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Beste lezer,

Voor u ligt de tweede editie van Beleef Rhoon & Poortugaal. 
Een magazine waarmee we deze gezellige gemeente nog 
meer op de kaart willen zetten door te vertellen over al 
het moois dat er te vinden is. En dat is nogal wat! Leuke 
winkels, toeristische trekpleisters, horeca; we zetten in dit 
magazine enkele voorbeelden op een rij. Wij hopen dat 
u daardoor net zo enthousiast raakt over Rhoon als wij en 
wensen u uiteraard veel leesplezier in dit magazine!

De redactie
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Hendrick’s Gin  
Small batch & Handcrafted  
0,7 liter 41,4% nu:€ 29,99
   
Damrak   
Premium Gin   
0,7 Liter 41,8% nu:€ 19,99
   
Gordon’s  
London dry Gin  
Hele Liter nu:€ 14,99

Bobby’s  
Schiedam Dry Gin  
0,7 Liter 42% nu:€ 29,99
   
Nolet’s  
Schiedam Dry Gin  
0,7 liter 47,6% nu:€ 36,95
   
Loopuyt 1772  
Schiedam Dry Gin  
0,7 liter 45,1% nu:€ 31,99

WIJNHUIS RHOON; Strawinskiplein 6, 3161 WG Rhoon, telefoon (010) 501 6032 
www.facebook.com/wijnhuisrhoon,  www.wijnhuisrhoon.nl

Thomas Henry  frisdranken   0,2 LiterAlle smaken3+1 Gratis!
Aanbiedingen zijn geldig tot en met 30-11-2017

Optimaal genieten van het buitenleven  
begint bij Antwan Tuin Totaal

De gedachte dat genieten in de 
tuin voornamelijk een zomerse 
aangelegenheid zou zijn, is al 
enige tijd achterhaald. ,,Er 
bestaan allerlei mogelijkheden 
om het tuinseizoen te 
verlengen”, weet Anton Visser 
van Antwan Tuin Totaal. 
Zijn hoveniersbedrijf is al 
zeventien jaar gespecialiseerd 
in ontwerp, aanleg en onderhoud 
van droomtuinen.

Steeds vaker wordt Antwan Tuin Totaal ingezet door 
opdrachtgevers die optimaal willen genieten van het buitenleven. 
Heaters, overkappingen; er is van alles mogelijk. ,,In 2018 komen 
we met een heel mooi nieuw programma op het gebied van 
veranda’s. Bovendien zijn we dealer van Takumi, zeer gunstig 
geprijsde kwaliteitsbarbecues”, vertelt Anton. Ook voor bijzondere 
opdrachten deinst Antwan Tuin Totaal niet terug. Het ervaren 
team is in staat om vrijwel alle wensen te realiseren. ,,We maken 
complete beplantingsplannen en kunnen zelfs mediterrane bomen 
plaatsen, zoals olijven, vijgen en druiven.”

Wie eenmaal een mooie tuin heeft, moet vooral niet vergeten 
deze goed te onderhouden. Dat kan natuurlijk zelf, maar klinkt het 
niet veel interessanter om dit uit te besteden aan professionals? 
Zeker als de kosten alleszins meevallen, zoals bij Antwan Tuin 
Totaal. ,,Wij bieden diverse onderhoudscontracten aan, al vanaf 
85 euro per maand. Variërend van onderhoud op afroep tot op 
vaste momenten”, zegt Anton. Zo vergroot u door te kiezen voor 
deskundig onderhoud niet alleen de tuinbeleving, maar krijgt u er 
ook nog eens meer vrije tijd voor terug!

Antwan Tuin Totaal
Nijverheidsweg 29
3161 GJ Rhoon
T: 010-5011150
I: www.antwantuintotaal.nl
E: info@antwantuintotaal.nl

Nieuwsgierig? Neem dan eens contact 
op met Antwan Tuin Totaal voor meer 
informatie.
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Werkersdijk 1-3A | 3161 BL Rhoon | 010 506 03 77 | info@donna-donna.nl  | www.donna-donna.nl | www.facebook.com/DonnaDonnaexclusive
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PENN&INK
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Openingstijden

ma. 13.00 - 17.30 uur

di. t/m do. 09.30 - 17.30 uur

vr.  09.30 - 17.30 uur

za.  09.30 - 17.00 uur

DA + Mooi Vermeulen presenteert 
uitgebreid assortiment in warme sfeer 

Medio oktober vierde DA + 
Mooi Vermeulen het vijfjarig 
bestaan. ,,Bij de overname 
waren wij de tweede winkel 
in Nederland met dit 
concept”, vertelt Wilma 
Vermeulen. Ze runt de winkel 
samen met haar vooral 
achter de schermen actieve 
man Robbert, ondersteund 
door een enthousiast, 
gediplomeerd team.

De belevingswinkel, waarin ook een parfumerie met luxere 
merken is opgenomen, wordt gekenmerkt door een warme 
sfeer waarin klanten nog persoonlijke aandacht krijgen. Het 
uitgebreide assortiment bevat betaalbare, onderscheidende 
producten, zoals de natuurlijke voedingssupplementen van 
Solgar en huidverzorgingsproducten van Louis Widmer. 
Bovendien werd al drie keer een positie in de top 3 van de 
beste Mooi parfumerie van het land bemachtigd. Niet zo 
vreemd, gezien de aantrekkelijke presentatie van merken als 
Chanel, Dior, Estee Lauder, Clarins en Collistar. ,,Wij gaan 
graag met de klanten om tafel, zodat we ze kunnen helpen om 
mooi te zijn van binnen én buiten”, vertelt Wilma. ,,Iedereen 
is op afspraak van harte welkom voor een Beautyschool, 
waarbij we uitleg en advies geven over bijvoorbeeld make-
upgebruik.” Vraag in de winkel gerust naar de voorwaarden!

DA + Mooi Vermeulen valt al niet meer weg te denken uit het 
centrum van Rhoon. ,,Dat hebben we uiteraard te danken aan 
de trouw van onze grote, lieve klantenkring”, zegt Wilma. 
Met de feestdagen op komst is de winkel niet alleen het 
ideale adres om een leuk cadeautje te kopen, maar ook voor 
bedrijven die op zoek zijn naar relatiegeschenken, zoals de 
bekende Rituals-pakketten.

DA + Mooi Vermeulen
J. Louwerensplein 2
3161 WC Rhoon
T: 010-5015457
Facebook: DaMooiVermeulenRhoon



10 11

Comfortabele kleding met een moderne twist voor zelfverzekerde vrouwen. Dat is waar het merk 
Baum und Pferdgarten voor staat. De nieuwe 
collectie is weer binnen bij Donna Donna. Harde contrasten, sterke kleuren en opvallende prints 
zijn de kernwoorden.

De missie van het internationale fashionmerk 

Tramontana is een duidelijke: vrouwen verzekeren 

van een compliment. Eigenzinnig, verrassend en 

op-en-top vrouwelijk, zodat je stralend voor de dag 

komt. De leuke jurkjes voor de feestdagen zijn te 

vinden bij C&C Damesmode.

Nieuw in de winkel bij C&C Damesmode: het merk InWear. Veelzijdig, gevarieerd en makkelijk te combineren.

Wow, dit mooie leren tasje is echt een musthave! Als clutch te dragen of met lang hengsel. Sieraden zijn van UNO de 50. Verkrijgbaar bij Style Depot.

Wekelijks haalt Bij Ann de leukste moderne 
items uit erkende modesteden als Parijs 
naar Rhoon. Deze leuke blouses met strik 
en ruches in de kleuren petrolgroen en 
bordeaux bijvoorbeeld.

Dit exclusieve Michael Kors MK3726 dameshorloge heeft een roségoudkleurige edelstalen kast en 
band en wijzerplaat bezet met zirkonia. Het 
horloge is uitgevoerd met een quartz uurwerk, 
mineraal glas en heeft een waterdichtheid 
van 5 ATM 50 meter waterdicht. Je kunt er 
dus mee douchen en zwemmen, mits er geen 
grote temperatuurverschillen optreden. Ook 
Atelier Juwelier Dumas heeft het in de collectie 
opgenomen.

De coverfoto al gezien? De leuke setjes die de 

dames dragen zijn van het merk Baum und 

Pferdgarten, verkrijgbaar bij Donna Donna.

Ook zo gek op schoenen?  De meeste vrouwen 
kunnen er niet genoeg hebben. Bij Flair is een leuke collectie te vinden in diverse modellen.

Moderne kleding voor elke gelegenheid, zo 

kan de collectie van Flair omschreven worden. 

Wekelijks komen nieuwe items binnen, zodat 

er meer dan genoeg mogelijkheden zijn om een 

complete outfit te scoren.

TRENDS Vrouwenmode
Shop je complete outfit in Rhoon!

De innovatieve eyewearcollectie van Modo, 

ontworpen in eenvoudige en klassieke lijnen en 

opvallend licht en flexibel, is al diverse keren in 

de prijzen gevallen. Dit merk is verkrijgbaar bij 

Lucas Optiek & Optometrie.

Het najaar is hét moment om de garderobe weer eens uitgebreid door te nemen. 
Want behalve warm wil je er de komende maanden natuurlijk ook leuk gekleed bij 
lopen. Wordt het tijd voor nieuwe aanvulling? Dan is een bezoek aan het centrum 
van Rhoon een absolute must. De diverse damesmodezaken hangen namelijk 
boordevol leuke collecties, waardoor je van top tot teen in het nieuw weer naar 
huis kunt. De redactie zette alvast enkele voorbeelden op een rijtje, maar zelf gaan 
kijken is natuurlijk nog veel leuker!
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MYSC parfumerie |  Rijsdijk 11  |  Rhoon  |  010-5011541  |  www.mysc.nl

Laat je meenemen in de betoverende 
wereld van MYSC! Met onze op maat 
samengestelde, verleidelijk lekkere en 
unieke kerstgeschenken wordt het dit 
jaar weer een betoverende kerst.

