
jaar gaan wij de klant verrassen met onze vernieuwende ‘data analyse’
aanpak.
Mijn collega Onno, die zich toelegt op data-analyses, heeft al eerder de
back-up opgevraagd en heeft aan de hand van die gegevens met
‘Lavastorm’ een dashboard gemaakt. Ik ben benieuwd of de klant net zo
enthousiast is als ik.
Mijn volgende afspraak is in Barendrecht. In de auto bel ik alvast met mijn
collega, assistent Sjoerd. Zijn alle gegevens compleet en heeft de klant de
stukken opgeleverd? Sjoerd heeft alles onder controle en legt de laatste
hand aan de stukken voor het dossier. De klant belt…. hij vraagt of ik een
half uurtje later kan komen. Ik ben al onderweg, maar dat geeft mij mooi
de tijd om nog even een bloemetje te kopen. Op LinkedIn zag ik dat zij
25 jaar bestaan. De klant neemt even later verrast mijn boeket aan en
waardeert het dat ik zo attent ben.
Samen met de klant maak ik een rondgang door hun nieuwe koelmagazijn
en we maken een praatje over wat hem zoal bezighoudt. Dit is nu precies
wat mijn vak zo leuk maakt: het klantcontact. Eenmaal aan tafel laat ik hem
zien wat wij aan de hand van de planningsdagen van vorige week hebben
voorbereid. Hij is onder de indruk van de visuele presentatie die wij voor
hem maakten. Hij weet op welke risico’s wij ons gaan richten en welk
primaire proces onze focus heeft.
De komende twee dagen voeren wij ter plaatse onze interim-controle
uit……….
Wat heb je nodig om je in deze rol bij FACET als de spreekwoordelijke vis
in het water te voelen?
• Studerend voor RA en affiniteit met het Midden- en Kleinbedrijf;
• Minimaal 3 jaar ervaring in de controlepraktijk van een
accountantskantoor;
• Affiniteit met IT;
• Goede contactuele eigenschappen (klant- en resultaatgerichtheid);
• Kennis van ‘Caseware’ is een pré.
Als gevorderd assistent werk je in ons Audit team samen met
verschillende accountants, met controleleiders en met vijf beginnend- en
gevorderd assistenten.
Is je interesse gewekt?

Solliciteer dan direct op:
www.werkenbijfacet.nl

FACET Accountants & Adviseurs
Fascinatio Boulevard 768-772
2909 VA Capelle aan den IJssel

010 452 61 44
personeel@facet-accountants.nl

facet-accountants.nl
facet-germandesk.de

Wilt u vrij wonen op één van de mooiere locaties van Rhoon en op korte
afstand van Barendrecht en Rotterdam? Maak dan een afspraak voor een
bezichtiging en ervaar de rust en mogelijkheden die deze woning u biedt!

Rhoon 010 - 501 5001 | Barendrecht 0180 - 453 734

13

betreden. ‘In de advocatuur lijkt een procedure vaak
op een schaakspel. Ik ben fanatiek en enorm gedreven
om met een bepaalde strategie te winnen. Om het
beoogde doel te realiseren moeten de stappen soms
worden bijgesteld. Tijdens een zitting is het belangrijk
om zo goed mogelijk uit de verf te komen en te
anticiperen op het verloop van een zaak.’

geboeid door het vak. ,,Achteraf gezien een wellicht wat romantisch beeld, mede vanwege het volgen van series als L.A. Law”,
zegt ze met een knipoog.

BEUMER ADVOCATEN

14

STAAT VOOR
PERSOONLIJKE
EN DUIDELIJKE
BEGELEIDING

Iedereen kan op een bepaald moment geconfronteerd
worden met een conflictsituatie, zowel in de privésfeer
als op zakelijk gebied. Sommige geschillen worden
bijgelegd, anderen pas in de rechtszaal opgelost. Als
het zo ver komt, wilt u uiteraard worden bijgestaan
door de juiste advocaat. Iemand die u professioneel,
resultaatgericht en persoonlijk begeleidt. Bij Beumer
Advocaten, gevestigd aan de Dorpsdijk in Rhoon, bent
u in dat geval aan het juiste adres. De redactie sprak
met mr. Kim Beumer over de werkwijze van haar
moderne advocatenkantoor.

Informeel & betrokken

Meedenken
Beumer Advocaten richt zich met name op familierecht en
ondernemingsrecht. Kim voelt zich in beide rechtsgebieden thuis.
“Zeker bij familierecht wordt er veel geprocedeerd en kun je veel
betekenen voor de cliënt. Wel is het meer incidenteel, want een
echtscheiding komt doorgaans slechts één of hooguit twee keer
voor in iemands leven,” vertelt ze. “Met ondernemers ligt dat
anders, daar bouw je eerder een band mee op. Door mee te denken
en te adviseren kun je voor hen ook op de langere termijn echt
van toegevoegde waarde zijn.” Voor diverse MKB-ondernemingen
in de regio fungeert Beumer Advocaten als huisadvocaat.

Het recht is al formeel genoeg daarom kiest Beumer
Advocaten voor duidelijke taal waarin gesproken
wordt. ‘Iedereen kan het volgen en wij blijven
vanaf het allereerste contact helder, transparant en
concreet zodat er geen onaangename verrassingen
kunnen ontstaan. Voor zowel particulieren als
bedrijven gaan we voor het resultaat dat wezenlijk
iets uit maakt voor de cliënten. Daarom zijn onze
relaties vaak veel informeler dan bij andere kantoren
en laten wij zeker bij familierecht onze betrokkenheid
zien.’

Juridische boetiek
Kim omschrijft Beumer Advocaten als een juridische boetiek, waar
iedereen terecht kan voor een op maat gesneden advies. In
sommige gevallen kan het geschil worden opgelost zonder
procedure. ,,Mocht dat niet lukken, dan schuwen we bij Beumer
Advocaten een procedure niet. We gaan altijd voor de overwinning”,
zegt Kim. ,,Naast juridische kennis en een gedegen voorbereiding
is ook presentatie een doorslaggevende factor, daarom voegen
wij er in onze juridische boetiek graag een scheutje persoonlijke
charme aan toe.”

Winnaars mentaliteit

Persoonlijk
De cliënt kan dus rekenen op een gedreven advocaat, die op een
moderne en laagdrempelige wijze communiceert. ,,Wij zijn altijd
mobiel bereikbaar, ook buiten de kantooruren om. We hebben
zelfs contact via Whatsapp. Persoonlijke aandacht vinden we heel
belangrijk. Net als het vertellen van een helder verhaal. Advocaten
gebruiken soms formele bewoordingen, maar richting de cliënt
zijn wij to the point. Met hen spreken we duidelijke taal, zodat ze
begrijpen wat we gaan doen”, vertelt Kim. Die aanpak heeft Beumer
Advocaten een gevarieerde klantenkring opgeleverd vanuit de
omgeving van Rhoon, maar ook uit de Hoeksche Waard, Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee.

Op de Dorpsdijk in Rhoon staat een mooi pandje waar de
juridische boutique van Beumer Advocaten is gevestigd.
Met een scheutje persoonlijke charme worden zaken op
het gebied van Ondernemingsrecht, Vermogensrecht,
Arbeidsrecht, Familierecht en Jeugdrecht doordacht,
discreet en resultaatgericht aangepakt.

Meer weten? Bekijk dan eens de website of neem contact op.
Advocaat
Nadat zij al enkele jaren ervaring had opgedaan bij een ander
advocatenkantoor, startte Kim Beumer in 2007 haar eigen praktijk.
Inmiddels telt Beumer Advocaten vijf gedreven medewerkers.
Naast Kim is er nog een vrouwelijke advocaat actief, de andere
drie dames verrichten ondersteunend werk. “Advocaat word je
niet, dat ben je,” merkt Kim tijdens ons gesprek op. Die woorden
zijn zeker op haar van toepassing. Al op jonge leeftijd raakte ze

Beumer Advocaten
Dorpsdijk 142
3161 CE Rhoon
T: 010-5018950
I: www.beumeradvocaten.com
E: info@beumeradvocaten.com

K

im Beumer is in 2003 beëdigd als
advocaat en ze heeft voor een aantal
kleine kantoren gewerkt voordat ze
in 2007 haar eigen advocatenkantoor
begon. In de sfeervolle kamer hangt vlak naast de
haard de toga al klaar om straks de juridische arena te

Voor zowel particulieren als ook bedrijven ruimen
we niet alleen op maar we bouwen ook echt aan
de toekomst. Bij dit nichekantoor is de kennis altijd
up to date zodat vanuit een stevige juridische basis
resultaatgericht aan de slag kan worden gegaan.
Door te denken in oplossingen worden conflicten
afgewend, maar dit kantoor deinst er ook niet voor
terug om de zaak in de rechtbank te bepleiten.
‘Procederen is natuurlijk een heel proces toch voel
je tijdens een zitting welke kant het op gaat. Het
mooiste moment is als je de adrenaline door je
lichaam voelt stromen, het gevoel van het echte
winnen!’

