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Huijgen 
Makelaardij 
gevestigde naam 
op de 
Middenbaan

Over de huizenmarkt 
wordt veel gezegd en 
geschreven. Feit is dat 
het snel gaat. Populai-
re woningen worden 
vaak binnen korte tijd 
verkocht. In de huidige 
markt moeten dus vaak 
snelle koopbeslissingen 
worden genomen. Veel 
kopers nemen daarom 
een aankoopmakelaar 
in de arm. Een snelle 
koopbeslissing moet 
immers tevens een goe-
de zijn. Huijgen Ma-
kelaardij, al jaren een 
gevestigde naam op de 
Middenbaan, kan zich 
op dat vlak onderschei-
den. Natuurlijk is het 
makelaarskantoor ook 
gespecialiseerd in ver-
koopbegeleiding en het 
uitvoeren van taxaties. 
De lange ervaring en 
kennis van de Barend-
rechtse markt is daarbij 
duidelijk een voordeel.
Wordt het dus tijd om 
uw woonwensen te re-
aliseren? Stap dan ge-
rust eens binnen in het 
kantoor aan de Midden-
baan voor een gesprek 
met Marien Huijgen of 
Denise Vat. De koffie 
staat klaar!

Claudius 
Menswear
voelt de zomer 
naderen

De zon begint vaker te 
schijnen. Alles oogt di-
rect lichter en vrolijker, 
als de zonnestralen onze 
huid kietelen. Opgewekt 
lopen we rond door het 
centrum, we genieten 
van een ontspannend 
moment in de tuin. Kent 
u dat gevoel, dat de 
zomer in aantocht is? 
Vast wel! En is dat niet 
het perfecte moment om 
ook de kledingkast weer 
eens door te spitten en 
na te denken over leuke, 
nieuwe items? Bij Claudi-
us Menswear sorteren ze 
al voor op dit gevoel. De 
nieuwe collectie casual 
herenmode nodigt uit 
om bekeken en gepast 
te worden. Uiteraard 
allemaal coronaproof. 
Met eigen ogen kijken? 
Kom dan eens langs, u 
bent van harte welkom 
bij Harry en Tiny. 

Lekker shoppen in het bruisende winkelcentrum van 
Barendrecht… Dat kan én mag gelukkig weer. Heeft 
u daar ook zo naar verlangd in de afgelopen tijd? 
Wij in ieder geval wel en daarom hebben wij be-
sloten om in deze editie uitgebreid aandacht te be-
steden aan het winkelcentrum. Omdat wij van me-
ning zijn dat de lokale winkeliers juist in deze tijd 
gesteund moeten worden. Na een lastige periode 
staan zij graag weer voor ons klaar. Een prettige we-
tenschap! Diverse winkeliers vertellen in deze krant 
hoe ze zijn omgegaan met de afgelopen periode, 
welke aanpassingen ze hebben doorgevoerd in hun 
winkels om het toch mogelijk te maken dat er gewin-
keld kan worden en hoe ze naar de toekomst kijken.
 
Met een zonnige blik op de naderende zomer delen 
zij niet alleen hun visie met ons, maar krijgen de on-
dernemers natuurlijk ook de gelegenheid om acties 
en nieuwe artikelen te promoten. Natuurlijk hopen 
zij dat alle Barendrechters weer gezellig naar het 
centrum komen. Want zeg nu zelf, dat is toch veel 
leuker dan al dat online bestellen? Even passen in 
de winkel, een artikel met eigen ogen bekijken in 
plaats van op een beeldscherm, even voelen; daar 

kan toch niets tegen op? En dan hebben we het 
nog niet eens gehad over het gezellige praatje met 
de winkeliers. Zij zijn ook degenen die zorgen dat 
het straks weer gezellig versierd is in het centrum. 
Misschien wel voor het EK of voor de zomer. En 
straks rond Sinterklaas en kerst, al willen we daar 
met de zomer voor de deur natuurlijk nog even niet 
aan denken.
 
De boodschap is helder: blijf lokaal kopen en steun 
de ondernemers in ons gezellige centrum. Veel shop- 
en leesplezier gewenst!

Van, voor & door Barendrecht!

Winkelcentrum Barendrecht 
onder de aandacht!

‘Van harte welkom!’

Altijd scherp geprijsde jeans bij 
Blue Basement!

5 jaar in 
Barendrecht! Lunchroom Echt 

Traiteur & Catering

De Hollandse 
Nieuwe vanaf 

16 juni bij Visgilde 
Leen de Jong!
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T 0180 61 75 41 • E info@leendejong.visgilde.nl
www.leendejong.visgilde.nl

De Weypoort trots op 
unieke eieren!

VAN HARTE WELKOM!
Barendrecht  |  Hendrik Ido Ambacht  |  Hellevoetsluis  |  Krimpen a/d IJssel  |  Nootdorp  |  Papendrecht

Graag tot ziens in één van onze winkels:
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Het gevoel dat de zomer in aankomst is……
Onze collectie nodigt uit om gepast en gekocht te worden.

Graag tot snel! Harry en Tiny

Het gevoel dat de zomer in aankomst is……Het gevoel dat de zomer in aankomst is……
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Broeken worden GRATIS op lengte gemaakt met de originele rand
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Liever thuis passen?
Wij geven ook geld terug op afgeprijsde artikelen.

Een huis verkopen of 
kopen moet Markant zijn!

Markant NVM Makelaars sinds 1994

Of je nu starter bent of doorstromer? Een huis kopen of verkopen doe je maar een paar keer in je leven.
Ben je op zoek naar een woning of appartement in Barendrecht, Heerjansdam, de Hoeksche Waard, Rhoon, 
Hoogvliet, Ridderkerk of Rotterdam-Zuid? Of wil je juist vanuit deze regio naar een geheel andere plek in 
Nederland verhuizen?

Esther Frits Miranda

Markant NVM Makelaars zet zich in voor iedereen die op zoek is naar een nieuw thuis, de huidige woning of appar-
tement wil verkopen of alleen een taxatie nodig heeft. Dat doen wij al ruim 25 jaar met een hecht team. En dat doen 
wij goed. Zo goed dat onze activiteiten al jarenlang een ruime 9 scoren op Funda.

“Als je een makelaar nodig hebt: dit zijn toppers”

BEKIJK ALLE REVIEWS OP FUNDA

Wij zorgen voor eerlijk advies en deskundige begeleiding gedurende het gehele proces. Zo weet je zeker dat alles 
goed en snel geregeld wordt. Wij helpen je bij de bezichtigingen, de onderhandelingen en het opstellen van de 
koopovereenkomst. We begeleiden de bouwkundige keuring en zijn het aanspreekpunt voor de notaris. Tijdens en na 
de oplevering van de woning kun je natuurlijk ook op ons rekenen.

Nieuwsgierig wat Markant NVM Makelaars voor je kan betekenen?

Vanuit ons huiselijke kantoor op een mooie zichtlocatie in het gezellige centrum van Barendrecht zijn wij 6 dagen per 
week en ‘s avonds op afspraak geopend. Heb je vragen of wil jij binnenkort ook succesvol aan- of verkopen? 

Maak eens een vrijblijvende afspraak voor een eerlijk advies bij ons op kantoor of bij jou thuis. Wij vertellen je graag 
hoe we dit aanpakken.

Middenbaan 94 I Barendrecht 
T 0180 62 00 99 I E info@markantnvmmakelaars.nl
W markantnvmmakelaars.nl

Winkelcentrum Barendrecht heeft 
nog altijd veel aantrekkingskracht!

Een dagje shoppen? Dat doen veel Barendrechters 
toch het liefst nog gewoon in het eigen gezellige 
centrum! Die conclusie trekt de redactie van deze 
krant aan de hand van een aantal reacties van in-
woners van onze gemeente. De quotes die her en 
der op deze pagina te vinden zijn, zeggen wat dat 
betreft genoeg. En eerlijk gezegd snappen wij het 
ook wel!

Soort Bijenkorf
Het winkelcentrum heeft 
namelijk heel veel te bie-
den. Zo is het aanbod 
enorm veelzijdig. Het cen-
trum kan worden bezocht 
voor het halen van de da-
gelijkse boodschappen, 
maar net zo goed voor een 
middagje funshoppen. Een 
groot aantal specialisten, 
waaronder veel zelfstan-
dige ondernemers, staat 
voor u klaar om u gastvrij 
te verwelkomen en van 
deskundig advies te voor-
zien. Een van de winkeliers 
verwoordde dit als volgt: 
,,We zijn net de Bijenkorf, 
maar dan veel gezelliger, 
omdat bij ons alle klanten 
persoonlijk worden gehol-
pen. Oprechte aandacht, 
daarmee maken we het 
verschil!” De winkeliers zijn 
daarom erg blij dat ze na 
de recente versoepelingen 
weer meer klanten mogen 
ontvangen.

Niet naar de stad
Mooie woorden, maar het 

is natuurlijk ook belangrijk 
dat de inwoners van Ba-
rendrecht er net zo over 
denken. Gelukkig blijkt dat 
het geval! Hoewel er best 
wel eens opbouwende 
kritiek wordt geuit, bijvoor-
beeld op trappetjes die de 
bereikbaarheid wat be-
moeilijken als je slecht ter 
been bent, veel spullen bij 
je hebt of met een kinder-
wagen loopt. Maar over 
het algemeen zijn de Ba-
rendrechters zeer goed te 
spreken over het centrum. 
,,Je hebt hier vrijwel alles, 

op misschien enkele din-
gen na. Maar je hoeft 
echt niet naar de stad, 
hier kun je het meestal 
ook wel vinden. Zeker 
als de horeca dan ook 
weer definitief open is, 
wordt een dagje shop-
pen in het centrum erg 
aantrekkelijk. Want dan 
kun je ook een kopje kof-
fie, gebak of een goede 
lunch nuttigen”, vertelt 
een enthousiast koppel.

Zien we jullie ook snel in 
het centrum?

BigBoss-BlueWave

Claudius

Lunchroom Echt

Eslin Lingerie
‘t Schaapje

“Mijn kledingkast hangt bijna 
helemaal vol met kleding die ik 
in Barendrecht heb gekocht!”

“Het weekend kan pas echt beginnen als ik 
een lekker stuk kaas of een heerlijke noten-

mix heb gehaald in het centrum!”

“Het aanbod is voor mij 
veelzijdig genoeg om hier 

vaker te komen!”

“Ik vind het zo fijn dat ze echt 
de tijd voor je nemen en oprecht 

willen helpen!”

“Als de zon schijnt, kun je zo heerlijk over de Middenbaan flaneren!”

“Wij slagen hier voor heel het gezin. Mijn 
man koopt kleding, ik zelf ook wel, voor de 

kinderen is er genoeg leuks en zelfs voor 
onze hond kunnen we hier alles vinden wat 

we zoeken!”

“Barendrecht 
mag er trots 
op zijn dat er 
enkele echte 

speciaal-
zaken in het 
centrum zijn 
gevestigd!”
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Smit mode dames speelt met collectie 
in op een mooie zomer

Na een lastig jaar is familiebedrijf Smit mode klaar om 
de schouders eronder te zetten. Dat fysiek winkelen weer 
mogelijk is, voelt voor Marjo van de damesmodezaak erg 
fijn. ,,Online ging de verkoop gelukkig door, we zijn actief 
gebleven en appten bijvoorbeeld foto’s door naar klanten. 
Maar we zijn heel blij dat de winkel, die trouwens een 
kleine make-over heeft gekregen, weer open is. Onze kracht 
is om vrouwen gelukkig te maken en daar hoort onze gast-
vrijheid en het bekende kopje koffie natuurlijk heel erg bij”, 
zegt ze.

Met het oog op de zomer is daarom een leuke collectie 
samengesteld vol vrolijke kleuren. De oranjetinten, roze, 
rood, geel en groen komen je tegemoet als je binnenstapt. 
Natuurlijk zijn ook de trends terug te vinden. ,,Shirtjes met 
schoudervulling en wijde popmouwtjes zijn erg in. En ons 
comfiwear, dat door het thuiswerken steeds populairder is 
geworden. Comfortabel zittende kleding, waarin je er toch 
leuk uitziet, zoals de travelbroeken. Ideaal voor elke leeftijd 
en iedere gelegenheid”, vertelt Marjo enthousiast. Het team 
van Smit mode dames kan niet wachten om dit aan de klan-
ten te tonen!

Bij Blue Basement 
is altijd een passende 
broek te vinden!

Als de afgelopen tijd iets geleerd 
heeft, dan is het wel dat een 
broek bij uitstek een kledingstuk 
is dat je in de winkel moet kopen 
in plaats van online. Dennis en 
Donna van mannenmodezaak 
Blue Basement hoorden dat in 
elk geval vaak terug. ,,Alle broe-
ken vallen verschillend, zeker bij 

tussenmaten. In de winkel kan je daar meteen op inspelen. Omdat we ze gratis 
op lengte maken, vind je bij ons altijd een passende broek. Ideaal, want de 
meeste mannen houden niet van winkelen. Hier kunnen ze in tien minuten slagen 
en daarna iets leuks gaan doen”, vertellen ze. Direct een goede aankoop dus, 
zonder het risico een broek twee of drie keer terug te moeten sturen met alle bij-
behorende moeite.

De jeansspecialist heeft altijd een uitgebreide collectie met volop keuze voor man-
nen van pakweg 12 t/m 80 jaar. Even passen, een kopje koffie en een praatje en 
vervolgens kunnen ze er weer een tijdje tegenaan. ,,Wij merken dat veel mannen 
direct twee broeken kopen, zodat ze langer vooruit kunnen. Daarom hebben wij 
eigenlijk altijd wel mooie acties op twee broeken, dus dan ben je nog voordelig 
uit ook!” 

De Weypoort trots op unieke eieren!

Dat bij De Weypoort de lekkerste kaas van Barendrecht 
en omstreken verkrijgbaar is, weet eigenlijk iedereen wel. 
Maar misschien is het minder bekend dat er ook heerlijke 
en unieke eieren in het assortiment zijn opgenomen. ,,Vrije 
uitloop eieren van vrolijke kippen uit Den Bommel”, vertelt 
Dick Schumacher enthousiast. ,,De kippen lopen vrij rond 
en eten NonGMO voer zonder antibiotica of genetisch 
veranderde bestanddelen. Ook zijn hun snavels niet ge-
kapt. Hierdoor leven de kippen langer, eten ze minder en 
dat levert minder uitstoot op. Goed voor het milieu, terwijl 
hun mest wordt omgezet in groene stroom waarmee bijna 
150 huishoudens voorzien worden!”

Op zich is dat natuurlijk al een goede aanleiding om deze 
eieren eens uit te proberen. Maar dat geldt net zo goed 
voor de smaak. De eieren komen direct van de boerde-
rij, zijn daardoor altijd vers en dát proef je. De redactie 
mocht zelf proe-
ven en was on-
der de indruk. 
Voor Dick is dat 
geen verrassing: 
,,De eieren zijn 
heel lekker, het 
is echt een be-
leving om ze te 
eten. We zijn er 
heel trots op dat 
we ze mogen 
verkopen!”

realiseert graag al 
uw woonwensen

Huijgen Makelaardij zit inmiddels alweer ruim 5 jaar op de Middenbaan, maar 
is natuurlijk al veel langer een gevestigde naam in Barendrecht. Marien Huijgen 
heeft de markt behoorlijk zien veranderen. 10 jaar geleden raakten mensen in de 
crisis hun woning nauwelijks kwijt. ,,Dat is nu wel anders! Vaak is een woning 
via social media al verkocht voor die op Funda verschijnt. Doordat het nu steeds 
moeilijker is om een woning te bemachtigen, worden wij behalve voor de verkoop 
ook steeds vaker ingeschakeld om als aankoopmakelaar op te treden. Daarnaast 
voeren we uiteraard ook taxaties uit.” 

Het woningaanbod wordt steeds kleiner, er komen weinig nieuwe woningen op 
de markt. Toch heeft Huijgen Makelaardij in 2020 nog een recordaantal wonin-
gen verkocht. De hoge koopsommen brengen met zich mee dat mensen vaak een 
dubbel inkomen nodig hebben voor de financiering. Daar staat dan wel weer 
tegenover dat de huidige lage rentestand zorgt voor lage maandlasten. Als je de 
hypotheekrente voor 20 jaar wilt vastzetten, dan is dat in deze tijd best gunstig.

De komst van nieuwe appartementen in 
het centrum van Barendrecht ziet Marien 
Huijgen als een goede ontwikkeling omdat 
dit de doorstroming bevordert. Zo komen 
er weer eengezinswoningen en starterswo-
ningen vrij voor jonge gezinnen. Natuurlijk 
helpt Huijgen Makelaardij graag met u 
mee om al uw woonwensen te realiseren! 
Loop gerust eens binnen op het kantoor aan 
de Middenbaan 55A, de koffie staat klaar!

WinkelsMIDDENBAAN

Begrip in 
Barendrecht
Salon William Vat is al 
meer dan 25 jaar een 
begrip in Barendrecht. In 
september 2015 keerde 
William Vat terug op zijn 
oude adres, drie jaar later 
achtte hij de tijd rijp voor 
enige vernieuwing. ,,De 
salon is daarbij aangepast 
naar de huidige tijd”, ver-
telt William over de frisse 
uitstraling. Bijzondere blik-
vangers zijn de enorme 
ronde spiegels, uniek in de 
kapsalonwereld. Dan zijn 
er nog de ingebouwde te-
levisieschermen in de spie-
gels, een mooi staaltje mo-
derne techniek. Uiteraard 
is de kenmerkende gast-
vrijheid en vakmanschap 
behouden. Het vakkundige 
team staat nog altijd klaar 
om de persoonlijke haar-
wensen door te nemen en 
te realiseren, inspelend op 
de nieuwste trends, ontwik-
kelingen en technieken. 
Van het knippen van het 
haar tot bijvoorbeeld het 
plaatsen van highlights of 
het aanbrengen van een 
coupe volgens de laatste 
mode; het is allemaal mo-
gelijk. Vakbekwaamheid, 
het leveren van hoge kwa-
liteit tegen een betaalbare 
prijs en de wensen van 
de klant zijn en blijven het 
belangrijkste bij Salon Wil-
liam Vat.

Lovende klanten
Zowel dames als heren 
kunnen terecht bij Salon 
William Vat. Het team is 
pas tevreden als de klan-
ten met een goed gevoel 
de deur uitstappen. Dat 
dit goed lukt, blijkt uit de 
lovende reacties die zijn 
achtergelaten op de web-
site. Klanten roemen de 
schitterende locatie, de 
vriendelijke medewerkers 

Salon William Vat: 
de bekendste kapper 
van Barendrecht!
Vraag een willekeurige Barendrechter om een kap-
per te noemen en de kans is groot dat hij of zij de 
naam van William Vat noemt. Met zijn lange staat 
van dienst heeft William inmiddels al meerdere ge-
neraties geknipt. Soms zelfs de kinderen van ouders 
die vroeger als kind zelf met hun vader en moeder in 
de salon kwamen! Samen met zijn deskundige team 
staat hij graag klaar om iedereen op gastvrije wijze 
te ontvangen in een prachtig pand aan de Lindehoe-
velaan.

en de uitstekende verhou-
ding tussen prijs en kwa-
liteit. En eerlijk is eerlijk, 
iets anders mogen we toch 
eigenlijk niet verwachten 
van een kapper die al ge-
regeld hoog scoorde op 
ranglijsten van Nederland-
se kapsalons?

Metamorfose-
dagen
Salon William Vat is ook 
het juiste adres om ie-
dereen te helpen bij het 
bepalen van de juiste kle-
dingstijl. Vanwege zijn 
achtergrond als Hairstylist 
kan William als personal 
shopper optreden. Tijdens 
een exclusieve Metamorfo-
sedag stap je ’s morgens 
binnen, waarna je vier tot 
zes uur later als herboren 
naar buiten stapt. William 
neemt uitgebreid de tijd 
om bij een intakegesprek 
eerst de persoonlijkheid, ui-
terlijke kenmerken en wen-
sen door te nemen. Aan 
de hand daarvan zoekt 
hij binnen het vastgestelde 
kledingbudget precies uit 
wat bij jouw stijl past. Na 
een gezellige lunch wordt 
het plaatje afgemaakt 
door middel van de juis-
te hairstyling en make-up. 
Een Metamorfosedag kan 
alleen worden gedaan, 
maar ook in groepen. 
Ook erg leuk als cadeau! 

Nieuwsgierig? Stap dan 
eens binnen en vraag naar 
de mogelijkheden.

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

Een afspraak is 
nu ook eenvoudig  
online te plannen!
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Claudius 
Menswear 
is met leuke 
casual collectie klaar voor de zomer

Uiteraard zijn ook Harry en Tiny Odijk van herenmodezaak Claudius Menswear 
blij dat de deuren weer volledig geopend kunnen worden voor klanten. Op dins-
dag t/m zaterdag zijn zij zonder afspraak welkom, waarbij uiteraard gewerkt 
wordt volgens de RIVM-richtlijnen. 

Met het oog op de naderende zomer is weer een leuke casual collectie samenge-
steld. Blikvangers zijn onder meer de polo’s van Desoto, de sweats van Gant en 
Gran Sasso, de jeans van Alberto, de mooie collectie vesten, shirts en polo’s van 
Paul & Shark en natuurlijk de chino’s en bermuda’s van Mason’s. Hét modewoord 
van de laatste tijd is comfort. ,,Ontstaan vanuit de tendens om thuis te werken. 
Een goed voorbeeld is de jogpant, die is erg populair geworden. Voor het najaar 
hebben wij daarom al een leuke collectie van Profuomo besteld. Comfortabele 
kleding waarin je netjes gekleed voor de dag kunt komen. Dat zien we bij veel 
meer merken terug”, vertellen Harry en Tiny.

Mannen die gaan trouwen of een feestje te vieren hebben, kunnen natuurlijk ook 
nog altijd voor een mooi maatpak bij Claudius Menswear terecht. Indien gewenst 
ook op afspraak in de avonduren.

