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Grando. Koken. Baden. Genieten.

Inspirerende showroom.
Vanaf 1 december 1 jaar in Barendrecht. 
Wij zorgen dat u vanaf het begin geniet!

Maak

direct een

afspraak op

grando.nl!

Betaalbaar keuken- en baddesign.

 Hoge betrokkenheid, persoonlijk 

    contact met de ondernemer

 Altijd één aanspreekpunt

 Superieur vakmanschap. 

    Van persoonlijk ontwerp tot montage

 Ontzorgd, vanaf het begin genieten

 Praktische oplossingen: van demontage 

    en afvoeren van de oude keuken of 

    badkamer, tot technische en 

    bouwkundige aanpassingen

 Prachtig assortiment vloer- en wandtegels

 3D ontwerp van de keuken of badkamer

Evert Rop, 
Grando Barendrecht

Grando Barendrecht 
Van ‘t Hoffstraat 18, Woonboulevard Barendrecht, tel.: 0180-726802, grando.nl. Iedere zondag open!

V O O R W O O R D
Beste lezers,

Vorig jaar rond deze tijd verscheen de eerste editie van het 
jaarboek Beleef Barendrecht. Een mooie extra uitgave, naast 
het magazine waarvan we inmiddels al vier succesvolle 
edities hebben gemaakt. Mijn idee was destijds helder. Een dik 
naslagwerk, dat een beeld geeft van al dat moois dat onze 
gemeente te bieden heeft. Al snel bleek ik niet de enige die hier 
enthousiast over was. Wie we ook benaderden, bijna zonder 
uitzondering waren zij van mening dat zij ook een plaatsje in 
het jaarboek moesten krijgen.

Toen het boek gedrukt en wel bij ons arriveerde, wist ik niet hoe snel ik de 
dozen moest openen om een exemplaar in handen te kunnen houden. Eerlijk 
gezegd voelde ik op dat moment best enige trots. Niet alleen om hoe het eruit 
zag, maar meer nog door de inhoud. Want als je dagelijks door Barendrecht 
rijdt, sta je er lang niet altijd bij stil wat we hier eigenlijk allemaal hebben en 
nu stond dat allemaal netjes achter elkaar in een jaarboek! Het team was al 
even enthousiast en eigenlijk hadden we binnen vijf minuten al besloten om 
een vervolg te maken. Zodoende kropen we in november weer bij elkaar om 
te filosoferen over de inhoud. We bezochten ondernemers, hadden contact 
met diverse verenigingen en instanties en zo vulde het boek zich bijna vanzelf.

Op het moment dat u dit leest, bevinden we ons net in het nieuwe jaar. 
Hoewel de geleerden het er niet altijd over eens zijn tot wanneer het nog 
mag, wil ik dit voorwoord toch besluiten door u alle goeds voor 2019 te 
wensen. En voor nu, veel leesplezier!

Ramon de Bondt
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Bonheur By Lust heropend op de Middenbaan

Begin december heropende Bonheur By Lust 
na een flinke verbouwing de deuren. De 
bekende lunchroom werd na het faillissement 
overgenomen door Jasper Kolet en Alex 
Wolf, de mannen achter het eveneens op 
de Middenbaan gevestigde tapasrestaurant 
Lust. Zij gaan dit nieuwe horeca-avontuur 
vol enthousiasme aan. Ongetwijfeld zullen 
er in de komende tijd nog veranderingen 
worden doorgevoerd in het interieur en op 
de kaart, maar het belangrijkste voor nu is de 
wetenschap dat iedereen tussen het winkelen 
door weer een gezellige tussenstop kan 
maken bij Bonheur By Lust. Of dat nu is voor 
een heerlijke lunch, een goede kop koffie, 
een borrel op vrijdag of iets anders; het kan 
allemaal. Het personeel bestaat deels uit de 
vertrouwde gezichten, die er alles aan doen 
om het de gasten naar de zin te maken. Kom je 
snel eens langs?

Grando Keukens & Bad  
één jaar in Barendrecht  
Sinds een jaar is Barendrecht een nieuwe keuken- en badkamerzaak rijker. De 
showroom van Grando Keukens & Bad op de meubelboulevard biedt ruim 800 m² 
inspiratie. Van landelijk tot modern, van design tot luxe, eigenlijk is alles wel te vinden 
bij Grando. De Barendrechtse vestiging maakt onderdeel uit van een gevestigde keten. 
Toch kan de aanpak worden vergeleken met die van een klein, lokaal familiebedrijf. 
Laagdrempelig, met veel persoonlijke aandacht voor 
de klant. De medewerkers voorzien hen graag in 
alle rust van een deskundig advies. Vanzelfsprekend 
volgt Grando de trends op de voet. De zoektocht 
naar droomkeukens met onder meer greeploze 
kasten en badkamers die met behulp van schitterende 
toepassingen worden omgetoverd tot heuse 
wellnessruimtes start dus in Barendrecht!

Grando Keukens & Bad
Van ’t Hoffstraat 18
2991 XP Barendrecht
T: 0180-726802
I: www.grando.nl

Bonheur By Lust
Middenbaan 85
2991 CS Barendrecht
T: 0180-621912
I: www.bonheurbylust.nl

Foto: Barendrechts Dagblad
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Ook voor advies kunt u terecht op de Middenbaan. De winkeliers 
staan altijd voor u klaar om te helpen. Uiteraard werken ze ook 
hard om het zo gezellig mogelijk te maken. Door middel van leuke 
decoraties en diverse activiteiten. Bovendien heeft Barendrecht 
twee enthousiaste mascottes: Barend en Dregje! Twee vrolijke 
beren, die bij de activiteiten aanwezig zijn in het centrum. 

Het winkelcentrum heeft een breed aanbod. U vindt er verdeeld 
over de Middenbaan, het Onderlangs, ’t Vlak en het Achterom een 
ruime 120 winkels met elk hun eigen specialiteiten. Nieuwsgierig? 
Kom dan eens langs! Wanneer u de winkels bezoekt, kunt u in het 
centrum gratis parkeren.

Met de ruime keuze uit kledingzaken op de Middenbaan, vindt 
u de perfecte outfit voor hel hele gezin. Voor de kinderen vindt 
u de leukste kleding en de mannen zullen direct slagen dankzij 
het ruime aanbod. Natuurlijk voelen de vrouwen zich helemaal 
thuis tussen alle kledingzaken. Maak uw outfit af met de mooiste 
accessoires van Juwelier Ettema. Zelfs de dieren komen aan de 
beurt! Bij dierenspeciaalzaak Wesdijk vindt u alles om uw beestje 
te verwennen. Heerlijke kazen van Kaas & Zo en De Weypoort, 
het beste vlees van slagerij Hiel en Visgilde Leen de Jong is er voor 
de visliefhebbers. Voor al uw boodschappen hoeft u Barendrecht 
niet uit, alles is hier te vinden!

In het centrum van Barendrecht vindt u ruim 100 winkels die 
samen de beleving van  winkelen extra fijn maken. Dankzij de 

ruime keuze en variatie zal het nooit vervelen. De sfeervolle 
dorpse uitstraling kenmerkt het centrum van Barendrecht. Van 

grote filiaalketens tot zelfstandige ondernemers.

Barendrecht/Middenbaan
Winkelcentrum 

De Winkelcentrum Barendrecht app
Kom gezellig winkelen in het bruisende 
centrum van Barendrecht. Met de nieuwe 
app op je telefoon ben je altijd op de 
hoogte van alle nieuwste acties en koopjes 
van je eigen winkelstraat. Ook blijft u op 
de hoogte van het laatste nieuws en ziet 
u wanneer er leuke activiteiten worden 
georganiseerd.  

Voor meer informatie en een overzicht 
van de winkels en activiteiten, zie www.
winkelcentrumbarendrecht.nl
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Wijkwethouders in Barendrecht
Elke wijk van Barendrecht heeft nu een eigen 
wijkwethouder. De wethouders vervullen deze rol 
naast hun eigen werk. Hiermee zet het college van 
B&W de eerste stap van de uitvoering van een 
afspraak uit het coalitieakkoord 2018-2022. Dit ging 
namelijk over wijkgericht te gaan werken.

Werken met wijkwethouders is nieuw voor de gemeente. 
Afgelopen jaar hebben de wijkwethouders de wijken alvast 
goed leren kennen. Bijvoorbeeld door aanwezig te zijn bij een 
wijkoverleg, deel te nemen aan bijeenkomsten en evenementen 
of een fietstocht door de wijk. De keuze is afhankelijk van wat het 
beste bij de wijk past en waar de inwoners om vragen. Via de Blik 
op Barendrecht en de gemeentelijke website is te volgen wanneer 
de wijkwethouder in de wijk is.

Volgens wethouder Tanja de Jonge betekent wijkgericht werken 
dat de gemeente rekening houdt met het karakter en de specifieke 
behoefte van een wijk. “De wijkwethouder richt zich op wat 
in de wijk nodig is en kan in afstemming met de inhoudelijk 
portefeuillehouder initiatieven stimuleren. Bijvoorbeeld: investeren 
in een sportief initiatief, maar dan niet zonder dat de wethouder 
Sport hier weet van heeft.”

De wijkwethouders zijn verdeeld over zes gebieden.  
De verdeling sluit zoveel mogelijk aan op de belangrijkste 
projecten uit de portefeuilles van de wethouders.

Het college zal begin 2019 de eerste ervaringen gebruiken 
om verdere keuzes te maken over de invulling van het 
wijkwethouderschap.

Wijkwethouders in Barendrecht

Bijdorp, Dorpzicht, Centrum West 
en Paddewei:

Reshma Roopram

Nieuweland, Molenvliet, Lagewei  
en Vrouwenpolder:

Arnoud Proos

Oranjewijk, Buitenoord en Ter Leede:

Cees Schaap

Noord, Binnenland en Centrum:

Peter Luijendijk

Vrijenburg, Vrijheidsakker, Smitshoek 
en Riederhoek:

Nico Bults

Waterkant, Havenkwartier, Meerwede 
en Gaatkensoog:

Tanja de Jonge
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S I E R A D E N ,  
( V I N T A G E )  H O R L O G E S ,

T R O U W R I N G E N  E N
R E P A R A T I E S  

Middenbaan 57  2991 CS Barendrecht

Barendrecht leert 
Toussaint + van Wijk 

steeds beter kennen

laagdrempelig karakter. Iedereen is er 
van harte welkom en kan gewoon binnen 
stappen. ,,In onze ogen hoort dat zo. 
Mensen komen immers bij ons met hun 
kostbaarste bezit.” Onlangs werd het team 
nog versterkt door Jordi Suarez, een echte 
Barendrechter.

Beste service, beste deal
Als NVM makelaar en beëdigd 
bedrijfsmakelaar kan Toussaint + van Wijk 
een volledig dienstenpakket aanbieden, 
van aankoop, verkoop en verhuur tot 
taxatie en vastgoedbeheer. ,,In Spijkenisse 
zijn we de grootste bedrijfsmakelaar, 

Warm, zichtbaar kantoor
Wie door Barendrecht rijdt, heeft ze 
ongetwijfeld gezien. De deels in opvallend 
roze gekleurde borden van Toussaint + 
van Wijk waarop diverse medewerkers 
de voorbijgangers vriendelijk aankijken. 
,,Ik weet nog goed dat mijn broer Sander, 
de oprichter van het bedrijf, na enige 
aarzeling besloot om toch roze in de 
huisstijl op te nemen. Destijds was dat 
nog niet zo vanzelfsprekend, maar het 
is een goede keuze geweest voor de 
herkenbaarheid”, vertelt Annelies. Het 
warme, gezellige kantoor aan de Avenue 
Carnisse heeft bovendien bewust een 

Sinds februari heeft Toussaint + van 
Wijk woning- en bedrijfsmakelaardij een 
vestiging in Barendrecht. De van origine 
uit Spijkenisse afkomstige makelaar heeft 
ambitieuze plannen en daarom werd in 
eerste instantie ingezet op het creëren 
van naamsbekendheid. ,,Om groot te worden, 
moet je het groots neerzetten”, zegt 
Annelies Toussaint, als Manager Wonen 
verant woordelijk voor het reilen en zeilen 
op de vestigingen. Dat lukt, want de 
bekendheid neemt toe!

dat hopen we hier ook neer te zetten. 
We hebben al diverse panden in beheer, 
waaronder een aantal in onze eigen 
straat. Wekelijks voeren we bovendien 
zo’n tien taxaties uit, best veel in een tijd 
waarin de regels flink zijn aangescherpt”, 
zegt Annelies. Een belangrijke kracht van 
Toussaint + van Wijk blijft de werkwijze. 
,,Juist nu internetmakelaars in opkomst 
zijn, blijven wij als reguliere makelaar het 
verschil maken door onze klant tijdens het 
hele proces bij de hand te nemen. Van 
een advies op maat tot het inschakelen 
van professionele fotografen. The whole 
package, voor een scherpe prijs.”

Open Taxatiedagen
Toussaint + van Wijk is dit jaar ook gestart 
met Open Taxatiedagen. Een initiatief 
dat meerdere keren per jaar herhaald 
wordt. ,,Voor je een volgende stap in je 
wooncarrière zet, wil je toch graag weten 
wat je huidige woning waard is. Tijdens 
de Open Taxatiedagen komen wij langs 
en geven een taxatie”, legt Annelies uit. 
Behalve lokale media wordt ook social 
media ingezet om deze dagen aan te 
kondigen. Dat laatste past goed bij een 
jong, modern kantoor. ,,We zijn zeer actief 
op Facebook en Instagram, onder meer 
met leuke win & like acties. Ons aantal 
volgers neemt nog steeds toe. We hebben 
een medewerker die hier speciaal mee 
bezig is. Je kunt ook niet meer zonder. 
Ga maar na, hoe vaak je zit ’s avonds 
niet met de iPad op de bank of check je in 
de tram even je social media? Een ideale 
manier om potentiële kopers of verkopers 
te bereiken dus.”

Kortom, zowel offline als online 
werkt Toussaint + van Wijk aan de 
zichtbaarheid!

Toussaint + van Wijk Barendrecht 
Avenue Carnisse 245
2993 ME Barendrecht 
T: 0180-201888 
I: www.toussaintvanwijk.nl 
E: Barendrecht@tvw.nl  
f Toussaint + van Wijk Makelaardij 
Barendrecht
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Barendrecht in het algemeen
Barendrecht is met 48.489 inwoners een groot 
dorp. Met de vele historische gebouwen, prachtige 
natuurgebieden en leuke winkelgebieden valt er altijd 
wat te doen in Barendrecht.

Geografie
De kern van het oude Barendrecht wordt gevormd door het 
oude dorp rond de watertoren, maar tegenwoordig staat de 
Middenbaan centraal. In 1997 is begonnen met de aanleg 
van een Vinex-wijk op het grondgebied ten westen van de 
A29 met ongeveer 7600 woningen. Deze wijk heeft de naam 
Carnisselande gekregen. Buiten het dorp Barendrecht behoren 
Smitshoek en voormalige buurtschappen Carnisse, Barendrechtse 
Veer, Koedood, Middeldijk en Noldijk tot Gemeente Barendrecht.
Aan de Oude Maas ligt het natuurgebied Carnisse Grienden 
en het recreatiegebied de Oude Maas. Ook is hier een 
pannenkoekenhuis, camping en een modelspoor- en 
modelvliegclub. 

Stukje geschiedenis
De huidige gemeente Barendrecht ligt op het gebied van de drie 
ambachtsheerlijkheden, Oost-Barendrecht, West-Barendrecht en 
Carnisse. De oudste vermelding van het ambacht Oost-Barendrecht 
stamt uit het jaar 1264. Deze lagen in Riederwaard. In de 
Franse tijd werden de drie ambachten samengevoegd tot één 
gemeente, genaamd Barendrecht. Daarna werd het gesplitst in 
Oost- en West-Barendrecht. Dit werd in 1836 wederom herenigd. 
De grens tussen Oost en West lag ongeveer op de huidige 
Barendrechtseweg, de grens tussen West-Barendrecht en Carnisse 
lag ter hoogte van de Carnisseweg.

Monumenten
In de gemeente is er een aantal rijksmonumenten en gemeentelijke 
monumenten. Zoals de Dorpskerk het oude raadhuis en de 
Pendrechtse Molen. Ook zijn er een aantal oorlogsmonumenten, 
zoals het verzetsmonument en de plaquette in het station voor de 
burgerslachtoffers.

Scholen
In de gemeente Barendrecht zijn er dertien basisscholen en 
vier middelbare scholen. Dit zijn CSG Calvijn Groene Hart, 
Dalton Lyceum Barendrecht, OZHW Groen College en Focus 
Beroepsacademie. 

Sport
Er zijn verschillende sportverenigingen in Barendrecht. Twee 
voetbalverenigingen: VV Smitshoek en BVV Barendrecht. En nog 
voor vele andere sporten, namelijk: C.A.V. Energie (atletiek), HCB 
(Hockey), ZPB (zwemmen en waterpolo), TAVEBA (tafeltennis), 
TVB (tennis), Binnenland (basketbal), SAVOSA (handbal), CVV 
Spirit (volleybal), KV Vitesse (korfbal) en Gymnastiekvereniging 
Barendrecht.
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Een opmerkelijke uitspraak voor de eigenaar van …  
een fitnesscentrum. 

De eigenaar van Aad van Loon Sport geeft het eerlijk toe. 
Basketball is meer zijn ding. “Maar als dat niet meer past 
in je leven, moet je toch iets doen om fit en gezond te blij-
ven.” Hij kent natuurlijk de voordelen van kracht– en con-
ditieoefeningen. Dat is zijn motivatie om het te doen. 
“Niet omdat ik het leuk vind, maar omdat ik de rest van 
mijn leven leuk wil houden. Het is onderhoud aan mijn 
lichaam, zoals tanden poetsen dat is voor mijn gebit. 

En als het dan toch moet, dan het liefst zo snel en effici-
ënt mogelijk. En dat kan met de Milon cirkel. Met 2x 35 
minuten trainen per week, bereik ik hetzelfde als 2-3 keer 
1,5 uur trainen op gewone fitnessapparaten.” 
Hij is niet de enige die het ontdekt heeft. Ruim 6 jaar 
staan de 2 verschillende Milon cirkels inmiddels bij Aad 
van Loon Sport. Ze hebben al vele mensen geholpen hun 
doel te bereiken. Dus, hou je niet van sporten, maar weet 
je wel dat je het eigenlijk zou moeten doen? Dan is de 
Milon cirkel misschien ook iets voor jou. 

Remon van Loon: “Ik vind fitness saai” 

Aad van Loon Sport, Maasstraat 28a in 
Barendrecht. Tel 0180-621229 

Ligt je ex dwars?

Ben je klaar met de strijd?

Wil je het anders maar weet je niet HOE?

Maak van je mislukte 
relatie een succes- 
volle scheiding.

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

www.succesvolscheidenrijnmond.nlSCHEIDEN

WILLIAM
VAT Salon de

CoiffurE

Persoonlijke verzorging en 
haarmode op hoog niveau.
U bent van harte welkom!

Welkom

Schoonheidsinstituut PUUR I BEAUTY 010-404 81 66 instituutpuurbeauty.nl 
Salon William Vat 0180-618 645 salonwilliamvat.nl Lindehoevelaan 24 2991 EL Barendrecht

Schoenmakerij Barendrecht
ook hét adres voor uw sleutels en naamborden
Schoen kapot? Natuurlijk is Schoenmakerij Barendrecht dan 
hét adres voor een vakkundige reparatie. Maar dat is niet het 
enige waar eigenaar Ronald Dörr zich op richt. In de winkel 
aan de Middenbaan kunt u namelijk ook terecht om sleutels te 
laten bijmaken of naamborden te laten maken. ,,Een service die 
op steeds minder plekken in Barendrecht wordt aangeboden, 
maar die wij graag leveren. Dat kan voor sleutels in alle 
soorten en maten en ook met de naamborden zijn er heel veel 
mogelijkheden”, vertelt hij. 
 
