BeleefBarendrecht
Van, voor & door Barendrecht!

-

Lunchroom Echt
Traiteur & Catering

Digitale
Oranjequiz
georganiseerd
vanuit
Barendrecht
BVV
Barendrecht
heeft jeugdopleiding een
impuls gegeven
BVV Barendrecht biedt
jeugdspelers
zowel
prestatief als recreatief
alle mogelijkheden om
op hun eigen niveau te
voetballen. Dat de vereniging die taak serieus
neemt, blijkt wel uit het
beleidsplan dat de TC
jeugd heeft opgesteld.
,,Als je ziet wat we in
anderhalf jaar samen
hebben bereikt, maakt
dat mij trots”, vertelt
hoofd jeugdopleiding
Arno Kooij.
Het heeft onder meer
geresulteerd in meer samenhang bij de trainers
en een duidelijke verbetering in de kwaliteit van
de staf en de trainingen.
BVV Barendrecht kijkt
daarbij naar uiteenlopende zaken. Van diplomering tot expertise
van buitenaf, allemaal
bedoeld om de trainers
nog beter te maken.

-

Wij
realiseren
wat wij beloven.
Al 40
jaar specialist
in

badkamers en tegels

-

Roparun-team Dalton
Lyceum Barendrecht in
het zonnetje gezet!
Al vier keer nam DLB-Team 128 van Dalton
Lyceum Barendrecht deel aan de Roparun. Een
team van docenten liep in 2008, 2009, 2014
en 2018 de route van Parijs naar Rotterdam.
Altijd een hele happening, waaraan op school
veel aandacht werd besteed. De leerlingen
volgden de verrichtingen van de lopers met een
veel enthousiasme. Vanwege de coronamaatregelen vindt de Roparun dit jaar in een andere
vorm plaats. Hoogstwaarschijnlijk zal DLB-Team
128 daarom volgend jaar weer deelnemen.

Deventerseweg 11
Badkamers
Een 2994
nieuwe
is natuurlijk meer dan het kopen van sanitair en
LE badkamer
Barendrecht
tegels.
Wij laten u zien hoe uw ideeën en wensen passen binnen een
0180-646810
mooi badkamerontwerp. Door middel van realistische 3D tekeningen
www.tegelhuis.nl
kunt u zien hoe uw nieuwe badkamer er uit gaat zien. Daarna zoeken wij
info@tegelhuis.nl
samen met u de materialen uit die daarbij passen.

TVB vereniging
van het jaar

Tegelvloeren
De keuze voor een tegelvloer is een bewuste keuze voor duurzaam,
praktisch en comfort (in combinatie met vloerverwarming). Er is een
ruime keuze in uitvoering en maten. Tegels met de uitstraling van o.a.
natuursteen, beton en hout bieden de mogelijkheid om te kiezen voor
een vloer die past bij uw smaak en interieur. Vanzelfsprekend kunnen
wij ook het leggen van vloertegels verzorgen.

Slaapboulevard Kwakernaat

-

De KNLTB heeft op zondag 7 maart Tennisvereniging
Barendrecht
Wij realiseren wat wij beloven.
uitgeroepen tot vereniging van het jaar. TeOnlangs werden de teamcaptains Bart
vens werd Bart van der
Wij realiseren
wij beloven.
Ploeg
(TVB) wat
tennisleraar
Geefshuijsen (docent geschiedenis en chauffeur
van
het
jaar.
Deze
prestijdens de Roparun) en Erik Both (docent lichatigieuze
titels
werden
Wij realiseren wat wij beloven.
melijke opvoeding en loper tijdens de RoparDeventerseweg
11
tijdens
het jaarcongres,
un) en directeur Anja Besseling verrast met een 2994 LE Barendrecht
met
bijna
1.000 online
0180-646810
mooi cadeautje. Lindsey Faken, oud-leerling van www.tegelhuis.nl
deelnemers
(bestuurders
info@tegelhuis.nl
11
Dalton Lyceum Barendrecht en loopster van het Deventerseweg
en vrijwilligers)
bekend
2994 LE Barendrecht
gemaakt.
team, schonk hen een tweetal gehaakte knuf- 0180-646810
Ook voor de losse aankoop van sanitair en tegels
Natuurlijk kunt u ook bij ons terecht voor de aankoop van alleen een
badmeubel, badkamertegels, inloopdouche, kranen en ook dan krijgt u
deskundig advies zodat u de juiste keuze kunt maken.

Deventerseweg 11
2994 LE Barendrecht
0180-646810
www.tegelhuis.nl
info@tegelhuis.nl

fels. Die zijn gemaakt door Corrie Schaap, vrijwilligster van Hospice De Reiziger. De knuffels
zijn vanaf nu de mascottes van DLB-Team 128!

www.tegelhuis.nl

info@tegelhuis.nl

Lees verder op
pagina 21

Meer over dit team is te lezen op pagina 22.

KNLTB Tennisvereniging van het jaar

Het hele verhaal is te
lezen op pagina 21

Haal de lente
de slaapkamer binnen!

-

Installeren badkamers
Indien u er de voorkeur aan geeft om de levering en installatie in één
hand te houden, dan zijn wij de juiste partij voor u. Onze vakkundige
installateurs verzorgen de installatie van A tot Z.

Op maandag 15 maart plantte de Barendrechtse ondernemer Wouter Onis, met Mach3Builders supporter van organisatie Life Terra,
in het bijzijn van de wethouders Cees Schaap
en Tanja de Jonge liefst 55 boompjes bij het
fietspad bij sportcomplex De Doorbraak. Bedoeld om iets terug te
doen voor het klimaat
én de samenleving.
Later dit jaar moeten
er nog eens zo’n 950
bomen in Barendrecht
worden geplant.

Het adres voor de inrichting
van uw huis/project.

B
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Ontwaak fris en
fruitig deze lente
• Zonwering
• Rolluiken
• Buiten leven producten
• Raamdecoratie
• Onderhoud
Voor particulier, V.V.E. en bedrijven
T: 0180 - 615133 M: 06 - 19622378
www.tonstassenzonwering.nl

Professionele zonwering met een persoonlijke benadering

Ook onder de aandacht komen in Beleef Barendrecht?
Voordijk 520
2993 BE Barendrecht
T 0180 745 096
E r.debondt@penrpublishing.nl
Voordijk
520 2993 BE Barendrecht
I www.penrpublishing.nl
T 0180 745 096
E r.debondt@penrpublishing.nl
I www.penrpublishing.nl

Het is lente: de dagen worden
langer. De deuren en ramen gaan
weer open voor frisse lucht, zonnestralen en de grote voorjaarsschoonmaak. Denk je ook aan
de slaapkamer tijdens de grote
schoonmaak?
Schone slaapster

Een schone slaapkamer is
beter voor jouw gezondheid. Door stof, huidschilfers, vocht en haren is er
huisstofmijt in de slaapkamer te vinden, met name
in bed. Dit kan nooit volledig voorkomen worden,
maar door de slaapkamer
schoon te maken, kun je
het grotendeels voorkomen. Naast de standaard
taken als luchten, afstoffen,
stofzuigen, dweilen en het
beddengoed verschonen,
is het ook belangrijk om
de matrashygiëne in de
gaten te houden. Je brengt

immers 1/3e van je leven
in bed door.

APK voor jouw
bed

De auto waarin je rijdt
gaat elk jaar verplicht
naar de garage, maar je
eigen gezondheid, of het
bed waarin we gemiddeld een derde van ons
leven door brengen, niet.
Wees kritisch en neem
jouw slaapsituatie onder
loep. Hoe oud is je matras
en is deze goed onderhouden? Een goed matras
gaat gemiddeld tussen de
8 – 10 jaar mee. Hierna

kunnen de materialen hun
werkingskracht verliezen.
Een topdekmatras, ook wel
topmatras of topper, gaat
ongeveer vijf jaar mee.
Een hoofdkussen heeft een
gemiddelde
levensduur
van drie jaar. De feitelijke
levensduur van een matras
is afhankelijk van jouw
gewicht, slaap(kamer)klimaat, of je het matras regelmatig keert en of je het
matras onderhoudt.

Kies bewust voor
advies op maat

Sta je in de ochtend niet
meer fit op? Dit kan worden veroorzaakt door slijtage van het matras. Denk
aan kuilvorming, geen
goede ondersteuning of
slechte ventilatie. Kies bewust voor je matras en durf
te investeren in de kwaliteit van je nachtrust. Welk
matras biedt wat jij nodig
hebt? Staat de hoogte van
een matras boven aan de
wensenlijst of heeft de aanpasbaarheid prioriteit? Wil

je een matras bestaande
uit natuurlijke materialen
matras voor optimale ventilatie? Of juist een pocketveer matras met een goede ondersteuning? Deze
slaapwensen worden door
de slaapspecialisten bij
Slaapboulevard Kwakernaat naast persoonlijke
factoren gelegd (slaaphouding, lichaamsbouw,
slaapklimaat, etc.) en samen met jou gefilterd tot
het perfecte matras.

Colofon
Uitgever

Vormgeving

Fotografie
De Bondt Publishing

Slaapboulevard Kwakernaat
Boonsweg 7, Ind. Terrein Heinenoord
www.slaapboulevard.nl

Bij Slaapboulevard Kwakernaat, met 4.000m2
showroom de grootste in
regio Rotterdam en omstreken, vind je de complete
collecties van de beste
beddenmerken terwijl je
toch de zekerheden en
service van de lokale specialist ontvangt. De slaapspecialisten bij Slaapbou-

Editie 29 maart 2021

De Bondt Publishing
Voordijk 520, 2993 BE Barendrecht

levard Kwakernaat zorgen dat je in het juiste bed slaapt
en onder het juiste materiaal dekbed en textiel ligt. Want
voor welk merk jij ook kiest, er wordt samen met jou naar
de optimale samenstelling van bed en slaapkamer gekeken. Plan alvast een afspraak voor 2e Paasdag, wees
er op tijd bij want vol = vol.