’t Schaapje 
combineert leuke 
kinderkleding met lieve 
kraamcadeautjes

Het zonnetje begint weer voorzich-
tig te schijnen en dat zie je meteen 
terug in de collectie van kinderkle-
dingwinkel ’t Schaapje! Allerlei leu-
ke, zomerse items hebben een mooi 
plaatsje in de winkel gekregen. Als 

we dus straks weer op vakantie kunnen, zit er genoeg tussen om de kinderen leuk 
aan te kleden. Wat het modebeeld is? ,,Kleur”, zegt Jacoline meteen. Een blik in de 
winkel ondersteunt haar antwoord, want overal zijn vrolijke kleuren te zien. ,,Voor 
meisjes zijn de lange rokken in. Natuurlijk hebben we ook leuke zwembroeken en 
bikini’s in huis.”

Nu we ook weer wat meer mogen, is een bezoekje aan een pasgeboren baby ook 
weer wat makkelijker geworden. De kleine kan weer van dichtbij worden bewon-
derd, in plaats van voor het raam. De babyafdeling van ’t Schaapje, op de beneden-
verdieping, wordt duidelijk ook weer drukker bezocht. Ook hier zijn de leuke kleuren 
ruim vertegenwoordigd, vaak in combinatie met zachte stoffen. ,,We hebben veel 
lieve kraamcadeautjes in het assortiment. Voor de baby’s en de mini’s is van alles te 
vinden!” Kom dus gerust even snuffelen bij ’t Schaapje!

Je bad-, nacht- en onderkleding vind je bij 

Eslin Lingerie

Bij Eslin Lingerie is de blik ook al duidelijk op het naderende 
zomerseizoen gericht. De lingeriespecialist heeft een leuke col-
lectie aan badmode samengesteld, onder meer van de merken 
Lingadore, Submarine en Naturana, waarmee je prima voor de 
dag kunt komen op het strand, langs het zwembad of gewoon in 
je eigen tuin. Laat de zon dus maar schijnen! Natuurlijk kunnen 
vrouwen eveneens bij Eslin Lingerie terecht voor nachtmode van 
onder meer Ringella en Charlie Choe en modische beha’s van 
bijvoorbeeld Triumph, After Eden, Lingadore, Naturana en het 
meer op jonge meiden gerichte Boobs & Bloomers. De zussen Es-
ther en Linda staan graag klaar voor een persoonlijk, deskundig 

advies.

,,We zijn enorm blij 
dat we weer open 
mogen en dat vrou-
wen ons weten te 
vinden”, vertellen ze. 
,,Natuurlijk houden 
we ons in de winkel 
aan alle maatrege-
len, zoals een maxi-
maal aantal klanten 
tegelijk en de mond-
kapjesplicht. Je kunt 
hier dus veilig winke-
len.” Dat kan tegen-

woordig op aangepaste openingstijden, namelijk van dinsdag 
tot en met zaterdag tussen 10.00 en 17.00 uur.

Bobois laat vrouwen stralen!

,,Wij hebben onze klanten gemist en zijn ontzettend blij dat we ze 
weer mogen helpen”, zegt Toine Boersema van damesmodezaak Bo-
bois. Dat is geheel wederzijds, want ook de klanten zijn blij dat ze 
weer in de winkel terecht kunnen. Niet alleen door de collectie, maar 
juist door de servicegerichte werkwijze. ,,Onze website staat vol met 
ideeën, maar het lichaam van het model is altijd anders dan dat van 
de consument. In de winkel kunnen vrouwen de kleding zelf passen 
en voelen. Onze kracht is dat we indien nodig dan altijd iets anders 
hebben dat aansluit bij haar stijl, waar een vrouw beter in uitkomt en 
zich lekker in voelt”, legt Toine uit.

De uitgebreide, frisse zomercollectie laat zich omschrijven als luchtig 
en kleurrijk. Van rokken en jurken tot broeken; het modebeeld bij Bo-
bois is breed, modern en geschikt voor een ruime doelgroep. Zoek je 
naar iets leuks en voordeligs of ga je juist voor een exclusiever, duur-
der item? Bij Bobois is het allemaal te vinden. Gecombineerd met de 

grote voorraad 
en de uitsteken-
de service zorgt 
dat voor een 
grote slagings-
kans om stralend 
naar buiten te 
stappen.

Een smakelijke zomer op komst bij Visgilde Leen de Jong

Het is juni, dus weet de haringliefhebber genoeg. De Hollandse Nieuwe komt er weer aan! Dit jaar start het haringseizoen 
op 16 juni. Uiteraard is ook Visgilde Leen de Jong er helemaal klaar voor. Het is jaarlijks een piekmoment, waarop Leen en 
zijn team zich grondig voorbereiden. ,,In de weken voorafgaand zetten we de puntjes weer even op de i. Belangrijk, want 
we willen iedereen natuurlijk optimaal laten genieten van de haring. Ik vind het ieder jaar weer een leuke tijd”, zegt hij.

Het haringseizoen is echter niet het enige waarmee dé Barendrechtse visspecialist zich in de komende tijd kan onderscheiden. ‘s Zomers halen veel mensen na-
melijk de barbecue weer tevoorschijn en menigeen heeft ontdekt dat ook vis daarvoor een ideaal product is. ,,Wij hebben natuurlijk alles in huis om er een feestje 
van te maken. Van salades tot sauzen en uiteraard de visgerechten zelf. Je kunt trouwens wel zien dat mensen in de lockdown meer werk van het koken hebben 
gemaakt. Het aantal hobbyisten dat bij ons langskomt voor smakelijke producten is echt toegenomen. Wist je bijvoorbeeld dat het ook ontzettend lekker is om hele 
vissen op de barbecue te leggen en niet alleen spiezen?”, zegt Leen tot besluit.

WinkelsMIDDENBAAN

Bobois    

Neerlands meest bekroonde kaasspeciaalzaak

Middenbaan 87  •  2991 CS  Barendrecht

Vrolijke eieren van vrije uitloop.
Antibiotica vrij, geen gekapte snavels, 

comfortabele stal. Dieren hebben het recht 
op vrij en gelukkig leven en 

daar staan wij voor.

10 stuks eieren voor € 2.75!

In onze moderne praktijk bent u van harte welkom!

U kunt bij ons terecht voor:
     •  Controle, preventie en voorlichting
     •  Orthodontie                       
     •  Wortelkanaalbehandelingen
     •  Kroon- en brugwerk met 3D technologie 
     •  Prothese
     •  Bleken
     •  Implantaten, klikgebit op implantaten
     •  Ook voor kinderen en angstpatiënten 

U kunt zich inschrijven via:
    •  website: www.mondzorgmiddenbaan.nl
    •  telefonisch: 0180-222268
    •  persoonlijk inschrijven bij de balie

Middenbaan 46
2991 CT Barendrecht
Tel.: 0180 - 222268
info@mondzorgmiddenbaan

U KUNT ZICH INSCHRIJVEN 
GEEN  WACHTLIJSTEN

Binnenmaasoever 2 te Maasdam 
(verkocht onder voorbehoud)

Marĳ kesingel 15 te Barendrecht
(verkocht)

Riederveld 48 te Barendrecht 
(te koop)

Blaaksedĳ k Oost 40 te Heinenoord
(binnenkort in verkoop)

Ook uw woning verkopen? 
Stap dan eens binnen bij Huijgen Makelaardij

Middenbaan 55-A - 2991CS Barendrecht
T: 0180 – 617191 E: info@huĳ genmakelaardĳ .nl

www.huĳ genmakelaardĳ .nl 



BBB
Mannen en vrouwen slagen 
onder één dak bij Big Boss 
en Blue Wave

,,Wij zijn ontzettend blij dat winkelen weer 
kan en horen dat ook terug van onze klan-
ten. Zij vinden het op hun beurt ontzettend 
fijn dat ze ons weer mogen bezoeken. Een 
heel groot aantal vertelde bovendien dat ze 
bewust hebben gewacht met het aanvullen 
van hun garderobe, speciaal om ons te 
steunen. Dat is een mooi compliment”, ver-
telt Nico van de gecombineerde modezaak 
Big Boss en Blue Wave.

Dat de trouwe klanten zo meeleefden, is echter niet verrassend voor wie de winkel kent. Op weinig 
plekken in Barendrecht komt het gemak van winkelen onder één dak namelijk beter naar voren. Bij 
Big Boss en Blue Wave kunnen namelijk zowel mannen als vrouwen met een totaaloutfit in de tas 
naar buiten stappen. De brede doelgroep kan zich ook over de nieuwe zomercollectie weer laten 
adviseren door de vertrouwde gezichten van het team. Het modebeeld in beide winkels is zeer 
kleurrijk, waarbij uiteraard ook de nieuwe trends zorgvuldig geselecteerd zijn. Natuurlijk vertelt het 
team er graag alles over, dus kom gerust eens zelf kijken.

Steeds drukker bij Fysio Barendrecht!

Sinds de opening in februari 2020 heeft Fysio Barendrecht aan het 
Achterom het steeds drukker gekregen. Inmiddels zijn er zelfs al zes 
medewerkers in dienst en is in de tussentijd ook een vestiging in Rhoon 
geopend. De dienstverlening is vooral op de particulier gericht. Men-
sen kunnen op afspraak terecht met alle klachten, alleen kinderen 
kunnen niet behandeld worden. Ze komen voor specialisaties als dry 
needling, maar ook voor covid-revalidatie nadat ze in het ziekenhuis 
of zelfs op de IC hebben gelegen of hinder ondervinden van kortade-
migheid.

,,Ik denk dat het feit dat je bij ons binnen 24 uur een afspraak kunt 
hebben wel een belangrijke reden voor onze snelle groei is”, vertelt 
Pim, wanneer we hem vragen naar het succes van Fysio Barendrecht. 
,,We zitten ook op een goed bereikbare locatie met veel parkeer-
gelegenheid. En we investeren in kwaliteit. Al onze fysiotherapeuten 
volgen cursussen, zodat we veel kennis onder één dak hebben. Ook 
onze website wordt vaak geroemd, omdat daarop al zo veel infor-
matie over blessures en klachten te vinden is. Mensen kunnen dat 
vooraf al doorlezen.” Goede reviews en mond-tot-mondreclame doen 
vervolgens de rest!

Markant NVM Makelaars 

gelooft in de Middenbaan

Al sinds 1994 is Markant NVM Makelaars geves-
tigd aan de Middenbaan. De keuze om een fysieke 
locatie in een winkelstraat te openen was destijds 
een zeer bewuste. ,,Ik zit dicht op het publiek, dat 
biedt de kans om op laagdrempelige wijze mijn 
expertise te delen. Mensen bekijken het wonin-
gaanbod in onze etalage, maar stappen ook even 
binnen met willekeurige vragen over bijvoorbeeld 
verkoop, koop of huur. Die mogelijkheid hebben 
ze zes dagen per week”, legt Frits Markus uit. Het 
toont aan dat ook niet-traditionele winkeliers een 
toegevoegde waarde aan het centrum bieden.

Over toegevoegde waarde gesproken, daarmee 
kan volgens Frits in een winkel het verschil worden 
gemaakt. ,,Stel dat een product niet op voorraad is, 
wel besteld kan worden, maar er dan pas over een 
week is. Dan zou ik op bol.com bestellen. Maar 

dat kan de winkelier zelf ook! 
Waarom zou je die service niet 
bieden? Klanten waarderen dat, 
prijs speelt dan geen rol meer bij 
hun keuze. Al snap ik dat het niet 
altijd meevalt, hoor. Veel service, 
een goede sfeer, uitstraling en 
bereikbaarheid zorgen samen 
voor een aantrekkelijk centrum. 
Ik denk dat Barendrecht dat wel 
heeft, al kan het altijd beter”, stelt 
hij.

Mondzorg Middenbaan neemt nog steeds 
nieuwe patiënten aan!

Op zoek naar een tandarts? 
Mondzorg Middenbaan 
neemt nieuwe patiënten 
aan, zonder wachtlijst! In 
ruim twee jaar tijd is de 
praktijk uitgegroeid tot een 
vertrouwd gezicht in het ge-
zellige centrum van Barend-
recht. Het deskundige team 
staat graag voor u klaar.

Mondzorg Middenbaan is 
een algemene gezinspraktijk voor tandheelkunde in de breedste zin van 
het woord. ,,Bij de periodieke controle ligt de nadruk op preventie en rei-
ken we handvatten aan om problemen aan het gebit te voorkomen. Maar 
als het nodig is, zet de tandarts de puntjes op de i. Van vullingen plaatsen 
tot implantologie en kunstgebitten, plus alles wat daar tussen zit. We bie-
den keuzes, want soms zijn er voor één probleem wel vijf oplossingen”, 
vertelt tandarts Marco Correia. Geduld, gezelligheid, vrolijkheid en een 
persoonlijke aanpak vormen de sleutelwoorden binnen de werkwijze. 
Daardoor is Mondzorg Middenbaan ook goed in staat om kinderen en 
angstpatiënten te behandelen. ,,Wij tonen begrip, zijn heel open en leg-
gen uit waarom we iets doen. Ik geloof er heilig in dat die aanpak werkt”, 
sluit Marco af. Neem gerust contact op voor meer informatie!

The Read Shop vijf jaar in Barendrecht!

The Read Shop vierde onlangs het vijfjarig bestaan in Barendrecht. ,,Een mooie mijlpaal waar we trots op zijn. Natuurlijk heb-
ben we een apart jaar achter de rug, maar we zijn erg blij met de steun van de Barendrechters”, vertelt Mark Snoek. Hij kan 
niet wachten om straks weer leuke activiteiten in de winkel te kunnen organiseren. Zo komt Hans Onderwater binnenkort zijn 
nieuwe Engelstalige oorlogsboek signeren. Ook hoopt The Read Shop in samenwerking met het Kruispunt weer interessante 
lezingen aan te bieden.

In vijf jaar is een goede naam opgebouwd. Uiteraard spreekt het gevarieerde assortiment erg aan. The Read Shop heeft een 
inpandige geldmaat en speelt in op trends, onder meer door het aanbod aan (bord)spellen en puzzels flink uit te breiden. Er 
is een grote collectie van Jan van Haasteren voorradig, waar in juni een leuke puzzel over het sprookjesbos van de Efteling 

aan toegevoegd wordt. ,,Verder zijn er veel mooie boeken binnen. De biografie van Johan Derksen en nieuw werk van M.J. Arlidge en Karin Slaughter bijvoorbeeld. 
Een persoonlijke favoriet is ‘Rijnmond vanuit de wolken’, een boek met prachtige luchtfotografie van onder meer de Barendrechtse brug”, sluit Mark enthousiast af.
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Control your chaos 
bij Sabine!
Sinds kort mag Kapsalon 
Bij Sabine zich dus gecer-
tificeerd ‘krullenkapsalon’ 
noemen. ,,Krullen vragen 
een zeer specifieke behan-
deling. Wij beheersen de 
cc1 techniek die hiervoor 
nodig is volledig en mogen 
die nu ook toepassen in 
onze salon”, legt eigena-
resse Sabine uit. Vrouwen 

met krullend haar zoeken 
vaak gericht naar kappers 
die dit specialisme in de 
vingers hebben. Kapsalon 
Bij Sabine staat vermeld 
op internet als ‘krullen-
kapsalon’ en dat trekt ook 
klanten van buiten de regio 
aan. ,,Deze kniptechniek 
zorgt er in combinatie met 
het juiste gebruik van onze 
CurlControl producten voor 
dat jouw chaos weer vol-
ledig onder controle komt 
en je haar optimaal en 
zonder pluis zal krullen.” 
Voor meer informatie of het 
maken van een afspraak, 
ben je zowel telefonisch 
als in de salon van harte 
welkom!

Schitterende pro-
ducten van DEI-ZI
Kapsalon Bij Sabine ver-
koopt stijltangen en hand-

doeken van DEI-ZI. ,,We 
voelen ons gevleid dat 
wij dit mogen verkopen. 
Het merk is opgezet door 
een jonge, Nederlandse 
onderneemster. Kwalitatief 
zijn dit erg goede produc-
ten, er zit niet voor niets 
twee jaar garantie op”, 
vertelt Sabine. Ook de 
borstels van Olivia Garden 
verdienen een vermelding. 
Daardoor is er inmiddels 
een mooi assortiment op-
gebouwd aan haarverzor-
gingsproducten.

Keune-
ambassadeur
Kapsalon Bij Sabine is 
daarnaast Keune-ambas-
sadeur geworden. ,,Dat 
levert ons meer mogelijk-
heden op om trainingen of 
cursussen te volgen. Daar 
wordt aandacht besteed 

Kapsalon Bij Sabine 
nu ook gecertificeerd 
‘krullenkapsalon’!

Sinds de opening, inmiddels ruim vier jaar geleden, 
heeft Kapsalon Bij Sabine zich voortdurend ontwik-
keld. De gezellige kapsalon aan de Middenbaan 
specialiseerde zich eerder bijvoorbeeld in extensi-
ons en kleuren, maar behaalde onlangs ook het cer-
tificaat voor ‘krullenkapsalon’. Dat is nog niet alles, 
want er worden allerlei leuke nieuwe producten ver-
kocht, terwijl ook de website een nieuwe uitstraling 
heeft gekregen.

aan nieuwe technieken. 
Wij blijven natuurlijk graag 
op de hoogte, dus staan er 
veel trainingen op het pro-
gramma”, legt Sabine uit. 
Natuurlijk zet het team al 
die nieuwe kennis graag in 
om jong en oud aan een 
mooie coupe te helpen.

Acties op social 
media
Sabine heeft niet alleen 

klanten van een nieuwe 
look voorzien, maar ook 
haar eigen website. ,,Die 
is helemaal vernieuwd. 
Een andere uitstraling, an-
dere foto’s. Echt van deze 
tijd”, zegt ze. ,,We doen 
ook steeds meer met soci-
al media. Als je ons volgt 
op Facebook of Instagram, 
blijf je op de hoogte van 
alle acties.” De boodschap 
is duidelijk: volg Kapsalon 

Bij Sabine op de socials!

Kapsalon Bij Sabine is 
voortaan ook op maandag 
geopend van 11.00 – 
17.30 uur!

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

bijSabine
bijsabine

Barendrecht  |  Hendrik Ido Ambacht  |  Hellevoetsluis  |  Krimpen a/d IJssel  |  Nootdorp  |  Papendrecht
Graag tot ziens in één van onze winkels:

BUSINESS DEAL
2 OVERHEMDEN VOOR € 119,-
Geldig op geselecteerde overhemden van Ledûb, OLYMP en Profuomo, 
geldig zolang de voorraad strekt en in zowel onze winkels als webshop.



BeleefBarendrecht

TVB
biedt ook dit jaar 
de succesvolle Zo-
merchallenge aan!

Tennisvereniging Ba-
rendrecht biedt na een 
enorm succes van vorig 
jaar (150 nieuwe le-
den) ook  deze zomer 
tennis voor voetballers, 
hockeyers en andere 
teamspelers, die een 
zomerstop hebben van 
hun eigen sport. Ook 
oud-tennissers en de-
genen die in de zomer 
willen kennismaken met 
een nieuwe sport zijn 
van harte welkom om 
mee te doen aan de Zo-
mer Challenge.

Lees hier verderop meer 
over!

De Barendrecht-
se horeca ver-
welkomt je graag 
weer!

Eindelijk! Nadat de 
horeca eerder al weer 
deels de deuren mocht 
openen, kwam er half 
mei nog mooier nieuws 
voor de ondernemers én 
hun klanten. Want het 
is nu weer toegestaan 
om een horecagelegen-
heid te bezoeken. Om, 
in de woorden van de-
missionair premier Mark 
Rutte te spreken, een 
kop koffie met appel-
taart te nuttigen tijdens 
het winkelen, te lunchen, 
te borrelen met een bit-
terballetje of ’s avonds 
te dineren. Fantastisch 
nieuws natuurlijk, zeker 
met de zomer in zicht.
Vanzelfsprekend staat de 
regionale horeca graag 
klaar om iedereen weer 
met open armen te ont-
vangen. Natuurlijk wel 
rekening houdend met 
de geldende voorschrif-
ten en op reservering. 
Kijk daarom vooraf altijd 
even op de website van 
de horecagelegenheid 
die je gaat bezoeken en 
reserveer tijdig.

Kijkopwelzijn is de welzijnsstichting in Ba-
rendrecht. De verschillende teams binnen Kij-
kopWelzijn staan klaar voor de inwoners van 
Barendrecht. Ze helpen u op weg met vragen 
en bieden ondersteuning en ontspanning in de 
vorm van activiteiten aan. Of u nu mantelzor-
ger bent, een vraag heeft over langer thuis wo-
nen of op zoek bent naar een jongerencoach. 
KijkopWelzijn is er voor u!

In deze editie van Beleef Barendrecht staat veel infor-
matie over KijkopWelzijn en de diverse onderdelen van 
de organisatie. Bijvoorbeeld over Ouderenwerk en de 
belangrijke rol die daarbij is weggelegd voor de Oude-
renadviseur. Maar ook over bezoekmaatjes en de vele 
groepsactiviteiten die worden aangeboden. Ook wordt 
er verteld wat u kunt doen als u behoefte heeft aan indivi-
duele hulp en begeleiding door een vrijwilliger. Hiervoor 
bestaat de handige Vraagwijzer, gekoppeld aan diverse 
spreekuren.

Tevens wordt er informatie gegeven die praktisch is voor 
mantelzorgers van alle leeftijden. Van advies tot activitei-
ten en de mogelijkheid om iemand voor te dragen voor 
een Pluim. Iedereen die graag actief beweegt, kan alles 
lezen over de rol van de Buurtsportcoach en de diverse 
activiteiten die worden georganiseerd. Ook wordt in het 
artikel stil gestaan bij de werkzaamheden van de jeugd- 
en jongerenwerkers. Van tienercentra tot coaching, de 
inzet van BLOK0180 en eventueel begeleiding bij een-
zaamheid.

Tot slot wordt in het verhaal ingegaan op wijk- en vrijwil-
ligerswerk in de breedste zin van het woord. Heeft u zelf 
een mooi idee? Schroom dan vooral niet om dit te delen 
met KijkopWelzijn! Daarnaast is het vakantieprogramma 
bekend. Heel veel leesvoer dus in deze editie.

Van, voor & door Barendrecht!