Ronald is van origine orthopedisch schoentechnicus. Een achtergrond die 
hem helpt bij het repareren van schoenen. ,,Het moet wel heel vreemd lopen 
wil ik een schoen niet kunnen maken. Dankzij mijn specialisme krijg ik ook 
veel aanvragen voor bijvoorbeeld hakverhogingen en afwikkelingen”, legt 
hij uit. Schoenmakerij Barendrecht repareert zoveel mogelijk met originele 
materialen en kleuren. Standaardreparaties zijn in principe de volgende dag 
al klaar, bijzondere aanvragen kunnen iets langer duren. In de winkel is verder 
alles te vinden op het gebied van schoenonderhoud. Van ruim vijfhonderd 
verschillende veters tot schoensmeer in zo’n vierhonderd verschillende kleuren. 
Daarnaast verkoopt het bij NSV aangesloten Schoenmakerij Barendrecht 
portemonnees, pantoffels en tassen.
 
Nieuwsgierig? Stap gerust eens binnen en ontdek zelf het vakmanschap van 
Ronald.

Schoenmakerij Barendrecht
Middenbaan 48, 2991 CT Barendrecht
T: 06-25406125, I: www.schoenmakerijbarendrecht.nl
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Voor veel mensen een lang gekoesterde wens, 
een eigen huis laten bouwen!
En uiteraard, als die mogelijkheid zich  voordoet, 
dan moet de plek goed zijn. Wij kunnen u feliciteren, 
want die kavel kunnen wij u aanbieden. 
In de Hoeksche Waard is het heerlijk landelijk 
en gemoedelijk wonen, maar toch desgewenst 
in 20 minuten in hartje Rotterdam.
 
Er zijn nog 3 kavels beschikbaar variërend in 
perceel grootte van 3.700 m² tot 5.600 m². 
Dat zijn nog eens afmetingen! Uiteraard kunt u 
in eigen beheer een woning laten ontwerpen 
en bouwen maar u kunt ook samenwerken 
met een bouwer die al bij het project betrokken is.
 
De getoonde afbeeldingen van landhuizen zijn 
mogelijk op de locaties, de vermelde prijzen 
zijn inclusief de kavel en de bouw van het huis. 
Goed om te weten: er zijn mogelijkheden tot 
het bouwen van een 
praktijkruimte/mantelzorgwoning/hobbyruimte 
tot max. 150 m².
 
Wanneer u prijs stelt op een vrijblijvend 
informatief gesprek omtrent dit project maken 
wij graag tijd voor u vrij. 
Neem contact op met Intrahuis Makelaars 
via 078 – 202 10 20 of info@intrahuis.nl.

Oud-Cromstrijensedijk 41 Klaaswaal
AANTAL KAVELS NOG TE KOOP
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Maak uw woondromen waar 
in een landelijke omgeving

Untitled-1   1 14-11-2018   11:12:53

VANAF € 680.000,-

VANAF € 675.000,-

VANAF € 705.000,-

FinAmi
Oslo 19-21
2993 LD Barendrecht
T: 0180-556157
I: www.finami.nl
E: info@finami.nl

FinAmi adviseert over meer dan alleen 
financiële vraagstukken

MKB-kredietcoach
Als MKB-kredietcoach houdt 
René zich bovendien bezig met 
financieringsvraagstukken voor het 
MKB. Traditioneel richten ondernemers 
zich daarbij in eerste instantie vaak op 
banken. ,,Dat is begrijpelijk, want zij 
verzorgen ook nog steeds het grootste 
deel van de financieringen. Maar er is 
wel een ontwikkeling gaande waarin de 
banken bijvoorbeeld maar 60 tot 70% 
procent willen financieren, zodat de rest 
extern moet worden gevonden”, zegt 
hij. Bij dit fenomeen, beter bekend als 
stapelfinancieren, worden bijvoorbeeld 
familieleden of private investeerders 
betrokken, maar ook crowdfunding komt 
vaker voor. FinAmi adviseert ondernemers 
hierbij. ,,Het belangrijkste blijft namelijk 

dat je een goed onderbouwd plan opstelt. 
Een verstrekker moet daarin geloven, 
ongeacht bij wie je het indient. Zelf geloof 
ik zeker in crowdfunding, voornamelijk 
als het gaat om tastbare producten die 
afgerond kunnen worden. Er hangt een 
marketingelement aan vast dat nog veel 
wordt onderschat. Want de investeerders 
zijn net zo goed je voornaamste 
ambassadeurs.”

Ondernemersscan
Ondernemers kunnen bij FinAmi terecht 
voor het verwerken van administraties 
en loonadministraties, jaarrekeningen, 
fiscale aangiftes, fiscaal advies, juridische 
begeleiding, financiële en estate-planning. 
Maar het onderscheidend vermogen 
zit toch vooral in de persoonlijke 
begeleiding. Coaching hoort hier indien 
gewenst ook bij. ,,Wij kunnen onder 
meer een ondernemersscan doen. Een 
online vragenlijst, die een beeld geeft 
over de mens achter de ondernemer. 
Welke vaardigheden bezit je? Welke 
ontwikkelpunten zijn er? Kun je daar zelf 
iets aan doen of moet je denken aan 
ondersteuning van anderen? Nuttige 
kennis, want voor het slagen van een 
onderneming blijft het ‘de tent, de vent, de 
cent-principe’ heel belangrijk”, zegt René.
Het ware verschil maakt FinAmi uiteindelijk 
aan tafel. ,,We appen en mailen heel wat 
af, maar face to face contact blijft in onze 
branche onmisbaar. Financieel advies 
is namelijk vertrouwenswerk. En eerlijk 
gezegd vind ik het persoonlijk contact ook 
het leukste aan dit werk”, sluit hij af.

Meer weten over FinAmi of zoek je een 
uitdagende baan als assistent accountant? 
Neem dan eens contact op of bekijk de 
website.

Real time inzicht
René is binnen FinAmi verantwoordelijk 
voor de ICT en software. Onmisbaar in een 
branche waarin steeds meer digitalisering 
plaatsvindt. ,,De rol van een financieel 
adviseur verandert daardoor ook. Het 
wordt steeds belangrijker om de cijfers 
te interpreteren en dat vraagt om real 
time inzicht. In een ideale situatie wordt 
een betaling, zodra er bijvoorbeeld is 
gepind, direct verwerkt. Wij willen hier 
vooruitstrevend in zijn”, legt hij uit. Dit 
vraagt wel om een stukje discipline van 
de ondernemer. René heeft wat dat betreft 
een handige tip. ,,Boekhouden is net als 
tandenpoetsen, het moet ook op vaste 
tijdstippen gebeuren. Daarom raad ik 
ondernemers altijd aan om een vast tijdstip 
te kiezen. Dat houdt het overzichtelijk.”

Starters die wikken en wegen over belangrijke beslissingen. Ervaren 
ondernemers die nadenken over de opvolging binnen het bedrijf. 
Gedurende de levensloop van een onderneming worden ondernemers met 
de meest uiteenlopende zaken geconfronteerd. Niet voor niets vinden zij het 
waardevol om daarbij te kunnen vertrouwen op een adviseur. FinAmi biedt 
een uitgebreide dienstverlening. ,,Omdat wij graag een persoonlijke band 
met onze klanten opbouwen, adviseren wij hen over veel meer dan alleen 
financiële vraagstukken”, zegt René Boot, een van de partners bij FinAm
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een ander weet wie je bent, zeker als dat de voorzitter van een 
Businessclub is?” zegt hij. Voor Wim is het gesneden koek. Hij 
voelt zich in deze rol al jaren als een vis in het water. Daarom 
blijft hij voorlopig aan als voorzitter. Deels doordat er nog geen 
opvolger klaar staat, maar anderzijds vindt hij het zelf nog veel te 
leuk om te stoppen. ,,Proberen iets weg te geven, niet om direct 
iets terug te krijgen, maar om een relatie op te bouwen. Dat 
betaalt zich op de lange termijn uit. Voor mij is dat de basis van 
netwerken. Het werkt niet als je alleen maar komt om iets te halen. 
De Businessclub koppelt ondernemers en biedt hen een platform. 
Maar het is geen kerstboom waar de cadeaus spontaan uitvallen, 
je moet er wel zelf iets voor doen.”

Sterke combinatie
Wellicht is er wel verandering nodig om aan te sluiten bij de 
huidige tijd. Hoe ziet Wim de Businessclub over vijf jaar? ,,Ik hoop 
dat er dan wel een andere voorzitter is en dat er een verjonging 
onder de leden heeft plaatsgevonden”, antwoordt hij. ,,Het is mijn 
stellige overtuiging dat de combinatie tussen sport en ondernemen 
sterk blijft. Je steunt de club, vanuit welke drijfveer dan ook, en 
kunt leuke contacten met anderen opdoen om zo je sociaal en 
zakelijk netwerk te vergroten. De faciliteiten zijn er, dan is het toch 
zonde om die niet te benutten? Vanzelfsprekend staan wij graag 
open voor mensen die nieuwe ideeën hebben!”

,,Ik blijf geloven in de waarde van persoonlijk contact” 

Wim Vonk over netwerken 
door de jaren heen

Toen BVV Barendrecht begon met een 
Businessclub, was de voetbalvereniging 
daarmee onderscheidend. Sponsoren kwamen 
samen rond de thuiswedstrijden van het 
eerste elftal, waar zij elkaar in een 
informele setting ontmoetten. Ook buiten 
het voetbal om werden gezamenlijke 
uitjes georganiseerd, bedoeld om de 
onderlinge band te verstevigen. ,,We 
waren in die tijd uniek. Nu niet meer, 
maar toch blijf ik geloven in het 
concept”, stelt erelid en netwerkgoeroe  

Wim Vonk.

Veranderde blik
In de loop der jaren groeide de Businessclub van BVV 
Barendrecht uit tot een bruisend gezelschap. Legendarische 
reisjes naar buitenlandse voetbalwedstrijden, gekoppeld aan een 
stedenbezoek, maar ook sportieve evenementen als het jaarlijkse 
voetbaltoernooi, een mosselwedstrijd en een golfdag groeiden 
uit tot begrippen. Al snel kreeg het idee navolging in de regio 
en startten steeds meer sportverenigingen een businessclub. 
Wim constateert echter dat de aantrekkingskracht tegenwoordig 
is afgenomen. ,,De aanwas wordt minder. Ik zie dat jongeren 
anders tegenover netwerken staan. Er zijn tegenwoordig heel veel 
manieren om met elkaar in contact te komen. Mensen hechten ook 
steeds meer waarde aan vrije tijd. Dat kan een reden zijn om geen 
of minder netwerkbijeenkomsten te bezoeken”, zegt hij. Mogelijk 
heeft de jeugd dus alternatieven gevonden om te netwerken. Of 
weten ze eigenlijk niet wat ze missen? ,,Ik vind het persoonlijk 
zonde om bepaalde kanalen af te sluiten, want ik denk dat je er 
echt iets aan kunt hebben.”

Persoonlijk contact
Als het aan Wim ligt, is de formule van netwerken zeker niet 
achterhaald. ,,Ik geloof in één op één contact. Even een praatje 
maken, al is het maar kort. Maar ook onthouden met wie je hebt 
gesproken. Dat creëert een band. Iedereen vindt het toch fijn als 

Meer over de Businessclub van BVV Barendrecht is te lezen op www.bcbvv.nl.
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Schipper Accountants en Adviseurs

heeft altijd ruimte voor talent

Ruimte voor talent
Schipper biedt talent ook de ruimte. ,,Na een stageblok van 
twintig weken hoeft het zeker niet op te houden. Regelmatig 
blijven stagiaires om als werkstudent verder te gaan en zich te 
ontwikkelen naast hun studie”, vertelt Edwin. Eenmaal aan het 
werk bij Schipper bestaat ook de mogelijkheid om opleidingen te 
volgen. ,,We gunnen young professionals een kijkje in de keuken, 
faciliteren studies en geven hen de ruimte om zelfstandig te kunnen 
werken. Als we zien dat mensen graag willen, is onze organisatie 
altijd bereid om in hen te investeren. Een goed voorbeeld is 
zichtbaar in onze controlepraktijk, waar veel startende collega’s 
vier dagen per week werken en één dag in de week naar school 
gaan.”

Kortom, Schipper biedt ruimte aan talent. Wil je meer weten 
over de mogelijkheden om stage te lopen, af te studeren of als 
werkstudent actief te zijn binnen Schipper? Of om je carrière te 
starten bij dit multidisciplinaire advieskantoor? Neem dan gerust 
contact op of kijk op de website www.werkenbijschipper.nl.

Vestiging Rotterdam
Escudostraat 37
2991 XV Barendrecht
T: 010-4800155

Vestiging Oud-Beijerland
Beetsstraat 5
3261 PL Oud-Beijerland
T: 0186-634373

I: www.SchipperGroep.nl
E: info@schippergroep.nl

Solliciteren, altijd doen!
Edwin legt uit dat Schipper hier bewust 
voor kiest. ,,We hadden een mooi team 
van ervaren mensen, maar weinig 
jongeren. Met het oog op de doorstroom 
hebben we besloten om meer te gaan 
werken met stagiaires, werkstudenten en 
mensen die afstuderen. Men kan altijd bij 
ons solliciteren. Als er ruimte is, mogen ze 
komen”, zegt hij. Omdat Schipper twaalf 
kantoren in Zuidwest-Nederland heeft, 
is het vaak ook mogelijk om de stage 
bijvoorbeeld op een vestiging in de buurt 
van de eigen woonplaats in te vullen.

Aandacht en begeleiding
Stagiaires, werkstudenten en afstudeerders 
krijgen bij Schipper alle tijd, aandacht en 
begeleiding die zij verdienen. ,,Je krijgt 
bij ons een vaste begeleider, die je helpt 
bij de dagelijkse werkzaamheden. Dit is 
ook degene die de gesprekken voert met 
de school. Gedurende een stage ben je 
onderdeel van het team waarmee je nauw 
samenwerkt. De stagebegeleider speelt 
daarin een verbindende rol”, legt Edwin 
uit. Een stage bij Schipper is altijd zeer 
inhoudelijk. ,,Vanaf dag één duik je al in 
de materie. We geven je echt de ruimte en 
kans om je te ontwikkelen. Dat geldt voor 
de hele organisatie. Van de fiscale afdeling 
tot de pensioenafdeling, bij de collega’s 
van loonadvies maar ook op de afdelingen 
corporate finance en accountancy.”

Het multidisciplinaire accountants- en advieskantoor Schipper kijkt 
duidelijk verder dan het heden. Niet alleen in de wijze waarop 
ondernemers worden geadviseerd en begeleid, maar ook door 
voortdurend na te denken over de vraag wat zij kunnen betekenen voor 
huidige en toekomstige werknemers in de branche. ,,Wij zien opleiden als 
onze taak. Om die reden is hier eigenlijk geen afdeling te vinden waar 
geen stagiaire, werkstudent of startende millennial te vinden is”, vertelt 
Edwin van Belle, kantoorleider van de Rotterdamse vestiging. 
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Grandcafé - Restaurant - Terras

Adres: Havenhoofd 17  2993 EK Barendrecht   Tel: 0180 - 615 110
Website: www.doubledutchbarendrecht.nl

De keuken is geopend van 12:00 tot 22:00

Zakenborrels - Lunch - Diner

LUNCHKAART

Lunch (tot 17:00 uur)

Tosti           5,50
 Met ham en kaas
Kroketten          8,50
 Met brood of friet
Pita kip           9,75
 Cajun kip met twee pita broodjes en Chili mayonaise
Twaalf uurtje          12,50
 Twee boterhammen met ham, kaas, een gebakken ei, een kroket en mosterdsoep
Broodje rundercarpaccio         13,00
 Met truffelmayonaise, kappertjes, spek en Parmezaanse kaas
Focaccia gerookte zalm         11,50
 Met roomkaas en honing-mosterd dressing
Focaccia gerookte kip         11,50
 Met geitenkaas en honing-mosterd dressing
Clubsandwich gerookte kip        12,50
 Met spek en eiersalade
Zalm op toast          12,50
 Met kappertjes en uitjes
Salade rundercarpaccio         17,50
 Met truffelmayonaise, kappertjes, spek en Parmezaanse kaas
Tuna melt          9,75
 Tonijnsalade gegratineerd met cheddar-emmentalerkaas

Ei-gerechten

Uitsmijter          8,50
 Keuze uit kaas, ham of ham-kaas
Uitsmijter carpaccio         13,50
 Met truffelmayonaise, kappertjes, spek en Parmezaanse kaas
Omelet           8,75
 Keuze uit kaas of champignons
Omelet zalm          12,50
 Met gerookte zalm

Uitgebreide lunch
Saté van varkenshaas          16,75
 Met brood of friet
Saté van kippendij         16,75
 Met brood of friet
Burger Double Dutch         16,75
 Met tomaat, augurk, rode ui, Old Rotterdam, spek en BBQ-saus
Tournedos (180 gram)         23,50
 Met Jus en brood of friet
Gebakken Zeetong         Dagprijs
 Met verse groentes en puree

Tijdens de lunch is het ook mogelijk om van de dinerkaart te bestellen.

De juiste setting
De fraai gelegen horecagelegenheid aan het Havenhoofd in 
Barendrecht heeft namelijk alles in huis om de juiste setting voor 
een prettig gesprek te creëren. Goed bereikbaar, meer dan 
genoeg parkeergelegenheid in de omgeving en een inrichting 
die voldoende ruimte biedt om in alle rust te kunnen overleggen. 
Bovendien zorgt de uitstraling er voor dat de gasten zich snel op 
het gemak voelen bij Double Dutch.

Gevarieerde kaart 
Een zakelijke lunch staat of valt echter met goed eten. Daarom 
heeft Double Dutch een gevarieerde kaart samengesteld, 
waarop voor iedereen wel iets te vinden is. Van luxe broodjes 
tot uitgebreidere, warme maaltijden. Natuurlijk zorgen de koks 
regelmatig voor vernieuwing, dus zelfs de vaste bezoekers kunnen 
zich nog altijd laten verrassen. De sfeervolle bar leent zich 
bovendien perfect voor een informele afsluiting van de ontmoeting.
Staat er een bedrijfsfeestje, receptie of een borrel op de planning? 
Ook voor grote groepen kunt u reserveren bij Double Dutch. Neem 
gerust contact op voor meer informatie of reserveringen.

Fotografie: Peter Farla

HEEFT U VOOR UW ZAKELIJKE  
LUNCH OF DINER AL EENS  
AAN Double Dutch gedacht?
In een warme, gezellige ambiance is het vaak net wat prettiger 
zaken doen dan in het eigen kantoor. Niet zo vreemd dus dat 
menig ondernemer er voor kiest om te lunchen met relaties. Dan 
is het absoluut een aanrader om eens aan Grandcafé Restaurant 
Double Dutch te denken!

Grandcafé Restaurant Double Dutch
Havenhoofd 17
2993 EK Barendrecht
T: 0180-615110
I: www.doubledutchbarendrecht.nl
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Menukaart van 
Grand Café 
De 3 Geboden
biedt nu nog meer keuze

In november begon er een nieuwe chef-kok bij het alom bekende Grand 
Café De 3 Geboden. Zijn entree ging samen met een vernieuwing van de 
kaart. Die is op ieder gebied uitgebreid, zodat er nu nog meer keuze is bij de 
gezellige horecagelegenheid aan het Havenhoofd.

Nieuwsgierig naar de nieuwe kaart van  
De 3 Geboden? Kom dan eens gezellig langs. 
Reserveren wordt aanbevolen, zeker in het weekend.