Beleef Barendrecht is een uitgave van De Bondt Publishing en verschijnt minimaal één keer per maand. De Bondt
Publishing is gespecialiseerd in het uitgeven van sponsored magazines, kranten en onderwijsuitgaven.

GrafiSjopMarjo

Informatie

Telefoon: 0180 - 745096
E-mail: r.debondt@penrpublishing.nl

Overname of vermenigvuldiging uit deze uitgave is alleen toegestaan na toestemming van de uitgever. De
makers van Beleef Barendrecht kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele spel-, plaatsing-, of
drukfouten.

Tekst

De Bondt Publishing

Volg ons ook online! www.beleef-barendrecht.nl

BeleefBarendrecht

ONDERNEMEND

Een uitgave van Beleef Barendrecht

TCR

Slechte WiFi
in huis of op
kantoor?
Bel
Duivenbode
ICT!

Kom naar het
VAVO Rijnmond
College
Wij bieden dag- en avondonderwijs
voor leerlingen van 18 jaar en ouder
(en, onder voorwaarden, vanaf 16 jaar).

Kies voor
techniek!

Je kunt kiezen voor een volledig vakkenpakket of enkele vakken.
Aanmelden kan vanaf mei 2021.
Onze opleidingen:
• Examenklassen mavo/vmbo-tl, havo en vwo
• Mavo 4, certificaten, Alvast mbo
• Havo X (2-jarig) havo 5 , certificaten
• Vwo-snel: 5 en 6 in één jaar, vwo 6,
certificaten

VAVO
Rijnmond
College

Ideaal

Om de werknemers van
de toekomst op weg te
helpen richting een mooie
loopbaan, is het belangrijk dat er een match
wordt gemaakt tussen bedrijven die jong talent een
plek willen bieden om
zich verder te ontwikkelen
en jongeren die op zoek
zijn naar een plaats om
een vak te leren door middel van een stage. Want
waar leer je nu meer dan
op de werkvloer in een
inspirerende bedrijfsomgeving,
ondersteund
door ervaren collega’s
die jouw vragen kunnen
beantwoorden? In deze
krant stellen diverse bedrijven zich middels een
advertentie voor.

ma

Wij leveren professionele
overal perfect
bereik hebt.

www.vavorijnmondcollege.nl

Aandacht
voor
interessante
stagebedrijven

die gebruik maken van

creëren?

Locatie:
Posthumalaan 90, 3072 AG Rotterdam
T: 088 945 30 00
E: info@vavorijnmondcollege.nl

Ervaar de kracht van onze

Veel aandacht voor ViZi!
In maart 2020 stak ook het bestuur van netwerk ViZi de
koppen bij elkaar. De ontwikkelingen rond het Coronavirus
gaan razendsnel. Met grote maatschappelijke gevolgen.
Veel mensen in en buiten het netwerk voor ondernemende
vrouwen zijn direct of indirect getroffen. Het zijn moeilijke tijden. Net als iedereen, moest ook het ViZi-bestuur
schakelen: werkplekken verplaatsen, kinderen opvangen,
zorgen voor naasten, afzeggingen incasseren. Maar één
ding wist het bestuur zeker, de leden hebben elkaar juist
nu extra hard nodig. De belangrijkste vraag die werd
voorgelegd aan alle leden van het netwerk was dan ook:

Hoe zorgen we ervoor dat we verbonden blijven met
elkaar?
Verderop in deze krant, vanaf pagina 7, valt te lezen hoe
ViZi het antwoord op die vraag heeft gevonden. Tevens
hebben diverse leden gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zich via deze krant nader voor te stellen. In de
vorm van een advertentie of een kort verhaal komen zij
onder de aandacht. Het thema voor 2021? Bewust ViZi!

Altijd
w
sys

w

In de praktijk blijken deze oplossingen niet goed
te werken.

Schakelopleiding hoger onderwijs voor
hoog opgeleide anderstaligen

Wij le
van

bereik of last van een
haperend signaal?

werkklimaat
Wij komen vaak bij klanten

Opleidingen voor volwassenen 21+:
• Mavo: Frans, Spaans en Duits
• Havo: Frans, Spaans, Italiaans en Kunst
• Vwo: Italiaans en Spaans.

Al
pe

Wat heeft de
verkiezingsuitslag
voor impact op
bedrijfsopvolging?
Om meerdere redenen
werd reikhalzend uitgekeken naar de verkiezingen
voor de Tweede Kamer in
de week van 15 maart.
Een van de redenen was
het voortbestaan van de
huidige fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen.
Nu de uitslag bekend is,
kan enigszins opgelucht
adem worden gehaald.
Maar dat betekent niet
dat achterover kan worden geleund. Er is nog
steeds actie nodig, omdat
het lang niet zeker is dat
de huidige regeling behouden blijft.
De adviseurs van
Schipper Accountants
vertellen er meer over
op pagina 19.

De 5 meest gestelde vragen
over het leasen van een auto
bij de Rabobank

De nieuwe BMW iX3 is een echte,
volbloed BMW. Volledig elektrisch, maar
met hetzelfde DNA als al zijn geweldige voorouders. Ontdek hem bij BMW
Dubbelsteyn De Fonkert!
De nieuwe BMW iX3 is een echte, volbloed BMW. Volledig elektrisch, maar met hetzelfde DNA als al zijn
geweldige voorouders. Met net zoveel gemak als plezier rijdt u ruim 460 km op een acculading. En laadt u
in een half uur weer op tot bijna 80%.
Krachtig. Efficiënt. En gewoonweg adembenemend. Zo BMW kan elektrisch zijn.
De nieuwe BMW iX3 is te bewonderen in onze showrooms. Maak een afspraak met één van onze
verkoopadviseurs om hem te ontdekken tijdens een vrijblijvende proefrit op locatie. Vanzelfsprekend houden
wij ons aan alle huidige maatregelen omtrent het coronavirus.
Benieuwd naar de tarieven van de BMW iX3? Bezoek dan onze BMW iX3 prijs calculator op onze website via

B
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Bewust netwerken met ViZi
Het is 24 maart 2020 wanneer we als bestuur van
netwerk ViZi de koppen bij elkaar steken. De ontwikkelingen rond het Coronavirus gaan razendsnel. Met
grote maatschappelijke gevolgen. Veel mensen in en
buiten ons netwerk zijn direct of indirect getroffen.
Het zijn moeilijke tijden. Net als iedereen, moesten
ook wij als bestuur schakelen: werkplekken verplaatsen, kinderen opvangen, zorgen voor onze naasten,
afzeggingen incasseren. Maar één ding weten we
zeker, we hebben elkaar juist nu extra hard nodig.
We besluiten onze belangrijkste vraag voor te leggen aan alle leden van ons netwerk: Hoe zorgen we
ervoor dat we verbonden blijven met elkaar?

En dat blijkt een hele goede zet te zijn. Zo’n twee
derde van onze leden voelt
zich aangesproken en
gaat actief op zoek naar
nieuwe mogelijkheden. Ze
krijgen alle ruimte om ideeën vorm te geven en uit te
voeren. De vaste teams,
voor evenementen en communicatie, zetten alle zeilen bij om de initiatieven in
de ViZi vorm te gieten en
breed te communiceren.

De nieuwe BMW iX3 is een echte, volbloed BMW. Volledig elektrisch, maar met hetzelfde DNA als al zijn
geweldige voorouders. Met net zoveel gemak als plezier rijdt u ruim 460 km op een acculading. En laadt u
in een half uur weer op tot bijna 80%.
Krachtig. Efficiënt. En gewoonweg adembenemend. Zo BMW kan elektrisch zijn.
De nieuwe BMW iX3 is te bewonderen in onze showrooms. Maak een afspraak met één van onze
verkoopadviseurs om hem te ontdekken tijdens een vrijblijvende proefrit op locatie. Vanzelfsprekend houden
wij ons aan alle huidige maatregelen omtrent het coronavirus.
Benieuwd naar de tarieven van de BMW iX3? Bezoek dan onze BMW iX3 prijs calculator op onze website via
de volgende link: www.dubbelsteyn.nl/ix3
BMW Dubbelsteyn
Mijlweg 61
3316 BE Dordrecht
078 - 652 76 00
www.dubbelsteyn.nl

BMW de Fonkert
Burgemeester de Zeeuwstraat 130
3281 AL Numansdorp
0186 - 658 111
www.dubbelsteyn.nl