BEUMER ADVOCATEN
DORPSDIJK 142 | RHOON
010-5018950 | WWW.BEUMERADVOCATEN.COM

RHOON SLOTSEDIJK 171

RHOON GRAAF BENTINCKLAAN 8

Deze vrijstaande riet gedekte villa uit 1997 is werkelijk schitterend
gelegen aan één van de dijken van het dorp Rhoon op maar liefst 1.819
m2 grond. De woning beschikt over een ruime woonkamer met
aangebouwde serre, half open keuken, bijkeuken, grote garage, 3
slaapkamers en 2 badkamers. Door het slaapvertrek met badkamer op
de begane grond is de woning voor veel doelgroepen toegankelijk! Het
is verder mogelijk de zolderruimte boven de garage bij de verdieping te
betrekken en extra slaapkamers te realiseren. De fraaie tuin biedt een
zonnige ligging op het westen. De locatie van de woning is omgeven
door natuur, maar toch op fietsafstand van alle voorzieningen.

Op maar liefst 1.471 m2 eigen grond in Rhoon is deze unieke vrijstaande
woning met garage gelegen! De woning is gelegen aan een sfeervolle
laan met gelijkwaardige omliggende bebouwing vlakbij het centrum
van Rhoon, scholen, het metrostation en uitvalswegen.

VRAAGPRIJS
RHOON SLOTSEDIJK
€ 975.000,-171
K.K.

VRAAGPRIJS € 789.000,-- K.K.

RHOON IRENESTRAAT 16

ROTTERDAM HORDIJK 56

Midden in het gezellige dorp Rhoon treft u deze geschakelde
hoekwoning met royale uitbouw en dakopbouw. De woning heeft op de
oprit parkeerruimte en een eigen garage, maar ook een ruime zonnige
achtertuin op het westen. Verder biedt het huis binnen een ruime
woonkamer, halfopen keuken en aangebouwde eetkamer, 3 of 4
slaapkamers en badkamer. In de tuin is zowel een houten berging als
houten overkapping aanwezig. Daarnaast is het woonhuis van diverse
gemakken voorzien, zoals airconditioning, vloerverwarming en twee
houtkachels. De ligging is zeer geschikt voor (jonge) stellen of gezinnen.

Zeer zelden komt een pareltje als deze te koop! Dit vrijstaande object uit
1898 met goede mogelijkheden voor een woon-werk combinatie is een
droom van velen. De multifunctionele bedrijfsruimte is geheel
gelijkvloers met diverse kantoorruimten, opslag, keuken en geweldige
serre. Voor het woonhuis spreken de foto’s voor zich; een heerlijke
woonkamer met open keuken, 3 slaapkamers en een luxe badkamer. Het
object ligt op een centrale locatie aan de karakteristieke Hordijk in
Rotterdam met álle voorzieningen op loopafstand.

VRAAGPRIJS € 289.000,-- K.K.

VRAAGPRIJS € 799.000,-- K.K.

JAC MES GEVELTECHNIEK, HET BEDRIJF VOOR
AL UW GEVELRENOVATIES!
Renovatie betekent letterlijk “het weer nieuw maken” en is het herstellen, en wanneer
nodig gedeeltelijk vernieuwen van een bestaand pand, waardoor het weer bruikbaar
wordt naar de huidige maatstaven en normen.
Bij renovatie kunnen karakteristieke eigenschappen gecombineerd worden met moderne vernieuwingen. Wij zijn gespecialiseerd in gevelrenovatie en bieden de juiste kennis en ervaring om uitstekende geveltechnieken uit te voeren. Naast gevelrenovaties
zijn wij ook gespecialiseerd in metselwerken, voegwerk, gevelreiniging, impregneren,
latei herstel, nokvorsten renovatie en schoorsteenrenovatie.

Project Rijsdijk, Rhoon
Jac Mes Geveltechniek
Bezoekadres:
Handelsweg 12
3161 GD Rhoon

Postadres:
Aleijd van Strienhof 14
3176 VE Poortugaal

Tel. : 010 - 501 09 27
Mobiel: 06 - 229 479 81
E-mail: info@jacmes.nl

www.jacmesgeveltechniek.nl

De 5-kamer woning beschikt over een ruime L-vormige woonkamer met
open keuken, slaapkamer met badkamer op de begane grond en op de
verdieping 2 slaapkamers, een werkkamer en balkon.
De tuin is rondom de gehele woning gelegen.

Rhoon 010 - 501 5001 | Barendrecht 0180 - 453 734
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HB INTERIEURS NEEMT
DE KLANTEN ALLE ZORG
UIT HANDEN
Bij een nieuw jaar horen goede voornemens en frisse plannen. Misschien is het wel tijd om het interieur
18

eens grondig op de schop te nemen? In dat geval is het altijd een goed idee om langs te gaan bij HB

Bedden
De slaapkamer hoort natuurlijk net zo goed bij het interieur. Om
die reden is er ook een collectie matrassen en boxsprings te
vinden bij HB Interieurs. ,,Er staat een demobed in de winkel,
waarmee we de vele mogelijkheden kunnen tonen. Naast standaardbedden hebben we namelijk ook zorgbedden. Dankzij de
bijzondere liftfunctie kan het gehele bed omhoog, dus niet alleen
het hoofd- en voeteneind. Zeer comfortabel en in sommige
situaties een ideale oplossing”, zegt Henk. Vanzelfsprekend is
iedereen welkom voor een demonstratie. Bijpassend beddengoed
in diverse uitvoeringen is eveneens verkrijgbaar.
Zorg uit handen nemen
Een inspirerend en uitgebreid assortiment is niet het enige sterke
punt van HB Interieus. Het onderscheid wordt vooral gemaakt
door de werkwijze. Die is volledig gericht op het ontzorgen van
de klant. ,,Wij nemen hen alles uit handen en ik merk dat mensen
dat vaak prettig vinden. Een wand stuken, behangen, verven,
even een kastje of meubel verplaatsen; voor ons is het geen enkel
probleem”, vertelt Henk. Hij staat ook altijd klaar voor een goed
advies. ,,Als mensen bijvoorbeeld verf kopen, vraag ik hen of ze
ook al een geschikte kwast en schuurpapier hebben. Meedenken,
zodat zij ook daadwerkelijk goed aan de slag kunnen, zie ik als
iets normaals.” Het stukje extra service draagt bij aan het totaalplaatje van HB Interieurs, dat de klanten graag buitengewoon
goed wil helpen!

Nieuwsgierig? Kom ter inspiratie gerust eens langs in de winkel.
HB Interieurs
Strawinskiplein 3
3161 WG Rhoon
T: 010-5060800
I: www.hbinterieurs.nl

Interieurs aan het Strawinskiplein in Rhoon. Eigenaar Henk Brökling hanteert de slogan ‘buitengewoon
goed voor binnen’ en daarmee is niets te veel gezegd. Het assortiment biedt namelijk een ruime keuze
voor heel het huis, van het plafond tot op de vloer. ,,We ontzorgen onze klanten bovendien van
A tot Z”, vertelt hij in zijn winkel, die onlangs weer een iets andere inrichting heeft gekregen.
Vaste acties
Een bezoek aan HB Interieurs wordt nog aantrekkelijker in de
wetenschap dat er altijd wel aanbiedingen zijn. Henk zoekt daarbij
steeds naar iets anders om de klanten te blijven verrassen, maar
hanteert ook een aantal vaste acties. Zo wordt laminaat, mits bij
HB Interieurs gekocht, gratis gelegd. ,,En bij aankoop van tapijt,
lijm en ondertapijt stofferen wij gratis de trap”, voegt Henk toe.
Vanzelfsprekend is er een uitgebreide collectie van bekende
merken verkrijgbaar.
Behang en schilderwerk
HB Interieurs wordt steeds vaker gevraagd om ook het behangen schilderwerk voor de klanten uit te voeren. Een extra service
waar de medewerkers de hand niet voor omdraaien. Deze
disciplines krijgen daardoor meer aandacht in de winkel. ,,We
hebben een speciale hoek ingericht om ons ruime assortiment
mooi te kunnen presenteren. Door middel van een grote voorraad
behangboeken met voorbeelden in allerlei soorten en uitvoeringen
kunnen we de klanten volop inspiratie bieden. Natuurlijk is het
geen enkel probleem om vervolgens bij hen thuis te behangen
of binnen en buiten te schilderen”, geeft Henk aan.

BUITENGEWOON GOED VOOR BINNEN!

Luxaflex
Als Luxaflex Inspiration dealer kan HB Interieurs alle raamdecoratieproducten van dit gerenommeerde merk aanbieden. Wie
dus nu al wil nadenken hoe er straks in de zomer optimaal kan
worden genoten van de zon, kan zich in de winkel oriënteren.
Behalve Luxaflex heeft HB Interieurs alle soorten raamdecoratie
van bekende merken in huis. Van gordijnen en vitrage tot lamellen,
plissés en duettes.

HB Interieurs | Strawinskiplein 3 | 3161 WG Rhoon | Tel: 010-50 60 800 | Email: info@hbinterieurs.nl
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POORTUGAAL ALBRANDSWAARDSEWEG 80

Wijnhuis Rhoon

RHOON DE BEURS 45

MAKELAAR IN DRANKEN

HELE LITER

HELE LITER
NU:

€11,99

MacGregor
Scotch Whisky

Jonge Jenever

20

Deze in 2006 gebouwde vrijstaande villa met inpandige garage is gelegen
op een prachtige locatie direct aan het water in de moderne en ruim
opgezette wijk Portland. Het riante woonhuis met uitbouw en tuinkamer is
smaakvol afgewerkt en heeft een royale aan het water gelegen achtertuin
op het zonnige zuiden. De 6-kamer woning beschikt over een uitgebouwde
woonkamer met tuinkamer, luxe uitgevoerde halfopen keuken, 5
slaapkamers, 2 badkamers en ruime berging op zolder. De rustige en
kindvriendelijke locatie biedt op loopafstand basisscholen, de winkels van
“Hof van Portland” en “Carnisse Veste” en heeft daarnaast ook een goede
verbinding met openbaar vervoer en diverse uitvalswegen.

