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V O O R W O O R D

Beste lezers,

Als winkeliers spannen wij ons vol enthousiasme in om 
u tijdens uw bezoek aan ons centrum een beleving te 
bieden. Eén die een beroep doet op alle zintuigen. Kijken, 
horen, ruiken, voelen, proeven; het kan hier allemaal. 
Gepassioneerde, deskundige mensen staan klaar om 
u op persoonlijke wijze te ontvangen. Ons centrum 
heeft een compleet aanbod met daarin een groot aantal 
specialisten, die hun toegevoegde waarde tonen in een 
goed en prettig advies.

Tegelijkertijd proberen wij om het centrum op allerlei manieren 
aantrekkelijker te maken. Al geruime tijd bestaat de ‘Silly Saturday’. 
Iedere laatste zaterdag van de maand trekken de winkeliers alles 
uit de kast om leuke, verrassende acties te verzinnen. Dat lukt goed, 
want Silly Saturday begint een begrip te worden. Met onze nieuwe 
mascottes wordt dat vast niet anders. De vrolijke beren Barend 
en Dregje zullen vanaf nu aanwezig zijn bij de activiteiten in het 
centrum. Tijdens de officiële presentatie eerder dit jaar sloot de 
Barendrechtse jeugd de mascottes al in het hart. En zeg nu zelf, ze 
zijn toch ook ontzettend leuk?

Een andere manier om naar buiten te treden is dit magazine. 
We zijn inmiddels al toe aan de derde editie. Wederom vertellen 
diverse ondernemers in het magazine over hun winkel, collecties en 
drijfveren. Hopelijk prikkelt het uw nieuwsgierigheid, zodat we u 
binnenkort een keer in ons gezellige centrum mogen ontvangen.

Wij zijn in ieder geval erg blij met het eindresultaat en hopen dat u 
ook veel leesplezier aan deze editie zult beleven. Tot ziens!

Ad Vijfvinkel
Voorzitter Stichting BIZ Centrum Barendrecht
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KAAS EN ZO 
al drie jaar een vertrouwd gezicht 
op de Middenbaan
In maart was het precies drie jaar geleden dat Gert-Jan Visser 
delicatessenwinkel Kaas en Zo opende. De jonge ondernemer groeide in die 
periode uit tot een vertrouwd gezicht op de Middenbaan. ,,Elke dag ga ik 
fluitend naar mijn werk. Daar wil ik mijn klanten graag voor bedanken”, vertelt 
hij. ,,Het sociale aspect spreekt mij erg aan. Een praatje maken, mensen leren 

kennen en een band opbouwen is erg leuk. Klanten vragen zelfs naar de datum van mijn bruiloft!” Uiteraard staat Gert-Jan altijd 
klaar voor een goed advies en blijft hij bezig om het ruime assortiment van Kaas en Zo voortdurend aan te vullen met smakelijke 
nieuwe producten.

Kaas en Zo Middenbaan | Middenbaan 70a | T: 0180-615434 | I: www.kaasenzo.nl/winkels/barendrecht-middenbaan  

Genieten op het terras van  
Hollandse Heerlijkheid eten & drinken!
De zomer staat voor de deur en dus heeft Hollandse Heerlijkheid eten & drinken een extra 
troef in handen: het zonnigste terras van Barendrecht! De lunchroom op de hoek van de 
Middenbaan is perfect geschikt voor een tussenstop tijdens het winkelen of om gezellig van 
de zon te genieten. Een overheerlijke latte macchiato van barista kwaliteit met gebak, een 
smakelijk broodje of een van de ruim veertig verschillende tosti’s; Hollandse Heerlijkheid 
eten & drinken heeft een zeer gevarieerde kaart voor ieder moment van de dag. ,,We 
onderscheiden ons bovendien door de versbeleving. Alles wordt namelijk bereid in eigen 
keuken”, zegt eigenaar Rob van der Elst.

 Hollandse Heerlijkheid eten & drinken | Middenbaan 24 | T: 0180-623413 | I: www.hollandseheerlijkheid.nl

‘Een lekker bakkie’  
begint bij In de Bonen
Koffie- en theeliefhebbers kunnen al anderhalf jaar hun hart ophalen bij een bezoek aan In de 
Bonen. De speciaalzaak heeft een zeer uitgebreid assortiment aan koffiebonen en theesoorten, 
maar verkoopt ook lekkernijen en accessoires als potten, mokken, kopjes en filters. Eigenaar 
Marius de Joode helpt u samen met zijn team graag op weg bij het maken van uw keuze voor 
‘een lekker bakkie’. Zij zetten hun passie voor koffie en thee graag om in een goed advies. 
Sinds maart is In de Bonen bovendien dealer van de koffieapparaten van Nivona. ,,Automaten 
van Zwitserse topkwaliteit, met een mooi design en makkelijk in onderhoud. Ze zijn zelfs te 
bedienen via een app”, zegt Marius.

 In de Bonen | Middenbaan 42 | T: 0180-471330 | I: www.indebonen.nl

Diggels 
is klaar voor een mooie zomer

Diggels, de bekende horecagelegenheid aan de Dorpsstraat, is 
helemaal klaar voor de naderende zomer. De afgelopen weken 
waaide er een frisse wind door het interieur. Het belooft daarom 
weer een gezellig seizoen te worden, waarin diverse evenementen 
op het programma staan.

Diggels staat al jaren bekend als eetcafé met de kwaliteit van een 
restaurant. Op de uitgebreide kaart is naast de populaire vaste 
specialiteiten altijd ruimte voor nieuwe gerechten. Eind april gaat 
de nieuwe menukaart weer in. De koks kunnen niet wachten om 
iedereen te laten proeven.

De komende periode besteedt Diggels ook aandacht aan enkele 
leuke evenementen, zoals de doorkomst van de Roparun. Op 
Moederdag is een bezoek aan Diggels ook een aanrader, want 
er is dan een speciaal menu verkrijgbaar en de moeders worden 
getrakteerd op een kleine attentie. Gewoon gezellig komen 
lunchen, dineren of lekker borrelen kan natuurlijk ook. In de zomer 
is het terras van Diggels immers the place to be!

Diggels Eetcafé 
Dorpsstraat 141
T: 0180-612130
I:  www.diggels.nl 
Facebook.com/Diggelsbarendrecht
Ook in Oud-Beijerland

IJssalon Hemels
Middenbaan 66
T: 0180-625434
I: www.ijssalonhemels.nl

Het ijsseizoen is geopend bij

IJssalon Hemels!
Het muurtje tegenover IJssalon Hemels 
is vanaf het moment dat de zon zich 
weer laat zien een van de populairste 
plekken op de Middenbaan. ,,Op zonnige 
dagen zit het helemaal vol, tot aan 
de slager toe”, vertellen eigenaren 
Bert en Esther Noteboom enthousiast. 
Zij zijn duidelijk klaar voor het 
ijsseizoen.

IJsliefhebbers hebben bij IJssalon Hemels een ruime keuze aan 
ambachtelijk bereid ijs. Het totale assortiment bevat zo’n vijftig 
smaken, waarvan er 24 in de bakken te vinden zijn. ,,We rouleren, 
dus er valt altijd wel iets te ontdekken. Door bestaande smaken te 
combineren, ontstaat er soms ook weer iets nieuws”, vertelt Bert. 
Het assortiment bevat bovendien al drie jaar een bijzondere smaak, 
de Maestro Gusto. Van elk verkocht Maestro Gusto-ijsje wordt een 
bedrag gedoneerd aan de stichting FOK. Deze stichting zet zich in 
voor mensen die lijden aan taaislijmziekte. Een mooie reden om juist 
dit ijsje eens te komen proeven!
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Le Bonheur heeft na 
verbouwing nog meer te bieden
Al ruim twintig jaar vormt Le Bonheur een vertrouwde aanblik 
op de Middenbaan. Een uiteenlopend publiek weet de gezellige 
horecagelegenheid te vinden voor een smakelijk ontbijt, kop 
koffie met gebak of een heerlijke lunch. Sinds half april zijn 
de mogelijkheden echter flink toegenomen, want dankzij een 
grondige verbouwing is het aantal stoelen uitgebreid van 62 naar 

Het smakelijke assortiment van kaasspeciaalzaak De 
Weypoort is onlangs uitgebreid met een nieuw product. 
,,Een Dijk van een Kaas”, zegt Dick Schumacher 
enthousiast. De naam is een knipoog naar de plek waar 
de kaas gerijpt heeft, namelijk onder de dijk. ,,Ik huur 
een garagebox onder de winkel en ontdekte daar een 
deur die toegang verschaft tot een diepe kelder. Na een 
grondige schoonmaakbeurt is dit nu de plek waar we de 
kaas, die door een boer wordt gemaakt, een maand of 
vier laten rijpen.” De Dijk van een Kaas krijgt de lekkere, 
onderscheidende smaak doordat er boerengroenten als 
wortel, pastinaak, peterselie, prei en lente-ui in verwerkt 
zijn.

Wie de nieuwkomer zelf eens wil proeven, is van harte 
welkom bij De Weypoort. De Dijk van een Kaas heeft 
een mooi plekje gekregen in de winkel, waar uiteraard 
ook het complete en zeer populaire ‘Rotterdamse 
assortiment’ verkrijgbaar is.

Le Bonheur
Middenbaan 83-85
2991 CS Barendrecht
T: 0180-621912
I: www.le-bonheur.nl

De Weypoort 
presenteert een dijk 
van een kaas!

