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en innovatie

Albert Heijn Rhoon
Het miljoen is gevallen!

Dé regionale makelaar

RHOON & POORTUGAAL



Beste lezer,

Voor u ligt de derde 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

Werkersdijk 1-3A | 3161 BL Rhoon | 010 506 03 77 | info@donna-donna.nl  | www.donna-donna.nl | www.facebook.com/DonnaDonnaexclusive

BECK SONDERGAARD

BY MALENE BIRGER
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Beleef Rhoon & Poortugaal is een uitgave van De Bondt Publishing. Overname of vermenigvuldiging 
uit deze uitgave is alleen toegestaan na toestemming van de uitgever. De makers van Beleef Rhoon & 
Poortugaal kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele spel-, plaatsing- of drukfouten.
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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
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METROPOLE BY BAAN • INTERIORS DMF • KEIJSER&CO • ERIC KUSTER • VAN ROSSUM
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

Sober&Sjiek_BeleefRhoon_voorjaar_2018.indd   1 04-04-1814   14:31

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

Sober & Sjiek interieur & styling 
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 Blaauw 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 tot 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.
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2018 is een bijzonder jaar voor Donna Donna. In 
september bestaat de damesmodezaak namelijk twintig 
jaar. ,,In het najaar gaan we dat zeker vieren”, zegt 
Simone van Driel. Haar aandacht is nu echter vooral 
gericht op de nieuwe voorjaars- en zomercollectie.

Donna Donna al twintig jaar 
hét adres voor trendy mode
Bij Donna Donna is kleding van trendy merken verkrijgbaar. 
„Van casual chic tot sportief, voor elke gelegenheid hebben we 
wel iets. Inclusief bijpassende accessoires. De schoenen, sandalen, 
slippers en sneakers van Kanna bijvoorbeeld, maar ook een mooie 
collectie Valentino tassen en de superleuke oorbellen van Fien. 
We kunnen vrouwen dus helemaal aankleden”, vertelt Simone 
enthousiast. De trends van het seizoen komen natuurlijk terug in  
de collectie. Veel kleur, met name rood, groen, roze en blauw  
in allerlei tinten, maar ook veel streepjes en bloemendessins. 
Het merk Penn & Ink is bovendien groots vertegenwoordigd, 
begin april zelfs met een limited collectie!

In de afgelopen jaren is een goede band opgebouwd met de 
klanten. Zij zijn helemaal gewend aan de verkoopsters, die vaak 
al vanaf dag één in de winkel staan en zich onderscheiden door 
een persoonlijke benadering. Ongedwongen meedenken en 
advies geven over de veelzijdige collectie, dat is waar Donna 
Donna voor staat!

Donna Donna Exclusive
Werkersdijk 1
3161 Rhoon
T: 010-5060377
I: www.facebook.com/DonnaDonnaexclusive 
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Op een landelijke locatie –met schitterend uitzicht over blijvend 
natuurgebied “de Blanke Waal”– gelegen vrijstaand landhuis met 
ruim 10.000 m2 grond en diverse overige opstallen. Een genot voor 
de paardenliefhebber, maar ook zeer geschikt voor de ondernemer, 
hobbyist of een ieder die rust en ruimte zoekt! 
Wat de locatie in het buitengebied niet doet vermoeden, is dat 
zowel de Randstad als de stranden binnen 30 minuten te bereiken 
zijn. Een ideale ligging, precies tussenin. 

Het woonhuis heeft een riante woonkamer met serre en open 
keuken, bijkeuken, 3 slaapkamers (4 ook mogelijk) en badkamer. 
Het buitenterrein –dat aan de achterzijde grenst aan een pittoresk 
meer– is ingericht met o.a. een veranda, aangelegde tuin, ruime 
parkeergelegenheid op eigen erf, diverse paarden-verblijven, 
renbaan en rijbak en een zee aan opslagruimte. Uiteraard zijn de 
op het terrein aanwezige opstallen ook goed te realiseren tot 
kantoor, recreatief verblijf, B&B of hobbyruimte. 

Op deze pagina’s introduceren wij een drietal luxe woningen in 
landelijke stijl waarin het nog echt rustig wonen is. Ziet u zich al 
wonen met uw paarden bij huis? Greveling Makelaardij geeft u 
graag een uitgebreide rondleiding.

Huis in beeld: Kraakweg 3
3238 LN Zwartewaal

In onze regio is er eigenlijk voortdurend sprake van 

bedrijvigheid. Denk alleen al aan het drukke verkeer 

op de snelwegen, waar op werkelijk iedere baan 

wel auto’s rijden. Wat is er dan heerlijker dan die 

drukte achter je te laten en volledig te ontspannen 

in een natuurlijke omgeving. Plots valt pas echt op 

hoe fel de zon schijnt en hoe mooi de vogels fluiten. 

Een oase van rust! Een omgeving bovendien waarin 

ontzettend veel is te zien. De invloed van de natuur 

en de seizoenen levert dagelijks een ander schilderij 

op. De paarden galopperen heerlijk door de weide. 

Je bent vlakbij de stad, maar gevoelsmatig is die 

oneindig ver weg. 

Ontspannen wonen in een natuurrijke, rustige omgeving

Bouwjaar
2001

Woonoppervlakte
150 m2

Aantal kamers
4

Perceeloppervlakte
10.460 m2

Vraagprijs:  
€ 845.000 k.k.
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bieden, wordt het palet aan activiteiten voortdurend bijgesteld. Zo 
is het bij Abel. mogelijk om bubble football te spelen, high ropes 
avonturen te beleven of te ervaren hoe leuk handboogschieten 
is. Het fun aspect wordt evenmin vergeten, met krat stapelen als 
mooi voorbeeld. ,,Onze ligging aan de Oude Maas leent zich 
bovendien perfect voor een stukje varen met een RIB boot. Bij alle 
activiteiten houden we rekening met jong en oud. Neem de ligging 
van het Klimbos. Ouders die zelf niet willen klimmen, kunnen vanaf 
het terras van Tasman. namelijk prima toezicht houden op de 
verrichtingen van hun kinderen.”

Restaurant als kloppend hart
Beide restaurants vormen het kloppende hart bij alle activiteit 
op het terrein. Lunches, high teas, barbecues, familiefeesten, 
verjaardagsfeesten, borrels; het is bij Abel. en Tasman. geen 
enkel probleem. ,,We zien dat er een soort natuurlijke verdeling 
is ontstaan tussen beide restaurants, waarbij Tasman. veelal in 
trek is bij gezinnen.  Zij gaan daar graag heen met hun kinderen, 
waardoor wij merken dat andere bezoekers daardoor vaker bij 
Abel. belanden”, zegt Remco, die al zin heeft in de naderende 

zomer. ,,Vooral bij mooi weer is onze aantrekkingskracht nog 
groter. Dat heeft natuurlijk te maken met ons terras, waar ook 
fietsers en wandelaars graag even neerstrijken. We hebben zowel 
zonnige plekken als plaatsen in de schaduw.”

Kortom, een bezoek aan Abel. is altijd 
de moeite waard. Nieuwsgierig? Kom 
dan eens langs en ontdek het zelf. 
Oh ja, en vergeet dan niet om het 
heerlijke Abel. ijs te proeven!

waarin de bezoekers ook in beweging komen, bijvoorbeeld 
middels populaire activiteiten als Pitch & Putt en Footgolf of in het 
uitdagende Klimbos.

Familiedagen als leuk uitje
De laatste tijd merkt Remco dat er steeds meer vraag ontstaat naar 
familiedagen. Complete families vermaken zich dan met activiteiten 
voor jong en oud, waarna de dag doorgaans wordt afgesloten met 
een diner of een barbecue. Abel.  kan dit uitstekend aanbieden. 
,,Dat is het voordeel van onze locatie. De combinatie tussen leuke 
activiteiten en goede horeca maken we hier al jaren”, zegt Remco. 
Om ook vaste bezoekers steeds weer een nieuwe uitdaging te 

Familie-uitjes, familiedagen of 
gewoon lekker uit eten: bij Abel. 
en Tasman. kan het allemaal!
De in het mooie natuurgebied Johannapolder gelegen 
horecalocaties Abel. en Tasman. zijn bij uitstek een 
adres waar jong en oud graag komt om ontspannen te 
genieten. Dankzij de gevarieerde mogelijkheden is Abel. 
bij zeer uiteenlopende gasten erg in trek. ,,We hebben 
inderdaad veel te bieden. Van complete events tot een 
avondje uit eten; en dat alles in een inspirerende 
omgeving”, vertelt eigenaar Remco Abel. 

Tasman.
Albrandswaardsedijk 160
3172 XB Poortugaal
T: 010-5011501
I: www.tasman.nu

Abel.
Albrandswaardsedijk 196
3172 XB Poortugaal
T: 010-5011500
I: www.abel-restaurant.nl   

Meer dan alleen een hapje en drankje
Abel. beschikt over diverse ruimten, die het kan inzetten op 
basis van het aantal bezoekers. Daardoor zijn bijeenkomsten 
tot wel vijfhonderd mensen te realiseren. Hoewel er bepaalde 
standaardarrangementen bestaan, is de invulling eigenlijk 
altijd een kwestie van maatwerk. ,,We hebben in de afgelopen 
zeventien jaar voldoende expertise opgebouwd om actief mee 
te kunnen denken over de wijze waarop een bijeenkomst tot een 
succes kan worden gemaakt”, licht Remco toe. Uiteraard worden 
de wensen op culinair gebied besproken, maar Abel. onderscheidt 
zich juist door het feit dat het aanbod veel breder is dan een 
hapje en een drankje. Veelal worden combinaties gemaakt 



15

MODE MAISON  staat bekend om de 
gastvri jheid
Het hart van de gezellige dames-
modezaak Mode Maison wordt gevormd 
door de tafel, waar klanten tussen 
het snuffelen en passen door even 
aanschuiven voor een kopje koffie of 
thee en een praatje. ,,Dat vinden 
wij zelf ook erg leuk”, vertellen 
eigenaresse Yenny en haar al even 
gastvrije team.

Het gemoedelijke karakter wordt gekoppeld aan een brede 
collectie met een goede prijs-kwaliteitverhouding. Wekelijks komen 
nieuwe itemsbinnen vanuit Frankrijk, Italië en Duitsland, veelal van 
Nederlandse merken als G-Maxx, C&S Designs en Zoso. Dankzij de 
ruime maatvoering kunnen ook vrouwen met een maatje meer goed 
slagen bij Mode Maison. In combinatie met accessoires als sjaals 
en tassen kan er moeiteloos een totaaloutfit gecreëerd worden. De 
nieuwe collectie wordt ook altijd getoond op de Facebook-pagina.

Twee keer per jaar organiseert Mode 
Maison klantenavonden, zoals de 
gezellige en altijd druk bezochte Lady’s 
Night in november. Daarnaast is het 
mogelijk om een vriendinnenavond te 
houden. Informeer er gerust naar!

Mode Maison
Julianastraat 34
3161 AK Rhoon
E: info@modemaison.nl
I: www.facebook.com/modemaisonrhoon

Fitnessruimte Gamerensport splinternieuw!
Gamerensport zet haar innovatie ook in 2018 weer door. 
Zo is er sinds februari 2018 een compleet nieuwe gedeelte 
toegevoegd aan de fitness van Gamerensport.

De trainingsmogelijkheden bij Gamerensport zijn weer uitgebreid. De 
moderne ruimte heeft een make-over gekregen. Gamerensport kan met 
recht melden de mooiste fitnessruimte van de nabije omgeving te hebben. 