VRAAGPRIJS € 625.000,-- K.K.

VRAAGPRIJS € 698.000,-- K.K.

RHOON ACHTERDIJK 11A

BARENDRECHT IEPENWEDE 30

0,7 LITER
NU:

€15,99

Villa

0,7 LITER
Havana

€21,99

Club
Anejo 7 YR
El Ron de Cuba!

Woon, leef en geniet in deze villa! Veel rust, privacy en een groene
landelijke woonomgeving zijn kenmerkend voor deze plek. Het object is
gesitueerd op een riante kavel ter grootte van 7.891 m2 op loopafstand
van het centrum van Rhoon en uitstekend gelegen ten opzichte van
Rotterdam, openbaar vervoer en de uitvalswegen. Het gehele object is
keurig onderhouden. De prachtige rondom gelegen tuin met houten
tuinhuis, terrassen, borders en fraaie bomen heeft een
beregeningsinstallatie, drainagesysteem en verlichting. Ten behoeve van
de paardenliefhebber zijn er twee in de stal gesitueerde paardenboxen
en een hooizolder aanwezig.

Dit appartement op de 2e verdieping is opgeleverd in 2002 met
toepassing van duurzame materialen en veel aandacht voor kwaliteit,
privacy én veiligheid. Vanuit de woonkamer en het aangrenzende
zonneterras geniet u van een vrij en panoramisch uitzicht. De vele ramen
zorgen voor veel daglicht. Het appartement biedt u een woonkamer met
open keuken en eetkamer, één riante slaapkamer (voorheen 2),
badkamer, was-/droogruimte en zonneterras op het Zuiden! Een variatie
aan voorzieningen treft u op een korte wandel- en fietsafstand.

VRAAGPRIJS € 1.295.000,-- K.K.

VRAAGPRIJS € 165.000,-- K.K.

NU:

NU:

Martin
Cognac V.S.O.P.

0,7 LITER

€18,99

NU:

Highland

Regal
Scotch Whisky 12 YR.

0,75 LITER

€29,95

Park 12 YR
Single Malt Whisky

€24,99

Chivas

0,7 LITER
NU:

€29,99

Remy

0,7 LITER

Drambuie
Whisky honing
likeur

Massa
Limoncello

NU:

€13,99

Clan

Bols

Deze mooi gelegen in 2007 gebouwde half vrijstaande villa op de grens
van Rhoon/Poortugaal heeft een hoog en stijlvol afwerkingsniveau. De
combinatie van de statige aanblik, prettige woonsfeer en zee aan ruimte,
maken het tot een ideaal woonhuis. De woning biedt een royale
woonkamer met uitgebouwde tuinkamer, luxe open keuken, 5
slaapkamers, badkamer en veel opbergruimte. Zowel in de woning als in
de zonnige achtertuin geniet u van uw privacy. De locatie biedt aan de
voorzijde vrij zicht op blijvend weiland. Op de gedeelde privé oprit kunt
u meerdere auto’s parkeren. De dorpen Poortugaal en Rhoon hebben
alle dagelijkse voorzieningen op loop- en fietsafstand.

NU:

0,7 LITER

NU:

€29,99

Piper

Heidsieck

IN CADEAU VERPAKKIN
G MET
2 MOOIE GLAZEN!

ADVERTENTIE IS OOK GELDIG BIJ DE WIJNKELDER BARENDRECHT. LOOPTIJD ADVERTENTIE TM 31-12-2016 EN OP=OP

Op zoek naar de juiste drank voor het juiste moment? Wijnhuis Rhoon helpt u aan de beste deal!
Binnen ons uitgebreide aanbod is altijd een plek te vinden waar u zich thuis voelt. Wegdromen in onze whiskystraat, verliefd worden in
het wijnplaza, zorgeloos genieten op het likeurpad of ongeremd plezier vinden in onze biersteeg; onze specialisten kennen overal de
weg. Ook op bedrijfsmatig gebied hebben wij in de vorm van relatiegeschenken veel te bieden.
Kom dus gerust langs voor een bezichtiging of bezoek ons proefhoekje voor een laatste taxatierapport. Uw makelaar in dranken staat
graag voor u klaar om uw wensen te vertalen in een advies op maat.
WIJNHUIS RHOON; Strawinskiplein 6, 3161 WG Rhoon, telefoon (010) 501 6032 | DE WIJNKELDER; Onderlangs 8a-10a, Barendrecht, Telefoon (0180) 616 701.

Wonen in Essenpark

Het nieuwste buurtje in Essendael Rhoon
Of stel je eigen woning samen in Essenpark

1. Kies je kavel

2. Kies je favoriete woning

Er zijn 12 kavelnummers
beschikbaar

Er is keuze uit 4 woningtypes:

type Saar
woonopp. 172 m2
Essendael te Rhoon
BPD

Herenhuizen type Florine

werk: 5556_00
schaal: 1:1000
datum: 06.10.2016

TYPE SAAR

type Anne
type Brecht
woonopp. 151 m2 woonopp. 171 m2
TYPE BRECHT

TYPE ANNE

Essendael te Rhoon
BPD

Essendael te Rhoon
BPD

werk: 5556_00
schaal: 1:1000
datum: 06.10.2016

werk: 5556_00
schaal: 1:1000
datum: 06.10.2016

Herenhuizen type Rosalie en Rosalie aan het park

type Julia
woonopp. 151 m2
Essendael te Rhoon
BPD

TYPE JULIA

werk: 5556_00
schaal: 1:1000
datum: 06.10.2016

3. Bepaal waar je de woning
op het kavel wilt hebben
Heb jij graag een voortuin, een riante
achtertuin of wil je het allebei?
Het kan allemaal.
Herenhuizen type Isabel

2-onder-1-kap- en semi-vrĳstaande woningen type Lauren

4. Pas de woning aan naar
jouw wensen
Meer ruimte nodig of liever
een andere indeling? Er is
een hoop mogelijk!

Kĳk voor meer informatie over de woningen op:

www.essendael.nl/essenpark

Tsjaikovskistraat 3
3161 WH Rhoon

RHOON GHIJSELAND 218

POORTUGAAL DOEN BEIJENSZLAAN 60

Op een fijne locatie in de geliefde woonwijk “Ghijseland” in Rhoon ligt
deze ruime en verrassend lichte twee-onder-een-kapwoning met
vrijstaande stenen garage. De woning biedt een zee aan woon- en
opbergruimte in de lichte woonkamer met open keuken, 4 slaapkamers,
badkamer en voorzolder. De indeling in de woning is uit te breiden tot 6
slaapkamers. De ligging van de woning is zeer fraai op een groot perceel
van 367 m2 eigen grond met een zonnige achter- en zijtuin op het zuiden
en westen. Het woonhuis en de tuin zijn in de loop der jaren keurig
onderhouden. Het parkeerplein aan de achterzijde van de woning en de
straat aan de zijkant bieden samen meer dan voldoende parkeerruimte.

Deze schitterend afgewerkte royale vrijstaande villa met eigen oprit,
inpandige garage en fraaie veranda is gelegen aan een rustig pleintje in
de gewilde wijk “Valckensteyn” in Poortugaal. De woning ligt op 624 m2
grond met op eigen terrein parkeerruimte voor meerdere auto’s. Het
woonhuis is in 2001 met gebruik van hoogwaardige materialen gebouwd
en intern tot in de puntjes afgewerkt. In de woning treft u een riante
woonkamer met aparte tuinkamer, een sfeervolle woonkeuken, 5
slaapkamers en 2 badkamers. Verder is er veel opbergruimte in de
inpandige garage en de fietsenberging. De tuin is gunstig gelegen op
het oosten met zeer veel privacy.

VRAAGPRIJS € 399.000,-- K.K.

VRAAGPRIJS € 795.000,-- K.K.

POORTUGAAL F. VAN DER POEST CLEMENTLAAN 14

RHOON KLEIDIJK 15A

Een unieke kans: een schitterend gemeentelijk monument met een rijke
geschiedenis!

Deze nagenoeg volledig gerenoveerde twee-onder-een-kapwoning met
achtertuin en berging op 125 m2 eigen grond is gelegen in het oude deel
van Rhoon. De 4-kamerwoning beschikt over een tuingerichte
woonkamer met openslaande deuren naar de achtertuin en een
halfopen keuken met diverse inbouwapparatuur. In de directe nabijheid
treft u diverse voorzieningen zoals winkels, scholen, openbaar vervoer
en uitvalswegen.

De prachtige vrijstaande woonvilla met de naam “Maria’s Oord” is
gebouwd in 1878. Het woonhuis is gelegen op een riant perceel met
oprijlaan op een prachtige locatie midden in het sfeervolle dorp
Poortugaal. Het landhuis biedt een voor- en achterkamer, eetkamer,
serre, keuken met bijkeuken, kantoor met bibliotheek, 4 slaapkamers,
badkamer en berg-/ hobbyruimte. Ook is er via de oprijlaan een
aangebouwde garage te bereiken.