De Weypoort
Middenbaan 87
T: 0180-612929
I: www.deweypoort.nl
 

85. ,,We zijn nu ook ’s avonds geopend. In de avonduren zijn 
wij een winebar die de shared dining formule hanteert”, vertelt 
eigenaar Maurice van der Hoek. Op woensdag en donderdag is 
Le Bonheur open tot 23.00 uur, op vrijdag en zaterdag tot 24.00 
uur en op zondag van 12.00 tot 23.00 uur.

De gasten van Le Bonheur kunnen behalve beneden eveneens 
terecht op de ruimer opgezette bovenverdieping, waar ook 
aansluitingen voor laptops zijn gemaakt. Op zonnige dagen is het 
overdekte terras uiteraard een aanrader. Kortom, Le Bonheur is het 
juiste adres voor iedere afspraak! 
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Jongens en meisjes lopen 
er lekker fris deze zomer 
met de slippers van Quapi. 
Verkrijgbaar bij ’t Schaapje.

Deze leuke spaarpotten van Pomme Pidou maken het bewaren van je zakgeld wel erg aantrekkelijk. Verkrijgbaar bij Surprise.

Starfreak is een Nederlands merk van 

topkwaliteit met veel zachte basisc. 

Bij Jut & Jul is een ruime collectie 

verkrijgbaar. 

Een cadeaukaart ontvangen is altijd leuk! Bij Primera zijn er zeer veel verschillende verkrijgbaar.

Neem de kids gerust mee naar het strand of 

op zonvakantie met deze leuke zonnebrillen 

uit de collectie van Oogwereld Broekhuis!

Leuk voor kinderen!
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Surprise 
Middenbaan 86
T: 0180-532251
I:  www.facebook.com/Surprisebarendrecht

Surprise 
Unieke items maken collectie Surprise altijd verrassend leuk

In de twee jaar dat Surprise nu op de Middenbaan 86 is 
gevestigd, is er heel wat veranderd aan het interieur en 
assortiment. Naomi heeft overal gezocht om een groot scala 
van geurproducten in te kopen. Er is gezocht naar producten die 
zijn samengesteld uit natuurlijke stoffen. Vol trots kan zij dan ook 
zeggen dat Surprise nu een echte geurspecialist is met tal van 
merken die alleen bij Surprise te koop zijn. Een overzicht hiervan 
staat uitgelicht op de volgende pagina.

Ook zijn er natuurlijk nog steeds allerlei cadeauartikelen te koop. 
Teveel om op te noemen, dus zeker de moeite waard om eens 
binnen te lopen en lekker rond te neuzen. In april heeft Surprise 
ook Sisters Flowers and Gifts welkom geheten in de winkel. 
Zij zorgen voor de nodige kleur van bloemen en prachtige 

kamerplanten. De door hen gemaakte bloemstukken stralen het 
vakmanschap uit. Voor de bloemen en planten heeft Surprise een 
mooie selectie potten en vazen.

Alles voor een gezellig huis is dus te 
vinden bij Surprise, dé woonwinkel 
van de Middenbaan! 

De uiteenlopende collectie van het merk Nostalgic-Art telt allerlei 
leuke artikelen als onderzetters, mooie borden en voorraaddozen van 
gelicenseerde merken als BMW, Coca Cola, Harley Davidson, Volkswagen 
en Kellogg’s.

De duurzaam afbreekbare geurkaarsen van Heart & Home zijn 
verkrijgbaar in diverse varianten. De heerlijk zoete geuren van 
deze kaarsen vallen echt op en verspreiden zich heel goed door de 
volledige ruimte. Voor iedere stemming is de juiste geur te vinden.

De ambachtelijk vervaardigde geurlampen van Ashleigh & Burwood hebben 
een zeer positieve werking in huis. Ze zuiveren de woning namelijk van 
nare luchtjes, bacteriën, huisstofmijt en rook, waardoor een harmonieuze en 
ontspannen leefomgeving ontstaat. Iedere lamp heeft een eigen vorm en kleur, 
waardoor ze ook prima als decoratie in het interieur passen.

De geurproducten van Greenleaf zijn gebaseerd op de natuur. De makers 
haalden inspiratie uit hun kennis over bloemen en planten. Het resultaat is een 
zeer gevarieerd assortiment waarmee een heerlijke geur in de ruimte ontstaat, 
die bovendien lekker lang blijft hangen.

Per 1 mei is Sisters Flowers & Gifts gevestigd in het pand van Surprise. De 
zussen Kelly en Manouk hebben hun eigen corner waarin ze de mooiste 
bloemen voor alle gelegenheden presenteren.

Sparen was nog nooit zo leuk als met de 
spaarpotten van Pomme Pidou. Ze vallen 
op door de vrolijke kleuren en grappige, 
verschillende figuren. Ook goed geschikt om te 
verzamelen!

De heerlijk geurende kaarsen en wax melts van 
Goose Creek zijn verkrijgbaar in diverse formaten 
en geuren, waarbij wordt ingespeeld op het 
seizoen. Zo kom je direct in de juiste stemming. 
Goose Creek onderscheidt zich door de volle geur.

De geurkaarsen in de collectie van WoodWick zijn fraai 
vormgegeven met mooie houten deksels. Maar ze hebben 
nog een leuk extraatje. Tijdens het branden creëert de 
unieke houten lont het rustgevende geluid van knapperend 
haardvuur en het gezellige comfort van een gloeiende open 
haard.

De handgemaakte bruisballen en zeep van Bomb 
Cosmetics zien er ontzettend leuk uit en ruiken 
bovendien heerlijk. Daardoor zijn ze een weldaad 
voor lichaam en geest. Verkrijgbaar in ontzettend 
veel verschillende varianten.



Kleurrijke sjaals doen het deze zomer helemaal! 
Bij Pyxis zijn diverse leuke, vrij exclusieve 
modellen te vinden. Loop er deze zomer hip en koeltjes bij met 

deze schoenen van Van Asperen!

Leuke items die vrouwen dit voorjaar niet mogen missen!

12 13

Deze shampoo van Keune doet ook wonderen met droog of beschadigd haar. Verkrijgbaar bij Salon William Vat. 

Met deze leuke armbanden van Portugees 

kurk van het merk Stras 4 you mag je gezien 

worden! Verkrijgbaar in diverse varianten bij 

Surprise. 

De kleding van het merk Aventures des Toiles is 

volledig geïnspireerd door de kunst. Bij Bobois vind 

je deze bijzondere collectie.

Een luxe zuurstofbehandeling met 

Intraceuticals stimuleert de aanmaak 

van collageen, verstevigt de huid 

en houdt de vochtbalans optimaal. 

Verkrijgbaar bij Vital huidinstituut.

De sjaal is een ideaal kledingstuk in de 
zomer, vooral als het ’s avonds wat afkoelt. 
Bij Smit Mode vind je onder andere de lijn 
van het merk A-Zone.

Kom de fraaie collectie van Sioux snel eens bekijken bij Vijfvinkel Schoenen!

Je mag gezien worden met de schitterende armbanden van Buddha to Buddha, uiteraard verkrijgbaar bij Juwelier Ettema!

De nieuwe collectie van 

Blue Wave bevat weer 

allerlei mooie items om 

je garderobe mee aan te 

vullen.

In dit linnen jurkje van 
Sandwich blijf je ook in een 
hete zomer lekker koel!
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Bobois damesmode 
onderscheidend dankzij 
gevarieerde collectie 
Damesmodezaak Bobois is er wederom in geslaagd een modische, kleurrijke collectie samen te 
stellen voor het nieuwe seizoen. Daarin zijn de nieuwe trends zichtbaar, maar Bobois onderscheidt 
zich vooral dankzij de diversiteit. ,,Onze collectie loopt uiteen van betaalbaar tot bijzonder”, zegt 
Toine Boersema. ,,We hebben exclusieve merken, die je niet snel ergens anders tegenkomt, zoals de 
kleurrijke zomerjurkjes van Eroke, die aan twee kanten draagbaar zijn, en het zeer sterk ontvangen 
Aventures des Toiles. Kleding die is geïnspireerd door kunst.” Vrouwen kunnen bij Bobois bovendien 
rekenen op een persoonlijk advies over wat hen goed staat en waarin ze nog beter naar voren 
komen. Met succes, want vaak komen zij speciaal terug om te vertellen hoeveel leuke reacties ze 
hebben ontvangen!

Collectie voor baby’s nu nog 
groter bij ’t Schaapje

Kinderkledingwinkel ’t Schaapje heeft na een uitbreiding een 
speciale baby- en miniafdeling ingericht, die is te vinden op de 
begane grond. De ruime collectie in de maten 56 t/m 86 wordt 
daar leuk gepresenteerd. ,,Bij ons is de gehele collectie van Quapi 
verkrijgbaar, maar ook merken als Beebielove, Feetje en Tumble ’n 

Dry”, vertellen Jacoline en Angelique enthousiast. ,,Nieuw is ook de 
babyverzorgingslijn van Koeka. Behalve de artikelen die we in de winkel 

hebben, kunnen we alles van dit merk bestellen.” Om de babykamer extra 
gezellig te maken, heeft ’t Schaapje ook de accessoires van A Little Lovely 

Company in huis. Van nachtlampen en lightboxen tot leuke posters!

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

 ’t Schaapje | lifestyle 4 kids | Middenbaan 33a | T: 0180-622056 | I: www.tschaapje.nl

Voor pasfoto’s ga je naar 
Primera Barendrecht Centrum

Rijbewijs gehaald? Of verloopt je paspoort 
of identiteitskaart binnenkort? Stap dan even 
binnen bij Primera. Hier is het namelijk mogelijk 
om pasfoto’s te laten maken voor alle officiële 
documenten. Dit gebeurt in een speciale ruimte 
in de winkel. Klaar terwijl u wacht!