Acqua di Parma | Aether | Alessandro | Amouage | Anastasia | Atelier des Ors  | Balmain | Becca | BioEffect | Biotherm | Bloom & Blossom | Bottega Veneta | Bvlgari | Cartier | Chanel | Chloe | Cire Trudon 

| Clean Reserve | Collistar | Color Wow | Coola Suncare | Dior | Dolce & Gabbana | Dr. Vranjes | Eight & Bob | Escentric Molecules | Glam Glow | Gucci | Guerlain | Hermes

| Histoires de Parfums | Hotel Costes | Hugo Boss | Jacks Beautyline | Juicy Couture | Juliette has a Gun | KOH | La Colline | La Prairie | Laboratorio Olfattivo | Lancaster | Leonor Greyl | Linari | 

LM Parfums | L’Objet | LOTT Gioielli | Mancera | Marc Jacobs | Marlies Moller | Molton Brown | Mont Blanc | Montale | Mrs. Designs | Paco Rabanne | Parfums de Marly | Percy Noblemen | Perricone MD

| Philip B | Prada | Reminiscence | Revitalash | Riviera Maison | Sara Happ | Sepai | Sisley | Swiss Care | Thierry Mugler | Thirdman | Trussardi | Uermi | Viktor & Rolf | YVRA 1958 | ZarkoPerfume

Buitengewoon winkelen in 
Rhoon

Te midden van groen en stad ligt het 
dorpse winkelgebied van Rhoon. U vindt 
hier een diversiteit aan winkels op 
het gebied van mode, wonen, lifestyle 
en meer. Proef de smaak van Rhoon 
bij een van de delicatessenwinkels 
en laat u verrassen door al hetgeen 
Rhoon nog meer te bieden heeft. 

www.winkeleninrhoon.nl



Van schets
 tot prachtig

sieraad

Onze uitdaging is voor iedereen en voor 

elke gelegenheid een passend sieraad of 

horloge te vinden. 

In onze winkel voeren wij een zorgvuldig 

samengestelde collectie waarbij kwaliteit 

en duurzaamheid altijd voorop staan.

Onze service gaat verder. 

In ons atelier worden sieraden op traditio- 

nele wijze gesmeed en met de hand 

vervaardigd en vermaakt. Door die 

combinatie van winkel en atelier en de 

aanwezigheid van gediplomeerde goud- en 

zilversmeden in ons team kunnen wij onze 

klanten meer service verlenen.

 

Atelier Juwelier Dumas bestaat in 2018 precies 20 jaar in Rhoon. 

Het familiebedrijf bevindt zich al sinds 1962 in de sieradenbranche.

ATELIER - WINKEL - WEBSHOP

BUDDHA TO BUDDHA RAYMOND WEIL VALENTI JEWELS

A l l e r  S p a n n i n g a  -  B u d d h a  t o  B u d d h a  -  E m p o r i o  A r m a n i

F o s s i l  -  F r a l e o n i  -  G c  W a t c h  -  G U E S S  w a t c h e s  -  K M O  P a r i s 

NAAST ONZE HUISCOLLECTIE ZILVER EN GOUD VOEREN WIJ EEN GROOT AANTAL GERENOMMEERDE TOPMERKEN

RAYMOND WEIL

ATELIERWINKEL

ALLER SPANNINGA

ATELIER

WINKEL

M i c h a e l  K o r s   -  M o m e n t s  -  P u l s a r  -  R a y m o n d  W e i l  -  S e i k o

T i  S e n t o  M i l a n o  -  T r o l l b e a d s  -  V a l e n t i  -  V a l e n t i  J e w e l s

De ruim 50 jaar ervaring in het juweliers- 

en goudsmidvak werd onlangs benut om een 

eigen sieradenlabel samen te stellen. Een 

label die voldoet aan ieders verwachting 

ten aanzien van kwaliteit, prijs, uitstraling 

en levensduur van een sieraad. Een gouden 

Valenti Jewels label en een zilveren Valenti 

lijn. Benieuwd naar deze collectie? 

Op dumasjuwelier.nl bekijkt en bestelt u 

alle horloges en sieraden, inclusief Valenti, 

gemakkelijk in onze webshop. Uw bestelling 

wordt mooi ingepakt en snel - veelal gratis - 

bij u thuisbezorgd. 

J EW E L S

J EW E L S

J EW E L S

AFFA LITE | DEVANAGARI

PMS: 691U RGB: #F4D2D5

RGB: #725744PMS: 4625U

TROLLBEADS

IN ONS ATELIER VERZORGEN WIJ OOK PRODUCTIE-
OPDRACHTEN, BIJVOORBEELD VOOR BEDRIJFSJUBILEA.

www.dumas-juwelier.nl 
    dumasjuwelier         @dumasjuwelier

Reguliere openingstijden:  
Ma t/m vr: 09.30-17.45 uur - Za: 09.30-16.45 uur.

Voor extra openingstijden (feestdagen)
bezoek onze website.

Strawinskiplein 1 - Rhoon - 010 501 25 85

    dumasjuwelier         @dumasjuwelier

VOLG ONS OP FACEBOOK EN INSTAGRAM

Blijf op de hoogte van de nieuwste collecties 
en prachtige aanbiedingen tijdens ons

 jubileumjaar!
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Beauty & Health
Huidverzorging in de herfst

In de herfst hebben we vaker last van een droge huid, 
jeukende plekjes en een trekkerig gevoel. En dat is niet 
gek, want het koude weer vormt een aanslag op je huid, 
net als de droogte van de verwarming. Je huid kan dus 
wel wat extra verzorging gebruiken in de herfst.

1. Dagcrème
In de herfst en winter is je huid wel toe aan wat extra voedende 
verzorging. Veel vrouwen gebruiken het hele jaar door dezelfde 
crème. Dat kan natuurlijk prima, maar in de herfst en winter heeft 
je huid toch net even wat extra’s nodig. Bovendien is afwisseling 
ook beter voor de huid. Door de gure en koude wind en de 
droogte en warmte van de verwarming wordt je huid trekkerig 
en ontstaan er sneller scheurtjes en rode vlekjes. In de zomer is 
het belangrijk dat je gezichtsverzorging UV-filters heeft, maar in 
de winter is het van belang dat de crème extra voeding biedt. Let 
erop dat je een dagcrème kiest die bij je huid past. Als je huid na 
een paar uur alweer droog aanvoelt, is de crème niet vet genoeg.

2. Bodybutter
Niet alleen je gezicht, ook de rest van het lichaam snakt naar 
extra verzorging. In de herfst en winter zijn er meer voedende 
producten beschikbaar dan in de zomer, dus de keuze is reuze! 
Smeer je lichaam sowieso in na iedere douchebeurt, maar als je 
merkt dat bijvoorbeeld je benen droog zijn, verwen ze dan extra 
in de ochtend of avond. Neem er ook even de tijd voor; zo heb 
je een fijn momentje voor jezelf. Sla de extra droge delen zoals 
scheenbenen, voeten, knieën en ellenbogen niet over.

3. Vaseline 
Vaseline is onmisbaar in je tas in de herfst. Dit product is onze 
beste kameraad voor droge lippen, maar wist je ook dat je het 
tinnetje voor veel meer dingen kunt gebruiken? Smeer droge 
plekjes zoals ellenbogen en nagelriemen ook eens in met het 
vettige goedje. Last van droge haarpunten? Een likje vaseline 
doet wonderen! Het temt pluizig haar en voorkomt gespleten 
haarpunten. Let op: gebruik niet te veel in de haarpunten, anders 
wordt het gauw vettig.

4. Handverzorging
Je zult ook merken dat je handen droger worden in de herfst en 
winter. Dit komt door de kou buiten en de droogte binnenshuis. 
Daarom geldt ook voor je handen: smeren, smeren, smeren! Zorg 
ervoor dat je een tube handcrème in je tas hebt en dat je er ook 
eentje hebt staan op plekken waar je vaak komt, bijvoorbeeld 
je werkplek. Wil je je handen even een boost geven? Smeer 

ze in met een vette crème, zoals bodybutter, trek hier katoenen 
handschoenen over aan en laat dit ’s nachts intrekken. Je zult 
merken dat je handen weer lekker zacht aanvoelen!

5. Drinken
Hydratatie komt niet alleen van buitenaf, maar ook van binnenuit! 
Zorg er dan ook voor dat je genoeg drinkt. Water drinken is 
sowieso goed voor je huid, in welk seizoen dan ook. Vind je 
het lastig om voldoende te drinken op een dag? Zet dan een 
grote kan water op je bureau en spreek met jezelf af dat je deze 
sowieso moet leegdrinken. Ook zijn er verschillende apps waarin 
je kunt bijhouden hoeveel water je hebt gedronken en deze apps 
geven ook herinneringen wanneer je weer moet drinken. Vind je 
water saai en eentonig om te drinken? Wissel af met bijvoorbeeld 
kruidenthee of doe wat munt in de kan met water voor de 
afwisseling.

6. Scrub!
Je zou denken dat je vooral in de zomer je huid moet scrubben, 
maar ook in de herfst is het niet verkeerd om dit één keer in de 
week te doen. Als je scrubt, vernieuwen de huidcellen en stimuleer 
je ook het herstelproces van de huid. Hiermee voorkom je dat 
je huid dof wordt en ontstaan er minder snel velletjes. Smeer je 
na de scrubbeurt weer goed in met een voedende bodylotion of 
bodybutter.

7. Lippen
Zijn je lippen droog en schraal en werkt vaseline niet meer goed? 
Probeer dan eens een lipscrub. Deze kun je heel gemakkelijk zelf 
maken met bijvoorbeeld kokosvet en suiker of honing, olijfolie, 
vaseline en suiker. Wrijf de scrub voorzichtig in ronddraaiende 
bewegingen op je lippen en laat het vijf minuten intrekken. Spoel 
vervolgens goed af en smeer daarna in met een lippenbalsem.

De herfst heeft zijn intrede gedaan en we gaan het 
gure en koude weer tegemoet. Ook de verwarming gaat 
weer aan en daar kan je huid een behoorlijke shock 
van krijgen. Hoog tijd dus om je huid goed voor te 
bereiden op het herfstweer!
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Abel. Albrandswaardsedijk 196 • 3172 XB Poortugaal • T (010) 501 15 00 • www.abel-restaurant.nl

OP ZOEK NAAR DE MOOISTE DAG 
VAN UW LEVEN?

Laat Abel. de gehele bruiloft voor u regelen.

ACTIVITEITEN
RESTAURANT

Sinds 18 augustus is Flair 
gevestigd in een ruimer pand 
aan het J. Louwerensplein. 
,,Die stap was nodig, want 
na vier jaar waren we aan de 
Julianastraat uit ons jasje 
gegroeid”, vertelt Margreet 
Heiden. ,,Hier kunnen we niet 
alleen nog meer aanbieden, 
maar alle kleding ook veel 
overzichtelijker presenteren.”