Volop vernieuwing 
Allereerst valt op dat de menukaart 
is uitgebreid met een aantal leuke, 
eigentijdse gerechten. Hiermee spreekt De 
3 Geboden duidelijk een breder publiek 
aan. ,,Nieuwkomers op de kaart zijn 
onder meer beef tataki, pikante gamba’s 
en gemarineerde zalm in rode biet. De 
drie salades, zalm, bavette en geitenkaas, 
zijn behalve als hoofdgerecht ook in 
kleinere portie als voorgerecht te bestellen. 
Natuurlijk zullen de bekende, populaire 
gerechten niet van de kaart verdwijnen.” 
Behalve voor lunch en diner kunnen de 
gasten ook voor een gezellige borrel bij 
De 3 Geboden terecht. De borrelkaart 
is eveneens onder de loep genomen. 
Dat betekent dat er naast de traditionele 
bittergarnituur ook plaats is voor luxere 
hapjes als gamba’s, calamares, gedroogde 
ham of camembert uit de oven met een 
stukje brood. Vanzelfsprekend blijft De 3 
Geboden het brood van Jordy’s Bakery 
serveren. Veel mensen komen hier speciaal 
voor en dat is niet zo vreemd, want de 
smaak is fantastisch!

Specials en exclusieve gerechten 
Ondanks de ruime keuze op de kaart 
toch trek in iets anders? Dat kan! De 3 
Geboden werkt namelijk met specials, 
zowel bij de lunch als het diner. Dit zijn 
gerechten buiten de kaart om, veelal 
seizoensgebonden. In 2019 start De 3 
Geboden bovendien met iets nieuws. 
,,We zullen voor speciale gelegenheden 
op bestelling ook exclusievere gerechten 
bereiden. Grote stukken vlees bijvoorbeeld, 
waar je met meerdere mensen van kunt 
eten. Omdat we dit niet altijd standaard in 
huis hebben, vragen we om de bestelling 
enkele dagen voor de reservering door 
te geven.” Uiteraard kan daar een 
bijpassende wijn bij worden geschonken 
van de wijnkaart, die begin 2019 
eveneens vernieuwd wordt. Liefhebbers 
van bier kunnen genieten van een van de 
vele speciaalbieren. Het aanbod van De 
3 Geboden is, zeker voor een grand café, 
groot.

Over de chef
Patrick van de Merwe heeft als nieuwe chef-kok zijn bijdrage 
geleverd aan de vernieuwde kaart. De in Barendrecht 
opgegroeide Patrick is een echte horecaman. Hij zit al 
veertien jaar in het vak en deed zijn ervaring bij diverse 
bedrijven en in verschillende functies op. Natuurlijk bereidt 
hij alles wat zijn gasten vragen. ,,Maar het allerleukst vind 
ik het toch om creatief bezig te zijn met de specials, zodat ik 
onze gasten écht kan verrassen!”

Grand Café De 3 Geboden
Havenhoofd 19-21
2993 EK Barendrecht
T: 0180-618664
I: www.dedriegeboden.nl
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Avenue Carnisse 273  |  2993 ME Barendrecht
Telefoon 0180-556117  |  E-mail info@athome-makelaardij.nl

www.athome-makelaardij.nl

Wij werken op basis van 

“No Cure, No Pay”.

Wij actief, deskundig en 

persoonlijk betrokken zijn 

bij het hele verkoopproces.

Wij geheel vrijblijvend bij 

u langs komen voor een 

waardebepaling van uw 

woning.

Wij styling advies, een 

open huis en een social 

media pakket gratis 

aanbieden.

Wij met een professionele 

fotograaf werken en een 

optimaal presentatiepakket 

kunnen aanbieden.

Wij voor de maximale 

verkoopopbrengst gaan.

Wij u ook graag 

begeleiden bij het 

aankooptraject van uw 

nieuwe woning.

Wij gevalideerde NWWI 

taxatierapporten 

verzorgen welke door 

alle fi nanciële instellingen 

geaccepteerd worden.

Wij graag alle 

bovenstaande punten 

verder toelichten in een 

vrijblijvend gesprek.

Wist u dat…

1

4

7

2

5

8

3

6

9

Wessel Peters Annelies Keur Laurens Riedijk Rene van Nierop

Uw woning 
verkopen?

Tien Jaar Autopalet:
een terug- en vooruitblik

Dit jaar viert Autopalet 
het tienjarig bestaan. 
Een mooie mijlpaal 
voor het automotive 
dienstencentrum, dat 

de klant volledig ontzorgt op het gebied van mobiliteit. De 
voornaamste ontwikkeling die in die periode werd doorgemaakt, 
is toch wel de uitbreiding in personeel. ,,We zijn inmiddels met 
vier mensen. Toen ik in 2008 begon, had ik wel voorzien dat er 
markt voor Autopalet zou zijn. Maar dat het zo zou groeien is 
buiten verwachting”, zegt oprichter Alfred Smeitink.

Uitgebreid palet aan diensten
Autopalet denkt graag mee met de klant over een onafhankelijke 
oplossing op maat voor diens mobiliteitsvraagstukken. Klanten 
zijn voornamelijk afkomstig uit het lokale MKB, met wagenparken 
variërend van één tot vijftig auto’s. Natuurlijk kunnen ook 
particulieren bij Autopalet terecht. Het concept sloeg duidelijk aan, 
mede door de persoonlijke manier van zaken doen, en leidde 
tot groei. ,,Na vijf jaar alleen te hebben gewerkt kwam Werner 
Hagens erbij, later gevolgd door Dick van der Veer en Marianne 
van Leening. De komst van Dick zorgde bovendien voor een 
uitbreiding van ons dienstenpalet, want we houden ons sindsdien 
ook bezig met import van buitenlandse auto’s”, vertelt Alfred. De 
taken binnen het team zijn goed verdeeld. Dick is verantwoordelijk 
voor import, Werner neemt de sales op zich, Marianne verzorgt 
de commerciële binnendienst en Alfred is zelf vooral actief als 
relatiebeheerder.

Steeds bekender
Alfred werkt graag op basis van vertrouwen. Dit komt terug in 
de vriendschappelijke relatie die met veel klanten bestaat. ,,Dat 
is mijn stijl, daar voel ik me prettig bij. Inmiddels hebben we een 
scala aan zeer trouwe relaties, die steeds vaker als ambassadeurs 
optreden en nieuwe klanten aandragen. Dat doen ze alleen 
als ze tevreden zijn, dus het geeft wel aan dat onze werkwijze 
gewaardeerd wordt”, zegt hij. De bekendheid van Autopalet 
neemt bovendien flink toe. Dat resulteert onder meer ook in heel 
goede contacten met lokale dealers. ,,Zij weten ons ook te vinden 
voor leasing en doen regelmatig aanvragen bij ons, omdat blijkt 
dat wij concurrerende offertes kunnen aanbieden. Hier zijn al 
regelmatig contracten uit voortgekomen. Erg leuk, want in de 
beginperiode moesten we hun vertrouwen soms nog winnen. Nu 
voelt het meer alsof we collega’s zijn.”

Import
Wagenparkbeheer, inkoop, verkoop, leasing, shortlease, verhuur 
en zelfs nevenproducten als blackboxen, ritregistratiesystemen 
en mobiliteitspassen; Autopalet heeft overal een oplossing voor. 

Een groeiende discipline is de import. ,,Wij handelen het hele 
traject af en zorgen voor een Nederlands kenteken op de auto, 
voordat we hem doorleveren aan onze klanten. Dit zijn veelal 
garagehouders die op deze manier hun voorraad occasions 
op peil houden. Ook bij gerichte zoekvragen van kopers gaan 
we aan de slag”, zegt Alfred. Transparantie vormt hierbij het 
sleutelwoord. ,,We gaan alleen voor jong gebruikte, schadevrije 
auto’s waarvan het verleden bekend is. Het moet goed en 
betrouwbaar zijn, anders laten wij hem staan.”

Vertrouwen in de toekomst
Het tienjarig bestaan is een mooi moment om niet alleen terug, 
maar ook vooruit te blikken. Alfred ziet de toekomst positief 
tegemoet. ,,Er blijft altijd behoefte aan zakelijke mobiliteit. Wel 
verwacht ik dat het aanbod verandert. Steeds meer ondernemers 
springen in op elektrisch rijden, we hebben zelfs al een 
waterstofauto in bestelling. Daarnaast gaan bedrijven over op 
deelauto’s voor medewerkers, dat zien we nu al gebeuren. Voor 
ons betekent het dat we de ontwikkelingen  moeten volgen om 
aan de voorkant bij te blijven. De kern blijft echter hetzelfde, wij 
willen onze klant volledig ontzorgen”, sluit Alfred af.

Meer weten? Kijk dan eens op www.autopalet.nl



Andere benadering
Op de dag van ons bezoek is Joni juist teruggekeerd van een studiereis naar Canada. Een inspirerende trip, die haar inzicht gaf 
in de wijze waarop daar naar het leven wordt gekeken. ,,Hier in Nederland redeneren we vaak dat we werk moeten vinden, daar 
succesvol in dienen te worden en dan gelukkig zijn. Die volgorde 
hanteren de Canadezen niet. Zij stellen geluk voorop, waardoor je 
ook succesvol kunt zijn en dan komt leuk werk vanzelf”, legt ze uit. 
Een andere benadering, waarin Joni overeenkomsten ziet met het 
onderwijsconcept van Focus Beroepsacademie.

Zelf de regie houden
Dit is namelijk gebaseerd op het Zweedse concept Kunskapsskolan, 
waarin leerlingen onder begeleiding van coaches individuele 
leerroutes ontwikkelen. ,,Daarmee stimuleren we hen ook om zelf 
de regie te pakken. Er wordt geen cijfer aan vastgeplakt. Leerlingen 
hebben een leerdoel behaald, deels behaald of niet behaald. In het 
laatste geval kunnen ze niet verder met het volgende leerdoel op 
dat niveau. Dat betekent dat de verantwoordelijkheid voor het eigen 
leerproces meer bij de leerling zelf komt te liggen”, zegt Joni. Focus 
Beroepsacademie merkt dat leerlingen hierdoor gemotiveerder raken, 
vanwege het gevoel dat ze meer kansen hebben om iets te behalen. 
En dat zorgt weer voor meer plezier!

Onderscheidend om in te zetten op talent
Als leerlingen zich bewust worden van hun interesses, heeft dat nog 
een bijkomend voordeel. Het helpt ze om de eigen ambitie beter te 
formuleren en gericht naar een doel toe te werken. ,,Dat geeft ons 
onderwijs een onderscheidend karakter. Het is een uitdaging om 
samen met de vmbo-leerlingen in te zetten op hun talenten. We bieden 
de leerstof bovendien op meerdere manieren aan, passend bij de 
diverse leerstijlen. Het digitale Learning Portal is hierbij een belangrijk 
hulpmiddel”, vertelt Joni. Hierin zijn alle vakken te vinden, per 
onderwerp en per leerdoel op ieder niveau.

Uiteraard presenteert Focus Beroepsacademie zich aan potentiële 
nieuwe leerlingen via Open Dagen. De eerste werd gehouden op 
28 november. Er mag gerust worden gesproken over een groot 
succes. Daarnaast was Focus Beroepsacademie in november 
vertegenwoordigd op de succesvolle scholenmarkt. Tot slot is Joni blij 
met de komst van de nieuwe buren OZHW Groen College en Lentiz 
MBO Barendrecht. ,,De contacten zijn heel goed. Samen met hen 
kunnen we het idee voor een beroepencampus aan deze kant van 
Barendrecht nog meer gestalte geven”, zegt ze.
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Focus Beroepsacademie
Dierensteinweg 4, 2990 AB Barendrecht
T: 0180-613900
I: www.focusberoepsacademie.nl

Nieuw onderwijsconcept Focus 
Beroepsacademie slaat goed aan
Focus Beroepsacademie, de door CSG Calvijn en OZHW opgezette bijzondere samenwerkingsschool, 
introduceerde dit schooljaar een ander onderwijsconcept voor leerlingen in leerjaar 1 van de 
basisberoepsgerichte leerweg en kaderopleiding van het VMBO (met en zonder LWOO). Adjunct-directeur Joni 
Heijboer ziet dat het aanslaat. ,,We merken de positieve gevolgen en willen dit dan ook doortrekken”, vertelt ze 
aan de redactie.
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Koningsdag in Barendrecht
Op Koningsdag is het altijd een groot feest in Barendrecht. 
Gezellige  vrijmarkten, de kermis, leuke activiteiten en veel 
meer. Dit jaar was het weer een groot succes. Voor een leuke 
Koningsdag blijft u gewoon dicht bij huis, want in Barendrecht 
is er genoeg te beleven.

Bij Diggels staat er een springkussen en een Rad van Avontuur in 
de Uitspanning, geen enkele reden om je te vervelen!

Op het gemeentehuisplein is er een kermis. Tegelijkertijd is er 
kleine weekmarkt met een aantal kraampjes. Veel winkels hebben 
leuke oranje aanbiedingen of een kraampje voor de winkel staan. 
Barendrechtse horecaondernemers plaatsen een podium op het 
Doormanplein. Daar is heel de dag door van alles te zien. 

Bij voetbalvereniging Smitshoek zijn er traditioneel ook diverse 
sportieve spelletjes te spelen voor kinderen. Daar staat onder 
meer een stormbaan, een kruiwagenrace en zaklopen op het 
programma.

Op veel verschillende plekken vinden er in Barendrecht festiviteiten 
plaats. Het begint traditiegetrouw met de aubade in de Dorpskerk. 
Sinds 2018 is er een beeldverbinding vanaf het grasveld voor de 
toren, waar scoutinggroepen de vlag hijsen, naar de kerk en een 
geluidsverbinding vanuit de kerk naar het grasveld.

Na de aubade is het tijd voor de kindervrijmarkt en voor de 
vrijmarkt voor particulieren. Ook vinden de Kinderspelen plaatst in 
de zaal De Ontmoeting. Daar zijn er veel verschillende spelletjes, 
zoals de grabbelton, draaipijlen, lachspiegel, klompen gooien, 
dansen en zingen en nog veel meer leuks. De hele middag zijn 
er kinderactiviteiten buiten: steltlopen, jongleren, buikspreken, 
ballonnen, schminksters, clowns en een goochelshow.  
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Christian Twiest 
,,Het zou mooi zijn als Reddy Keukens een begrip wordt”

In januari 2016 startte Christian Twiest als franchisenemer 
van Reddy Keukens Barendrecht. Hoewel hij positief is over de 
doorgemaakte ontwikkeling, constateert hij na ruim drie jaar 
dat er nog altijd mensen zijn die niet weten dat er tegenover 
IKEA een keukenzaak zit. ,,Er valt dus nog iets te winnen aan 
bekendheid. Eerlijk gezegd had ik gedacht dat dit sneller zou 
gaan”, vertelt hij aan de redactie.

Op het gemak winkelen
Hoewel van oorsprong afkomstig uit de boekhouding en later 
de horeca, is Christian nu al ruim vijftien jaar actief in de 
keukenbranche. Zijn verleden komt nog altijd goed van pas. 
,,In de horeca leer je met mensen omgaan. Het contact met 
klanten vind ik ook leuk. Ze krijgen hier de tijd om op het gemak 
te winkelen, maar indien gewenst zal ik hen oprecht en eerlijk 
adviseren”, vertelt Christian. Reddy Keukens wijkt in die zin 
af van het gemiddelde. ,,De gevestigde orde werkt inderdaad 
anders. Veel acties, onderhandelen, vooral met de prijs bezig zijn 
en verkopers die in alles meegaan met de klant, ook als dit niet 
de juiste keuze lijkt. Zo wil ik het niet, daarom koos ik voor het 
concept van Reddy Keukens.”

Begrip worden
Als stand alone keukenzaak moet Reddy Keukens het hebben 
van mensen die gericht een bezoek brengen. Het creëren van 
naamsbekendheid blijkt mede daardoor toch een langere weg 
dan verwacht. Het doel van Christian blijft echter ongewijzigd. 
,,Reddy Keukens moet een begrip worden. Het zou toch prachtig 
zijn als Barendrechters zeggen dat je bij ons moet gaan kijken 
als je een keuken zoekt?” zegt hij. Christian merkt dat dit al op 
kleinere schaal gebeurt. ,,Ik vraag altijd hoe mensen ons gevonden 
hebben. Vaak blijkt dat via mond-tot-mondreclame te gaan. 
Familieleden of vrienden verwezen dan naar ons, terwijl ze soms 
zelf niet eens klant waren.”  

Vertrouwen
Naast de keukens uit de top 10 die in de showroom worden 
gepresenteerd, kan Reddy Keukens nog veel meer leveren. Of 
mensen met het oog op zekerheid bij een eventuele verkoop 
van de woning nu voor sterke trends als vlak, greeploos en 
hoogglans kiezen of iets anders; vrijwel iedere optie in de markt 
is mogelijk. ,,Keuze genoeg, maar het gaat om vertrouwen. Dus 
als er iets is, dan lossen we het op”, zegt Christian, die heel 
zijn ziel en zaligheid in zijn onderneming stopt. Die aanpak 
wordt gewaardeerd, want er zijn al klanten geweest die na een 
verhuizing opnieuw voor Reddy Keukens kozen.

Christian bespeurt echter wel dat de vorig jaar ingezette groei 
niet naar verwachting doorzet. ,,Dat heeft ook met de markt te 
maken, de nieuwbouw stagneert momenteel”, zegt hij. Uiteraard 
hoopt hij dat zijn naamsbekendheid dusdanig toeneemt dat steeds 
meer mensen weten dat het de moeite waard is om voor een 
mooie, degelijke keuken bij Reddy Keukens binnen te stappen. 
Nieuwsgierig? Kom dan eens langs of maak een afspraak voor een 
kennismaking.

Reddy Keukens
Stockholm 5, 2993 LM Barendrecht
T: 0180-848666
I: www.reddy.nl
E: Barendrecht@reddy.nl

over werken als zelfstandig ondernemer in de keukenbranche
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black angus. Kwaliteit en vakmanschap, 
minder verwacht men niet van je”, zegt hij 
hierover.

Een leuke avond
Een interessante uitdaging voor 
horecaondernemers dus. Marcel bracht 
met Diggels het concept van het ‘luxe 
eetcafé’ naar Barendrecht en dat sloeg 
in als een bom! Ook nu doet Diggels het 
goed, maar dit vraagt behoorlijk wat 
inspanningen. ,,Horeca is geen werk, maar 
een levensstijl”, zegt Marcel dan ook. ,,Ik 
ben erg betrokken, ben hier vrijwel altijd 
te vinden ook al heb ik goede mensen in 
dienst. Zij denken hetzelfde, iedereen hier 
is erop gericht om de bezoekers een leuke 
avond te bezorgen.” Het personeel van 
Diggels is veelal lang in dienst en oogt 
daarom vertrouwd voor de vaste gasten. 
Bovendien kennen én herkennen ze de 
Barendrechter. Erg belangrijk, want horeca 
draait steeds meer om beleving en emotie. 

Betrokkenheid als sleutel
De betrokkenheid waarover Marcel sprak 
is noodzakelijk om succesvol te kunnen 
zijn. ,,Je kunt alleen maar het verschil 
maken, door er meer tijd in te steken. 

Wil je over vijf jaar hetzelfde kunnen 
bieden, moet je bewust bezig zijn met de 
toekomst en betrokken blijven”, zegt hij. 
Richting de bezoekers betekent dit dat 
Diggels alles willen doen om het ze naar 
de zin te maken. Zo kijkt Marcel ook 
naar de omgang met personeel. ,,Ik geef 
ze verantwoordelijkheid, zie ze echt als 
collega’s. Als zij het leuk vinden om hier 
te werken, ontstaat gebondenheid. Die 
samenwerking moet goed zijn en voor 
mijn gevoel lukt me dat al veertig jaar.”

Zelf houdt Marcel zijn ogen en oren altijd 
wijd open, zodat Diggels regelmatig 
blijft vernieuwen. ,,Je moet trends volgen, 
zeker in de keuken. Als ik ergens iets zie, 
maak ik een foto. Volgens mij staan er 
inmiddels duizenden foto’s van borden in 
mijn telefoon. Dat bedoel ik met bewust 
bezig zijn met het vak. Dus als je mij 
vraagt waar we over vijf jaar staan, dan 
is dat wat mij betreft nog altijd hier aan 
de bar.”