 Primera Barendrecht Centrum | Middenbaan 37 | T 0180-690592 | I www.primerabarendrecht.nl

LEUK voor in en om huis!
Heerlijk erop uit met deze rieten Trixie fietsmand voor voorop de 

fiets met eenvoudige bevestiging aan het fietsstuur. De metalen korf 

zorgt ervoor dat je hond niet uit de mand kan vallen. Verkrijgbaar bij 

Dierenspeciaalzaak Wesdijk. Tip: Bevestig je hond goed middels een 

fietsketting aan de fietsmand, voor de veiligheid is het fijn je hond 

dan een tuigje aan te doen in plaats van een halsband. We adviseren 

je graag om veilig naar buiten te gaan met je hond, genieten staat 

bovenaan!

De nieuwste items van het 
populaire Blond Amsterdam 
vind je bij Pyxis!

Mooie vloeren, die passen in elke woonstijl. 
Dat is het merk Beautifloor. Bij ARPI Woontrend 
kunnen ze er alles over vertellen.

Ook voor bijzondere teakhouten meubels 

slaag je tegenwoordig prima bij Van Hemert 

Woonsfeer!

Maak het gezellig in huis met de heerlijk 
geurende kaarsen van Goose Creek, 
verkrijgbaar bij Surprise.

Een stoere cactus in een leuk gevulde schaal 
past in vrijwel ieder interieur. Bij Woonwinkel 
Natuurlijk THUIS zijn vele voorbeelden te 
vinden.
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Sandwich geeft kleur aan 
de zomer
Dames, opgelet! Het seizoen 
van de barbecues, tuinfeesten 
en bruiloften komt er weer 
aan. Sandwich speelt hier al 
op in met een leuke collectie 
comfortabele kleding voor 
ieder moment van de dag. 
Corina en Jacqueline, de 
vertrouwde gezichten van de 
winkel aan de Middenbaan, zijn 
er al helemaal klaar voor.

,,We zien erg veel jurkjes en tuniekjes, waarin de vrouwelijke 
vormen centraal staan”, zeggen zij. ,,De collectie is heel kleurrijk. 
Denim in combinatie met hard rood en diep blauw, maar ook 
olijf is een populaire kleur.” Vrouwen die een warme zomer 
verwachten, zitten bij Sandwich eveneens goed. Linnen is namelijk 
erg in, net als katoen en semitransparante stoffen. Materialen die 
veel terugkeren in de kleding in de nieuwe collectie.

De gezellig ingerichte winkel nodigt uit om echt even lekker op 
het gemak te komen shoppen. Er is een echte huiskamersfeer 
gecreëerd, inclusief een bank waarop vrouwen regelmatig 
plaatsnemen om een kopje koffie te drinken of even gezellig een 
praatje te maken. ,,Natuurlijk geven wij ook graag een goed 

Sandwich
Middenbaan 92
T: 0180-767273

advies. Juist bij ons is dat belangrijk, omdat met de kleding van 
Sandwich echt sets samengesteld kunnen worden. Alles is te 
combineren, ook met eerdere collecties”, vertellen Corina en 
Jacqueline.

Nieuwsgierig? Kom dan zelf eens langs en ontdek waarom zo  
veel vrouwen vallen voor de ‘Sandwich-twist’!

Van Asperen heeft alles 
in huis om hielspoorklachten 
te verlichten
Van Asperen onderscheidt zich door de combinatie van 
een mooie collectie en uitgebreide zorg voor de voeten 
door in het pand gevestigde specialisten. ,,Daardoor 
kunnen wij ook een oplossing bieden om klachten te 
verlichten bij mensen met hielspoor”, vertelt Maarten 
Landman.

In de zomer treden die klachten vaak heviger op. 
Registerpodoloog Marijn Sens legt uit waarom: ,,Mensen lopen 
dan vaker op blote voeten. Daardoor komt er heel veel spanning 
op de aanhechting bij het hielbeen te staan. Een manier om dit 
op te lossen is het dragen van een goede schoen met de juiste 
steunzool, waardoor de voet op correcte wijze wordt belast.” Een 
voorbeeld is de Xsensible Stretchwalker, die zorgt voor demping 
en een ontspannen gevoel.

Een alternatieve manier om klachten te verlichten is voetreflex-
therapie, die bij Van Asperen wordt gegeven door Petra Teschke. 
,,Door lichte druk van de duim op de voet en voetzolen breng je 
lymphe- en bloedcirculatie in beweging, waardoor afvalstoffen 
worden uitgescheiden. Dit helpt ook bij hielspoor. Ik geef ook tips en 
oefeningen mee tijdens de behandeling”, vertelt ze.

Kortom, er is dus zeker iets te 
doen aan hielspoorklachten. Kom 
gerust langs en informeer naar de 
mogelijkheden!

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

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

Mannen slagen nog altijd het snelst bij 

Blue Basement!
Jong en oud heeft bij Blue Basement een ruime keuze 
uit een stoere casual collectie. Onlangs heeft de winkel 
een nieuwe look gekregen. ,,Het was tijd voor een 
stukje verfrissing”, vertelt Dennis Schouwenburg. ,,Een 
investering die ik graag heb gedaan, omdat ik geloof 
in de mogelijkheden van 
de stenen winkel.”

Natuurlijk sluit Dennis zijn ogen niet voor het online shoppen, 
maar hij weet ook dat de meeste mannen liever niet te lang doen 
over de aanschaf van nieuwe kleding. ,,Bij ons zijn ze sneller 
klaar dan op internet”, zegt hij. De gevarieerde collectie wordt nu 
namelijk nog duidelijker gepresenteerd, terwijl Dennis zijn klanten 
door goed inschatten snel de juiste broek kan adviseren. Mannen 
kunnen die vervolgens passen en indien nodig onder het genot van 
een kopje koffie even wachten als de broek gratis op lengte wordt 
gemaakt, met behoud van de originele rand. En dat alles voor 
schappelijke prijzen, zonder het risico op een verkeerde bestelling!

Volg ons ook op Facebook voor leuke acties en nieuwtjes
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Het voorjaar hangt in de 
lucht bij Smit mode heren

Een nieuw seizoen betekent ook 
een nieuwe collectie bij Smit 
mode. Wie binnenstapt bij het 
Barendrechtse filiaal van het 
familiebedrijf merkt direct 
dat het voorjaar in de lucht 
hangt. ,,Veel frisse kleuren, 
pasteltinten, lekker fel”, 
schetst Eline, een van de vaste 
gezichten in de herenmodezaak, 
het modebeeld van het seizoen.

De lichtere kleuren komen terug in de gehele collectie, zoals in 
de lijn van het bekende merk Cavallaro. ,,Mannen kiezen steeds 
vaker voor oranje of roze. Het mag ook lekker uitgesproken. 
Overhemden met opvallende prints als ijsjes, busjes of macarons 
zijn heel erg in”, vertelt Eline.

De collectie is recent uitgebreid met PME Legend, een merk met 
net even een andere pasvorm. ,,In combinatie met Cast Iron en 
Vanguard hebben we daardoor nu voor iedere man een leuke 
jeans in huis”, zegt Eline. Ze is heel enthousiast over een andere 
nieuwkomer, de pakken van Benvenuto. ,,De stof lijkt op die van 
een joggingpak en is daardoor heel comfortabel. Je kunt dit prima 
combineren met sneakers, zoals die van Cycleur de Luxe of de 
schoenen van Rehab.”

Natuurlijk staat het trouwseizoen weer voor de deur. Als 
maatwerkspecialist kan Smit mode de aanstaande bruidegom 
prima aankleden, zodat hij tijdens de grote dag minstens zo straalt 
als zijn bruid. Kortom, iedereen is van harte welkom om onder het 
genot van een kopje koffie zelf een ‘customer journey’ te maken 
langs de gevarieerde voorjaarscollectie van Smit mode!

Smit mode
Middenbaan 77
T: 0180-610545
I: www.smitmode.nl

Nu de zon zich weer vaker laat zien, is het ideale 
moment aangebroken om de garderobe kritisch onder 
de loep te nemen. Voor een leuke aanvulling is het 
altijd de moeite waard om eens binnen te stappen bij 
de damesmodezaak van familiebedrijf Smit mode. 
,,We hebben weer een leuke collectie voor de modische 
vrouw, die graag casual gekleed gaat”, vertelt Marjo, 
het vertrouwde gezicht van de winkel.

Vrolijke kleuren, mooie bloempatronen en bijzondere botanische 
prints bepalen het beeld van dit seizoen. Bovendien is Smit mode 
er weer in geslaagd om een mooi nieuw merk toe te voegen. 
,,Expresso, een Nederlands merk met een uitgesproken vrouwelijke 
signatuur waarbij elegantie, comfort en originaliteit voorop staan”, 
zegt Marjo. ,,Echt een ontzettend mooie en uitgebreide collectie, 
want we hebben jeans, jurkjes, jasjes en blazers in huis.”

Natuurlijk ontbreken ook de laatste trends niet. Marjo heeft al 
wat tips: ,,Patchwork jeans zijn heel erg in. Ze zijn gemaakt van 
verschillende soorten denim, zodat een stoere, speelse look ontstaat. 
Wie deze zomer wil opvallen, kiest bovendien voor rood. We zien 
die kleur in diverse tinten terug. En als de temperatuur nog niet zo 
hoog is als gehoopt? Dan is de trenchcoat de perfecte tussenjas. Een 
echte musthave, verkrijgbaar in diverse kleuren en lengtes.”  

Nieuwsgierig? Kom dan zelf eens 
kijken!