KijkopWelzijn staat klaar 
voor alle inwoners van 
Barendrecht!

Gabees Fotografie

Oud-deelnemers Roparun 
DLB-Team 128 blikken 

terug op edities van 2014!

KNLTB Tennisvereniging van het jaar

Ontdek welk type dekbed 
bij jou past bij

Aquarium- & Dierenspeciaalzaak Wesdijk

Middenbaan 56-62 | Barendrecht
0180 - 617613 | info@wesdijk.nl
www.wesdijk.nl

Blijf op de hoogte 
van nieuwtjes,
aanbiedingen en 
evenementen
over onze winkel! 

Volg ons op:

Tip! Neem je hond mee om een jasje te passen!

Alles in stijl voor je liefste viervoeter

Pet Remedy
natuurlijke verdamper,
spray of doekjes

Beaphar CatComfort
Feromonen verdamper 
of spray

Thundershirt 
voor honden & katten

Is jouw huisdier bang van vuurwerk..?

T. 0180 61 63 88  |  info@notarisvanspreeuwel.nl

www.notarisvanspreeuwel.nl

Vaste vakmensen met veel kennis, korte lijnen, toegankelijk
advies en persoonlijk contact. Of u nou komt voor familierecht,

onroerend goed of als ondernemer; Notariskantoor Van
Spreeuwel biedt u zekerheid voor de toekomst.

Schenken kan op verschillende manieren. Eenmalig of periodiek. 
Maar bijvoorbeeld ook via een notariële akte. Wat voor u en 

degene aan wie u wilt schenken de beste keuze is, hangt onder 
andere af van uw persoonlijke en financiële situatie.

REDDY KEUKENS BARENDRECHT 
VAANPARK II • STOCKHOLM 5
0180 848 666 • www.reddy.nl KEUKENS

NETTOPRIJS

6.145,-
Keuken, 320 x 180 cm
inclusief
Inclusief Bosch gaskookplaat,
afzuigkap, combimagnetron, 
vaatwasser en koelkast.
» In elke gewenste maat leverbaar «

ZO HELDER ALS GLAS
SAMEN MET JOU ONTWERPEN WE JE NIEUWE KEUKEN. OPEN EN 
TRANSPARANT VOOR DE BESTE PRIJS. WIJ TELLEN NIET EERST GELD BIJ 
DE PRIJS OP, OM DIT VERVOLGENS ALS KORTING TE KUNNEN WEGGEVEN.
REDDY KEUKENS. GOED VOOR ELKAAR.

CARNISSE NIEUWS ED70.indd   36 16-11-2018   11:35:31

• Boeken • Vinyl
• Tijdschriften • Gifts
• Puzzels/ • Wenskaarten
 (bord)spellen

Middenbaan 82 – 0180-617018 – www.readshop.nl

Cadeautip!

‘Rijnmond vanuit de wolken’, 
een boek vol prachtige luchtfotografi e.

Grandcafé - Restaurant - Terras

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

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

Zakenborrels - Lunch - Diner

Op 
vakantie?

 
Wij staan 

klaar 
om u te 
helpen!

• 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

Voordijk 520

2993 BE Barendrecht

T  0180 745 096

E  r.debondt@penrpublishing.nl

I   www.penrpublishing.nl
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• 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

Voordijk 520

2993 BE Barendrecht

T  0180 745 096

E  r.debondt@penrpublishing.nl

I   www.penrpublishing.nl
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Slaapboulevard Kwakernaat

Onderhoud, verbouw
of renovatieplannen?
 

Bijdorp-Oost 10, 2992 LA Barendrecht
T: 0180 622 925

E: info@timmerbedrijfschaap.nl

www.timmerbedrijfschaap.nl

Nieuw interieur, zelfde bank!

Winkel: Pascalweg 135 - 137   3076 JN Rotterdam   
Contact: T 010 419 45 20   E info@robertbroekers.nl

www.robertbroekers.nl

Meubelsto� ering

Raamdecoratie

Vloeren

Deze stoel zit zo lekker!

Ook voor uw boot of loungeset!

Voor iedere woonstijl!

PVC of tapijt? 
stof of leer? 

Rol- of vouwgordijnenBuiten is het nieuwe binnen!

Binnen en buiten zonwering

Diverse merkenKies uw eigen stijl!

Uw meubels volledig naar uw wens!

Het kan voorkomen dat u zo gehecht bent geraakt aan uw 
meubels dat u deze liever niet vervangt. In zo’n geval is het 
mogelijk om uw bank of stoel te hersto� eren. 
Naast hersto� eren van meubelen is het uiteraard ook 
mogelijk om nieuwe meubelen op maat te laten sto� eren, 
volledig aangepast aan uw wensen.

Is uw huidige vloer aan vervanging toe of wilt u graag een 
vloer plaatsen in uw nieuwbouwwoning? 

Kiest u juist voor een strakke pvc-vloer voor een moderne 
woning of heeft u liever een klassieke woning met 
vloerbedekking? Naast kleur en soort is het ook van belang 
waar de vloer voor dient. 
Vloeren zijn een belangrijk onderdeel van uw woning. 
Onze medewerkers adviseren u graag met het kiezen 
van de juiste vloer. 

Hierdoor creëert u eenheid in uw woninginrichting en is 
raamdecoratie op maat geschikt voor iedereen!

Raamdecoratie is zoals de naam al zegt decoratief. 
Naast decoratie regelt u hiermee de lichtinval en geeft 
het u de gewenste privacy in huis. Bij raamdecoratie wordt 
al snel alleen gedacht aan gordijnen, maar ook lamellen en 
jaloezieën vallen hieronder. 
Robert Broekers sto� eringen helpt u graag uw wensen 
werkelijkheid te maken. 
Kom eens een kijkje nemen in onze winkel!

meubelsto� ering      woningsto� ering      scheepssto� ering      projectsto� ering 

Voor elke soort vloer!

Een nieuwe look!
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De dagen worden weer langer, de zomer is in aan-
tocht. Zon, zee en zzz... Tenminste: als je onder een 
lekker luchtig zomerdekbed ligt. Een té warm dek-
bed zorgt nog wel eens voor slapeloze, oververhitte 
nachten. De dekbedden bij Slaapboulevard Kwaker-
naat zijn verantwoord en duurzaam, gemaakt van 
pure, natuurlijke materialen. Denk daarbij aan koel 
en ademend katoen, superzacht eenden dons, flin-
terdunne zomerwol of het plantaardige materiaal 
Tencel. Welk type dekbed past bij jou? 

1. Tencel zomerdekbed
Tencel is 100% natuurlijk, 
gemaakt van houtvezel 
(Eucalyptus boom) en daar-
mee biologisch afbreek-
baar. Met een Tencel kies 
je voor duurzaam en ge-
zond slapen! Daarnaast 
heeft de Tencel vezel een 
hoge vochtopname capa-
citeit, waardoor u ’s nachts 
het transpireren niet zult 
opmerken. Een Tencel zo-
merdekbed voelt zo licht 
als dons, zacht als zijde en 
koel als linnen.

2. Bamboe zomerdekbed
Bamboe is een 100% na-
tuurproduct dat snel groeit 
én op een duurzame wijze 
wordt geteeld. Bamboe 
is bewezen bacterie- en 
schimmelwerend en was-
baar tot 60 °C, meer dan 
voldoende om volledig 
anti-allergisch te zijn. Bam-
boe heeft ook een uitmun-
tende vochtregulerende 
werking, waardoor het 
zeer geschikt is als vulling 
voor een zomerdekbed. 

3. Dons zomerdekbed
Zo licht alsof je onder een 
zomers wolkje kruipt: een 
donzen dekbed vormt zich 
perfect naar jouw lichaam. 
Alle donzen dekbedden 
bij Slaapboulevard Kwa-
kernaat voldoen aan de 
strengste kwaliteitseisen 
en dragen het Down Pass 

ZWOEL EN KOEL

keurmerk. Met de serie 
Re:Down kiest je tevens 
voor een milieuvriendelij-
ke variant: dekbedden en 
hoofdkussens vervaardigd 
uit 100% gerecycled dons. 

4. Katoen zomerdekbed
Katoen kenmerkt zich door 
een uitstekende vochtregu-
latie, isolatie én ventilatie. 
Bijkomend voordeel is dat 
een katoenen dekbed zich 
gemakkelijk laat wassen. 
Daarmee is een katoenen 
zomerdekbed ideaal als 
je last hebt van allergieën 
of wanneer je bovenma-
tig transpireert. Katoen is 
een 100% natuurlijke én 
sterke vezel met een zeer 
gunstige prijs-kwaliteitsver-
houding. 

5. Wol zomerdekbed
Wol heeft de bijzondere 
eigenschap dat het warm 
is in de winter, maar koel 
in de zomer. Luchtige, 

dunne laagjes wol vor-
men samen een licht en 
ventilerend zomerdekbed. 
Een wollen dekbed is wat 
zwaarder dan een donzen 
dekbed. Je voelt dat er iets 
op je ligt. Dat vindt de één 
juist heerlijk, terwijl de an-
der de voorkeur geeft aan 
het lichtere dons.

6. Zijde zomerdekbed
Zijde is fluweelzacht en 
superlicht, een ware slaap-
sensatie. Zijde is hypo-al-
lergeen, bestand tegen 
huisstofmijt en kan zo’n 
30% van haar eigen ge-
wicht aan vocht opnemen. 
Onder een zijde zomer-
dekbed zult je dus nooit 
klam slapen! Ook fijn: de 
fluweelzachte vezel voor-
komt slaapvouwen in je 
gezicht, verkoelt bij hitte en 
resulteert in gladder haar.

Van vederlicht dons tot het 
relatief nieuwe Tencel: bij 
Slaapboulevard Kwaker-
naat vind je een uitgebreid 
en compleet slaapassorti-
ment. Benieuwd welk type 
dekbed écht bij jou past? 
Neem gerust contact op 
met de slaapspecialisten 
van Slaapboulevard Kwa-
kernaat, zij kunnen be-
paalde factoren in kaart 
brengen om tot jouw per-
fecte dekbed te komen. 
Dag, slapeloze en klamme 
nachten!

Tennisvereniging Barendrecht 
biedt ook dit jaar de succesvolle  
zomerchallenge aan

Tennisvereniging Barendrecht 
biedt na een enorm succes van vo-
rig jaar (150 nieuwe leden) ook  
deze zomer tennis voor voetbal-
lers, hockeyers en andere team-
spelers, die een zomerstop heb-
ben van hun eigen sport. Ook 
oud-tennissers en degenen die in 
de zomer willen kennismaken met 
een nieuwe sport zijn van harte 
welkom om mee te doen aan de 
Zomer Challenge.

De Zomer Challenge is een compact lidmaatschap van 
drie maanden in de maanden juni, juli, augustus waarbij 
spelers, jong en oud, vrij kunnen tennissen wanneer het 
hen uitkomt. Daarnaast volgen de spelers 2 clinics onder 

begeleiding van een gecertificeerde trainer en kunnen zij 
meedoen met de zeer gezellige TVB clubkampioenschap-
pen. De Zomer Challenge is niet alleen voor volwassenen, 
maar ook leuk voor kinderen die een zomerstop hebben 
van een sport of kinderen die willen ontdekken of tennis 
wat voor hen is. Start per 1  juni tot 1 september waarbij 
we rekening houden met de 1,5 meter afspraken op het 
terrein. Vrij spelen kan zowel in de enkel als de dubbel. 

TVB is afgelopen jaar uitgeroepen tot Vereniging van het 
Jaar door de KNLTB en biedt een warm welkom bij aan-

komst. Wij helpen je verder zodat je je snel thuis voelt 
op deze gezellige club. Tevens wordt deze week het ver-
nieuwde terras opgeleverd zodat u ook corona proof kunt 
genieten van het drankje op het gezellige terras.

Aanmelden kan op de website www.tvbarendrecht.nl 
bij kolom NIEUWS en het bericht Zomer Challenge met 
de link naar het aanmeldformulier. Kosten voor volwas-
sen slechts € 50,-- en jeugd € 35,-- voor 3 maanden 
speelplezier. Voor meer informatie kun je mailen naar  
zomerchallenge@tvbarendrecht.nl.

KNLTB Tennisvereniging van het jaar



B Nieuws vanuitHoreca

Diggels Barendrecht

Lunchen, dineren, borrelen; het kan allemaal bij Diggels in de 
gezellige oude dorpskern van Barendrecht. Er kan dus invulling 
worden gegeven aan de volledige dag, Het gezellige terras aan 
het horecaplein is een enorme trekpleister. De kaart staat boorde-
vol lekkere gerechten, waaronder een aantal bekende publieksfa-
vorieten. Er wordt echter voortdurend gezocht naar vernieuwing. 
Bij ieder gerecht kan bovendien wel een bijpassende wijn of een 
fris biertje worden geschonken!

www.diggels.nl 

Polderzicht

Even ontsnappen aan de stadse stress en 
lekker ontspannen in een stukje pure natuur 
aan de rand van de stad? Dat kan bij Pol-
derzicht, een sfeervol en gezellige horeca-
gelegenheid in de vernieuwde Barendrecht-
se Zuidpolder. Kinderen geen bezwaar, 
want ouders kunnen hun kroost altijd in de 
gaten houden. Vanaf elke zitplaats aan de 
voorzijde van het terras is er zicht op een 
groot grasveld met een speeltuintje. Bij Pol-
derzicht kunt u terecht voor heerlijke koffie 
en een groot assortiment verse losse thee, 
huisgemaakte taart, een high tea, een (za-
kelijke) lunch of een gezellige borrel!

www.polderzicht.com

Grieks restaurant Olympiada

Grieks restaurant Olympiada staat al 
jaren bekend om de kwaliteit, service, 
gastvrijheid en gezelligheid. Niet voor 
niets draagt het restaurant van de familie 
Tsatsos de officiële goedkeuring van Rob 
Geus, bekend van de Smaakpolitie. De 
familie is al meer dan 35 jaar actief in 
de horeca, waarvan ruim tien jaar aan 
het Havenhoofd in Barendrecht, en weet 
dus als geen ander hoe zij de gasten kan 
laten genieten in Griekse sferen.

www.olympiada.nl

De Barendrechtse 
horeca verwelkomt 
je graag weer!

Grandcafé - Restaurant - Terras

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

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

Zakenborrels - Lunch - Diner

M Grand Café Double Dutch  

 P Double_Dutch_Barendrecht

Lunchroom Echt

Gedurende de lockdown was Lunchroom Echt op de Mid-
denbaan geopend voor afhaal. Van heerlijke ‘koffie to 
go’ tot rijkelijk belegde broodjes, vis, patat en smakelijke 
kant-en-klaarmaaltijden. Menig Barendrechter smulde in 
die tijd al van de heerlijke zelf gemaakte gerechten en 
producten. Nu een bezoek weer mogelijk is, kan ook de 
volgende troefkaart worden uitgespeeld: het zonnigste 
terras van het centrum van Barendrecht!

www.lunchroomecht.nl

Grand Café Restaurant 
Double Dutch

Al jaren een begrip in de regio! Niet zo vreemd, want op 
ieder moment is een bezoek aan Double Dutch wel de moeite 
waard. Een smakelijke lunch, een lekker hapje en drankje of 
een smaakvol diner? Het kan allemaal! Voeg daar de fraaie 
ligging aan het water op het horecaplein Carnisse Veste aan 
het Havenhoofd, het uitzicht vanaf het terras en de warme, 
huiselijke sfeer aan toe en het is duidelijk waarom Double 
Dutch zo populair is!

www.doubledutchbarendrecht.nl
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KijkopWelzijn staat klaar voor alle inwoners 
van Barendrecht!
Kijkopwelzijn is de welzijnsstichting in Barendrecht. De verschillende teams binnen KijkopWelzijn staan 
klaar voor de inwoners van Barendrecht. Ze helpen u op weg met vragen en bieden ondersteuning en 
ontspanning in de vorm van activiteiten aan. Of u nu mantelzorger bent, een vraag heeft over langer thuis 
wonen of op zoek bent naar een jongerencoach. We zijn er voor u!

www.kijkopwelzijn.nl | info@kijkopwelzijn.nl | Binnenlandse Baan 30, 2991 EA | 0180 691 800

Ouderenwerk
Het Ouderenwerk van KijkopWelzijn is gespecialiseerd in 
het bieden van ondersteuning en advies. De professionals 
denken met u mee in oplossingen bij praktische vragen, 
bieden een luisterend oor en helpen u op weg naar ande-
re organisaties als dat nodig is. Er zijn diverse vrijwilligers-
groepen die u kunnen helpen. Tot slot worden regelmatig 
activiteiten georganiseerd in het dienstencentrum aan de 
Windsingel. Het Ouderenwerk is er voor alle senioren in 
Barendrecht. Heeft u vragen op het gebied van zorg, fi-
nanciën, wonen, eenzaamheid of andere onderwerpen? 
De Ouderenadviseur komt graag bij u langs voor een 
gesprek om te kijken naar passende oplossingen. Deze 
gesprekken zijn gratis en onafhankelijk.

Bezoek van de professional
Ouder worden komt met veel vragen. Vaak zijn dit vragen 
waar u zelf niet eerder bij heeft stil gestaan. Of komen 
alle vragen ineens tegelijk, doordat u of uw partner ziek 
wordt. Of dat u ineens tóch moet verhuizen naar een 
gelijkvloerse woning in plaats van dat mooie huis met 
meerdere verdiepingen, omdat dat voor uw gezondheid 
beter is. Dit kunnen hele lastige situaties zijn. Enerzijds 
heeft u bepaalde emoties met bijvoorbeeld het huis of uw 
partner, maar ook moeten er praktische zaken worden 
geregeld. De Ouderenadviseur kan dan met u meeden-
ken. De professional geeft u tips waar u wat aan heeft, 
maar neemt uw taken niet uit handen. Soms is zelfs een 
luisterend oor voldoende. Heeft u vragen die horen bij 
het ouder worden en zou u hierover in gesprek willen met 
een professional? Neem dan contact op om een afspraak 
te maken.

Praktische ondersteuning
Binnen KijkopWelzijn zijn er diverse mogelijkheden qua 
ondersteuning. Denk aan ontmoeting, vervoer en bood-
schappen. Heeft u ergens hulp bij nodig? 
Laat het ons weten!
- Heeft u behoefte aan een bezoekmaatje? 
 Deze vrijwilliger komt dan bij u langs om te doen wat  
 jullie beide leuke vinden. Een kopje koffie in de tuin,  
 een wandeling in de omgeving of een spelletje in de  
 woonkamer. Afhankelijk van de interesses proberen wij  
 zo goed mogelijk te matchen. Samen bespreken jullie  
 de inhoud en frequentie. 
- Zoekt u naar vervoersmogelijkheden? 
 Met behulp van ANWB Automaatje kunt u, op een 
 gezellige en veilige manier, van A naar B. Vrijwilligers  
 rijden tegen een geringe vergoeding. 
 Bel 0180 626 400 op maandag-, woensdag- en  
 vrijdagochtend voor meer informatie of om een rit aan  
 te vragen.

- Is het voor u een uitdaging om de boodschappen te  
 regelen en heeft u niemand om u heen die dit voor  
 u kan doen? 
 De vrijwilligers van de Kruidenier Koerier bezorgen  
 vijf dagen in de week de boodschappen bij mensen  
 die dat écht nodig hebben, tegen lage bezorgkosten.  
 U kunt op dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend  
 bellen naar 0180 611 554 voor meer informatie of  
 om uw boodschappen door te geven.

Groepsactiviteiten
KijkopWelzijn zorgt voor de activiteiten in dienstencen-
trum De Windsingel, aan de Windsingel 166. In deze 
ontmoetingsruimte worden structurele en incidentele acti-
viteiten georganiseerd voor senioren. Denk aan koffiemo-
menten, spelletjesmiddagen en creatieve bijeenkomsten. 
Ook zijn er regelmatig themabijeenkomsten over actuele 
onderwerpen, waar we bijvoorbeeld een fysiotherapeut 
of notaris uitnodigen om iets te vertellen. Omdat het pro-
gramma doorlopend aangepast wordt om aan te sluiten 
bij wat de senioren écht leuk vinden, is het raadzaam om 
de website te bekijken of contact op te nemen. 

Verder organiseert KijkopWelzijn ook beweegactiviteiten. 
Deze vinden deels plaats in het dienstencentrum, zoals 
Body en Mind. Maar er is ook een groep die buiten actief 
is, Samen in Beweging. Voor iedereen is een passend 
niveau om voldoende te bewegen.

 Contact: 
 ouderenwerk@kijkopwelzijn.nl | 0180 691 803

Vraagwijzer
De Vraagwijzer van KijkopWelzijn biedt informatie en 
advies op individueel niveau. In eerste instantie door u te 
ontvangen op een van de spreekuren. Als dat niet uitkomt 
of de vraag is te lastig om in het spreekuur te behande-

len, maken we graag een afspraak. Indien blijkt dat u 
meer hulp nodig heeft, bijvoorbeeld in verband met uw 
administratie of schulden, zoeken we een vrijwilliger die 
u voor langere tijd kan helpen. De Vraagwijzer is er voor 
iedereen in Barendrecht. U kunt terecht met vragen over 
welzijn, zorg, financiën, formulieren, juridische vragen, 
et cetera. De hulp is gratis en vertrouwelijk. Wij delen 
geen informatie met anderen indien dat nodig is én u hier 
toestemming voor geeft.

Spreekuren
U kunt altijd terecht bij een van onze spreekuren. Dit is op 
maandag van 10.00 tot 12.00 uur in buurtkamer Vrijen-
burg aan de Vrijenburglaan 61 (in het schoolgebouw, als 
u op het schoolplein staat aan de rechterkant). Het tweede 
spreekuur is op woensdag van 13.00 tot 15.00 uur in het 
dienstencentrum de Windsingel aan de Windsingel 166 
(in het gebouw, net voorbij de huisarts aan de linkerkant). 
Als het een korte vraag is proberen wij u direct te helpen. 
Bijvoorbeeld door samen een telefoontje te plegen, een 
brief te lezen of formulier door te nemen. Als het wat lan-
ger duurt maken we een vervolgafspraak. Dan heeft de 
professional langer de tijd voor u om uw vragen te beant-
woorden. In de toekomst zullen er meerdere spreekuren 
worden opgestart. In verband met COVID-19 is het nog 
niet duidelijk waar en wanneer dit zal zijn. Houd hiervoor 
onze website in de gaten. U mag ook altijd uw vragen 
telefonisch of per mail stellen. Indien mogelijk beantwoor-
den de professionals uw vragen op deze manier.