Meer weten over Diggels? Kijk dan eens 
op www.diggels.nl.

Verwachtingen zijn gestegen
De veranderde houding ten opzichte van 
de horeca is volgens Marcel duidelijk 
zichtbaar. ,,Vroeger koos vrijwel iedereen 
voor varkenshaas, schnitzel of biefstuk. Nu 
durven mensen veel meer uit te proberen. 
Daar moet je op inspelen. Een goed 
voorbeeld is het schenken van wijn per 
glas. Daarmee stimuleren we de gasten om 
echt te kiezen voor wat ze lekker vinden in 
plaats van alleen naar de prijs te kijken”, 
vertelt hij. Prijzen blijven een belangrijke 
factor. Zeker nu grondstoffen mede 
onder druk van de klimaatverandering 
duurder worden, moeten ondernemers 
volgens Marcel knokken om gerechten op 
betaalbaar niveau te houden. ,,Ik weet 
nu al dat aardappelen en frites door de 
warme, droge zomer duurder worden. 
Ook de prijs van visproducten stijgt. Maar 
ik moet wel zeggen dat mensen bereid 
zijn om meer te betalen, als ze zien dat je 
daadwerkelijk met verse, biologische en 
duurzame producten werkt.” Het grootste 
verschil is in de ogen van Marcel het 
verwachtingspatroon. ,,De consument 
wordt kritischer, daar zie ik de invloed 
van de televisie terug. Vroeger was een 
biefstuk gewoon een biefstuk, nu is alles 

Marcel Hakemulder
over werken in de horeca
De Nederlander is de afgelopen jaren bourgondischer geworden. 
Onder invloed van allerlei kookprogramma’s op televisie is 
de bereidheid om gerechten te proeven toegenomen. Een avond 
uit eten is bovendien niet meer alleen een luxe verschijnsel, 
maar voor veel meer mensen toegankelijk. ,,Tegelijkertijd is 
het minder voorspelbaar wanneer het druk is”, vertelt Marcel 
Hakemulder, eigenaar van Diggels in zowel Barendrecht als 
Oud-Beijerland. Hij voerde een gesprek met de redactie over 
werken in de horeca.
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Kunstroute Barendrecht

In het weekend van 6 en 7 oktober vond de Kunstroute weer 
plaats in Barendrecht. Bij de 18e editie van het jaarlijkse 
evenement waren er 27 kunstenaars op 22 locaties door heel 
Barendrecht. Op sommige locaties zaten er meerdere kunstenaars, 
perfect voor de echte kunstliefhebbers. Bovendien waren er twee 
locaties waar voor het eerst een expositie plaats vond, namelijk 
gebouw Waterpoort en het pand van De Bondt Publishing, de 
uitgever van dit magazine.

Vier kunstenaars  toonden hun tijdens het kunstweekend trots hun 
werk bij De Bondt Publishing. Bezoekers konden de portretten 
van Jacqueline Boonstra bewonderen, maar ook foto’s van Theo 
Wouters, beelden van steen en klei van Nel en Pieter Gevel en 
Lydia Lodder met diverse tekenmaterialen. 
De expositieruimte bij de uitgeverij oogde erg sfeervol. De vijf 
kunstenaars zaten er op hun gemak. Ze vertelden graag over hun 
werk en hun manier van werken. Het speciale van kunst is dat er 
altijd wel een verhaal achter zit en dat is erg interessant.

Kunst in alle soorten en maten
Bij het woord kunst denken we vaak aan schilderijen. Natuurlijk 
horen beelden ook bij, maar wat dacht je van zelfgemaakte 
sieraden, foto’s, glasobjecten, viltkunstwerken, kunst van 
gedroogde groenten en films? Dat is allemaal te vinden bij 
de Kunstroute in Barendrecht. Ook boden de kunstenaars de 
gelegenheid een kunstwerk van hen te kopen.

De Stichting 
De Stichting Kunstroute Barendrecht organiseert sinds 2000 
jaarlijks in het eerste weekend van oktober een kunstroute 
welke een podium biedt voor beeldend kunstenaars en culturele 
ondernemers in de ruimste zin van het woord. De route levert een 
grote bijdrage aan de levendigheid van het culturele, economische 
en sociale klimaat in Barendrecht.

De editie van 2018 was wederom weer een groot succes, mede 
door deelname van nieuwe kunstenaars. Alle kunstvormen zijn 
altijd van harte welkom, van sculptuur tot keramiek, van fotografie 
tot weven, van glas in lood tot schilderen, van brons tot sierraden 
en designhoeden.

Kunstroute Barendrecht is letterlijk een route door Barendrecht 
die lopend, met de fiets of met de auto kan worden afgelegd, om 
daarbij de diverse kunstvormen te bewonderen. Barendrechtse 
kunstenaars ontvangen bezoekers graag in hun eigen atelier of in 
exposities bij diverse galeries. Inschrijven voor volgend jaar is nu 
al mogelijk.
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tijdens de koude dagen
Houd u warm

www.smitmode.nl

Gezond, fijn sporten en 
afslanken bij 
Body Care

In Sportstudio Body Care kunt u in een fijne omgeving 
sporten. En het levert nog resultaat op ook! Door de 
persoonlijke aandacht en de goede begeleiding kunt 
u uw doel op een prettige manier behalen.  U maakt 
gebruik van de TFM Methode; een compleet concept 
waarbij u sport in een warmtecabine. Ook kunt u 
optioneel gebruik maken van de infraroodcabine, dit 
zorgt voor een betere doorbloeding, een gladdere huid 
en is goed voor uw weerstand.

Verder krijgt u begeleiding in uw voeding. Geen streng dieet, 
maar praktische tips die u verder helpen richting een gezonder 
eetpatroon. Het wordt geheel ondersteund met wekelijkse 
wegingen en omvangsmetingen. Met deze figuuranalyse ziet u zelf 
het resultaat!

Daarnaast kunt u bij Body Care gebruik maken van geavanceerde 
Cardio apparatuur en/of de Power Plate. Ideaal om het lichaam 
gezond te houden en aan een betere conditie te werken. Tevens is 
het een goede manier om vet te verbranden en de stofwisseling te 
verbeteren. Uiteraard bent u ook van harte welkom om een kleurtje 
te pakken onder een van de zonnebanken!

Body Care
Avenue Carnisse 320
2993 ML Barendrecht
T: 0180-558144
E: info@body-care.nl
I: www.body-care.nl

Lekker snuffelen bij 
Pyxis is altijd leuk! 
Vrouwen die op zoek zijn naar iets leuks voor 
zichzelf of voor de kinderen zitten goed bij Pyxis. De 
veelzijdige winkel van Jeanine van Litsenburg vormt 
al ruim twintig jaar een vertrouwd gezicht aan de 
Middenbaan. De gevarieerde collectie bevat onder 
meer houten speelgoed, baby- en kinderkleding, Blond 
Amsterdam servies, woonaccessoires, sieraden, tassen 
en kaarten. Pyxis heeft daarnaast een lijstenmakerij, 
waarin foto’s, tekeningen, borduurwerken of andere 
kunstwerken kunnen worden ingelijst. Het assortiment 
kent een grote mate van exclusiviteit.

Hip, vrolijk, stoer en comfortabel. Zo kan de baby- en 
kinderkleding bij Pyxis worden omschreven. De collectie telt mooie 
merken als Z8, Dutch Jeans, Dirkje, Koko Noko en Bampidano. 
Vind je het ook altijd zo jammer als je een leuke tas hebt 
gescoord en later een andere vrouw met precies dezelfde ziet 
lopen? Pyxis heeft dé oplossing in huis: de tassen van Hi-di-hi! 
Opvallende, leuke kleuren, grappige details en gemaakt in een 
beperkte oplage. De kans op een uniek exemplaar is dus groot. 
Er verschijnen bovendien meerdere collecties per jaar, dus je kunt 
voor elke outfit een andere tas uitzoeken!

Nieuw in de collectie zijn de 
cadeauartikelen van 100%leuk. 
Originele geschenken om blij van 
te worden, bedoeld voor allerlei 
uiteenlopende momenten of gewoon zomaar. 
Leuk om te krijgen én leuk om te geven! Liefhebbers van het 
populaire merk Blond Amsterdam zitten eveneens goed bij Pyxis. 
Naast alle nieuwe items zijn er namelijk ook limited edtions 
verkrijgbaar. Kortom, genoeg aanleiding om eens lekker te komen 
snuffelen!

Pyxis
Middenbaan 106
T: 0180-620581
I: www.pyxis-barendrecht.nl
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Genieten in het water bij het  

Inge de Bruijn Zwembad
In het Inge de Bruijn Zwembad vinden vele 

activiteiten plaats. Die zijn geschikt voor jong 

en oud. Het bad heeft het gehele jaar door 

een aangename water- en luchttemperatuur. 

Wildwaterbaan, bubbelbad, een supersnelle 

glijbaan en jetstreams bieden vermaak aan 

iedereen. En wie na alle inspanningen even in 

alle rust wil bijkomen met een lekker hapje 

en drankje, kan terecht op het terras van het 

sfeervolle horecagedeelte.

De sportieve zwemmer zal zich helemaal uitleven in het overdekte 
wedstrijdbad. Het is maar liefst 25 meter lang en 15 meter breed. 
De watertemperatuur is afgestemd op de behoefte van de sportieve 
zwemmer. Er is één springplank, de onderwaterverlichting zorgt 
voor sfeer en veiligheid. Het bassin heeft over een groot deel 
een waterdiepte van 3,50 meter. Dus ook prima geschikt voor de 
onderwatersport.

Natuurlijk kunnen de kinderen hun zwemdiploma halen. Kinderen 
leren hoe leuk zwemmen is en natuurlijk wordt er op de veiligheid 
gelet. Zwemmen moet leuk en veilig zijn, zo behalen de kinderen 
makkelijk een diploma. Maar ook voor volwassenen is het mogelijk 
om een diploma te halen.

Swim2Play
Swim2play helpt kinderen te leren zwemmen en zich te redden in 
een gevaarlijke situatie. Kinderen van groep 4 t/m groep 8 met 
minimaal een A-diploma kunnen hieraan meedoen. Swim2Play 
wordt georganiseerd door het Inge de Bruijn Zwembad en 
ondersteund door de gemeente Barendrecht. 
 Deelname is gratis.

SPELLEN DIE TELLEN!SPELLEN DIE TELLEN!
SWIM2PLAY

S P E C I A A L  V O O R  K I N D E R E N  U I T  G R O E P  4  T / M  8

Kijk voor alle mogelijkheden op de website: 
www.ingedebruijnzwembad.nl

Inge de Bruijn Zwembad
Hamburg 200
2993 LG Barendrecht
T: 0180 - 615 220
E: info@ingedebruijnzwembad.nl



Dirk-Jan van Kampen                    
over werken in de accountancy

Naar verwachting neemt de vraag naar personeel in de 
accountancy de komende jaren behoorlijk toe. Dirk-Jan van Kampen 
van accountants- en belastingadvieskantoor ABC Kwakernaat 
vindt het daarom belangrijk om bij te dragen aan de opleiding 
van jonge mensen, bijvoorbeeld door hen een stageplaats aan 
te bieden. De redactie sprak met hem over de vraag waar de 
accountant van de toekomst eigenlijk aan moet voldoen.

Andere gereedschapskist
Een duidelijke verandering binnen het vak is de invloed van 
automatisering. Het betekent dat affiniteit met ICT noodzakelijk 
is om in de accountancy te werken. Dirk-Jan ziet dit niet als 
een bedreiging. ,,Wij zijn de schakel tussen de getallen en de 
ondernemer. In die rol bespreken we cijfers, vertalen uitkomsten 
en adviseren. Dat blijft zo, maar ik denk juist dat we door 
automatisering sneller kunnen analyseren en verder tot de kern 
doordringen. Inhoudelijk is het werk dus niet echt veranderd, maar 
onze ‘gereedschapskist’ wel”, vindt Dirk-Jan.

Mix van analyse en communiceren
Het snelle inzicht in de cijfers maakt dat er veel meer tussentijds 
met de klant geëvalueerd kan worden. Trends worden eerder 
gesignaleerd, zodat bijvoorbeeld op maandelijkse basis of 
om het kwartaal gesproken kan worden. Grafieken, tabellen 
en andere overzichten vormen hierbij een mooi hulpmiddel. 
,,Maar uiteindelijk is de menselijke factor van groot belang. 
Daarom is een mix van analytisch vermogen en communicatieve 
eigenschappen nodig, want het is aan ons om de achtergrond van 

de cijfers uit te leggen aan ondernemers”, zegt Dirk-Jan. Om die 
reden streeft ABC Kwakernaat er naar dat medewerkers beide 
aspecten beheersen. Zo kan proactief initiatief worden genomen 
als het gaat om relatiebeheer. 

Compleet beeld geven tijdens stages
Regelmatig heeft ABC Kwakernaat stagiaires, bij voorkeur voor 
een langere periode. Volgens Dirk-Jan is dat ook noodzakelijk 
om een compleet beeld van het vak te krijgen. ,,We laten 
stagiaires altijd breed meekijken, zodat ze kunnen ervaren of 
ze het echt leuk vinden”, zegt hij. ,,Het is belangrijk dat ze een 
blik van de werkelijkheid krijgen. Daarom nemen we hen direct 
mee in processen. Van het boeken van de administratie tot het 
opstellen van aangiftes. Incidenteel zal het zelfs voorkomen dat 
een stagiaire mee gaat naar klanten.” ABC Kwakernaat wijst een 
vaste begeleider aan, die de stagiaire wegwijs maakt binnen het 
bedrijf en alle aandacht schenkt.

Meer weten? 
Kijk dan eens op www.abcaccountants.nl.

,,Communicatie wordt steeds belangrijker in ons beroep”
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Middenbaan 26
NL-2991 CT Barendrecht

0180 616 836
www.claudius-menswear.nl

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

Claudius menswear heeft een ruime collectie voor 
“de vrije tijd”.

Hierin vindt u jacks, pullovers, sweats, jeans, chino’s en nog veel meer.

Hugo Boss - Gant - Sartoria Tramarossa - Mason’s - John Miller
Profuomo - Bertoni 

Nieuw aan de collectie zijn toegevoegd: 
Paul & Shark, Gran Sasso en Desoto

Tot snel!
Team Claudius menswear
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Be in control 
of your access

Aantoonbaar in control dankzij een 
innovatieve, snelle en gebruiksvriendel� ke 
oplossing in uw toegangsproces voor 
evenementen en voetbalwedstrijden.

nsecure.nl    info@nsecure.nl    088 - 1239000

18032 - advertentie BVV Barendrecht - v4.indd   1 03-08-18   14:43

Jos van Spreeuwel                    
over de toekomst in het notariaat

,,De toegevoegde waarde van de notaris blijft ook in een digitale wereld bestaan”

Notariskantoor Van Spreeuwel staat er om bekend mee te gaan met de tijd. 
Maar als de redactie aan Jos van Spreeuwel vraagt wat er nu veranderd is 
in de periode waarin hij als notaris actief is, komt hij tot de conclusie 
dat hij wezenlijk niet zo veel anders is gaan werken. ,,WordPerfect is Word 
geworden, maar verder? Onze rol zal onder invloed van Blockchain mogelijk 
wel wijzigen”, vertelt Jos. 

Nuance
Het beeld dat de notaris nu nog exact hetzelfde doet als tien jaar 
geleden verdient wel enige nuancering. ,,Voornamelijk lijkt dit zo, 
maar achter de schermen is er natuurlijk wel heel veel gebeurd. 
De steeds verdergaande digitalisering zorgt voor een afname 
van het stoffig archief en papier en op termijn zal het stempel 
ook overbodig worden”, legt Jos uit. In een volledig digitale 
wereld kunnen klanten tekenen met een digitale handtekening. 
De KNB heeft al een NotarisID ontwikkeld, een digitale identiteit 
die we online kunnen gebruiken voor diverse transacties. Veilig 
identificeren via internet. Als u bijvoorbeeld via internet een 
hypotheekafsluit zal in de toekomst de identificatie mogelijk via 
de notaris verlopen. Notariskantoor Van Spreeuwel is een van de 
zestig kantoren in ons land die deelneemt aan een pilot en dus 
betrokken is bij deze ontwikkeling.

Andere rol door komst Blockchain
Bovendien is het goed mogelijk dat de akte straks volledig digitaal 
tot stand komt. Dat heeft te maken met Blockchain, een manier 
die het mogelijk maakt om onderlinge afspraken over transacties 
vast te leggen en te verrichten, met een andere rol voor de notaris. 
Het systeem maakt gebruikt van ‘slimme contracten’, waardoor 
nakoming van de afspraken wordt afgedwongen. ,,Dit is echt 
vernieuwend en heel anders dan we gewend zijn. We moeten 
meer aan de computers overlaten. Daar is vertrouwen voor nodig. 
Het kan niet zo zijn dat door automatische uitvoering van een 
contract bijvoorbeeld een verkeerde woning wordt overgedragen. 
Het is dan fijn dat u bij iemand aan kunt kloppen die dat herstelt. 
Daarom voorzie ik dat een notariskantoor in de toekomst meer 
juristen en ICT’ers in het team zal krijgen”, zegt Jos. Binnenkort 
wordt de eerste Blockchain computer geplaatst bij Notariskantoor 
Van Spreeuwel.

Notaris blijft achter de knoppen
Goed beschouwd is de NotarisID vooral een middel om te 
identificeren, authentiseren en registreren. Taken die de notaris 
nu al uitvoert, maar die dan ook met een digitale applicatie 
gedaan kunnen worden. ,,Op zich is dat inderdaad niet 
bijzonder innoverend”, stelt Jos dan ook. Angst dat de notaris 
straks overbodig wordt, heeft hij evenmin. ,,De ontwikkelingen 
zijn veelbelovend, maar er zijn absoluut nog hobbels te nemen. 
Onze toegevoegde waarde blijft daarom bestaan. Uitleg over 
de akte of het beschermen van de zwakkere partij middels een 
goed advies is nog steeds belangrijk. Misschien zelfs wel meer, 
omdat afspraken die eenmaal zijn vastgelegd in Blockchain 
onomkeerbaar zijn. Er moet dus een controleur zijn die zekerheid 
biedt. Daarnaast zullen er altijd specifieke wensen zijn die om 
een andere benadering vragen. Computers maken veel zaken 
goedkoper en sneller, maar in mijn ogen moet er altijd iemand 
achter de knoppen blijven zitten.”

Klaar voor toekomst
Het team van Notariskantoor Van Spreeuwel wordt al 
klaargestoomd voor de toekomst. ,,Daarbij blijven we uitgaan 
van onze eigen kwaliteit, we hoeven niet de goedkoopste te zijn. 
Binding met de klant middels face to face contact en maatwerk 
leveren om hen te ontzorgen vind ik erg belangrijk. Ook in de 
digitale wereld mag men de notaris als vertrouwenspersoon niet uit 
het oog verliezen", blikt Jos vooruit.

Meer weten?  Kijk dan eens op www.notarisvanspreeuwel.nl
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RECREATIEBOERDERIJ

DE KLEINE DUIKER
Aan de rand van Barendrecht in de rust en ruimte vindt u de 

recreatieboerderij De Kleine Duiker. Wandelen, fietsen, dieren 

aaien, kanoën en uw paard stallen, het kan allemaal! Dat alles 

in een landelijke omgeving. Jong en oud komt hier om te genieten 

van de natuur en de leukste activiteiten te beleven.

Maak een rondje over de boerderij, loop langs de dieren, neem 
een kijkje in de vlindertuin en dan uitrusten met een drankje in 
de kantine. Het klinkt als een dagje ontspannen en ontdekken. 
Maar ook voor een onvergetelijk kinderfeestje of bedrijfsuitje moet 
je bij De Kleine Duiker zijn. Wat dacht u van kano varen of een 
sportieve uitdaging met tractor pulling? Voor kinderen is ook van 
alles mogelijk. Kijk eens op de website of neem contact op voor 
meer informatie.