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

Vul de zomergarderobe  
aan bij Smit mode dames
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Op zaterdag 25 maart werden Barend en 
Dregje gepresenteerd, de nieuwe mascottes 
van het winkelcentrum. Het was een 
feestelijk gebeuren op de Middenbaan, 
waarbij ook een ballonnenclown en een 
band aanwezig waren. De vrolijke beren 
Barend en Dregje gingen na de onthulling 
direct op de foto met de aanwezige 
kinderen. Zij zullen vanaf nu aanwezig zijn 
tijdens activiteiten in het winkelcentrum.

BAREND EN DREGJE BAREND EN DREGJE
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      De Hypotheker 
heeft het advies voor iedere situatie

Een ontwikkeling die ontstaat door de combinatie van de 
onverminderd hoge vraag en het opdrogende aanbod.  
,,De maximale hypotheek bedraagt in 2017 echter 101% 
van de koopsom of de marktwaarde van een woning. 
Hypotheekverstrekkers moeten rekenen met de laagste van deze 
twee bedragen”, vertelt Peter. ,,Ons advies is dan ook om een 
aankoopmakelaar in de arm te nemen die bekend is met de markt 
en namens de koper kan onderhandelen.” Het is zo’n voorbeeld 
van een vraag waarop online wellicht al een antwoord te vinden 
is, maar waarbij het in de praktijk toch raadzaam is om aan te 
schuiven bij een adviseur voor een advies op maat.

Dat geldt ook voor het oversluiten van hypotheken, nog steeds een 
hot item. Mensen met een hoge hypotheek kijken likkebaardend 
naar de lage rentestand en willen weten of het voor hen ook 
niet goedkoper kan. De Hypotheker kan hierover adviseren, 
bijvoorbeeld door aan de hand van de boete een break-even 
analyse te maken. ,,Als je een hoge rente hebt en toch al 
overweegt te verhuizen, dan 
is de kans groot dat je lagere 
lasten kunt creëren en er qua 

woning zelfs op vooruit gaat”, weet Peter. ,,Maar als je huis onder 
water staat, zit een lagere rente er niet in. Ook bij een andere 
optie, rentemiddeling, is het verstandig om goed uit te zoeken of je 
er verstandig aan doet. Vaak kunnen wij dit vrij snel bepalen.”

Nieuwsgierig? Laat u dan gerust eens 
vrijblijvend informeren.

In de vorige editie van dit magazine vertelde 
Peter Schouten van De Hypotheker Barendrecht dat 
huizen steeds sneller verkocht worden. Vaak hebben 
ze slechts enkele dagen of zelfs helemaal niet op 
Funda gestaan. ,,Die trend zet zich door. Sterker 
nog, woningen gaan zelfs zo snel weg dat er 
regelmatig overboden wordt.”

De Hypotheker Barendrecht
Achterom 1
T: 0180-613599
I: www.hypotheker.nl

Ook zo dol op de amandelen die je op vakantie in 
Spanje proeft? Dan is het een aanrader om deze 
marcona amandelen eens uit te proberen. De typisch 
Spaanse bereiding en het gebruik van echt zeezout 
zorgt voor een unieke smaak. Maak kennis met deze 
amandelen bij Kaas en Zo.

De koks van Diggels doen er altijd alles aan 

om de gasten te verrassen op de lekkerste 

gerechten. De nieuwe kaart bevat weer heel 

wat heerlijks, dus ontdek het gerust zelf.

Geen zin om te koken? Haal dan 

eens zo’n overheerlijke visbami bij 

Visgilde Leen de Jong. Om je vingers 

bij af te likken!

Een ‘Dijk van een Kaas’, nieuw in het 
assortiment van De Weypoort, bevat een 
groot aantal boerengroenten. Kom gerust 
langs om een stukje te proeven.

Op zoek naar een geweldig cadeau om te 

geven én te ontvangen? Denk dan eens aan 

Festival in a Bottle, echte ‘doe-het-zelf’ likeuren 

en infusies in allerlei smaken. Stoerder en 

lekkerder vind je ze niet deze zomer. Natuurlijk 

verkrijgbaar bij De Wijnkelder!

Deze chocolade bikkels eet 
je tijdens het drinken van een 
kop koffie of thee. Neem ze 
in je mond voor je een slok 
neemt en ervaar een bijzondere 
smaaksensatie. Hmmm! Proef ze 
snel bij In de Bonen!

Een echte latte macchiato proeven, 

precies zoals die bedoeld is? Dat 

kan bij Hollandse Heerlijkheid eten 

& drinken.

Trek in een verfrissend ijsje? Kom dan 

eens langs bij IJssalon Hemels en bestel 

de smaak Maestro Gusto. Niet alleen 

lekker, maar je steunt er ook het goede 

doel mee!

Proef Barendrecht!
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Van Hemert Woonsfeer 
heeft na verbouwing ook 
assortiment uitgebreid

Woonwinkel Natuurlijk THUIS
stoere toevoeging aan het centrum

Eind vorig jaar heropende 
interieurspecialist Van Hemert 
Woonsfeer na een grondige 
verbouwing, waarbij het plafond, 
de wanden en de inventaris van 
de winkel volledig vernieuwd 
werden. ,,We hebben ontzettend 
veel positieve reacties 
ontvangen”, vertelt eigenaar 
Dirk van Hemert, die kwaliteit 
en service nog altijd bovenaan 
heeft staan.

Het assortiment is hierdoor ook verder uitgebreid. ,,Dit jaar zijn 
we gestart met het aanbieden van teakhouten meubels in een heel 
eigen stijl. Sinds kort is er een presentatiewand voor onze collectie 
buitenzonwering. Een actueel thema met het oog op de zomer.” 
Geheel in lijn met de rest van de winkel staat ook bij deze wand 
inspireren, ervaren, voelen en beleven centraal. Dat komt ook 
terug bij de andere productgroepen als vloeren, raamdecoratie en 
bedden. Wie komende zomer optimaal wil genieten van het mooie 
weer, maar tegelijkertijd het ongedierte wil buitenhouden, vindt bij 
Van Hemert Woonsfeer bovendien een ruime collectie horren.

Sinds maart is het centrum een leuke woonwinkel rijker:  
Natuurlijk THUIS. Eigenaressen Vera en Josette bieden 
er een bijzondere combinatie van woonaccessoires 
en kamerplanten aan. ,,We zijn van origine allebei 
bloembindster en deelden de droom om een winkel te 
beginnen”, vertellen ze. 

G&W GezondheidsWinkel Barendrecht
Middenbaan 65
T: 0180-610090
I: www.gezondheidswinkel.nl

Vitamine is goed, maar 
weet wel wat je doet!
Een van de meest uitgebreide 
gezondheidswinkels in de regio is 
te vinden aan de Middenbaan. ,,Wij 
hebben een groot assortiment aan 
vitamines, voedingssupplementen, 
noten, zuidvruchten, natuurlijke 
huidverzorgingsproducten, cadeau-
artikelen en decoratieve cosmetica”, 
vertelt Wim Bergsen, eigenaar van  
G&W Gezondheidswinkel Barendrecht.

Hij merkt dat er veel vragen zijn over het gebruik van vitamines 
en voedingssupplementen. ,,Vaak leeft bij mensen het idee dat 
ze een vitamine nemen en dat het dan wel goed zit”, zegt Wim. 
,,Maar dat is niet zo. Sommige vitamines doen bijvoorbeeld niets 
zonder een andere. De basis is altijd een goede multivitamine in 
combinatie met visolie. Dat kan altijd uitgebreid worden, maar 
dat moet je wel weten. Anders bestaat het gevaar dat je te weinig 
of te veel gebruikt. Een goed advies is dus heel belangrijk.” Het 
geschoolde personeel van G&W GezondheidsWinkel is uitstekend 
op de hoogte en kan dus ook gericht adviseren. ,,Er komen ook 
wel eens mensen die alle pillen die ze slikken meenemen, zodat 
wij hen op basis daarvan kunnen informeren.”

Dankzij het uitgebreide assortiment kan G&W GezondheidsWinkel 
Barendrecht mensen op een breed terrein helpen. Om een te 
hoog cholesterolgehalte tegen te gaan zijn er bijvoorbeeld vele 
varianten van rode gistrijst verkrijgbaar, een natuurlijke statine 
zonder bijwerkingen. Nieuw is de CBD-olie, een populair middel 
waar mensen met de meest uiteenlopende klachten verrassend veel 
baat bij hebben.

Nieuwsgierig? Kom dan zelf eens langs 
en vraag gerust om een deskundig 
advies.

Van Hemert Woonsfeer
’t Vlak 5
T: 0180-622666
I: www.vanhemertwoonsfeer.nl

De woonaccessoires als verlichting, kleinmeubelen, kussens, ruim 
dertig verschillende geurkaarsen van Yankee Candle, potten en vazen 
zijn perfect geschikt om een inrichting in een stoere, landelijke stijl 
te creëren. De combinatie met kamerplanten is geen toeval. ,,Ze 
zien er niet alleen leuk uit, maar het is ook bewezen dat ze een 
positief effect hebben op de lucht in een ruimte. Omdat wij van stoer 
houden, kiezen we er wel voor om daar met het plantenaanbod bij 
aan te sluiten. Veel vetplanten en cactussen dus. We stellen ook zelf 
arrangementen samen.” Het assortiment wordt regelmatig vernieuwd, 
zodat het altijd leuk is om even te komen snuffelen.

Natuurlijk THUIS organiseert bovendien workshops over het maken 
van decoratieve artikelen met groen. Dit gebeurt op locatie of op 
de benedenverdieping.