Zo is onze krachttraining uitgebreid met onder andere nieuwe powerracks, 
een stairclimber, nieuwe roeiers op waterweerstand, een handbike en 
een sparc trainer. Al deze nieuwe materialen staan ook nog eens op 
een nieuwe fitness vloer, geheel in stijl met de apparaten. Op www.
gamerensport.nl krijgt u een impressie in de vorm van foto’s en filmpjes.

Karakter
Gamerensport behoud haar laagdrempelige karakter en trekt de filosofie 
door die al meer dan 20 jaar nageleefd wordt: aandacht, beleving en 
emotie.

Wil je in een ongedwongen sfeer werken aan jouw vitaliteit en fitheid, 
onder professionele begeleiding van een enthousiast team? Kom 
langs voor een proefmaand of proefles om te trainen in het mooiste 
fitnesscentrum van de regio Albrandswaardwaard en omstreken.

Gamerensport
Albrandswaardsedijk 188
3172 XB Poortugaal
T: 010-5013115
I: www.gamerensport.nl
E: info@gamerensport.nl
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HÄSTENS
DE PLATINUM LIMITED EDITION TIJDELIJK 

VOOR DE SPECIALE PRIJS VAN €7.890

AUPING
NATUURLIJKE DEKBEDDEN 
VERKRIJGBAAR VANAF €99

SOMNUS 
GRATIS UPGRADE NAAR ZIP & LINK BIJ  

AANKOOP VAN 2 SOMNUS MATRASSEN

GRATIS TEXTIELPAKKET
BIJ AANSCHAF VAN  

HET BED VAN DE WEEK

DE LENTEWEKEN ZIJN
WEER BEGONNEN!

BOONSWEG 7, 3274 LH HEINENOORD   |   T: 0186 - 60 13 55   |   SLAAPBOULEVARD.NL

AUPING          HÄSTENS          PULLMAN          SOMNUS          TEMPUR          ULTIMA          NOLTE          HÜLSTA          SWISSFLEX

ONTDEK ONS BREDE ASSORTIMENT TOPMERKEN  
GEMAAKT VAN DE BESTE, NATUURLIJKE MATERIALEN

SLAAPBOULEVARD KWAKERNAAT
HET COMPLETE ASSORTIMENT VAN ELK MERK EN DE SCHERPSTE ACTIES

VRAAG NAAR DE ACTIEVOORWAARDEN IN DE WINKEL

BED VAN

DE WEEK

Rhoonse roots
De roots van gastheer Hans Geeve liggen in 
Rhoon. Hotel Het Spui staat op de plek waar 
ooit het aannemersbedrijf van de familie 
Geeve begon. Het Hotel is eigendom van 
de gebroeders Geeve, er is verder geen 
enkele verbintenis met een ander bedrijf of 
organisatie. Een grote diversiteit aan gasten 
weet het hotel te vinden. Van bezoekers van 
evenementen in de regio of vakantiegangers 
die recreëren in de Rhoonse Grienden en 
natuurgebied Klein profijt tot in de omgeving 
gestationeerde werknemers van bedrijven. 
,,We kunnen hen ook prima ontvangen, 
omdat we maatwerk leveren en de juiste 
faciliteiten bieden. Zo zijn er aansluitingen 
voor laptops en is er WiFi, zodat onze 
gasten ook gewoon kunnen werken”, legt 
Hans uit.

Persoonlijke service
De receptie van Hotel Het Spui is 
onbemand, maar daar is weinig van te 
merken. Er wordt namelijk indien nodig 
24 uur per dag service geleverd. Gasten 
worden persoonlijk ontvangen en wegwijs 
gemaakt. ’s Morgens kunnen zij eventueel 
genieten van een werkelijk heerlijk ontbijt, 
dat door Hans ter plekke vers wordt 
bereid. Voor de andere maaltijden zijn er 
genoeg opties buiten de deur. ,,Wij zijn 

volledig onafhankelijk, maar hebben goede 
contacten met de plaatselijke horeca zoals 
het Wapen van Rhoon, restaurant Abel. of 
het op loopafstand gevestigde restaurant 
De Arend. Natuurlijk verwijzen wij onze 
gasten graag naar hen door”, zegt Hans. 
Voor zakelijke gasten zijn er bovendien 
bedrijfsarrangementen bespreekbaar. 

Goede nachtrust
Het ontbreekt de gasten dus aan niets in 
het volledig rolstoeltoegankelijke hotel. 
Overnachten in een van de twaalf ruime 
kamers, voorzien van badkamer met 
inloopdouche en in iedere kamer is een 
flatscreen televisie, is bepaald geen straf. 
Alle kamers zijn standaard geschikt voor 
twee personen, maar een achttal kan indien 
gewenst worden uitgebreid, zodat er drie of 
vier personen kunnen verblijven. Er is bewust 
geïnvesteerd in bedden van topkwaliteit, 
zodat een goede nachtrust verzekerd is. 
Wel zo prettig als er de volgende dag weer 
gewerkt moet worden of een reis op het 
programma staat! Tussendoor kunnen de 
gasten uiteraard ook terecht in de lobby. 

De gemiddelde score van 8,3 op Booking.
com bewijst dat de gasten een verblijf bij 
Hotel Het Spui goed waarderen. Ontdek 
gerust zelf waarom!

Hotel Het Spui
Havendam 3
3161 XB Rhoon
T: 010-7891139
I: www.hotelhetspui.nl
E: reservering@hotelhetspui.nl

Goede nachtrust? Natuurlijk bij Hotel Het Spui

Overnachten in een rustige, natuurrijke omgeving op een steenworp afstand 
van de stad. Dat kan bij Hotel Het Spui. De ruime, van alle gemakken voorzie-
ne kamers en de persoonlijke service van de gastheer richting de bezoekers 
maken het plaatje helemaal af. Een goede nachtrust is hier een zekerheid!

Het ontbreekt gasten aan niets in Hotel Het Spui
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Natuurlijk vergaderen in het Buytenhuis
De bovenverdieping, De Korenzolder is een prachtige inspirerende plek, die u kunt huren voor bijvoorbeeld vergaderingen, 
trainingen, workshops of teambuilding sessies. Afhankelijk van de opstelling van de tafels en stoelen kunnen maximaal 
40 personen van deze ruimte gebruik maken. Vanuit deze ruimte heeft u een mooi uitzicht op de boomgaard waarin u  
tussendoor een heerlijke wandeling kunt maken en zo de seizoenen beleeft op de boerderij. U kunt er ook zelf uw 

appels, peren en aardbeien plukken om mee naar huis te nemen.
Naast de Korenzolder is een kleine kamer genaamd De Barch met een prachtig uitzicht op de boerderij. De Barch is 
geschikt voor 6 personen. De huur van de Korenzolder kunt u combineren met allerlei arrangementen voor onder andere 
koffie, thee, taart en een lunch in de Theeschenkerij, natuurlijk bereid met zoveel mogelijk producten van de boerderij. 
Onze zorggasten werken mee om uw bijeenkomst tot een succes te maken. Ze zien er naar uit om u te ontmoeten!

Zorgboerderij De Buytenhof

Verhuur aan maatschappelijke organisaties
We willen graag dat ook maatschappelijke organisaties en stichtingen, die het goede doel steunen en een kleine  
beurs hebben, van Het Buytenhuis gebruik kunnen maken. Behalve op de gebruikelijke kantooruren kan dit ook  

op woensdagavond. 

Familie en vrienden ontmoetingen in het Buytenhuis
Op zaterdag is de benedenruimte te huur voor familiebijeenkomsten zoals bijvoorbeeld jubilea, verjaardagen  
en familiereünies. De prijzen voor het verhuur van deze ruimte zijn inclusief koffie en de thee, die u zelf in onze 
keuken mag zetten. Daarnaast bieden wij u allerlei arrangementen aan voor onder andere drank, taart, hapjes en 

lunchgerechten. 

Voor informatie over arrangementen en verhuur, kunt u contact opnemen met Lineke of Heleen via 
e-mail desmaakvanbuyten@debuytenhof.nl tel. 06 461 32 882.

Zorgboerderij De Buytenhof • Stichting De Buytenhof • Rijsdijk 98 • 3161 EW RHOON

W W W . D E B U Y T E N H O F. N L

STOERE-TUINEN 
laat alle tuinwensen uitkomen!

De enthousiaste Luuk ontwikkelde zijn groene vingers al op jonge 
leeftijd toen hij zijn opa hielp in diens tuin. Na een stage wist hij het 
zeker: hij werd hovenier. ,,Ik ben op mijn vijftiende het vak ingerold en 
heb veel ervaring en kennis mogen opdoen bij een hoveniersbedrijf”, 
blikt hij terug. ,,Twee jaar geleden heb ik de stap gewaagd om 
zelfstandig verder te gaan. Gelukkig kreeg ik al snel de nodige 
opdrachten en dat balletje is, vaak via mond-tot-mondreclame, blijven 
rollen. Regelmatig vertellen klanten dat ze bij mij zijn uitgekomen 
omdat ik bij vrienden, familie of buren de tuin heb gedaan.” Het 
grootste deel van zijn klantenkring bevindt zich in de regio Barendrecht, 
Albrandswaard, Ridderkerk en Rotterdam-Zuid.

De door Stoere-tuinen aangelegde tuinen kenmerken zich door het 
robuuste karakter. ,,Ze zijn bovendien onderhoudsvrij”, zegt Luuk. 
,,Dat past in mijn ogen bij deze tijd, waarin partners vaak allebei 
werken en geen zin hebben om dan in hun vrije tijd ook nog eens 
onkruid te wieden, het gras te maaien en te snoeien in de tuin. In een 
onderhoudsvrije tuin kun je lekker ontspannen.” Om dit te creëren, 
maakt Stoere-tuinen gebruik van stenen, maar ook houtwerk als 
overkappingen, tuinhuizen en vlonders. De tuinen bevatten vaak ook 
elementen als verlichting, bakken, vijvers en keramische tegels. ,,Er is 
ontzettend veel keuze. Dat is leuk, want daardoor wordt de tuin vaak 
het verlengstuk van het interieur!” Uiteraard denkt Luuk vooraf altijd mee 
over de beste keuze.

Nieuwsgierig naar zijn werk? Op zijn Facebook-pagina staan 
inspirerende voorbeelden, maar een kijkje nemen bij Sober & 
Sjiek, Tasman. en Het Rozenpakhuys kan ook. Zij deden namelijk al 
een beroep op Stoere-Tuinen!  Neem gerust contact op voor meer 
informatie.

Stoere-Tuinen
I: www.facebook.com/stoeretuinen
E: info@stoere-tuinen.nl
T: 06-55683388

Zin om deze zomer te genieten in de tuin van 
je dromen? Dat kan! Stoere-tuinen is namelijk 
gespecialiseerd in de aanleg van stoere, 
strakke en onderhoudsvrije tuinen. Of het nu 
gaat om iets geheel nieuws of een aanpassing 
in een bestaande situatie; eigenaar Luuk 
Blaauw levert graag een oplossing op maat.