Het goed verzorgen van de dieren is de voornaamste dagtaak. 
Alle dieren hebben een goed leven en genieten zichtbaar van de 
menselijke aandacht. Van elke diersoort zijn enkele bijzondere 
rassen te vinden op de boerderij. Verder is er een vlindertuin, een 
imkerij, een interessant landbouwmuseum en een speeltuin met 
kantine en terras.

De Kleine Duiker is een mooi vertrekpunt voor een wandeling 
of fietstocht door de prachtige 
Zuidpolder. Je kunt er, na 
het bezoek aan de boerderij, 
heerlijk wandelen, fietsen, 
maar ook een kano huren om 
rustig de polder te water te 
ontdekken. 
Bij De Kleine Duiker stapt u zo 
in het beeld van het traditionele 
boerenleven. Er wordt met 
respect omgegaan met zowel 
mens, dier als natuur. Het is 
een kinderboerderij, centrum 
voor recreatieve, sportieve en 
educatieve activiteiten en biedt een 
zinvolle dagbesteding aan mensen 
met een beperking. Verder biedt De 

Kleine Duiker ook een paardenpension voor particulieren. Zestig 
vrijwilligers en zo’n twintig cliënten van Humanitas DMH helpen 
de drie vaste krachten op de boerderij bij het uitvoeren van allerlei 
taken.

Kom eens langs!
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag  08.00 - 17.00
Zaterdag en zondag 08.00 - 16.30

De Kleine Duiker
3e Barendrechtseweg 511 
2991 SH Barendrecht
T: 0180-444923
I: www.dekleineduiker.nl
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Dorpsstraat 154d

2992 BE Barendrecht

0180 625 279

w w w. m i n d y o u r h a i r . n l
i n f o @ m i n d y o u r h a i r . n l
  / m i n d y o u r h a i r

• analyse & cut

• color identity quick scan + 
  lip & brow bar

• color analyse 4 seasons

• duo color analyse 4 seasons 

boek nu een van onze 

arrangementen via de 

website: 

www.mindyourhair.nl

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

al 46 JAAR de 
beste SERVICE
& KWALITEIT
in oogzorg!

2ebril
GRATIS*

Donkervoort

*vraag  naar de voorwaarden

Sportgala Barendrecht
 
‘De Buurtsportcoach brengt mensen in beweging en versterkt het sportaanbod 
van Barendrecht.’ Dit is één van de doelstellingen die de gemeente Barendrecht de 
Buurtsportcoach heeft meegegeven om een gezonde maar ook sportieve gemeente te 
kunnen blijven.  

Dat de gemeente Barendrecht een sportgemeente kan worden genoemd blijkt wel als we een rondje langs de velden maken. Dit 
rondje begint met Basketbalvereniging Binnenland en Waterpolo vereniging ZPB, beide verenigingen floreren al jaren op het 
hoogste landelijke niveau. 

Naast de vele teamprestaties valt het op dat Barendrecht ook op individueel niveau met regelmaat excelleert. Zo presteert Selina 
Balneger het om wereldkampioen te worden en behaald Sjoerd van Vilsteren met zilver op het WK 3x3 Basketbal een unieke 
prestatie. 

Met oog op de komende paralympische 
zomerspelen van Tokyo 2020 vallen de prestaties 
van Nienke Timmer (Zilver op het EK in Berlijn) 
en Thomas Mirck (Nederlands Kampioen Boicca) 
op.

Dat dit slechts een kleine samenvatting is van 
de behaalde successen, geeft aan dat we als 
gemeente een aantal hele knappe prestaties 
leveren. 

Naast de topprestaties ziet de Buurtsportcoach 
dat ook de breedtesport een positieve impuls 
heeft gekregen Zo nemen steeds meer 
verenigingen een maatschappelijk rol in en zien 
wij de toegankelijkheid voor alle doelgroepen 
toenemen. 

Om sport in het algemeen, maar ook de sportieve 
prestaties van afgelopen jaar in de schijnwerpers 
te zetten, organiseert de Buurtsportcoach samen 
met de gemeente Barendrecht het Sportgala. 
Naast de eervolle ceremonie dient het natuurlijk 
ook ter promotie van waar wij als gemeente 
goed in zijn, sporten!

Buurtsportcoach KijkopWelzijn begeleid de 
inwoners van Barendrecht naar een passend 
sport en-beweeg aanbod. Bent u op zoek naar 
een leuke sportvereniging of beweegactiviteit 
voor uw kinderen, u zelf of een naaste, neem dan 
contact op met buurtsportcoach@kijkopwelzijn.
nl. Wellicht verwelkomen wij en één van de vele 
sportverenigingen zo een toekomstige topatleet!   

Sportgala
2019Barendrecht

  Nomineer nujouw favoriet! 
www.barendrecht.nl 

sportgala@barendrecht.nl 

Sportman & Sportvrouw van het jaar 
  Sportploeg van het jaar 

Sporttrainer/coach van het jaar 
Gehandicapte sporter van het jaar 

 Meest Veelbelovende Sporter & Sportploeg van het jaar  

Sportgala 2019
Vrijdag 15 februari 

Theater het Kruispunt
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We sell jeans!
Middenbaan 104 - Barendrecht

Tweejarig bestaan Jacky’s Hairstyle 
Barendrecht en opening tweede filiaal in Rotterdam

Een passie voor haar, een flinke dosis creativiteit en vooral persoonlijke aandacht voor de klant. Dat zijn de 
kenmerken waarmee Jacky’s Hairstyle zich wil onderscheiden. Eigenaresse Mandy en haar team staan vijf dagen 
per week klaar om mannen, vrouwen en kinderen van een leuk, passend kapsel te voorzien. Inmiddels bestaat 
de salon in Barendrecht twee jaar en is 
Jacky’s Hairstyle dit jaar uitgebreid 
met een tweede filiaal in 
Rotterdam.

Passie
Na de opening van haar eerste filiaal in 
Barendrecht in 2016 is er dit jaar een 
tweede filiaal geopend in Rotterdam. 
,,Ik had altijd al de droom om een eigen 
zaak te beginnen, waarin ik mijn passie 
voor ‘haar’ kwijt kan. Ik had nooit durven 
dromen dat ik zo snel al een tweede 
filiaal zou openen! We werken inmiddels 
met vijf topstylisten en twee stagiaires. 
Om op de hoogte te blijven van alle 
nieuwe technieken volgen we regelmatig 
trainingen”, zegt Mandy. Iedereen is 
welkom bij Jacky’s Hairstyle. Er wordt 
veelal op afspraak gewerkt, maar even 
binnen stappen kan natuurlijk ook. Tevens 
is de kapsalon op dinsdagavond extra 
geopend in Barendrecht, echter is dit wel 
uitsluitend op afspraak. 

Wie eenvoudig een afspraak wil plannen, 
kan gebruik maken van het online 
boekingssysteem op de website.  

Specialist in kleuren
Jacky’s Hairstyle heeft bewezen een 
specialist te zijn in kleuringen met het 
behoud van de juiste conditie van het haar. 
,,Daar staan we inderdaad om bekend”, 
zegt Mandy. ,,We zijn gespecialiseerd 
in alle trend kleuringen. Van balayage, 
unicorn en blorange tot pastel en nanny 
grey; you name it.... and we do it!” 
Natuurlijk doet Jacky’s Hairstyle nog veel 
meer dan alleen kleuren. Het haar in model 
knippen, föhnen, eigenlijk alles wat je bij 
een moderne kapsalon kunt verwachten.

Jacky’s Hairstyle Barendrecht
Gouwe 7B, 2991 CJ Barendrecht
T: 0180-532021

Openingstijden: 
Dinsdag t/m Donderdag 9.00 – 17.00 u 
Dinsdag 
(17.00 – 21.00 u op afspraak open) 
Vrijdag 9.00 – 21.00 u 
Zaterdag 9.00 – 16.00 u  

Jacky’s Hairstyle Rotterdam
Hoogstraat 53a, 3011 PH Rotterdam
T: 010 411 0385

Openingstijden: 
Dinsdag t/m Donderdag 9.00 – 17.00 u 
Vrijdag 9.00 -17.00 u
Zaterdag 9.00 -16.00 u 

 www.jackyshairstyle.nl
 info@jackyshairstyle.nl

Haarkwaliteit
De kapsters dagen zichzelf iedere dag 
weer uit om nog beter te worden in hun 
vak, en hierbij is de kwaliteit van het 
haar een belangrijke speler: ,,Omdat 
wij haarkwaliteit zeer belangrijk vinden, 
zijn wij een officiële Olaplex salon. 
Olaplex behoudt de juiste haarconditie 
met chemische behandelingen. Daarnaast 
zijn wij sinds kort overgestapt naar de 
producten van Milk shake. De natuurlijke 
ingrediënten in deze producten, 
zoals melk- en yoghurt proteïnen en 
fruitextracten, verbeteren de natuurlijke 
schoonheid van het haar.”

Hair talk extensions
Naast kleuringen en haarbehandelingen 
zijn de kapsters bedreven in het 
zetten van 100% echt haar extensions 
van Hair Talk: ,,Wij werken met een 
haarvriendelijk systeem waarmee binnen 
een uur een complete haarverlenging en/
of verdikking kan worden ingezet. Er 
wordt een onschadelijke hypoallergene 
tapebevestiging gebruikt die acht tot 
tien weken kan worden gedragen. De 
extensions, die in 60 kleuren verkrijgbaar 
zijn, kunnen een jaar lang worden 
hergebruikt!”
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MASTENBROEK 

UITVAARTVERZORGING 
Deskundig en persoonlijk 

 
Uniek in Barendrecht, familiekamers aan de Eerste Barendrechtseweg 180-b. 
In onze locatie zijn huiskamers gerealiseerd waar nabestaanden op ieder moment van de dag toegang hebben om in 
alle rust afscheid te kunnen nemen. Sfeervol, laagdrempelig en midden in het centrum van de gemeente. 
Goed bereikbaar, met ruime, eigen parkeergelegenheid en volledige privacy. 
 
Transparant in de kosten met geen verrassingen achteraf 
Transparant en duidelijkheid over de te verwachte kosten is iets waar wij veel waarde aan hechten. 
Geen ”vanaf” prijzen maar heldere tarieven die wij communiceren op onze website. 

 
Kwaliteit en één aanspreekpunt 
Mastenbroek Uitvaartverzorging staat voor kwaliteit in uitvaartzorg, u heeft altijd één aanspreekpunt vanaf de dag van 
overlijden tot en met de uitvaart. Met ruim 30 jaar ervaring weten wij waar het om gaat bij het verzorgen van een 
uitvaart, onafhankelijk en keuzevrijheid vinden wij belangrijk, uw wensen staan centraal. 
Of het nu gaat om een kerkelijke uitvaart, begraven of cremeren, door onze brede kennis kunnen wij u van dienst zijn. 
Thuis opbaren of in een uitvaartcentrum van uw keuze behoren uiteraard eveneens tot de mogelijkheden. 

 
Keurmerk Persoonlijke Uitvaart 

Trotse houder zijn wij van dit keurmerk wat uitsluitend wordt verstrekt aan kleinschalige 
ondernemers waarbij persoonlijke aandacht en betrokkenheid centraal staan. 
Hierbij draait het niet om het volgen van vastomlijnde protocollen maar wordt een uitvaart 
op maat samengesteld. En het meest belangrijke; Beoordeling vindt plaats door nabestaanden zelf. 
Kijk voor de beoordelingen op onze website. 

         Wij worden gewaardeerd met een   

  
Neem contact met ons op 
Niemand wordt graag geconfronteerd met een overlijden 
maar als het zover is dan wilt u de zekerheid dat alles rondom  
de uitvaart goed verloopt. 
Neem gerust contact op, wij staan u in alle rust te woord 
of maken met u een afspraak. 

 

Mastenbroek Uitvaartverzorging   
Eerste Barendrechtseweg 180-b 
2992 BS  Barendrecht        
www.mastenbroekuitvaart.nl 
info@mastenbroekuitvaart.nl 

0180 723204  dag en nacht                            
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In de afgelopen elf jaar is RS Kappers aan de Reuchlinhaven bij winkelcentrum Carnisse Veste uitgegroeid tot een 
bekende naam in de regio. Jong en oud kan er terecht om zich een goed en passend kapsel aan te laten meten. 
Sinds kort is er echter iets nieuws, speciaal voor de mannen: een barbiershoek! ,,Echt bedoeld als stukje wellness 
voor de man”, vertellen eigenaren Richard en Sandra aan de redactie.

The barber without tattoos
Misschien denk je bij een barbier wel direct aan het 
standaardplaatje van de laatste jaren. Mannen met grote baarden, 
tatoeages en ruige afbeeldingen aan de muren. Dat is bij RS 
Kappers zeker niet het geval. ,,Ik ben de eerste tattooloze barbier 
in Barendrecht. Ik heb zelfs niet eens een baard”, glimlacht 
Richard. Dat betekent echter niet dat zijn aanpak anders is. 
,,We doen alles volgens de laatste modetrends. Verder ben ik 
getraind in scheren. We hanteren hier drie disciplines, de Italian 
shave, New York shave en London shave. Wie de verschillen wil 
ervaren, is van harte welkom om zich te laten verrassen”, zegt hij. 
Naast een behandeling op maat, aangepast aan onder meer de 
gezichtsbeharing en de huid, is er ruimte voor een stukje wellness. 
Scrubs, massages, koude en warme handdoeken, aftershave, een 
drankje; je bent zo een uur tot anderhalf uur verder. Daarom wordt 
er op afspraak gewerkt. Uiteraard wordt het haar daarna ook in 
iedere gewenste coupe geknipt.

Stukje onthaasten
Met de barbiershoek sluit RS Kappers aan bij een trend. ,,Het 
grappige is dat wij al meer dan dertig jaar in het vak zitten en 
van oudsher de technieken hebben geleerd die in een barbershop 
worden gebruikt. De laatste jaren is dit in opkomst, dus hebben 
wij besloten hierop in te spelen”, vervolgt Sandra. ,,Maar dan 
wel vanuit luxe. Mensen durven weer een rustmoment te kiezen 
en even te onthaasten bij de kapper. Voor vrouwen is het vaak al 
gebruikelijk om langer hier te zijn, nu bieden we mannen ook die 
gelegenheid.”

Trends
Vanzelfsprekend blijft RS Kappers ook vrouwen knippen, volgens 
de bekende aanpak. ,,Wij nemen graag de tijd voor onze klanten, 
luisteren goed naar de wensen, geven een bijpassend advies 
en je wordt zoveel mogelijk van A tot Z geholpen door dezelfde 
medewerker uit ons ervaren team”, bevestigt Sandra. Dat team 
is op de hoogte van de laatste trends. Deze winter is de pony 
helemaal in, terwijl zachte tinten, balayage en highlights populair 
blijven. Voor mannen is de César coupe nog altijd in de mode.

Nieuwtjes en acties
Wie op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen bij RS 
Kappers, kan hen volgen op social media als Facebook en 
Instagram. Daarop worden ook nieuwtjes en acties gedeeld, zoals 
de paraffine handpakking die in januari bij een haarkleuring 
wordt verstrekt en de mogelijkheid om nu ook de speciale 
cadeaubon voor mannen aan te schaffen. Bovendien zal er in 
2019 een evenement worden gehouden. Een wijnproeverij, 
waarbij knippen wordt gecombineerd met wijn en hapjes.

Nieuwsgierig? Kom dan eens langs en stap in de (barbier)stoel bij 
RS Kappers!

RS Kappers
Reuchlinhaven 10, 2993 EL Barendrecht
T: 0180-619811
I: www.rs-kappers.nl
Instagram: Rskappers

RS Kappers
biedt wellness aan mannen in speciale barbiershoek
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Brandweer  
Barendrecht 
Bellen met 112 – als elke seconde telt
Per jaar verwerkt de Meldkamer Rotterdam-Rijnmond alleen al voor 
ambulance en brandweer meer dan 150.000 meldingen. Vanaf 
de meldkamer worden politie, brandweer & ambulance op pad 
gestuurd. Maar hoe werkt dat nou eigenlijk, en hoe zorg je er nu 
voor dat we je zo snel mogelijk kunnen komen helpen?

Wanneer bel je 112?
- Bij levensgevaar
- Bij een brand of ongeval waar direct hulp nodig is
- Als je slachtoffer of getuige bent van een misdrijf
- Bij alle andere noodsituaties waar je hulpdiensten nodig hebt.

Hoe werkt dat nu?
Als je met een mobiele telefoon belt, kom je eerst uit op de 
landelijke meldkamer. Van daaruit word je meteen doorverbonden 
naar politie, brandweer of ambulance in de regio waar jij op dat 
moment bent.

Bel je met een vaste telefoon, dan kom je direct op de juiste 
meldkamer uit en wordt enkel gevraagd wie je nodig hebt: politie, 
brandweer of ambulance.

Drie belangrijke tips

Tip 1: 
Let altijd op je eigen veiligheid.
Is er brand, ga eerst naar buiten voor je 112 belt. Sta je langs een 
drukke (snel)weg, zoek dan eerste een veilig plekje op voor je de 
hulpdiensten alarmeert.

Tip 2: 
Zorg dat je huisnummer goed zichtbaar is.
De meeste ongelukken gebeuren in en om het huis. Als de 
hulpdiensten door de straat rijden is het noodzakelijk dat ze 
je huisnummer kunnen zien. Anders moeten ze soms erg lang 
zoeken.

Tip 3: 
Lampen aan. Deur open.
Als de hulpdiensten onderweg zijn en het is buiten donker, dan is 
het vaak nuttig om de aandacht te trekken. Bijvoorbeeld door thuis 
alle lampen aan te zetten. Zorg dat de deur open staat, zodat de 
hulpverleners makkelijk naar binnen kunnen.

Adres: Doctor Kuijperstraat 25
2991 GB Barendrecht
Telefoonnummer: 088 877 9000
Spoed: 112

,,Uitdaging en variatie helpt om personeel te binden”

Takis Panos Tsatsos                   
over de ontwikkelingen 

in de horeca
Steeds meer mensen zijn op zoek 

naar vermaak. Een avondje uit eten, 
al dan niet uitgebreid, past daar 

prima bij. Dit zorgt er voor dat de 
horeca momenteel in beweging is. 

,,Het is zaak om te anticiperen op 
de ontwikkelingen, die in mijn ogen 

heel positief zijn”, zegt Takis Panos 
Tsatsos. De horecaman in hart en 
nieren runt samen met compagnons 
meerdere horecagelegenheden in de 
regio, waarvan Grieks restaurant 

Olympiada voor de 
Barendrechters de 

bekendste is.

Positief in ontwikkeling
Takis is dus positief gestemd over de 
huidige ontwikkeling. ,,Mensen gaan 
vaker uit eten. Er is bovendien meer 
variatie in de wijze waarop. Soms een uitgebreid diner met 
meerdere gangen, de andere keer een zakelijke lunch, dan weer 
wat korter met een drankje en kleinere hapjes. Ik zie daarnaast 
een toename van het aantal jongeren dat uit eten gaat”, verklaart 
hij zijn gevoel. Gasten komen beduidend anders binnen dan 
pakweg tien jaar geleden. Ze beschikken over meer productkennis 
en hebben een realistischer verwachtingspatroon. ,,Dat biedt 
kansen, maar dwingt je ook om scherp te blijven. Het gevolg is dat 
veel horecagelegenheden beter worden. Anderzijds zie je zaken 
die niet meegaan met de huidige eisen vanzelf afhaken.”