Het concept van Flair is niet gewijzigd. Nog steeds kunnen vrouwen 
van alle leeftijden er moderne kleding voor elke gelegenheid vinden. 
Wekelijks komen er nieuwe items binnen, zodat het altijd leuk is 
om even te snuffelen. Natuurlijk speelt Flair bij de inkoop in op de 
seizoenen en de trends van het moment. Margreet merkt nu al dat 
de verhuizing positief uitpakt. ,,We zitten hier duidelijk meer in het 
zicht. In de afgelopen tijd zijn er al veel vrouwen naar binnen gestapt 
die ons opnieuw ontdekt hebben”, zegt ze. In de nieuwe winkel is 
bovendien een speciale wachttafel geplaatst voor mannen, waaraan 
zij comfortabel kunnen aanschuiven als hun partner naar aanvulling 
voor haar garderobe speurt.

Flair
J. Louwerensplein 4
3161 WC Rhoon
T: 010-2233223

Flair heeft na verhuizing 
     nog meer te bieden
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Monnom Kinderkleding
Strawinskiplein 8 | 3161 WG Rhoon | 010-5012643

www.monnomkinderkleding.nl

-�Bruids-�en�Gelegenheidstaarten

-�Kindertaarten

-�Bakworkshops

-�Bakgrondstoffen�en�Gereedschappen

Uw�specialist�in�maatwerk�Petits�Fours

Tijsjesdijk�7

3161�CV�Rhoon

t:�010-7370865

I:�www.kcsbakery.nl

FB:�kcsbakery

Geen�volle�koelkasten,

wij�leveren�7�dagen

per�week!

Vers�is�altijd�lekkerder!

Veel plezier voor 
weinig geld!

Jetzt geht’s los in het mooie Oostenrijk, al 
jaren een populaire bestemming voor de 
liefhebber van wintersport. Wie op zoek is 
naar maximaal plezier voor weinig geld, 
heeft mogelijkheden genoeg in Oostenrijk. 
Het altijd gezellige Hinterglemm in het 
Salzburgerland bijvoorbeeld. Er zijn diverse 
hotels met een ideale ligging, namelijk 
direct aan de piste of aan de lift.

Zin om er eens lekker tussenuit te gaan of gewoon toe aan vakantie? 
De redactie van dit magazine in elk geval wel. Wij zetten daarom 
enkele inspirerende reistips op een rij. Die delen we natuurlijk 
graag met u. Wij raakten in ieder geval heel enthousiast. De koffers 
staan al klaar!

Ontdek de Dolomieten

Wie eens iets anders wil proberen kan 

terecht in de Italiaanse Dolomieten. 

Eindeloze pistes met een ultieme challenge 

voor de skiliefhebber: de Sella Ronda. 

Een prachtige ronde door de schitterende 

natuur, waarbij je vier bergpassen passeert. 

De ronde kan zowel met de klok mee 

als tegen de klok in worden gemaakt, 

waarbij de moeilijkheidsgraad verschilt. 

Een Italiaanse après-ski vol culinaire 

hoogtepunten is ook de moeite waard om 

ontdekt te worden!

De pracht van de 
Franse Alpen
Nabij Zwitserland, in de Franse Alpen, 
vinden we Châtel. Een sneeuwzekere 
bestemming die steeds populairder 
wordt voor de wintersportliefhebber. De 
skiliefhebber kan hier ook zijn hart ophalen. 
Ruim 650 km aan pistes en een skigebied 
dat qua hoogte varieert van 930 tot 2460 
meter, dat klinkt hen als après-skimuziek in 
de oren. Vanuit de Franse Alpen kun je ook 
kiezen of je richting Frankrijk of Zwitserland 
wilt skiën. Beide kanten op is er genoeg 
moois te zien.

Scandinavisch skiplezier
Wintersport in Zweden? Daar denkt misschien 
niet iedereen aan, maar dat is onterecht. In 
Åre, het grootste skigebied van Scandinavië, 
heb je namelijk zeker sneeuw. Ontspannen 
genieten van de rust en ruimte in de Zweedse 
natuur, ondertussen zoevend over de 
besneeuwde bergen. Er is een uitgebreid 
aantal hotels, dat veelal ook allerlei vormen 
van vermaak voor heel het gezin aanbiedt.

Kindvriendelijk 
wintersporten in 
Tsjechië

Gaan de kinderen mee op wintersport? 

Dan is Tsjechië een aanrader. Weliswaar 

niet in de Alpen, maar wel sneeuwzeker, 

voordelig en kindvriendelijk. Er zijn 

uitdagingen genoeg in de ‘Sneeuwkop’. 

Probeer bijvoorbeeld het hoogste punt van 

het Reuzengebergte te bereiken of ga met 

de kinderen naar Lipno nad Vltavou, een 

van de mooiste dorpjes van Tsjechië. Een 

speeltuin van sneeuw!

De leukste 
WINTERSPORTBESTEMMINGEN!
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ADVERTORIAL

 MYSC BEAUTYSALON

MYSC rolt haar expertise uit in het hoog-
waardige schoonheidsinstituut MYSC 
beautysalon, welke volledig aansluit op 
het winkel- en onlineconcept en u als klant 
letterlijk en fi guurlijk van ‘top tot teen’ 
wordt bediend. MYSC beautysalon volstaat 
met de nieuwste technieken, vak expertise 
en hoogwaardige apparatuur, waardoor 
huidverbetering een feit is.

Persoonlijke aandacht, een uitgebreid 
assorti ment, luxueuze en bijzondere merken 
met daarbij een passend advies. Dat alles 
maakt het verschil bij MYSC. Boek nu 
een behandeling, ontdek wat wij voor uw 
huid kunnen betekenen en ga stralend de 
feestdagen in! 

MYSC beautysalon  |  Dorpsdijk 142 a/b 
Rhoon  |  010-5011541  |  www.mysc.nl

Een culinaire Kerst 
 op 24, 25 en 26 december

in Dordrecht

Kijk voor het menu op: 

www.art-dining.nl/kerstmenu

Kijk voor het menu op: 

www.bellevuegroothoofd.nl

Kijk voor het menu op: 

www.depoortvandordt.nl/kerst

Kijk voor het menu op: 

www.bellevuegroothoofd.nl

Museumstraat 38 
(078) 632 91 00 

Boomstraat 37 
(078) 633 25 00

Groothoofd 1 
(078) 633 25 15

Boomstraat 37 
(078) 633 25 00

www.gasterhoon.nl

Eet u graag thuis met de feestdagen? 
Bestel dan gemakkelijk onze cateringgerechten via de website.

Kerstlunch
buffet 

25,00 p.p.

3 gangen 
Kerstdiner
29,50 p.p.

3 gangen 
Kerstlunch 
32,50 p.p.

4 gangen 
Kerstdiner
39,50 p.p.

onderdeel van de GasteRhoon-groep

4 gangen
Kerstlunch
52,50 p.p.

6 gangen 
Kerstdiner
69,50 p.p.

Kerstlunch
buffet 

39,50 p.p. ALL-IN

Kerstdinerbuffet
39,50 p.p. ALL-IN
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Liefde voor dieren staat centraal bij 
   Uw Dierspecialist ChaNa 
Wie binnenstapt bij Uw Dierspecialist ChaNa voelt 
direct de warme sfeer, waarin de liefde voor dieren 
centraal staat. Kinderen stappen spontaan even 
binnen om de konijnen te aaien, een hond houdt 
tijdens een uitlaatronde niet toevallig halt bij de 
voordeur en het vriendelijke personeel staat voor 
iedereen klaar. De bijzondere dierenwinkel, die ook 
plaats biedt aan dagbesteding en beschut werk, heeft 
overduidelijk de gunfactor. ,,Wij willen het beste voor 
uw huisdier en die insteek wordt gewaardeerd”, 
zeggen eigenaar Cobus Kabel en zijn neef en beoogd 
opvolger Maarten.

Uitgebreid advies
Iedereen kan met vragen terecht bij ChaNa. Cobus heeft 
absoluut verstand van zaken. Zijn kennis is zelfs dusdanig dat 
ChaNa als een van de weinige dierenwinkels de Animal Health 
Exclusive lijn mag verkopen. ,,Als je eenmaal met Cobus aan 
de praat raakt, ben je vaak wel een tijdje zoet. Je belandt dan 
écht in zijn wereld. Het voordeel is dat je dan wel meer te weten 
komt dan je eigenlijk vroeg”, vertelt Maarten lachend. Op het 
gebied van advies ontbreekt het dus aan niets. ,,Maar ook 
daarbij staat het welzijn van het dier voorop. Als we denken 
dat het beter is, sturen we klanten bijvoorbeeld door naar de 
dierenarts”, voegt Cobus toe.

Presentatie
Het gevarieerde assortiment van ChaNa bevat naast de 
gebruikelijke producten een bijzonder ruim aanbod aan 
gezondheidsproducten, ook op homeopatische basis, en 
natuurlijke voeding. Onlangs is de winkel licht veranderd. 
,,We hebben diereilanden gecreëerd waar onder andere 
jonge konijnen en hamsters in een diervriendelijke omgeving worden 
gepresenteerd. Ze kunnen daarin ook goed bewegen”, zegt Maarten. Binnenkort 
volgt de tweede fase, waarin een soort hooischuur ontstaat. ,,Voor ons levert dat weer 
een stukje opslagruimte op. Zo blijven we altijd bezig”, vertelt Cobus.

Familiebedrijf
Het familiaire karakter – de winkel biedt ook een plek waar dochters Chantal en 
Natascha vanwege een verstandelijke beperking terecht kunnen voor dagbesteding 
– komt duidelijk terug in de warme sfeer bij ChaNa. Vooral op de vrijdagavond, als 
ChaNa als een van de weinige winkels in het centrum geopend blijft, is het vaak erg 
gezellig. Ook op andere dagen weten veel klanten ChaNa te vinden. ,,Fijn dat we 
die gunfactor hebben, want als ondernemer moet je ongeacht de achtergrond van de 
werkwijze uiteindelijk het hoofd boven water houden”, sluit Cobus af.

Ook op zoek naar het beste voor uw huisdier? 
Kom dan eens langs bij ChaNa!

Uw Dierspecialist ChaNa
Strawinskiplein 20
3161 WG Rhoon
T: 010-5018923
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GEZELLIG EEN AVONDJE UIT
MET VRIENDEN OF FAMILIE?

Natuurlijk bij Abel.