VRAAGPRIJS € 1.395.000,-- K.K.

VRAAGPRIJS € 279.900,-- K.K.

Rhoon 010 - 501 5001 | Barendrecht 0180 - 453 734
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BARENDRECHT 1E BARENDRECHTSEWEG 98/100

RHOON ACHTERDIJK 17

Op een zeer geliefde locatie in Barendrecht treft u deze bijzondere
vrijstaande jaren ’30 villa (samengevoegde twee-onder-één-kapwoning)
met tal van fraaie authentieke details. De objecten zijn door de eigenaren
op heel praktische wijze ingedeeld tot één riant gezinshuis. De woning
biedt een eetkamer met halfopen keuken, voorkamer, riante doorzon
woonkamer, separate wasruimte, 4 slaapkamers, 3 badkamers en diverse
bergruimten. Plus niet te vergeten: de afzonderlijke gelijkvloerse studio
maakt de woning zeer geschikt voor dubbele bewoning of mantelzorg.
Op alle momenten van de dag geniet u van de zon in de riante op het
westen gelegen achtertuin.

Deze bijzondere, ruime vrijstaande woning met vrijstaande dubbele
garage ligt op een perceel van 1.320 m2 eigen grond aan de rand van het
dorp Rhoon. De villa bevindt zich op een rustige locatie met een ruime
speelse tuin rondom. De bijzondere 7-kamer woning beschikt over een
lichte woonkamer, volledige keuken met eetkamer en gelijkvloerse
slaapkamer met badkamer beneden alsmede 2 slaapkamers, een
werkkamer en badkamer boven. In de tuin staat een dubbele garage. De
woning is speels gebouwd met sfeervolle ramen, een prachtig marmeren
trappenhuis en een bijzonder hoog plafond met open verbinding naar
de bovenverdieping.

VRAAGPRIJS € 895.000,-- K.K.

VRAAGPRIJS € 895.000,-- K.K.

RHOON GRAAF BENTINCKLAAN 15

PERNIS ROTTERDAM G.A.SOETEMANWEG 91

Deze bijzondere woning is gelegen op één van de meest sfeervolle
locaties van het dorp Rhoon. De Graaf Bentincklaan is een thuis voor een
variatie aan prachtige vrijstaande woningen. Op een steenworp afstand
biedt het dorp Rhoon u alle gewenste voorzieningen. Het centrum met
verscheidene winkels, horecagelegenheden, de Rhoonse golfbaan, het
bijzondere “Kasteel van Rhoon” en beschermd natuurgebied. Het
vrijstaande woonhuis uit 1953 heeft de gemeentelijke monumentenstatus
en het karakter van een landhuis. De gehele renovatie in 2006 heeft het
pand gevormd tot een fraai hedendaags woonhuis met behoud van de
authentieke details en landelijke sfeer.

Leuk en betaalbaar 3-kamerappartement boven de winkels midden in
het dorp Pernis. Door de centrale ligging heeft u ruime
parkeergelegenheid voor de deur en de winkels bij de hand. De woning
heeft een ruime woonkamer met elektrische sierhaard, royale
woonkeuken met deur naar het balkon (avondzon), 2 slaapkamers van
goed formaat, een badkamer en separaat toilet. Ook is er op meerdere
plekken in het huis vaste kastruimte aanwezig. De woning is geheel
voorzien van centrale verwarming op de CV-combiketel. In de
onderbouw is een eigen berging.

VRAAGPRIJS € 1.875.000,-- K.K.

VRAAGPRIJS € 114.500,-- K.K.

Licht, warmte, gezelligheid...

...met bloemen en decoraties van Myosotis
maak je van je huis een sfeervol kerst(t)huis!
J. Louwerensplein 6 3161 WC Rhoon T. 010 5015969 info@myosotisbloemen.nl www.myosotisbloemen.nl
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SOBER & SJIEK

METROPOLE BY BAAN • INTERIORS DMF • KEIJSER&CO • EBRU
CARTE COLORI • RAPTURE INTERIOR LUXURY • BAOBAB
DURAN LIGHTING & INTERIORS • LAYER BY ADJE
HOFFZ • DESIGNERS GUILD • CASAMANCE
CHIVASSO • ZINC • LIZZO • ELITIS • ROMO

ZET NIEUWE STAP DOOR
VERHUIZING

DESIGNS OF THE TIME
PRADES

WIJ ZIJN VERHUISD!

Sinds eind november is de alom bekende woonwinkel Sober & Sjiek
gevestigd op een nieuwe locatie. In een authentiek pand aan de Slotsedijk
zijn alle ingrediënten te vinden om uw interieur mooier te maken, van een
fris tintje te voorzien of compleet opnieuw in te richten. Meubels,
accessoires, lampen, kussens, stoffen, exclusieve artikelen, antiek en
groendecoraties; het is slechts een kleine greep uit de inspirerende
collectie, die ieder seizoen een update krijgt.
Voor eigenaresse Anneke Blaauw is 2016 hoe dan ook een bijzonder jaar. De verhuizing
valt namelijk samen met het tienjarig bestaan van Sober & Sjiek. Op de nieuwe locatie
kunnen Anneke en haar team zich nog meer richten op interieurprojecten. U kunt
daarvoor op afspraak op dinsdag en woensdag terecht. Op donderdag, vrijdag en zaterdag
is de showroom geopend.
Nieuwsgierig of toe aan een verandering van het interieur? Kom dan snel eens langs en
ontdek wat Sober & Sjiek voor u kan betekenen!

SOBER & SJIEK BESTAAT 10 JAAR EN ZET EEN NIEUWE STAP!

SLOTSEDIJK 199
3161 PG RHOON
T 010 506 91 37

Sinds november 2016 zijn wij gevestigd op een mooie nieuwe locatie aan de
Slotsedijk 199 in Rhoon.

We zullen ons hier nog meer gaan richten op interieurprojecten en hiervoor op dinsdag en woensdag
op afspraak geopend zijn. Op donderdag, vrijdag en zaterdag bent u ook zonder afspraak van harte welkom
in onze rijk gevulde nieuwe showroom met prachtige meubelen, stoﬀen, sfeermakers, groendecoratie en
mooie cadeaus.

ROTTERDAM

RHOON

DORDRECHT

REGULIERE OPENINGSTIJDEN
do - vrij - za van 10.00 - 17.30 uur
ma t/m wo op afspraak

WWW.SOBERENSJIEK.NL

Adv_Soberensjiek_190x277mm.indd 1
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Sober & Sjiek
Slotsedijk 199
3161 PG Rhoon
T: 010-5069137
I: www.soberensjiek.nl
E: info@soberensjiek.nl
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SPIJKENISSE BETJE WOLFFSTRAAT 1

RHOON HOVENIER 61

Hoekappartement met vrij uitzicht over groen gelegen op de 1e
verdieping van een kleinschalig appartementencomplex in een rustige
woonwijk in Spijkenisse. De woning is ideaal voor starters! Het
appartement beschikt over een woonkamer met open keuken, 2
slaapkamers, badkamer, een balkon en een berging in de onderbouw. De
ligging is fraai met aan de achterzijde vrij uitzicht op groen en nabij de
nodige primaire voorzieningen zoals openbaar vervoer, uitvalswegen,
scholen, natuurgebied en winkels w.o. winkelcentrum “Het Plateau”.

Deze fijne twee-onder-een-kapwoning met garage ligt op een heerlijk
rustige locatie in een kindvriendelijke woonwijk in Rhoon Noord. De
ruime woning beschikt over een woonkamer met tuinkamer, open
keuken, 3 slaapkamers, badkamer en vrij indeelbare zolder (mogelijk 4e
slaapkamer). Doordat de woning op een ruim perceel van 206 m2 eigen
grond ligt, is er aan de voorzijde parkeerruimte op eigen terrein en aan
de achterzijde een zonnige tuin op het westen. De ligging is ideaal voor
(jonge) gezinnen met aan het einde van de straat een basisschool, op
loop- en fietsafstand van winkels, het metrostation en natuur. Via de
dichtbij gelegen uitvalswegen bent u zeer snel in alle Randstad steden.

VRAAGPRIJS € 82.500,-- K.K.

VRAAGPRIJS € 269.000,-- K.K.

BARENDRECHT HAYDNSINGEL 45

ROTTERDAM KREEKSEHAVEN 14

Goed onderhouden geschakelde twee-onder-een-kapwoning met
garage op een schitterende locatie aan de singel in de rustige wijk
“Nieuweland” in Barendrecht. Het woonhuis heeft een riante woonkamer
met tuinkamer, halfopen keuken, 3 slaapkamers en badkamer. Het is
mogelijk in de tuinkamer een gelijkvloerse slaap- en badkamer te
realiseren. Aan de voorzijde een parkeerplek op eigen terrein, aan de
achterzijde een zonnige tuin op het westen. De fijne locatie treft u op
loopafstand van de winkels aan het “Muziekplein” alsmede van diverse
scholen, het park “Nieuweland” en de bushalte. Op fietsafstand zijn het
winkelhart, het treinstation en de “Oude Maas” bereikbaar.