Rol van het personeel is erg belangrijk
Inmiddels is Takis eigenaar van zeven horecazaken. Een logisch 
gevolg is dat hij voor de dagelijkse praktijk moet vertrouwen op 
zijn medewerkers. ,,Dat kan ook, omdat het ons lukt om personeel 
te binden. Het keukenteam van Olympiada Barendrecht is 
bijvoorbeeld bijna vanaf dag één hetzelfde, ook de brigade op 
de vloer vormt al jaren een stabiel team.”, vertelt hij. ,,Ik denk dat 
de werkomgeving hier een bijdrage aan levert, maar we vinden 
het ook belangrijk om mensen te blijven motiveren. Dat doen we 
onder meer door hen uitdagingen, verantwoordelijkheden en 
variatie te bieden. Het voordeel van meerdere zaken is dat we 
kunnen schuiven met personeel. Zo komen ze eens in een andere 
omgeving, maar leren ze ook van elkaar. Want uiteindelijk willen 

we de werkwijze waarvoor wij staan overal 
inpassen. Het mooiste is als we intern 
opgeleide mensen uiteindelijk in een nieuwe 
zaak kunnen zetten.” Uiteraard worden er 

ook trainingen en cursussen gevolgd om bij te blijven.

Tijdloos
De nieuwste aanwinst is De Crimp, het voormalige Crimpert Salm, 
in de binnenstad van Dordrecht. ,,Echt een fantastische tent”, zegt 
Takis enthousiast. ,,We hanteren daar een concept van nu, maar 
tegelijkertijd is het tijdloos. Herkenbare klassieke gerechten in 
een modern jasje. Dit past wel bij ons, want al onze concepten 
zijn tijdloze concepten, net als onze wijnbar Brut in Dordrecht, 
of Olympiada wat behoort tot ‘de nieuwe generatie Griekse 
restaurants’. Toegankelijk, stabiel en een locatie om meerdere 
keren per week terecht te kunnen.”

Enorme kick
De vraag waar Takis over tien jaar denkt te staan, ontlokt hem 
een glimlach. ,,Bij iedere nieuwe zaak zeg ik dat het voorlopig de 
laatste is, maar dat riep ik al bij de derde. Want vergis je niet, zelf 
ben ik ook dagelijks aanwezig. Het geeft mij een enorme kick om 
als vliegende keeper overal op te duiken en alles samen met mijn 
compagnons en team draaiende te houden. Dat is mijn drijfveer 
en of er dan wellicht nog één of twee nieuwe zaken komen, zal de 
toekomst leren”, sluit hij af.

Meer weten? Kijk dan eens op www.olympiada.nl
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    Wiedewei vesti gingen:
Wiedewei Trinoom 
Olmwede 1
Peuteropvang en BSO

Wiedewei Evertsenstraat
Evertsenstraat 16
Peuteropvang en BSO

Wiedewei Paddewei
Paddenweg 24
Dagopvang

Wiedewei BuitenGewoon
Zuider Carnisseweg 110
BSO

Kibeo vesti gingen:

Op zoek naar avontuurlijke & groene kinderopvang? 
Kies voor Wiedewei.

Bij Wiedewei ontwikkelt je kind zich opti maal door in de buitenlucht te spelen, leren, 
ontdekken en samen te bewegen.

Vroeg beginnen met groen
We zorgen voor een veilige omgeving waar je baby alle ruimte krijgt om zich te 
ontwikkelen, ook buiten. Onze babyspecialisten ontvangen je uk met open armen!

Groene beleefwereld voor je peuter
Als kersverse wereldontdekker is er voor jouw peuter bij Wiedewei genoeg te 
beleven. Heel het jaar door gaan we zo veel mogelijk naar buiten. En met 
Peuterstart bereiden we je peuter goed voor op de basisschool.

Jouw schoolkind op avontuur
Voor en na schoolti jd én ti jdens de schoolvakanti es kan je kind terecht bij één van 
onze leuke, gezellige BSO’s. Bij Wiedewei speelt je kind lekker veel buiten. Dat is niet 
alleen leuk, maar ook heel gezond!

Op zoek naar veilige & vertrouwde kinderopvang? 
Kies voor Kibeo.

Bij Kibeo leert je kindje nieuwe vriendjes kennen, wordt uitgedaagd om nieuwe 
dingen te leren én je kind krijgt alle rust die hij of zij nodig heeft .  

Je baby in vertrouwde handen
In een rusti ge, knusse babygroep geven onze babyspecialisten jouw kindje alle aan-
dacht. Met gerichte acti viteiten ontwikkelt je baby zich op zijn of haar eigen tempo. 

Goed voorbereid op de basisschool
Je peuter maakt bij ons zijn of haar eerste vriendjes en leert samenspelen. Met 
Peuterstart werken we spelenderwijs aan de ontwikkeling van je kind. Een goede 
voorbereiding op de basisschool!

Speelparadijs voor schoolkids
Bij onze BSO kiest je kind samen met vriendjes wat ze gaan doen. Lekker buitenspelen, 
knutselen of een vlog maken? Jouw kind beslist! Ook ti jdens schoolvakanti es is er een 
uitdagend programma op de BSO. En de BSO is vaak in de school gevesti gd. Handig!

Kibeo Bachlaan
Bachlaan 2
Dagopvang en BSO

Kibeo Stellingmolen
Stellingmolen 12
Peuteropvang en BSO

Kibeo Brandsma-akker
Brandsma-akker 5
Peuteropvang en BSO

Kibeo Tweemaster
Schoener 120
Dagopvang en BSO

Kibeo Hendrikse-akker
Hendrikse-akker 11
Dagopvang en BSO

Kibeo Riederhof
Riederhof 39
Dagopvang en BSO

Kibeo Hertenburg
Hertenburg 34
Dagopvang en BSO

Kibeo Klipper
Klipper 109
Peuteropvang en BSO

Kibeo Torenmolen
Torenmolen 68
Dagopvang en BSO

Kibeo Middeldijkerplein
Middeldijkerplein 3 en 5
Dagopvang en BSO

Wiedewei, 
natuurlijk!

Zo leuk kan 
kinderopvang zijn
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,,Onbemand of full service, dat is de keuze”

voor ons, als Ziedewij, om het steeds weer bewijzen dat we dé 
pitstop van Barendrecht (e.o.) zijn en dus willen we iedereen kunnen 
bedienen. Inspelen op kansen en ontwikkelingen, up to date blijven 
met je portfolio, maar opletten dat je niet té vroeg bent op sommige 
vlakken. Een leuk en spannend spel waar we binnen de organisatie 
veel tijd aan besteden en ons deskundig in laten adviseren.”
Naast de ontwikkelingen op het gebied van brandstoffen, zien 
we bij Ziedewij dat het station van de toekomst zich veel breder 
neerzet. Aantrekkelijke shops met ambiance en een hoge kwaliteit in 
het foodsegment. Gezond en vers. Voor ieder wat wils. Om mee te 
nemen, rustig op te eten of te laten bezorgen. Het totaalplaatje aan 
services voor zowel de bezoeker als zijn of haar voertuig dat moet 
helemaal top zijn. ,,Ingegeven door de keuze om of onbemand of 
als full service station te werken. Kies je voor dat laatste, dan moet 
je dus alles aanbieden. Ook nicheproducten als ‘groen gas’ en je 
zult waarschijnlijk ook een waterstofstation nodig hebben. Nieuwe, 
snellere oplaadplekken voor elektrische rijders komen er al op korte 
termijn”

Investeren om volledige service te bieden
We staan dus voor een nieuw tijdperk en Gerard is vastbesloten 
om de uitdaging aan te gaan. Dat betekent dat er zeker tot en 
met februari groot onderhoud wordt uitgevoerd bij BP Ziedewij, 
hoofdzakelijk aan het buitenterrein. Maar er staat meer op de rol 
voor 2019. ,,We zullen de shop vernieuwen, zodat we nog meer 

kunnen inspelen op de versbeleving. Ook 
zullen we het wassen moderniseren", 
ontvouwt Gerard een deel van de mooie 
plannen. Daarnaast komen er meer 
parkeerplaatsen en introduceert BP 
Ziedewij nieuwe brandstoffen.
,,Met het oog op duurzaamheid zullen we 
overigens gaan bezorgen met elektrische 
voertuigen. Bovendien laten we 
zonnepanelen plaatsen op alle daken… 
We gaan er helemaal voor”, sluit hij af.

BP Ziedewij
Middelweg 3
2992 SP Barendrecht
T: 0180-611677
I: www.ziedewij.nl

Méér doen
Als ervaren ondernemer heeft Gerard het 
nodige zien veranderen in de branche. 
Traditionele tankstations breidden in de 
jaren negentig  hun dienstverlening steeds 
verder uit, zo ook Ziedewij. Gerard 
vergelijkt zijn shop aan het begin van deze 
eeuw met een supermarkt. ,,Wij verkochten 
namelijk producten die mensen buiten 
sluitingstijden nergens konden krijgen, 
van groente en fruit tot diepvriespizza’s. 
Doordat de winkeltijden verruimden, nam 
die functie steeds meer af. Supermarkten  
gingen iedere avond open, incidentele 
koopzondagen kregen een structureler 
karakter en nu openen winkeliers zelfs al 
op feestdagen de deuren. Ons speelveld 
is daardoor veranderd. We hebben onze 
shop en aanbod destijds onder de loep hebben genomen en 
langzaam keerden we terug naar een aanbod dat zich leende 
voor impulsaankopen. Chips, chocolade, koeken, drank, 
cadeauartikelen”, blikt hij terug. Al snel had Gerard in de gaten 
dat dit niet voldoende was om klanten vast te houden. ,,Ik zag in 
dat we méér moesten doen. Daarom openden we in 2009 een  
Délifrance bakery en zijn van daaruit ook gaan bezorgen bij 
bedrijven. Inmiddels zijn we ook aangesloten bij Thuisbezorgd.nl 
om ook de particuliere klant te bedienen. Het service aanbod op 
het buitenterrein is in de loop der jaren ook uitgebreid. Zo bieden 
we naast de auto wasmogelijkheden ook een dogwash en een 
wasmachine unit voor kleding.” 

Innovatie op het gebied van brandstoffen
Er is nog een ontwikkeling met veel impact op de branche 
gaande: de energietransitie. Hierdoor is een andere verdeling 
van brandstof noodzakelijk. ,,Natuurlijk denken we daarover na. 
Maar rijden de toekomstige auto’s  op biobrandstoffen, elektrisch 
of bijvoorbeeld op waterstof ? En hoe lang duurt het nog voor 
deze oplossingen gemeengoed zijn geworden…? Niemand weet 
het nog”, schetst Gerard. ,,Het zijn niet alleen uitdagingen, maar 
zeker ook kansen. Je moet er klaar voor zijn om de traditionele 
producten anders te benaderen. Het gaat niet meer in de basis om 
brandstof, maar steeds meer om mobiliteitsoplossingen en services 
met groen en duurzaamheid hoog in het vaandel. Daarnaast 

Gerard Verveer Investeren 
om volledige service te bieden

In 2017 hebben we in ons land een omslagpunt bereikt waarbij 
het aantal onbemande tankstations voor het eerst hoger lag 

dan het aantal bemande tankstations. Volgens de destijds door 
databureau Petrolview gepubliceerde cijfers. Dat zegt wel iets 

over de ontwikkeling in deze branche. ,,We staan voor een 
nieuw tijdperk”, zegt Gerard Verveer, eigenaar van het bekende 

tankstation BP Ziedewij, dan ook. Hij is van plan om als bemand 
tankstation door te blijven gaan op zijn huidige locatie en 
zelfs te vernieuwen en uit te breiden, vertelt hij aan de 

redactie.

Fotografie: Richard Sinte Maartensdijk (RS Fotografie)
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Wij zijn op zoek naar stagiaires!

Volg jij de opleiding redactioneel medewerker of een 
opleiding die hier bij aansluit? En lijkt het je leuk om 
mee te helpen bij het samenstellen van de magazines 
van onze uitgeverij? Neem dan gerust contact op met 
Ramon de Bondt en informeer naar de mogelijkheden 
voor een stageplek.

Netwerkbijeenkomsten
,,Natuurlijk is het zo dat ondernemers bij het lezen van ons 
magazine de advertenties en artikelen van anderen tegenkomen 
en naar aanleiding daarvan soms ook contact zoeken. Maar het 
leek ons nog leuker om hen de mogelijkheid te bieden elkaar te 
ontmoeten”, vertelt directeur Ramon de Bondt. Daarom heeft de 
uitgeverij zich ten doel gesteld om de adverteerders dit jaar met 
elkaar te verbinden. Een streven dat niet los kan worden gezien 
van de schitterende locatie aan de Voordijk waar De Bondt 
Publishing nu ruim anderhalf jaar gevestigd is. Het pand leent 
zich uitstekend voor zakelijke ontmoetingen. ,,In 2017 heeft er 
bijvoorbeeld al een inloopborrel van VBO Fresh World bij ons 
plaats gevonden. Begin dit jaar kwamen zowel de Businessclub 
van BVV Barendrecht als die van VV Smitshoek bij ons op bezoek 
en in maart waren we bovendien gastheer voor de Open Coffee 
Barendrecht. Dat was al voor de tweede keer, want ook vorig jaar 
mochten we de bezoekers van dit populaire netwerkevenement 
hier al ontvangen.” 

De Bondt Publishing koppelt zakelijke 
magazines aan netwerkbijeenkomsten

Uitgeverij De Bondt Publishing staat al jaren bekend om de diverse 
magazines die worden uitgebracht. Dit magazine is daarvan een mooi 
voorbeeld, maar ook titels als Carnisse Nieuws, Ondernemend en het 
BVV Business Magazine doen in onze regio bij menigeen een belletje 
rinkelen. Ook in 2018 laat De Bondt Publishing weer een groot 
aantal magazines van de pers rollen. Dit jaar heeft de uitgeverij 
echter nog een ander doel: verbinden!

Lancering magazine Ondernemend
Vanaf dit jaar krijgt iedere editie van het magazine 
Ondernemend een officiële lancering. De Bondt Publishing 
nodigt daarvoor de adverteerders uit. Onder het genot van een 
hapje en drankje krijgen zij de mogelijkheid om het magazine 
al te zien voor dit verzonden wordt. Een presentator praat 
de bijeenkomst aan elkaar. ,,Wij zien dit als een logische 
vervolgstap in de ontwikkeling die we met het magazine hebben 
doorgemaakt”, zegt Ramon. ,,Gestart met alleen gedrukte 
exemplaren, later kwam daar al een online nieuwsbrief bij 
waarmee we onze relaties attenderen op het nieuwe magazine. 
Zij ontvingen in die nieuwsbrief ook de link om de online versie 
te lezen. Nu willen we hen dus ook samen brengen.”

Verbinden als meerwaarde
De Bondt Publishing verwacht dat deze wending door 
adverteerders als meerwaarde wordt gezien. De mogelijkheid 
om andere ondernemers te ontmoeten, geeft deelname aan 

Ondernemend immers een extra dimensie. Het team van de 
uitgeverij is in elk geval heel enthousiast. ,,We hebben sinds 2014 
al negentien edities van Ondernemend gemaakt. In die periode 
hebben we dus een enorm netwerk opgebouwd. En dan reken ik 
alle ondernemers die we via andere magazines leerden kennen 
nog niet eens mee”, zegt Ramon. Ondernemers die zelf ook eens 
een netwerkbijeenkomst zouden willen organiseren en op zoek 
zijn naar een geschikte locatie, mogen ook altijd contact opnemen 
met De Bondt Publishing.

Nieuwsgierig? Kijk dan eens op www.penrpublishing.nl!
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Tram Carnisselande
Tramlijn 25 van de Rotterdamse RET is met 
19,7 kilometers de langste tramlijn van Rotterdam. 
Enkele ritten richting Schiebroek starten bij 
Randweg. Enkele ritten in de ochtend starten bij het 
Sandelingplein of eindigen in de avond bij Randweg 
richting Carnisselande. 

Het belangrijkste doel van de Carnisselandelijn is het verbinden 
van de Vinex-wijk Carnisselande in Barendrecht met het 
Rotterdamse centrum en het Centraal Station met de Rotterdamse 
wijk Schiebroek.

Route
Tramlijn 25 rijdt vanaf Schiebroek via metrostation 
Melanchthonweg, Sint Franciscus Gasthuis, Schiekade, Hofplein, 
het Centraal Station via de Mauritsweg, Coolsingel en over de 
Erasmusbrug via Rotterdam-Zuid naar de Barendrechtse Vinex-wijk 
Carnisselande.

Station Barendrecht
Het station in Barendrecht bestaat al sinds 1872. 
Een volledig overdekt spoorwegstation in Barendrecht 
aan de spoorlijn Breda – Rotterdam. Rondom het 
station ontstond in de jaren 20 en 30 de Stationsbuurt. 
In 1973 werd een nieuw station geopend, enkele 
honderden meters noordelijker. De oude werd 
gesloopt. In 2001 werd het geheel nieuwe overkapte 
station in gebruik genomen.

Hoe ver is het lopen naar het centrum?
Het (winkel)centrum van Barendrecht ligt een kilometer ten westen 
van het station. Vanuit de westelijke in/-uitgang gaat u linksaf 
de Stationsweg in. Op de kruising gaat u rechtsaf naar Donge. 
Deze straat gaat over in de Rozemarijnsingel. U komt uit op een 
kruising. Hier gaat u rechtsaf de Binnenlandse Baan op. U neemt 
vervolgens de 2e afslag naar links. Via de Lindehoevelaan gaat u 
rechtsaf de Middenbaan in naar het centrum.

Afvalaanbiedstation Barendrecht 
Bij het Afvalaanbiedstation kunt u gratis extra afval 
kwijt dat u niet bij het dagelijks huisvuil kunt stoppen. 
Daarbij kunt u denken aan: extra groenafval in de 
zomermaanden, klein chemisch afval, bouwpuin, 
asbest (mits goed verpakt), huisraad en bruin- en 
witgoed.
Dit kan alleen als u inwoner van Barendrecht bent en 
een toegangspas voor het Afvalaanbiedstation bezit.. 
Afval van bedrijven wordt niet geaccepteerd.

Toegangspas
Alle huishoudens in Barendrecht zijn in het bezit van een 
toegangspas. Deze heeft u nodig om toegang te krijgen 
tot het Afvalaanbiedstation. De toegangspas is gekoppeld 
aan een specifiek huisadres. Wij verzoeken u daarom als u 
verhuist de toegangspas in uw woning achter te laten. Is de 
pas niet achtergelaten? Dan kunt u als nieuwe bewoner bij 
het Afvalaanbiedstation gratis een nieuwe pas ophalen. Neem 
hiervoor uw legitimatie mee.

Grofvuil
Grof huisvuil of grofvuil is afval dat te groot of te zwaar is 
om in een vuilniszak of container te stoppen, zoals meubels 
of vloerbedekking. Als uw spullen nog bruikbaar zijn, maak 
dan iemand anders er blij mee. Ook dit kunt u afgeven bij het 
Afvalaanbiedstation.

Adres:
Londen 15
2993 LA Barendrecht

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 07:30 – 16:00 uur
Zaterdag 08:30 – 15:00 uur
Receptie: Maandag t/m vrijdag 08:00 – 16:00 uur



BEDRIJVENTERREINEN 
BARENDRECHT

Vaanpark

Bedrijventerrein Vaanpark is het nieuwste en grootste 
bedrijvenpark van Barendrecht. Het ligt centraal tussen het 
‘oude’ en het ‘nieuwe’ Barendrecht. Vaanpark is onderdeel 
van de nieuwbouwlocatie Carnisselande/Portland en is vanaf 
de snelwegen A29 en A15 erg goed bereikbaar. Het nieuwe 
bedrijvenpark staat uit vier delen, Vaanpark 1, 2, 3 en 4. De 
omvang van het gehele bedrijvenpark is circa 60 hectare. 

Vier delen
De vier delen van Vaanpark worden vanaf de rondweg ieder door een ‘eigen’ rotonde ontsloten. Vanaf de rondweg is het maar 
een heel klein stukje naar de oprit van de A29 (ook richting Vaanplein en A15). Klanten en leveranciers weten u dus altijd snel en 
eenvoudig te vinden. En naar een parkeerplek hoeft men niet te zoeken. Parkeergelegenheid is op Vaanpark in voldoende mate 
beschikbaar en veel bedrijfspanden beschikken over een aantal eigen parkeerplaatsen.