De online break out room
bij grote online evenementen blijkt een plek waar leden zich kwetsbaar durven
op te stellen, waar nieuwe
ideeën ontstaan, initiatieven worden bekokstoofd.
Nieuwe initiatieven krijgen
een terugkerend karakter.
Thema-wandelingen
en
rondleidingen in kleinere
groepen zorgen ervoor dat
we letterlijk en figuurlijk in
beweging blijven. Het ViZi

ontbijt trekt iedere maand
gemiddeld zo’n 15 wisselende bezoekers en is online of live, afhankelijk van
de mogelijkheden.
Onze bloemen actie is een
prachtig voorbeeld van
win-win. We steunen onze
vaste sponsor Flowers and
Wood en alle leden krijgen een kleurrijk boeket
bloemen persoonlijk thuisbezorgd door een ViZi lid.
Alle activiteiten zijn bewust
gericht op het in stand
houden, of liever nog,
verder versterken van de
verbinding met elkaar. En
dat werpt zijn vruchten

af. Dat brengt ons op het
idee van Bewust ViZi als
thema voor 2021. Bewust
financieel, bewust communiceren, bewust netwerken,
bewust
internetgebruik,
bewust kopen. Kortom, iedere maand nodigen we
onszelf en introducés uit
bewust stil te staan bij onze
eigen gedragingen en keuzes binnen een thema. We
luisteren naar en praten met
elkaar daarover in kleine,
roulerende groepen. Want
netwerken is bij ViZi zoveel
meer dan ‘preken vanuit eigen parochie’.
Terugkijkend op 2020 en
de ontwikkelingen binnen
ons netwerk en vergelijkend met andere netwerken, kunnen we met trots
concluderen dat we een
netwerk zijn dat uitblinkt in
veerkracht, inventiviteit en
verbondenheid.
Iedereen zet zich vrijwillig
in, is intrinsiek gemotiveerd
om anderen te ontmoeten,
inspireren en informeren.
Samen zijn wij Vrouwen in
Zaken inspireren.
Joke Norendaal
Voorzitter ViZi

Introducés zijn welkom!
Ben jij een vrouwelijke professional, manager, teamleider, (onderwijs)coördinator, ondernemer of expert?
Ben je bewust op zoek naar inspiratie, verfrissende
ideeën en nieuwe verbindingen? Heb je zin in een
netwerk met andere ambitieuze vrouwen? Dan ben je
van harte welkom bij één van onze bijeenkomsten!
Bekijk de ViZi evenementen op https://netwerkvizi.nl/
en meld je aan door een mail te sturen naar
secretariaat@netwerkvizi.nl

Foto credits:

Elizabeth Heijblom: https://www.heijblomfotografie.nl/
Wilma helder: https://www.helderefotografie.nl
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Leden ViZionder de aandacht
Professional Organizer
Opruimcoach
Verhuiscoach

Ben jij

B

Zoek je meer rust, ruimte & overzicht in je leven?
Heb je last van een vol hoofd?

+ ondernemer, manager, medewerker of expert?
En ben jij op zoek naar inspiratie, verfrissende ideeën en
nieuwe verbindingen? Wil jij bewust bezig zijn met jouw
expertise? Word dan lid van ViZi, je bent van harte welkom!

Ik help drukke of drukbezette vrouwen met opruimen in huis,
computer & hoofd en bied oplossingen voor het aanbrengen
van structuur en overzicht

B
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Herken je dit?

maar

Je hebt weinig zelfvertrouwen

Je goed voelen over jezelf

Je gaat steeds over jouw grenzen heen

Nee durven zeggen

Je hebt het gevoel niet goed genoeg te zijn

Jouw doelen behalen

Je bent streng voor jezelf

Irritaties los laten

Je vergelijkt jezelf steeds met anderen
Bekijk mijn website voor meer informatie

www.debezemdoorjeleven.nl

Wil je dit?
Een fijne relatie hebben

Je maakt dingen niet af

Keuzes durven maken

Je gaat met tegenzin naar je werk

Blij zijn met jezelf

Kom, vrijblijvend, een keer kijken of ViZi bij je past! Kijk op
onze site netwerkvizi.nl en meld je aan voor 1 van de events.

Dat kan! En ik kan je helpen.

Agenda
• 7 april - ViZi ontbijt*
• 13 april - Bewust netwerken
• 20 april - Collegetour wandeling*
• 5 mei - ViZi ontbijt*
• mei
- Bedrijfsbezoek
• 2 juni - ViZi ontbijt*
• 17 juni - Bewust consumeren
• september - Nazomerevent
• oktober - Masterclass Bewust
Online
• november - Slotevent
* Deze events zijn alleen voor leden.

Volg ons:

@netwerkvizi

Ik kan je ook helpen bij je verhuizing.
Een uitgelezen kans om op te ruimen!

Of bij een seniorenverhuizing waarbij er vaak van groot naar
klein verhuisd wordt.

Denk aan

Opruimen in huis en inpakken
Helpen met het regelen van zaken zoals adreswijzigingen
Jou begeleiden op de dag zelf en uitpakken

Samen gaan we op zoek naar waar jij blij van wordt,
waar je energie van krijgt en wat bij je past.
Wil je dit, gun je jezelf dit? Neem dan contactmet mij op.
Bel, app of mail mij. Ik kijk er naar uit je te ontmoeten.
06 51 79 7649
info@barbaravandergiessen.nl
www.barbaravandergiessen.nl

Barbara van der Giessen
training en coaching met

en hoofd

De Bezem door je leven - Professional Organizer| Opruimcoach | Verhuiscoach
www.debezemdoorjeleven.nl | info@debezemdoorjeleven.nl | 06-39130173

VJK advocaten & mediators
Als mediator en advocaat begeleid ik partners die uit elkaar gaan bij de regeling van de gevolgen van hun scheiding. En ja, verbroken relaties zijn heftige
kost, dus een extra crisis in Coronatijd. Er moet van alles geregeld worden. Het
is een proces waarin alles op zijn kop staat. Niets blijft hetzelfde, alles verandert, zoals dat bij vele life events het geval is. De scheiding is een proces van
(leren) loslaten. Gewild of ongewild. En dat terwijl alle mogelijke emoties de
revue passeren. Er volgt een onzekere tijd, vol met vragen. In deze verwarrende, emotionele periode is het mijn missie om mensen weer houvast te geven,
zodat zij verder kunnen.

Personeelsadvies in Barendrecht

Op zoek naar personeelsadvies in Barendrecht? M2-Select biedt brede ondersteuning voor
uw personeelszaken. Al sinds 2013 helpen wij bedrijven bij het oplossen van hun personeelsvraagstukken. M2-Select herkent talent voor uw bedrijf. Wij ondersteunen en adviseren en
zijn uw personeelsmanager of HR medewerker “op afroep”. Wij werken als HR Specialist veel
voor ondernemingen die geen eigen personeelsadviseur hebben. Ook zijn wij inzetbaar waar
de personeelsmanager extra ondersteuning kan gebruiken.

Brede ondersteuning voor personeelszaken

Wij geloven dat productieve en gemotiveerde medewerkers hun talent ontwikkelen en
worden uitgedaagd. Zij zijn betrokken bij uw bedrijf en helpen de organisatie vooruit.
Organisaties die in staat zijn om deze beweging te faciliteren en te investeren in personeelszaken worden in de basis succesvoller.

Recruitment en HR diensten

Onze dienstverlening is breed. In hoofdlijnen onderscheiden wij 3 HR diensten waarop wij
ondersteuning bieden: Instroom, Doorstroom en Uitstroom.

Wij zijn onder meer actief in de volgende gebieden
• Hoeksche Waard
• Dordrecht
• Rotterdam

•
•
•

Marytha@M2-Select.nl 		

Aan de ene kant lopen wij door de
crisis aan tegen moeilijkheden, problemen, angst, weerstand. Aan de
andere kant leidt een crisis tot mogelijkheden, kansen, uitdagingen,
kortom veranderingen die ten goede
kunnen komen aan de persoonlijke
ontwikkeling en groei. En daartoe
help ik scheidende mensen, samen
of alleen, graag op weg.
Wilma Kouters,
VJK advocaten &
mediators
www.vjkadvocaten.nl

Barendrecht
Ridderkerk
Breda

Gratis adviesgesprek?

Bel, app of mail met Marytha
06-51756414 		

Voor mensen die al gescheiden zijn, kan de Coronacrisis ook vergaande gevolgen hebben. Bijvoorbeeld als een alimentatieverplichting niet meer kan worden
nagekomen, omdat het inkomen is gedaald. Corona kan impact hebben op een
bestaande lopende omgangsregeling of co-ouderschap. Meningsverschillen over
hoe om te gaan met de 1,5 meter afstand, wel of niet laten sporten en dergelijke.
Vanzelfsprekend is met elkaar in gesprek blijven als ouders dan van groot belang.

M2-Select.nl

Het belang van financiële planning voor de ondernemer!
Op dit moment telt ons land iets meer dan 2 miljoen ondernemingen.
Vroeger was de accountant de vertrouwenspersoon en adviseur voor de
ondernemer, de laatste jaren zien we dat deze rol steeds meer wordt
ingevuld door de Financieel Planner.
Als Financieel Planner kijk ik naar het totaalplaatje van de ondernemer,
zowel privé als zakelijk. Ik kijk naar de juridische, fiscale en economische
vraagstukken. Deze puzzelstukken leg ik, gebaseerd op de persoonlijke
wensen van de klant, op de juiste plaats.
Eerst maak ik als het ware een foto van de huidige situatie. Vanuit dit
fundament start ik met het oplossen van de financiële vraagstukken en het
beheersen van de risico’s. Samen met de ondernemer werk ik deze foto
uit naar een maatwerk film voor de toekomst.
Dit geeft rust, biedt structuur en zekerheid voor de toekomst.
Ben je benieuwd naar de film van jouw financiële toekomst?
Neem dan contact met mij op!