Een sfeervolle jaren ’30 woning met ruime voor- en achtertuin in een
groene straat op een prachtige locatie in Oud-IJsselmonde. De gezellige
ligging tegenover de Kreeksehaven op het perceel van 131 m2 eigen
grond zorgt voor een ideale woonomgeving. Op steenworp afstand
bereikt u het openbaar vervoer en diverse uitvalswegen. De woning
beschikt over een woonkamer en open keuken met erker, 2 slaapkamers
(3 mogelijk) en badkamer op de verdieping en een zolder met twee
slaapkamers, wasruimte en inpandige berging. De verzorgde achtertuin
met stenen berging en achterom is gelegen op het Oosten.

VRAAGPRIJS € 344.000,-- K.K.

VRAAGPRIJS € 229.500,-- K.K.

BLIJ MET

TONZON

VLOERISOLATIE
WORD
OOK BLIJ
VIA
TONZON.NL

Veel mensen zijn al echt blij met
deze slimme Nederlandse uitvinding.
De vloer wordt warmer dan bij
andere vloerisolaties.

Warmere vloer door betere isolatie
TONZON Thermoskussens isoleren op een effectievere
manier dan andere vloerisolaties. De Thermoskussens nemen
de afkoeling aan de onderzijde vrijwel helemaal weg, terwijl
andere vloerisolaties permanent warmte blijven uitstralen.
Vloeren met TONZON isolatie warmen daardoor sneller op
en koelen veel langzamer af. De kachel gaat pas aan bij een
lagere buitentemperatuur en hoeft minder hard te branden
om het aangenaam te krijgen en te houden. Daarom wordt dit
effect ook gemerkt in nieuwe woningen waarvan de vloer al
bij de bouw is geïsoleerd. Zelfs mensen met vloerverwarming
merken op: “de vloer wordt nu warm op plekken waar deze
voorheen helemaal niet warm werd” terwijl de vloer bij de
bouw al geïsoleerd was met Rc=3,5.

VOOR
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Meer besparing door betere isolatie
De hogere vloertemperatuur biedt
meer wooncomfort en een veel
grotere energiebesparing die bij vloerverwarming kan oplopen tot wel 40%.
Daarmee geldt TONZON Vloerisolatie
als een duurzame oplossing die
effectief is voor klimaat en milieu.
Het effect op de vloertemperatuur
laten we zien aan de hand van de
infrarood foto’s hiernaast.
Boven niet geïsoleerd,
onder geïsoleerd met TONZON.

I: tonzon.nl E: info@tonzon.nl T: 0900 - 28 66 966 (0,10 p/min)

TONZON Vloerisolatie • sinds 1980 onbetwist de beste oplossing

25-16-105_TonZon_EnjoyLife_190x277mm.indd 1
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RHOON DE ZANTELAER

BARENDRECHT ACHTERZEEDIJK 49

R
VE

OOK ADVERTEREN
IN DIT MAGAZINE?
Gieterijstraat 92
2984 AB Ridderkerk
T 0180 745 096
E r.debondt@penrpublishing.nl
I www.penrpublishing.nl
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Centraal gelegen appartementen en twee luxe afgewerkte penthouses
in project “De Zantelaer”. Het is heerlijk wonen in het hart van het dorp
Rhoon met alle voorzieningen op loopafstand. Rust kunt u vinden in de
“Rhoonse Grienden” of aan de “Oude Maas”. Bij de appartementen op de
begane grond is het genieten in de tuin, de penthouses hebben een
royaal dakterras. De appartementen beneden beschikken over een
woonkamer met open keuken, badkamer en twee slaapkamers. De
boven appartementen hebben een extra verdieping erbij met een vide
of slaapkamer met dakterras. De penthouses zijn beide luxe afgewerkt,
de ene met één ruime slaapkamer, de andere met zelfs drie slaapkamers.

Ruim perceel van 348 m2 eigen grond met kluswoning voor een zeer
scherpe prijs! De woning dient geheel gerenoveerd te worden. Op de
grote kavel eigen grond is gelegenheid een riante tuin, meerdere eigen
parkeerplekken of wellicht zelfs extra bebouwing te realiseren. De
woning beschikt over een woonkamer, zijkamer, tussenkamer, keuken,
badkamer en zolder. De ligging aan de dijk biedt een dorps woonkarakter
met veel natuur- en recreatiemogelijkheden. In de omgeving rondom de
woning treft u het recreatiegebied de “Oude Maas”. Op loop -en
fietsafstand bereikt u alle voorzieningen van Barendrecht. Barendrecht
biedt twee grote winkelharten, verschillende basis- en middelbare

VRAAGPRIJS € 210.000,-- K.K.

VRAAGPRIJS € 149.000,-- K.K.

HOOGVLIET ROTTERDAM NIEUW ENGELAND 14

ZWARTEWAAL KRAAKWEG 3

Deze in de wijk “Nieuw Engeland” te Hoogvliet gelegen sfeervolle
tussenwoning uit de jaren 30 is een heerlijk huis voor starters of gezinnen.
De woning is in de loop der jaren vrijwel geheel in moderne staat
gerenoveerd met behoud van mooie details zoals de glas-in-lood ramen.
De woning beschikt over een ruime woonkamer met halfopen keuken, 3
slaapkamers, badkamer en zolder. De zolder is naar eigen smaak in te
delen bijvoorbeeld door met een dakkapel een extra slaapkamer te
realiseren. In de diepe voortuin en ruime achtertuin is altijd wel een
zonnig plekje te vinden. De woning heeft een zeer gunstige ligging met
winkels, scholen en openbaar vervoer nabij.

Op een landelijke locatie –met schitterend uitzicht over blijvend
natuurgebied “de Blanke Waal”– gelegen vrijstaand landhuis met ruim
10.000 m2 grond en diverse overige opstallen. Een genot voor de
paardenliefhebber, maar ook zeer geschikt voor de ondernemer,
hobbyist of een ieder die rust en ruimte zoekt! Wat de locatie in het
buitengebied niet doet vermoeden, is dat zowel de Randstad als de
stranden binnen 30 minuten te bereiken zijn. Een ideale ligging, precies
tussenin. Het woonhuis heeft een riante woonkamer met serre en open
keuken, bijkeuken, 3 slaapkamers (4 ook mogelijk) en badkamer.

VRAAGPRIJS € 179.000,-- K.K.

VRAAGPRIJS € 995.000,-- K.K.

Rhoon 010 - 501 5001 | Barendrecht 0180 - 453 734

33

Inbraakbeveiliging • Brandbeveiliging
Camerasystemen • Toegangscontrole
Ohmweg 14
3208 KE Spijkenisse
Tel: 0181-62 63 83
info@rijnmondsecuritysystems.nl

EEN SLECHT PLAFOND

www.rijnmondsecuritysystems.nl

IS NU VERLEDEN TIJD

“U heeft maar 1 kans voor een 1e indruk”
Dit is een belangrijk uitgangspunt bij de verkoop van uw woning.
Wij (her)inrichten te koop staande woningen.
Meer Styling is gespecialiseerd in het meubileren van leegstaande woningen.
Een nieuwe dienst die wij aanbieden is interieuradvies voor nieuwbouwwoningen.
Omdat we recent verhuisd zijn van Vlaardingen naar ‘Parck Hofhoeck’ in Poortugaal
weten wij wat er allemaal komt kijken bij het inrichten van een nieuwbouwwoning.
Wij weten de juiste weg naar uw nieuwe badkamer, keuken en interieur !

• Verkoopstyling
• Meubileren van leegstaande
woning of modelwoning
• Interieuradvies bij nieuwbouw
of bestaande bouw

Een compleet nieuw plafond in één dag!
U herkent het vast wel: uw plafond past eigenlijk
niet meer bij uw interieur of is door ouderdom,
vochtplekken of scheuren lelijk geworden.
Natuurlijk kunt u dat camoufleren, door steeds

Meer Styling is u graag van dienst !

deze plekjes te witten, maar er bestaat een
ideale, duurzame oplossing: PLAMECO.

Jacqueline Vredenbregt-van der Meer
Pieter Klobbaertlaan 11
3176 XE Portugaal
[T] 06 55 79 14 26
[E] info@meerstyling.nl
[I] www.meerstyling.nl

Het plafond van Plameco kent alleen maar voordelen. Het
materiaal is schimmel- en bacteriënwerend, isoleert geluid en
warmte en is, indien nodig, eenvoudig schoon te houden. Elk
plafond wordt als één strak geheel voor u op maat gemaakt en
volgens afspraak in één dag gemonteerd. Hak- en breekwerk is
niet meer nodig, want Plameco wordt vlák onder het bestaande
plafond gemonteerd, of eventueel als verlaagd plafond. Uw
bestaande verlichting kan geïntegreerd worden, maar Plameco-inbouwverlichting is óók mogelijk.

Daarnaast kunt u ook kiezen uit diverse randafwerkingen en
ornamenten. Er zit altijd wel iets naar uw smaak tussen van
klassiek tot heel strak en modern.
Bij een huisbezoek door Piet Bijl, overdag of ’s avonds, wordt er
goed gekeken naar wat uw specifieke wensen zijn en worden alle
mogelijkheden doorgenomen. Er kan een keuze gemaakt worden
uit het brede programma wat Plameco u biedt.
Over het algemeen vindt de montage binnen vier tot zes weken
plaats. De prijs verhoudt zich in gunstige zin ten opzicht van de
kwaliteit. Het advies en de prijsopgave zijn uiteraard altijd
kosteloos.
Als u vindt dat u nu eindelijk uw plafond eens moet aanpakken
omdat u dit al te vaak heeft uitgesteld, bezoek dan eens de
showroom.
Showroomtijden: dinsdag t/m zaterdag van 10:00-16:00
Het adres van de showroom: Gieterijstraat 84 (Havenstraatzijde!)
te Ridderkerk.
U bent van harte welkom!
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RHOON VAN BEETHOVENLAAN 16

BARENDRECHT VAN KOETSVELD-AKKER 11

TOEKOMSTBESTENDIG WONEN?