Het Velo Industrieterrein

Sinds 1926 is het Velo Industrieterrein gevestigd aan de 
Achterzeedijk 57 in Barendrecht. Vanaf 1996 begon er een 
herontwikkeling en uitbreiding van het terrein. Momenteel is er 
op het Velo ca 20.000 m² aan bedrijfshallen aanwezig.

Het industrieterrein heeft een goede aansluiting op de A15, A16, A29 en knooppunt ‘Ridderster’. Via de borden 
Industrieterrein Achterzeedijk is de locatie makkelijk te vinden.
Er is een grote diversiteit aan bedrijfshallen, namelijk: Units vanaf 140 m² en vloerbelasting 1500 en 2500 kg/m². Iedere 
unit is aangesloten op gas, elektra, KPN en water. Wanden en daken zijn voorzien van isolatie. Daarnaast is er een 
afgesloten terrein met camerabeveiliging en voldoende parkeerplaatsen naast de bedrijfsunits.

Bedrijventerrein Dierenstein Barendrecht

Bedrijventerrein Dierenstein is een levendig terrein met 
weinig leegstand, in de directe omgeving van het NS 
station Barendrecht en uitstekende verbindingen met het 
Rijkswegennet (A16, A15 en A29) 
Er zijn ongeveer 85 bedrijven gevestigd, de grote 
ondernemingen voornamelijk in het middengebied. 
Op Dierenstein zijn voornamelijk 
transportondernemingen, handelsbedrijven, aannemers 
en een tweetal bedrijfswagen servicebedrijven 
gevestigd.

Cornelisland

Cornelisland Business Knooppunt Ridderkerk is een 
bijzonder goed bereikbaar bedrijvenpark, nabij de 
havens van Rotterdam en Antwerpen, met een directe 
aansluiting op de rijksweg A15/ A16. Gemakkelijk 
bereikbaar voor uw afnemers, leveranciers en 
medewerkers. Het bedrijvenpark is ruim opgezet en 
biedt letterlijk en figuurlijk ruimte aan ondernemers. 
Cornelisland Business Knooppunt Ridderkerk is een 
modern en duurzaam ingericht gebied, omgeven 
door hoogwaardige bedrijvigheid.
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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

Aquarium- & 

Dierenspeciaalzaak  
Wesdijk

Naast alle mooie spullen, kunt u ook voor advies terecht. De 
medewerkers van Wesdijk adviseren u graag over alle zaken 
wat betreft uw huisdier. Een blij en gezond huisdier is waar ze 
naar streven. Het team volgt alle ontwikkelingen in de branche 
op de voet. Wekelijks komen er nieuwe producten in de winkel. 
Dierenwelzijn staat duidelijk voorop bij Wesdijk. Dat blijkt onder 
meer uit de uitgebreide dierenapotheek, vol middeltjes om 
honden, katten, knaagdieren, vissen en vogels fit en gezond te 
houden, en natuurlijk het ruime assortiment aan dierenvoeding, 
inclusief vers vlees.

Een mooie mand voor uw hond en een krabpaal voor uw kat.  
Maar heeft u wel eens nagedacht over iets nieuws voor uw 
hamster? Bij Wesdijk hebben ze meer voor uw hamster, dan waar 
dan ook. Door middel van hamsterscaping is het nu mogelijk om 
een verblijf te creëren waarin de hamster zich als een vis in het 
water voelt. Door 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.
Heeft u geen viervoeter, maar wel een aquarium? Vraag dan 
eens naar het uitgebreide assortiment voor uw aquariumhobby. 
Zowel beginners als gevorderden kunnen terecht voor begeleiding 
en voorlichting. Aquariumspeciaalzaak Wesdijk heeft een ruime 
keuze aan vissen en planten. Iedere week komen er nieuwe 
vissen en planten binnen. Natuurlijk kunt u er ook terecht voor alle 
andere benodigdheden en accessoires voor het aquarium. De 
ruime ervaring van het familiebedrijf maakt het advies nog beter.

Benieuwd naar alle mogelijkheden?  
Kom eens langs!

Met een dier in huis is het 
altijd gezellig. Het is ook 
zeker geen gek idee als u uw 
beestje eens verwent. Of u nu 
een grote hond, een hamster 
of een aantal vissen hebt, bij 
Aquarium- & Dierenspeciaalzaak 
Wesdijk vindt u alles om uw 
huisdier in het zonnetje te 
zetten. Een blij huisdier, is 
een blij baasje.

Aquarium- en Dierenspeciaalzaak Wesdijk
Middenbaan 56-62
T: 0180-617613
I: www.wesdijk.nl
www.facebook.com/WesdijkNL
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Openingstijden:Maandag : GeslotenDinsdag  : 09.30 – 17.30 uur Woensdag : 09.30 – 17.30 uurDonderdag : 09.30 – 17.30 uurVrijdag : 09.30 – 17.30 uurZaterdag : 09.30 – 17.30 uurZondag : Gesloten

Een veelzijdige modecollectie voor een complete garderobe:
Stijlvolle tunieken, jurken, rokken, pantalons, shirts panty’s van Cette t/m maat 60.

Middenbaan 93, Barendrecht, 0180 - 453 111
w w w. Z e g M a a r M a r. n lDamesmode 

vanaf maat 40

Personal Shop Night...
Vind je het leuk om met vriendinnen, je dochter, moeder, zus, 
schoonzus noem maar op, langs te komen? Wij reserveren een 
avondje exclusief voor jullie groepje, al vanaf 3 personen 
geheel zonder kosten.
Wij geven iedere gast een professioneel en persoonlijk stijl- en 
kledingadvies.
Met een hapje en een drankje maken we er een gezellig 
avondje uit van !!!

Neem gerust contact op zodat we kunnen overleggen over 
de mogelijkheden...
0180-453111 of met Marja 06-21881447

Nieuw merk Levv mooie toevoeging aan collectie 
Schaap no. 33 

Kinderen van uiteenlopende leeftijden kunnen goed 
slagen bij de gezellige kinderkledingwinkel Schaap 
no. 33. Hoewel de kleintjes absoluut niet worden 
vergeten, richten de eigenaressen zich met hun collectie 
ook op de oudere kinderen vanaf 8, 9 jaar. Voor hen 
is een leuk merkenpakket samengesteld, dat onder 
meer bestaat uit Geisha, Antony Morato, Nik & Nik en 
het stijlvolle Frankie & Liberty. Daarnaast springen de 
leuke jeans, tops en razend populaire jogbroeken van 
Retour en Indian Blue Jeans in het oog.

Een splinternieuwe toevoeging is het merk Levv. ,,We hebben 
nu de collectie voor meisjes in de winkel. Hip, eigentijds, leuk te 
combineren en gemaakt van mooie kwaliteit stoffen. Verkrijgbaar 
tot en met maat 18, dus kunnen de moeders het, bij wijze van 
spreken, ook nog dragen”,  vertellen Jacoline en Angelique 
enthousiast. In het voorjaar komt ook de collectie voor mini’s en 
jongens binnen, terwijl voor de wat oudere jongens vanaf januari 
het merk Lyle & Scott bij Schaap no. 33 wordt geïntroduceerd.

Schaap no. 33 lifestyle 4 kids, Middenbaan 33a, T: 0180-622056, I: www.tschaapje.nl

Kapsalon Bij Sabine 
specialiseert zich op gebied van 
hair extensions
Kapsalon Bij Sabine is in twee jaar tijd uitgegroeid tot een vertrouwd gezicht aan de 
Middenbaan. In die periode is er al veel veranderd. ,,Ik ben alleen begonnen, maar 
inmiddels zijn we met drie kapsters en een leerling-kapster. Dat is nodig, want we groeien 
nog steeds”, vertelt eigenaresse Sabine de Koning. Jong en oud is van dinsdag tot en 
met zaterdag welkom in de kapsalon, waar je met of zonder afspraak terecht kunt. Op 
zaterdag 1 december krijgt Sabine een bijzondere gast. ,,Dat klopt, kapper Piet is dan 
heel de dag bij ons op bezoek om kinderen te knippen. Ontzettend leuk natuurlijk!” 
zegt ze enthousiast. Om bij kapper Piet in de stoel te belanden, is het verstandig om 
telefonisch of online een afspraak te maken. 

Behalve de personele groei heeft Kapsalon Bij Sabine zich nog verder ontwikkeld. Naast knippen, kleuren en permanenten is er 
een nieuwe specialisatie toegevoegd: haarverlenging. ,,We werkten al met tape extensions, maar sinds kort plaatsen we ook weave 
extensions om het haar te verlengen of van meer volume te voorzien”, vertelt Sabine. ,,Extensions zijn uit voorraad leverbaar in de 
meeste kleuren, vanaf een all-inclusive prijs van € 199,95.  
Daar is het plaatsen, op lengte knippen en föhnen bij inbegrepen. Je doet ongeveer drie maanden met de extensions.”

Nieuwsgierig? Sabine en haar team vertellen er graag meer over, dus kom gerust eens langs.

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

Kapsalon Blitzz blinkt uit door veelzijdige dienstverlening
Bij de gezellige Kapsalon Blitzz staat een team enthousiaste kapsters klaar om iedereen van een leuk kapsel te voorzien. Dat geldt voor 
jong en oud, want kinderen kunnen er terecht in de leuk ingerichte kinderkapsalon, waar zij geduldig geknipt worden. ,,We werken hier 
met allemaal zzp’ers, die een stoel huren en op eigen dagen en tijden werken. Daarom zijn we drie avonden in de week geopend”, legt 
Lizzy uit. ,,Onze kennis blijft up to date door het volgen van cursussen, dus wij kunnen natuurlijk ook alle haartrends verzorgen.”

Knippen is echter niet het enige waarvoor je bij Kapsalon 
Blitzz terecht kunt. De dienstverlening is namelijk opvallend 
veelzijdig. De schoonheidsspecialiste van Blitzz Beauty 
voert diverse behandelingen uit op het gebied van 
huidverbetering. En dan is er ook nog Blitzz Nailzz, een 
nagelsalon met diverse specialiteiten. Na een behandeling 
loop je wekenlang met mooi gelakte en verzorgde nagels 
rond!

Nieuwsgierig? Maak dan online een afspraak en stap  
eens in de stoel bij Kapsalon Blitzz!

Kapsalon Blitzz
Onderlangs 38A
T: 0180-764024
I: www.kapsalon-blitzz.nl
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relatie- en kerstgeschenken, promotionele artikelen

ORIGINELE (KERST)GESCHENKEN VOOR UW RELATIES EN MEDEWERKERS!

Uw relaties zijn belangrijk. Bied uw relatie- en 

kerstgeschenken daarom doelgericht aan 

voor het beste resultaat. Op basis van uw 

doelstelling, doelgroep en budget zoek 

ik samen met u naar een passend en  

bijzonder geschenk: creatief, per-

soonlijk en verrassend. Ik kom graag 

bij u langs om kennis te maken.

KLEIN GEBAAR, 
STERK EFFECT

www.kleinensterk.nl

200307.KES - advertentie media mirror.indd   1 10-8-2017   14:00:59
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Autopalet B.V.
Ziedewij 13a  |  2991 LA Barendrecht

Tel. 0180-610128  |  info@autopalet.nl

WWW.AUTOPALET.NL

 INKOOP

 VERKOOP

 LEASING

 SHORTLEASE

 VERHUUR

 PRIVÉLEASE

,,We willen onze kleinschaligheid behouden, maar zijn klaar voor de toekomst”

Eric Mastenbroek                    
over werken in de uitvaartbranche 

In 2010 besloot Eric Mastenbroek om met 22 jaar ervaring 
in de uitvaartbranche op zak voor zichzelf te beginnen. In 
acht jaar tijd heeft hij een flinke groei gerealiseerd, mede 

dankzij de oprechte persoonlijke aandacht waarmee Mastenbroek 
Uitvaartverzorging zich onderscheidt. ,,Het is harder gegaan dan 

verwacht”, blikt Eric terug op de achterliggende jaren. 

Naamsbekendheid creëren
Eric maakte een bescheiden start, ook verleende hij zijn 
diensten aan andere ondernemers waarbij hij een goed gevoel 
had. Daarnaast koos hij er bewust voor om in te zetten op 
naamsbekendheid. ,,Standaard stond mijn foto bij artikelen 
en advertenties in lokale media en inmiddels bijvoorbeeld is 
onze naam ook zichtbaar op rotondes. Die herhaling wierp 
zijn vruchten af. Steeds vaker zeiden mensen tegen ons dat 
ze ons overal voorbij zagen komen. Bovendien wonen wij in 
Barendrecht. Onze drie zoons voetbalden, dus veel mensen 
kenden ons gezin”, vertelt hij.

Verhuizing en uitbreiding
De groei zette zich verder door nadat Eric in 2013 besloot 
zijn werkzaamheden vanaf een andere locatie, de voormalige 
burgemeesterswoning aan de Eerste Barendrechtseweg, 
voort te zetten. ,,Het stond al vier jaar leeg, maar ik zag de 
mogelijkheden. Een herkenbare plek, laagdrempelig en goed 
bereikbaar. Dat past bij ons”, zegt hij. Eric voerde gesprekken 
met de gemeente, maar ook met omwonenden. Hij vindt het 
namelijk erg belangrijk dat de omgeving geen last van de 
bedrijfsactiviteiten moet ondervinden. ,,Voor mijn gevoel werd 
ik toen écht ondernemer. ’s Nachts lag ik er wel eens wakker 
van. De keuze om in 2016 de naastgelegen vrijgekomen 

tandartspraktijk erbij te nemen en om te vormen tot 
familiekamers, was al een veel makkelijkere. Ik geloof 
namelijk in dit concept, waarin de nabestaanden de 
gelegenheid krijgen op elk gewenst moment naar hun 
dierbare toe te kunnen.”

Nieuwe medewerker
Inmiddels is sprake van een familiebedrijf. Niet alleen 
Erics vrouw Ciska is binnen het bedrijf actief, maar 
ook jongste zoon Lucas. Onlangs trad Matthijs van 
Os in dienst. ,,Weliswaar geen familie, maar wel een 
heel goede bekende. Hij zit al zo’n 27 jaar in het vak 
en denkt en doet zoals ik zou doen. Door zijn komst 
en de ontwikkeling van Lucas zijn we klaar voor de 
toekomst”, stelt Eric. De komende tien jaar staan wat 
hem betreft in het teken van continuïteit. ,,We willen de 

kleinschaligheid behouden en zijn niet actief bezig om onze regio 
te vergroten, maar staan wel voor iedereen open.”

Voldoening
Mastenbroek Uitvaartverzorging bezit het Keurmerk Persoonlijke 
Uitvaart. Nabestaanden waarderen de dienstverlening gemiddeld 
met een 9,7. ,,Daar zijn we supertrots op. Wij halen er voldoening 
uit om voor hen een mooie uitvaart te verzorgen en doen er dus 
alles aan om dit tot in de puntjes te regelen”, zegt Eric. Hij is 
bewust transparant over de kosten, die via de website al berekend 
kunnen worden. ,,Soms krijgen we een aanvraag voor een offerte. 
Maar ik noem dat een begroting en die is niet onderhandelbaar, 
want dat maakt je in mijn ogen ongeloofwaardig.”

Merknaam
Die aanpak wordt duidelijk gewaardeerd, waardoor Eric zijn 
bedrijf snel heeft zien groeien. ,,Natuurlijk heeft dit ook te maken 
met ontwikkelingen in de markt. Maar het grappige is dat je 
eigen naam een soort merk wordt wanneer je die aan je bedrijf 
hangt .  Mastenbroek is  in  Barendrecht  een begr ip a ls 
uitvaartverzorger. Dat we dit zo snel hebben gerealiseerd, is 
best bijzonder.”

Meer weten? Kijk dan eens op www.ericmastenbroek.nl



81

Restaurant De Beren Barendrecht Lorentzweg 26 • 0180 - 622 937 • WWW.BEREN.NL

Ontdek De Beren Barendrecht
Geniet van een heerlijke lunch of diner of kom 

gezellig borrelen in onze sfeervolle serre!
Wij zijn doordeweeks geopend vanaf 10:30 uur 

en in het weekend vanaf 12:00 uur.

Geniet van ons 3 gangen keuzemenu met wisselende seizoensgerechten 
voor maar 21,50 of kies op maandag t/m donderdag voor onze 

voordelige dagmenu’s!TIP!

De Bondt grafimedia communicatie
een maatschappelijk betrokken familiebedrijf

,,De Bondt grafimedia communicatie. Een hele mond vol.  
Maar, wat gebeurt er nu eigenlijk bij  

De Bondt? De kans bestaat dat niet iedereen daar direct een 
beeld bij heeft, laat staan dat studenten dit al weten”, 
zegt Peter de Bondt. De eigenaar van het maatschappelijk 

betrokken familiebedrijf vertelt daarom graag meer over de 
dienstverlening.

Echt familiebedrijf
De Bondt grafimedia communicatie werd 
in 1933 opgericht door Pieter de Bondt, 
de opa van Peter. Hij startte zijn eigen 
drukkerij in een schuur in de buurt van zijn 
woning. ,,Dat deed hij omdat hij zijn baan 
was verloren en er in die tijd niet heel veel 
werk was door de economische crisis. Zijn 
eerste klant was suikergoedfabrikant Van 
Melle. Het hele gezin hielp mee, mijn oma 
bracht bijvoorbeeld drukwerk rond op de 
fiets”, neemt Peter ons mee terug in de 
tijd. In 1964 kwam zijn vader Henk in het 
familiebedrijf werken en groeide De Bondt 
steeds verder. ,,Hij heeft ook mij en mijn 
broer Ramon enthousiast gemaakt voor de 
drukkerij. Zelf ben ik in 1994 begonnen 
als chauffeur en steeds verder doorgegroeid. In 2000 nam ik het 
bedrijf, waar toen zeven mensen werkten, geheel van mijn vader 
over.” Vier jaar later kwam Ramon er ook bij, in eerste instantie 
richtte hij zich op de interne zaken. Nadat de broers een uitgeverij 
begonnen, nam Ramon de dagelijkse leiding op zich, om hiermee 
na enige jaren zelfstandig verder te gaan. De drukkerij en de 
uitgeverij hebben nog altijd intensief contact.

Enorme groei
Het huidige bedrijf is uiteraard niet meer te vergelijken met de 
kleine drukkerij waarmee ooit werd gestart. Niet voor niets 
werd de naam in 2005 gewijzigd in De Bondt grafimedia 
communicatie, wat beter aansloot bij de werkzaamheden. ,,We 
verdiepen ons al jaren in de Europese aanbestedingen. Van 
oudsher drukken we al veel voor overheid en semi-overheid. 
Inmiddels heeft dit er toe geleid dat we drukwerk in alle delen 
van Nederland leveren,” zegt Peter. ,,We zijn veel meer dan 
alleen een drukkerij. Ik omschrijf ons vaak als een dynamische, 
inventieve onderneming die grafische topproducten levert aan een 
brede en gevarieerde klantenkring. Zij kunnen ons inschakelen 
voor een compleet proces, van (digitaal) drukwerk tot vormgeving, 
nabewerking, logistiek en mailingen.”

Betrokken
Vanuit maatschappelijke betrokkenheid is De Bondt grafimedia 
altijd bereid om studenten aan te nemen voor een stage. Maar 
er zijn ook al plannen om leerlingen in een nog vroeger stadium 
kennis te laten maken met het bedrijf. ,,We staan er voor open om 
groepen leerlingen te ontvangen en een kijkje in de keuken van 
een echt grafisch bedrijf te bieden. Misschien kiezen ze op basis 
van dit bezoek wel voor de grafische school en bellen ze ons vijf 
jaar later op met de vraag of ze hier kunnen werken. Dat is toch 
een prachtig scenario?” zegt Peter. Binnen het bedrijf zijn er ook 
altijd stagiaires aan het werk. ,,Sterker nog, een aantal van hen is 
inmiddels een waardevolle kracht binnen de drukkerij. We hebben 
genoeg werkzaamheden op alle afdelingen van het bedrijf, dus 
ik zou studenten willen oproepen om vooral contact met ons te 
zoeken als ze een leuke stageplek zoeken!”