 

Julianastraat 53 – 55 | 3161AJ Rhoon | 010 501 55 83 

Boogs Blue 
Esprit 

Esqualo 
InWear 

Josephine & Co 
MAC 

 

Milano 
Oroblu 
Poools 
Roberto Sarto 
Dansk Smykkekunst 
Tramontana  
 

www.aap-albrandswaard.nl

Onze arrangementen
Schoolreisje  •  Kinderfeestje  •  Teambuilding 

Introductiedagen  •  Vrijgezellenfeestje
Bootcamp  • Verenigingsactiviteiten  

Weerbaarheidstraining  •  Bedrijfsuitje 
Overige groepsactiviteiten

Albrandswaardsedijk 188   •   3172 XB Poortugaal
Telefoon (010) 501 31 15   •   Fax (010) 501 77 26   •   E-mail info@aap-albrandswaard.nl

Tarieven, arrangementen en meer informatie:
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Op een schitterende en privé gelegen locatie aan de rand van het 
mooie dorp Rhoon treft u deze sfeervolle vrijstaande villa. De ruime 
woning uit 1965 is in de afgelopen jaren gemoderniseerd tot een 
comfortabel woonhuis. De woning is gelijkvloers te bewonen door 
de slaap- en badkamer op de begane grond en is ook zeer geschikt 
voor gezinnen door de 2 extra slaapkamers en 2e badkamer op de 
verdieping. Het woongedeelte heeft een ruime woonkamer en een 
separate keuken met aangrenzend kantoortje. De unieke ligging 
aan de rustige Molendijk biedt aan de voorzijde een vrij uitzicht 
over de polder en aan de achterzijde een groen uitzicht op het bos. 
De ruime tuin rondom de woning biedt een oprit met parkeerplaats 
voor meerdere auto’s en een heerlijke tuin waarin u van uw privacy 
kunt genieten. Het gezellige Rhoon biedt een dorpse woonomgeving 
met op loop- en fietsafstand in het centrum alle winkels voor uw 
dagelijkse boodschappen, verschillende basisscholen en het 
metrostation met verbinding naar Rotterdam. Voor recreatie komt u 
tot rust in de schitterende natuur van de polders en de Oude Maas 
of zoekt u ontspanning in de jachthaven of op de golfbaan. 

Op deze pagina’s introduceren wij een luxe woning in landelijke 
stijl waarin het nog echt rustig wonen is.  De rust en het uitzicht zelf 
ervaren? Nodig uzelf gerust eens uit voor een bezichtiging.

Huis in beeld: Molendijk 89
3161 KL Rhoon

Ervaar de rust van 
luxe wonen in een 
landelijke omgeving
We leven in een maatschappij waarin we van alles 

moeten. Alles gaat 24 uur per dag door! Dan is het 

toch wel erg prettig om een plek te hebben waar je 

volledig tot rust kunt komen. Een plekje voor jezelf, 

waar je slechts omringd wordt door de rust van de 

natuur. Snaterende eenden, grazende koeien en 

tsjilpende vogels, die je iedere ochtend wekken met 

hun vrolijke tonen. Een uitzicht als een stilleven, de 

natuur op haar mooist. Maar wel in de wetenschap 

dat alle voorzieningen in de buurt zijn en ook de stad 

niet ver van huis is. Dan is deze woning iets voor jou!

Bouwjaar
1965

Woonoppervlakte
163 m2

Aantal kamers
5

Perceeloppervlakte
765 m2

Vraagprijs:  
€ 798.000 k.k.



De sets op de foto’s zijn samengesteld 
met kleding van Flair en schoenen van 

De schoenen van Rhoon
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Zorgcarrousel 
Albrandswaard

Voor meer informatie: www.zorgcarrousel.nl

Meerdere disciplines onder één dak:

• Chiropractie van leeuwen

• Verloskundigen praktijk portland

• E-yoga

• A beautiful balance: zwanger fit en in balans

• Westland-gezond: personal training en diëtiek

• De Hormonale Klok; care for women specialiste

Zorgcarrousel Albrandswaard
Waar de zorg om jullie draait!





www.a-beautiful-balance.nl

Van Leeuwen
Chiropract ie

Chiropractie van Leeuwen, Verloskundigenpraktijk 
Portland, Westland-Gezond (diëtetiek en personal 
coaching), Care for Women specialiste, A Beautiful 
Balance (o.a. zwangerschapscursus) en Do-In Yoga

Kleinschalige en clientgerichte praktijk 
voor begeleiding bij kinderwens, 
zwangerschap, bevalling en kraamtijd.

Bent u overdag niet in de gelegenheid om onze praktijk te bezoeken?
Kom dan langs op het spreekuur in het weekend of in de avonduren.

Albrandswaard De Beurs 39, 3162 WB Rhoon/Portland
Albrandswaard Anthony van Hobokenstraat 8-10, 3161 KS Rhoon
Barendrecht Hendrikse-Akker 11, 2994 AM Barendrecht

24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar ook voor het
maken van afspraken. Voor niet-spoedeisende 
vragen ook bereikbaar per mail en whatsapp.

Anthony van Hobokenstraat 8-10, 3161 KS Rhoon
06-46464942, bij geen gehoor en spoed 010-2866977

www.verloskundigenpraktijkportland.nl

Herkent u één van deze klachten?

Rugpijn, Bekkeninstabiliteit, carpaal 
tunnel syndroom, huilbaby, 

voorkeurshouding, KISS syndroom, etc.

Maar ook: nekpijn, hoofdpijn, hernia, 
tennisarm, kniepijn, RSI, sportblessures, 

schouderklachten, slijmbeursontstekingen 
etc.

Milde behandeltechnieken speciaal voor 
tijdens de zwangerschap en voor baby’s.

A. van Hobokenstraat 8-10
3161 KS Rhoon
010 222 09 00

www.chiropractievanleeuwen.nl

De Julianastraat is een nieuwe schoenenwinkel rijker:  
De schoenen van Rhoon. ,,Op deze plek heeft altijd een 
schoenenzaak gezeten, tot we er in 2013 met dames-
modezaak Flair introkken”, vertelt Margreet Heiden. Flair 
verhuisde vorig jaar echter naar een ruimer pand aan het 
J. Louwerensplein. Hoewel ook daar schoenen verkrijgbaar 
zijn, bleef de vraag naar een speciaalzaak bestaan. 

De schoenen van Rhoon speelt daar duidelijk op in. Er is een 
veelzijdige collectie heren- en damesschoenen te vinden met merken als 
Tamaris, Cafe Moda en Lomer. ,,Modieus, maar gericht op comfort. We 
hebben voor elk wat wils. Met de zomer op komst zijn er nu 
natuurlijk ook veel slippers en open schoenen”, zegt Margreet. 
Naast schoenen zijn er onderhoudsproducten en diverse 
leuk geprijsde accessoires als leren tassen en portemonnees 
verkrijgbaar.

Alle schoenen combineren bovendien prima met de kleding van 
Flair, zodat vrouwen van alle leeftijden voor een totaalplaatje 
in beide winkels terecht kunnen. ,,Iedere week krijgen we 
nieuwe items binnen, passend bij het seizoen en de trends”, legt 
Margreet uit. De verhuizing blijkt een doorslaand succes, want 
de openingstijden zijn zelfs al verruimd. Flair is tegenwoordig 
ook op maandag geopend. Wie nu koopt bij Flair, profiteert 
bovendien van een mooie actie. Je ontvangt dan een bon die 
recht geeft op 10% kassakorting bij De schoenen van Rhoon!

Nieuwsgierig? Kom dan eens langs 
in een van de winkels of volg 
hen op social media (Facebook en 
Instagram).

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

De schoenen van Rhoon
Julianastraat 61
3161 AJ Rhoon
T: 010-2107873
I: www.deschoenenvanrhoon.nl

         Flair en nieuwkomer De schoenen van Rhoon 
           bieden vrouwen een totaalplaatje
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HB Interieurs, 
buitengewoon goed voor binnen!

Wij verhuizen naar Dorpsdijk 192 in Rhoon!

Verwachte opening juli

HB Interieurs verkoopt:
BEHANG – Eijffinger, Arte, Voca          GORDIJNEN – Eijffinger, Holland Haag, Egge, HSG, Vadain RAAMDECORATIE – Luxaflex®          VLOEREN – Bonaparte, Desso, Parade, Interfloor, Nouwens Bogaers, 

Dersimo, Novilon, Tarkett, Quick Step, Beautifloor, VivaFloors

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. Nieuw in het assortiment zijn de 
relaxfauteuils, ook wel bekend als ‘sta op stoelen’. 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. 

Luxaflex® PowerView® Motorisation – 
Smart shades that simplify your life

Een revolutionair systeem dat je 
raamdecoratie automatisch bedient op 
elk gewenst moment van de dag en 
vanaf iedere plek op aarde!

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

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

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.

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.
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Penn & Ink, een stijlvol en bohemian chique merk, is een van de blikvangers in de nieuwe collectie bij 
Donna Donna. In de maand april is er zelfs een 
speciale limited collectie te vinden in de winkel. 
Verkrijgbaar in diverse kleuren, waaronder dit 
zomerse rood.

Eigenzinnig, verrassend en op-en-top vrouwelijk, 

dat is Tramontana. Kleding waarmee je stralend 

voor de dag komt. Maak je outfit nog leuker met 

de nieuwe losse kraagjes. Ze zijn te vinden bij 

C&C Damesmode.

Het Nederlands G-Maxx is een merk voor 

de moderne, verzorgende en modebewuste 

vrouw. Kleding en accessoires die in elke 

garderobe passen. Mode Maison heeft een 

mooie collectie van dit merk in huis.

Op maat gemaakte Italiaanse cowboy 

laarzen voor vrouwen, gemaakt in het 

hart van Toscane. Elegant en stoer. Het 

merk El Vaquero, ook gedragen door Beyoncé 

en Heidi Klum, is verkrijgbaar bij Style 

Depot.

Wekelijks haalt Bij Ann de leukste moderne 
items uit erkende modesteden als Parijs 
naar Rhoon. Niet alleen kleding, maar ook 
supergave  accessoires als dit metallic tasje 
en bijpassende oorbellen.

Ook de jonge dames willen er deze zomer 
natuurlijk leuk bij lopen. Zij kunnen zich 
laten inspireren door de veelzijdige collectie 
van Monnom Kinderkleding. Dit setje 
bijvoorbeeld, hoe stoer wil je het hebben?

De sieraden van het Nederlandse merk Fien zijn razend populair. Niet zo gek, want ze ademen pure schoonheid. Modieus, tijdloos en elegant. De prachtige oorbellen zijn verkrijgbaar bij Donna Donna.

Ook zo gek op schoenen?  De meeste vrouwen kunnen er niet genoeg hebben. Bij  De Schoenen van Rhoon 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, inspelend op de seizoenen. Laat 

de zomer maar komen, want in een 

zomerjurkje als dit kun je zeker shinen.

TRENDS Vrouwenmode
Shop je complete outfit in Rhoon!

Stijlvol, fashionable en comfortabel! Dat is waar 

het Nederlandse merk Zoso voor staat. Ondanks 

de luxe uitstraling toch verrassend betaalbaar. 

Kom snel eens snuffelen bij Mode Maison.

Het voorjaar is hét moment om de garderobe weer eens uitgebreid door te nemen. 
Want als je op mooie dagen lekker in het zonnetje loopt, wil je er natuurlijk wél leuk 
uitzien. Is 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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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

2018 is het jaar van de groenten. We gaan ze namelijk nóg 
meer eten dan vorig jaar al het geval was en dat is prima, 
want groenten krijg je nooit te veel binnen. Ze zijn niet alleen 
gezond, maar ook een ideaal alternatief voor (te veel) vlees 
en vis. Een ander voordeel van groenten is dat je er heel 
creatief mee aan de slag kunt en leuke gerechten op je bord 
kunt toveren. Daarom hier een recept voor oosterse courgette 
noodles met roerei en champignons. Laag in calorieën en 
koolhydraten, rijk aan eiwitten, maar vooral erg lekker. Wacht 
dus niet en proef het zelf! 

Houd de spirelli bij de hand
Wie kiest voor de makkelijke weg, gebruikt een handig keukenhulpje. 
De spirelli natuurlijk! Als je nog niet zo’n spiraalsnijder in huis hebt, is er 
gelukkig nog een andere optie. Veel supermarkten verkopen tegenwoordig 
namelijk ook kant-en-klare courgette spaghetti. Super toch?