Openingstijden:

dinsdag t/m donderdag 9.30-17.30 uur

vrijdag 9.30-21.00 uur

zaterdag 9.30-17.00 uur

Woonwinkel Natuurlijk THUIS
Middenbaan 94a
T: 0180-222006
I: www.woonwinkelnatuurlijkthuis.nl
Zie onze Facebook-pagina!



30 31

e v e n e m e n t e n k a l e n d e r
Evenementen- en 
activiteitenkalender 2017

•  Barend & Dregje zijn de 
nieuwe mascottes van Centrum 
Barendrecht. Zij zullen in het 
centrum aanwezig zijn op 
13 mei, 17 juni, 24 juni, 16 
augustus, 18 november, 16 
december en  30 december.

•  Werkkamer van Sinterklaas: op verschillende 

woensdagen en zaterdagen zullen Sint en zijn Pieten 

te bezoeken zijn in hun Werkkamer. Kinderen kunnen 

Sint een handje komen geven en er liggen kleurplaten 

en knutselplaten voor de kinderen; 

(leegstaande unit wordt aangekleed tot Werkkamer 

van de Sint)

•  Werkkamer van de Kerstman:  gedurende een 
aantal woensdagen en zaterdagen kan de klant/
bezoeker zijn Kerstcadeaus hier mooi laten 
inpakken. 
(leegstaande unit wordt omgebouwd tot Inpakkamer 
van de Kerstman)

13 mei:

Moederdag actie met Barend & Dregje

27 mei:

Silly Saturday (rond het thema theater)

10 juni:

Veteranendag

17 juni :

Vaderdag actie met Barend & Dregje

24 juni:

Silly Saturday + Zomerfeest 

29 juli:

Silly Saturday (rond het thema 
verzorging) 

woensdag 16 augustus 

Kindervrijmarkt met Barend & Dregje

26 augustus:

Silly Saturday (rond het thema vakantie) 

30 september:

Silly Saturday + mode Fashion Surprise)

28 oktober:

Silly Saturday (rond het thema 
Halloween) 

18 november:

Intocht Sinterklaas

woensdag:  22/11, 29/11 

Werkkamer van Sint 

zaterdag: 18/11 openen, 25/11 , 02/12: 

Werkkamer van Sint

25 november: 

Silly Saturday (rond het thema cadeaus)

16 december: 

Winterfeest 

16 dec / 21 dec / 23 dec / 24 dec:

Inpakkamer van de Kerstman

24 december: 

Koopzondag 

30 december:

Silly Saturday 

•  Zomerfeest op 24 juni & 

Winterfeest op 16 december!

•  Laatste zaterdag van de maand 

altijd een Silly Saturday waarbij 

de ondernemers zelf actief zijn 

met allerlei activiteiten
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Starter van het kwartaal: 
Ursula van Leeuwen van 
Helemaal Mooii!

Elke maandag staat ze met haar beautytruck op 
het Gemeentehuisplein in Barendrecht. De Rabobank 
heeft haar uitgeroepen tot ‘starter van het 
kwartaal’. Ze is ambitieus en weet als geen ander 
mensen te verrassen en in de schijnwerpers te 
zetten door haar beautybehandelingen. Het is tijd 
om haar beter te leren kennen.

,,De beautytruck Helemaal Mooii! is mijn ultieme droom. Een 
uniek concept in Nederland”, vertelt Ursula. ,,In januari 2017 
ben ik voor mezelf begonnen en was de beautytruck een feit. In 
de verrijdbare salon verzorg ik schoonheidsbehandelingen van 
gezicht, nagels, wenkbrauwen, wimper (extensions) en voeten, 
maar ook ben ik te boeken voor kinderfeestjes, vrijgezellenparty’s, 
workshops en events van bedrijven.”

,,Ik krijg bruiden over de vloer, maar ook zussen, nichten, 
vriendinnen en kleine prinsesjes. Het is zo leuk om meisjes van 
7 jaar in een voetenbadje te zetten, een echt maskertje met 
komkommers te geven en uiteindelijk blij de deur weer uit te zien 
gaan. En de ouders hebben daarna ook geen troep in huis! En ook 
vind ik het heerlijk wanneer dames iets met mijn (make-up)tips doen 
en na een week nog reageren dat de workshop zo geweldig was!”

Sterk van start met Rabo startersvoordeel 
Bij de Rabobank heeft Ursula voor het starterspakket gekozen: 
,,Mijn rekening en verzekeringen lopen bij de Rabobank. En ik 
ben enorm blij met mijn pinautomaatje. Handzaam en makkelijk 
in gebruik. Ik heb voor de Rabobank gekozen, omdat ze duidelijk 
zijn in hun informatievoorziening en zaken van je overnemen en 
uitzoeken. Hun service en klantvriendelijkheid is top!”

The Read Shop Barendrecht
Middenbaan 82
T: 0180-617018
I: www.readshop.nl

Inmiddels is The Read Shop alweer een jaar gevestigd 
in Barendrecht. Na de Lijnbaan, Meent en Damrak was 
de Middenbaan heel wat anders, maar Mark Snoek 
is al helemaal gewend. ,,Ik heb mijn plek gevonden, 
mede dankzij het leuke contact met andere winkeliers en 
natuurlijk de klanten. Zij zijn zeer complimenteus. Laatst 
hoorde ik nog dat wij met onze stadswaardige collectie 
een aanwinst voor het dorp zijn”, vertelt hij.

Mark heeft de afgelopen tijd het boekenassortiment flink verruimd en 
de winkel uitgebreid met een leuke eyecatcher, namelijk de Donald 
Duck-molen vol pockets. Binnenkort zal er ook een schoolcampus 
worden ingericht met trendy schoolspullen. Verder verkoopt The 
Read Shop veel andere producten, zoals kantoorartikelen, CD’s, 
DVD’s, cadeauartikelen, pennen en giftcards. Vooral de Sportboxx, 
waarmee onder meer een golfclinic of een bezoek aan een Formule 
1-race kan worden geschonken, is een leuke toevoeging aan 
het giftcardassortiment. Bovendien neemt Mark met een mooie 
collectie Feyenoord-artikelen al een voorschot op het naderende 
kampioenschap van de Rotterdammers!

The Read Shop 
heeft plek gevonden 
aan de Middenbaan

STAP OOK EENS IN DE STOEL 

Bij Sabine!

Volg The Read 
Shop Barendrecht 
ook op Facebook! 
Regelmatig zijn er 
leuke winacties.

Kapsalon Bij Sabine
Middenbaan 45
T: 0180-795671
I: www.kapsalon-bysabine.nl

Eind januari opende Sabine de Koning de deuren van 
haar eigen kapsalon aan de Middenbaan. ,,Ik liep al 
jaren rond met het idee, maar om allerlei redenen kwam 
het er nooit van”,  vertelt de ervaren kapster. ,,Hiervoor 
werkte ik als zzp’er in een kapsalon, dus de eerste stap 
was al gezet. Omdat ik in veertien jaar een klantenkring 
heb opgebouwd in Barendrecht, durfde ik het aan om 
zelfstandig door te gaan. Dat sommige klanten nu al mee 
gaan naar een derde salon is een mooi compliment.”

Jong en oud is van dinsdag tot en met zaterdag welkom in haar 
kapsalon, waar je zo kunt binnenstappen. Wie zeker wil zijn van 
een plek, doet er goed aan telefonisch of online een afspraak te 
maken. Sabine heeft als vakvrouw veel ervaring met het knippen van 
kinderen. Ze heeft bewust gekozen voor een herkenbare naam. ,,Ik 
wil echt de tijd nemen voor mijn klanten. Er staat altijd koffie, thee, 
fris en iets lekkers klaar. Omdat ik persoonlijke aandacht belangrijk 
vind, werk ik voorlopig nog alleen. Maar wellicht volgt in de toekomst 
een uitbreiding!”

Anna-Maria Kruithof, accountmanager MKB bij de Rabobank, heeft 
Ursula begeleid bij de opstart van haar onderneming. Ze blikt terug: 
,,Tijdens onze gesprekken heb ik Ursula leren kennen als een heel 
ambitieuze onderneemster. Ze straalt enthousiasme uit en is een 
actieve netwerker. Als Rabobank helpen we startende ondernemers 
niet alleen met onze producten of diensten. We helpen bijvoorbeeld 
ook door hen te introduceren bij lokale netwerkevents als de Open 
Coffee. Omdat onze accountmanagers daar zelf ook aanwezig zijn 
ontstaan enerzijds spontane contactmomenten tussen de startende 
ondernemer en zijn adviseur bij de Rabobank, anderzijds bieden 
we de ondernemer zo ook de gelegenheid om zijn eigen netwerk 
uit te breiden. En voor veel startende ondernemers is dat vaak een 
mooie opstap!”

Voor meer informatie kun je kijken 
op de website 

www.beautytruck.nl of contact opnemen via info@beautytruck.nl / 
06-34189680.



Trendy kapper SALON WILLIAM VAT realiseert uw haarwensen

Sinds september 2015 is de kapsalon van de in Barendrecht alom bekende William 
Vat terug op het oude adres in het centrum. Bij Salon William Vat kunnen dames en 
heren terecht om onder het genot van een kopje koffie de persoonlijke wensen door te 
nemen. Het geschoolde team zal deze vervolgens realiseren, gebruikmakend van de 
laatste ontwikkelingen en technieken in de branche, zodat u met een kapsel naar wens 
de deur uitstapt. Dit alles gebeurt op gastvrije wijze in een ruime, schitterende salon. De 
combinatie met een beautygedeelte maakt dat Salon William Vat ook een goed adres 
is voor een leuke invulling van een vrijgezellenfeest of een zussen- of vriendinnendag, 
inclusief make-over. Stap gerust eens zelf in de stoel!