De Bondt grafimedia communicatie
Arnhemseweg 2-6
2994 LA Barendrecht
T: 0180-641380
I: www.de-bondt.nl
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Ervaar het verschil
ABC-Kwakernaat is een accountants- en belastingadvieskantoor met vestigingen 
in Barendrecht, Rotterdam en Amsterdam. “Daar zijn er zo veel van”, hoor ik u bijna 
denken. Maar wellicht heeft u nog niet ervaren dat er toch een behoorlijk verschil 
kan bestaan in de wijze waarop uw accountant met u omgaat, met u meedenkt en u 
tijdig van de juiste adviezen voorziet. 

Zuideinde 37 
2991 LJ Barendrecht 
t :  0180 - 820 243 

Dat klinkt voor ons heel erg 
vanzelfsprekend, maar wij komen 
toch regelmatig met ondernemers in 
aanraking die juist vanwege deze reden 
de overstap naar ons kantoor maken. 
En daar hebben ze geen spijt van.

Dat is geen mooi verhaal, maar  
gewoon de realiteit. Belt u ons maar 
eens en vraag naar een referentie. 
Investeer er eens een kwartier van  
uw tijd in. Wellicht blijkt deze kleine  
investering achteraf heel waardevol.

Westple in 11 
3016 BM Rotterdam 
t:  010 - 800 8001

Apol lo laan 171
1077 AS Amsterdam
t: 020 - 800 4009

www.abcaccountants.n l  info@abcaccountants.n l

Afval loont

Afval loont is gestart in 2011.Oprichter Jørgen van 
Rijn vond dat het tijd werd om concreet iets te gaan 
doen voor de maatschappij. Hij besloot te beginnen 
met het scheiden van afval en mensen hiervoor te 
belonen. Afval loont groeit en bereikt steeds meer 
mensen. Samen met de spaarders levert Afval loont 
een bijdrage die impact heeft.

Hoe werkt het?
Begin thuis met het scheiden van je afval. Laat het wegen bij Afval 
loont, iedere afvalsoort heeft zijn eigen prijs per kilo. Het afval 
wordt apart afgevoerd naar de afnemers. Uw gespaarde bedrag 
wordt bijgeschreven op uw account. Bij minimaal 10 euro kan het 
saldo worden overgemaakt naar uw opgegeven doel. Dit kan voor 
uzelf of een goed doel.

Met welke afvalsoorten je kunt sparen hangt af van jouw 
gemeente. Over het algemeen gaat het om deze afvalsoorten en 
vergoedingen:

Papier:   €0,03/kg
PMD:   €0,07/kg
Textiel:   €0,10/kg
Klein Elektrisch:  €0,05/kg
Frituurvet:  €0,10/kg
Klein Metaal:  €0,05/kg
Fles, flacon en dop:      €0,26/kg

Waar kun je terecht?
Centrum
Achterom 9, 2991 CP Barendrecht 
(achter winkelstraat Middenbaan)
Maandag t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur & 
Zaterdag 10.00 – 15.00 uur
Voordijk
Voordijk 273, 2992 AL Barendrecht (bij Opnieuw & Co)
Maandag t/m vrijdag van 9.30 – 17.30 uur & 
Zaterdag van 10.00 – 15.00 uur
Carnisselande
Kruising Hudighaven – Van der Vormhaven (naast Carnisse Veste)
Maandag t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur & 
Zaterdag 10.00 – 15.00 uur



Lopen en fietsen voor het goede doel 
met Roparun Barendrecht

Op Tweede Pinksterdag passeerden 309 teams uit 
Hamburg en Parijs lopend of fietsend de gemeente 
tijdens de Roparun in Barendrecht. Alle teams 
ontmoeten elkaar voor het eerst bij de kruising 
Boezemweg en de Stationsweg. Een  nieuwe 
route, een nieuwe ontmoetingsplek en een nieuw 
gemeentehuisplein. Het was voor iedereen even 
wennen, maar de organisatie kijkt terug op een 
zeer geslaagde dag. De vele activiteiten langs de 
route zorgden voor een onvergetelijk onthaal van de 
Roparunners.

Honderden supporters, organisaties, bedrijven en verenigingen 
maakten samen een groot feest van de doorkomst in Barendrecht. 
Naast geplande activiteiten organiseerden veel Barendrechters 
spontaan drinkposten en muzikale begeleiding langs de route. 
Een enorme opsteker voor de lopers en fietsers op de weg naar 
de finish op de Binnenrotte in Rotterdam. Allemaal kanjers die een 

geweldige sportieve prestatie leverden om geld op te halen voor 
mensen met kanker. Het was een ‘Avontuur voor het leven’.

Het goede doel
Het geld dat wordt opgehaald tijdens het evenement Roparun 
wordt door het bestuur Stichting Roparun toegekend aan 
instellingen, goede doelen of projecten die bijdragen aan 
missie van Roparun: ‘Leven toevoegen aan de dagen, waar 
vaak geen dagen meer kunnen toegevoegd aan het leven’. Dit 
zijn bijvoorbeeld een inloophuis, workshops in ziekenhuizen of 
vakanties voor mensen met kanker en hun familie zodat zij, ook 
in een zware periode, een mooie herinnering kunnen creëren. 
Het kan ook gaan om een nieuwe inrichting voor bijvoorbeeld 
een hospice, om ervoor te zorgen dat mensen tijdens hun laatste 
levensfase in een prettige omgeving kunnen verblijven.

De Roparun van 2019 vindt plaats van 8 t/m 10 juni.
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0180 201 888  |  TVW.NL

VERKOPEN  
 DOE JE MET ONS

MA - DO - 18.00 UUR | VRIJ 08.00 - 21.00 UUR | ZA 08.00 - 17.30 UUR
MIDDELDIJK 73A - 2992 SH BARENDRECHT - TEL 0180 - 621298 
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� Dakrenovaties en -lekkages
� Gootrenovaties en -lekkages  
� Rioolwerkzaamheden
� Sanitairwerkzaamheden
� Ontstoppingen
� CV-onderhoud 
� Zink- en loodwerkzaamheden
� Camera-inspecties

Augustapolder 9, 2992 ZS Barendrecht
Telefoon 010-4320122
E-mail info@cazdak.nl

www.cazdak.nl
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Oosteinde 12-14    2991 LG  Barendrecht   

T (010) 292-7384    F (010) 292-7385    E Info@polmai.nl   
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Brandveiligheid Scheepvaart Gasdetectie

www.groenergras.tv

Op zoek naar een video 
voor uw organisatie? 

Wij helpen u graag!

,,Er is absoluut nog toekomst voor de notaris!”

Pieter Verboon                    
over werken in het notariaat 

De belangrijkste 
ontwikkeling in het 

notariaat van de 
afgelopen twintig 

jaar? Daarover hoeft 
Pieter Verboon van 

Notariskantoor Bijdorp 
Barendrecht niet lang 

na te denken. ,,De 
invoering van de nieuwe 
Notariswet in 1999 heeft 

alles veranderd”, zegt 
hij in zijn kantoor. 

Anders werken
De wet kwam tot stand in een tijd waarin de politiek marktwerking 
als stokpaardje had. Notarissen moesten vanaf dat moment heel 
anders werken. ,,Voorheen was er een beperkt aantal plaatsen 
en waren onze tarieven bij wet vastgesteld. Sinds 1999 is sprake 
van een vereenvoudigde benoeming en kunnen notarissen 
concurreren op prijzen. Het idee van de politiek was dat het werk 
van notarissen daardoor goedkoper zou worden, maar ik durf te 
beweren dat dat niet zo is”, legt Pieter uit. Daarbij komt dat de 
taken en verplichtingen van een notaris – registratie van wensen, 
controle en uitvoering van gemaakte afspraken, voorlichting en 
het beschermen tegen ondoordacht handelen - volgens hem niet 
bij marktwerking passen. ,,Het gevolg is dat sommige notarissen 
meer in formules of op volume werken. Anderen zijn zich gaan 
specialiseren. Je moet als notaris tegenwoordig gewoon ‘productie 
maken’, maar waar je vroeger een sociale functie had en de 
mensen uit het dorp kende, gaan mensen nu heel het land door op 
basis van de prijs omdat niet altijd duidelijk is wat een notaris nu 
precies doet. Ik denk dat de kwaliteit hierdoor onder druk komt te 
staan.”

Onderscheiden op service
Een flinke uitdaging dus. Bij Notariskantoor Bijdorp Barendrecht 
wordt het onderscheid gemaakt op service. ,,Daarin blinken we 
uit. We staan altijd klaar als onze klanten ons nodig hebben, ook 
als dat ’s avonds of in het weekend is. Als er behoefte bestaat 
aan snel schakelen, maken wij dat waar”, geeft Pieter aan. 
Notariskantoor Bijdorp Barendrecht is weliswaar een algemene 
praktijk, maar is sterk in ondernemingsrecht en commercieel 
vastgoed.

Minder aanwas
De toegenomen werkdruk heeft voor meer uitstroom gezorgd, 
terwijl steeds minder studenten voor een bestaan als notaris lijken 
te kiezen. Wie dit toch doet, start met een universitaire opleiding 
van vier jaar. ,,Als je die hebt afgerond, ben je kandidaat-notaris. 
Dat duurt in elk geval zes jaar, waarvan je drie jaar een verplichte 
beroepsopleiding volgt. Daarna ben je in principe benoembaar 
als notaris”, vertelt Pieter. Tegenwoordig kiest men er echter eerder 
voor om kandidaat-notaris te blijven, partner te worden of als 
toegevoegd notaris aan de slag te gaan. Wie dat doet, werkt wel 
zelfstandig, maar is niet de ondernemer.

Durf te kiezen!
Ondanks de snelle technologische ontwikkelingen, zoals 
robotisering en blockchain, denkt Pieter dat er wel degelijk 
een zonnige toekomst voor de notaris is en blijft weg gelegd. 
,,De samenwerking tussen het notariaat, de Belastingdienst, de 
Kamer van Koophandel, de advocatuur en de rechterlijke macht 
is uniek. Nederland is op dat gebied het voorbeeld voor de 
rest van de wereld. Dit betekent dat de notaris als een door de 
Koning benoemde onafhankelijke adviseur een van de pijlers in 
de rechtsstaat vormt, en mensen en bedrijven op alle belangrijke 
momenten in hun bestaan van dienst kan zijn en het verschil kan 
maken. De notaris biedt zekerheid en vertrouwen!” sluit Pieter 
enthousiast af.

Meer weten over Notariskantoor Bijdorp Barendrecht 
of de mogelijkheden voor een stage? Kijk dan eens op 
www.notbar.nl.
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MEET & TREAT?
 

*MICRODERMABRASIE 
VAN € 102,50   VOOR € 49,00

Experts op 
het gebied van:

HUIDPROBLEMEN 
HUIDVERJONGING 
HUIDVERBETERING 
HUIDVERZORGING 
PERMANENT MAKE UP
AFSLANKEN 
FIGUURCORRECTIE 
ONTHAREN 

BABOR BEAUTY SPA - 
Barendrecht
Avenue Carnisse 240
2993 ML Barendrecht
0180 620030
www.bbspa.nl

*Kijk voor alle MEET & TREAT behandelingen op onze website.

Bezoek een leuke 
voorstelling of film in 

Theater het Kruispunt!

Theater het Kruispunt biedt een breed aanbod 
voorstellingen met voor ieder wat wils; 

gevestigde namen en nieuwe talenten in 
diverse genres. Daarnaast vertoont het 

theater een veelzijdig filmaanbod.

Za. 19 januari, 14.00/20.15 
uur
  Bon Bini Holland 2
Hilarische komedie met Jandino Asporaat. 

Do. 24 januari, 20.15 uur
It’s a Man’s World!
Een ode aan de grootste soulzangers allertijden, denk aan de 
soullegendes James Brown, Stevie Wonder en Marvin Gaye.

Zo. 27 januari, 14.00 uur
Masha en de Beer Live (2+) 
Prachtig poppenspel, meezingliedjes en een meet & greet maken 
het tot een beregezellige middag!

Wo. 30. januari, 20.15 uur
De Staatsopera van Tatarstan  - 
Het Zwanenmeer  
Het Zwanenmeer: Een betoverend sprookje voor jong en oud.

Do. 31 januari, 20.15 uur
Anne-Marie Jung  - RAM
Een avond vol excentrieke, maar toch herkenbare types. 
Betaal nu € 14,27. Vul de promocode carnisse in tijdens het 
bestelproces en de actieprijs verschijnt. 

Wo. 6 februari, 20.15 uur
  The Wife 
Een ijzersterk, spannend en stijlvol drama met o.a. Glenn Close.

Vr. 8 februari, 20.15 uur
Waldemar Torenstra, Thijs Römer e.a. – 
ART (try-out)
Wat gebeurt er als vriendschap onder druk komt te staan? Met: 
Waldemar Torenstra, Thijs Römer en Frederik Brom.

Di. 12 februari, 14.00/20.15 
uur
  Becoming Astrid
Prachtige film over één van de meest geliefde schrijfsters ooit; 
Astrid Lindgren.

Za. 16 februari, 20.15 uur
Karin Bloemen - Souvenirs 
Een ouderwets avondje theater met Karin Bloemen en band.

Di. 19 februari, 14.00/20.15 
uur
  The Extraordinary Journey of the Fakir
Komische avonturenfilm.

Vr. 22 februari, 20.15 uur 
Thank God it’s Donna
Carolina Dijkhuizen & The Gare du Nord Orchestra brengen een 
ode aan Donna Summer.

Do. 28 februari, 20.15 uur
Laten we eerlijk zijn
Een komedie over relatiestress en goede buren met o.a. Beau 
Schneider en Owen Schumacher.  Betaal nu € 20,44.  Vul de 
promocode carnisse in tijdens het bestelproces en de actieprijs 
verschijnt.

Theater het Kruispunt is gevestigd in gebouw 
Het Kruispunt. Samen met Bibliotheek 
AanZet, Digitaal Dagblad, Exxact Barendrecht 
en Spruit eten & drinken vormen zij een 
inspirerende ontmoetingsplek voor jong en 
oud.

Kijk op www.theaterhetkruispunt.nl voor 
het complete programma en het reserveren 
van tickets, of kom gezellig langs in 
Het Kruispunt aan Middenbaan 111. 
Telefonisch kaarten bestellen kan uiteraard 
op 0180-61 59 58.
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Grandcafé - Restaurant - Terras

Adres: Havenhoofd 17  2993 EK Barendrecht   Tel: 0180 - 615 110
Website: www.doubledutchbarendrecht.nl

De keuken is geopend van 12:00 tot 22:00

Zakenborrels - Lunch - Diner

info@tech-on.nl

‘t Vlak 4, Barendrecht

www.tech-on.nl

0180 - 546176

Jan-Hein Schilderman  
over werken in de makelaardij,

Regelmatig zijn er stagiaires aan het 
werk bij RE/MAX Makelaarsgroep, dat sinds 
december 2017 is gevestigd in een prachtig 
pand in het centrum van Barendrecht. 
Studenten die een administratieve opleiding 
volgen, maar uiteraard ook studenten van 
de opleiding Vastgoed en Makelaardij. Of 
zij na hun afstuderen ook daadwerkelijk 
bij een makelaarskantoor aan de slag gaan, 
is gezien de ontwikkelingen in de branche 
echter niet vanzelfsprekend. ,,De opleiding 
is echter dusdanig breed, dat er veel meer 
mogelijkheden zijn dan soms wordt gedacht”, 
stelt de ervaren Register Makelaar / 
Taxateur o.z. Jan-Hein Schilderman.  

Belangstelling groeit
Jan-Hein bespeurt een groeiende belangstelling in de makelaardij. Tegelijkertijd is er slechts 
ruimte voor een beperkt aantal nieuwe makelaars. ,,Als je Barendrecht als voorbeeld 
neemt, dan zien we misschien twee nieuwe gezichten per jaar. Voor studenten heeft dat 
ook gevolgen. De praktijk wijst uit dat driekwart van hen nooit in de makelaardij belandt”, 
zegt hij. Dat hoeft echter geen gevolgen te hebben voor hun kansen op de arbeidsmarkt. 
,,De opleiding is zeer breed. Met het diploma op zak kun je ook prima terecht bij 
onder meer vve’s, woningbouwverenigingen, vastgoedbeheerders of beleggers met een 
vastgoedportefeuille. Ook dat is dus een kant die je op kunt.”

Motivatie belangrijk voor stagiaires
RE/MAX Makelaarsgroep is altijd bereid een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van 
jonge mensen. Als er ruimte is, zijn stagiaires van harte welkom. ,,Het belangrijkste is dat 
het op persoonlijk vlak past. Ik wil dat stagiaires zelf solliciteren via een handgeschreven 
brief, waarin ze hun motivatie toelichten. Sommige collega’s vinden dat niet meer van 
deze tijd, maar ik hecht daar veel waarde aan. Verder denk ik dat stagiaires, als ze 

willen slagen, moeten beschikken over 
ondernemersgeest, de wil om te leren 
en nieuwsgierigheid naar het vak”, legt 
Jan-Hein uit. Stagiaires kunnen diverse 
taken uitvoeren. Dossiers voorbereiden, 
presentaties maken, social media berichten 
maken, marketing en desk research 
bijvoorbeeld, terwijl administratieve 
stagiaires daar ook deels mee aan de 
slag kunnen, aangevuld met specifieke 
werkzaamheden rond bijvoorbeeld de post.
Ook voor jongeren die in het kader van 
hun loopbaanoriëntatie  willen ontdekken of 
werken op een makelaarskantoor iets voor 
hen is, staat RE/MAX Makelaarsgroep zeker 
open. Zij kunnen altijd contact opnemen met 
de vraag of een snuffelstage mogelijk is.

Traditionele makelaar blijft bestaan
Als we Jan-Hein vragen in welke richting 
het vak zich zal bewegen, is hij duidelijk. 
,,Natuurlijk bestaan er internetmakelaars en 
leeft het idee dat er nog meer via internet zal 
worden gedaan. Ik denk echter van niet. De 
traditionele makelaar kan in mijn ogen nog 
altijd het verschil maken. Wij helpen om de 
beste kandidaat te vinden. Natuurlijk kun je 
als woningeigenaar het geluk hebben dat 
er twee mensen contact zoeken als je zelf je 
woning online plaatst, maar is dat dan de 
beste deal? Persoonlijk contact en oog voor 
detail zijn onmisbaar om kansen te grijpen 
die anders onbenut blijven”, zegt Jan-Hein, 
die zich tevens onderscheidt door zijn 
expertise op het gebied van bedrijfsmatig 
onroerend goed en verhuur.

Meer weten over RE/MAX Makelaarsgroep? 
Neem dan eens contact op met Jan-Hein via 
06-51063674.

Fotografie: Toon de Wit



Grando. Koken. Baden. Genieten.

Inspirerende showroom.
Vanaf 1 december 1 jaar in Barendrecht. 
Wij zorgen dat u vanaf het begin geniet!

Maak

direct een

afspraak op

grando.nl!

Betaalbaar keuken- en baddesign.

 Hoge betrokkenheid, persoonlijk 

    contact met de ondernemer

 Altijd één aanspreekpunt

 Superieur vakmanschap. 

    Van persoonlijk ontwerp tot montage

 Ontzorgd, vanaf het begin genieten

 Praktische oplossingen: van demontage 

    en afvoeren van de oude keuken of 

    badkamer, tot technische en 

    bouwkundige aanpassingen

 Prachtig assortiment vloer- en wandtegels

 3D ontwerp van de keuken of badkamer

Evert Rop, 
Grando Barendrecht

Grando Barendrecht 
Van ‘t Hoffstraat 18, Woonboulevard Barendrecht, tel.: 0180-726802, grando.nl. Iedere zondag open!