Wat moet je doen?
1.  Maak slierten van de courgette met behulp van een 

spirelli of gebruik een scherp mes om eerst hele dunne 
plakken en vervolgens slierten te snijden. Zet dit even 
apart. Om het bakken straks makkelijker te maken, 
is het een aanrader om wat zout op de courgette te 
strooien en dit tien minuten of langer in te laten trekken. 
Dat onttrekt het vocht aan de courgette. Knijp hem 
daarna uit of dep hem droog. 

2.  Snijd de kipfilet in kleine blokjes, breng deze op smaak 
met peper, zout, kerriepoeder, paprikapoeder en 
cayennepeper en verwarm wat olijfolie in een (wok)
pan. Daarna kun je de kip in ongeveer tien minuten 
gaar en krokant bakken.

3.  Kluts in de tussentijd het eitje in een kom, breng het 
op smaak met peper en zout en roerbak dit in een 
apart pannetje. Maak daarna de marinade door de 
sesamolie, sojasaus, vers geraspte gember en een 
half, fijngesneden rode pepertje met elkaar te mengen. 
Om de marinade nog lekkerder te maken, kan je het 
geheime ingrediënt uit de oosterse keuken inzetten: een 
klein beetje (kokosbloesem)suiker.

4.  Snijd daarna de bosui in ringetjes en de champignons 
in plakjes of partjes. Voeg ze toe aan de gebakken 
kipfilet en roerbak een paar minuten mee. Voeg daarna 
de courgette slierten, taugé en roerei toe en bak dit 
ook zo’n drie minuten mee. Niet te lang! De courgette 
noodles mogen namelijk wel iets zachter worden, maar 
moeten nog wel voldoende stevigheid hebben.

5.  Als laatste voeg je de oosterse marinade toe aan het 
geheel, uiteraard nadat je het eventuele vocht van de 
groenten hebt afgegoten. Verdeel de oosterse courgette 
noodles over de borden of kommetjes. Als ‘finishing 
touch’ breng je fijngesneden, verse koriander en 
fijngemaakte cashewnoten aan. Eet smakelijk!

Wat heb je nodig?:

Voor 2 personen

• 1 courgette

• 1 grote kipfilet

• 150 gram kastanjechampignons

• 2 bosuitjes

• 75 gram taugé

•  Kruiden: kerriepoeder, paprikapoeder, 

cayennepeper, peper en zout

• 1/2 rode peper

• 3 cm gember

• 2 eetlepels sesamolie

• 2 eetlepels sojasaus

• Eventueel: 1/2 theelepel (kokosbloesem)suiker

• 2 eieren

• Verse koriander

• Handje cashewnoten

Recept voor oosterse courgette noodles 
met roerei en champignons

Aan de slag! 

Lekker in combinatie met... 
Steffen, Cuvee 52 Graubunder,
Mosel Duitsland, 2017 Trocken
Graubunder is Pinot Gris, maar dan een 
tandje frisser en eleganter dan in de Elzas.
Met aangenaam parfum van wit 
fruit. Vet en rond in de smaak met 
impressies vanrijpe appel, abrikoos 
en meloen. Mooie romige afdronk, 
lichtjes mineraal.
 
Verkrijgbaar bij Wijnhuis Rhoon  
nu € 5,99.



Kijk voor meer informatie over de woning op: 

www.essendael.nl
T 088 712 28 34

ONTWIKKELING EN VERKOOP INFORMATIE EN VERKOOP

T 010 501 50 01

INFORMATIE EN VERKOOP

T 010 501 50 01 T 0180 62 65 00

Aan de Alma-Tademahof is 1 kavel met villa en 
garage beschikbaar. Ontwerp samen met een  
architect van Brummelhuis je droomwoning die 
volledig past bij jouw woonwensen.
Koopsom € 899.000 v.o.n.
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26 twee-onder-een-kapwoningen 
Portlandsehoek in Rhoon
www.nieuwbouw-portlandsehoek.nl

T 088 712 20 63
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 7 meter brede woning met woonoppervlakte van ca. 180 m2

 Riante woonkamer met openslaande deuren en 

 leefkeuken van ca. 58 m2

 Garage van 19 m2 en parkeren op eigen terrein

 1e verdieping: 4 slaapkamers

 Complete badkamer met apart 2e toilet

 Grote zolder met de mogelijkheid voor 2 extra kamers

 Koopsom vanaf € 537.000,- v.o.n.

Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping

Info avond: 17 mei, 18.30 - 20.00 uur Rabobank kantoor, Kopenhagen 1 in Barendrecht

LAAT HIER JE 
FINANCIËLE CHECK DOEN

Wonen in Essendael
Woningtype Lauren

Kenmerken
 Koopsom € 606.413,- v.o.n.

 Woonoppervlakte 192 m2

 Kaveloppervlakte 214 m2

 Lichte woonkeuken met erker en  

 openslaande deuren 

 Woonkamer met tuinkamer

 Drie slaapkamers, waarvan één 

 met inloopkast, op de 1e verdieping

 Badkamer en apart toilet op de 

 1e verdieping

 Twee slaapkamers en tweede badkamer 

 op zolder

 Twee parkeerplaatsen op eigen terrein 

 Uitbouw van 1,2 m op de begane grond 

 en 1e verdieping

JE EIGEN 

WONING 

ONTWERPEN?

Ook dat is mogelijk 

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

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

www.joebenelli.nl | www.mijnraamdecoratie.nl

www.mijnhoutenjaloezieen.nl | www.mijntuinmeubelen.nl

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

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

                combineert inspirerende
showroom met adviezen van nieuwe interieurstyliste
Al ruim tien jaar staat  
Joe Benelli Home & Living 
bekend als sfeermaker voor in 
en om huis. De specialist in 
raamdecoratie, tuinmeubelen en 
interieur beschikt over een 
inspirerende showroom. Om de 
klanten nog beter van dienst 
te kunnen zijn, is sinds kort 
ook een interieurstyliste 
aangetrokken. 

Joe Benelli
Ambachtsweg 8A
3161 GL Rhoon
T: 010-7200400
I: www.joebenelli.nl

Iris is op het juiste moment begonnen. De zon gaat weer 
schijnen, het is langer licht en dus denken mensen na over 
raamdecoratie. ,,Ik voorzie hen graag van stylingtips. In alle rust, 
met een kopje koffie erbij”, vertelt ze. De wensen van de klant 
vormen haar uitgangspunt. ,,Bij een bestaande situatie probeer 
ik altijd aan te sluiten op wat er al is, maar natuurlijk kan ik ook 
adviseren als een ruimte vanaf nul moet worden ingericht. De 
mogelijkheden zijn enorm breed. Van landelijk tot heel modern 
of klassiek modern; het kan allemaal. We volgen bovendien de 
trends. Nu zijn vooral houten jaloezieën, duorolgordijnen en 
plissés helemaal hot, maar ook het klassieke gordijn keert steeds 
meer terug als finishing touch. Voor mij is het de uitdaging om 
samen met de klant een mooi totaalplaatje te creëren.”

Haar nieuwe functie bij Joe Benelli past Iris als een warme 
jas. Al vanaf jonge leeftijd heeft ze een passie voor styling. 
Na het afronden van haar opleiding is ze altijd in de branche 
werkzaam geweest. ,,Als ik ergens kom, kijk ik altijd meteen 

rond naar het interieur. Thuis ben ik ook voortdurend bezig met de 
inrichting, dat zit er gewoon in”, zegt ze lachend. Ze krijgt dan 
ook alle vrijheid om de klanten te adviseren, waarbij ze zich niet 
beperkt tot alleen raamdecoratie, maar ook de andere producten 
meeneemt.

Nieuwsgierig wat Iris voor u kan 
betekenen? Maak dan via de planner 
op de website een afspraak met haar 
voor een vrijblijvend adviesgesprek. 
Ze is van maandag t/m donderdag 
tussen 9.00 en 17.00 uur beschikbaar.
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Depositair van Rituals, Chanel,Dior, Clarins, Estee Lauder, Lancôme,  
Clinique, Collistar, Biotherm, Rivoli, Lancaster, Gucci, Chloé,  

Dolce&Gabanna, Narciso Rodriquez,  
Solgar, Orthica, Woodwick etc.

“Ervaar het voorjaar in de winkel”

DA+MOOI Vermeulen  |  Drogisterij & Parfumerie  |  J.Louwerensplein 2  |  3261 WC Rhoon

VERMEULEN -RHOON

DA + Mooi Vermeulen 

O N T B I J T  -  B R U N C H  -  L U N C H  -  D I N N E R  -  D R I N K S

O n t b i j t  -  L u n c h  -  D i n e r 
K o f f i e  m e t  g e b a k 

Z a k e l i j k e  b i j e e n k o m s t e n
Z a l e n v e r h u u r

C h a r l o i s s e  L a g e d i j k  9 5 2  R o t t e r d a m  Te l :  0 1 0 - 7 3 7 0 1 5 3

 Puzzel april 2018

Deze mooie prijs winnen?
Mail dan uw oplossing uiterlijk  

1 juni 2018.  
naar info@penrpublishing.nl

Onder de juiste inzendingen wordt geloot.
De winnaar ontvangt persoonlijk bericht.

N.B. De redactie is niet 
verantwoordelijkvoor eventuele  
druk- of zetfouten in de puzzel

Horizontaal:

1 hinderlijk - 8 kurk - 15 klaproos - 16 louwmaand 

- 17 ook - 18 hobbelig - 19 poeierig - 20 zelfkant 

- 21 verhoogde toon - 22 bouwland - 23 harssoort 

-25 interest - 27 bitterheid - 28 opstootje - 

29 gelijkmatig - 33 vuilnisvat - 35 zoon van Zeus - 

36 slotwoord - 39 viseter - 41 insgelijks - 42 soort 

antilope -44 al - 46 vierdeurs auto - 47 voorzetsel 

- 48 gravure - 50 drukte - 52 landweg - 

54 reuzenslang - 57 knaagdier - 58 horizon - 

59 derhalve - 61 in het oog springend - 

63 versvoet - 65 veldschans - 66 stof - 67 slecht 

vioolspeler - 68 drukken

Verticaal:

1 naaldboom - 2 glooiing - 3 loonsverhoging - 

4 mannelijk schaap - 5 zomede - 6 naar omlaag - 

7 werpanker - 8 armoedig - 9 zijn glans verliezen 

-10 dans - 11 trek - 12 brandkluis - 13 loven - 

14 gevaarlijk - 24 dag van de week - 25 terugkeer 

in het openbare leven - 26 zelfzuchtige vrouw -

28 bedorven - 30 zangstem - 31 Engels bier - 

32 duikereend - 34 gesloten - 35 vlaktemaat - 

36 houthakkersbijl - 37 afgemat - 38 plechtige 

gelofte -40 roem - 43 drukkend - 45 dusdanig - 

47 Nederlandse schilder - 49 sinds - 51 Italiaanse 

dichter - 52 vreemde munt - 53 samenvoeging - 

54 loofboom -55 langs - 56 opera van Verdi - 

58 legerplaats - 60 pistoolmitrailleur - 

62 computer-besturingssysteem - 64 schrijfgerei .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16

17 18

19 20 21 22

23 24 25 26

27 28 29 30 31 32

33 34 35

36 37 38 39 40 41

42 43 44 45

46 47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66

67 68

20 35 27 61 14 32 33 67

Win mooie prijzen met deze puzzel!
Ook zo dol op puzzelen? Dan is het extra de moeite waard om nu 
potlood of pen te pakken en de goede antwoorden in te vullen. 
Er zijn namelijk mooie prijzen te winnen, die beschikbaar zijn gesteld 
door DA drogist Mooi Rhoon & Rhoon Golfcenter.