Miranda Hartensveld
Financial Planner
 06 38 51 24 66
ü m.hartensveld@mirofinancialservices.nl
 www.mirofinancialservices.nl

• Loopbaancoaching
• Outplacement
Heeft Covid dusdanig impact gehad dat je niet meer
ontkomt aan een reorganisatie voor het behoud van je bedrijf?
Ontkom je er niet aan medewerkers te ontslaan?
Neem goed afscheid en laat je medewerkers begeleiden
naar nieuw werk door een outplacementtraject bij Rond HR!
In een outplacementtraject worden jouw medewerkers
begeleid in het (opnieuw) in kaart brengen van hun kennen &
kunnen, eisen & wensen met betrekking tot een nieuwe baan,
hun ontwikkelpunten, en in het inzetten van hun netwerk &
social media voor het vinden van een nieuwe passende baan.
Hierdoor is de kans groot dat zij niet alleen snel weer aan de
slag kunnen, maar ook in een baan die goed bij hun past.
Wil je meer informatie? Ik spreek je graag!
www.rondhr.nl

Vivian@RondHR.nl

06-30465167

B
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Impactvolle communicatie
mét draagvlak

Ik houd van praktische
oplossingen, leren door
te doen en doorpakken
na een succeservaring.
Je hoort ouders wel eens
zeggen “als de kinderen
het naar hun zin hebben,
dan heb ik het ook naar
mijn zin”. Datzelfde gevoel heb ik met de mensen waarmee ik werk “als
zij successen boeken,
boek ik successen’. Veel
van mijn con-collega’s focussen in hun aanpak op
communicatiemodellen,
-theorieën en -methodieken. Super interessant,
maar niet effectief. Uit
de praktijk blijkt dat je
binnen een week terug-

INTERIEURONTWERP VOOR
EEN RUIMTE DIE BIJ JE PAST
SET98 is gespecialiseerd in het ontwerpen en
realiseren van unieke interieurs. Niets is fijner dan
wonen of werken in een ruimte die helemaal bij jou
past. We vertalen visie, levensstijl, werkzaamheden
en specifieke wensen naar het ideale interieur:
praktisch en sfeervol. Van kleine tot grootschalige
verbouwingen, elegante (re)stylingen, hippe
kantoren, trendy horeca en karakteristieke
woningen. Wij helpen je graag.
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Simone van Lint
T 06 - 4349 8972
www.SET98.nl

Onder de vlag van mijn PauwerAcademie begeleid
ik organisaties die worstelen met de communicatieve
gevolgen van veranderingen zoals groei, krimp en
fusie. Processen die vertragen doordat de uitvoering
niet of onvoldoende van de grond komt. Miscommunicatie tijdens overlegmomenten. Irritatie tussen
collega’s. Managers die keihard werken, oeverloos
gesprekken voeren en toch gefrustreerd zijn over de
tegenvallende resultaten. Ik leer ze bewust te communiceren, te concretiseren en gesprekken anders
aan te vliegen. Wat leidt tot minder misverstanden,
betere samenwerkingen en meer werkplezier.
valt in communiceren
op gevoel en op de
automatische piloot.
Anders leren communiceren vraagt om veel
oefening én feedback
van een expert. Om
te laten zien hoe je
reageert, verbaal en
non-verbaal. Om te ervaren wat er gebeurt als je het
anders doet. Hoe een gesprek verandert alleen doordat
jij je anders positioneert ten aanzien van de ander.

Worstel je met een lastige samenwerking of gebrek aan
motivatie en begrip op de werkvloer? Wil je dat gewoon eens vrijblijvend bij iemand neerleggen? Voel je
vrij om mij te mailen of bellen.
Joke Norendaal, Norendaal PauwerAcademie,
www.pauweracademie.nl, joke@pauweracademie.nl
06 28 97 60 03

ZWEM MEE
bij Studio Viskom

Houd jij van lekkere thee of
zoek je een leuk en origineel cadeau?
Bon Appethee is hét adres voor losse thee, thee-accessoires en theecadeaus.
Met ruim 160 verschillende theemelanges is er voor ieder wat wils.
Juist nu we veel thuis zijn, is er niets fijner dan een goede kop thee!

Er zwemmen zoveel vissen in
de zee, als je er één in een kom
doet zie je hem veel beter.

We verzenden door heel Nederland en België. In Barendrecht, Heerjansdam,
Smitshoek en Portland bezorgen we gratis bij bestellingen vanaf €10,00.

Zichtbaar zijn is een
kunst. Eigen sprekende
beelden en vormgeving
zijn daarbij essentieel.
Ik ben Nanda, een creatieve
vis met aantoonbaar veel
zwemervaring in de grafische
branche en talent voor
passende en pakkende
visuele communicatie.
Zin in een proefduik?

Iemand verrassen met een cadeau? We voegen jouw persoonlijke boodschap
toe op een handgeschreven kaart. Het cadeau wordt een echte beleving met een
gepersonaliseerde tekst op het zakje of theeglas.
Nieuwsgierig geworden?
Neem een kijkje op
www.Bonappethee.nl
HarTHEElijke groet,
info@studioviskom.nl
0645192482
studioviskom.nl

DW Administratie is al 25 jaar hét administratiekantoor in Barendrecht voor de verwerking van uw financiële en salaris administratie met een no-nonsense
aanpak. Speciaal scherpe tarieven en duidelijk voor
de zzp’er en het MKB. Sandra Dwarswaard-Smits
ontzorgt je met haar medewerkster met alles waar je
geen omkijken naar wilt hebben, maar wat allemaal
wel honderd procent goed geregeld moet zijn.

En dat is wat ik doe. Onvermoeibaar, altijd enthousiast
en niet voor één gat te vangen.

INTERIEURONTWERP

V O R M G E V I N G ~ I L L U S T R AT I E ~ W E B D E S I G N

Henry Dunantlaan 1, 2992 KP Barendrecht
0180 622077, www.dwadministratie.nl

Monique Nieuwdorp

Sandra blikt terug op een
bewogen jaar. ,,2020
was voor mijn kantoor
niet alleen het jaar van
het 25-jarig jubileum,
maar ook een jaar van

verhuizen”, vertelt ze vanuit haar nieuwe werkplek.
De coronaperikelen hadden uiteraard ook impact.
,,Het dwong ons om te
blijven aanpassen aan de

is daarom geen sprake. Je
hebt meestal wel de mogelijkheid om aan het einde
van de looptijd eigenaar te
worden van het voertuig,
meestal tegen een van
tevoren overeengekomen
bedrag.

principe geen andere zekerheden in te brengen.

2. Is leasen duur?

Een auto leasen bij de
Rabobank: de 5 meest
gestelde vragen
Met Rabo Lease financier je tot 100 procent van de
aanschafwaarde van een zakelijke auto. Je kunt ook
de btw en bpm meefinancieren. Zo kun je investeren
zonder direct je eigen middelen aan te spreken.
1. Welke keuzes
heb ik bij het leasen van een zakelijke auto?

Je kunt kiezen uit financial
lease en operational lease.
Bij financial lease kies je
de auto of bus zelf uit bij
de dealer van jouw keuze

en je bent vanaf dag één
economisch eigenaar van
het voertuig. Je profiteert
meteen van fiscale voordelen als renteaftrek, btw-teruggave en afschrijving.
Rijd je in een bus, bestelwagen of een personenauto die bestemd is voor

het beroepsvervoer? Dan
heb je ook recht op investeringsaftrek. Operational
lease lijkt op huren. De
bedrijfswagen blijft in bezit
van de leasemaatschappij.
De auto staat dus niet op
je balans en van investeringsaftrek en afschrijving

Dat is maar net hoe je er
naar wilt kijken. Wie in
één keer het aankoopbedrag op tafel legt, is qua
directe kosten inderdaad
goedkoper uit. Maar er is
ook een breder perspectief. Door te leasen hou je
geld vrij voor de groei van
je onderneming. Zo kun je
investeringen blijven doen
die niet mogelijk zouden
zijn als je de auto uit eigen
middelen had betaald.
Wil je weten hoeveel je
maandelijks betaalt als je
een auto of bus leaset via
Rabo Lease? Met onze calculator op rabobank.nl/
lease krijg je in één minuut
een indicatie.

3. Ik ben zzp’er,
kan ik dan ook
een zakelijke auto
leasen?

Dat kan zeker. Ook als je
pas één of twee jaar als
ondernemer bezig bent,
is zakelijk leasen mogelijk.
Doordat de auto zelf het
onderpand is, hoef je in

veranderende vraag bij
de klant. Helaas hebben
we ook afscheid moeten
nemen van twee grote
klanten, doordat zij stopten met hun bedrijf. Vervolgens moesten we op
zoek gaan naar potentiële klanten.”
Haar
verwachtingen
voor 2021 zijn positief.
,,Het ziet er echt weer
beter uit. Zo heeft zich
al een aantal nieuwe
klanten gemeld, maar
wij hebben nog zeker
ruimte voor meer mensen
die wij via onze mooie
samenwerking
met
Snelstart heel goed digitaal kunnen helpen. De
klant doet daarbij een
deel en wij nemen een
deel op ons”, legt ze uit.
Nieuwsgierig? Informeer
dan gerust eens wat DW
Administratie voor u kan
betekenen door te bellen
naar 0180-622077 of
een mail te sturen naar
info@dwadministratie.nl.

4. Kan ik ook
een deel zelf
financieren?

Dat is zeker mogelijk. Bijvoorbeeld wanneer je een
auto wilt inruilen. Je kunt
de opbrengst dan gebruiken om een deel van de
nieuwe bedrijfsauto uit
eigen zak te financieren.
Voor het resterende bedrag wordt vervolgens een
leasecontract afgesloten.
Ook de btw kun je tijdelijk
meefinancieren. Je hoeft
deze dan niet zelf voor te
schieten. Je betaalt de btw
na een of twee kwartalen
aan ons terug.