Salon William Vat | Lindehoevelaan 24 | T: 0180-618645 | I: www.salonwilliamvat.nl 

Alle tijd voor persoonlijke aandacht 

bij Dierenkliniek Middenbaan
Huisdieren zijn doorgaans een volwaardig lid van het gezin. Als 
er onverhoopt iets met hen aan de hand is, willen we dus de beste 
zorg voor ze. Bij Dierenkliniek Middenbaan bent u in dat geval 
aan het juiste adres. Dierenarts Jan Schep heeft al meer dan 25 
jaar ervaring in de zorg voor gezelschapsdieren, met een speciale 
interesse voor dermatologie en inwendige ziekten. Hij werkt vijf 
dagen per week op afspraak. ,,Bewust, want ik vind persoonlijk 
contact erg belangrijk en wil alle tijd nemen voor de dieren en 
hun baasjes. Dat moet ook wel om te achterhalen wat er scheelt 

 Dierenkliniek Middenbaan | Achterom 119 | T: 0180-557575 | I: www.dierenkliniekmiddenbaan.nl

Huijgen Makelaardij gaat er hard  
tegenaan om woondromen te realiseren
Sinds augustus is Huijgen Makelaardij gevestigd aan de Middenbaan. Het woning-
aanbod wordt er mooi gepresenteerd in de etalage en valt dankzij de ledverlichting 
ook ’s avonds goed op. ,,Het bevalt ons hier goed. We zitten aan een looproute en 
zijn goed zichtbaar”, vertelt Marien Huijgen. Samen met assistent-makelaar Denise en 
twee medewerkers in de binnendienst gaat hij er hard tegenaan om de klanten optimaal 
van dienst te kunnen zijn. ,,Natuurlijk zetten we onze kennis van de Barendrechtse 
woningmarkt graag voor hen in. Maar onze opdrachtgevers mogen er ook op 
rekenen dat wij altijd voor hen klaar staan, we zijn dag en nacht bereikbaar.” Huijgen 
Makelaardij heeft een uitgebreid woningaanbod in alle prijsklassen.. Verhuisplannen? 
Stap gerust eens binnen voor een vrijblijvend gesprek.

 Huijgen Makelaardij | Middenbaan 55-A | T: 0180-617191 | I: www.huijgenmakelaardij.nl

en de juiste zorg te kunnen bieden.” Die aanpak slaat aan, want 
Dierenkliniek Middenbaan heeft in korte tijd al veel nieuwe klanten 
mogen verwelkomen. 
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Aquarium- en Dierenspeciaalzaak Wesdijk
Middenbaan 56-62
T: 0180-617613
I: www.wesdijk.nl
Facebook icoontje www.facebook.com/WesdijkNL

Hamsterscaping 
is leuk voor dier en mens!
Lange tijd was een klein kooitje met 
een draaiend rad de gebruikelijke 
plek om een hamster in te houden. 
Best saai, vooral voor de hamster 
zelf. Maar dat is verleden tijd! 
Door middel van hamsterscaping 
is het nu namelijk mogelijk om 
een verblijf te creëren waarin de 
hamster zich als een vis in het 
water voelt.

het gebruik van mos, takken, houten spullen, tunnels en fictieve 
watervalletjes ziet het er niet alleen ontzettend leuk uit, maar krijgt 
de hamster ook de ruimte om zijn instinct te volgen. ,,Hoe meer 
bodemgebied je aanbiedt, hoe meer hij zelf aan de slag gaat om 
holletjes en nestjes te maken. Je kunt hem ook aan alle kanten volgen. 
Hamsters zijn schemer- en nachtdieren, maar in deze omgeving 
voelen ze zich dusdanig op het gemak, dat ze zich ook overdag 
vertonen”, vertelt Denise. En dat is weer leuker voor kinderen, die hun 
huisdier vaker zien!

Aquarium- & Dierenspeciaalzaak Wesdijk verkoopt kant en klaar 
ingerichte bakken, maar het leukste is natuurlijk om zelf aan de slag 
te gaan. Alle benodigdheden zijn verkrijgbaar. ,,Je kunt al beginnen 
met een bak, veel bodembedekking en vooral veel creativiteit”, zegt 
Denise, die tijdens twee workshops in de winkel al veel tips & tricks 
heeft gegeven om mensen op weg te helpen. ,,Het is echt ontzettend 
leuk, want voortdurend ontstaan er nieuwe ideeën.”

Nieuwsgierig? Kom dan snel eens 
kijken bij Wesdijk. De enthousiaste 
Denise is graag bereid om meer uitleg 
te geven of vragen te beantwoorden.

Denise, medewerkster van Aquarium- & Dierenspeciaalzaak 
Wesdijk, begon drie jaar geleden al met dit inmiddels heel 
populaire concept. ,,Als het voor vissen kan, waarom dan 
niet voor hamsters?” vroeg zij zich af, waarna ze besloot om 
een aquariumbak dusdanig in te richten dat er een natuurlijke 
woonplaats ontstaat voor Russische dwerghamsters. Door 
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Prettyin pink
2.

7.

9.8.

6.

Middenbaan 89 • 2291 CS Barendrecht  /debrandstore

3.

5.

1.

4.

1.  Fake fur pom-pom 
Paul’s Boutique 9,99

2.  Snake print tas 
Paul’s Boutique 84,99

3.  Shirt heren met print
Hugo Boss 69,99

4.  Shirt dames 
10 days 119,99

5.  Sweater met blouse 
Studio Mo 69,99

6.  Logo sweater heren 
10 days 89,99

7.  Halter top 100% viscose 
Summum 79,99

8.  Sokken met print
Xpooos 12,99

9.  Shirt heren met print 
Hugo Boss 49,99

Ook de heren 
zijn dit seizoen 
weer pretty 
in pink

De roze snake bag 
is helemaal de trend 
dit voorjaar

Nicky

7.

Roze is de kleur van het seizoen en 
wordt volop gespot op de catwalk bij 
de grote merken. Wij zeggen hallo 
voorjaar, hallo roze! Nicky’s favorieten 
van Brandstore.

170215 adv 190x277.indd   1 11-04-17   13:37

Pyxis
Middenbaan 106
T: 0180-620581
I: www.pyxis-barendrecht.nl

In augustus is Pyxis al weer twintig 
jaar gevestigd in het dorp. Eigenaresse 
Jeanine van Litsenburg heeft haar 
winkel enige tijd geleden weer nieuw 
ingericht. Haar bijzondere assortiment, 
een combinatie van kids en wonen, 
nodigt uit om lekker te komen snuffelen!

EXCLUSIEVE collectie Pyxis
   nodigt uit om te snuffelen

Door de nieuwe inrichting is de collectie kinderkleding verder 
uitgebreid. Naast de vertrouwde merken Z8, Dutch Jeans en Dirkje 
zijn bij Pyxis nu ook Lief en Bampidano verkrijgbaar. Allemaal goed 
te combineren met de leuke kindertassen van Zebra en Vadobag. 
Kinderen kunnen ook bij Pyxis terecht voor houten speelgoed.

De veelzijdige winkel heeft heel wat leuks in huis voor vrouwen. 
Trendy sieraden voor een leuke prijs, sjaals en natuurlijk de tassen 
van Hi-di-hi. ,,Afkomstig van een Rotterdamse ontwerpster. Ze vallen 
op door de leuke kleuren en grappige details. Bovendien worden 
ze in beperkte oplage gemaakt, waardoor het vrij exclusieve tassen 
zijn. Je hoeft dus niet zo snel bang te zijn dat een andere vrouw 
met precies dezelfde tas loopt”, vertelt Jeanine. Die grote mate van 
exclusiviteit komt overigens terug in het gehele assortiment van Pyxis.

Liefhebbers van het populaire merk Blond Amsterdam zitten eveneens 
goed bij Pyxis. Naast alle nieuwe items zijn er namelijk ook limited 
edtions verkrijgbaar. Kortom, er valt weer genoeg te ontdekken!
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Veelzijdigheid zet  
SPRUIT eten & drinken  
op de kaart in Barendrecht

Sinds vorig jaar is het centrum 
een veelzijdige horecagelegenheid 
rijker. In hetzelfde pand als 
het theater, de bibliotheek en 
Exxact Barendrecht is Spruit eten 
& drinken zes dagen per week 
toegankelijk voor een breed publiek.

Spruit richt zich op jong en oud. Geregeld is er live muziek en 
ook grotere gezelschappen kunnen er prima terecht. Speciaal 
voor gezinnen is er de zondagbrunch. ,,De kinderen kunnen zich 
vermaken in de televisiehoek of de speelhoek met oud Hollandse 
spelletjes, terwijl de ouders rustig even kunnen genieten”, legt 
Vivian uit. Bovendien is het terras volop in ontwikkeling. Dat komt 
goed uit, want de zomer nadert. Er bestaan ook al plannen om 
barbecueavonden te organiseren.

Kortom, er valt voor iedereen wel wat te beleven bij Spruit. De 
horecagelegenheid lijkt duidelijk te voorzien in een behoefte. 
,,De start is positief, we worden al goed gevonden”, sluit Vivian 
enthousiast af. Nieuwsgierig? Ervaar Spruit dan gerust zelf.

Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag 
vanaf 10.00 uur, zondag vanaf 12.00 
uur

Bibliotheek Het Kruispunt 
Middenbaan 111
I: www.debibliotheekaanzet.nl

Spruit eten & drinken
Middenbaan 111
T: 0180-222090
I: www.spruitbarendrecht.nl

Na de heropening is Het Kruispunt uitgegroeid tot een bruisende locatie. 
Het multifunctionele pand biedt onderdak aan diverse organisaties, 
waaronder de Bibliotheek AanZet. ,,Wij zijn blij om terug te zijn op de 
plek waar we ooit zaten. Het is een uitnodigende en centrale locatie 
waar iedereen van harte welkom is”, zeggen rayonmanager Radha 
Buldeo Rai en bibliotheekmedewerker Janine Visser.

De mogelijkheden om samen te werken worden uitstekend benut. ,,Als er activiteiten 
in het theater of bij Spruit eten & drinken zijn, proberen wij daar bij aan te sluiten. 
We werken met een gezamenlijke agenda”, vertelt Janine. Maandelijks wordt er 
ontzettend veel georganiseerd voor jong en oud.

Het past bij de manier waarop de bibliotheek middenin de samenleving wil staan. 
,,Wij doen zo veel meer dan alleen boeken uitlenen. Informatie, persoonlijke 
ontwikkeling en ontmoeten staan centraal”, zegt Radha. ,,De maatschappij verandert, 
digitalisering wordt steeds belangrijker. Om kinderen te leren waar ze goede 
informatie kunnen vinden, brengen wij hen op een speelse manier in aanraking met 
informatievoorziening en kritisch denken. Daarnaast spelen we in op leesplezier en 
het aantrekkelijk maken van een bezoek. Bijvoorbeeld door middel van workshops, 
de 3D-printer en de interactieve Wize-floor.” Radha merkt dat de bibliotheek weer 
leeft onder jongeren. ,,Leuk om te zien is dat scholieren steeds vaker met hun laptop 
hierheen komen om rustig te studeren. Die plaats bieden wij hen uiteraard graag.”

de Bibliotheek AanZet staat middenin 
de samenleving

Zie de website en Facebook voor de actuele agenda en alle informatie

Mede-eigenaar Vivian Jordan benadrukt dat Spruit zelfstandig 
opereert. ,,Natuurlijk houden we rekening met theatergasten en 
kunnen wij hen snel iets serveren, maar iedereen is hier welkom 
voor een kop koffie, lunch, diner of borrel. We voeren een 
uitgebreide kaart, gebaseerd op de mediterrane keuken. Een 
bewuste keuze, want zoiets was er nog niet in Barendrecht. Onze 
creatieve chef-kok verrast de gasten graag met lekkere, betaalbare 
gerechten”, vertelt ze.
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Elke vrijdag is er van 8.00 tot 
16.00 uur een gezellige weekmarkt 
in het centrum van Barendrecht. 
De markt is te vinden op het plein 
voor het gemeentehuis en bestaat 
uit diverse kramen met heel veel 
verse seizoenproducten, unieke 
specialiteiten en allerlei leuke 
aanbiedingen.

MARKTDAG MARKTDAG



42 43

UITBREIDING BIJ Jut & Jul KIDS!

Vital Huidinstituut
Middenbaan 77C
T: 0180-222000
I: www.vitalhuidinstituut.nl 

In drie stappen naar een mooie huid bij 
nieuwkomer Vital Huidinstituut
Onlangs opende vakvrouw Marjan van 
Gemerden, al 25 jaar de huidspecialist 
van de regio, op de Middenbaan 
een tweede vestiging van Vital 
Huidinstituut. In de laagdrempelige 
praktijk wordt een groot aantal 
behandelingen op het gebied van 
anti-aging en huidverbetering voor 
mannen en vrouwen aangeboden. Vital 
Huidinstituut introduceert bovendien 
een uniek driestappenplan voor een 
mooie huid!

Jut & Jul Kids vestigde zich 
in augustus vorig jaar op 
de Middenbaan. De gezellige 
kinderwinkel werd binnen no time 
een succesnummer. ,,We zijn zelfs 
al uit ons jasje gegroeid”, vertelt 
eigenaresse Rosella, die de winkel 
samen met Liane en Judith runt.

Jut & Jul Kids
Middenbaan 77a
T: 0180-444154
www.facebook.com/Jut & Jul Kids

BRANDS

Blue Rebel

Blue Seven

Levi’s
Tiffosi

Sevenoneseven

B.Nosy

Icecream Bandits

Hust&Claire

Nixnut

Babyface
Barts

The White Brand

Daarom zal Jut & Jul Kids per september verder uitbreiden door de benedenverdieping aan de winkel 
toe te voegen. Die biedt straks ruimte aan de kleding tot en met maat 86. Het nieuwe deel is straks 
toegankelijk via een trap in de winkel, maar krijgt ook een eigen ingang. Omdat het pand gevestigd is 
naast een helling, kunnen ouders met kinderwagens die ook makkelijk bereiken.

Door de uitbreiding is er meer ruimte om het steeds groter wordende assortiment mooi te presenteren. Op 
dit moment is er al een heel nieuwe collectie te vinden bij Jut & Jul Kids. ,,De betaalbare kleding van het 
hippe Portugese merk Tiffosi, het eigentijdse Babyface en natuurlijk de slippers van The White Brand, de 
hype van deze zomer”, wijzen de dames enthousiast op enkele eyecatchers in de brede collectie. ,,Vanaf 
september zijn ook de merken Noeser, Snoozebaby en Sturdy hier verkrijgbaar.”

Het speelgoedassortiment is ook veel groter geworden en bevat veel leuke, net wat apartere items. Een 
mooi voorbeeld zijn de razend populaire Microsteps. Nieuwsgierig? Kom dan eens gezellig langs!

SPEELGOED
Janod

Petit Monkey
Monchhichi

Lulujo
Jellycat

Play & Go
Rubbabu

Meiya & Alvin
Miniroom
Microstep

Op vertoon van dit artikel krijg je nu tot 21 juni 2017 ter kennismaking 10% korting op één driestappen behandeling!

,,Bij de eerste stap wordt de huid mechanisch en veilig glad en egaal 
gemaakt, zodat die daarna zeer ontvankelijk is voor aanvullende, 
effectieve behandelmethodes”, vertelt Marjan. ,,De tweede stap is de meest 
aanbevolen, pijnloze vervolgbehandeling met de Venus Freeze. Een unieke 
warmtetechnologie die radiofrequentie en magnetische pulsen combineert, 
waardoor de huid zichtbaar verstevigt. Bij stap drie wordt met de Intraceuticals 
infusion 100% zuiver zuurstof, hyaluronzuur en een serum pijnloos aan de huid 
toegevoegd. Dat zorgt voor een direct zichtbare, spectaculaire verstrakking en 
hydratatie van je huid.”

Iedereen is van harte welkom om het unieke geheim van dit driestappenplan te 
ontdekken! Maak dus snel een afspraak met Marjan, Mathilde of Stephanie of 
bekijk de website voor meer informatie over de diverse specialisaties.

Gezellige kapsalon 
’t Barbersjoppie 
doet net even meer

Al sinds 1995 kunnen kinderen, mannen en vrouwen bij  
’t Barbersjoppie op afspraak terecht om in een gezellige huiskamer-
sfeer geknipt te worden. Natuurlijk zijn de kapsters volledig op de 
hoogte van de laatste trends en technieken, maar ’t Barbersjoppie 
onderscheidt zich ook door net even wat meer aan te bieden. 
,,Mannen kunnen bij ons terecht voor de verzorging van hun 
baard. Talitha, al jaren een vertrouwd gezicht, is gespecialiseerd in 
authentiek scheren. Ze heeft hiervoor een cursus gevolgd bij New 
York Barbershop”, vertelt eigenaresse Mar. 

 ’t Barbersjoppie | Middenbaan 103 | T: 0180-613399 | I: www.facebook.com/Barbersjoppie

,,Sinds december hebben we bovendien een schoonheidssalon op 
de bovenverdieping. Gerda, bekend van Van Weijen, voert daar 
diverse behandelingen uit.” Ook zijn de vitaminesnoepjes van 
SugarBearHair, de hype van dit moment, te koop bij ’t Barbersjoppie.
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Op zoek naar een leuke 
eyecatcher als vervanger van 
de toch wat traditionelere das? 
Denk dan eens aan de strikken 
van Mr. Bowtie! Verkrijgbaar 
bij Smit mode.

De zomerhit van 2017 in de 
herenmode is de polo. Verkrijgbaar 
bij Blue Basement.Last van de spieren of gewrichten? 

Dan kun je veel baat hebben van de 

populaire CBD-olie. Verkrijgbaar bij 

G&W GezondheidsWinkel.

De baard is nog steeds een 
belangrijk onderdeel van het 
modebeeld. Maar dan wel goed 
verzorgd. Met het scheerschuim 
van Proraso kunnen mannen zich 
prima verzorgen. Verkrijgbaar bij 
Kapsalon Bij Sabine.

Mannen vinden altijd wel iets dat bij hen 
past in de nieuwe collectie van Big Boss.

De Xsensible Stretchwalker is niet alleen een coole 

schoen, maar draagt ook zeer comfortabel. Ideaal 

voor de zomer. Verkrijgbaar bij Van Asperen!

Op zoek naar een leuk cadeau voor mannelijke sportliefhebbers? Zoek dan eens in de Sportboxx bij The Read Shop. Clinics, bezoekjes aan sportwedstrijden en nog veel meer!

Wie de schoen past, trekt hem aan 

bij Vijfvinkel Schoenen. En dat geldt 

zeker voor deze exemplaren van 

Floris van Bommel!

Olijf is de kleur van deze zomer. Goed te combineren met andere kleuren en ook goed zichtbaar in de collectie van Claudius Menswear.

De voorjaarsmode voor de mannen!