De redactie mag onder de goede inzendingen twee prijzen 
verloten:

· 1x  een DA drogist Mooi Rhoon  
Giftcard ter waarde van 100 euro

· 1x  2 greenfees + golfkit ter waarde  
van 125 euro

Wacht dus niet langer en doe mee!

VERMEULEN -RHOON
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‘Elke dag biedt kansen,
het is aan jou wat je ermee doet’

Bekijk de film op facet-accountants.nl
of kijk op youtube.com/FACETAccountants 

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

Postbus 4079
3006 AB Rotterdam
010 452 61 44

info@facet-accountants.nl 
facet-accountants.nl
facet-germandesk.de

FACET Laat ondernemers beter ondernemen!

ZOMER 
Woontrends

De inrichting van een woning is vaak een kwestie van 
persoonlijke smaak. Wordt het tijd voor iets anders? Dan 
werkt een bezoek aan een woninginrichter meestal heel 
inspirerend tijdens de zoektocht naar een nieuw interieur. 
De redactie liet zich ook inspireren en zette alvast enkele 
trends voor dit voorjaar en de zomer op een rijtje. 
Misschien begint het wel te kriebelen….

Mooi combinerende 

trendkleuren

Kleur mag in 2018! Sterker nog, je kunt er niet omheen. We zullen veel 
heart wood gaan zien. Deze warme grijs-roze tint is prima te combineren 
met echte trendkleuren als donkergroen, okergeel en oudroze.

Natuurlijke 

uitstraling

Een van de woontrends die dit jaar wordt doorgetrokken is een 
natuurlijke uitstraling in het interieur. Vooral hout is erg in. Je ziet het in 
diverse soorten. Van teak hout tot eikenhout, maar ook tropisch hout en 
rotan. Combineert ook mooi met planten.

Luxe materialen

Een interieur van nu bevat ook veel luxe materialen. Deze trend is erg 
populair, want je waant je daardoor bijna in een paleisje. Haal dus het 
fluweel uit de kast, maar denk ook aan zwart staal, goud en messing 
om een koninklijke uitstraling te creëren.

Maak van je muur 

een gallery

De muur krijgt in steeds meer interieurs een ‘gallery’ functie. Fotomuren 
vol prints, foto’s en kunstwerken, maar ook aankleding door middel van 
typografie of geometrische patronen zijn het helemaal. Vooral bladeren 
en bloemen, lekker zomers.

De holografische print

2017 was het jaar van metallic, maar in 2018 maakt deze trend ruim 
baan voor de holographic. Een trend die overwaait uit de beauty- en 
modewereld. Holografische prints, die voor positieve energie zorgen. 
Een regenboog glans, veel glitter, futuristische prints, veelal verwerkt in 
kleinere accessoires als bestek, fotolijstjes en kaarsenhouders. Je moet 
het durven, maar dan heb je ook iets!
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Op een werkelijk sublieme locatie aan de rand van de dorpen 
Poortugaal en Rhoon ligt dit karakteristieke vrijstaande woonhuis op 
een ruim perceel van maar liefst 2.030 m2 eigen grond. Een 
buitenkans om heerlijk landelijk te wonen op fietsafstand van 
dagelijkse voorzieningen (scholen, winkels, metrostation). Een riante 
oprit en tuin aan de voorzijde, een zijtuin en uitzicht over een 
meertje aan de achterzijde. Idyllischer wordt het niet! 

Het woonhuis uit circa 1923 heeft een geweldige uitstraling met 
authentieke luiken, dakkapelletjes, een overdekte entree en een 
serre met veranda. Desondanks biedt het huis hedendaags 
wooncomfort door de verbouwingen die de afgelopen jaren hebben 
plaatsgevonden. De woning heeft een sfeervolle woonkamer met 
open haard, speels ingedeelde keuken, lichte serre/eetkamer met 
houtkachel, werkkamer, 4 slaapkamers, badkamer, zolderkamer en 
diverse bergruimten. Ook is het mogelijk een 2e badkamer te 
realiseren (aansluitingen aanwezig). De privé gelegen voortuin op 
het zonnige zuiden biedt diverse indelingsmogelijkheden voor 
meerdere terrassen, groen en parkeergelegenheid. 

Op deze pagina’s introduceren wij een luxe woning in landelijke 
stijl waarin het nog echt rustig wonen is. Enthousiast geworden over 
dit landelijke gezinshuis aan de rand van het dorp? Kom de sfeer 
van dit huis dan eens in het echt proeven.

Huis in beeld: Varleweg 6
3176 PW Poortugaal

Kom tot rust 
in de natuur
Ken je die schilderijen, waarop fraaie natuurland-

schappen tot in detail zijn afgebeeld? Met een karak-

teristiek huis als schitterend middelpunt. Een ruime 

plek in een groene omgeving waar u heerlijk kunt 

vertoeven. De zon schijnt fel tussen de appelbomen 

door, die in de herfst voor een prachtig kleurenpalet 

zorgen. Een plaats waar de drukte van alledag ver 

weg is en waar je na een dag werken even heerlijk 

de boel de boel kunt laten. En als je er dan toch 

even uit moet, fiets je toch gewoon even richting het 

gezellige dorp? 

Bouwjaar
1923

Woonoppervlakte
157 m2

Aantal kamers
8

Perceeloppervlakte
2030 m2

Vraagprijs:  
€ 679.000 k.k.
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Uit eten doe je
bij De Arend!

terras - lunch - borrel - diner - buffet

Zij weten dat ze een keuze kunnen maken 
van een op de Franse keuken gebaseerde 
menukaart. Drie keer per jaar wisselt de 
samenstelling, rekening houdend met de 
seizoenen. Chef kok Alex van Vuuren tovert 
de lekkerste gerechten op de borden van 
de gasten. Alex is een ervaren, allround kok 
die in de afgelopen twintig jaar zijn sporen 
verdiende in diverse restaurants. Begonnen 
op zijn zestiende in een pannenkoekenhuis 
belandde hij bij de betere horeca en 
inmiddels runt hij al tien jaar de keuken 
van De Arend. Alles wordt daar vers bereid 
en natuurlijk vindt Alex het leuk om de 
gasten te verrassen met de zogenaamde 
tip van de kok. Vera Roos vormt als chef 
bediening het gezicht van het restaurant. 
Ze komt uit een echte horecafamilie en is al

vanaf haar vijftiende actief in de branche. 
De vriendelijke Vera werkte in cafés, voor 
cateraars en in het Hilton, maar viel voor 
de charme van De Arend. Het dorpse 
karakter van Rhoon sprak haar aan, zodat 
ze nu met veel plezier zorgt dat het de 
gasten aan niets ontbreekt.

Omdat de focus meer op het restaurant ligt, 
is de inrichting ook veranderd. De Arend 
telt nu zo’n 95 zitplaatsen en een terras 
met 35 plaatsen, waar het op zonnige 
dagen heerlijk vertoeven is. Ook recreanten 
en bezoekers van het nabijgelegen Hotel 
het Spui strijken er vaak neer. Kortom, uit 
eten doe je bij De Arend! 

Kom gerust zelf eens proeven, reserveren is 
aanbevolen.

Dorpsdijk 248 - Rhoon - 010 5015323 - dearendrestaurant.nl

Al sinds eind zeventiende eeuw heeft het pand van Restaurant 
De Arend aan de Dorpsdijk een horecafunctie. In eerste 

instantie vormde de herberg een gezellige plek waar reizigers 
konden ontspannen, later werd het een bekend dorpscafé. Na 

de komst van de huidige eigenaren heeft De Arend echter een 
metamorfose doorgemaakt, waarbij de nadruk op eten ligt. Een grote 

diversiteit aan gasten weet het goed aangeschreven restaurant te vinden.

Rhoon
Nijverheidsweg 29, 3161 GJ Rhoon, T 010-5011150, E info@antwantuintotaal.nl

Om u op weg te helpen met uw tuin 
plannen. Kunt u op onze website uw 

moodboard samen stellen

Bent u geinteresseerd in onze werkwij-
ze en het plan van aanpak. Vraag dan 

snel een informatiepakket aan.

Twijfel niet en plan een vrijblijvende 
afspraak, wij praten u graag bij!

ANTWANTUINTOTAAL.NL

AANLEG
Tuin

ONDERHOUD
Tuin

HOUTBOUW
Tuin

ONTWERP
Tuin

Écht zin in de tuin met 
Antwan Tuin Totaal!

U zoekt een vakkundige hovenier? Een 
hovenier die met creatieve ideeën en 
oplossingen komt en deze perfect 
uitvoert?
Dan hoeft u niet langer te zoeken, dit 
hoveniersbedrijf is Antwan Tuin Totaal.
De hovenier met het totaalpakket uit 
de regio Rotterdam.

WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG, BEZOEK ONZE WEBSITE.
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Zorgeloos genieten van een comfortabel binnen-klimaat met de 
nieuwe LG Standard Plus airconditioner!

• 10 Jaar garantie op de compressor
• Ingebouwde wifi 
• Koelen en verwarmen
• Gezond binnenklimaat
• Zeer energiezuinig

Een comfortabel binnenklimaat
bij u thuis of op kantoor begint 
met een bezoek aan onze Airco 
Shop. Kijk online of bel ons voor 
een afspraak.

www.lgaircoshop.nl

Bako Bedrijfskoeling & 
Airconditioning B.V. 

Nijverheidsweg 31, 3161 GJ Rhoon
010-2236466
www.bako.nl

Het klimaat
heb je zelf in

de hand! 
Vraag naar onze

speciale aanbieding!

Untitled-1   1 12/05/2017   14:19:36

Gadgets -  Zomer 2018

Ventilator zonder bladeren
Werken op een hete zomerdag is niet altijd 
een pretje. Om het te veraangenamen, kun 
je nu echter deze tafelventilator inzetten. 
Zo krijg je een lekkere breeze tijdens je 
werkzaamheden. De ventilator heeft geen 
bladen en werkt dus een beetje anders dan 
de originele ventilatoren. Een bureau gadget 
dus, die je kunt aansluiten op je usb poort en 
die ook nog eens werkt op batterijen.

Sunsafe beschermingsblik
Herken jij de situatie dat je een dagje naar 
het strand gaat en lekker wilt zwemmen, 
terwijl je eigenlijk je waardevolle spullen 
niet onbeheerd achter wilt laten? Dat is 
vanaf nu verleden tijd met dit Sunsafe 
beschermingsblik. Het lijkt op de fles van 
je zonnebrandcrème en zal daardoor niet 
snel uitnodigen om in te snuffelen. Zelfs 
het opbergen van je iPhone is mogelijk 
en het blik beschermt je bezittingen tegen 
zand, water en regen.

ShooAway insectenverjager
Buiten eten in de zomer is heerlijk, maar die vervelende insecten kunnen je 
plezier knap vergallen. Gelukkig is er nu de ShooAway insectenverjager! 
Een handig apparaat dat vliegende insecten verjaagt zonder vieze geuren, 
gevaarlijke chemicaliën of dode beestjes op tafel achter te laten. Zet hem 
dichtbij de etenswaren, waarna de strategische vleugels geruisloos roteren 
om de vliegende insecten te verjagen. Het stille motortje werkt op twee AA 
batterijen. De stijlvol vormgegeven ShooAway is veilig in gebruik, want bij 
aanraking stoppen de vleugels gelijk met draaien, zodat je niet bang hoeft te 
zijn met kinderen in de buurt!