Krimpen aan den IJssel - Lekkerkerk - Rhoon Bergambacht - Hoogvliet - Capelle aan den IJssel
T: 088 - 546 86 00
advertentie-wit.pdf
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E: info@lintnotarissen.nl

I: www.lintnotarissen.nl

Deze bijzonder royale semi-bungalow is gelegen op een ideale locatie op
loopafstand van de winkels en het metrostation van het gezellige dorp
Rhoon. De woning met oprit en sfeervol aangelegde achtertuin biedt
een rustige woonomgeving buiten met een zee aan ruimte binnen. Het
woonhuis heeft op de begane grond een geweldige woonkamer met
open keuken, een slaapkamer en badkamer en suite. Daarnaast heeft u
ook beschikking over een riante garage. Op de verdieping treft u 2 extra
slaapkamers en een 2e badkamer. De tuin op het oosten is zeer ruim,
waardoor u altijd keuze heeft tussen schaduw en zon.

Deze half vrijstaande semi-bungalow met inpandige garage ligt in een
rustige woonwijk in Barendrecht. De woning heeft een ruime en lichte
woonkamer en open keuken met beide zicht op de patiotuin. De
slaapkamer met badkamer op de begane grond maakt de woning
volledig geschikt voor gelijkvloerse bewoning. De twee slaapkamers met
eigen badkamer op de 1e verdieping bieden goede mogelijkheden voor
gezinnen. Op de eigen oprit kunnen twee auto’s staan, alsmede één in de
garage. In de woonwijk is een variatie aan bebouwing, van appartementen
tot vrijstaande gezinswoningen.

VRAAGPRIJS € 385.000,-- K.K.

VRAAGPRIJS € 420.000,-- K.K.

BARENDRECHT VRIJENBURGLAAN 95

RHOON SCHENKELSTRAAT 7

Altijd al gedroomd van een sfeervol woonhuis in landelijke stijl? Deze ruime
twee-onder-een-kapwoning aan de geliefde Vrijenburglaan heeft de
authentieke sfeer in een nieuw jasje! De woning beschikt over een royale
woonkamer met uitgebouwde tuinkamer, open keuken, maar liefst 5
slaapkamers, badkamer en aparte wasruimte. Daarnaast is er een ruime
inpandige garage en een bijzonder diepe achtertuin (22 meter) met veranda
en houten tuinhuis. Het is zelfs mogelijk de woning nog groter en luxer te
maken door een garage opbouw en dakterras te realiseren. De ligging van
de woning in de frisse woonwijk “Vrijenburg” is een perfecte locatie voor
gezinnen of een ieder die rust zoekt met voorzieningen nabij.

Deze tussenwoning met voor- en achtertuin op 146 m2 eigen grond is
gelegen in de sfeervolle dorpskern van Rhoon. De wijk biedt een
gezellige en kindvriendelijke omgeving met alle voorzieningen als
winkels, scholen en metro op loopafstand. De 5-kamer woning beschikt
over een doorzon woonkamer, open keuken, 4 slaapkamers en badkamer.
In de zonnige op het zuiden gelegen tuin is een stenen berging en
achterom. De tuin biedt voldoende ruimte om vergunningsvrij tot 2,50
meter uit te bouwen!

VRAAGPRIJS € 529.000,-- K.K.

VRAAGPRIJS € 169.000,-- K.K.
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Met ons rundvlees
maakt u de lekkerste
stoofpotjes
Omdat onze runderen
worden gehouden en
verzorgd op kleinschalige
veehouderijen gerund door
vakkundige boeren, hebben
wij altijd het beste rundvlees
voor u. Ons rundvlees is
mals en vol van smaak en
uitermate geschikt om de
allerlekkerste stoofpotjes
mee te maken!

BARENDRECHT TINGIETERIJ 18

Deze half vrijstaande nieuwbouw villa met inpandige garage biedt luxe
en comfort. De ruime splitlevel woning is voorzien van een aangelegde
voortuin en achterterras op het Zuiden. De woning beschikt over een
ruime woonkamer met open keuken, tuinkamer, 2 slaapkamers,
badkamer, zolderverdieping en inpandige garage. De combinatie van de
landelijke ligging en de faciliteiten van wonen in een woonwijk brengt
een optimale woonlocatie met zich mee. Winkels, scholen en recreatie
bevinden zich op loop- of fietsafstand. Verschillende uitvalswegen en het
metrostation zorgen voor een uitstekende verbinding naar Rotterdam.

Deze onder architectuur gebouwde vrijstaande villa biedt alle factoren
om uw droomhuis te worden! Een royaal perceel met prachtig
aangelegde tuin (maar liefst 540 m2 eigen grond) en een uniek woonhuis
met uitgebouwde woonkamer en 4 ruime slaapkamers. De zolder leent
zich om een 5e slaapkamer of kantoor-aan-huis te realiseren
(bouwtekening aanwezig). Al bij de bouw in 1999 is nagedacht over alle
luxe voorzieningen die u aantreft. Daarnaast is de woning dit jaar geheel
voorzien van nieuw stucwerk op de wanden en nieuw spuitwerk op de
plafonds. De villa is gelegen op een rustige locatie in “Smitshoek”.

VRAAGPRIJS € 485.000,-- V.O.N.

VRAAGPRIJS € 680.000,-- K.K.

RHOON NIEUWEWEG 3D

BARENDRECHT RIETLEEDE 15

Dit landelijk gelegen sfeervolle vrijstaande woonhuis uit 1978 heeft
schitterend blijvend vrij uitzicht over de polders. Toch ligt het huis op
korte afstand van het dorp Rhoon met al haar voorzieningen. De woning
biedt een statig vooraanzicht met eigen oprit, vrijstaande garage en
verzorgd aangelegde tuin. Op de begane grond treft u een ruime
woonkamer met open keuken en werkkamer. De verdieping biedt drie
slaapkamers en een grote badkamer. In de volledig beloopbare kelder is
een wasruimte en hobbyruimte gerealiseerd. De privé gelegen tuin
rondom de woning biedt diverse zitmogelijkheden in de zon of in de
schaduw. In het hart van het dorp treft u diverse winkels en basisscholen.

Deze heerlijk lichte en ruime twee-onder-een-kapwoning met garage is
gelegen in de jonge en kindvriendelijke woonwijk “Ter Leede” in
Barendrecht. De woning is in jaren 30 stijl gebouwd in 2003 en heeft een
Japanse tuin op het zonnige zuiden. Het woonhuis biedt u een ruime
woonkamer met open keuken, 4 slaapkamers, vernieuwde badkamer,
berging en wasruimte. De ligging is optimaal tussen het oude dorp van
Barendrecht en recreatiegebied “Oude Maas”. Zowel de winkelvoorzieningen, scholen en uitvalswegen als de rust van de natuur kunt u
op loopafstand bereiken. De zonneboiler met zonnecollector op het dak
zorgt voor een zuinige warmwatervoorziening!

VRAAGPRIJS € 679.000,-- K.K.

VRAAGPRIJS € 459.000,-- K.K.

Frans’ stoofpotje
voor 4 personen

Ingrediënten
• 600 gram riblappen, in stukken
• 50 gram roomboter
• 500 ml vleesfond
• 2 plakken ontbijtkoek
• 2 takjes selderij
• Potje zilveruitjes, zoetzuur
(uitlekgewicht 320 gram)
• 2 laurierblaadjes
• 1 eetlepel bloem
• Peper en zout

Bereidingswijze
• Bestrooi de stukjes rundvlees met bloem,
peper en zout. Smelt de boter in een
braadpan en bak het vlees rondom mooi
bruin. Schenk de fond erbij en eventueel
wat water als het geheel te dik blijft.
• Verkruimel de ontbijtkoek en voeg deze
toe, samen met de zilveruitjes, laurier en
selderij. Stoof dit alles op laag vuur in
ongeveer 2 uur gaar.

Frans Koot, keurslager
Julianastraat 22, Rhoon
www.franskoot.keurslager.nl

ETEN

Een nieuw plafond in 1 dag!

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

Plafonds • Sierlijsten • Verlichting
terwijl de meubels
blijven staan

RHOON GRAAF BENTINCKLAAN 14

PLAMECO RIDDERKERK
Gieterijstraat 84 (Havenstraat-zijde)
2984 AB Ridderkerk - of bel: 0180-396100 of 06-20201306

Rhoon 010 - 501 5001 | Barendrecht 0180 - 453 734
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I N T R AT U I N R H O O N

IN WINTERSE SFEREN!