Begeleiding van vrijwilliger
Heeft u moeite om uw administratie op orde te krijgen of 
te houden? Of heeft u schulden, waarbij u het overzicht 
kwijt bent? Bij KijkopWelzijn zijn vrijwilligers actief die 
u hiermee helpen. Een Maatje Thuisadministratie helpt u 
om uw administratie op orde te brengen. Denk daarbij 
aan het sorteren van brieven en formulieren, het vinden 
van een passend systeem om dit in te organiseren en het 
bijhouden daarvan. U blijft altijd verantwoordelijk voor 
uw administratie. De vrijwilliger is er om tips te geven en 
mee te helpen in het vinden van structuur. Heeft u schulden 
en vind u het lastig om hier overzicht in te krijgen en rege-
lingen te treffen? Ook dan kunnen getrainde vrijwilligers 
u helpen. Door betaalafspraken te maken en de admi-
nistratie op orde te brengen, kunnen grotere problemen 
worden voorkomen. Benieuwd naar de mogelijkheden? 
Neem dan contact op. 

 Contactgegevens: 
 vraagwijzer@kijkopwelzijn.nl | 0180 691 804 
 

Mantelzorg Adviespunt
Het Mantelzorg Adviespunt van KijkopWelzijn onder-
steunt mensen die langdurig en intensief voor iemand zor-
gen. Dit worden ook wel mantelzorgers genoemd. Deze 
zorg verleent u aan iemand die belangrijk voor u is (ou-
ders of kinderen, buren of goede vrienden). In Nederland 
geeft 1 op de 3 inwoners mantelzorg en combineert 1 op 
de 4 werknemers deze zorg met werk. Hierdoor ligt over-
belasting op de loer. Wij zijn erop gericht om de zorg 
vol te houden en overbelasting te voorkomen. Dit doen 
wij door individuele ondersteuning te bieden en cursussen 
en activiteiten te organiseren. U kunt zich hiernaast regis-
teren voor onze nieuwsbrief, zodat u regelmatig updates 
ontvangt over wat wij organiseren.

Individuele ondersteuning
Het mantelzorgen kan zwaar zijn. Enerzijds door de emo-
tionele band die u met iemand heeft, maar ook door alle 
praktische zaken die geregeld moeten worden. Zeker als 
u voor het eerst te maken krijgt met zorg en alles wat daar-
bij komt kijken, kan het lastig zijn het overzicht te bewa-
ren. Combineer dit met uw werk, de rest van het gezin, 
het huishouden en allerlei andere belangrijke aspecten uit 
uw leven en het kan behoorlijk zwaar zijn. Onze professi-
onals ondersteunen u. De mantelzorgconsulent denkt met 
u mee als u dat wilt. Soms kan een luisterend oor voldoen-
de zijn, maar het helpt ook door u te wijzen op bepaalde 
regelingen of tips te geven. We kunnen een belafspraak 
maken of bij u thuis langskomen. Dit kan eenmalig zijn, of 
we komen een aantal keren terug. Benieuwd wat wij voor 
u kunnen betekenen? Neem contact op via onderstaande 
gegevens.

Activiteiten
Het is belangrijk om ook aan uzelf te denken. Wij orga-
niseren regelmatig activiteiten voor mantelzorgers. Deze 
‘respijtarrangementen’ zorgen ervoor dat u als mantelzor-
ger even tijd voor uzelf heeft. Denk aan een uitstapje in 
de omgeving, een creatieve workshop onder leiding van 
een professional of een wandeling in de buurt. Kijk op 
onze website voor een actueel overzicht van onze aanko-
mende activiteiten. 

Pluim
U bent als mantelzorger onmisbaar. Met uw hulp kan 
degene waar u voor zorgt zolang mogelijk meedoen in 
de maatschappij. De gemeente Barendrecht geeft u daar 
graag een Pluim voor. De Pluim is voor mantelzorgers die 
zorgen voor iemand in de gemeente Barendrecht, die 
daar niet voor betaald krijgt en dit meer dan acht uur 
per week voor drie maanden of langer doet. Voor iedere 
mantelzorger vanaf 12 jaar is een geldbedrag ter waar-
de van € 100,00 beschikbaar. Kijk op onze website voor 
de voorwaarde en het aanvraagformulier. U kunt ook con-
tact opnemen voor meer informatie.

Jonge Mantelzorgers
Er zijn ook veel jonge mantelzorgers. Dit zijn kinderen 
en jongeren met bijvoorbeeld een zieke vader, moeder, 
broer(tje) of zus(je). Voor hen is de Pluim ook beschikbaar 
in de vorm van een cadeaubon. Daarbij organiseren 
wij voor hen ook het hele jaar activiteiten en bieden wij 
ondersteuning aan. Denk bij de activiteiten aan bijvoor-
beeld een chillavond, een uitstapje naar een pretpark of 
een sportdag met andere jonge mantelzorgers. Als kind 
of jongere is het mantelzorgen namelijk ook lastig. De 
kans bestaat dat je sommige (leukere) dingen moet laten 
schieten. Je hebt minder tijd om voor jezelf te zorgen, een 
bijbaantje vraagt soms teveel tijd, een vriend of vriendin 
krijgen is een uitdaging en huiswerk schiet er soms bij in. 
Onze Jongerenwerkers zijn beschikbaar om een praatje 
te maken en eventueel tips te geven. Neem hiervoor con-
tact op via jongemantelzorg@kijkopwelzijn.nl. 

 Contactgegevens:
 mantelzorg@kijkopwelzijn.nl | 0180 691 801

Buurtsportcoach
De Buurtsportcoach organiseert beweegactiviteiten in Ba-
rendrecht. Beweging is namelijk belangrijk voor jong en 
oud. Bewegen zorgt er niet alleen voor dat je je fysiek 
lekker in je vel voelt, maar ook mentaal. Door te bewegen 
verklein je dat kans op ziekte op latere leeftijd.  

Activiteiten door de Buurtsportcoach
De Buurtsportcoach organiseert verschillende activiteiten 
voor jong en oud. Hieronder vind je een overzicht. Kijk 
voor het actuele aanbod op www.kijkopwelzijn.nl. 

Sport & Spel: Dit zijn beweegactiviteiten op verschillen-
de locaties in Barendrecht. Deze spelmiddag is voor kin-
deren van de basisschoolleeftijd. Tijdens deze middag 
kunnen kinderen zelf aan de slag met leuke spellen uit de 
Sport & Spel-bus of meedoen met spellen onder leiding 
van de Buurtsportcoach. 

Vakantieactiviteiten: Tijdens de verschillende vakanties 
organiseert de Buurtsportcoach, in samenwerking met het 
Jeugd- en Jongerenwerk meerdere activiteiten. Denk aan 
levend stratego, een stuntstepclinic, het waterfestijn, voet-
baltoernooien en nog veel meer!

Samen in beweging: Dit is een laagdrempelige beweeg-
activiteiten voor ouderen. De activiteiten zijn steeds ver-
schillend. Denk aan een wandeling, balspellen of jeu de 
boules. Iedereen kan op zijn of haar eigen niveau mee 
doen. 

Body & Mind: In het dienstencentrum de Windsingel vindt 
elke week bewegen op muziek voor ouderen plaats. Door 
de docent worden herkenbare oude liedjes van zolder 
gehaald om verschillende sport- en beweegoefeningen 
swingend uit te voeren. De oefeningen zijn laagdrempe-
lig en ook geschikt als u slecht ter been bent.

Wandelen dementie: beweging is ook belangrijk voor 
uw mentale gesteldheid. Daarom wandelen de Buurt-
sportcoach, samen met collega’s van het Ouderenwerk, 
met mensen die dementerend zijn. Tijdens de wandeling 
wordt rekening gehouden met een ieders niveau. Daar-
naast worden de deelnemers begeleid en is het dus mo-
gelijk om zonder begeleiding deel te nemen. Meewande-
len is natuurlijk altijd een optie en heel gezellig.

Wandelen 50+: Voor mensen van 50 jaar of ouder is 
een wandelgroep die wekelijks een mooie wandeling 
maakt in de omgeving. Deze wandelgroep is niet alleen 
goed voor de beweging maar is ook nog eens gezellig. 
Iedereen kan deelnemen aan de groep, ook als u slecht 
ter been bent. 

Fittest: In samenwerking met Aad van Loon Sport organi-
seert de Buurtsportcoach de jaarlijkse fittest. Sporten en 
bewegen zorgt voor een betere conditie, zeker als je ou-
der wordt. Het verlaagt de kans op ziektes, maar zorgt 
er ook voor dat je je mentaal en lichamelijk fitter voelt. 
Tijdens de fittest wordt er een lichaamsanalyse gemaakt 
en de algemene conditie getest door middel van kleine 
testjes. Na afloop krijgt u vrijblijvend een voedings- en/
of bewegingsadvies.

Ondersteuning voor professionals
De Buurtsportcoach is regisseur van het Lokaal Sportak-
koord. Bij het Lokaal Sportakkoord kunnen verenigingen 
plannen indienen om een (financiële) startbijdrage te krij-
gen om een idee te realiseren. Tevens is de Buurtsport-
coach ook deelnemer in de Sportraad en betrokken bij 
het Sportgala. Heeft u een vraag op het gebied van 
sport? Neem dan contact op via onderstaand telefoon-
nummer of per e-mail. 

 Contact: 
 Buurtsportcoach@kijkopwelzijn.nl | 0180 691 809

Jeugd- en Jongerenwerk
Het Jeugd- en jongerenwerk is er voor jongeren in Ba-
rendrecht tussen de 10 en 25 jaar. Er worden voor alle 
leeftijden activiteiten georganiseerd. Jongeren worden 
betrokken in het bedenken en opzetten van activiteiten. 
Regelmatig worden gametoernooien georganiseerd of 
kan je muziek maken in de muziekstudio van BLOK0180. 
Daarnaast zijn de Jongerenwerkers op straat te vinden om 
met de jongeren in gesprek te gaan en te kijken waar zij 
behoefte aan hebben. Dit zorgt vaak voor bijzondere ge-
sprekken en activiteiten die door de jongeren zelf bedacht 
kunnen zijn!

Tienercentra
Op twee verschillende locaties in Barendrecht beschikt 
het Jeugd- en Jongerenwerk over een tienercentrum waar 
jongeren van groep 7 & 8 welkom zijn. Op CBS de Vrij-
enburg en ODS de Zeppelin kan je terecht voor bijvoor-
beeld de Girlszone en een chillmiddag. In beide scholen 
hebben we een lokaal tof ingericht met onder andere een 
grote televisie met aangesloten Playstation. Ook liggen er 
gezellige spelletjes, maar gewoon binnenlopen om ge-
zellig met vrienden te zitten is ook een optie. Daarnaast 
organiseren wij regelmatig een middag speciaal voor 
meiden uit groep 7 & 8. Tijdens deze middag worden 
onderwerpen besproken die voor jullie belangrijk zijn en 
worden er activiteiten gedaan die je zelf mag bedenken, 
zoals T-shirts beschilderen of een ‘Just Dance’-middag. 
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Daarnaast kun je tijdens de inloop vragen stellen of een 
gesprek plannen met de Jongerenwerker. Dit kan bijvoor-
beeld om tips te vragen of gewoon voor een luisterend 
oor. We zijn er voor je.  

Jongerencoaching
Heb je ondersteuning nodig op het gebied van financiën, 
school, je werk, je thuissituatie of andere onderwerpen? 
Er zijn Jongerencoaches bij KijkopWelzijn met wie je ver-
trouwelijk in gesprek kunt gaan. Het kan bijvoorbeeld zijn 
dat je niet lekker in je vel zit en wel wat tips kan gebrui-
ken. Onze coaches denken met je mee en proberen om 
je de huidige situatie te laten veranderen. Zij zijn ook 
regelmatig te vinden op de middelbare scholen in Barend-
recht. Daar zitten zij op een vaste dag en vaste tijd. Loop 
eens langs! Neem contact op of kijk op de website voor 
de actuele dagen en tijden per school. 

Eenzaamheid onder jongeren
Voel jij je af en toe alleen? Ben je op zoek naar meer con-
tacten maar weet je niet zo goed hoe? Het Jeugd- en Jon-
gerenwerk organiseert hier regelmatig activiteiten en bij-
eenkomsten voor, in een vast groep. Deze vinden plaats 
op de donderdagavond in BLOK0180. We hebben twee 
verschillende groepen; van 12 tot 18 jaar en van 18 
tot 25 jaar. De groepen komen om de week bij elkaar 
voor verschillende activiteiten. We koken met elkaar (en 
eten het natuurlijk op), spelen spelletjes of doen een leuke 
groepsactiviteit. Tussendoor werken we, met behulp van 
kleine uitdagingen, aan sociale ontwikkeling. Benieuwd 
of het iets voor jou is? Neem dan contact op. 

BLOK0180
Het jongerencentrum BLOK0180 aan de Haarspitwei 
is de ideale locatie voor activiteiten en bijeenkomsten. 
Tussen de twee middelbare scholen weten jongeren ons 
goed te vinden en worden inloopmiddagen druk bezocht. 
Door de muziekstudio en het podium kan er veel gedaan 
worden op het gebied van muziek, kunst en cultuur. Door 
de grote ruimte kunnen jongeren ook gemakkelijk samen 
komen, met elkaar eten en spelletjes spelen. Maar ook 
sportieve activiteiten zijn gemakkelijk te organiseren door 
de aangrenzende sporthal. BLOK0180 is ook te huren 
voor eigen activiteiten, neem contact op voor de moge-
lijkheden.

 Contact: 
 Jongerenwerk@kijkopwelzijn.nl | 0180 691 809 

Wijk- en Vrijwilligerswerk
Voor inwoners
De Sociaal Makelaars van het Wijk- en Vrijwilligerswerk 
zetten zich in voor de inwoners van Barendrecht. Denk 
aan het vinden van een passende locatie, u in contact 
brengen met relevante partijen of het beschikbaar stellen 
van financiering om de activiteit te realiseren. Wilt u bij-
voorbeeld  een creatieve groep starten die wekelijks bij 
elkaar komt en zoekt u een geschikte locatie? Of kunt 
u lekker koken en wilt u dat maandelijks voor meerdere 
mensen uit de straat doen, en zoekt u daarvoor nog ma-
teriaal? Of denkt u erover na om een buurtfeest te orga-
niseren en weet u niet waar te beginnen? Geen initiatief 
is te gek, het Wijk- en Vrijwilligerswerk denkt graag mee 
in oplossingen. Tevens organiseert het Wijk- en Vrijwilli-
gerswerk regelmatig zelf activiteiten in de verschillende 
wijken. 

Voor vrijwilligers & vrijwilligersorganisaties
Ook denken de Sociaal Makelaars graag met u mee 
over passend vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld wanneer u 
graag wil starten met vrijwilligerswerk maar nog niet he-
lemaal weet wat goed bij u past. Zowel vrijwilligers als  
organisaties kunnen voor een overzicht van alle  
vacatures terecht op www.vrijwilligerswerk-barendrecht.
nl. Hier vindt u een actueel overzicht van alle vacatures 
van verschillende organisaties in Barendrecht. Organisa-
ties kunnen hier ook zelf vacatures op plaatsen om zo 
vrijwilligers te werven voor hun organisatie. 

Lief & Leedstraten
Dit jaar zijn wij gestart met Lief & Leedstraten. Tot nu toe 
zijn er in Barendrecht al 17 starten actief. In een Lief & 
Leed straat kijken buren naar elkaar om. Om dit te onder-
steunen met een attentie ontvangt de straat een potje van 
€ 100,- die beheerd wordt door de gangmaker van de 
straat. Het potje is bedoeld voor de aanschaf van kleine 

attenties voor uw buren. U zorgt daardoor dat buren zich 
gezien, gewaardeerd en gesteund voelen in uw straat. 
Enkele voorbeelden hiervan zijn:
• Een fruitmandje voor de buurman die in het ziekenhuis  
 heeft gelegen.
• Een presentje voor het buurmeisje dat haar school- 
 diploma heeft behaald.
• Kraamcadeautje voor de jongste bewoner in de straat.
• Een bloemetje voor een echtpaar dat 25 jaar getrouwd 
 is.

Lief & Leed straat worden is simpel. Enthousiasme en ver-
antwoordelijkheidsgevoel zijn de ingrediënten die u no-
dig heeft om de gangmaker van uw Lief & Leed straat 
te worden. Meer informatie en de spelregels vind je op  
www.kijkopwelzijn.nl.

Barendrechts Beste
Heeft u een idee voor het organiseren van een mooie so-
ciale activiteit? Of organiseert u die al en wilt u die verder 
uitbreiden? Barendrechts Beste is hét project dat mooie 
initiatieven in de wijk honoreert met een extra impuls en 
exposure. Vul het aanmeldformulier van Barendrechts  
Beste in en stuur het naar wenv@kijkopwelzijn.nl. Het 
formulier vindt u op www.kijkopwelzijn.nl/Barendrechts- 
Beste.

Check eerst of uw activiteit aan de volgende voorwaar-
den van Barendrechts Beste voldoet:
• U voert de activiteit zelf of met andere bewoners en/of 
 organisaties, uit.
• Iedereen mag en kan hieraan meedoen en/of gebruik 
 van maken.
• De activiteit wordt in  
 Barendrecht uitgevoerd.
• De activiteit heeft geen  
 commercieel, politiek 
 en/of  religieus karakter.

Na ontvangst van het 
aanmeldformulier nemen 
wij contact met u op. We 
maken vervolgens een af-
spraak om te bekijken hoe 
wij kunnen helpen. Dit kan 
bijvoorbeeld zijn door be-
geleiding of ondersteuning 
te bieden, materialen be-
schikbaar te stellen en/of 
een budget toe te kennen.
Organiseert u zelf geen ac-
tiviteit maar kent u iemand 
of een organisatie die dat 

wel doet? En voldoet deze aan bovenstaande voorwaar-
den? Nomineer die persoon of organisatie dan voor een 
oorkonde van Barendrechts Beste! Hiervoor kunt u het 
aanvraag-/nominatieformulier gebruiken.  
Aan het eind van het jaar wordt door een jury, uit alle 
aanmeldingen en genomineerden, de uiteindelijke win-
naar gekozen en uitgeroepen tot Barendrechts Beste 
2021! Hieraan zit natuurlijk een financiële waardering 
verbonden om het initiatief, daar waar nodig, te verster-
ken en te bestendigen. Zodat nog vele Barendrechters 
hier met veel plezier aan kunnen deelnemen en/of van 
gebruik van kunnen maken.

 Contact: 
 wenv@kijkopwelzijn.nl | 0180 691 802 

Vakantieprogramma
Volwassenen
Ook dit jaar worden er voor volwassen tijdens de vakan-
tie weer leuke activiteiten georganiseerd. Denk daarbij 
aan creatieve activiteiten met een lekkere versnapering 
of een wandel- en fietstocht met lunch. Het volledige pro-
gramma is terug te vinden op www.kijkopwelzijn.nl. 

Jongeren
Elke vakantie organiseert het Jeugd- en Jongerenwerk 
in samen werking met de Buurtsportcoach en andere 
organisaties in Barendrecht een tof programma vol met 
afwisselende activiteiten voor verschillende leeftijden en 
interesses. Denk aan een game toernooi, voetbaltoernooi 
maar ook het bedrukken van T-shirts of een workshop fo-
tografie. Voor aankomende zomer staat er wederom een 
vol programma op de planning. Dit in samenwerking met 
maatschappelijk en culturele partijen zoals Het Kruispunt, 
CultuurLocaal, Kunst Creatief, Stichting Petition, Loods38 
en Stichting Hofplein. Het programma wort gezamenlijk 
gepresenteerd via www.jongerenwerkbarendrecht.nl. 

 www.kijkopwelzijn.nl  | info@kijkopwelzijn.nl | 
 Binnenlandse Baan 30, 2991 EA | 0180 691 800

Leden Roparun-team 
Dalton Lyceum 
Barendrecht 2014 
blikken terug
In iedere editie van Beleef Barendrecht blikken we met leden 
van DLB-Team 128, het Roparun-team van Dalton Lyceum 
Barendrecht, terug op eerdere deelnames. Deze keer staat 
de editie van 2014 centraal. Drievoudig deelnemer Sietse 
Weij, docent NaSk / Wiskunde, was in dat jaar teamcap-
tain. Voor wiskundedocent Daniel de Roon was de editie van 
2014 de derde van in totaal vier deelnames. Hoe hebben zij 
dit ervaren?
Manusje-van-alles
Daniel was oorspronkelijk 
van plan om te lopen. Hij 
nam ook nog deel aan de 
Anbar-run, een door het 
team bedachte oefenloop 
tussen Antwerpen en Ba-
rendrecht. ,,Dat ging best 
lekker, maar ik liep een bles-
sure op en mocht van mijn 
fysiotherapeut absoluut niet 
meer lopen. Daarom ben 
ik maar meegegaan als 
Manusje-van-alles. Chauf-
feur, lid van de kookploeg 
en nog meer ondersteunen-

de taken. Erg afwisselend 
dus”, blikt hij terug. Tevens 
hield Daniel een blog bij 
over de belevenissen van 
het team, dat toen onder 
nummer 167 liep. Hij 
begon hier al in de voor-
bereiding mee. Sietse wil 
dan ook benadrukken dat 
de rol van Daniel veel be-
langrijker was dan de zelf 
gekozen omschrijving doet 
vermoeden.