Meloen snijder
Met deze super handige meloen snijder, snij 
je elke appel of meloen gemakkelijk in twaalf 
gelijke stukken. Hij heeft een stevige houder 
en handvatten en super scherpe RVS messen, 
waardoor je zonder enige moeite elke groente 
of fruit in één keer snijdt. Snij de bovenkant van 
bijvoorbeeld je watermeloen eraf en plaats de 
alles snijder aan de top, duw de snijder naar 
beneden en je hebt in één klap twaalf gelijke 
stukken! Geschikt voor appels, pompoenen, 
watermeloenen en nog veel meer.

Beer pong luchtbed
Beleef deze zomer nog meer lol 
met het beer pong luchtbed! Je bent 
waarschijnlijk wel bekend met het spel 
beer pong, maar heb je weleens een 
potje gespeeld in het zwembad? Daar 
ligt het luchtbed nooit helemaal stil, wat 
zorgt voor een nieuwe uitdaging. Het 
spel krijgt er een totaal andere dimensie 
door. Zowel voor de ervaren beer 
ponger als voor de beginnende speler is 
dit een must-have voor deze zomer. Een 
garantie voor een hoop plezier!



48 49

te regelen. Volledig gratis en er is geen wachtlijst. ,,Dat kan ook niet, 
je kunt geen weken wachten. Dankzij al onze vrijwilligers slagen 
we er gelukkig in om snel te handelen. Soms wordt een wens zelfs 
al dezelfde dag vervuld.” Het vervoer vindt plaats in de speciaal 
hiervoor ontworpen ambulances met extra comfortabele brancards. 
Er is bovendien altijd professionele medische begeleiding aanwezig.

Eenvoudigste wensen soms de mooiste
In de loop der jaren zijn al vele wensen vervuld. Zeer 
uiteenlopend, soms zelfs in het buitenland. ,,We hebben mensen 
op een besneeuwde bergtop in Oostenrijk gezet of de hand van 
de paus laten schudden. Heel speciaal, maar eigenlijk zijn alle 
wensen voor ons even bijzonder. Soms zijn de eenvoudigste 
wensen de mooiste. Een vrouw die in een hospice lag en nog 
één keer afscheid van haar huis wilde nemen bijvoorbeeld. 
Maar we hebben ook een vader en een zoon, allebei terminaal 
ziek, herenigd voor een laatste ontmoeting. Heel heftig, maar 
tegelijkertijd heel mooi om zoiets te kunnen realiseren”, vertelt 
Kees. Stichting Ambulance Wens wordt steeds bekender en dat 
opent deuren, zodat er sneller medewerking wordt verleend aan 
het vervullen van wensen. ,,Of het niet zwaar is? We weten dat 
de mensen die bij ons komen niet meer beter worden. Maar wij 
kunnen ze een onvergetelijke dag bezorgen en zien dus juist 
lachende gezichten. Dat schenkt veel voldoening.” Een blik in de 
werkkamer van Kees leert hoeveel waardering de stichting krijgt. 
Kaarten met bedankjes en diverse tekeningen sieren de wanden.

Vele donaties
Een opvallende blikvanger in de loods is de ‘donatiewand’. Een 
bonte verzameling van cheques met uiteenlopende geldbedragen, 
verzameld op de meest uiteenlopende manier en afkomstig van 
allerlei verenigingen, instanties, scholen en dergelijke uit heel 
Nederland. ,,Daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. Om alle 
wensen te vervullen, hebben we rond de vier ton per jaar nodig. 
Dat lukt ons gelukkig nog steeds, zelfs zonder grote sponsoren. 
Maar al dit soort donaties, daar moeten wij het van hebben”, 

legt Kees uit. Ook de lokale middenstand ondersteunt Stichting 
Ambulance Wens. Zo staan er onder meer collectebussen bij 
Wijnhuis Rhoon en Keurslagerij Frans Koot. De bijdragen worden 
niet alleen gebruikt om wensen te realiseren, maar ook om te 
sparen voor een huis aan zee. Dit komt voort uit de veel ingediende 
wens om een dag aan zee door te brengen, maar doorgaans 
worden de patiënten dan snel moe. Door een overnachting in het 
huis, kunnen zij de volgende dag nogmaals naar de zee.

Navolging over heel de wereld
In 2016 werd Kees geïnterviewd door de BBC. De Britse omroep riep 
hem uit tot meest inspirerende persoon op aarde. ,,Een geweldige 
waardering. Ook in eigen land is er veel aandacht. Zo mocht ik al 
eens lunchen met koning Willem-Alexander en koningin Máxima, 
maar ook met premier Rutte. Dat maak je niet elke dag mee toch?” 
zegt hij met Rotterdamse nuchterheid. Toch stond ook Kees met een 
brok in de keel toen burgemeester Aboutaleb, tevens lid van de 
Commissie van Aanbeveling, lovende woorden voor hem overhad in 
een toespraak. ,,Ik vind hem een geweldige man en uitgerekend hij 
sprak zo mooi over mij en Stichting Ambulance Wens… Inmiddels 
zijn in vele landen over de hele wereld vergelijkbare initiatieven 
opgezet, onder meer in België, Duitsland, Engeland, Japan, Ecuador 
en Spanje. En dat is allemaal ontstaan in een klein dorpje als Rhoon, 
dat is toch wel heel bijzonder”, sluit Kees af.

Sinds 2007 spant Stichting 
Ambulance Wens zich in om 
de wensen van terminaal 

zieke patiënten te vervullen. 
Inmiddels zijn dat er jaarlijks 

zo’n tweeduizend, een aantal 
dat oprichter Kees Veldboer 

destijds niet had kunnen 
vermoeden. Zijn initiatief 

vindt zelfs wereldwijd 
navolging. ,,Mijn leven is er 
enorm door veranderd, maar ik 
heb er nog geen seconde spijt 

van gehad”, vertelt Kees in 
zijn werkkamer van het pand 
aan de Abel Tasmanstraat in 

Rotterdam.

Stichting Ambulance Wens 
helpt wensen mogelijk maken

Hard gegroeid
Kees, woonachtig in Rhoon, begon elf jaar geleden vanuit zijn 
eigen woning. Hij was op dat moment al twintig jaar werkzaam 
als ambulancechauffeur in de regio Rijnmond. Zijn idee ontstond 
toen hij iets extra’s had gedaan voor een terminaal zieke 
patiënt. ,,Een rondvaart door de Rotterdamse haven. Om hem te 
vervoeren, leende ik een ambulance van mijn werkgever. Daar 
is Stichting Ambulance Wens uit voortgekomen”, blikt hij terug. 
Aanvankelijk maakte Kees gebruik van de ambulances van zijn 
werkgever, maar na een inzamelingsactie bij de haringparty op 
het Kasteel van Rhoon kon al snel een eerste ambulance worden 
aangeschaft. Na twee jaar besloot hij zijn baan op te zeggen en 
in loondienst te treden bij de stichting. Een periode van groei brak 
aan, waarin onder meer werd overgestapt naar het huidige pand. 
Daar kunnen de ambulances, waarvan de stichting er inmiddels 
zes heeft, binnen staan.

Ondersteuning van vrijwilligers
Kees en zijn vrouw worden bij hun werkzaamheden ondersteund 
door Elly. Voor het vervullen van wensen kunnen zij bouwen op zo’n 
270 vrijwilligers uit heel het land. Dat is nodig, gezien het aantal 
wensen dat mogelijk gemaakt wordt. ,,Ruim vijf per dag”, zegt Kees. 
Wensen worden vaak ingediend door familieleden van terminaal 
zieke patiënten. Zij doen dat door een intakeformulier op de website 
in te vullen. Daarna wordt alles in het werk gesteld om de realisatie 

Een constatering waar wij ons alleen maar bij kunnen aansluiten! 
Meer weten over Stichting Ambulance Wens of wellicht een donatie 
doen om Kees te ondersteunen bij zijn prachtige werk? Kijk dan 
eens op www.ambulancewens.nl voor meer info. 
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Aanbiedingen geldig tot 17 juni

Wijnhuis Rhoon ook groot in whisky en rum!
Wijnhuis Rhoon staat al jaren bekend om het uitgebreide wijn- en 
bierassortiment, maar heeft daarnaast een groot aanbod whisky en rum 
in huis. Populaire dranken, helemaal van nu. Niet voor niets worden 
steeds meer whisky- en rumfestivals en proeverijen gehouden. De 
medewerkers van Wijnhuis Rhoon adviseren u natuurlijk graag. 

Whisky uit de gehele wereld
Als groot liefhebber investeert Wijnhuis Rhoon al jaren in malt whisky’s, afkomstig 
uit landen over heel de wereld. Whisky komt al lang niet meer alleen uit Schotland 
en Ierland, maar bijvoorbeeld ook uit Japan, Taiwan, India, Zweden en natuurlijk 
Nederland. Naast de gevestigde merken verkoopt Wijnhuis Rhoon steeds meer whisky’s 
van independent bottelaars, die niet zijn gebonden aan een distilleerderij. Dergelijke 
bottelaars kopen vaten op om ze vervolgens zelf te bottelen. En mochten er meerdere 
soorten van één distilleerderij zijn, dan heeft het Wijnhuis vaak de complete range.
 
Rum, de laatste trend op het gebied van drank
Dat je met rum vele cocktails kunt maken, spreekt voor zich. Van de Mojito tot de 
Cuba Libre, wie kent ze niet? Rum wordt echter steeds vaker puur gedronken. Door de 
uiteenlopende herkomst van rum, komt de drank in veel verschillende varianten voor. Van 
een lichte Spaanse stijl naar een elegante Franse stijl tot een zware Engelse stijl rum. Dat 
zorgt ervoor dat er nog heel wat te ontdekken valt. Wijnhuis Rhoon biedt die mogelijkheid, 
want het assortiment bevat rum uit alle windstreken van de wereld. Wij nodigen u daarom 
van harte uit voor een smakelijke ontdekkingstocht door de wereld van rum!
 
Beleggen in whisky en rum
Beleggen… Dat heeft toch te maken met stoffige aandelen? Kan, maar hoeft niet! Een 
collectie vol flessen is namelijk net zo goed een belegging. Liefhebbers verzamelen 
steeds vaker, als hobby, bijzondere flessen whisky 
en rum. Wijnhuis Rhoon kan door zijn jarenlange 
ervaring in de slijtersbranche en het uitgebreide 
netwerk zeldzame flessen bemachtigen, die de 
verzameling nog waardevoller maken.

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!

De leukste 
VAKANTIEBESTEMMINGEN!

Berlijn, een moderne stad 
met historische charme
Berlijn is een ontmoeting tussen een bewogen historie en het moderne heden. Na de val 
van de muur in 1989 is de stad begonnen aan een wederopbouw: het herenigde Berlijn 
onderging een metamorfose met nieuwbouw en renovaties, maar behield de historische 
charme. Het is een groeiende cultuurhoofdstad, met filmfestivals, ontelbare (kunst)musea 
en allerlei evenementen. Een plek met sfeer door de vele monumenten, beelden, pleinen 
en musea, maar ook door de veelzijdige restaurants en het levendige uitgaansleven. 

Natuurlijk mag een echt Berliner Weiße biertje niet ontbreken!

Athene, de oudste stad van 
Europa
In de oudste stad van Europa is bijna elke 
steen historisch. Er zijn 1200 archeologische 
plaatsen, ontelbare musea vol met (pre)
historische vondsten en veel ruïnes uit de 
Oudheid. In de Griekse hoofdstad Athene 
leeft het verleden. De verschillende wijken 
herbergen niet alleen historische hoogtepunten, 
maar sommige delen zijn ook verrassend 
trendy. Ontdek vele bezienswaardigheden 
als de Acropolis, het Pantheon, de Tempel 
van Zeus en het Olympisch stadion of laat je 
onderdompelen in de straatjes vol winkels, 
restaurants en cafés in de moderne wijk Plaka.