ACTIVITEITEN
RESTAURANT

Abel. Albrandswaardsedijk 196 • 3172 XB Poortugaal • T (010) 501 15 00 • www.abel-restaurant.nl

     Gezelligheid in de  
wintermaanden begint bij

De kerstdagen zijn in aantocht. 
Bij Myosotis Bloemen, een van de 
grootste bloemenwinkels in onze 
regio, is dit al goed zichtbaar. 
Goud, zilver, het traditionele groen 
en leuke kerstartikelen sieren de 
winkel. ,,We hebben alles om het in 
huis sfeervol en gezellig te maken 
tijdens de wintermaanden.”

Myosotis Bloemen
J. Louwerensplein 6
3161 WC Rhoon
T: 010-5015969
I: www.myosotisbloemen.nl
E: info@myosotisbloemen.nl

Myosotis Bloemen

Nu de zomer definitief achter ons ligt, speelt het dagelijks leven zich steeds 
meer binnenshuis af. Myosotis Bloemen verkoopt diverse accessoires, onder 
andere van D&M depot. Dit merk staat er om bekend dat het net even wat 
apartere producten maakt. Waar u ook voor komt, een deskundig advies op 
maat is altijd gegarandeerd. ,,Als extra service komen we zelfs aan huis om 
te adviseren. Het is belangrijk om te zien waar een plant staat en of die daar 
wel zal gedijen. Voor potten geldt dat ze moeten passen in het interieur.”

Het advies komt van een enthousiast, veelzijdig team. ,,Zij vormen de 
drijvende kracht achter Myosotis. Onze medewerkers zijn stuk voor stuk 
gediplomeerd, beschikken over hartstikke groene vingers en zitten boordevol 
creatieve ideeën. Bovendien hebben ze allemaal hun eigen specialiteit.”

Laat u dus gerust bijstaan in de zoektocht naar een mooi boeket, plant 
of decoratie. Myosotis Bloemen speelt met het ruime, actuele assortiment 
altijd in op de seizoenen. Liever een bloemetje laten bezorgen? Ook dat 
is geen probleem. Myosotis Bloemen is aangesloten bij Fleurop, waardoor 
gegarandeerd goede kwaliteit wordt geleverd in binnen- en buitenland.
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METROPOLE BY BAAN • INTERIORS DMF • KEIJSER&CO • ERIC KUSTER • RAPTURE INTERIOR LUXURY 
CARTE COLORI • LIGHTS BY EVE • LAYER BY ADJE • DURAN LIGHTING & INTERIORS • BAOBAB • PRADES • ONNO
DESIGNERS GUILD • EBRU • CASAMANCE • CHIVASSO • ZINC • LIZZO • ELITIS • ROMO • DESIGNS OF THE TIME REGULIERE OPENINGSTIJDEN

do - vrij - za van 10.00 - 17.30 uur 
di - wo op afspraak

ROTTERDAM

DORDRECHT
RHOON

WWW.SOBERENSJIEK.NL

SLOTSEDIJK 199
3161 PG RHOON

T 010 506 91 37

Sober&Sjiek_Beleef-Rhoon_A4_2017.indd   1 12-10-1741   10:34

Sober & Sjiek
Slotsedijk 199, 3161 PG Rhoon
T: 010-5069137, M: 06-41859733
I: www.soberensjiek.nl, E: info@soberensjiek.nl

Inspiratiebron voor  
levend interieur

De showroom van Sober & Sjiek, gevestigd in een 
authentiek pand aan de Slotsedijk, is een sfeervolle 
inspiratiebron voor iedereen die op zoek is naar een 
mooi, levend interieur. Bezoekers kunnen zich in stijl 
laten adviseren door eigenaresse Anneke Blauw en 
haar team, want de inrichting geeft een mooi beeld 
van waar Sober & Sjiek voor staat.

Totaalplaatje
,,Wonen is een beleving”, zegt Anneke. Met die formule in het 
achterhoofd heeft ze de showroom ingericht. Het heeft geresulteerd 
in een warme, sfeervolle omgeving waar een totaalplaatje aan 
meubels, raamdecoratie, verlichting, exclusieve accessoires en 
groendecoraties te vinden is. Anneke merkt dat klanten dit als 
prettig ervaren. ,,Wij bieden bewust alles onder één dak aan. Het 
scheelt de klanten enorm veel tijd, omdat wij hier voor iedereen 
een mooi en persoonlijk palet kunnen creëren.”

Alle aandacht
Hoewel de Slotsedijk geen zichtlocatie is, wordt Sober & Sjiek 
prima gevonden. Bezoekers komen zelfs uit heel het land. 
,,Mensen stappen meestal gericht binnen. Dat is prettig, want 
zo kunnen wij ze alle aandacht geven”, vertelt Anneke. Samen 
met haar enthousiaste team neemt zij de klant bij de hand in de 
zoektocht naar een nieuw interieur. Adviseren is niet voor niets een 
van de sterke punten van Sober & Sjiek.

Contrast aanbrengen
De huidige trend is een complete stijlverandering in het interieur. 
Leuk, maar niet altijd eenvoudig. ,,Mensen vinden het vaak 
lastig om te bepalen waar ze moeten beginnen. Daar helpen 
wij natuurlijk graag bij”, vertelt Anneke. Sober & Sjiek heeft 
mogelijkheden genoeg. ,,Mix & match blijft het uitgangspunt. 

Modern met natuurlijke objecten en botanische producten, sober 
met sjiek of juist stoer. Dat zorgt voor karakter. Om spanning in 
een interieur te krijgen, is een tikje contrast nodig. Het is een leuke 
kunst om daarvoor te zorgen!” Om klanten op weg te helpen, 
wordt bovendien ieder seizoen een impressie gegeven van een 
bijpassende stijl.

Nieuwsgierig of toe aan een 
verandering van het interieur? Kom 
dan snel eens langs en ontdek wat 
Sober & Sjiek voor u kan betekenen! 
De showroom kan nu ook virtueel 
worden bekeken in Google Streetview. 
Surf daarvoor snel naar de website.



Het is weer tijd 
voor de tuin

Offi cieel dealer

Nijverheidsweg 29, Rhoon, 010-501 11 50, www.antwantuintotaal.nl

 

Enjoy the end of 

2017 
in style! 

 
 

 
 

Fall/Winter 2017 
 

Langzaam dalen de temperaturen en worden de dagen korter, 
de winter doet zijn  intrede.  
Wij kijken er naar uit u weer te mogen helpen bij het vinden van 
een wintergarderobe die aansluit op de trends van aankomend 
seizoen, maar waar u zich ook comfortabel en zelfverzekerd in 
voelt! De winkel hangt vol met de F/W collecties van al onze 
vertrouwde merken, maar daartussen hangt ook die van onze 
nieuwkomer: InWear, voor de moderne vrouw die zich graag 
vrouwelijk en zelfverzekerd kleedt. 
 
Nieuwsgierig? Kom snel een kijkje nemen! 
 

 

 

Damesmode 
 

Openingstijden 

Di - Vr  09:00 – 17:30 
Za  09:00 – 17:00 
Zo & Ma Gesloten 
 
Tel: 010 501 5583 
Julianastraat 53 – 55 
Rhoon 
 

 
Pasen
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Bij Auto Hoogenboom is de SKODA Fabia Combi Drive zeer 
compleet samengesteld en leverbaar uit voorraad in diverse kleuren.

ŠKODA Fabia
Combi Drive 

van €19.995,-
voor €18.995,-

RIJKLAAR!

De ŠKODA Fabia Combi Drive
1.0 TSI 95pk uitgerust met o.a.:
    Navigatie
    Automatische airconditioning
    Cruisecontrol
    Parkeersensoren achter
    Metallic lak
    Getint glas v.a. de middenstijl

Liever Private 
Lease rijden?

U rijdt deze auto 
van €345,- voor 

€329,-
(48 maanden/10.000 kilometer per jaar)

P/M

*Actie geldig zolang de voorraad strekt. Vraag naar de voorwaarden.
Afbeelding wijkt af van specificaties.

ŠKODA Barendrecht
Zwolseweg 56, 2994 LB
0180 - 53 28 11
www.autohoogenboom.nl

ŠKODA Spijkenisse
Schenkelweg 2, 3201 LL
0181 - 65 06 70
info@autohoogenboom.nl

AUTO HOOGENBOOM

Hotdogs, wie is er niet dol op? En dan vooral die culinaire 
variant die bij hippe restaurants op je bord belandt. Een 
feestje om te zien! Wie zelf eens aan de slag wil om in de 
keuken zo’n luxe hotdog te maken, moet onderstaand recept 
zeker lezen. Vergeet het kleffe broodje, ruim baan voor de 
gepofte zoete aardappel. Voedzaam, avondvullend, leuk en 
creatief, maar bovenal verantwoord én lekker. Wacht vooral 
niet en proef het zelf.

De zoete aardappel is hot
De zoete aardappel is een van dé foodtrends van 2017. Je kunt er 
namelijk heel veel kanten mee op. Ze worden verwerkt in friet, stamppot, 
rösti, kerriesoep of als snackballetjes. En dus ook in hotdogs. Met recht 
een aanrader. Niet alleen het recept doet een beroep op je creativiteit, 
ook de keuze voor de toppings kan zo origineel als je zelf wilt. Van 
gebakken uitjes tot augurk en van rauwkost tot rode kool en een eitje. 

Aan de slag! 

Wat moet je doen?
1.  De oven voorverwarmen op 200 graden (180 

graden hete lucht) en de zoete aardappels aan de 
buitenkant schoonmaken onder de kraan. Dep ze 
droog met een keukenpapiertje en snijd de ‘kontjes’ 
eraf. Besmeer de aardappelen vervolgens met 
olijfolie, waarbij je ervoor moet zorgen dat de olie 
over de gehele zoete aardappel is verdeeld. Maak 
daarna met een vork op een aantal plekken gaatjes 
in de zoete aardappels en wikkel ze tenslotte in 
aluminiumfolie.

2.  Leg de zoete aardappelen voor ca. 45-55 minuten 
in de oven. Check of de aardappelen gaar en zacht 
zijn door zachtjes in de aardappel te knijpen of er 
een vork in te prikken.

3.  Kook in de tussentijd de rode kool gaar in een 
pannetje zoals staat omschreven op de verpakking, 
waarschijnlijk zo’n 20 minuten. Bak daarna de 
runder chipolata worstjes gaar. Kook de eieren in 
zo’n 5 minuten hard. Maak de saus door de mosterd 
en mayonaise met elkaar te mengen en verdun 
eventueel met wat water. Snijd het bosuitje fijn en zet 
dit even apart.