Parijs is nog ver
Sietse had een duidelijke 
reden om deel te nemen. 
,,In mijn familie hadden 
diverse mensen ernstige 
gezondheidsproblemen. 
Als anderen afzien, dan ik 
óók. Dat was mijn drijfveer. 
Ik vond het erg belangrijk 
dat we dit zouden ervaren. 
Het gaat niet om snelheid, 
maar om die beleving. Het 
gevoel dat je geen keus 
hebt, er wel doorheen 
moet, ook al is Parijs nog 
ver”, zegt hij. De teamcap-
tain zocht bewust naar een 
gelijke verdeling tussen 

mannelijke en vrouwe-
lijke lopers, maar maak-
te het zijn teamgenoten 
niet makkelijk met het 
opgelegde loopsche-
ma. ,,Dat kun je wel 
zeggen”, herinnert Da-
niel zich. ,,Ik leefde in 
het busje richting Parijs 

al met ze mee. Je zou dat 
hele stuk maar terug moe-
ten lopen of fietsen... Uit-
eindelijk zorgde dat strak-
ke schema er nog voor dat 
we te vroeg waren en nog 
een tijdje onder een tunnel-
tje moesten wachten.”

Iedereen wilde 
door Ossendrecht
De docenten weten nog 
wel dat lang niet alles vlek-
keloos verliep. Zo haper-
den twee busjes als voor 
de start. En dan stonden 
er onderweg soms nog 
verrassingen te wachten. 
,,Vooraf hadden we met 
Google Earth de wissel-
plekken vastgelegd. Had-
den we een mooi veld 
gezien, ideaal. Maar de 
mestlucht die we roken 
toen we uitstapten... Dat 
zie je online natuurlijk 
niet”, vertelt Daniel la-
chend. Er stond echter veel 
moois tegenover, voegt 
Sietse toe: ,,Bedrijven en 
instellingen die hun pand 
beschikbaar stellen, zoals 

de brandweerkazerne in 
Antwerpen. Daar kregen 
we zelfs soep. En al die 
volksfeesten onderweg in 
de dorpjes. We verdeel-
den ons team in groepen 
en dan was er altijd een 
strijd wie door Ossend-
recht mocht. Dat wilde ie-
dereen!” Ze noemen ook 
de verschillen tussen de 
teams. Van heel basic tot 
een team van BN’ers met 
een enorme bus vol stapel-
bedden en wasmachines.

Kippenvel op de 
Coolsingel
Uiteindelijk draait het al-
lemaal om de voldoening 
die het sporten voor een 
mooi doel schenkt. ,,Het 
teamgevoel dat ontstaat 
als je drie dagen lang op 
intense wijze met collega’s 
samenwerkt, is mij ook al-
tijd bijgebleven. Net als 
het kippenvelmoment zo-
dra je de Coolsingel be-
reikt”, vertelt Daniel. Sietse 
is het met hem eens. ,,Voor 
mij was het extra bijzonder 
dat ik met mijn kinderen, 
toen zeven en negen jaar 
oud, aan de hand over 
de finish kwam. Het ‘Ro-
parun-virus’ heeft mij stevig 
gegrepen, want als ik niet 
zelf meedoe, sta ik wel 
langs het parcours”, sluit 
hij af.

DLB-team 2014

Nieuwsgierig naar nog meer belevenissen uit 2014? 
Kijk dan eens op ropa167.blogspot.com voor het 

originele blog van Daniel uit dat jaar.

Gabees Fotografie steeds 
meer gespecialiseerd in 
bruiloftsfotografie
Allround vakfotografe Gaby Kooijman is met haar eigen studio al 
enkele jaren gevestigd in het centrum van Barendrecht. Ze kent er 
dus prima de weg. Voor deze editie van Beleef Barendrecht foto-
grafeerde zij ook weer diverse winkels en ondernemers. De laatste 
tijd heeft Gaby zich echter steeds meer gespecialiseerd in bruilofts-
fotografie. Samen met een collega legt zij de grote dag van A tot 
Z vast, zodat het bruidspaar een herinnering voor het leven krijgt.

Extra paar ogen
Dit doet Gaby in samen-
werking met Lydia Hoog-
land Fotografie. Zij bieden 
een gratis ‘second shooter’, 
die de reportage van een 
extra dimensie voorziet. 
,,We gaan er samen heen 
en fotograferen vanaf twee 
punten hetzelfde. Een van 
ons richt zich dan op de 
bruid, de ander op de brui-
degom. Ook hebben we 
meer mogelijkheden tijdens 
de ceremonie, doordat we 
op twee plaatsen kunnen 
zijn en bijvoorbeeld ook 
een mooie foto van boven 

kunnen maken”, legt ze uit. 
Bijkomend voordeel is dat 
er een extra paar ogen 
aanwezig is, waardoor 
geen verwaaide haarlok 
of vouw in de bruidsjurk 
gemist wordt. Om het alle-
maal nog aantrekkelijker te 
maken, kan Gabees Foto-
grafie ook een videograaf 
van Studio Eigenweiz in-
schakelen om met behulp 
van onder meer een drone 
bewegend beeld van de 
dag te produceren. Hier 
wordt een pakketprijs voor 
berekend.

Personal 
brandshoot
Natuurlijk is Gaby dusda-
nig veelzijdig, dat ze ook 

voor allerlei anderen op-
drachten kan worden in-
geschakeld. ,,Ik ben voor-
al blij dat het weer kan. 
Een familieshoot met vier 
personen is bijvoorbeeld 
weer mogelijk”, zegt ze, 
verwijzend naar de peri-
ode rond de lockdown. 
Natuurlijk is ze in die tijd 
wel bezig gebleven. Pro-
ductfotografie kon gelukkig 
doorgaan, terwijl portretfo-
to’s ook geschoten moch-
ten worden. Een andere 
specialisatie van Gabees 
Fotografie is de personal 
brandshoot. Die is vooral 
interessant voor zelfstandig 

ondernemers die zichzelf 
als merk willen neerzetten. 
,,Om dat te bereiken, ma-
ken we mooie foto’s die ze 
op social media kunnen in-
zetten. Als ze dan bijvoor-
beeld posten dat ze in de 
auto onderweg zijn naar 
een klant, kunnen ze daar 
een professionele foto bij 
plaatsen”, zegt Gaby.

Zelf fotograferen? 
Gaby kan het je 
leren!
Wie zelf graag foto’s 
maakt, maar zich daarin 
graag wil verbeteren, kan 
ook contact met Gabees 

Fotografie opnemen voor 
fotografielessen. ,,Ik bied 
een beginnerscursus aan, 
bedoeld om betere foto’s te 
maken. Na die cursus kun 
je de camera zeker van de 
automatische P-stand afha-
len”, vertelt Gaby enthou-
siast. De lessen zijn ook 
geschikt voor kinderen.

Meer weten? 
Kijk dan eens op 
www.gabeesfotografie.nl 
of neem contact op.



OnderwijsKRANT

Op de Hugo zijn we met elkaar!
De slogan van OSG Hugo de Groot is ‘Op de Hugo zijn we betrokken en met elkaar!’ Het zit in het DNA 
om niet alleen naar jezelf te kijken en er voor anderen te zijn. Docenten en leerlingen kennen elkaar op 
de hechte school waar niemand wordt buitengesloten. En dan geeft de school ook nog wat terug aan de 
maatschappij, waar leerlingen voor de rest van hun leven mooie herinneringen aan overhouden.
Lees er verderop meer over.

Leer een vak op 
de leukste vmbo 
van Rotterdam!

Ben jij sterk, slim, be-
hulpzaam en hou je van 
goed eten? Ben je een 
echte teamplayer, een 
aanpakker en creatief? 
Die termen horen thuis 
bij Horeca Vakschool. 
Daar kies je bewust 
voor. De schoolresul-
taten zijn goed en je 
leert iets waar je ape-
trots op kunt zijn. Je 
haalt je VMBOdiploma 
en je vakopleiding: tot 
kok, gastheer, brood-
bakker, banketbakker, 
evenement-organisa-
tor of recreatiemede-
werker. Is dat iets voor 
jou? Meld je dan aan 
voor een persoonlijke 
rondleiding!

Farelcollege 
Tweetalig onderwijs, voet-
balklas, muziekklas en meer!

Het Farelcollege biedt met zijn drie kleinscha-
lige afdelingen – het lyceum met (tweetalig) 
atheneum en havo, de mavo en het vmbo - al 
100 jaar goed onderwijs. Elke afdeling heeft 
een eigen gebouw met een eigen docenten-
team. Op deze actieve en gezellige school met 
extra’s als tweetalig onderwijs, voetbalklas, 
sportklas, theaterklas en veel verschillende ac-
tiviteiten wordt het extra leuk om naar school 
te gaan. Het rooster biedt ruimte voor jouw 
passie! Farelcollege stimuleert je om het beste 
uit jezelf te halen.

Onderwijs-
krant

speciaal voor 
de leerlingen 
van groep 7!

Calvijn Groene Hart 
is senior tto-school!

Kort voor de meivakantie kreeg de afdeling 
tweetalig onderwijs (tto) van Calvijn Groe-
ne Hart het predicaat seniorschool voor 
zowel de havo als het vwo. Tto-coördina-
tor Arinde is hier zeer trots op en vertelt 
er graag over. ‘Groene Hart werkt al ruim 
acht jaar aan het tweetalige programma. 
De school biedt niet alleen tto aan op het 
vwo, zoals de meeste scholen, maar ook 
op de havo én mavo. Daarin zijn we uniek 
in de regio’. 

Lees er verderop alles over!

HPC 
Rotterdam

Einstein Lyceum

Barendrecht, Albrandswaard,          Ridderkerk & Rotterdam Zuid

Rotterdams 
Vakcollege 
de Hef

PT010 – Theater 
en Dans groeit 
in positieve vibe 
verder

PT010 – Theater en 
Dans staat volop in 
de belangstelling. Die 
conclusie trekt de Rot-
terdamse kleinschalige 
daltonschool voor on-
derwijs op vmbo kader 
en mavo-niveau een 
klein jaar na het inslaan 
van de nieuwe richting, 
waarbij het thema the-
ater als rode draad door 
het lesaanbod loopt. In 
het lesaanbod is zowel 
aandacht voor On Sta-
ge en Offstage. Speciaal 
voor deze krant sprak 
de redactie met alge-
meen directeur Priscil-
la Mahadew over de 
laatste ontwikkelingen, 
zoals de fantastische 
videoclip die werd ge-
maakt rond het Song-
festival. Maar daarnaast 
kwamen ook mentor 
Joyce Riedewald, een 
leerling en een ouder 
aan het woord. Zij ver-
telden over de positieve 
ervaringen en de sfeer 
binnen de school.

Het mag duidelijk zijn: 
PT010 – Theater en 
Dans groeit en bouwt in 
een positieve vibe ver-
der. Lees er snel meer 
over in deze editie!

Olympia College: 
de school waar je leert 

door te doen!

Voordijk 520 2993 BE Barendrecht
T

  

0180 745 096
E r.debondt@penrpublishing.nl
I    www.penrpublishing.nl

• 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

Voordijk 520

2993 BE Barendrecht

T  0180 745 096

E  r.debondt@penrpublishing.nl

I   www.penrpublishing.nl
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Ook onder de aandacht komen in Beleef Barendrecht?

Panta Reizen

Een korte relax vakantie, een fascinerende 
stedentrip of een schitterende rondreis, 
Maar ook een overheerlijke zonvakantie of 
een prachtige cruise. 

Kom langs, bel of mail met 
VakantieXperts Panta Reizen
•  Sinds 1974, al meer dan 40 jaar, een 

betrouwbare partner voor al uw reizen
• Ervaren reisspecialisten voor 
persoonlijke service
• Wij werken graag op afspraak
• Voor alle vakanties, zoals u die wenst
• Cruisespecialist
• Ook voor vliegtickets
• Aangesloten bij ANVR en SGR

VakantieXperts Panta Reizen
Bierens de Haanweg 22-28
3076 DC Rotterdam (Lombardijen)
T: 010 - 492 5 492 
info@pantareizen.nl
www.pantareizen.nl

bij VakantieXperts Panta Reizen

VAKX190748_Advertentie Panta Reizen 260x190.indd   1 26-03-19   12:31

Op Vakantie ?
Wij staan klaar om u te helpen.

Nog steeds het betrouwbare adres voor al uw vakanties!!
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Ben jij sterk, slim, behulpzaam en hou je van goed eten?  
Ben je een echte teamplayer, een aanpakker en creatief? 
Bij onze school horen die termen thuis. Daar kies je bewust 
voor. Onze schoolresultaten zijn goed en je leert iets waar je 
apetrots op kunt zijn. Je haalt je VMBOdiploma en je  
vakopleiding: tot kok, gastheer, broodbakker, banketbakker, 
evenement-organisator of recreatiemedewerker.

vmbo vakonderwijs voor Horeca, Bakkerij en Recreatie 
Als ‘GOED’ beoordeelt door de schoolinspectie.

Leer een vak op 
de leukste vmbo 
van Rotterdam

Kijk op: www.hvsr.nl

Meld je hier aan voor een persoon-
lijke rondleiding of schrijf je in:

Luzac: meer aandacht en tijd voor de 
leerlingen

De Bondt Publishing 
specialist in onderwijsuitgaven!

Als schoolbestuurder bent u 
natuurlijk trots op uw school. 
Op het pand en de facilitei-
ten, op de manier waarop 
het onderwijs is ingericht, de 
bevlogenheid van de docen-
ten. Eigenlijk gewoon op het 
totaalplaatje. De traditionele 
Open Dag is een mooie ma-
nier om de school te presen-
teren. Maar hoe komt deze 
boodschap terecht bij de 
doelgroep, namelijk de po-
tentiële nieuwe leerlingen en 
hun ouders?

De Bondt Publishing, Voordijk 520, 2993 BE Barendrecht
T: 0180-745096, E: r.debondt@penrpublishing.nl

De Bondt Publishing biedt scholen al enkele jaren de mogelijkheid om onder de aandacht te komen. Dat kan in re-
gionale scholenspecials en onderwijskranten, boordevol verhalen over scholen. In die artikelen komt de dagelijkse 
gang van zaken naar voren. Hoe zit het met huiswerk? Hoe worden leerlingen begeleid, bijvoorbeeld als zij extra hulp 
nodig hebben of juist zoeken naar verdieping? Is er veel aandacht voor sport of cultuur? Zijn er speciale activiteiten? Op 
die manier werd een mooi beeld geschetst over de school. We doen dit inmiddels al in de regio’s BAR (Barendrecht / 
Albrandswaard / Ridderkerk), Capelle aan den IJssel (incl. Nieuwerkerk aan den IJssel en Rotterdam Prins-Alexander), 

Drechtsteden (Zwijndrecht / Hendrik-Ido-Ambacht / Papendrecht / Dordrecht / Alblasserdam), 
Rotterdam-Zuid, Breda en Bergen op Zoom / Roosendaal. Tevens denken wij voortdurend na 
over verdere uitbreiding richting andere gebieden.

Slanker, fi tter en 

gezonder worden?

Kom dan eens vrijblijvend 

kennismaken met Body Care!

Op vertoon van deze bon betaal je in de 

maand maart geen inschrijfkosten

Zuiderpark 

College

een school met 

aandacht voor 

jou! 

Een school met aandacht 

voor jou, die je helpt om 

te ontdekken waar je 

talent ligt en hoe je dit 

kunt ontwikkelen. Waar 

een duidelijke structuur 

heerst, zodat je in alle 

rust kunt leren. In een 

schitterend gebouw, vol 

bijzondere ruimtes die 

het onderwijs nog leven-

diger maken. Dat is in het 

kort waar het Zuiderpark 

College, een school voor 

onderwijs op vmbo b/k, 

gl/tl en mavo-niveau en 

een ISK-afdeling, voor 

staat.

In een schitterende prak-

tijkstraat heeft de school 

alles om leerlingen te la-

ten ervaren en doen. Een 

garage waarin je echt 

aan auto’s en motoren 

sleutelt, machines om te 

zagen, de apparatuur om 

te monteren en te lassen, 

een keuken, een kinder-

opvang, een kapsalon, 

opstellingen waar je zelf 

aan installaties kunt wer-

ken. Dat is echt uniek.

Onlangs voegde het 

Zuiderpark College nog 

iets moois toe: het 

nieuwe Techlab. Een lo-

kaal waar de leerlingen 

met robots en VR-brillen

werken en met behulp 

van iPads leren coderen 

en programmeren, alle-

maal ter voorbereiding 

op een loopbaan in de 

techniek.

Open Dag op zaterdag 

7 maart 

Accent VSO Op Zuid
De leukste VSO-school in 

Rotterdam-Zuid!

Tijdens het bezoek van de redactie is er volop activiteit 

in het ruime schoolgebouw van Accent VSO Op Zuid. In 

diverse lokalen werken leerlingen aan uiteenlopende ta-

ken, waarbij zij worden ondersteund door enthousiaste 

docenten en onderwijsassistenten. De klassen zijn bewust 

klein. ,,Zo kunnen we onze leerlingen in een veilige set-

ting extra zorg en ondersteuning bieden”, zegt directeur 

Els Nagtegaal.

Lees het artikel op pagina 18.

Beleef de wereld van entertainment op 

PT010- De Palmentuin voor Theater!

Ben jij dol op Theater en Entertainment? Zou je graag je creatieve talent verder willen ontwikkelen? Lijkt het 

jou interessant om te leren wat er allemaal achter de schermen gebeurt? Dan is PT010 dé school voor jou!

Lees snel het artikel over deze school op pagina 5

Op vrijdag 6 maart worden de Barendrechtse 

sporters in het zonnetje gezet tijdens het Sportga-

la. De afgelopen periode zijn er kandidaten geno-

mineerd in zeven categorieën. De awards worden 

uitgereikt in het clubgebouw van HCB. Het Sport-

gala Barendrecht 2020 wordt georganiseerd door 

Sportcafé Barendrecht in samenwerking met de 

Buurtsportcoach en de gemeente. Presentatoren 

Leon van der Wilk en Jos Vis blikken alvast enthou-

siast vooruit op het evenement.

Lees verder op pagina 13.

OnderwijsKRANT

Sportgala Barendrecht 

in een nieuw jasje
Ga voor 

grenzeloos bij 

het STC mbo 

college!

zie pagina 9

Het moment 

van 

inschrijven is 

aangebroken!

Vanaf 2 t/m 12 

maart kunnen 

leerlingen zich 

inschrijven op de 

school van hun 

keuze. In deze 

krant daarom nog 

veel informatie 

over
middelbare 

scholen in de 

regio.

Op zoek naar een nieuwe 

keuken?

Ken je Grando Keukens al? 

Daar vind je meer luxe voor minder geld!

Evert Rop en het team van Grando Barendrecht 

staan graag klaar voor een advies op maat.

“Wij helpen u graag met een 

advies op maat.”

Evert Rop, Grando Barendrecht

Van ‘t Hoffstraat 18, T.: 0180-726802

grando.nl/barendrecht

Donderdag koopavond!

Nú voor

€ 11.950,-

Nú voor

€ 11.650,-

Quooker of bad- en 

douchekranen cadeau!*

Meer luxe 
voor minder

geld!

*Vraag naar de voorwaarden

Ook in maart vinden er nog 

open dagen plaats!

Hierbij de data waarop diverse scholen hun 

deuren nog openen.

Woensdag 4 maart: Vakcollege Zuidrand

Donderdag 5 maart: HMC

Zaterdag 7 maart: Het Praktijkcollege Zuidwijk

Dinsdag 10 maart: Techniek College Rotterdam

Dinsdag 10 maart: Zadkine

Donderdag 12 maart: Da Vinci College

Vrijdag 13 maart: Het Praktijkcollege Centrum

Dinsdag 17 maart: Lentiz | MBO Barendrecht

Woensdag 18 maart: STC mbo college

Donderdag 19 maart: Albeda

Woensdag 18 maart: Het Praktijkcollege Centrum

Alle informatie over deelnemende scholen 

is ook online te bekijken via www.scholenspecial.nl

regio Rotterdam

Bekijk de schoolwebsites voor actuele info Open Dagen!

De Theaterhavo/vwo Experience College Marnix Gymnasium

Scholenspecial
Montessori Mavo Rotterdam

De overstap van basis-
school naar het voortgezet 
onderwijs kan best span-
nend zijn. Nieuwe school, 
nieuwe vakken, andere 
lesmethoden, nieuwe kin-
deren. En na het eerste 
jaar meteen weer kiezen: 
Mavo? Havo? Vwo? Con-
rector leerlingbegeleiding 
Emilie Kingma van Luzac 
Rotterdam vertelt hoe we 
daar bij Luzac mee om-
gaan: “Om te beginnen 

duurt de brugklas bij ons 
twee jaar. Zo krijgt de 
leerling veel meer tijd om 
zich eerst te ontwikkelen. 
Pas na die twee jaar kij-
ken we welk niveau het 
beste past bij de leerling. 
Daarbij houden we reke-
ning met de persoonlijke 
omstandigheden en capa-
citeiten van die leerling. 
We kijken niet alleen of het 
mavo of havo/vwo wordt, 
maar ook of het kind extra 

begeleiding nodig heeft. 
Dat kan extra hulp zijn, 
maar ook juist extra uit-
daging. En als het havo/
vwo wordt, kijken we na 
het derde jaar of havo het 
beste past of vwo.”

“We werken met kleine 
klassen, waardoor onze 
docenten meer tijd voor de 
leerlingen hebben en hen 
ook echt leren kennen. Het 
huiswerk maken de leerlin-

gen ook op school. Elke 
schooldag duurt bij ons 
van 9.00 tot 15.45 uur. 
Dat is inclusief huiswerk 
maken. Om 9.00 uur be-
ginnen lijkt misschien laat, 
maar veel van onze leer-
lingen komen uit de regio 
en zo kunnen zij toch op 
een normale tijd opstaan ’s 
morgens.”

“Luzac is een particuliere 
school en daar hangt wel 

een prijskaartje aan, maar 
daar krijgt de leerling dan 
ook heel wat voor terug. 
Veel extra begeleiding en 
aandacht en genoeg tijd 
om de keuzes te maken die 
de rest van de schooltijd en 
misschien wel hun verdere 
leven bepalen. Zo hebben 
we ook veel leerlingen die 
aan topsport doen. Wij 
passen voor hen het roos-
ter aan hun trainingssche-
ma’s aan. 