Barcelona, een stad met 
veel gezichten
Het sfeervolle Barcelona is een stad 
met vele gezichten, getekend door de 
verschillende (buiten)wijken. Geniet 
van gotische kathedralen, pleinen, 
paleizen en Romeinse muren en ontdek 
hoe kunstenaars en architecten als 
Gaudí, Picasso en Miró hun sporen 
hebben achtergelaten in de Catalaanse 
gebouwen en musea. De stad kent 
trekpleisters als de nog altijd niet 
voltooide kathedraal La Sagrada 
Familia, het stadspark Parc Güell, de 
Ramblas en natuurlijk het prachtige 
Camp Nou, waar FC Barcelona zo veel 
successen mocht vieren. Op het gebied 
van horeca ontbreekt het je in Barcelona 
eveneens aan niets.

Londen, verzamelplaats 
van wereldberoemde 
bezienswaardigheden
Nergens komen traditioneel en modern 
beter samen dan in wereldstad Londen. 
De oubollige Britse normen en waarden 
zijn terug te zien aan de Koninklijke 
paleizen, de traditionele wachters in 
uniform en de oude, zwarte taxi’s. De 
moderniteit kenmerkt zich door de vele 
kunstmusea en de vele trendy winkels, 
restaurants en bars. De stad is ook een 
verzamelplaats van wereldberoemde 
bezienswaardigheden. Een kleine greep? 
London Eye, Downing Street 10, Big Ben, 
Buckingham Palace, Picadilly Circus, 
Wembley, Hyde Park en natuurlijk de 
typisch Engelse pubs.

Praag, de Gouden Stad
Wist je dat Praag, de hoofdstad van Tsjechië, 
ook wel bekend staat als de ‘Gouden Stad’? 
Dit heeft alles te maken met het feit dat de 
stad na het optrekken van de ochtendmist 
een gouden gloed krijgt door de zon. Praag, 
waar ook vele kerktorens te vinden zijn, is rijk 
aan architectuur. De stad is opgedeeld in het 
Oude en Nieuwe gedeelte en heeft in totaal 
vier wijken. Het oude gedeelte staat bekend 
om de smalle straten, de Joodse wijk en 
begraafplaats. Het nieuwe gedeelte is trendy, 
vol winkels en uitgaansgelegenheden. De 
rivier Moldau splitst de stad in tweeën. 

Havana Club Rum
Añejo 7 años
El Ron de Cuba

Inhoud 0,7 liter

Nu: € 21,99

Highland Park 10YR
Single Malt Whisky

Inhoud 0,7 liter
Nu: € 28,99

The Balvenie 12 YR
Double Wood

Inhoud 0,7 liter 
Nu: € 36,95

Don Papa Rum 7 YR
Small Batch Rum
Filipijnen

Inhoud 0,7 liter 
Nu: € 28,95

Wijnhuis Rhoon |  Strawinskiplein 6, 3161 WG  RHOON, tel.nr. 010 - 50 160132 
E-mail info@wijnhuisrhoon.nl, www.wijnhuisrhoon.nl
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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

-�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!
Rhoon 010 - 501 5001 | Barendrecht 0180 - 453 734

Emmastraat 45 B
3171 AH Poortugaal

Van Gogh Allee 1
3161 DA Rhoon

Bouwjaar
2007

Woonoppervlakte
225 m2

Aantal kamers
5

Perceeloppervlakte
479 m2

Bouwjaar
2009

Woonoppervlakte
167 m2

Aantal kamers
6

Perceeloppervlakte
350 m2

Vraagprijs:  
€ 679.000 k.k.

Vraagprijs:  
€  619.000 k.k.

KIJK EN VERGELIJK

Onverwachts veel ruimte Stijlvol afgewerkt en veel licht

Een echte leefkeuken met bar Een compacte design keuken

Genieten van de zon of schaduw op een van de terrassen? Een potje voetballen op het grasveld? Dit kan bij beide woningen!

Of

Of

Of

Of
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Sherry Dyanne, AJ Plug, West End Trio en 
Thijs Nissen Trio. Tussen de optredens door 
zal DJ Onno Paloma de muziek verzorgen. 
Ralph de Jongh en zijn band trappen dit 
jaar af op het hoofdpodium. ,,Daar heb 
ik de afgelopen tijd veel naar geluisterd. 
Geweldig, het lijken de Stones wel! We 
hebben dit jaar ook een primeur. Voor het 
eerst in de historie komt er een buitenlandse 
band spelen, de Brooklyn Funk Essentials 
uit New York. Een avond daarvoor staan 
zij nog in Parijs. Dat is toch gaaf?”, 
zegt Edwin met gepaste trots. Dergelijke 
artiesten zijn heuse publiekstrekkers, zoals 
Gare du Nord dat vorig jaar was. ,,Daar 
kwamen mensen uit heel Nederland op af. 
Hartstikke leuk natuurlijk, maar in de basis 
blijft het een festival voor inwoners van 
Rhoon en omstreken.”

Voor alle leeftijden
Muziek op Rhoon is geschikt voor een brede 
doelgroep. De afgelopen edities werden 
bezocht door mensen van uiteenlopende 
leeftijden en dat zal nu niet anders zijn. De 
organisatoren hebben achter de schermen 
al heel veel werk verricht om de komende 
editie tot een succes te maken. ,,In het najaar 
van 2017 zijn we al begonnen. We hebben 
contact met allerlei instanties, de gemeente, 
bedrijven, horeca, artiesten en vrijwilligers. 
Er komt veel bij kijken, een soort Pinkpop in 
het klein”, sluit Edwin af met een knipoog.

Zin in een gezellige dag met goede muziek? 
De kaartverkoop is inmiddels gestart.  
Wie voor 31 mei kaarten koopt, profiteert 
van de ‘early bird’ korting en betaalt 
slechts €15,-. Daarna is de prijs €17,50. 
Kaarten kunnen worden gekocht bij Boek & 
Leeswinkel Het Witte Huys of online via 
www.muziekoprhoon.nl. 
Daar is ook meer informatie over het 
muziekfestival te vinden.

Muziek op Rhoon, 
een evenement dat je niet mag missen!
Muziekliefhebbers uit Rhoon en omgeving doen er 
verstandig aan om zaterdag 30 juni vrij te houden in 
hun agenda. Dan staat namelijk van 15.00 tot 24.00 
uur het festival Muziek op Rhoon, voorheen bekend 
als het Jazzfestival, weer op het programma. De 
organisatie heeft een line-up samengesteld om van 
te smullen, dus het belooft een spektakel te worden! 
,,Ik kan in elk geval niet wachten”, zegt Edwin 
Groenenboom enthousiast.

Kasteel van Rhoon
Aan de rand van het grote grasveld achter het Kasteel van Rhoon 
schetst Edwin, een van de organisatoren, de plannen. Hier zullen 
naar verwachting meer dan 1.000 bezoekers komen genieten van 
goede muziek, gezelligheid en lekker eten. Dat alles op een unieke 
plek, midden in het groen. ,,We maken voor de derde keer gebruik 
van het veld. De eerste editie hebben we op de parkeerplaats 
gehouden”, vertelt hij. De locatie is niet voor niets gekozen. Het 
Kasteel van Rhoon werd gebouwd in de 15e eeuw en heeft vanaf 
1598 de huidige vorm. Eigenaar is de Stichting Kasteel van Rhoon. 
Zij zijn verantwoordelijk voor onderhoud en behoud, maar ook 
voor het aanbod van een cultureel programma. Er gebeurt door 
het jaar heen daarom van alles, van lezingen en exposities tot 
cabaretvoorstellingen en kindertheater. En dus ook Muziek op Rhoon!

Muziek op Rhoon
De organisatie is in handen van Edwin Groenenboom, Peter 
Alkemade en Sjoerd Greveling. De afgelopen drie edities 
was er nog sprake van het Jazzfestival, nu is de naam bewust 
breder getrokken. ,,Omdat we merkten dat er soms een drempel 
bestond door het woord jazz. Mensen hadden daar niet altijd 
het juiste beeld bij. Er zijn bovendien veel meer stromingen 
vertegenwoordigd. Behalve jazz hoor je op ons festival bijvoorbeeld 
blues, funk en soul. Daarom is de naam gewijzigd in Muziek op 
Rhoon. Bijkomend voordeel voor ons is dat we nog makkelijker 
kunnen programmeren”, zegt Edwin. Het festival is de afgelopen 
jaren steeds groter geworden. De huidige locatie biedt bovendien 
de ruimte om verder te groeien. Er wordt uiteraard gezorgd voor 
een mooi horeca-aanbod in de vorm van diverse foodtrucks.

Fantastische line-up
Maar het gaat uiteindelijk om de muziek. Die is dik in orde! De 
organisatie heeft een aantal interessante acts geprogrammeerd, 
puttend uit de eigen muziekkennis. ,,We zijn alle drie heel erg 
met muziek bezig. Peter en ik hebben jaren een drive-in show 
gehad in de regio, terwijl Sjoerd al vanaf jonge leeftijd een echte 
jazzman is. Zijn vader speelt ook in een jazzband. Daardoor 
krijgen we ook veel tips uit het wereldje”, legt Edwin uit. Het heeft 
geresulteerd in een fantastische line-up. Zo kunnen bezoekers 
straks genieten van het befaamde Rosenberg Trio, maar ook van 



57

Onze showroom is gevestigd aan de Deventerseweg 11 in Barendrecht ■  0180 646810 ■ info@tegelhuis.nl ■ www.tegelhuis.nl

badkamers      toiletten      tegels      tegelvloeren      installatie  

NST_0515_Tegelhuis.indd   1 30/06/15   17:05

Miljoen valt op lot gekocht bij 
Albert Heijn Rhoon
In de kiosk van Albert Heijn 
Rhoon worden al jaren loten 
verkocht voor diverse loterijen, 
waaronder de Staatsloterij. Dat 
gebeurt vrijwel dagelijks, maar 
dat er dan een geldprijs van 
een miljoen euro belastingvrij 
wordt gewonnen is bepaald géén 
alledaagse kost. In maart was 
dit het geval. Een bijzondere 
gebeurtenis!

,,We horen wel eens dat mensen prijzen winnen in de toto, 
maar dat is toch anders. Dit is nog nooit voorgekomen”, vertelt 
teamleider Verkoopklaar Jaynaro Polak enthousiast. Zijn collega’s 
en hij ontdekten via social media dat het miljoen in Rhoon was 
gevallen. ,,Al snel wisten we dat het lot bij ons vandaan kwam. 
Wie de gelukkige is, weten we niet. Bij zo’n grote prijs beschermt 
de Staatsloterij de privacy uiteraard goed en moet de winnaar 
zich ook in Den Haag melden. We gissen er natuurlijk wel naar.”

Het winnende lot zorgt in ieder geval voor veel aandacht. ,,De 
Staatsloterij heeft gebak bezorgd en er is een onderscheiding 
opgehangen waarop staat dat wij officieel topverkoper van een 
winnend lot zijn”, zegt Jaynaro. Hij assisteert regelmatig bij de 
service- en inkoopbalie en merkte dus ook hoe klanten reageerden. 
,,Vooral de eerste paar dagen zijn er meer loten verkocht dan 

normaal. Opvallend genoeg 
vooral hele loten met XL, bijna 
niemand kocht nog een vijfde. 
Vaak maakten ze opmerkingen 
bij de aankoop, dat we hen ook 
wel een miljoen mochten geven, haha.” Bovendien vierde de 
Staatsloterij op donderdag 29 maart nog een klein feestje met 
de klanten van Albert Heijn Rhoon. Er stond ’s middags een food 
truck in de winkel, waar voor alle aanwezigen koffie en thee werd 
geschonken.