De winter is begonnen. Buiten is het koud, nat en donker. Dat is toch het ideale moment om binnenshuis te genieten van de
behaaglijke warmte in een vertrouwde, knusse omgeving? Al helemaal als het in huis dan ook nog eens extra gezellig is! Er zijn allerlei
manieren om een woning sfeervol in te richten. Leuke accessoires om uw eigen ‘winter wonderland’ te creëren bijvoorbeeld. Bij
Intratuin in Rhoon zijn ze al volop te vinden. De winkel met een oppervlakte van 12.000 m² is volledig in winterse sferen. Op deze
pagina’s treft u al een kleine impressie. Zeg nu zelf, na het zien van deze beelden kunnen we toch nog maar één conclusie trekken?
It’s the most wonderful time of the year!

Kom gerust eens langs en laat u inspireren!
Intratuin Rhoon
Stationsstraat 5
3161 GH Rhoon
T: 010-5017755
I: www.intratuin.nl
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RHOON PORTLAND BOUWLUST 20
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NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR EEN
VRIJBLIJVENDE WAARDEBEPALING
RHOON

010 501 5001

BARENDRECHT

0180 453 734

WWW.GREVELINGMAKELAARDIJ.NL

KOM OOK EENS GEZELLIG ETEN BIJ KEES
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RONDE 1.

VOLKSWAGEN.
FINAL SALE.
START NU.

Sinds mei van dit jaar is het in Poortugaal mogelijk om te komen eten en
drinken bij KEES. Dat klinkt alsof je gezellig op bezoek gaat bij een vriend
en eigenlijk is dat precies de bedoeling. De warme uitstraling van KEES
geeft de gasten het gevoel binnen te stappen in de huiskamer van
Poortugaal, waar een breed publiek elkaar ontmoet in een gemoedelijke
omgeving. ,,We zien zakelijke afspraken plaatsvinden, maar ook vrienden,
familie en stelletjes weten ons restaurant te vinden. Mede door ons
prijsniveau zijn wij voor iedereen toegankelijk”, vertelt Jorinde, die samen
met Lianne het gezicht van de zaak vormt.

Wij van Auto Hoogenboom winden
er geen doekjes om. Het laatste
kwartaal van het jaar betekent
aftellen; óók in prijs. In de
komende maanden kunt u profiteren van onze laatste voorraadauto’s met bouwjaar 2016, welke
extra scherp aangeboden worden.
Bent u de eerste, dan heeft u nog
de meeste keuze uit alle modellen.
Bijgaand een greep uit onze selectie, bekijk autohoogenboom.nl
voor ons complete aanbod.

LAAR

Trekpleisters
KEES is gevestigd op de locatie waar
voorheen De Magneet zat. ,,Een groot deel
van het personeel is gebleven, maar er zijn
vanwege de groei ook nieuwe mensen
bijgekomen”, vertelt Jorinde. In het prachtig
ingerichte restaurant valt de diversiteit
aan zitplaatsen op. Of je nu gaat voor hoog
of laag, het is altijd even comfortabel. KEES
kent nog een aantal trekpleisters. Gratis
parkeerruimte voor de deur, een tuin waar
je lekker in de zon zit en een mooie zaal
op de bovenverdieping. ,,Uitermate
geschikt voor besloten bijeenkomsten of
vergaderingen, inclusief beamer. We
kunnen er ongeveer 35 mensen kwijt. Er
is al van alles georganiseerd, van babyshowers tot walking dinners”, zegt Jorinde.

Genoemde prijzen zijn incl. kosten rijklaar maken,
recyclingsbijdrage, leges, brandstof, mattenset, lampenset,
gevarendriehoek, veiligheidsvest. Rijklaar is ook echt rijklaar.
Bij inruil van uw huidige auto is een (extra) korting tot €1.000,- mogelijk.

Authentieke smaak van de Josper oven
De kaart van KEES staat vol klassiekers,
veelal met een knipoog naar het Rotter-

Move Up!

Van:

Nieuw model.

1.0 44kW - 60 pk, 5-deurs.

Golf

Van:

Connected series.

1.0 TSI 85kW - 115 pk, 5-deurs.

Golf

Van:

Connected series
Variant.

1.0 TSi 85kW - 115 pk, 5-deurs.

Polo

Van:

Connected Series.

1.0 TSi 70kW - 95 pk, 5-deurs.

.NL

€ 13.566,-

€ 27.575,-

€ 28.683,-

€ 20.803,-

Nu:

Nu:

Nu:

Nu:

€ 12.595,-

LAAR

RIJK

€ 25.995,-

LAAR

RIJK

€ 27.750,-

LAAR

RIJK

€ 19.750,RIJK

damse. Buiten de kaart om worden wisselende specialiteiten aangeboden, passend
bij het seizoen. De keukenbrigade bedenkt
die zelf. Onder leiding van chef-kok Robin
wordt gebruik gemaakt van de Josper oven.
,,Dat is een afgesloten houtskooloven,
waarin de hitte en rook blijven hangen.
Daardoor ontstaat een malse smaak, die
je echt moet proeven”, legt Jorinde uit.
Proeverij
Wie het lastig vindt om een keuze te maken
uit al dat lekkers, krijgt hulp bij KEES door
middel van een proeverij. Daarbij wordt
een combinatie van voorgerechten aangeboden. Handig en leuk om met elkaar te
delen! KEES heeft voor ieder moment van
de dag wel iets in huis. Naast lunchen en
dineren kun je er namelijk ook gezellig
borrelen met een portie barbites en een
lekker fris KEES-biertje in de buurt. De
koffie met speciale toppings en siroopjes

is echter al net zo populair, terwijl ook
liefhebbers van een High Tea bij KEES
terecht kunnen.
Kerstactie Speelgoedbank
Uiteraard is KEES ook tijdens de feestdagen
geopend. Op beide kerstdagen wordt een
speciaal menu geserveerd. Er zijn nog
enkele plekken vrij, dus aarzel niet en
reserveer snel. Maar er is meer. ,,Vanaf 6
december staat er een kerstboom”, vertelt
Jorinde. ,,Onze gasten kunnen een
cadeautje meenemen en onder de boom
leggen. Dit gaat naar de Speelgoedbank
Rotterdam. Als dank bieden wij hen dan
het eerste kopje koffie of eerste drankje
gratis aan.” Een mooi initiatief, dat past bij
een warme horecagelegenheid als KEES!
Ken je KEES nog niet? Kom dan eens langs
voor een gezellige kennismaking.
KEES eten & drinken
Kruisdijk 8
3176 PK Poortugaal
T: 010-5015511
I: www.restaurantkees.nl
E: info@restaurantkees.nl
Maandag, woensdag, donderdag en
vrijdag geopend vanaf 11.30 uur,
zaterdag en zondag vanaf 12.00 uur
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NIEUW JAAR,
NIEUWE REGELS
Op de huizenmarkt worden volgend jaar weer
wijzigingen doorgevoerd. Wat betekent dat
voor jou, als je in 2017 je droomhuis koopt of
gaat verbouwen?

Om te beginnen daalt vanaf 2017 het maximale bedrag
dat je mag lenen. Een nieuwe hypotheek bedraagt volgend
jaar maximaal 101% van de marktwaarde van de woning.
Nu is dit nog 102%. Eén procentje minder lijkt weinig,
maar het kan betekenen dat je zomaar een paar duizend
euro meer spaargeld nodig hebt om een huis te kunnen
kopen. Want je kunt naast de koopsom van je woning nog
maar 1% extra lenen om bijvoorbeeld notaris- en makelaarskosten te financieren. Die bijkomende kosten
bedragen meestal rond de 6%. Vanaf 2017 moet je dus
ongeveer 5% aan eigen geld meebrengen. Op hypotheker.
nl vind je een rekenvoorbeeld.
Maar er is ook goed nieuws. De schenkingsvrijstelling
voor een eigen woning wordt in 2017 verruimd naar €
100.000. Daarmee hoopt het kabinet een extra stimulans
te geven aan het gebruiken van een schenking om een
hypotheek af te lossen of een eigen huis te kopen. Je
hypotheek wordt lager; dat scheelt in je maandlasten! De
vrijstelling geldt voor iedereen tussen de 18 en 40 jaar en
is per schenker eenmalig, maar je mag het geld verspreid
over drie aaneengesloten jaren benutten. Ook is de
schenking niet langer beperkt van ouders aan kinderen.

R A A M D E C O R AT I E | T U I N M E U B E L E N | I N T E R I E U R

w w w.j o eb e n el l i .n l | A m b achts we g 8a | Rhoon | Te l. 01v0-7200400

Verder wordt de Nationale Hypotheek Garantie (NHG)-grens
vanaf volgend jaar gekoppeld aan de gemiddelde
huizenprijs. NHG geeft je bank de zekerheid dat je
hypotheekschuld wordt terugbetaald en daar staat een
rentekorting tegenover. Tot 1 januari 2017 geldt nog een
maximale hypotheek van € 245.000 om in aanmerking te
komen voor NHG.

Pas bij De Hypotheker
weet je het zeker.

Kijk
ophypotheker.nl/groterwonencheck
hypotheker.nl/groterwonencheck
Kijk
op

We vergelijken alle banken en vinden voor jou de beste deal.