5. Hoe zit het met
de bijtelling?

Kies je voor het leasen van
een zakelijke auto of bestelbus waar je ook privé
in gaat rijden, dan moet je
rekening houden met bijtel-

ling. De fiscus belast deze
privé-kilometers met een
heffing, de zogeheten bijtelling. Die bedraagt 22%
van de cataloguswaarde
van de auto. Bij volledig
elektrische bolides is dat
percentage in 2021 12%
tot € 40.000,-, daarboven
betaal je 22% bijtelling.
Komen jouw privékilometers in één jaar niet boven
500 kilometer? Dan vervalt
de bijtelling. Je moet dit
dan wel in een gedetailleerd rittenoverzicht kunnen
voorleggen aan de Belastingdienst.

Weten of Rabo Lease ook kan bijdragen om
jouw ambities waar te maken?
Kijk op Rabobank.nl/lease.
Onze accountmanagers staan voor je
klaar om je te helpen. Zij zijn bereikbaar
via (078) 6 531 250 of stuur een e-mail
naar mkb.kring.ZH@rabobank.nl
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Werk je graag met mooie materialen zoals hout, word je blij van creatieve ontwerpen en wil je meer leren over ondernemen? Dan zit je
bij het Hout- en Meubileringscollege (HMC) goed! Hier leer je in een
vertrouwde en professionele omgeving een écht vak.
Welkom!

PAY R O L L & H R S E R V I C E S

AM STERD AM

•

D EN H A A G

Een écht vak leer je bij het HMC

•

Welke opleiding
kies jij?

JURIDISCH ADVIES

Werk je graag met je handen en vind je het leuk om
zelf dingen te maken? Dan
is de opleiding meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer of meubelstoffeerder
misschien wel wat voor jou.

Bekijk het werk van studenten

Zien wat voor werk de studenten maken? Neem eens
een kijkje op onze website: www.hmcollge.nl. Zo krijg
je een goed beeld van de school, de opleidingen en de
studenten. Je leest en ziet wat ze zoal doen tijdens hun
opleiding. De studenten maken prachtige werkstukken,
die zij met trots presenteren. De eindwerkstukken van de
examenkandidaten zijn elk jaar te bewonderen tijdens de
Expo. Je bekijkt ze online via www.expo.hmcollege.nl.

Kom langs en ontdek de school

Fotograaf: Marjon Hoogervorst (HMC). Foto’s zijn genomen voor de coronacrisis

Of ben je geïnteresseerd in
alles wat met interieur te
maken heeft? Neem dan
eens een kijkje bij de opleidingen verkoper wonen,
verkoopadviseur wonen,
interieuradviseur en interieurvakman. Bij het HMC in
Rotterdam is er extra focus
op techniek met de opleidingen montagemedewer-

ker houttechniek, werkvoorbereider houttechniek en
technisch leidinggevende.
Onze opleidingen zijn op
diverse niveaus te volgen,
waarbij soms ook keuze is tussen een BOL- of
BBL-traject. Bij een BOL-traject (Beroep Opleidende
Leerweg) ga je vijf dagen
naar school en loop je

regelmatig stage. Bij een
BBL-traject (Beroeps Begeleidende Leerweg) volg je
één dag in de week les en
werk je vier dagen in de
week bij een bedrijf.

Havo-diploma?

Wist je dat het HMC ook
heel geschikt is voor havisten? Meerdere havisten

Zit jij in je examenjaar en heb je nog geen vervolgopleiding gekozen? Als je geïnteresseerd bent in het HMC en
meer wilt weten, kun je nog langs komen op de kleinschalige open dag op 10 april op de locatie in Rotterdam. De
open dag wordt georganiseerd in tijdsblokken. In kleine
groepen nemen we je mee door onze school. We laten
je de verschillende praktijklokalen zien en maken korte
stops. Tijdens deze stops wordt meer verteld over de betreffende ruimte waar je je bevindt en opleiding die daar
les krijgt. Ook kun je vragen stellen aan studenten en docenten. Uiteraard gebeurt dit alles coronaproof. Wij hanteren de 1,5 meter regel en een mondkapje is verplicht.
Je komt alleen als je klachtenvrij bent.
Op onze website lees je meer informatie en kun je je
aanmelden: www.hmcollege.nl/nieuws/meld-je-nu-aanvoor-onze-open/.

cleaning service

BARENDRECHT

•

ROTTERDAM

Het HMC heeft twee locaties (Rotterdam en Amsterdam) en biedt verschillende opleidingen aan,
allemaal gericht op creativiteit, vakmanschap en
ondernemerschap. Binnen
de school voel je direct de
ambitieuze, veilige sfeer
waar je je al snel thuis en
welkom voelt. Bij het HMC
kun je direct met je creativiteit aan de slag. De inspirerende omgeving, gemotiveerde medestudenten en
ervaren docenten maken
je studie tot een leerzame
en waardevolle tijd.

gingen je al
voor. Ruim 13%
van onze studenten hebben een
havo- of vwo-diploma. Je doet
veel praktijkervaring op die
je uitstekend kunt gebruiken als je daarna de overstap
maakt naar het hbo. Meer weten? Bekijk onze website:
www.hmcollege.nl/havisten/.

A C C O U N TA N T S & A D V I S E U R S

Schoonmaak-onderhoud •
Glazenwasserij •
Gevelreiniging •
Graffitiverwijdering •
L.J. Costerstraat 4 • 3261 LH Oud-Beijerland
Telefoon 0186 - 619 500 • Telefax 0186 - 619 888 • www.makocleaning.nl

WW W .ABC AC C OU N TANTS.NL

Een schoonmaakbedrijf van het zuiverste water!
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De meeste studies in het beroepsonderwijs bestaan uit een mooie
mix tussen theorie en praktijk.
Op school leer je vaak heel veel,
maar stages vormen een minstens
zo belangrijk onderdeel van je
opleiding. Om de werknemers
van de toekomst op weg te helpen
richting een mooie loopbaan, is
het belangrijk dat bedrijven jong
talent een plek willen bieden om
zich verder te ontwikkelen. Want
waar leer je nu meer dan op de
werkvloer in een inspirerende bedrijfsomgeving, ondersteund door
ervaren collega’s die jouw vragen
kunnen beantwoorden? Gelukkig
zijn er veel bedrijven die hiervoor
openstaan en jou graag vooruit
willen helpen. Op hun websites
staan vaak al goede verhalen en
soms ook gave filmpjes die een
beeld geven van de werkzaamheden. Maar je kunt natuurlijk altijd
contact zoeken om hier meer over
te weten te komen. Wij zetten op
deze pagina een aantal leuke stagebedrijven op een rijtje!

TECHNOLOGY
WITH A SMILE

Passie voor techniek

BE PART OF BARTH
De Barth Groep helpt bedrijven om optimaal te
presteren door het creëren van duurzame en
technologische oplossingen. Wij realiseren en
onderhouden totaalinstallaties, voeren inspecties
en keuringen uit, ontwikkelen en automatiseren
machines en leveren plaatwerkoplossingen voor
verschillende industrieën. Onze kracht ligt in het
aanpakken van multidisciplinaire projecten.
Omdat Barth blijft groeien zijn we altijd op zoek
naar enthousiaste BBL'ers, stagiaires en
collega’s met een passie voor technologie. Wil jij
je ontwikkelen in een dynamische werkomgeving
met persoonlijke aandacht? Kijk voor al onze
vacatures op bepartofbarth.nl.

Als er één branche is waarin de komende jaren veel nieuwe werknemers gevraagd worden, is het wel de techniek.
Logisch dus dat de technische bedrijven graag een stageplaats bieden aan jongeren met een passie voor techniek.
Een goed voorbeeld is de Barth Groep. Een dynamisch
familiebedrijf dat werkt volgens de slogan ‘Technology
with a smile’. Je kunt je bij dit erkend leerbedrijf verder ontwikkelen in de boeiende wereld van de techniek. Omdat
er meerdere bedrijven onder de Barth Groep vallen, die
elk hun eigen specialisme kennen, kun je op allerlei gebieden leren. Dat gebeurt onder de hoede van een vaste
begeleider. Mocht de samenwerking van beide kanten
bevallen, is er een goede kans dat dit resulteert in een
baan. Ook daarna krijgen medewerkers nog alle ruimte
om verder door te groeien. Dit wordt zelfs gestimuleerd.
Op www.bepartofbarth.nl kun je er meer over lezen.
Techniekliefhebbers die interesse hebben in het meebouwen aan de ontwikkeling van zeer uiteenlopende
producten, waarbij ze met de nieuwste machines kunnen werken, vinden alles wat zij zoeken bij Batenburg
Mechatronica. Een stage bij dit bedrijf is uniek, omdat
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Interessante stagebedrijven!