4.  Snijd de zoete aardappel open en leg er een worstje 
in. Verdeel daarna wat rode kool over het vlees, de 
augurken, partjes ei, fijngesneden bosuitjes en doe 
er een schep van de mosterdsaus overheen. Strooi er 
als laatste wat gebakken uitjes overheen en zie daar, 
de hotdog van zoete aardappel is klaar. Serveer de 
overgebleven rode kool, worstjes en toppings apart, 
want het is erg lekker om dit af en toe aan te vullen.

Wat heb je nodig?:

Voor 2 personen

• 2 grote zoete aardappels

• 4-6 runder chipolata worstjes

• 300 gram rode kool

• ± 10 plakjes zoetzure augurken

• gebakken uitjes

• 2 eieren

• 1 bosuitje

• cherrytomaatjes

• 1 eetlepel mosterd

• 1 eetlepel (light) mayonaise

• aluminiumfolie

FOOD
Recept voor overheerlijke hotdogs van zoete aardappel
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ACTIVITEITEN
RESTAURANT

ACTIVITEITEN
RESTAURANT

&

EVENT, PARTIJTJE, RECEPTIE? 
OF GEWOON EEN FEESTJE VIEREN?

Laat Abel. & Tasman. het voor u regelen.

Abel. Albrandswaardsedijk 196 • 3172 XB Poortugaal • T (010) 501 15 00 • www.abel-restaurant.nl

Beautytips van MYSC 

De feestdagen zijn in aantocht! Natuurlijk wil je straks ‘dressed to kill’ aan de eettafel 
verschijnen, maar je kleding is natuurlijk niet het enige waarmee je kunt shinen. De redactie 
stapte daarom binnen bij MYSC en vroeg de specialisten om een aantal tips op het gebied van 
make-up. Als extra kers op de taart kregen we ook nog wat leuke cadeautips mee. Leuk voor 
onder de kerstboom of voor in de zak van Sinterklaas.

 Cadeautips van MYSC voor hem & haar!
Ontdek de lekkerste geuren, de fijnste verzorgingsproducten, de mooiste 
beautyproducten en de leukste cadeaus voor hem en haar bij MYSC!
Tip: Verras ook dit jaar weer jezelf, familie, vrienden of geliefden met een van de 
prachtige items binnen de feestcollectie van Molton Brown. Prachtige giftsets die 

ontzettend leuk zijn om te geven én te krijgen!

Molton Brown Christmas Bauble giftset € 30,- 

De tip van onze 
specialisten en make-up artists 

VOOR NA

Ervaar een prachtige sun-kissed glow, óók tijdens de herfst- en winterdagen, 
door de magie van de legendarische Guerlain Terracotta Poudre Bronzante 
én Terracotta Light Bronzing Powder! Geïnspireerd door een reis naar het 
hart van de woestijn, vangt het de reflecties van de zon en verlicht de teint 
onmiddellijk met een mythische glow!€ 46,54

€ 45,61

De Russian Volume wimperextensions van Misencil geven een royale en glamoureuze 
uitstraling voor een Hollywood look waarbij de focus ligt op volumineuze wimpers zonder 
schadelijke effecten voor de natuurlijke wimpers. Er worden drie of vijf wimpers op één 
eigen wimper geplaatst. De wimpers van Misencil zijn flexibel, comfortabel, zijdezacht 
en waterproof. De techniek die wordt gebruikt is veilig, pijnloos en ontspannend. Na de 
behandeling bent u gegarandeerd van een spectaculaire oogopslag!

*One-by-one € 119,- nieuw set (opvullen vanaf € 39,-) 
*Russian Volume € 149,- nieuw set (opvullen vanaf €45,-) 

Wil je glamoureus de feestdagen ingaan? 
Ontdek dan de nieuwste trend op het gebied van 
Wimperextensions, Russian Volume, voor de meest 
intense volumineuze oogopslag met Misencil. 
Onze beauty specialisten Romy & Vera vertellen je 
hier graag meer over!

MYSC Parfumerie | Rijsdijk 11 | Rhoon | 010-5011541 | www.mysc.nl
MYSC Beautysalon | Dorpsdijk 142 A/B | Rhoon | 010-5011541 | www.mysc.nl

Nieuw bij MYSC: De prachtige bath- en 
body collectie van L’Objet. Gun jezelf een 
moment van totale ontspanning met de heerlijk 
ruikende Bath Salt of verwen de huid met de 
verzachtende hand- en bodylotion.

L’Objet Bath Salt Rose Noire € 55,-



Contact uw malibu boten nl uw malibu dealer nederland 

voor nieuwe en gebruikte malibu boats  

info@malibuboten.nl          www.malibuboten.nl

The next generation mxz is here....
the all new 2017 22 mxz & 24 mxz
creating awesome wakes & waves
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Lint Notarissen 
weet waaraan u moet denken bij de 
aanschaf van een woning
Algemene praktijk
De oorsprong van Lint Notarissen, een algemene notarispraktijk, ligt 
in de Krimpenerwaard. Toen er ruimte ontstond voor een nieuwe 
notaris in Rhoon, besloot Johan Verwoerd die uitdaging aan te 
gaan. In 2013 vestigde hij zich in het huidige kantoor, waarmee 
het werkgebied van Lint Notarissen verder werd uitgebreid. ,,In 
de dagelijkse praktijk richt ik mij vooral op de overdracht van 
woningen en onroerend goed, het persoons- en familierecht en het 
vennootschapsrecht. Vaak overlappen deze gebieden elkaar wel”, 
legt hij uit.

Schenkingsvrijstelling
Het is algemeen bekend dat de lage rentestand de woningmarkt in 
beweging heeft gekregen. Ook bij Lint Notarissen merkt men dat 
meer mensen een huis kopen en dus uiteindelijk aankloppen bij de 
notaris. Johan Verwoerd heeft wel een tip voor hen: ,,De mogelijkheid 
om te profiteren van de verhoogde schenkingsvrijstelling voor een 
eigen woning. In 2016 was die afgeschaft, maar sinds dit jaar is het 
weer permanent mogelijk om kopers tot veertig jaar een geldbedrag 
te schenken. Dit bedrag mag oplopen tot maximaal 100.000 euro. 
Een erg interessante optie om de financiering rond te krijgen.”

Afspraken voor ongehuwden
Na de aankoop van de woning is het onder de loep nemen van 
de afspraken tussen de kopers vaak een logisch vervolg, zeker bij 
ongehuwde partners. ,,Het is zeer verstandig om na te gaan of alles 
goed geregeld is. Stel dat beide partners bij de financiering geld 
uit eigen middelen inbrengen, maar dat de hoogte van dit bedrag 
verschilt. Dan is het belangrijk om duidelijk vast te leggen hoe dit later 
eventueel vereffend kan worden”, vertelt Johan Verwoerd. Natuurlijk 
zijn dit zaken waar stellen bij een leuke gebeurtenis als de aankoop 

van een woning liever niet aan denken, maar de praktijk leert dat 
helaas niet alle relaties stand houden en dat het dus toch raadzaam is 
hier vooraf aan te denken. Het testament verdient evenveel aandacht, 
want partners zijn niet automatisch elkaars erfgenaam!

Op tijd de notaris benaderen
Kortom, allemaal zaken waarover goed moet worden nagedacht 
en waarbij het lonend kan zijn om de notaris er al vroegtijdig bij 
te betrekken. ,,Het voorkomt vervelende verrassingen achteraf. Een 
voorbeeld is de verkoop van onroerend goed uit een nalatenschap. 
Daarbij is niet altijd duidelijk wie nu de verkoper is. Soms komt de 
koopovereenkomst al bij ons terecht en blijkt vervolgens dat een ex-
echtgenoot ook nog zeggenschap heeft”, sluit Johan Verwoerd af.

Voorkomen is beter dan genezen, dus 
als u van plan bent binnenkort een 
woning te kopen, denk dan ook aan 
de notaris! Meer weten? Neem gerust 
contact op.

Lint Notarissen
Parallelstraat 1
3161 BD Rhoon
T: 010-8209788
I: www.lintnotarissen.nl
E: j.h.verwoerd@lintnotarissen.nl

De meeste mensen brengen alleen een 
bezoek aan de notaris op het moment dat 

zij een huis kopen. En dat is zonde, 
als het aan mr. Johan Verwoerd van Lint 
Notarissen ligt. ,,In veel gevallen is 
het de moeite waard om de notaris al 

in een eerder stadium te benaderen voor 
informatie”, vertelt hij in het pand aan 

de Parallelstraat in Rhoon.

T: 088 - 546 86 00     E: info@lintnotarissen.nl     I: www.lintnotarissen.nl

Krimpen aan den IJssel - Lekkerkerk - Rhoon -
Bergambacht - Hoogvliet - Capelle aan den IJssel
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Van A tot Z ontzorgen
HB Interieurs onderscheidt zich door de 
wijze waarop het de klant van A tot Z 
wil ontzorgen. Op locatie behangen en 
schilderen, wanden stuken, verven of zelfs 
het verplaatsen van een meubel is voor HB 
Interieurs geen enkel probleem. Sterker nog, 
Henk ziet het als vanzelfsprekend: ,,Wat 
mij betreft stopt het niet na de aanschaf van 
een product, maar begint het dan pas. Een 
stukje advies, meedenken, allemaal om onze 
klanten buitengewoon goed te helpen.”

Raamdecoratie in alle soorten en maten
HB Interieurs biedt alle soorten raamdecoratieproducten van 
bekende merken aan. Van gordijnen en vitrage tot lamellen, plissés 
en duettes. Als Luxaflex® Inspiration dealer is er uiteraard volop 
keuze uit het assortiment van dit gerenommeerde merk.

HB Interieurs
Strawinskiplein 3
3161 WG Rhoon
T: 010-5060800
I: www.hbinterieurs.nl

HB Interieurs, 
buitengewoon goed voor binnen!
Nu de donkere, koude maanden zijn aangebroken, brengen we 
doorgaans weer veel tijd door in huis. Begint het te kriebelen 
om het interieur weer eens van een andere uitstraling 
te voorzien? Dan is een bezoek aan HB Interieurs aan het 
Strawinskiplein een ideaal vertrekpunt. Het uitgebreide 
assortiment biedt immers inspiratie voor de hele woning, van 
plafond tot vloer. Eigenaar Henk Brökling en zijn team nemen  
de klanten bovendien graag alle zorgen uit handen.

Complete woninginrichter
HB Interieurs mag gerust een zeer complete woninginrichter worden 
genoemd. Voor uw vloer: Tapijt / Laminaat / Hout of de nieuwe 
trend de PVC Vloer. Voor uw wanden: Wandbekleding zoals 
behang maar ook stuc- en schilderwerk. En voor de slaapvertrekken: 
Bedden / Matrassen en beddengoed. En voor uw ramen: Gordijnen 
/ Vitrage en natuurlijk alle verkrijgbare zonwering voor binnen en 
buiten. Geregeld zijn er aantrekkelijke aanbiedingen.