Kleurplaat
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Mannenmodezaak 
       Claudius Menswear 
ook gespecialiseerd in trouwkostuums

Sinds de opening aan de Middenbaan is Claudius 
Menswear uitgegroeid tot dé mannenmodezaak van 
de regio. Steeds meer klanten uit de omgeving van 
Barendrecht weten de winkel van Harry en Tiny Odijk 
te vinden.

Dat is niet zo vreemd, want de collectie is een mooie mix van 
casual en dress van topmerken als Hugo Boss, Tommy Hilfiger, 
Gant, The GoodPeople, de jeans van Sartoria Tramarossa en shirts 
en accessoires van Profuomo en John Miller. Natuurlijk worden 
de trends gevolgd. ,,Blauw blijft een belangrijke kleur, maar dit 
seizoen is olijf ontzettend populair. Vooral in combinatie met 
bijvoorbeeld zwart, blauw of grijs”, vertelt Harry.

Als maatwerkspecialist wordt Claudius Menswear ook steeds 
vaker gevonden door mannen die op het punt staan in het 
huwelijksbootje te stappen. ,,Trouwen is dé trend van 2017”, zegt 
Harry. ,,Wij kunnen daarin veel betekenen. Uiteraard helpen we 
de bruidegom aan een pak op maat, dat volledig gepersonaliseerd 
kan worden, tot aan geborduurde inscripties toe.” Wie in alle 
rust wil kiezen, kan uiteraard een afspraak maken. Harry is 
beschikbaar van maandag tot en met zaterdag, ook afspreken  
in de avonduren is mogelijk.

Nieuwsgierig? U bent altijd welkom 
voor een eerlijk, goed advies.

Big Boss en Blue Wave:
       dames- en herenmode onder één dak
Al jaren kunnen mannen en 
vrouwen in hun zoektocht naar 
mode uit het middensegment op 
de Middenbaan onder hetzelfde 
dak terecht: dat van Big Boss 
en Blue Wave. Beide winkels 
zijn samengevoegd tot één, maar 
wel met twee aparte ingangen.

,,We bedienen een brede doelgroep, die loopt van pakweg 
twintig tot tachtig jaar oud”, vertelt eigenaar Nico Jozee. ,,Daarom 
proberen we een collectie samen te stellen die voor iedereen 
iets leuks bevat. We zien hier regelmatig dat vrouwen eerst voor 
zichzelf winkelen bij Blue Wave en vervolgens bij Big Boss kijken 
of er nog iets leuks voor hun partner te vinden is, maar ook veel 
stellen die samen komen winkelen.”

Momenteel is de voorjaarscollectie weer binnen. Bij Big Boss 
zijn merken als State of Art, Gardeur, Digel, HV Polo en Mac 
verkrijgbaar, terwijl Blue Wave blikvangers kent in Angels, Vero 
Moda, Street One, Yaya en Dreamstar. De klant treft in beide winkels 
vertrouwde gezichten. Nico staat er zelf al sinds de start, terwijl een 
vijftal medewerksters er ook al zo’n twintig jaar werkzaam is. Zij 
kennen de smaak van de klantenkring en spelen daar qua advies op 
in. Oriënteren via de webshop is ook mogelijk.

Blue Wave / Big Boss
Middenbaan 61-63
T: 088-7771553
I: www.bluewavefashion.nl / www.bigbossfashion.nl 

Claudius Menswear
Middenbaan 26
T: 0180-616836
I: www.claudius-menswear.nl
www.facebook.com/claudiusmenswear
www.instagram.com/claudiusmenswear



Eind mei start een grote verbouwing bij Juwelier E� ema. 
Na de verbouwing staat er een winkelconcept wat nog 
niet eerder bij een juwelier op deze manier in Nederland 
is gerealiseerd. Wat dit winkelconcept precies wordt, 
 vertelt E� ema mondjesmaat, want het gaat juist om de 
verrassing en beleving op locatie.

De winkel krijgt een vernieuwend store in store concept, 
waarbij naast de beleving ook de persoonlijke waarden - 
service, ambacht en vakmanschap - van het familiebedrijf 
hoog in het vaandel staan. In plaats van mee te gaan in de 
waan van de maatschappij, pakt E� ema het voortouw en laat 
zien dat het bij de juwelier juist om persoonlijkheid gaat. “We 
willen daarmee dichtbij onszelf en de klant  blijven staan.”

”IN EEN  MAATSCHAPPIJ DIE 
STEEDS AFSTANDELIJKER LIJKT, 
ZOEKEN WIJ DE BENADERING”

E� ema vindt het jammer dat door de internet-shops en 
zwaar concurrerende markten de persoonlijke kennis, 
 begeleiding en beleving van het vak grotendeels verloren 
gaat. Het gaat steeds meer om de handel, terwijl het juist 
over persoonlijke waardecreatie zou moeten gaan. Dus daar 
gaat E� ema een tegengeluid geven. Ze geloven namelijk dat 
wanneer het op zoiets persoonlijks en kostbaars als sieraden 
aankomt, klanten veel meer mogen verwachten dan ze op 
het moment krijgen. Bij E� ema kom je op je gemak winkelen 
en krijg je inzicht in het vak en haar bijzondere sieraden.

”JUWELEN ZIJN MEER DAN 
 ZOMAAR ‘IETS LEUKS’. IEDER 
 JUWEEL HEEFT EEN VERHAAL EN 
SYMBOLISEERT IETS WAT OVER 
DE KLANT ZELF GAAT.”

Met het sluiten van Jewlz worden de beste collecties uit 
twee winkels samengevoegd in één winkel. En wordt 
 daarmee nog steeds een breed publiek bediend. Toch zijn 
er wel keuzes gemaakt en komt met de samenvoeging 
meer diepgang in de bestaande productlijnen. E� ema wilt 
niet alles verkopen, maar datgene verkopen waar ze zelf 
volledig achter staan.

”WE BLIJVEN VEELZIJDIG IN HET 
AMBACHT, MAAR HEBBEN WEL 
EEN STERKE FOCUS.”

Nieuw binnen E� ema is het eigen label dat dit jaar wordt 
gelanceerd. E� ema pakt het oude vak zelf ook op en gaat 
sieraden ontwerpen en maken. Met dit label bedienen ze 
een bijzondere en nog steeds groeiende markt, die zich 
laat vertalen naar Creative & Progressive. 

Ondanks dat Arthur en Vivian zeker zijn van hun zaak, blij�  
het ondernemen altijd een spannend en niet geheel zonder 
risico. Het voelt niet als een experiment, maar wel als een 
nieuwe start. De wereld is in beweging en E� ema beweegt 
in volle vaart mee. Sterker nog, ze willen een voorbeeld 
zijn in de wereld van de juweliers en retail. 

Middenbaan 57-59, Barendrecht
0180 - 618 445
www.juwelierettema.nl

JUWELIER ETTEMA NEEMT VANAF JULIDE KLANTEN MEE IN EEN UNIEKE BELEVING.

Markant NVM-Makelaars gaat altijd voor het beste resultaat!
Middenbaan 94  2991 CT Barendrecht  Postbus 1180  2990 CA Barendrecht
T 0180 62 00 99  I www.markantmakelaardij.nl  E info@markantmakelaardij.nl

Frits Markus
Marjolijn Moerkerken

Goed verkocht!

Atelier Lana 
maakt uw kleding weer als nieuw

Heeft u kledingstukken die u graag een tweede leven wilt gunnen? 
Dan is Atelier Lana aan het Onderlangs het juiste adres. Al tien 
jaar lang staan eigenaar Qais en zijn team dagelijks van 9.00 
tot 18.00 uur klaar om alle reparaties aan kleding uit te voeren 
voor de klant. Goede kwaliteit en hoge service staan bovenaan bij 
de vakman, die al dertig jaar ervaring heeft binnen de branche. 
,,Als we iets met spoed moeten repareren, zullen we dat altijd 
doen. Wij zijn heel flexibel richting onze klanten”, vertelt hij. Niet 
voor niets krijgt Atelier Lana positieve reacties op de uitgevoerde 
reparaties. U bent er ook welkom met kleding die vermaakt moet 
worden of voor meubelstoffering. Wat u ook brengt, het gaat als 
nieuw weer mee terug naar huis!

Atelier Lana
Onderlangs 2C
T: 0180-625407
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prijzen gelden t.m 13 mei 2017

Licor43 
Original 
0.7 ltr. + 4 gratis fl esjes 
Thomas Henry Soda Water
 
Aanbieding

14,99

BOLS
Jonge Graan Jenever 
1.0 ltr.
 
Aanbieding

10,99

Villa Massa
0.7 ltr.  in verpakking met gratis Tonic 
glas + 4 gratis fl esjes Thomas Henry 
Tonic bij elke fl es

Aanbieding

17,99

Licor43 
Or0chata 
0.7 ltr. + gratis glas

Aanbieding

14,99

Famous Grouse
1.0 ltr. met gratis Grouse 
Ginger glas + 4 gratis 
fl esjes Thomas Henry 
Ginger Ale bij elke 
fl es
 
Aanbieding

17,99

Aanbieding

Tonic bij elke fl es

0.7 ltr.  in verpakking met gratis Tonic 0.7 ltr.  in verpakking met gratis Tonic 0.7 ltr.  in verpakking met gratis Tonic 0.7 ltr.  in verpakking met gratis Tonic 0.7 ltr.  in verpakking met gratis Tonic 0.7 ltr.  in verpakking met gratis Tonic 0.7 ltr.  in verpakking met gratis Tonic 
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VISGILDE LEEN DE JONG
Middenbaan 73 • 2991 CS  BARENDRECHT

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