Barendrecht Achterom 1 (0180) 613 599

Meer weten over wat er vanaf 2017 verandert? Kom gerust
eens langs bij één van onze adviseurs. We informeren je
graag over je financiële mogelijkheden, nu of in het komend
jaar.
Peter Schouten
De Hypotheker Barendrecht
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RHOON MOLEN 'T HERT 1

POORTUGAAL OOSTDORPSEWEG 90

RHOON OYENSHOF 4

RHOON MOLENDIJK 67

Deze speelse twee-onder-één-kapwoning met zijgedeelte en inpandige
garage is gelegen aan het water in Rhoon Noord. De woning heeft een
riante woonkamer met fraai zijgedeelte, open keuken, 2 slaapkamers,
badkamer, vrij indeelbare zolder en van binnenuit bereikbare garage.
Het is mogelijk in totaal 5 slaapkamers in de woning te maken. Het ruime
perceel van 402 m2 eigen grond biedt aan de voorzijde parkeerruimte,
een grote zijtuin en een aan het water gelegen zonnige achtertuin op het
zuidoosten. De ligging in een rustig doodlopend straatje biedt ideale
mogelijkheden voor gezinnen of een ieder die rust zoekt binnen het
comfort van een gezellig dorp.

Bent u op zoek naar een vrijstaande villa met maar liefst 8 slaapkamers
en een riante aangebouwde garage? Deze woning heeft de ideale
ligging op 558 m2 eigen grond aan de rand van de gewilde woonwijk
“Valckensteyn” met vrij uitzicht op het bos. Het keurig verzorgde
woonhuis uit 2000 is zeer geschikt voor kandidaten die in een oase van
ruimte terecht willen komen of voor grote gezinnen. De woning beschikt
over een ruime woonkamer, woonkeuken, bijkeuken, kantoor of
hobbyruimte, riante garage, 8 slaapkamers, 2 badkamers en een
bergvliering. Aan de voorzijde is parkeergelegenheid voor meerdere
voertuigen, de achtertuin is gelegen op het zonnige zuidwesten.

Deze prachtige vrijstaande villa met inpandige garage is gelegen in een
landelijke omgeving aan de rand van het gezellige dorpje Rhoon in de
nieuwbouwwijk “Essendael”. De zeer ruime villa, welke op traditionele
wijze is gebouwd, beschikt over een Z-vormige woonkamer met open
keuken, 4 slaapkamers en 2 badkamers. De woning is gelegen nabij
sportcomplex “De Omloop”, golfbaan en op zeer kort bereikbare afstand
van Rotterdam.

Op een prachtige locatie aan de rand van het dorp Rhoon ligt deze in
2004 gebouwde vrijstaande villa met houten tuinhuis op een perceel van
maar liefst 474 m2 eigen grond. De fraai afgewerkte woning biedt veel
woonruimte en een heerlijke zonnige tuin met volledige privacy. Aan de
voorzijde is meer dan voldoende parkeerruimte op eigen terrein. Het
woonhuis beschikt over een ruime woonkamer met aansluitend de
eetkamer, halfopen keuken, bijkeuken, 5 slaapkamers, badkamer en
bergvliering. Op loopafstand van de woning bevinden zich
natuurgebieden, openbaar vervoer, uitvalswegen alsmede scholen en
winkels.

VRAAGPRIJS € 449.000,-- K.K.

VRAAGPRIJS € 669.000,-- K.K.

VRAAGPRIJS € 890.000,-- V.O.N.

VRAAGPRIJS € 498.500,-- K.K.

ROTTERDAM SWIFTSTRAAT 72

PAPENDRECHT WESTEIND 196

OUDE-TONGE SUISENDIJK 1495

RHOON BOUWLUST 51

In dit volledige kant-en-klare appartement op de 2e verdieping kunt u
door de 2 balkons zowel van de ochtendzon als de avondzon genieten.
De woning beschikt over een ruime woonkamer, separate keuken,
badkamer en 2 grote slaapkamers. Ook is er een separate berging in de
onderbouw. Het appartementencomplex is gelegen in de woonwijk
“Lombardijen” in Rotterdam. Op loopafstand treft u diverse voorzieningen
als winkels, scholen en openbaar vervoer (w.o. het treinstation
Lombardijen). Voor de deur is een parkeerpleintje met voldoende
plaatsen, aan de achterzijde is groen met speelgelegenheid voor
kinderen.

Deze fraaie dijkwoning is in 2004 met duurzame materialen gebouwd en
van alle gemakken voorzien. In de tussentijd hebben diverse wijzigingen
plaatsgevonden, zoals de realisatie van het balkon aan de achterzijde in
2006, de aanbouw van de sfeervolle serre in 2011 en de plaatsing van
zonnepanelen op het dak in 2013. Het woonhuis beschikt over een ruime
woonkamer met open keuken en werkkamer op dijkniveau, een
kantoorruimte, werkkamer en pantry in het onderhuis, 3 slaapkamers en
badkamer op de verdieping en een riante zolder. De ligging op een riant
perceel van maar liefst 3.000 m2 eigen grond biedt de ideale mogelijkheid
om ruim te wonen midden in het dorp.

Deze vrijstaande recreatiewoning met zowel voor- als achtertuin is
gelegen op een schiereiland in recreatiegebied ‘Suisenpolder’. De
voortuin biedt parkeerruimte op eigen erf. De achtertuin op het
Zuidoosten is direct aan het water gelegen en biedt een aanlegplaats
voor een eigen boot. De 4-kamer woning beschikt over een woonkamer,
open keuken, 3 slaapkamers, badkamer en dakterras. Het recreatiegebied
is centraal gelegen te midden van water en groen op nog geen 40
autominuten van hartje Rotterdam.

Keurig onderhouden 2-kamer appartement op de 4e verdieping met
berging in de onderbouw. De woning, met lichte woonkamer en balkon,
heeft een prachtig vrij- en weids uitzicht over het Bakkerspark. Het
appartement is zeer gunstig gelegen in de wijk “Portland” op het eiland
Paarlemoer nabij scholen, winkelcentrum en openbaar vervoer.

VRAAGPRIJS € 98.000,-- K.K.

VRAAGPRIJS € 799.000,-- K.K.

VRAAGPRIJS € 249.000,-- K.K.

VRAAGPRIJS € 198.500,-- K.K.

Rhoon 010 - 501 5001 | Barendrecht 0180 - 453 734
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ROTTERDAM SCHULPWEG 450

HOOGVLIET ROTTERDAM PLATTE MOLENDIJK 24

Geheel naar eigen smaak bouwen op een centraal en groen gelegen
kavel aan de voet van Rotterdam? Dat is mogelijk op één van de ruime
bouwkavels aan de Schulpweg 450 te Rotterdam. De kavels zijn gelegen
aan een rustige weg midden in het groen. De locatie is zowel met
openbaar vervoer als met autoverkeer zeer goed bereikbaar. Zowel het
centrum van Rotterdam als natuurgebied de ‘Oude Maas’ zijn met de
auto bereikbaar binnen 15 minuten.

Deze in Hoogvliet gelegen patiobungalow met eigen externe berging
biedt de mogelijkheid volledig op de begane grond te bewonen.
Hierdoor is deze woning rolstoelvriendelijk en zeer geschikt voor
ouderen. De woning beschikt over een woonkamer met open keuken,
slaapkamer en badkamer op de begane grond en een open zolder op de
verdieping. Deze ruimte kan eveneens als volwaardige kamer worden
gebruikt. De ligging van de woning is centraal op loopafstand van
winkels en het metrostation. Uitvalswegen zijn binnen enkele
autominuten te bereiken.

VANAF € 295.000,-- K.K.

VRAAGPRIJS € 169.000,-- K.K.

SPIJKENISSE SEINESTRAAT 22

RHOON DORPSDIJK 186

badkamers

Deze zeer goed onderhouden eengezinswoning is gelegen in de
kindvriendelijke wijk “ Schenkel “ Bent u opzoek naar een leuke woning
met 3 slaapkamers een compleet ingerichte eetkeuken en een sfeervolle
openhaard, maakt dan snel een afspraak om deze woning te bezichtigen.
Een parkeerplaats op eigen terrein maakt het woongenot compleet.
Bouwjaar 1987 en gelegen op ca. 140 m2 eigen grond.

Op loopafstand van de gezellige dorpskern van Rhoon vindt u deze
5-kamer hoekwoning met zonnige achtertuin gesitueerd op het Westen.
De woning is gelegen op ca. 180 m² eigen grond. Deze karakteristieke
woning beschikt over een lichte woonkamer met ruime keuken,
badkamer en 3 slaapkamers op de eerste verdieping. In de directe
omgeving bevinden zich winkels, scholen en openbaar vervoer.

VRAAGPRIJS € 199.500,-- K.K.

VRAAGPRIJS € 249.000,-- K.K.

toiletten

tegels

tegelvloeren

installatie

Onze showroom is gevestigd aan de Deventerseweg 11 in Barendrecht ■ 0180 646810 ■ info@tegelhuis.nl ■ www.tegelhuis.nl
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DE SPECIALIST IN RAAMDECORATIE EN ZONWERING OP MAAT!
BESTEL EENVOUDIG ONLINE OP WWW.INHUISPLAZA.NL

Shutters op maat

ONZE MERKEN:
creates my curtains

Houten jaloezieën op maat

Zonwering op maat

Gordijnen op maat

SHOWROOM BARENDRECHT
Londen 18

Ma - Vr

09.00 - 17.00

2993 LA Barendrecht

Za

10.00 - 16.00

Tel: (0)180 555 900

Zo

Gesloten

info@inhuisplaza.nl

SPECIALIST IN RAAMDECORATIE EN ZONWERING OP MAAT  WWW.INHUISPLAZA.NL  INFO@INHUISPLAZA.NL  +31 (0)180 555 900