Stages zijn een belangrijk
onderdeel van je opleiding

je leert om alle facetten van het product samen te stellen.
Dat maakt iedere dag anders. Mechatronica is een vorm
van techniek die elektronica en mechanica combineert.
Op de productieafdeling wordt maatwerk geleverd. Van
het assembleren van industriële pc’s of elektronica tot het
maken van industriële behuizingen en het ontwikkelen van
software en embedded systemen. Onder begeleiding van
ervaren teamleiders ga je aan de slag en dat kan ook nog
eens leiden tot een leerwerktraject of een dienstverband.
Op werkenbijbatenburg.nl/stage staat alles uitgelegd.

van vastgoed in bij het creëren van gebouwen die de tijd
aankunnen en die de kwaliteit van het wonen, werken,
zorgen, leren en recreëren verhogen. Maar dat gaat niet
zomaar! Als stagiaire in de materieeldienst speel jij onder
begeleiding van enthousiaste, ervaren collega’s een belangrijke voorbereidende rol in dit proces. Bevoorrading,
bouwinrichting, controle, reiniging en reparatie van materieel… Allemaal belangrijke taken binnen een afwisselende job. Kijk gerust eens op werkenbij.vanwijnen.nl of
dit iets voor jou is!

Eigen opleidingen

In topvorm de weg op!

Sommige bedrijven gaan zelfs nog een stapje verder. Zij
bieden je niet alleen een stageplaats, maar hebben een
eigen opleiding in het leven geroepen. Een goed voorbeeld is het familiebedrijf Lomans, dat een jaar geleden
de eigen Lomans Academy begon. Hier wordt een groep
van 20 monteurs opgeleid tot echte vakmensen, door een
vaste schooldag in de week op een erkende MBO-opleiding te combineren met vier dagen praktijkervaring bij
Lomans. Je wordt tijdens deze opleiding op sleeptouw
genomen door een leermeester, die je met veel passie
en persoonlijke aandacht alle fijne kneepjes van de elektrotechniek of werktuigbouwkunde bijbrengt. Geen saaie
lesdagen dus, maar echt aan de slag in een aantrekkelijke omgeving bij een totaalinstallateur. Voor de klas van
september 2021 worden weer toppers gezocht, dus lees
snel door op www.lomans.nl.

Echte bazen gezocht!

Ben jij iemand die liever in de buitenlucht werkt en affiniteit heeft met kabels en leidingen? Dan is het misschien
wel iets voor jou om een Baas te worden! Daarmee knipoogt Baas BV, een leverancier van ondergrondse infrastructuren, bovengrondse netwerken en inpandige technische installaties op het gebied van energie, water en
data, naar de bedrijfsnaam. De medewerkers zorgen er
bijvoorbeeld voor dat we ’s morgens lekker warm kunnen
douchen of onze favoriete serie kunnen bingen. Dat is
toch gaaf? Baas BV voert werkzaamheden uit voor aansprekende partijen in de regio en heeft altijd plaats voor
leerling-monteurs. Op www.werkenbijbaas.nl kun je hier
alles over lezen.
Lijkt het je interessant om bij te dragen aan het bouwen aan ruimte voor een beter leven? Dat kan bij Van
Wijnen. Dit bedrijf zet ruim 100 jaar ervaring met het
ontwikkelen, (ver-)bouwen, transformeren en onderhouden
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Zou jij je cv willen oppoetsen als plaatwerker of autospuiter? Dat kan bij Van As Autoschade, een erkend leerbedrijf met vijf vestigingen in de regio. Als je hart voor auto’s
hebt, is dit natuurlijk precies wat jij zoekt. Je helpt mee
om auto’s na een schadegeval van A tot Z te herstellen,
waarbij de focus op autospuiten ligt. Kijk maar eens op
www.vanasautoschade.nl voor meer informatie. Daarbij
is ook oog voor efficiënt werken, de ontwikkelingen in de
branche en sociale vaardigheden. Allemaal bedoeld om
auto’s weer in topvorm de weg op te sturen!
Het zou kunnen dat die auto’s dan onderweg een omleiding op hun pad vinden. Grote kans dat de afzetting
dan is geplaatst door BUKO Infrasupport., de expert
in verkeersmaatregelen. Met een enthousiast, leergierig
team spant BUKO zich zichtbaar én achter de schermen
in om de doorstroming en de veiligheid in het verkeer te
verbeteren. Daar kunnen stagiaires en starters ook aan
bijdragen. Ongeacht je vooropleiding kun je er meteen
aan de slag en dat in een warme sfeer, waarin volop
ruimte is voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Op
werkenbijbuko.nl/vakman lees je hier alles over!

Een goede start

Ben jij handig en zoek je naar een goede start van
je loopbaan? Dan zit je op de juiste plek bij
De Goede Vastgoedonderhoud. Deze integraal partner
in duurzaam vastgoedonderhoud heeft altijd plek voor
gemotiveerde jongeren, zowel onderhoudstimmerkrachten als onderhoudsschilders. Je krijgt uitdagende werkzaamheden, waarbij je wordt ondersteund door ervaren
vaklieden. Samen voer je afwisselende opdrachten uit.
Vervangen, controleren, problemen oplossen, zelf iets op
maat maken; het komt allemaal voorbij. Lijkt dat je wat?
Go get that job en kijk eens op www.degoedevastgoedonderhoud.nl!
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Cosmetisch arts
dr. Jan Aghina

Visagiste
Homeira Habib

Eigenaresse en huidspecialist
Marjan van Gemerden

Huidspecialist en pedicure
Stephanie Dirven

Marketing en communicatie
David van Gemerden
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Kom studeren bij Techniek
College Rotterdam!

Waar kom je terecht als je voor Techniek College Rotterdam kiest, wat kun je van een opleiding verwachten en vooral: hoe proef je de sfeer? De voorlichting
voor opleidingen vindt dit schooljaar voornamelijk
online plaats. Om toch een beeld te krijgen van onze
school en haar opleidingen, organiseren we kleinschalige (fysieke) activiteiten.

Vital, al 28 jaar toonaangevend als medisch & cosmetisch
Huidinstituut. Expert op het gebied van acné, huidverbetering,
anti-aging en ontharen.
Wat wij beloven: kwaliteit, betrokkenheid, ervaring en kennis in
combinatie met de nieuwste technieken en apparatuur.
Maak nu je afspraak!
Vergoeding acne, camouﬂage en ontharen door je zorgverzekering.

Zo kan je elke donderdag in de maand april bij ons terecht voor meer informatie over onze opleidingen. We
gaan dan dieper in op studeren bij Techniek College Rotterdam en welke mogelijkheden er zijn als je doorstroomt
vanuit havo of wanneer een technische hbo-opleiding net
even te pittig blijkt. Doorstuderen op het mbo is dan vaak
een goed alternatief om daarna met een goede basis
praktijkkennis door te stromen naar het hbo of naar werk.

leuk en minder leuk aan vinden en ze geven tips over hoe
je de juiste studiekeuze maakt.
Naast de virtuele tour kan je onze locaties ook fysiek bezoeken. In een kleinschalige rondleiding kan je samen
met een familielid of vriend kennis maken met de locatie
van jouw keuze. In een uurtje loop je, in een kleine groep,
door het pand en maak je kennis met de faciliteiten, praktijklokalen, kantine en de opleidingen.

Virtuele tour en rondleidingen

(Digitaal) proefstuderen

Wil je digitaal rondneuzen? Via een 360 graden tour kijk
je rond in de gebouwen en hoor je alles over de opleidingen. Je kunt hier ook interviews bekijken van studenten
die vertellen waarom zij de opleiding volgen, wat ze er

VITAL HUIDINSTITUUT

Middenbaan 77C, 2991 CS Barendrecht, T 0180-222000, M 06-34018636
I www.vitalhuidinstituut.nl, E info@vitalhuidinstituut.nl
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Wil jij je inschrijven voor een digitale of fysieke activiteit,
kijk dan op techniekcollegerotterdam.nl/wij-helpen-je
voor meer informatie.

Wil jij liever praktisch aan de slag, dan kan je je inschrijven voor (digitaal) proefstuderen. In een kort programma
maak je kennis met de lessen en de praktijk. Het fysieke
programma duurt ongeveer een halve dag. Na het proef-

DÉ SPECIALIST IN KLEURINGEN
Van balayage tot babylights en van natuurlijke
tot creatieve kleuringen.

studeren heb je een goed idee van wat de opleiding inhoudt, heb je docenten en studenten alles kunnen vragen
en heb je de sfeer geproefd. Naast fysiek proefstuderen
kan je ook digitaal proefstuderen, op de website lees je
meer hierover.

Een samenwerkingsschool van Albeda en Zadkine

Hulp van wethouders en vele
anderen bij coronaproof
sollicitatie project op Calvijn
Groene Hart
Al jaren nemen alle vwo-examenkandidaten van Calvijn Groene Hart deel
aan het sollicitatieproject, een leuk,
leerzaam en praktisch onderdeel van
het schoolexamen Nederlands. Sinds
vorig jaar vindt dit project op veler
verzoek eveneens op de havo plaats.
Voorgaande jaren rondden de examenkandidaten het project af door het
voeren van een 'echt' sollicitatiegesprek
met een sollicitatiecommissie. Dit jaar
noopten alle geldende maatregelen,
inclusief de avondklok, tot een alternatieve afsluiting. Dat werd een sollicitatiepitch.
De examenkandidaten presenteerden
zichzelf in een pakkend filmpje, waarbij ze ingingen op de vacature en alles wat daarbij
kwam kijken. Ruim honderd vrijwilligers uit Barendrecht
en omgeving namen plaats in de sollicitatiecommissies
en voorzagen de brief, het curriculum vitae en de pitch
van de examenkandidaten van feedback. Calvijn Groene Hart wil ook via deze weg graag alle vrijwilligers bedanken. Wethouders Luijendijk, Bults, Roopram, Schaap
en Proos, ouders en vele anderen hebben de leerlingen
van zeer bruikbare feedback voorzien. Dit jaar vond
er tevens een mooie samenwerking met hogeschool InHolland plaats; alumni droegen ook hun steentje bij.
Op de gekozen vorm ontving de school vele, positieve reacties. 'Dit was een leuke alternatieve manier
van sollicitatietraining en overigens de beste vorm ‘van
deze tijd.’ 'Op LinkedIn komen steeds vaker pitches