Vaste acties
Er zijn bovendien altijd vaste acties. 
,,Bij aankoop van tapijt, lijm en 
ondertapijt stofferen wij de trap gratis”, 
vertelt Henk. Bovendien heeft u bij HB 
Interieurs al vanaf € 42,95 een compleet 
gestoffeerde PVC vloer. Kortom, niet 
alleen qua prijs interessant, maar ook 
qua gemak. 

Nieuwsgierig? Kom ter inspiratie gerust eens 
langs in de winkel.

Maatwerk
Voor heel veel producten geldt 
bovendien dat HB Interieurs 
maatwerk kan leveren. Logisch, 
want geen enkele woning is 
volledig hetzelfde. ,,Schroom dus 
vooral niet om uw wensen kenbaar 
te maken. Wij beseffen dat een 
woning belangrijk is voor mensen. 
U brengt er immers dagelijks heel 
wat uren in door, dus alles moet 
kloppen”, sluit Henk af.

Luxaflex® PowerView® Motorisation – 
Smart shades that simplify your life
ACTIE! Tot en met 15 november gratis
Hub Kit bij 3 PowerView® aangedreven 
producten.



ACTIVITEITEN
RESTAURANT

GEZELLIG EEN LEKKER HAPJE ETEN
MET VRIENDEN OF FAMILIE?

Natuurlijk bij Tasman.

Abel. Albrandswaardsedijk 196 • 3172 XB Poortugaal • T (010) 501 15 00 • www.abel-restaurant.nl

Boven KEES
Boven KEES in Poortugaal is 
dé geschikte locatie voor uw  
zakelijke meeting.

• sfeervolle zaal

• inclusief beamer

• centrale ligging

• gratis parkeergelegenheid

•  goed bereikbaar met  

OV en auto

KEES

Boek Boven KEES via: restaurantkees.nl  |  010-5015511  |  Kruisdijk 8  |  Poortugaal

Droomhuis gevonden? Maak goede afspraken!

Hoogvliet
Hoogvlietsekerkweg 152, 
3194 AM Hoogvliet-Rotterdam 
Tel. 010 - 820 97 98 

Rhoon
Parallelstraat 1

3161 BD Rhoon
Tel. 010 - 820 97 88 www.lintnotarissen.nl

Droomhuis gevonden? Maak goede afspraken!

Hoogvliet
Hoogvlietsekerkweg 152, 
3194 AM Hoogvliet-Rotterdam 
Tel. 010 - 820 97 98 

Rhoon
Parallelstraat 1

3161 BD Rhoon
Tel. 010 - 820 97 88 www.lintnotarissen.nl
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Horizontale 

Jaloezieën

Houten Jaloezieën

Rolgordijnen

Twist® Shades

Duette® Shades

Plissé Shades

Roman Shade

Verticale Jaloezieën

Silhouette® Shades

Facette® Shades

Dakramen

Horren

Elektra

Optimale zonwering tijdens de wintermaanden? 
Dat kan met Luxaflex ® DUETTE ® Shades!
Ook verkrijgbaar in TruFit uitvoering.

Kom voor meer informatie over dit product of 
een van de andere producten langs in onze 
showroom!

HB Interieurs
Strawinskiplein 3  |  3161 WG Rhoon
T 010-5060800  |  I www.hbinterieurs.nl

WINTER 
Woontrends

De dagen worden korter, de 
temperatuur daalt…. Juist, de 
koude maanden zijn in aantocht! 
De periode waarin je liever 
binnen blijft, gezellig thuis. 
Onder een plaid, lekker voor de 
openhaard, de kaarsjes aan. De 
redactie ging op onderzoek uit 
en laat door middel van drie 
voorbeelden en kleurstijlen 
enkele trends voor deze winter 
zien.

Warme bruin tinten

Doe uit die dikke winterjas en schop die schoenen in een hoek. 
Na zo’n lange dag is er toch niks prettigers dan even uitrusten 
op een berg kussens. De verleidelijke kleuren van dit seizoen zijn 
poederroze, burgundy en warme bruintinten. Voor de zeer intieme 
boudoirsfeer steek je vervolgens de kaarsen en windlichten aan, om 
te kunnen genieten van het zacht flikkerende licht. Heerlijk samen 
onder een romantisch plaid… oh la la!

Stoer en sturdy 

Mensen met lef vallen voor de tweede woontrend, namelijk stoer 
en sturdy. De kenmerken? Een lekker ruige inrichting of een 
industrieelachtig interieur met een luxe randje. Kortom, veel hout, 
staal, beton en leer, maar ook kelim stof verwerkt in dienbladen, 
kussens, poefs, bijzettafels, vachten en vloerkleden. Ben jij dapper 
genoeg?

Koninklijk blauw

De derde en laatste woontrend voor deze winter is koninklijk blauw. 
Een naam die niet voor niets is gekozen. De kleur blauw was vroeger 
zeer moeilijk te maken en alleen voorbehouden aan royalty’s. Nu 
kun jij thuis jouw eigen paleis prachtig stijlen in verschillende tinten 
blauw en emerald groene kussens, gemaakt van luxueuze stoffen. 
Als finishing woontouch plaats je hier en daar enkele goudkleurige 
woonaccessoires als kandelaars, vazen of pronkkistjes. Helemaal 
chique!
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Visie
De voetbalvereniging Rhoon is een familievereniging waarin 
ambitie en recreatie hand in hand gaan. Dat blijkt wel uit de visie 
die op de clubwebsite wordt gedeeld. Daarin staat het volgende 
te lezen: ,,Wij bieden onze leden een plezierige sportorganisatie, 
waarin zij hun voetbalactiviteiten kunnen beoefenen op zowel 
prestatief als recreatief niveau. Om dit te realiseren worden zowel 
op het veld (technisch) als naast het veld (organisatorisch) kwaliteit 
en faciliteiten geleverd. Een plezierige omgeving biedt de basis 
voor het verbeteren van de sportieve prestaties (en omgekeerd). 
Hierin maken wij geen onderscheid in geslacht, afkomst, religie of 
seksuele geaardheid. Zowel jongens/mannen als meisjes/vrouwen 
kunnen de voetbalsport met plezier beoefenen.”
VV Rhoon stelt zich tot doel vooral met eigen opgeleide spelers 
en speelsters tot een sportieve ontwikkeling te komen. Voor 
de prestatiegerichte spelers en/of speelsters is het streven om 
de selectie-elftallen te behalen, voor recreatieve spelers en 
speelsters wordt een laagdrempelige manier van respectvolle 
sportbeoefening aangeboden. Als vereniging voor en door leden 
vormt actieve betrokkenheid van de leden en vrijwilligers de basis 
. Binnen VV Rhoon heerst een sfeer van saamhorigheid. Daar past 
een solide financieel beleid bij, waarbij de uitgaven in gezonde 
verhouding staan tot de inkomsten uit contributie, sponsoring en 
kantineopbrengsten.

Maatschappelijke rol
Bij VV Rhoon wordt bovendien nadrukkelijk naar de toekomst 
gekeken, waarin de maatschappelijke rol een belangrijke positie 
inneemt. ,,Naast een beleid voor de korte termijn zetten wij ons 
in voor continuïteit op de lange termijn door structureel overleg 
met de regionale voetbalclubs en de lokale overheden inzake 
ons complex. Een intensieve samenwerking met buurvereniging 
WCR en herstructurering van de huidige locatie en/of nieuwbouw 
van de accommodatie op een nieuwe locatie is een doelstelling 
voor het seizoen 2020-2021. In deze toekomstvisie past ook 
de inzet van ons ‘clubhuis’ voor sociale projecten binnen de 
gemeenschap, waarbij gedacht wordt aan naschoolse opvang, 
huiswerkbegeleiding en activiteiten voor ouderen.”

De vereniging biedt de leden een geborgen omgeving waar 
respect voor normen en waarden gelden met speciale aandacht 
voor (de ontwikkeling van) de jeugd. Leden die activiteiten binnen 
de vereniging vervullen moeten een VOG kunnen overleggen. 
Niet alleen het leren in teamverband samen te spelen is van 
belang. Ook het organiseren van (internationale) toernooien en 
evenementen, waarbij kennis gemaakt wordt met leeftijdgenoten 
van buiten de eigen gemeenschap en cultuur, draagt daar aan bij.

Uitwerking
Om die doelstelling waar te maken, werkt VV Rhoon niet met actief 
aangetrokken spelers, maar de voetballers worden gerekruteerd uit 
de jeugdaanwas. De jeugdopleiding is daarom van groot belang, 
waarbij het uiteindelijke doel is om alle leeftijdsklassen de selectie-
elftallen zo hoog mogelijk (1e klasse en/of hoofdklasse) te laten 
spelen. In de diverse leeftijdsklassen wordt hier naartoe gewerkt en 
zijn vorming en weerstand belangrijker dan winnen. De overgang 
naar de senioren zal op die manier een minder grote stap zijn, 

dan wanneer het standaardteam op 2e of 3e 
klasse niveau speelt. Het niveau en de kwaliteit van 
de selectieteams bepalen de aantrekkingskracht 
op de jeugd, publiek en sponsoren. Verwaarlozing 
van de organisatie rond deze selectie leidt tot een 
lager ambitieniveau in alle geledingen. Met de 
slogan ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’ 
wil VV Rhoon zich de komende jaren verder 
ontwikkelen en laten zien wat de vereniging waard 
is binnen het maatschappelijk werkveld.

Meer weten over VV Rhoon? 
Kijk dan eens op 
www.vvrhoon.nl!

AMBITIE EN RECREATIE 
gaan hand in hand bij 

familievereniging VV Rhoon

VV Rhoon is een voetbalvereniging, die zich richt 
op voetballiefhebbers in de gemeente Albrandswaard 

en de naaste omgeving. VV Rhoon faciliteert 
haar leden zowel op prestatief als recreatief 
niveau om de voetbalsport te beoefenen binnen 
een actief verenigingsleven met een duidelijke 

structuur. De vereniging fungeert daardoor als een 
ontmoetingsplaats waar normen en waarden gelden en 

waar iedereen elkaar met respect benadert.
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Zalen
Op de bovenverdieping heeft Gamerensport een tweetal ruime 
sportzalen. ,,Onze Energyzaal, waar onder meer bodypump en 
spinning wordt gegeven. Echt lessen om flink te knallen”, vertelt 
Carla. Daar staat de rust van de Body & Mind zaal tegenover, 
het decor van bijvoorbeeld pilates, tai chi en yoga lessen. Heel 
erg van nu, want steeds meer mensen zoeken naar balans tussen 
lichaam en geest in de hectiek van het alledaagse leven. ,,Onze 
wellnessafdeling, inclusief sauna, is eveneens boven te vinden”, zegt 
Carla. Alleen leden van 18 jaar of ouder hebben toegang tot de 
sauna. Er is een ruimte voor mannen en een ruimte voor vrouwen.