Luzac Studiebegeleiding 
After School
Heeft uw kind moeite met 
het maken van huiswerk? 
Zijn er leerproblemen of an-
dere onzekerheden? Onze 
studiebegeleiding is maat-
werk en biedt heel veel 
individuele aandacht. De 
leerling krijgt een persoon-
lijk leerplan en een persoon-
lijke onderwijscoach. Zo 
zorgen wij ervoor dat uw 
kind zijn of haar schooljaar 
succesvol doorloopt!

Nu is er ook ‘After School’ 
studiebegeleiding voor leer-
lingen van andere scholen, 
basisschoolleerlingen en 
eerstejaarsstudenten.

Sfeer proeven tij-
dens een meeloop-
dag bij Luzac
Uw zoon of dochter kan 
zich het hele jaar via lu-
zac.nl aanmelden voor 
een meeloopdag. Hij of 
zij maakt kennis met mede-
leerlingen en docenten en 
ervaart hoe het is om in een 
kleine klas te zitten en hoe 
de lesstof op een gerichte 
en een behapbare manier 
wordt aangeboden. Luzac 
Rotterdam is heel goed be-
reikbaar met het openbaar 
vervoer. Metrohalte Gerde-
siaweg en tramhalte Meck-
lenburglaan liggen om de 
hoek.
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Onderwijs op maat
Het Olympia College geeft intensief en uitdagend kwali-
teitsonderwijs op maat waarin de leerling centraal staat. 
Je leert er, maakt vrienden en je bereidt je voor op de 
toekomst. Als het nodig is, krijg je extra ondersteuning. 
Voor alle leerlingen wordt een eigen passende leerrou-
te samengesteld. Elke leerling heeft talent of aanleg en 
wil dat laten zien. Onze school helpt je om je talent te 
ontwikkelen. 

Voorbereiding op werk
Omdat de leerlingen na het behalen van het diploma 
doorgaans meteen doorstromen richting werk, vormt 
stage een belangrijk onderdeel van het onderwijs op 
het Olympia College. In de onderbouw doen leerlingen 
intern praktijkervaring op in een leerwerkplaats in de 
school. In de bovenbouw lopen de leerlingen stage bui-
ten de schoolmuren. Ze kunnen daarvoor terecht in de 
verschillende TOP Academies. Daar leer je een beroep 
op de werkplek. Zo lopen bijvoorbeeld de leerlingen 
van de sector Zorg & Dienstverlening vanaf het derde 
leerjaar ook stage in het Maasstad Ziekenhuis en het 
Erasmus MC. Leren van je stage is leuk en zorgt ervoor 
dat de opleiding perfect is afgestemd op je toekomstige 
baan.

Het Olympia College is een openbare school voor praktijkonderwijs, VM-
BO-LWOO, VMBO-PrO, Entree-MBO 1 en ISK. Op onze school zitten 
jongeren die ondersteuning nodig hebben bij het leren. Leren is namelijk 
niet voor iedereen even makkelijk, misschien ook niet voor jou? Daarom 
krijg je bij ons veel persoonlijke aandacht en begeleiding. Ook kijken we 
goed naar je interesses en je mogelijkheden. Iedereen is ergens goed in! 

VMBO-PrO
Centraal op het Olympia College staat dat de leerling 
het beste uit zichzelf haalt. Sommige leerlingen krijgen 
het advies om te onderzoeken of een hoger niveau ook 
haalbaar is. Zij kunnen naar een VMBO-PrO klas. Af-
hankelijk van je prestatie kan je tijdens de opleiding op-
stromen van praktijkschool naar het VMBO of Entree 
(niveau 1). Binnen Rotterdam is het Olympia College 
de enige school waar een leerling met een advies prak-
tijkschool van de basisschool kan opstromen naar het 
VMBO.

Extra aandacht voor sport
Sporten is leuk en gezond. Regelmatig sporten is zelfs 
goed voor de concentratie. Daarom doen we op het 
Olympia College veel aan sport. Naast de normale 
gymlessen organiseren we sportevenementen waar alle 

leerlingen aan meedoen. Bijvoorbeeld een voetbal- of 
basketbaltoernooi, schaatsen of streetdance. Ook orga-
niseren we allerlei naschoolse sportactiviteiten. 

Olympia College 
Olympiaweg 395, 3078 HT Rotterdam
T: 010-4835311, I: www.olympiacollege.nl
Contactpersoon: Bouchra FarihEen grote stap richting jouw toekomst

De overgang van de basisschool naar de middelbare is 
best groot. Op de Hef houden wij hier rekening mee 
door jou vóór de zomervakantie al kennis te laten ma-
ken met de nieuwe school, jouw nieuwe klasgenoten 
en met jouw mentor. Wij vinden goede begeleiding van 
onze leerlingen heel erg belangrijk. Meerdere keren per 
week start je de dag met jouw mentor, zodat je precies 
weet wat er die dag of week van jou verwacht wordt. 
Ook maakt de mentor voor elke leerling tijd vrij voor 
persoonlijke coaching. In deze gesprekken gaat het echt 

Rotterdams Vakcollege de Hef 
Heb jij een vmbo basis, kader of gl/tl-advies? En wil jij een echte vakman 
of vakvrouw worden? Dan zit je goed op de Hef! Op de hoek van de 
Slaghekstraat en de prachtige Hillevliet vind je ons moderne schoolge-
bouw. Daar verzorgen wij openbaar onderwijs vanuit onze kernwaarden: 
verbinding, aandacht, kwaliteit en veiligheid. 

over jou! De lessen in leerjaar 1 worden 
zoveel mogelijk in een speciale vleugel 
gegeven, om je langzaam te laten wen-
nen.

Al vanaf het 1e leerjaar bereiden wij jou 
voor op de profielkeuze voor de boven-
bouw. Per week krijg je 8 uur praktische 
lessen techniek & beeldend, zorg & wel-
zijn en economie & ondernemen. Tijdens 
het LOB-uur staat het thema ‘wie ben 
ik?’ centraal en maak je jouw portfolio. 
In het 2e leerjaar ligt de nadruk op ‘wat 
kan ik?’ en maak je de sectorkeuze voor 
de bovenbouw. 
Op RVC de Hef kun je kiezen uit:
• Techniek/PIE  (Produceren, Installeren 
en Energie) 

 – voorbereiding op een beroepsopleiding voor  
 bijvoorbeeld bouwvakker, installateur, service- 
 monteur, projectleider 
• Techniek/BWI (Bouwen, Wonen en Interieur) 
 – voorbereiding op een beroepsopleiding voor  
 bijvoorbeeld timmerman, metselaar, meubelmaker,  
 interieuradviseur  
• Economie & Ondernemen 
 – voorbereiding op een beroepsopleiding voor  
 bijvoorbeeld receptionist(e), administratief  
 medewerker, logistiek medewerker, verkoper

• Zorg & Welzijn 
 – voorbereiding op een beroepsopleiding voor  
 bijvoorbeeld kapper, ziekenverzorgende, nagelstylist 

Heel veel mogelijk
Vind je een bepaald vak nog een beetje moeilijk en zou 
je het fijn vinden om extra lessen in bijvoorbeeld Ne-
derlands, Engels en wiskunde te volgen? Ook dan zit 
je goed op de Hef! Je kunt je opgeven voor KWT-uren 
(KeuzeWerkTijd) en krijgt dan meer uitleg van de do-
cent. 

Verder kun je je opgeven voor huiswerkbegeleiding of 
sportieve en culturele activiteiten na schooltijd. Wil je 
(nog) meer invloed op de school? Geef je dan op voor 
de leerlingenraad! 

Altijd al eens willen oefenen met een 3D-printer, laser-
cutter of lasapparaat? Op de Hef hebben wij de mo-
dernste machines waar bedrijven jaloers op zijn!

Ben je nieuwsgierig geworden naar de Hef? Jij en jouw 
ouder(s) zijn van harte welkom om een kijkje te nemen 
op onze school. Hou onze website in de gaten voor de 
open avond en open dag. 

Graag snel tot ziens op De Hef!
Slaghekstraat 221, 3074 LJ Rotterdam
T: 010-485 06 66, I: www.rvcdehef.nl 

Het Einstein Lyceum is een open-
bare scholengemeenschap voor 
mavo, havo, atheneum en gymna-
sium. De kleinschalige school op de 
prachtige Campus Hoogvliet heeft 
plek voor maximaal 850 leerlingen. 
Marloes Donker is coördinator 
brugklas. Zij vertelt “We kennen 
elkaar allemaal goed en er is veel 
aandacht voor onderling contact.”

Iedereen kent elkaar op het Einstein Lyceum 

“Niet alleen tussen leerling en docent, maar ook tussen 
ouders en school. We hebben een actieve leerlingenraad 
en een ouderraad. Een school maak je samen en dat 
gaat het beste als iedereen zich betrokken voelt”, aldus 
Donker.’

Goede resultaten
Kwaliteit staat bij het Einstein Lyceum hoog in het vaan-
del en dat is te zien in de goede resultaten. Het afge-
lopen schooljaar haalde 100% van de leerlingen zijn 

of haar mavo-, havo- of 
vwo-diploma. “Er is veel 
persoonlijke begeleiding. 
Ons team zet zich iede-
re dag graag in om onze 
leerlingen te begeleiden 
en te stimuleren”, aldus 
Roelof Louwsma, direc-
teur Einstein Lyceum.

Leuke extra’s met 
World Class, Beeld-
klas, Sportklas en 
Muziek & Dans
Naast het reguliere on-
derwijsprogramma biedt 
het Einstein Lyceum di-
verse extra’s na schooltijd. 
Het gaat om World Class, 
Beeldklas, Sportklas , Mu-
ziek en een Dansklas. Via 
World Class verkennen 

leerlingen de wereld met 
leuke projecten, worden 
alle bijbehorende lessen 
in het Engels gegeven 
en kunnen zij het Anglia 
certificaat behalen. Spor-
tieve leerlingen kunnen 
examen doen in Lo2 en 
BSM. In het kunstatelier 
maken leerlingen prachti-
ge kunstwerken. Kortom 
er valt veel te kiezen!

Pré-vwo
Voor die leerlingen die 
een (voorlopig) vwo ad-
vies hebben gekregen van 
de basisschool organiseert 
het Einstein Lyceum al 
enkele jaren een succes-
vol pré-vwo programma. 
Hiermee bieden ze die 

leerlingen een extra uitda-
ging in de vakken creative 
writing, klassieke talen, 
drama, science, wiskunde 
en geschiedenis.
 
Filosofie 
Het Einstein Lyceum vindt 
het belangrijk dat kinde-
ren leren nadenken over 
de wereld om hen heen. 
Daarom bieden ze in de 
brugklas aan alle leerlin-
gen het vak filosofie aan. 
Tijdens deze lessen wor-
den leerlingen uitgedaagd 
na te denken over allerlei 
vragen: ‘Hebben wij een 
vrije wil?’ ‘Wanneer mag 
ik liegen?’ ‘Hoe groot is 

het heelal?’ Tijdens filoso-
fie leren de kinderen zelf 
een antwoord geven op 
deze en andere vragen. 
Of beter gezegd: ze leren 
goed na te denken over 
het antwoord.

Open dagen 
Leerlingen van groep 8 
zijn op dinsdag 7 decem-
ber 2021 te gast op het 
Einstein Lyceum. Samen 
met hun klas volgen zij en-
kele lesjes. Zo kunnen ze 
alvast ervaren hoe het er 
op de middelbare school 
aan toe gaat.

In januari 2022 organise-
ren we weer een open dag 
op het Einstein Lyceum. 
Mocht je deze niet bij kun-
nen wonen, dan is het ook 
mogelijk om een afspraak 
te maken voor een per-
soonlijke rondleiding.

Je moet op de Hugo ook 
wat in je mars hebben. 
Je moet gemotiveerd 
zijn, dan komt het bes-
te in je boven en haal je 
op de Hugo een diploma 
waar je trots op kunt zijn. 
Als openbare school in  
Rotterdam-Zuid zijn we er 
voor leerlingen die mavo-, 
havo- en vwo-advies heb-
ben gekregen van de ba-
sisschool. 
Daarnaast hebben we een 
ISK, waar leerlingen die 
nog maar kort in Neder-

Op de Hugo zijn we met elkaar  
Op Hugo de Groot zijn we betrokken en met elkaar. Het zit in ons DNA 
om niet alleen naar onszelf te kijken en er voor anderen te zijn. Onze do-
centen en onze leerlingen kennen elkaar, we zijn hecht en niemand wordt 
buitengesloten. En we geven ook wat terug aan de maatschappij: onze 
leerlingen houden daar voor de rest van hun leven mooie herinneringen 
aan over. 

land wonen, kennismaken 
met het Nederlandse on-
derwijs. 

Elke dag weer worden 
leerlingen uitgedaagd op 
onze school. Leerlingen 
hebben zelf de keuze om 
extrahulp te krijgen bij 
vakken die ze moeilijk 
vinden. En als je extra 
gemotiveerd bent, dan 
krijg je extra uitdagingen 
bij vakken die je leuk en 
interessant vindt. Om de 
havo- en vwo-leerlingen 

voor te bereiden op het 
wetenschappelijk onder-
wijs, leren zij in de speciale 
W&O-lessen (Wetenschap 
en Onderzoek) vaardighe-
den, die zorgen voor een 
soepele overgang naar 
vervolgstudies. 
Naast het traditionele on-
derwijs wordt de leerlin-
gen veel extra’s aangebo-
den. Voorbeelden hiervan 
zijn diverse sport- en to-
neellessen, de Lego Lea-
gue en een debatgroep. 

Omdat de school graag 
iets terug wil doen voor 
de maatschappij, is Team 
Hugo opgericht. Deze 
club bestaat uit leerlin-
gen van de school: van 
brugklassers tot examen-
kandidaten. De leerlingen 
dragen zelf ideeën aan, 
waarbij ze door docenten 
worden ondersteund. Zo 
is Team Hugo actief in 
verschillende soorten ac-
tiviteiten en vrijwilligers-

werk in de wijk: van rozen 
uitdelen op straat tot het 
bezoeken van ouderen in 
zorginstellingen. Ook de 
Nacht van de Vluchteling 
is een initiatief waar Team 
Hugo aan heeft deelge-
nomen. Deze activiteiten 
maken onze leerlingen be-
trokken bij wat er om hen 
heen gebeurt. Het maakt 
ze sterk en voorbereid op 
de toekomst. Als leerling 
ben je daarnaast bij ons 
op school ook buiten de 

lessen om altijd welkom, bijvoorbeeld om samen je huis-
werk te maken of om gewoon even gezellig te blijven 
hangen.

Met de Hugo App is er altijd en intensief contact tussen 
ouders, leerlingen en docenten. Dit vinden we belang-
rijk. Via de handige chatfunctie kan snel informatie wor-
den uitgewisseld. De app bevat daarnaast ook nieuws-
berichten, belangrijke data en allerlei andere praktische 
zaken die leerlingen en ouders moeten weten over de 
school. Zo is iedereen aangesloten en betrokken.

 
OSG Hugo de Groot
Nachtegaalplein 53
3082 NK Rotterdam
T: 010-2831166
I: www.osghugodegroot.nl
@osghugodegroot

Check onze website en socials voor 
de open dagen in het nieuwe schooljaar!

Olympia College 
De school waar je leert door 
te doen!

Kijk voor meer informatie op www.einsteinlyceum.nl!
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Welkom op HPC Rotterdam!
HPC Rotterdam heeft drie scholen voor praktijkonderwijs. De scholen staan 
in het Centrum, Charlois en Zuidwijk. Er is er dus altijd één bij jou in de buurt!

Op HPC ga je heel veel leren. We laten je graag zien wat onze leerlingen allemaal 
doen. Onze leerlingen leren op school, maar ook daarbuiten. Ze lopen stage bij 
bedrijven en na school gaan ze daar aan het werk. Kijk maar naar de volgende 
voorbeelden op deze pagina. 

Als je goed bent in deze vakken, kun je verschillende certificaten en diploma’s 
behalen. 

Op onze scholen leer je veel door te doen en bezig te zijn, maar natuurlijk wordt 
er in de klas ook gewerkt uit boeken. Je krijgt bijvoorbeeld Nederlands, rekenen en 
Engels. Als je helemaal klaar bent met school haal je jouw diploma Praktijkonder-
wijs. Sommige leerlingen kunnen ook een mbo1-diploma bij ons halen.  
Naast hard werken doen we natuurlijk ook allerlei leuke dingen. We sporten, zijn 
creatief organiseren veel uitjes.

Als je houdt van koken en bakken is de Horeca 
wat voor jou. Misschien sta jij straks wel in de 

keuken van een restaurant.

Huismanstraat 30
T: 010-2974580
www.hpc-zuidwijk.nl

Talingstraat 170
T: 010-4294946
www.hpc-charlois.nl

Schietbaanstraat 26
T: 010-4362821
www.hpc-centrum.nl

GROEN

TECHNIEK

FACILITAIR

HORECA

Bij Groen leer je 
hoe je de omgeving 
netjes houdt, zodat 
iedereen zich fijn 
kan voelen buiten.

Wil je in een 
winkel of ma-
gazijn wer-
ken en klan-
ten helpen? 
Denk dan 

eens na over 
Detailhandel!

DETAILHANDEL

Zie jij jezelf bij Techniek 
straks je eigen fiets maken? 

Of ga je liever in een 
heftruck rijden?

Vind je het fijn om te 
zorgen dat iedereen 

gezond blijft? 
Dan is facilitair wat 

voor jou!
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• kleinschalig
• persoonlijk
• veelzijdig

Zoek je een leuke, goede middelbare 
school die bij jou past? Ga naar 
schoolvinden.nu en bekijk ons brede 
aanbod van geweldige scholen. Jij vindt 
zeker weten wat je zoekt. Doe inspiratie 
op en kom vooral (digitaal) sfeer 
proeven op onze scholen!

PT010 – Theater en 
Dans groeit in 
positieve vibe verder
PT010 – Theater en Dans staat volop in de be-
langstelling. Die conclusie trekt de Rotterdamse 
kleinschalige daltonschool voor onderwijs op vmbo 
kader en mavo-niveau een klein jaar na het inslaan 
van de nieuwe richting, waarbij het thema theater 
als rode draad door het lesaanbod loopt. ,,We krij-
gen ook volgend schooljaar twee brugklassen. We 
bouwen en groeien duidelijk in een positieve vibe 
verder”, vertelt algemeen directeur Priscilla Maha-
dew. Haar enthousiasme wordt gedeeld door do-
centen, leerlingen en ouders, zo blijkt tijdens een 
bezoek van de redactie.

Meerwaarde
Enquêtes onder de brug-
klasleerlingen geven een 
positieve uitkomst. Zij ge-
ven aan, het beeld van de 
Open Dag ook daadwerke-
lijk te beleven in de lessen. 
Zelfs in een jaar waarin 
PT010 – Theater en Dans 
helaas ook te maken kreeg 
met schoolsluitingen door 
de coronapandemie. ,,Ex-
tra jammer, omdat onze 
leerlingen natuurlijk ko-
men voor de kunstvak-
ken. Gelukkig hebben we 
alternatieven kunnen aan-
bieden, bijvoorbeeld door 
in samenwerking met 
Jeugdtheater Hofplein 
bepaalde voorstellingen 
online te geven. Maar we 
zien duidelijk een opleving 
nu we op school weer 
met kunst bezig kunnen 
zijn”, zegt Mahadew. Een 

prachtig voorbeeld is de 
videoclip die samen met 
brugklassers van MT010 
werd opgenomen voor het 
Eurovisie Songfestival (ht-
tps://www.youtube.com/
watch?v=fKjEP2cpjR4).

Het plezier dat ze daar-
aan beleefden is volgens 
Mahadew de meerwaarde 
van kunstonderwijs. ,,Ons 
DNA bevat meer elemen-
ten dan alleen zang, dans 
en spel. Improvisatie, om-
gaan met feedback en snel 
schakelen zijn minstens 
zo belangrijk. Allemaal 
vaardigheden die ook in 
de maatschappij van je 
verwacht worden”, legt 
ze uit. ,,Onze combinatie 
werkt. De kunstactivitei-
ten vormen een uitlaat-
klep voor alle gevoelens 
van leerlingen, maar daar-

omheen faciliteren we 
kwalitatief goed onder-
wijs richting een diploma. 
Daarna liggen alle routes 
voor je open, maar een 
achtergrond in kunst en 
cultuur is op elk mbo een 
toegevoegde waarde.”

Offstage
Je kunt daarnaast ook 
kiezen voor OffStage. Je 
leert wat ondernemer-
schap inhoudt, wie je pu-
bliek is, hoe je je publiek 
benadert en hoe je een 
productie organiseert. En 
daar komt véél bij kijken: 
o.a. grimeren, decor bou-
wen, filmen, fotograferen, 
bezig zijn met licht- en 
geluidstechniek, reclame 
maken, catering verzor-
gen, kostuums maken.

Zeer te spreken over 
de school
Een van de huidige brug-
klasleerlingen is Ashley. 
Zij viel tijdens de Open 
Dag als een blok voor de 
school. ,,Het was zó leuk. 
Er was van alles te zien en 
je mocht ook meedoen 
met activiteiten, zoals de 
DJ-les. Ik was meteen en-
thousiast”, herinnert Ash-
ley zich. Haar moeder is 
al net zo te spreken over 
PT010 – Theater en Dans. 
,,In eerste instantie be-
zochten we de Open Dag 
van MT010, maar daar 

kregen we ook de flyer 
van PT010. Voor ons dich-
terbij, dat was al interes-
sant, maar ook de combi-
natie van On Stage en Off 
Stage sprak ons aan. De 
eerste kennismaking was 
meteen een echte binnen-
komer, want er was van 
alles geregeld”, vertelt zij.
De samenwerking tussen 
de school en ouders is 
voor de directie heel be-
langrijk. Ashleys moeder 

heeft dat ook al zo ervaren. ,,Natuurlijk is door corona 
alles een beetje anders, maar daar kan de school niets 
aan doen. Ik ben een ouder die graag betrokken is, dat 
geeft mij een veilig gevoel. Daarom ben ik ook in de 
klankbordgroep gegaan. Normaal gesproken worden we 
uitgenodigd voor bijeenkomsten op school, dat is nu 
wat lastiger”, legt ze uit. Het neemt niet weg dat haar 
beeld bij PT010 – Theater en Dans heel positief is. ,,De 
begeleiding van de leerlingen vind ik erg goed. Als je 
ergens mee zit, nemen ze je serieus en wordt er alle tijd 
genomen om het te bespreken. Ook zitten ze er direct 
bovenop als dat nodig is, dat is heel fijn. Bij een pro-
bleem wil iedereen gelijk helpen om dat op te lossen.” 