voorbij, dus de opdracht
was echt passend en actueel.' 'Wat fijn dat ik nu
als commissielid toch mijn
steentje bij kan dragen,
terwijl ik noodgedwongen in quarantaine zit.' 'Ik
heb vier leuke pitches bekeken, leerlingen hebben
daar duidelijk hun best op
gedaan'. De school, leerlingen en commissieleden
kijken dan ook wederom
terug op een zeer geslaagd project.
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Om meerdere redenen werd reikhalzend uitgekeken naar de verkiezingen voor de Tweede Kamer
in de week van 15 maart. Een van
de redenen was het voortbestaan
van de huidige fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen. Nu de uitslag
bekend is, kan enigszins opgelucht
adem worden gehaald. Maar dat
betekent niet dat achterover kan
worden geleund. Er is nog steeds
actie nodig, omdat het lang niet
zeker is dat de huidige regeling
behouden blijft.
Bedrijfsopvolgingsregelingen zijn geïntroduceerd
om, met name familiebedrijven, te helpen om
de onderneming over te
dragen aan de volgende
generatie. Door veel belastingheffing te schrappen
of uit te stellen hoeft geen
vermogen aan het bedrijf
te worden onttrokken om
belasting te betalen. Geen
wonder dus dat dit een
grote aantrekkingskracht
heeft gehad de afgelopen
jaren. Zo groot zelfs dat
een aantal politieke partijen dit ‘cadeautje voor

rijke familie’ danig wilde
inperken of zelfs helemaal
wilde schrappen. Het wekt
geen verbazing dat dit met
name de linkse(re) partijen
waren. Met de nu bekende
uitslag lijkt de grootste druk
van de ketel. Echter, op het
Ministerie van Financiën
wordt naar verluidt echter al enige tijd achter de
schermen gewerkt aan versobering van de regeling.
Geen tijd te verliezen dus.
Zolang de regeling nog
bestaat, kan er nog gebruik
van worden gemaakt. Uiteraard is wel een groot

Uitslag verkiezingen en bedrijfsopvolging: kom alsnog in actie!
aantal voorwaarden gesteld aan de regeling.
Ook moeten soms voorbereidende handelingen
worden verricht voordat
de echte overdracht kan
plaatsvinden. Maar het
resultaat is er dan ook wel
naar: een besparing van
10-20%
schenk-/erfbelasting en uitstel tot in de
verre toekomst van 26,9%
inkomstenbelasting. Daar

is een ondernemer meestal
wel voor te porren. Uiteraard gelden de regelingen
wel alleen voor echt ondernemingsvermogen en niet
voor beleggingen en verhuurde zaken.
Tegelijkertijd waarschuwen
we ook altijd dat fiscaliteit
niet de enige drijfveer mag
zijn om een onderneming
over te dragen naar de

volgende generatie. De
beoogde bedrijfsopvolger
moet wel geschikt zijn en,
misschien zelfs nog wel
belangrijker, moet het zelf
ook wel willen. En vergeet
ook de huidige ondernemer en zijn of haar financiële oude dag niet.
Kortom, er zijn in een proces van bedrijfsopvolging
veel zaken om rekening

mee te houden. Maar stiekem staat die fiscale component toch meestal wel in
de top 3 van redenen om
het bedrijf over te dragen.
Kom daarom nu in actie
en profiteer, indien mogelijk, nog van de huidige
regelingen. Samen met
de ondernemer kijken de
adviseurs van Schipper
naar de mogelijkheden.

ONDERNEMEN MET VERTROUWEN

Bedrijfsopvolging
is een zaak van
aandacht
Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan via
www.schipperaccountants.nl/bedrijfsopvolging

www.schipperaccountants.nl
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SportNIEUWS

BVV Barendrecht
heeft jeugdopleiding
een impuls gegeven

Foto: Cees Bakker

BVV Barendrecht biedt jeugdspelers zowel prestatief
als recreatief alle mogelijkheden om op hun eigen niveau te voetballen. Dat de vereniging die taak serieus
neemt, blijkt wel uit het beleidsplan dat de TC jeugd
heeft opgesteld. ,,Als je ziet wat we in anderhalf jaar
samen hebben bereikt, maakt dat mij trots”, vertelt
hoofd jeugdopleiding Arno Kooij aan de redactie.
Analyse

WARM. WELKOM.

GENIETEN.

15% KORTING

+ Quooker of regendoucheset cadeau!*

“Wij helpen u graag met
een advies op maat.”

Evert Rop, Grando Barendrecht
Van ‘t Hoffstraat 18, tel.: 0180-726802, grando.nl/barendrecht
Woonboulevard Barendrecht

Onze showroom is weer geopend op afspraak.
Bekijk de afspraak opties op grando.nl/barendrecht.

*Vraag naar de voorwaarden

Na zijn aanstelling vormde Arno zich al snel een
beeld van de status van de
jeugdopleiding. De conclusie: veel ging goed, maar
er waren uiteraard verbeterpunten. Hij legde zijn
analyse voor aan het bestuur en kreeg vervolgens
alle steun om met twee
speerpunten aan de slag
te gaan. ,,De kwaliteit van
de staf en de trainingen in
de onderbouw moest omhoog. Daarnaast wilden
we meer samenhang creëren bij de trainers. Individueel waren ze goed bezig,
maar de rode draad ontbrak een beetje. Daarom
stelden we ons als doel om
meer als team te werken en
te overleggen over bijvoor-

beeld trainingsaccenten en
de speelwijze”, legt Arno
uit.
Met ons bedoelt hij het volledige technisch hart dat
bij de start bestond uit Arie
Wesdijk, Leen Vos en Gert
van der Wal, en waar dit
seizoen Stef Huszarik en
recent Martin Maat aan
zijn toegevoegd. ,,Bijna
allemaal echte BVV’ers die
hun sporen binnen de club
verdiend hebben. Arie
kende ik nog van vroeger.
We raakten in gesprek op
De Bongerd en hij is er vol
ingestapt als jeugdcoördinator. Martin is coördinator middenbouw, Gert is
bestuurslid voetbaltechnische zaken, Stef doet de
meisjes en Leen is enorm

De KNLTB heeft op zondag
7 maart Tennisvereniging Barendrecht uitgeroepen tot vereniging
van het jaar. Tevens werd Bart van
der Ploeg (TVB) tennisleraar van
het jaar. Deze prestigieuze titels
werden tijdens het jaarcongres,
met bijna 1.000 online deelnemers (bestuurders en vrijwilligers)
bekend gemaakt.
Algemeen directeur KNLTB
Erik Poel reikte de zwarte
tulp voor het congres al live
uit op het Barendrechtse
sportpark aan TVB voorzitter Leon van der Wilk en
tennisleraar Bart van der
Ploeg. Zij werden op TVB
verrast met deze prijs, inclusief een cheque. Deze
verkiezing wordt jaarlijks
gehouden onder de 1.650
aangesloten verenigingen.
Het is voor het eerst in de
historie dat TVB deze landelijk hoofdprijs wint.
In het juryrapport werd
gesproken over een ver-

eniging waar altijd iets te
beleven is en waar altijd
vooruit wordt gekeken,
waarbij het sleutelwoord
samenwerking is. De succesvolle zomerchallenge
(150 nieuwe leden), maar
ook het openstellen van de
vereniging voor scholen,
ouderen en andere sportclubs werd gewaardeerd.
Ook het steeds weer betrekken van de eigen leden
en vrijwilligers middels
de heldere communicatie
en activiteiten werd genoemd, zoals de digitale
vrijwilligersavond. Het jury
rapport eindigde met “Trots

belangrijk in zijn facilitaire
en ondersteunende rol.”

Gericht trainen in
de onderbouw

In de onderbouw is al verandering zichtbaar. Voorheen was er één hoofdtrainer voor vier lichtingen.
Hij liep met 110 spelers
op het veld. ,,Veel te veel,
dus al snel zijn we naar
twee en inmiddels naar
vier hoofdtrainers gegaan
voor O11, O10, O9 en
O8. Met onze jongste leden van de Bongerdjes
en de Champions League
erbij, hebben we nu vijf
hoofdtrainers. Zij worden
ondersteund door vaders,
spelers uit O17 en O19
en mbo-stagiaires”, vertelt
Arno. Er wordt nu gewerkt

in groepen van ongeveer
22 spelers per geboortejaar, zodat veel gerichter
aan de leerdoelen kan worden gewerkt. Logischerwijs
neemt de kwaliteit daardoor toe. Zij overleggen
bovendien vaak. ,,Vier van
de onderbouw hoofdtrainers hebben al een UEFA
C-diploma of zijn dit aan
het behalen. Dat we die
stappen in deze lastige tijd
hebben kunnen zetten, is
echt top.”