Aandacht
Wie een abonnement afsluit, heeft toegang tot alle faciliteiten bij 
Gamerensport. Waarvoor de leden ook komen, zij mogen altijd 
rekenen op de persoonlijke aandacht van de instructeurs. ,,Hoewel 
we zo’n 1500 leden hebben, proberen we hen allemaal bij naam 
te kennen. Het sociale aspect is voor ons heel belangrijk”, zeggen 
Carla en Roy eensgezind. ,,Groeten bij binnenkomst en vertrek, 
een praatje maken, dat hoort er hier echt bij.”

Nieuwsgierig wat Gamerensport 
voor u kan betekenen? Bekijk dan 
eens de website of kom vrijblijvend 
kennismaken.

Gamerensport: 
verantwoord bewegen in een warme sfeer

Lijkt het u iets om in een laagdrempelige omgeving 
aan uw fitheid te werken? Dat is prima mogelijk bij 
Gamerensport! In ruim twintig jaar tijd groeide het 
bedrijf van Carla van Gameren uit tot een sportcentrum 
waar jong en oud terecht kan voor fitness en het 
volgen van diverse groepslessen. ,,Aandacht, beleving 
en emotie staan bij ons centraal”, vertellen Carla en 
haar neef Roy Tibboel in de sfeervolle wachtruimte van 
het pand aan de Albrandswaardsedijk.

Multifunctioneel
Voormalig topjudoka Carla van Gameren begon haar sportcentrum in 
1995. Ze bouwde Gamerensport steeds verder uit. Met succes, want 
al snel werd de ruimte te klein. In 2004 werd een volledig nieuw 
gebouwd pand betrokken. Enkele jaren later volgde een uitbreiding 
naar de huidige oppervlakte van 2.000 m². In het sportcentrum is 
een  BSO (buitenschoolse opvang) opgenomen. ,,Drie jaar geleden 
hebben we buitenpark AAP (Albrandswaard Avonturen Park) 
erbij geopend, een gebied voor dagrecreatie, maar ook uitjes als 
kinderfeestjes en teambuildingsactiviteiten”, zegt Carla.

Begeleid sporten
De hoofdmoot is uiteraard het sporten in een prettige omgeving. 
Dat gebeurt bij Gamerensport op verantwoorde wijze. ,,Daarom 
voeren we standaard een intakegesprek en stellen we persoonlijke 
programma’s op. Door te beginnen met een nulmeting en 
regelmatig opnieuw te wegen en te meten, volgen we het traject 

en wordt het resultaat zichtbaar”, legt Roy uit. Het team van 
ongeveer dertig mensen, waarvan tien fulltimers, helpt alle leden 
om de persoonlijke doelstelling te behalen. De fraaie fitnessruimte 
biedt alle mogelijkheden om individueel aan de slag te gaan, 
maar wie de beleving wil vergroten, kan ook deelnemen aan een 
small group training. Een bijzondere plek is ingericht voor de 
SYNRGY 360 XL. ,,Dat is een groot toestel waarmee je functioneel 
kunt trainen. Het is bijvoorbeeld zeer geschikt om bewegingen uit 
de dagelijkse praktijk na te bootsen. We hebben hem nu twee jaar 
en het is echt een aanwinst gebleken”, vertelt Roy.

Samenwerking met fysiotherapeut
Het is een feit dat onze samenleving vergrijst. Als we ouder 
worden, ontstaan ook sneller fysieke problemen. Om die reden is 
Gamerensport een samenwerking aangegaan met fysiotherapeut 
Carla Bastemeijer. ,,Na enkele behandelingen verwijzen 
fysiotherapeuten vaak naar de sportschool om de klachten verder 
te verhelpen. De praktijk leert echter dat ouderen die stap niet zo 
snel zetten. Daarom organiseren wij iedere maandag en donderdag 
tussen 13.00 en 14.00 uur een uur waarop zij samen met ons 
en een fysiotherapeut kunnen sporten”, vertelt Roy. Die warme 
overdracht neemt in veel gevallen de drempel weg om zelf naar de 
sportschool te gaan. De groep begon met zes personen, inmiddels 
zijn er al 25 actief. ,,Uiteraard passen we de oefeningen aan, 
want soms komen mensen hier met een rollator binnen. Ze hoeven 
ook geen sportkleding te dragen, zoals we van andere leden wel 
vragen. Het slaat aan, we voorzien echt in een behoefte.”

Gamerensport
Albrandswaardsedijk 188
3172 XB Poortugaal
T: 010-5013115
I: www.gamerensport.nl
E: info@gamerensport.nl

Try-out maand!
Lijkt het u leuk om eens een maand te sporten bij 
Gamerensport om te ontdekken of de warme sfeer ook u 
aanspreekt? Neem dan contact op voor een try-out maand! 
Voor € 49,95 kunt u onbeperkt kennismaken, inclusief alle 
begeleiding. Na deze maand heeft u geen verplichtingen. 
Als het bevalt, is het mogelijk om zonder inschrijfgeld over 
te stappen naar een abonnement naar keuze.
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Gadgets - Winter 2017

Eenhoornsloffen
Zodra je deze magische sloffen 
aantrekt, stap je een magische wereld 
vol avontuur binnen. De eenhoorn 
staat voor reinheid en een pure geest. 
De lekker zachte, heel warme sloffen 
zijn ideaal voor in de winter. Let maar 
op, met deze magische pantoffels 
aan je voeten huppel je in elegante 
draf door je huis.

Yeti ijskrabber
Over het bestaan van de verschrikkelijke 
sneeuwman kan niemand zekerheid 
geven. Wel weten we dat de yeti 
een stuk beter tegen de kou kan dan 
wij. Je merkt het bijvoorbeeld als je 
’s winters de autoruiten ijsvrij moet 
maken en daarna je vingers niet meer 
voelt. Brrrrrr, superkoud! Gelukkig is 
er nu een gave ijskrabber die je in 
de ochtend kunt gebruiken om geheel 
in stijl de autoruiten te krabben. De 
handschoen houdt je hand bovendien 
heerlijk warm.

Mr. Tea
Op zoek naar een origineel cadeau voor een echte theeleut? Denk 
dan eens aan Mr. Tea. Een vriendelijke vriend, die je onbevreesd 
de broek uit kunt trekken. Zodra Mr. Tea in heet water hangt, 
wordt de thee namelijk door zijn broek gefilterd. Vul hem dus met 
je favoriete smaak, hang hem met zijn armen in een kop heet 
water en laat hem eventjes relaxen… Daarna is een ontspannen 
theemomentje een zekerheid! De duurzaam geproduceerde Mr. 
Tea is gemaakt van puur, voedselveilig, flexibel siliconenrubber. 

Verwarmde sjaal
Als het kouder wordt, zoeken we natuurlijk 
graag de warmte op. Maar af en toe moeten 
we toch naar buiten. Op die momenten 
is een verwarmde sjaal onmisbaar. 
Deze thermo sjaal heeft ingebouwde 
verwarming, zodat je nek heerlijk warm 
blijft. Verder zitten er twee grote vakken in 
om je handen op temperatuur te houden. 
Dus met deze sjaal heb jij het extra warm 
in de koude wintermaanden.

Led Kaars
De Led kaars is een nep kaarslichtje dat 
precies het zelfde effect en sfeer geeft als 
een echte kaars. Alleen daar moet je altijd 
op letten. Staat de kaars wel op de goede 
plek? Kan hij niet omvallen? Blijven de 
kinderen uit de buurt? Al die zorgen zijn 
verleden tijd dankzij deze  unieke Led kaars. 
Het sfeerlicht kaarsje zit in een houder van 
was die het effect van een brandende kaars 
creëert. Zo lijkt het net alsof je een echt 
brandende kaars aan hebt, maar schijn 
bedriegt. Buiten de veiligheid bespaar je 
ook nog een hele hoop geld, omdat deze 
Led kaars honderden branduren heeft in 
tegenstelling tot echte kaarsen die er slechts 
een paar hebben.
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HOUTEN JALOEZIEËN | VOUWGORDIJNEN | DUO ROLGORDIJNEN | ROLGORDIJNEN
ALUMINIUM JALOEZIEËN | PLISSÉ/DUETTE  | OP MAAT GEMAAKT | GRATIS GELEVERD

WWW.MIJNRAAMDECORATIE.NL

RAAMDECORATIE OP MAAT 
NU MET EXTRA KORTING!

De voordeligste 
specialisten in raamdecoratie!

INFORMEER 
NAAR ONZE

INMEET
ACTIE!

www.joebenelli.nl | www.mijnraamdecoratie.nl | Ambachtsweg 8a | Rhoon | Tel. 010-7200400

BĲ  INLEVERING VAN DEZE BON GRATIS 
INMETEN VAN UW RAAMDECORATIE!

Lucas Optiek & Optometrie, 
een begrip in Rhoon

Inwoners van Rhoon en omstreken kunnen al 
sinds 1985 terecht aan het Strawinskiplein voor 
specialistische oogzorg en een uitgebreide collectie 
(zonne)brillen, kinderbrillen en contactlenzen. Lucas 
Optiek & Optometrie groeide in die periode uit tot 
een begrip. ,,Mijn vader Jan is destijds hier begonnen 
en inmiddels zet ik het familiebedrijf met veel liefde 
voort”, vertelt Rutger Lucas.

De op het oude logo gebaseerde deurklink is nog een subtiele 
knipoog naar het verleden binnen de eigentijds ingerichte 
optiekzaak, waar volop gebruik wordt gemaakt van moderne 
technieken. Lucas Optiek & Optometrie beschikt bijvoorbeeld over 
de Visioffice 2, een geavanceerd meetsysteem dat het kijkgedrag 
door middel van een filmopname volledig in kaart brengt. ,,Aan de 
hand van die informatie worden de glazen gepersonaliseerd”, legt 
Rutger uit. ,,Elk oog is namelijk zo uniek als een vingerafdruk. We 
kunnen zelfs met behulp van een Ipad uw leesgedrag vastleggen en 
deze persoonlijke gegevens doorrekenen in het multifocale glas. Dit 
zorgt ervoor dat u op een zo natuurlijk mogelijke manier scherp ziet 
op alle afstanden. We hebben bovendien geïnvesteerd in nieuwe 
slijpapparatuur, waarmee glazen computergestuurd tot op de tiende 
millimeter nauwkeurig worden geslepen.”