Jezelf zijn
Ashley is blij dat ze, na het noodgedwongen thuison-
derwijs in de lockdown, weer op school is. ,,Ik vind het 
super om mijn klasgenoten weer te zien en weer leuke 
dingen te doen met elkaar. Eigenlijk voelde ik me al snel 
thuis op school. Het is niet zo groot, daardoor leer je de 
andere leerlingen snel kennen, ook uit andere klassen. 
Je kunt hier echt jezelf zijn, dat vind ik fijn”, vertelt ze 
over de sfeer op PT010 – Theater en Dans. In de twee-
de klas mag ze de keuze maken voor een richting. Ze 
weet al bijna zeker wat het gaat worden. ,,Dansen en to-
neel, dat wilde ik eigenlijk al toen ik nog klein was. Daar 
ga ik graag in verder, maar ik heb ook andere opties in 
mijn hoofd, hoor.” Tot slot vertelt ze enthousiast verder 
over alles wat ze al op school heeft gedaan. ,,Onze klas 
speelt in het promotiefilmpje, we zijn dus een beetje de 
eyecatcher van de website. Heel erg leuk!”

De ondersteuning van de mentor
Op PT010 – Theater en Dans vormen de mentoren een 
belangrijke schakel in de contacten tussen school en ou-
ders. Docent Nederlands Joyce Riedewald is mentor van 
de brugklas. Dat doet ze vol passie. ,,Ik ben een soort 
tweede moeder, maar dan op school. Er is veel contact, 
leerlingen weten mij te vinden. Ook buiten de lestijden 
om. Dat geldt net zo goed voor ouders, ze mogen altijd 
even appen. Voor mij is dat vanzelfsprekend, je moet er 
100% voor gaan”, vertelt ze. Aandacht voor elk kind 
staat dan ook centraal op PT010 – Theater en Dans. 
Daarom wordt vooraf al informatie over toekomstige 
leerlingen verzameld. ,,Er is contact met de basisschool, 
want wij willen de achtergrond kennen. Maar vervolgens 
is het de kunst om met die kennis vanuit het kind te ope-
reren en de juiste richting te zoeken, zodat de leerling 
zich op zijn of haar eigen niveau kan ontwikkelen. Die 
ruimte krijg je hier als docent ook.”

Het kunst-DNA past haar bovendien als een warme jas. 
,,De mix tussen cognitieve vaardigheden, expressie en 
ontspanning is fantastisch. Ik dans vol plezier met de 
leerlingen mee als die kans zich voordoet. Als zij het 
naar hun zin hebben, leren ze meer. Ik sta volledig ach-
ter ons concept en ben trots op de groei die we door-
maken. Zeker weten dat jullie nog veel van PT010 gaan 
horen!”

Nieuwsgierig geworden? Bekijk dan eens de promofilm-
pjes op de website en meld je alvast aan voor de Open 
lesdag op zaterdag 9 oktober 2021 of neem contact op 
voor meer informatie. 

PT010 – Theater en Dans  
Palmentuin 77-79, 3078 KJ Rotterdam 
T: 010-4824966, I: www.pt010theaterendans.nl

Van de basisschool naar het 
voortgezet onderwijs…
 
De overgang van de basisschool naar de brugklas is 
voor kinderen een belangrijke stap in hun leven. Lo-
gisch dus dat zij hier in groep 8 vaak al op worden 
voorbereid. Maar hoe gebeurt dat? Wij spraken over 
dit onderwerp met Clarinda van Ketel, leerkracht van 
groep 8 op CBS Smitshoek in Barendrecht. 

Traject start in groep 6
Eigenlijk start het hele 
proces al in groep 6, ver-
telt Clarinda. ,,We starten 
dan met het bijhouden 
van de advieskaart, waar-
op de Cito-scores voor 
rekenen, begrijpend lezen, 
technisch lezen en spel-
ling worden ingevuld. Zo 
hebben we vanaf groep 6 
een transparant overzicht 
en maken we een rusti-
ge start met het in kaart 
brengen van het niveau 
van het kind”, legt ze uit. In 
groep 7 vindt een voorlo-
pig adviesgesprek plaats, 
op basis van de resulta-
ten en in de klas zichtbare 
kindkenmerken. ,,Vanaf 
dat moment beginnen 
we ouders en kinderen 
te enthousiasmeren voor 
bijvoorbeeld de jaarlijkse 
scholenmarkt, waarop de 

Barendrechtse scholen 
zich gezamenlijk presen-
teren. Het traject naar de 
best passende school gaat 
door in groep 8. We pra-
ten in de klassen veel over 
de scholen en laten kinde-
ren vragen stellen”, zegt 
Clarinda. Daarbij is ook 
een rol weggelegd voor 
oud-leerlingen. ,,In de 
eerste maanden van het 
nieuwe schooljaar komen 
zij nog wel eens spontaan 
langs voor een praatje. 
Als het uitkomt, grijpen 
we die momenten aan 
om de kinderen uit groep 
8 naar de ervaringen van 
verse brugklassers te la-
ten vragen.”

De echte kennisma-
king
De middelbare scholen 
organiseren zelf uiteraard 

ook kennismakingsactivi-
teiten. Zo bieden Dalton 
Lyceum Barendrecht en 
Zuider Gymnasium het 
pregymnasium aan en 
is er op Calvijn Groene 
Hart een ‘Verken-je-gren-
zen-programma’. ,,Daarbij 
komt het er op neer dat 
kinderen gedurende een 
bepaalde periode een 
dagdeel naar de school 
toegaan om daar op een 
uitdagende en inspireren-
de manier onderwijs te 
volgen. Voorwaarde is wel 
een voorlopig vwo-ad-
vies”, verduidelijkt Cla-
rinda. Ook zijn er soms 
klassenbezoeken van do-
centen en leerlingen van 
middelbare scholen uit 
de regio. ,,We sporen de 
kinderen aan om zich in te 
schrijven voor open les-
momenten. Net als de tra-

ditionele open dag helpt 
dit bij de beeldvorming. Je 
kunt dan echt ervaren hoe 
een dag op een VO-school 
is. Hoe is de sfeer, hoe zijn 
de pauzes geregeld, zie je 
jezelf hier al rondlopen?” 

Tips bij het kiezen
Open dagen bezoeken is 
dus de hoofdtip, maar dat 
is niet het enige. ,,We ra-
den ouders en kinderen 
altijd aan om een goed 
‘plan B’ te hebben. Soms 
kan een school bij veel 
inschrijvingen met een lo-
ting gaan werken of mo-
tivatiegesprekken houden, 
waarbij het kind gevraagd 
wordt naar de motivatie 
waarom hij of zij juist op 
deze school zou passen”, 
geeft Clarinda aan. Ook 
het lezen in bijvoorbeeld 
de VO-gids kan helpen bij 
de voorbereiding op de 
keuze. Wat het uiteindelijk 
wordt, is aan het kind en 
de ouders. ,,Vaak valt de 
keuze op een school die 
relatief in de buurt is. Er 
zijn wel uitzonderingen, 
bijvoorbeeld de theater-
school of scholen met een 
aangepast programma 
voor sporttalenten. Een 
enkele keer is zo’n keuze 
bedoeld om het kind een 
compleet nieuwe start te 
geven met nieuwe contac-
ten.”

Samen
Om een soepele overgang 
te creëren, onderhouden 
basisschool en VO-school 
nauw contact. ,,Zij krijgen 
ook inzage in het door ons 
gemaakte onderwijskun-
dig rapport, als de ouders 
daarvoor toestemming 
geven. Er vindt ook altijd 
een overdrachtsgesprek 
plaats tussen ons en de 
mentoren van de brug-
klas”, legt Clarinda uit. 
Tot slot benadrukt ze nog 

het belang van een goe-
de samenwerking tussen 
school, ouder en kind. 
,,We hebben elkaar nodig 
om tot een goed en reëel 
advies te komen. Het hele 
schooljaar wordt gebruikt 
om te begeleiden en in-
formeren, zodat kinderen 
naar een passende school 
gaan waar ze een goede 
start zullen maken. We in-
vesteren hierin door veel 
vaste gespreksmomenten 
in te plannen.”
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Farelcollege 
Tweetalig onderwijs, 
voetbalklas, muziekklas 
en meer 

Wat bieden wij:
• Alle onderwijsniveaus van tweetalig 
 atheneum tot vmbo-basis
• Uitstekende opstroommogelijkheden
• Goede leerlingenzorg
• Dyslexiecoaches
• Flexuren
• Voetbalklas, Sportklas, Theaterklas, 
 Muziekklas, Kunstklas
• Groeigesprekken
• Dagstart

Samen betrokken bij jouw ontwikkeling! 
Wij zijn een warme school waar je als leerling gezien 
wordt en je veel persoonlijke aandacht krijgt. Je krijgt de 
kans om je talenten te ontwikkelen op een manier die bij 
jou past. Het Farelcollege is een brede christelijke scho-
lengemeenschap voor: ATHENEUM (tweetalig) - HAVO 
- MAVO - VMBO K/B (met lwoo). 

Uitstekende opstroommogelijkheden
De eenjarige homogene brugklas biedt jou de kans om 
te wennen op je nieuwe school. We begeleiden je in 
overleg naar het juiste niveau. Hierdoor hebben wij een 
hoog opstroompercentage. We gaan ervan uit, dat je 
aan het begin van de tweede klas het niveau hebt be-
reikt dat bij je past. Dat betekent bijvoorbeeld, dat je 

kunt opstromen van havo-
1 naar atheneum-2 of van 
kader-1 naar mavo-2. Tus-
sentijds opstromen is ook 
mogelijk. 

Al 100 jaar goed 
onderwijs
Het Farelcollege biedt met 
zijn drie kleinschalige af-
delingen – het lyceum met 
(tweetalig) atheneum en 
havo, de mavo en het vmbo 
al 100 jaar goed onderwijs. 
Elke afdeling heeft een ei-
gen gebouw met een eigen 
docententeam. Wij zijn een 
actieve en gezellige school met extra’s als tweetalig on-
derwijs, voetbalklas, sportklas, theaterklas en veel ver-
schillende activiteiten. Zo wordt het extra leuk om naar 
school te gaan, omdat het rooster ruimte biedt voor 
jouw passie! We stimuleren je om het beste uit jezelf te 
halen. Ook als het even iets minder gemakkelijk gaat, 
krijg je extra begeleiding bij het leren. Je mentor weet 
wat er speelt en heeft aandacht voor jouw persoonlijke 
situatie. 

Tweetalig onderwijs 
Het tweetalig atheneum van het Farelcollege is een 
gecertificeerde senior TTO-opleiding. Onze tweetalige 
atheneumopleiding van hoog niveau, met internationale 

projecten en reizen, zet je op voorsprong in onze inter-
nationaal georiënteerde maatschappij.
Bij meer dan de helft van de vakken krijg je les in het 
Engels en je kunt internationaal erkende certificaten be-
halen, zoals het Cambridge Certificate en International 
Baccalaureate (IB).

Dagstart en huiswerkarme school 
Op het vmbo wordt elke dag om 8.45 uur gestart met 
een les van de mentor. Het rooster en belangrijke zaken 
van die dag worden doorgenomen. In alle lessen is er 
gelegenheid om alvast met het huiswerk aan de slag te 
gaan. Zo zijn we voor onze vmbo-basis en vmbo-kader 
leerlingen een huiswerkarme school.

‘Groene Hart werkt al ruim acht jaar aan het tweetalige 
programma. De school biedt niet alleen tto aan op het 
vwo, zoals de meeste scholen, maar ook op de havo én 
mavo. Daarin zijn we uniek in de regio’. 

‘Het tweetalige onderwijs verbindt en biedt een extra 
uitdaging’, zegt Arinde. ‘In de onderbouw leren de leer-
lingen veel samen te werken. Zij volgen ongeveer de 
helft van de lessen in het Engels, bij Engelssprekende 
docenten. We verwachten bovendien van de tto-leerlin-
gen dat zij ook onderling veel Engels spreken. Hierdoor 
leren ze zich heel snel goed uitdrukken in deze taal. In 
de bovenbouw bereiden we de leerlingen voor op het 
internationaal erkende IB-diploma. Op de mavo doen de 
leerlingen het Cambridge-examen, eveneens internatio-
naal erkend. Daarnaast volgen de leerlingen de vakken 
maatschappijleer, CKV en LO in het Engels’. 

Keurmerk voor tto-scholen
Arinde legt uit dat een erkend tto-programma aan veel 
eisen moet voldoen. ‘Nuffic, het internationale onder-
wijsplatform in Nederland, eist dat de leerlingen kun-
nen laten zien dat zij zich ontwikkelen op de gebieden 
wereldburgerschap, taalvaardigheid Engels en op per-
soonlijk gebied. Nuffic heeft ervaren dat Groene Hart de 

Kort voor de meivakantie kreeg de afdeling tweetalig 
onderwijs (tto) van Calvijn Groene Hart het predicaat 
seniorschool voor zowel de havo als het vwo. Tto- 
coördinator Arinde is hier zeer trots op en vertelt er 
graag over.

zaken goed op orde heeft. 
Daarom mag de school nu 
het predicaat ‘tto senior-
school’ voeren, een waar-
devol Nuffic-keurmerk’.  

Broaden Your Horizon
Tto-leerlingen ronden hun opleiding met goede resulta-
ten af. Ook dat is een Nuffic-eis’. Arinde vult aan: ‘We 
zien dat tto-leerlingen bereid zijn hoger dan gemiddeld 
te springen. Dit past goed bij het motto van Calvijn 
Groene Hart: Verleg je Grenzen. Voor tto-leerlingen 
geldt daarnaast dat zij zich verder ontwikkelen en een 
heldere, internationale kijk op de wereld krijgen, oftewel 
Broaden Your Horizon’. 

‘Nu we het keurmerk hebben, gaan we uiteraard niet 
achterover leunen’, zegt Arinde. ‘We willen ook het of-
ficiële keurmerk voor de mavo. We krijgen daar in de-
cember een aparte visitatie voor, die we met vertrou-
wen tegemoet zien. Daarnaast blijven we natuurlijk de 
onderwijsprogramma’s ontwikkelen. Die zijn nooit af, er 
zijn telkens mogelijkheden tot verbetering. Maar eerst 
vieren we de feestelijke onthulling van het certificaat, 
we mogen hier met recht trots op zijn!’.

Calvijn Groene Hart 
senior tto-school

Calvijn Groene Hart 
Haarspitwei 11, 2992 ZB Barendrecht
I: www.groenehart.calvijn.nl/tto

Het Barendrechtse VMBO 
is goed begonnen 

Het onderwijs op VMBO-niveau wordt in Barend-
recht in eendrachtige samenwerking aangeboden 
door de Focus Beroepsacademie en OZHW Groen 
College. Sinds dit schooljaar zitten alle leerlingen 
in leerjaar 1 bij elkaar in het gebouw van Focus Be-
roepsacademie. De leerlingen uit de klassen twee, 
drie en vier van OZHW maken hun schoolloopbaan 
wel af in dat gebouw. ,,Ik ben blij dat het schooljaar 
gewoon weer op school is begonnen”, vertelt Joni 
Heijboer aan de redactie. Ook Debby Wernke, de 
nieuwe adjunct-directeur van Focus Beroepsacade-
mie, is aangeschoven bij het gesprek.

Samenwerking
,,Wij hebben elkaar ge-
vonden in een goede sa-
menwerking”, vertelt Joni 
enthousiast over haar 
nieuwe ‘rechterhand’. 
Maar wie is de kersverse 
adjunct eigenlijk? ,,Ik ben 
bekend in het onderwijs. 
Na jarenlang als directeur 
te hebben gewerkt op een 
basisschool, vond ik het nu 
tijd om de overstap te ma-
ken”, zegt Debby. ,,Dankzij 
mijn betrokkenheid bij De 
LeerOnderneming, een 
initiatief voor 10-14 on-
derwijs, heb ik het voort-
gezet onderwijs al beter 
leren kennen. Inmiddels 
hebben we al enkele in-
tensieve weken achter de 
rug, dus is het mooi om te 
merken dat er een goede 
wisselwerking tussen Joni 
en mij bestaat.”

Enthousiaste reacties
Samen met het team 
staan zij voor de uitdaging 
om de intensieve samen-
werking tussen de scholen 
vorm te geven. Zo is het 
groenprofiel nu een vast 
onderdeel van het prak-
tijkprogramma in de on-
derbouw. Daarom wordt 
er volop gebruik gemaakt 
van de praktijkruimtes in 
het Groenonderwijs. ,,De 
leerlingen reageren daar 
enthousiast op. Ook in 
leerjaar twee is een bre-
der aanbod in beroeps-
profielen gerealiseerd. 
Er is ook bij de docenten 
sprake van een soepele 
samenwerking, waarbij wij 
de talenten van het team 
duidelijk verbinden”, stelt 
Joni. In sommige gevallen 
komt die diverse experti-
se duidelijk tot uiting, bij-
voorbeeld op het gebied 

van sociale vaardigheden. 
Omdat OZHW Groen Col-
lege sterk was in het wer-
ken met de Rots & Water 
basistraining, wordt dit nu 
ook op Focus Beroepsaca-
demie ingezet naast het 
gebruikelijke TOPs!. 

Blij met het 
vertrouwen
Het vertrouwde concept 
rond gepersonaliseerd 
leren is, na de positieve 
ervaringen, ook in leerjaar 
drie doorgevoerd. In jaar 
één werken de leerlingen 
hier al standaard mee. 
Het aantal nieuwe leerlin-
gen maakt trots. ,,Eerlijk 
gezegd zijn we overvallen 
door het enthousiasme 
en de vele aanmeldingen, 
maar we zijn er natuurlijk 
wel heel blij mee. Het is 
nogal wat, zo’n samen-
voeging. Dat zoveel men-

Uitgebreid aanbod

Binnen Focus Beroepsacademie 
en OZHW Groen worden 
de volgende richtingen aange-
boden:

• Zorg & welzijn
• Dienstverlening & 
 productie
• Horeca, bakkerij & 
 recreatie
• Mediavormgeving &  ICT
• Groen

sen dan hun vertrouwen in 
ons uitspreken, is gewel-
dig”, stelt Joni, die eraan 
toevoegt dat de school te 
allen tijde de kwaliteit van 
het onderwijs zal waarbor-
gen. Ook het team was er 
helemaal klaar voor, merk-
te Debby de afgelopen 
weken al. ,,We hebben 
een mooie mix, waaron-
der veel nieuwe collega’s 
die ons uitgangspunt heb-
ben omarmd en met heel 
veel zin aan het schooljaar 
zijn gestart.”

Balanceren
Zo vanzelfsprekend is dat 
allemaal niet, want de 
achterliggende periode 
heeft ook op Focus Be-
roepsacademie en OZHW 
Groen College impact ge-
had. ,,De flexibiliteit bij ie-
dereen was echter enorm. 
Docenten, kinderen en 
ouders zijn heel goed met 
de situatie omgegaan. 
Wel zien we dat iedereen 
zichtbaar blij is dat we 
weer gewoon naar school 
kunnen gaan”, aldus Deb-
by. Het coronavirus is 
helaas echter nog niet 
verdwenen, dus blijft het 
volgens Joni balanceren 
om overal zo goed moge-
lijk mee om te gaan. ,,Het 
heeft niet alleen invloed 
op de dagelijkse praktijk, 

maar ook op de werving. De traditionele scholenmarkt 
in Barendrecht gaat bijvoorbeeld niet op de gebruikelijke 
manier door. Daarom onderzoeken we diverse vormen, 
waarbij de scholen samen optrekken. Want we hopen 
toch die aftrap wel te kunnen geven, inclusief het bijbe-
horende persoonlijk contact.”

Focus Beroepsacademie en 
OZHW Groen College
Dierensteinweg 4
2990 AB Barendrecht
T: 0180-613900
I: www.focusberoepsacademie.nl
I: www.ozhwgroencollege.nl

Ga jij naar het VMBO? Dan biedt de toekomsti-
ge beroepencampus aan de Dierensteinweg alles 
wat je zoekt!
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Middenin Rotterdam ligt Mavo 
Centraal. Een kleine en veilige 
school waar leerlingen en mede-
werkers elkaar kennen en helpen. 
De school ligt vlakbij Centraal Sta-
tion. Het is maar 2 minuten lopen. 
De school is goed bereikbaar met 
het openbaar vervoer. Dat is ide-
aal voor leerlingen die van verder 
komen. Maar veel leerlingen ko-
men natuurlijk ook op de fiets. Op 
ons afgesloten schoolplein is een 
ruime fietsenstalling.

Mavo/havo klas-
sen
Op Mavo Centraal kun 
je starten met een kader/
tl-advies, een mavoadvies, 
een mavo/havoadvies 
of een havoadvies. We 
hebben brugklassen met 
verschillende niveaus. Als 
je goed bent in een aantal 
vakken, kun je ook één of 
meer vakken op een hoger 
niveau doen. Zo heb je tijd 
om je goed te ontwikkelen. 
Pas aan het eind van leer-
jaar 2 geven wij het defini-
tieve advies voor 3 mavo 
of 3 havo. Mag jij naar 3 
havo? Dan kun je natuur-
lijk zelf een havo-school 
zoeken, maar je bent so-
wieso verzekerd van een 
plek in 3 havo op Lyceum 
Kralingen, de havo/vwo 
school binnen onze scho-
lengroep.

Klein en veilig
Leerlingen zijn graag op 

school, dat merk je al als 
je binnenkomt in de gezel-
lige aula. Leerlingen ont-
moeten elkaar hier, spelen 
tafelvoetbal en blijven na 
schooltijd vaak nog even 
hangen. Doordat we dui-
delijke afspraken met el-
kaar maken over hoe we 
met elkaar omgaan, is er 
een fijne en ontspannen 
sfeer. Onze leerlingen ge-
ven ons het cijfer 9,8 voor 
veiligheid. Dat is hoger 
dan het landelijk gemiddel-
de. Daar zijn we erg trots 
op!