De bijzondere gebeurtenis zal voorlopig nog wel gespreksstof 
opleveren, vermoedt Jaynaro. ,,Het is natuurlijk niet niks. Misschien 
komt het wel nooit meer voor, maar net zo makkelijk is het volgende 
maand weer prijs. Dat weet je nu eenmaal nooit met de loterij!”
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© Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag 
worden verveelvoudigd zonder voorafgaande, schriftelijke 
toestemming van G.Z-H. Wijzigingen tov. huidige situatie 
voorbehouden. Vormgeving: Raakvlak, www.raakvlak.com 
Cartografie: Buijten & Schipperheijn Cartografie

Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde
Postbus 341, 3100 AH Schiedam
010 2981010 
gzh@pzh.nl 

Legenda

Heeft u buiten een leuke ervaring gehad? Laat het ons weten 
via twitter @HeerlijkBuiten of facebook.com/HeerlijkBuiten

© Natuur- en recreatieschap IJsselmonde 2011

www.heerlijkbuiten.nl 
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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

TIPS

De ecologische items van Bob, gemaakt van onder 
andere rubber en gerecycled papier, zijn een blikvanger 
in ieder interieur. Je vindt ze bij Myosotis.

De Havenbonck Premium Gin is 

een unieke no-nonsense gin voor 

de liefhebber, gedistilleerd op basis 

van de meest pure ingrediënten. De 

gin wordt ambachtelijk gedistilleerd 

en gekenmerkt door een frisse, 

citrusachtige smaak. Heerlijk in de 

mix met tonic of juist puur ‘on the rocks’! Verkrijgbaar bij 

Wijnhuis Rhoon (introductieprijs € 29,99).

Shane Kluivert (2007) laat met zijn 
populaire YouTube-kanaal zien dat 
hij naast voetbalheld ook een echte 
keukenprins is. In zijn eerste kookboek 
‘Koken met Shane’ vind je zijn 40 
favoriete recepten. Lekker, snel, stap-
voor-stap: jong én oud kunnen dit 
thuis makkelijk maken. Geschikt voor 

kids, papa’s en mama’s dus! Naast koken en voetballen, houdt Shane ook erg van dieren. Daarom gaat er van elk verkocht boek €1,- naar Stichting Dierenlot. Natuurlijk te vinden bij Boek & Leeswinkel Het Witte Huys.

Haal kleur in huis met 
de collectie van Dutz! 
Kleurrijke series in 
zomerse kleuren met 
vele modellen variërend 
van een item voor een 
enkele bloem tot grote 
vazen voor zomerse 
boeketten, verkrijgbaar bij Myosotis.

’s Werelds meest bekroonde rum 

introduceert nu BACARDÍ Añejo Cuatro 

(‘vier’ in het Spaans, ter ere van 

de Cubaanse afkomst). De nieuwe 

premium rum wordt gerijpt op houten 

vaten en krijgt vervolgens minimaal 

vier jaar om te verjaren onder de 

Caribische zon. Deze bijzondere 

rum heeft tonen van milde vanille, 

geroosterde eik, kruidnagel en honing. Drink puur, in de 

mix met Ginger Ale of gebruik hem als perfecte basis voor 

een heerlijke cocktail. Verkrijgbaar bij Wijnhuis Rhoon 

(introductieprijs € 19,99).

Hou jij ook van lekkere 
geuren voor je huis? 
Dan moet je zeker de 
geurkaarsen van WoodWick 
proberen! Deze unieke 
geurkaarsen met houten lont 

geven een heerlijke geur en ..... Crackles as it burns! Ze maken een zacht knisperend 
geluidje waardoor je meteen moet denken aan een 
zacht haardvuurtje. Verkrijgbaar bij DA + Mooi Vermeulen.

Is er een baby op komst? En wil je iedereen laten 
weten of het een jongetje of een meisje wordt? Dan 
is een ‘gender reveal taart’ een geschikt middel, 
dat ook nog eens lekker smaakt. Vraag er gerust 
om bij KC’s Bakery, want hij kan vrijwel iedere 
taart voor je bakken!

Buitengewoon winkelen 
in Rhoon!
Het winkelcentrum van Rhoon heeft heel veel te bieden. De redactie liep een rondje 
en liet zich inspireren. Hierbij presenteren wij dan ook een aantal shopping tips. Leuk 
voor moederdag of gewoon zomaar!
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U-BUILD BOUW & ONTWIKKELING
Verlengde Kerkweg 25
2985 AZ Ridderkerk
E: info@u-build.nl
T: 085 489 99 20

EERLIJK BOUWEN ZONDER 
AANNEMER EN INTEGER 

ONTWIKKELEN

bouw
bouwen zonder aannemer

WWW.U-BUILD.NL

Electro World Rhoon heeft als 
brede specialist op het gebied 
van consumentenelektronica 
uiteraard een veelzijdig 
assortiment in huis, waarin 
voor iedereen wel iets 
te vinden is. De winkel 
onderscheidt zich echter 
vooral door het totaalplaatje. 
Service, advies en aandacht 
voor de klant staan daarbij 
centraal. ,,Dat persoonlijke 
tintje past bij ons”, vertellen 
Peter en Sijbrand, de 
gezichten van de naast Albert 
Heijn gelegen winkel.

Electro World Rhoon
Julianastraat 37
3161 AJ Rhoon
T: 010-5069166
E: rhoon@electroworld.nl

Na aankoop is gratis bezorging, maar ook inbouw en installatie 
voor Electro World Rhoon vanzelfsprekend. Bovendien kunt u 
ook terecht voor reparatie van uw apparaat. ,,Klanten vinden 
het vaak heel prettig als wij een televisie ook netjes installeren. 
Als een apparaat niet meer functioneert, repareren wij het ook. 
Natuurlijk bekijken we wel eerst of dat nog mogelijk is. Dat 
wordt gewaardeerd”, zegt Peter. Ook daarna mag iedereen nog 
rekenen op een goede service. ,,Mensen stappen later nog wel 
eens binnen met een vraag en dan vinden wij het ook geen enkel 
probleem om even bij hen thuis te komen kijken.” Die service zit 
standaard inbegrepen bij de marktconforme prijzen.

Het brede assortiment bevat naast witgoed en bruingoed ook 
service-artikelen als inktcartridges. Vanzelfsprekend worden trends 
gevolgd, zoals televisieschermen vanaf 49 inch en de combinatie 
met een Soundbar, maar ook maatschappelijke ontwikkelingen 
zijn zichtbaar in het assortiment. ,,Vooral energiezuinigheid 
en duurzaamheid zijn momenteel heel belangrijk”, weet 
Sijbrand. ,,Wij zien dat terug, bijvoorbeeld in wasmachines met 
automatische doseringssystemen, koffiezetapparaten waarmee 
je ook één kop kunt zetten en natuurlijk de airfryers, een gezond 
alternatief voor de frituurpan.” 

Peter en Sijbrand adviseren iedereen uiteraard graag in de 
overzichtelijk ingerichte winkel. Bent u op zoek naar iets, maar 
ziet u het niet staan? Schroom dan niet om er naar te vragen.

ELECTRO WORLD RHOON
maakt het verschil met service en advies
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Achterdijk 17  € 895.000 k.k. Dorsvlegel 6  € 575.000 k.k. Graaf Bentincklaan 8  € 789.000 k.k.

RHOON POORTUGAAL RHOON

Zantelweg 41  € 519.000 k.k. Heraut 28  € 249.000 k.k. Hordijk 56  € 824.000 k.k.

RHOON RHOON ROTTERDAM

Kees van Dongenlaan 34  € 324.500 k.k. Kerklaan 2  € 1.250.000 k.k. Oostdorpseweg 90  € 669.000 k.k.

RHOON RHOON POORTUGAAL

Ribes 18  € 269.000 k.k. Statio 13  € 244.000 k.k. Waddenring 24  € 627.237 k.k.

POORTUGAAL POORTUGAAL BARENDRECHT
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BECK SONDERGAARD

BY MALENE BIRGER

CAMBIO

DRYKORN

FIEN PURA BELLEZZA

KANNA

KIMM

LOUIS AND MIA

MOMENT BY MOMENT

MOS MOSH

PENN&INK

S’OLIVER

STROKE AMSTERDAM

SUITE 22

TANGO

VALENTINO

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

Beauty & Health
Huidverzorging in de zomer
De zomer komt er weer aan! Voor velen onder ons de mooiste tijd van het jaar. Maar wist je dat de 
hoge temperaturen en de zon een echte uitdaging voor onze huid vormen? 
Voor veel vrouwen vormt een licht getint uiterlijk een essentieel onderdeel van de zomer. Om er voor 
te zorgen dat je huid niet beschadigd raakt, heeft deze aandacht en zorg nodig. Zonbescherming met 
veel hydratatie en verkoeling zijn erg belangrijk. Enkele tips over de juiste verzorging en bescherming 
van de huid op een rijtje.

dat er na het douchten juist onvoldoende warmte je lichaam 
verlaat en dat je daarom snel weer gaat transpireren? Het is veel 
beter om een lauwwarme douche te nemen, om ervoor te zorgen 
dat je langer koel blijft.

5. Zet je huidverzorgingsproducten in de koelkast 
Dé manier om je huidverzorgingsproducten in de zomer te 
bewaren is door ze te laten verhuizen naar de koelkast. Klinkt 
misschien gek, maar het heeft een positief bijeffect: telkens als je 
ze gebruikt, krijg je een extra dosis verfrissing en verkoel je je 
huid. Deze koelkasttruc werkt trouwens ook voor je nachtkleding 
en pumps. 

6. Eet vers fruit
Vitaminen zijn goede zomerboosters. Eet op warme dagen 
daarom veel vers fruit zoals meloen of ananas. In de traditionele 
Chinese geneeskunde wordt gezegd dat deze etenswaren het 
lichaam van binnenuit afkoelen. Hun hoog watergehalte zorgt er 
ook voor dat de huid wordt gevoed met vocht.

1. Bescherm je huid tegen de zon
Al die uv-stralen zorgen voor veel spanning op je huid. Zelfs 
op een bewolkte dag kunnen zij je huid bereiken. Daarom is 
het verstandig om je gezicht en lichaam altijd in te smeren met 
zonnebrandcrème. Kies dus de juiste zonbescherming en laat je bij 
twijfel vooraf goed informeren door een specialist.

2. Geef je huid hydratatie
Je huid verliest ’s zomers vocht door de warmte. Door een goede, 
hydraterende lotion te gebruiken, verzacht je de huid en wordt het 
vochtgehalte gelijk aangevuld.

3. Drink voldoende
Behalve je zonnebril zou je in de zomer nog een standaard 
accessoire bij je moeten hebben: een flesje water! Je lichaam 
verliest namelijk veel vocht door het vele transpireren. Daarom heb 
je in de zomer zo’n twee tot drie liter water per dag nodig om je 
huid te kunnen voorzien van voldoende vocht.

4. Neem de tijd voor verkoeling!
Een ijskoude douche om lekker af te koelen. Dat klinkt verleidelijk 
op warme dagen! Maar wist je dat zo’n plotselinge schok betekent 
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Stichting Ambulance Wens
helpt wensen mogelijk te maken
 

Optiek TOM.
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Het miljoen is gevallen!
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