Ieder jaar nieuwe
doelen

Het beleidsplan voor de
midden- en bovenbouw is
eveneens grondig herzien.
In vijf jaar dienen tien doelen te worden behaald.
,,De visie, basisafspraken
en kaders vormen de rode

draad, waarbinnen iedere trainer de ruimte heeft
om dit op de voor hem of
haar en de groep best passende wijze in te vullen”,
stipt Arno aan. De doelen
zijn heel divers. Van standaard spelprincipes en
een speelwijze tot andere
thema’s. Om de trainers
te inspireren, kijkt het technisch hart ook in andere
keukens. ,,Laatst heeft
Adrie Poldervaart, oud-trainer van Barendrecht 1 en
nu assistent-trainer bij FC
Groningen, verteld over
differentieel leren. En voor
de mentale weerbaarheid,
ook een speerpunt, werken
we volgens het model van
Bart Heuvingh van AZ. Hij
gaat uit van de gedachte
dat iets maakbaar is, met
de juiste mindset. Dus niet

denken dat je linkerbeen
niet goed is, maar juist
denken dat je beter zou
willen worden met je linkerbeen”, geeft Arno een
voorbeeld.
Ook heeft BVV Barendrecht een plan opgesteld
om het medisch beleid
verder te professionaliseren door samenwerkingen
met medische sportspecialisten aan te gaan. En
worden trainers en spelers
actief begeleid op mentaal
en pedagogisch vlak. Tot
slot is er veel aandacht
voor normen en waarden.
Kortom, aan alles wordt
gedacht om uiteindelijk iedere jeugdspeler de opleiding te geven die hij of zij
verdient!

TVB Vereniging van het jaar

op tennis en meer mensen laten tennissen, daarmee zit
het wel goed bij TVB”. De club heeft vorig jaar ook een
beleidsplan “TVB als tweede huis” gelanceerd, waar dit
prima in past.

Voorzitter van der Wilk sprak bij de uitreiking over
de kroon op het werk met bestuur, trainer, vrijwilligers en leden. Het buiten seizoen tennis is inmiddels weer gestart bij TVB. Meer info is te vinden op
www.tvbarendrecht.nl.
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Roparun-team Dalton Lyceum
Barendrecht in het zonnetje gezet

er ook organisatorisch veel onzekerheden zijn. Mag er gemasseerd worden? Moet je met een mondkapje op
in de bus of auto? Hoe zit het met
coronatesten?

Enthousiasme

Al vier keer liep een team van Dalton Lyceum Barendrecht (DLB) mee
met de Roparun. Hoogstwaarschijnlijk is DLB-Team 128 volgend jaar
opnieuw van de partij. Onlangs zette Lindsey Faken directeur Anja
Besseling en teamcaptains Bart Geefshuijsen en Erik Both in het zonnetje. Zij ontvingen twee knuffels, die werden gehaakt door vrijwilligster
Corrie Schaap van Hospice de Reiziger. De beertjes zullen bij de volgende Roparun ongetwijfeld als mascottes fungeren!
DLB-Team 128

DLB-Team 128 ontstond
ooit in 2008 en nam sindsdien vier keer deel aan de
Roparun. De lopers, fietsers, cateraars, navigators
en chauffeurs van het team
van Dalton Lyceum Barendrecht zijn allemaal docenten. Hardloopster Lindsey,
die in 2014 voor het eerst
aansloot, is de enige uitzondering. Als oud-leerling
heeft zij wel een duidelijke
connectie met de school.
,,Ons team is een mooie
afspiegeling van het hele

docententeam. Want het
zijn echt niet alleen de
gymdocenten, maar ook
collega’s die bijvoorbeeld
natuurkunde,
economie,
biologie of geschiedenis
geven. Er is ook een ICT’er
bij”, vertelt Erik, zelf docent
lichamelijke
opvoeding.
Het team voor de vijfde
deelname was al zo goed
als ingevuld, waarbij de
dochter van een collega
met enkele medestudenten
als masseurs zouden meereizen.

Keuze voor 2022

Helaas gooiden de coronaperikelen roet in het
eten voor de editie van
2020, terwijl die van
2021 al is uitgesteld naar
oktober. Om die reden
maakt DLB-Team
128
vrijwel zeker de keuze om
pas in 2022 weer mee te
doen. ,,Dat heeft diverse
redenen”, legt geschiedenisdocent Bart uit. ,,De
Roparun is zo’n mooie
ervaring. De feestjes bij
de doorkomsten zijn echt
geweldig om te zien, ze-

Daar komt nog bij dat de coronamaatregelen ook de mogelijkheden
voor promotieacties beperken. ,,Normaal besteden we er aandacht aan
op de open avond en ouderavond
of organiseren we een sponsorloop.
De leerlingen zijn vaak erg enthousiast en helpen volop bij de promotie.
Zo was er ooit een leerling die liefst
117 flessen verzamelde tijdens een
flessenactie. Nu is dat gewoon lastiger”, stellen de teamcaptains. Dalton
Lyceum Barendrecht doet juist ook
mee om de leerlingen mee te geven
dat je je kunt inzetten voor anderen.
Om die reden wordt het initiatief ook
volledig gesteund door de directie.
,,Absoluut, wij stimuleren dat juist.
Het is geweldig om te zien hoe het
personeel zich hiervoor inzet en hoeveel enthousiasme het oproept bij leerlingen”, zegt Anja.
Maar hoe is het nu om deel te nemen? Daarover zijn de
teamcaptains en Lindsey eensgezind. ,,Of je doet het één
keer en daarna nooit meer óf het wordt een soort verslaving. Deelnemen aan de Roparun is echt een teamprestatie. Het is mooi om dat groepsproces mee te maken, in de
wetenschap dat je iets voor anderen kunt doen. Daarom
hebben wij het ook weer opgepakt en er onze eigen
draai aan gegeven.” Zeker weten dat de gloednieuwe
mascottes dan ook van de partij zijn!

Zo kwam de Businessclub van voetbalvereniging BVV
Barendrecht op donderdag 18 maart met een digitale bierproeverij. Voorafgaand werd een pakket met hapjes en diverse bieren bij de deelnemers bezorgd. Op de
avond zelf kregen zij een interessante presentatie van

Vaanbrouwers en De Wijnkelder. Tussendoor werden
vijf verschillende bieren geproefd. Dat smaakte best!
Het werd een gezellige
avond, waarop nog lang
online werd nagetafeld.

Een dag later, op vrijdag
19 maart, organiseerde
ZPB wederom een digitale pubquiz. Het thema
was Après Ski. Quizmaster
Robert kwam geheel in stijl
binnen op de Barendrechtse locatie waar hij de quiz
presenteerde. Het bier en
de Flügels ontbraken niet.
Het werd wederom een topavond, waarbij inkoppertjes en echte hersenkrakers
elkaar afwisselden. De animo was opnieuw groot en

Wij
realiseren
wat wij beloven.
Al 40
jaar specialist
in

badkamers en tegels

Deventerseweg 11
Badkamers
Een 2994
nieuwe
is natuurlijk meer dan het kopen van sanitair en
LE badkamer
Barendrecht
tegels.
Wij laten u zien hoe uw ideeën en wensen passen binnen een
0180-646810
mooi badkamerontwerp. Door middel van realistische 3D tekeningen
www.tegelhuis.nl
kunt u zien hoe uw nieuwe badkamer er uit gaat zien. Daarna zoeken wij
info@tegelhuis.nl
samen
met u de materialen uit die daarbij passen.

-

Installeren badkamers
Indien u er de voorkeur aan geeft om de levering en installatie in één
hand te houden, dan zijn wij de juiste partij voor u. Onze vakkundige
installateurs verzorgen de installatie van A tot Z.
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Tegelvloeren
De keuze voor een tegelvloer is een bewuste keuze voor duurzaam,
praktisch en comfort (in combinatie met vloerverwarming). Er is een
ruime keuze in uitvoering en maten. Tegels met de uitstraling van o.a.
natuursteen, beton en hout bieden de mogelijkheid om te kiezen voor
een vloer die past bij uw smaak en interieur. Vanzelfsprekend kunnen
wij ook het leggen van vloertegels verzorgen.
-

ker ook in België. Dat zit
er dit jaar niet in en dat is
jammer, omdat veel van
onze teamleden voor het
eerst mee zullen doen. De
finish is ook niet in Rotterdam. Normaal was onze
school het wisselpunt. De
collega’s uit de Hoeksche
Waard werden daar afgelost door de Barendrechters, zodat iedereen kon
worden
aangemoedigd
door familie en vrienden.
Zonde om dat te moeten
missen.” De teamcaptains
stippen bovendien aan dat

Ook voor de losse aankoop van sanitair en tegels
Natuurlijk kunt u ook bij ons terecht voor de aankoop van alleen een
badmeubel, badkamertegels, inloopdouche, kranen en ook dan krijgt u
deskundig advies zodat u de juiste keuze kunt maken.

-

Wij realiseren wat wij beloven.

Volop online activiteit tijdens de lockdown
Zelf sporten of sportwedstrijden bezoeken is er door
de lockdown nog niet echt bij. Weliswaar is er gelukkig al iets meer mogelijk, maar de coronamaatregelen en de avondklok leggen uiteraard beperkingen
op. Regionale sportverenigingen spelen hier op in
door hun leden online evenementen aan te bieden.
Zo blijft het sociale aspect van het verenigingsleven
toch voor een deel in stand. Onlangs is er weer veel
georganiseerd.

-

na afloop reageerden de
deelnemers allemaal weer
erg enthousiast.
Eerder fungeerde de locatie van De Bondt Publishing, uitgever van deze
krant, al als decor voor
de grote Oranjequiz
op zaterdag 13 maart. Tal

van Oranjefans uit heel
het land beantwoordden
uiteenlopende
vragen
over het Nederlands voetbalelftal. Van de Oranje
Leeuwinnen tot beeld- en
geluidsfragmenten;
alles kwam voorbij. Ook
dit was een geslaagde
avond!

Wij realiseren wat wij beloven.
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