Bij de optometrist van Lucas Optiek & Optometrie kunnen 
volwassenen en kinderen vanaf zes jaar zonder verwijzing terecht 
voor deskundig advies over de gezondheid van de ogen. Het 
ooggezondheidsonderzoek kan zowel preventief als klachtgericht 
zijn. Blijkt tijdens het onderzoek dat verdere medische oogzorg nodig 
is, dan is een verwijzing naar de oogarts vaak sneller mogelijk. 
,,Onze optometrist is aangesloten bij het Optometristen Collectief 
Rijnmond en werkt nauw samen met uw huisarts en de oogartsen uit 
de regio. Daardoor kunnen bijvoorbeeld mensen met suikerziekte in 
de vertrouwde omgeving terecht voor de periodieke fundusfotografie. 
Tevens is het ooggezondheidsonderzoek een goed alternatief voor 
mensen die niet direct naar het ziekenhuis willen of kunnen gaan.”

Als na alle metingen blijkt dat het noodzakelijk is een bril te gaan 
dragen, dan heeft Lucas Optiek & Optometrie een zeer uitgebreide 
collectie in huis. Daarin zijn bijzondere merken opgenomen, zoals 
de handgemaakte brillen van Cazal en Lindberg, comfortabel 
draagbaar en gemaakt van titanium, de qua design en kleur zeer 
onderscheidende monturen van Theo, het opkomende, prijswinnende 
merk Modo en de bekendere merken als Tom Ford, Giorgio Armani 
en Prada. ,,Eigenlijk hebben we voor iedereen wel wat in huis en 
is onze collectie laagdrempeliger dan soms wordt verwacht. Een 
complete kwaliteitsbril, inclusief oogmeting en glazen, is hier immers 
al vanaf €99,- verkrijgbaar”, sluit Rutger af. Ook voor contactlenzen, 
nachtlenzen en een ruime collectie zonnebrillen bent u bij Lucas 
Optiek & Optometrie aan het juiste adres.

Bent u toe aan een (nieuwe) bril? 
Kom dan gerust eens langs voor 
informatie, een lekker kopje koffie 
en een uitgebreide oogmeting!

Strawinskiplein 17. Rhoon . wwwlucasoptiek.nl
(010-5012530) f lucasoptiek
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Ontmoet de marktteams uit:
Ridderkerk
Barendrecht
Rhoon
Heerjansdam

De marktteams zijn medewerkers van de bank

die al jaren in de regio wonen en werken. 

Ze weten wat er speelt en dragen de regio 

een warm hart toe.

Stel uw (bank)vraag aan ze  
33 medewerkers in Barendrecht, 35 in Ridderkerk, 12 in Rhoon 

en 6 in Heerjansdam staan met verschillende specialismen 

voor u klaar.

U komt de marktteamleden tegen bij netwerken en 

activiteiten in het verenigingsleven in de regio. 

Of ontmoet de marktteams online via rabobank.nl/rmij

Adriaan Angelina Angelique Aschwin Coen Cor Corella

Elma Irene Jeffrey

Maikel Manon Marco Marieke Martijn Marvin Matthé

Maurice Mireille Niels Niña Peter Vanessa Victor

Kirsten Laurens Linda

De Sfeertuin perfecte locatie  
voor gezellige bijeenkomsten in  
een landelijke sfeer
In april 2015 opende de ervaren paprikakweker Chris 
den Ouden de Sfeertuin. Een gedeelte in de kas dat 
speciaal is ingericht om gezellige bijeenkomsten in een 
landelijke sfeer te realiseren. Ruim twee jaar later is de 
Sfeertuin flink gevuld. De redactie schoof aan en sprak 
met hem over de mogelijkheden.

Onmiddellijk valt op hoe rustgevend het eigenlijk is in de kas.  
,,De Sfeertuin is ook perfect geschikt voor sessies rond mindfulness”, 
merkt Chris terecht op. Vol passie vertelt hij over de paprikateelt 
en het verschil in smaak van de diverse paprika’s. Een rondleiding 
door de groentekas is een van de activiteiten die hij in de Sfeertuin 
aanbiedt en is absoluut een aanrader! ,,Het idee voor de Sfeertuin 
is ontstaan vanuit de gedachte iets terug te geven aan de mensen 
uit de omgeving. Een ruimte om eens samen te komen in een 
andere sfeer. Vaak hoor ik dat de bezoekers hier een vakantie- of 
voorjaarsgevoel beleven”, zegt hij.

Op aanvraag is de Sfeertuin beschikbaar voor tal van activiteiten. 
Verjaardagsfeesten, lunches, workshops, vergaderingen, high tea; er 
is al van alles georganiseerd. Indien gewenst wordt ook de catering 
verzorgd. Bezoekers moeten overigens niet terugdeinzen voor de 
polderbeleving. ,,Het blijft nu eenmaal een kas, dus er kan zomaar 
eens een spinnetje naar beneden komen”, vertelt Chris lachend.

Wilt u dit zelf eens ervaren? Informeer dan eens bij Chris naar de 
mogelijkheden. Vergeet niet om na uw bezoek ook zo’n heerlijke 
paprika mee te nemen!

De Blanke Lelie
Suzanne, de dochter van Chris, heeft zich met haar 
schoonheidssalon ‘De Blanke Lelie’ eveneens gevestigd in de 
Sfeertuin. Zij werkt er met natuurlijke producten. Iedereen kan 
bij Suzanne terecht voor verschillende kleine behandelingen, 
gezichtsbehandelingen en massages. Hoe uniek is dat; 
ontspannen tussen de tropische bloemen en planten met alle 
aandacht voor uw verwenmoment?

Op vertoon van dit artikel krijgt u 15% korting op uw eerste 
behandeling. Bezoek de Facebookpagina De Blanke Lelie 
voor meer informatie of bel/app naar 06-13460234.  
Tot ziens in De Blanke Lelie, waar uw innerlijke schoonheid  
tot bloei komt. 

De Sfeertuin
Albrandswaardseweg 95
3171 XA Poortugaal
T: 06-12504514

f www.facebook.com/Sfeertuin
E: info@denoudenpaprika.nl
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Proef, ruik en ervaar het
   boerenleven op zorgboerderij 

     De Buytenhof
De zon laat zich van haar beste kant zien als de 
redactie op de laatste woensdag van september een 
bezoek brengt aan zorgboerderij De Buytenhof. Het is 
een komen en gaan van mensen. Ze plukken appels, 
drinken thee, kopen lekkere jams of komen gewoon 
even genieten van dit prachtige stukje natuur op 
een steenworp afstand van het drukke stadsleven in 
Rotterdam.

lunchen en verschillende werkzaamheden kan verrichten. Denk 
aan etiketten plakken, (kerst)pakketten maken, voorwerk voor de 
keuken, maar ook in alle rust oefenen en leren voor zij de stap 
naar de horecakeuken kunnen zetten”, legt Ad uit. Het Buytenhuis 
beschikt echter ook over een bovenruimte, die zich perfect leent 
voor vergaderingen of presentaties. De ruimte is daarom te huur 
voor iedereen die eens op een andere, bijzondere locatie wil 
samenkomen. Eventueel kan De Buytenhof de catering verzorgen. 

Informeer gerust naar de mogelijkhe-
den of kom zelf eens langs!

De Buytenhof combineert een veehouderij met akkerbouw, 
groente- en fruitteelt. Doordat bezoekers er zelf mogen plukken, 
is de lijn van producent naar consument niet alleen ontzettend 
kort, maar dit recreatieve aspect verkleint tevens de kloof tussen 
stad en platteland. Daarnaast zijn er een theeschenkerij en een 
boerderijwinkel te vinden.

De multifunctionele sociale onderneming biedt bovendien 
dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking. ,,Wij 
laten hen meedraaien in een gewoon boerenbedrijf”, vertelt Ad 
Visser. ,,Ze maken kennis met diverse facetten van het werk, niet 
alleen agrarisch, maar ook met de winkel en de horeca. Natuurlijk 
zijn daarvoor soms hulpmiddelen nodig. Zo maken we gebruik 
van een stappenplan bij het bereiden van gerechten. Afwegen en 
samenstellen van pakketten gebeurt dan weer aan de hand van 
voorbeeldkaarten.” Vanzelfsprekend worden de vijf gezinnen die 
op het landgoed wonen bij de werkzaamheden ondersteund door 
vrijwilligers. ,,We hebben er zo’n honderd, elk met verschillende 
taken. Sommigen helpen in de tuin, anderen maken jams en chutneys 
of zijn verkoper. Het is altijd ons uitgangspunt geweest om mensen 

Zorgboerderij De Buytenhof
Rijsdijk 98
3161 EW Rhoon
T: 06-44312783
I: www.debuytenhof.nl

in te schakelen”, zegt Ad. Doordat er veel gezamenlijk gebeurt, ziet 
hij geregeld vriendschappen ontstaan. ,,Dat is heel mooi, net als de 
ontmoetingen tussen zorggasten, bezoekers en vrijwilligers.”

Omdat De Buytenhof steeds verder groeit, is er recent een 
nieuw gebouw geplaatst. Dit zogenaamde ‘Buytenhuis’ is casco 
opgeleverd door M. de Bruijn & Zn. en vervolgens helemaal 
afgebouwd door een groep zeventigplussers. ,,Ons hoofddoel 
was het creëren van een aparte ruimte, waar de zorggroep kan 
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RAAMDECORATIE EN ZONWERING OP MAAT

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

Zonneschermen op maat

Shutters op maatMarkiezen op maat Raamdecoratie op maat

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

BESTEL OP WWW.INHUISPLAZA.NL

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

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



RHOON & POORTUGAAL

Beauty & Health
huidverzorging in de herfst

Gezelligheid in de 
wintermaanden
begint bij Myosotis Bloemen

Shop je out� t
in Rhoon

Gamerensport
Verantwoord bewegen 
in een warme sfeer

Sober & Sjiek
Inspiratiebron voor levend interieur

Donna Donna
Exclusieve damesmode

www.joebenel l i .n l  |  Ambachtsweg 8a |  Rhoon |  Tel .  010-7200400
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