Design, Technology 
& Innovation (DTI)
Mavo Centraal is gericht 
op de toekomst, wat die 
jou kan bieden en wat jij 
in de toekomst zelf te bie-
den hebt. Niemand weet 
hoe de wereld er over 
tien of twintig jaar uitziet. 
Toch staat één ding vast: 
door nieuwe technologie 

verdwijnen bestaande be-
roepen en ontstaan nieuwe 
kansen en mogelijkheden. 

Bij ons volg je daarom in 
de onderbouw het vak De-
sign, Technology & Innova-
tion (DTI). Je werkt met je 

klasgenoten aan projecten 
waarbij nieuwe technologi-
sche en ICT-toepassingen, 
creatief denken en samen-
werken een belangrijke rol 
spelen. Je bouwt bijvoor-
beeld een escaperoom 
of ontwerpt je eigen emo-

Mavo Centraal – een kleine en veilige 
school met een route naar de havo

ticons. Als je verder wilt 
gaan op het gebied van 
digitale informatie- en com-
municatietechnologie, dan 
kun je vanaf leerjaar 3 kie-
zen voor het examenvak 
informatietechnologie. 

Je hebt zelf iets te 
kiezen
Met ons flexrooster leer je 
zelf de baas te worden 
over je eigen leren. Voor 
ieder vak heb je een stu-
diewijzer, waarin het leer-
doel van die week staat. 
Zo weet je altijd precies 
wat je te doen hebt. Je 
werkt in de vaklessen aan 
jouw opdrachten en kiest 
daarnaast tijdens de 6 
MC-uren zelf aan welk vak 
en bij welke docent je ex-
tra wilt werken. Zo leer je 
steeds beter plannen. 

Masterclasses
Ook in de masterclasses 
kiezen leerlingen zelf wat 
zij graag willen doen. Ie-
dere vier weken starten 
er nieuwe masterclasses, 
zoals dj-ing en beatcrea-
tion, vloggen, fotografie, 
freerunning en nog veel 
meer. Zo ontdek je nieu-
we dingen op het gebied 
van theater, dans, muziek, 
mode & design en sport en 
ontwikkel je jouw talenten.  

Persoonlijke coach
Op Mavo Centraal heb je 
een persoonlijke coach. 
Hij of zij is jouw eerste aan-

spreekpunt op school. Met 
de coach bespreek je hoe 
het gaat op school, wat 
jouw persoonlijke doelen 
zijn en hoe je jouw talen-
ten daarbij kunt gebruiken. 
Ook meer persoonlijke za-
ken kun je met de coach 
bespreken. De coach 
houdt samen met jou in de 
gaten of het goed gaat en 
helpt je verder op weg. 

Leerlingenraad
Het allerbelangrijkste op 
Mavo Centraal? Dat zijn 
natuurlijk onze leerlingen. 
We zijn dan ook ontzet-
tend trots op onze actieve 
leerlingenraad. Uit ieder 
leerjaar zitten er leerlin-
gen in de leerlingenraad. 
Zij praten mee over alle 
belangrijke schoolzaken. 
De leerlingenraad komt ie-
dere week samen en geeft 
de schoolleiding advies. 
Op deze manier hebben 
leerlingen veel invloed op 
school en bouwen we sa-
men aan die toffe school!  

Nieuwsgierig?
Op onze nieuwe website 
www.mavocentraal.nl 
vind je veel informatie en 
kun je onze video ‘Mavo 
Centraal in 90 seconden’ 
bekijken. En natuurlijk ma-
ken we graag een per-
soonlijke afspraak om nog 
meer te vertellen over onze 
school. 

ZUIDER GYMNASIUM staat ook in 
nieuw pand voor uitdagend onder-
wijs op maat
Het Zuider Gymnasium onderscheidt zich door leerlingen diverse wegen 
naar het diploma aan te bieden. ,,Als gepersonaliseerd gymnasium stel-
len we de leerlingen centraal. Zij kunnen deels zelf invulling geven aan 
het leerproces en diverse leerroutes volgen”, vertellen conrector Chris 
van den Berg en leerjaarcoördinator klas 1 / Zuider gymnasiumbasis-
school Collin Eijsberg. Op die manier daagt de school in de Rotterdamse 
wijk Vreewijk leerlingen uit om voortdurend hun grenzen te verleggen en 
iets nieuws te leren. 

Verhuizing
Op een steenworp afstand van het huidige schoolge-
bouw wordt hard gebouwd aan het nieuwe Zuider Gym-
nasium. Volgens planning verhuist de school volgend 
schooljaar naar de nieuwe plek in het voormalige Zui-
derziekenhuis. De docenten kunnen bijna niet wachten. 
,,Een historisch gebouw, dat straks dat alle kenmerken 
van een moderne school heeft. Veel leerwerkplekken, 
een inpandige theaterzaal en stoa’s. Het wordt een fan-
tastische plek!” 

Een TOM voor iedereen
Als klassiek gymnasium biedt het Zuider Gymnasium 
naast de reguliere vwo-vakken ook Latijn, Grieks en 
klassieke culturele vorming aan. Alle leerlingen dienen 
ook te voldoen aan de eisen van de opleiding. De weg 
naar het diploma verloopt echter voor iedereen anders. 
,,Wij werken met het zogenaamde TOM, een traject op 
maat”, verduidelijkt Chris. Dit TOM biedt leerlingen de 
mogelijkheid om te versnellen, verbreden en verdiepen. 
Vanzelfsprekend heeft dit invloed op de leerroute, ver-
volgt hij. ,,Het kan best zo zijn dat je in leerjaar 2 al 
Engels op het niveau van leerjaar 3 volgt en uiteindelijk 
zelfs vervroegd eindexamen doet. Dat betekent dat je 
voor dat vak tijd over hebt, die je kunt besteden aan 
projecten die aansluiten bij je talenten en interesses. 
Dit kan een onderdeel uit een door ons samengesteld 
aanbod zijn, maar ook iets dat de leerling zelf heeft be-
dacht. Een mooie bijkomstigheid is dat het ook motive-
rend kan werken. Als je immers voldoende presteert bij 
een vak dat je minder leuk vindt, hoef je dat vak minder 
vaak te volgen en kun je juist meer tijd aan iets anders 
besteden.” Overigens biedt het Zuider Gymnasium sinds 
dit schooljaar ook een atheneum. Dit maakt de school 
geschikt voor leerlingen op Zuid die de klassieke talen 
niet aantrekkelijk vinden, maar wel naar het vwo wil-
len. Tevens wordt het hierdoor mogelijk om binnen de 
schoolmuren te switchen van gymnasium naar vwo. 

Heel veel mogelijkheden
Het Zuider Gymnasium werkt niet met aparte profiel-
klassen. ,,Zo zijn wij bijvoorbeeld geen tto-school, maar 
kunnen leerlingen wel dezelfde Cambridge-certificaten 
behalen. We zijn evenmin een Technasium, maar bieden 
ook op dat vlak vele mogelijkheden. Eigenlijk komt het 
er op neer dat wij alle deuren open zetten voor wisselen-
de interesses”, benadrukt Collin. Dat maakt het onder-
wijs ontzettend breed. Leerlingen doen proefstudies aan 
universiteiten, maken culturele excursies, nemen deel 
aan een ruimtemissie bij ESA-Estec in Noordwijk… Zo-
maar enkele voorbeelden uit een enorme rij. Sinds kort 
is het Zuider Gymnasium ook aangesloten bij Formule 1 
in Schools. ,,Een prachtig programma, dat vijf jaar loopt. 
Hierbij maken leerlingen een model Formule 1-wagen. Er 
is testapparatuur beschikbaar, waardoor zij kennismaken 
met de achterliggende techniek en bijvoorbeeld aero-
dynamica. Het leuke is dat er in teams wordt gewerkt, 
waarin ieder lid een taak heeft. Naast de techniek moet 
er bijvoorbeeld voor sponsoring worden gezorgd en is er 
een presentatie van het ontwerp nodig. Iedere leerling 
kan dus een bijdrage leveren die past bij de eigen talen-
ten. We nemen hiermee ook deel aan wedstrijden.” 

Kleine overgang naar 
wetenschappelijk 
onderwijs
De verdiepende profielen in 
de bovenbouw verhogen niet 
alleen de motivatie, maar zijn 
tevens gericht op het vergro-
ten van de cognitieve vaar-
digheden. Uiteindelijk behaal 
je dus een zeer persoonlijk 
gymnasiumdiploma, waarbij 
je bent uitgedaagd om écht 
iets te leren. Dankzij de goede 
contacten met universiteiten 

wordt de overstap naar het wetenschappelijk onderwijs 
een stuk kleiner. ,,Niet voor niets denken we na over een 
Medschool, die voorbereidt op een studie geneeskunde. 
Zulke vormen willen we ook opzetten voor richtingen 
als architectuur, recht, kunst of ondernemerschap. Ons 
contact met het bedrijfsleven is goed, dus dat helpt ons 
hierbij eveneens”, stelt Chris. 

Mondialisering
De school werkt bovendien met mondialiseringsprojec-
ten. ,,Wij hechten er veel waarde aan dat leerlingen iets 
leren over de wereld. Het is lang niet altijd vanzelfspre-
kend dat ze hier thuis alles over mee krijgen. Daarom 
nemen we bijvoorbeeld in het dagelijkse opstartmoment 
de actualiteit mee”, zegt Collin. ,,Er vindt bijvoorbeeld 
een uitwisseling plaats met een Duits gymnasium. Dat 
is echt een eyeopener voor ze”, vertelt Chris. Bovendien 
organiseert de school reizen naar Rome, Berlijn of zelfs 
een rondreis van een week door Griekenland. ,,Door Co-
rona staat dat allemaal even on hold, maar inhoudelijk 
hebben we ook in de gewone les veel aandacht voor de 
wereld van buiten”, aldus Collin.

Eigen basisschool
Een ander in het oog springend onderdeel is de eigen, 
unieke basisschool van het Zuider Gymnasium, bedoeld 
voor leerlingen uit groep 5 t/m 8 van de basisschool. Zij 
krijgen naast de basisschoolvakken ook al les op vo-ni-
veau en doen op donderdag mee met het Pregymnasi-
um. ,,In de praktijk blijkt dat hoogbegaafde leerlingen in 
groep 5 al tegen de lamp lopen en zich gaan vervelen. 
Omdat we een doorlopende leerlijn creëren valt de rem 
van het klassieke leerjarensysteem weg. Onze docenten 
geven er ook les, zodat de brugklas al deels wordt ver-
legd naar de basisschool. Vanzelfsprekend is er veel oog 
voor het sociaal-emotionele aspect”, zegt Collin. De ba-
sisschool heeft een eigen ingang en schoolplein. 

Nieuwsgierig naar het persoonlijke onderwijs van het 
Zuider Gymnasium? Voor meer informatie over de (ba-
sis) school kunt u contact opnemen met Collin Eijsberg. 

Zuider Gymnasium, Grift 30, 3075 SB Rotterdam
T: 010-4190077, I: www.zuidergymnasium.calvijn.nl
E: c.b.eijsberg@calvijn.nl
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Het Lyceum Rotterdam 
voor kunst, wetenschap 
en ondernemen
Elkaar gemist
Vorig jaar kwamen na de 
volledige en daarna ge-
deeltelijke sluiting van 
de scholen eindelijk alle 
leerlingen weer even naar 
school. Nee, het was niet 
helemaal zoals normaal, 
want tussen docenten en 
leerlingen en docenten 
onderling moest er 1,5 
meter afstand gehouden 
worden.  Daarom moes-
ten we wel een paar din-
gen anders doen: scher-
men op de bureaus van de 
docenten, zeeppompjes in 
alle lokalen en afspraken 
over looprichtingen. Maar 
wat was iedereen blij dat 
er weer gewoon les ge-
geven kon worden op 
school! Wat hadden do-
centen en leerlingen het 
normale contact gemist! 
Het Lyceum Rotterdam 
is een school waar het 
persoonlijke contact en 
de persoonlijke aandacht 

hoog in het vaandel staan 
en dan zijn zes maanden 
zonder echt contact erg 
lang!  Het is dus heel erg 
fijn dat we nu weer op 
school zijn. 

Kunst, wetenschap en 
ondernemen
Docenten en leerlingen 
delen hun passie voor 
kunst, wetenschap en on-
dernemen en dat maakt de 
school uniek. Het Lyceum 
Rotterdam is namelijk een 
school voor havo/athe-
neum/gymnasium met 
drie bijzondere opleidin-
gen: kunst, wetenschap 
en ondernemen. Het is 
een creatieve, kleurrijke 
en veilige school in het 
hart van Rotterdam. Op 
Het Lyceum Rotterdam 
krijg je de tijd en ruimte 
om je talenten te verken-
nen en te ontplooien. Je 
leert je grenzen kennen en 
verleggen waar dat nodig 

is. Uitgangspunt is steeds 
wie jij bent en wie jij wilt 
worden. 
Onze drie richtingen 
kunst, wetenschap en 
ondernemen bieden onze 
leerlingen het platform 
om door experiment en 
onderzoek zichzelf en de 
wereld waarin zij leven 
steeds beter te leren ken-
nen. Binnen elke richting 
gaat het om het stimule-
ren van nieuwsgierigheid, 
creatief denken en pro-
bleemoplossend vermo-
gen. 

De échte wereld
Het Lyceum Rotterdam 
hecht aan een nauwe re-
latie tussen school en 
samenleving. Vooral tij-
dens de projectdagen en 
de excursies, die we een 
aantal maal per jaar or-
ganiseren voor alle klas-
sen, komen de leerlingen 
intensief in aanraking met 

de werkelijkheid buiten de 
schoolmuren. Twee keer 
per jaar leggen we alle 
lessen op het rooster een 
aantal dagen stil om met 
de hele school projecten 
te doen binnen en buiten 
de school. Leerlingen van 
de drie richtingen vormen 
samen teams en trekken 
erop uit. Ze bezoeken 
musea, bedrijven en an-
dere instellingen. Deze 
dagen gonst Het Lyceum 
Rotterdam van de activi-
teiten. De wijde omtrek 
van de school verandert 
in een groot laboratorium 
waar optredens, urban in-
terventions en exposities 
elkaar in rap tempo opvol-
gen.

Voel jij je aangetrokken tot 
een wereld waarin beelden 
en creativiteit belangrijk 
zijn? Kleur je liever buiten 
de lijntjes, ben je leergie-
rig, onderzoekend én heb 
je lef? Dan ben je bij Het 
Lyceum Rotterdam aan 
het juiste adres! 

Gymnasium mét 
kunst, wetenschap of 
ondernemen  
En wil je graag een klas-
sieke opleiding volgen, 
maar je óók ontwikkelen 

Montessori Mavo Rotterdam
De Montessori Mavo Rotterdam is een kleinschalige school met veel aan-
dacht voor persoonlijke ontwikkeling. Op de Montessori Mavo Rotterdam 
leer je niet alleen met je hoofd, maar ook met je hart en handen. Wat je 
leert in de lessen pas je toe in projecten met wisselende thema’s en er is de 
Montessori Academie. Kom zelf ontdekken!

Montessorionderwijs is 
gericht op de individuele 
ontwikkeling: elk kind is 
uniek en vraagt daarom 
een eigen benadering. 
Onze school doet recht 
aan de verschillen door 
elke leerling de ruimte te 
geven, aan de hand van 
Maria Montessori’s motto 
‘Help mij het zelf te doen.’ 
Wij gebruiken beproefde 
methoden èn snijden ons 
onderwijs toe op de 21ste 
eeuw, door middel van 
coaching, projecten en de 
Montessori Academie.

Projectonderwijs
Onze leerlingen werken 
regelmatig in een groepje 
(of alleen) aan een pro-
ject: zij doen onderzoek, 
bedenken oplossingen en 
voeren plannen uit. Alle 
projecten hebben een 
thema - aansluitend bij 
de leeftijdsfase van de 
leerlingen - waarin ver-
schillende schoolvakken 
geïntegreerd aan bod ko-
men. Voorbeelden van 
projecten zijn: Succesvol 
schooljaar, Wat eten wij 
vandaag?, Grieken en 
Romeinen en Wat wil ik 
worden? In de projecten 
maken de leerlingen ken-
nis met de wereld buiten 
de lesboeken.

Montessori Academie
Leren omdat het mag en even niet moet, kan in de Mon-
tessori Academie. Er valt namelijk veel meer te leren 
buiten het klaslokaal. Leerlingen leren organiseren en 
kunnen meedenken in de verschillende leerlingenteams, 
zoals de leerlingenraad, de feest- en kantinecommissie. 
Maar leerlingen die het leuk vinden, kunnen zich ook 
aanmelden voor de theaterklas, de filmklas, of het Sci-
ence Lab. 

Ruimte
Bovenstaande kenmerken geven in vogelvlucht weer 
wat wij beogen met ons onderwijs en de slogan ‘Alle 
ruimte om te groeien’.  Wij gaan met onze leerlingen 
op zoek naar de ruimte voor zichzelf, de ander en de 
wereld. De kennis die zij in vier jaar tijd opdoen staat in 
dienst van de persoonlijkheid die zij aan het ontwikkelen 
zijn. Niet andersom. Met hun coach en in nauwe samen-
spraak met ouders begeleiden wij met veel persoonlijke 
aandacht dit groeiproces.

Nieuwsgierig? Kijk eens op onze website!

in de kunst, wetenschap of ondernemen? Bij het Ly-
ceum Rotterdam is deze unieke combinatie mogelijk! Je 
volgt dan de gymnasiumopleiding mét kunst, weten-
schap of ondernemen! 

Nieuwsgierig geworden? Kijk eens op onze website!

Alle filmpjes van de open lessen, open 
dagen, informatieavonden en overige 

informatie over onze school zijn te vinden 
op: www.hetlyceumrotterdam.nl

Alle filmpjes van de open lessen, open 
dagen, informatieavonden en overige

 informatie over onze school zijn te vinden 
op: www.montessorimavorotterdam.nl

Het verhaal van een 
brugklasser

Hoe is het nu eigenlijk echt om in de brugklas te zit-
ten? Die vraag kan natuurlijk het best worden be-
antwoord door een brugklasser. De redactie maakte 
daarom een praatje met Elin. Zij zit in de brugklas van 
de Theaterhavo/vwo.

Zware boeken in de 
kluis
Om op school te komen 
moet Elin dagelijks een 
stukje reizen. Dat vindt 
ze echter geen probleem. 
,,Het is wel iets verder dan 
mijn oude school, maar ik 
vind het fietsen eigenlijk 
wel meevallen”, vertelt 
ze. Wel heeft ze veel boe-
ken, die ook nog eens heel 
zwaar zijn. Gelukkig heeft 
ze daar wel een oplossing 
voor gevonden. ,,Ik stop 
mijn boeken vaak in mijn 
kluisje en dan haal ik ze er 
aan het eind van de dag 
weer uit om mee naar huis 
te nemen. Eigenlijk wer-
ken we alleen met boeken, 
maar soms in de media-
theek ook met laptops.”

Best veel huiswerk
Het lesrooster van Elin 
is elke week hetzelfde, al 
verschilt het per dag hoe-
veel uur ze op school is. 
Iedere dag start om 8.55, 

hoe laat ze uit is kan dage-
lijks anders zijn. Ze krijgt 
op school ook gelegen-
heid om alvast wat huis-
werk te maken en daar 
is ze wel blij mee. ,,Want 
we hebben heel veel huis-
werk!” zegt ze. ,,Dat komt 
natuurlijk ook omdat we 
op het VWO zitten. In het 
huiswerkuur en in de les 
krijgen we meestal wel tijd 
om er aan te beginnen, 
maar ik krijg het eigenlijk 
nooit af. Dus thuis moet 
ik ook nog wel wat doen.”

Veel meer variatie
Een belangrijke verande-
ring ten opzichte van de 
basisschool is dat er nu 
meer docenten zijn. Elin 
vindt dat niet erg. ,,Dan 
heb je variatie. Eigenlijk is 
dat leuker”, geeft ze aan. 
Ook krijgt ze wat nieuwe 
vakken in vergelijking met 
de basisschool. ,,Wiskun-
de is nieuw, al is dat te 
vergelijken met rekenen. 

En we krijgen Duits en 
Frans, dat hadden we op 
de basisschool nog niet. 
Een ander verschil is dat je 
veel meer huiswerk hebt 
dan in groep 8 en ook 
veel meer toetsen moet 
maken.”

De open dag
Elin heeft destijds ook de 
open dag bezocht. ,,Ik 
vond dat best handig, 
want toen kreeg ik gelijk 
een goed beeld van de 
school. Het heeft ook in-
vloed gehad op mijn keu-
ze. Ik heb meer scholen 
bezocht en deze kwam 
het gezelligst over. Daar-
om wilde ik hierheen”, legt 
ze uit. In de eerste weken 
van dit schooljaar waren 
er nog introductiedagen, 
waarop Elin kennis kon 
maken met haar nieuwe 
klasgenoten. ,,Dat waren 
leuke dagen. Normaal ga 
je natuurlijk op kennis-
makingskamp, maar dat 

kon nu niet vanwege co-
rona. Misschien halen we 
dat later in het jaar nog 
een keer in.” Tijdens de 
introductiedagen werden 
diverse spellen gedaan in 
het bos, waarbij alle brug-

klassers aanwezig waren.

Heeft Elin nog een tip voor 
de groep 8 leerlingen? ,,Je 
moet niet kiezen voor een 
school waarvan je denkt 
dat ze er weinig huiswerk 

geven. Het is belangrijker 
om te gaan kijken en dan 
een keuze te maken voor 
een school waar het je ge-
zellig lijkt en waar je je op 
je gemak voelt!”

Op onze school volg je een opleiding op havo- of vwo-ni-
veau. Daarnaast ontwikkel je jouw artistieke talenten. Je 
leert samenwerken met anderen en openstaan voor hun 
mening. En tijdens verschillende projecten ervaar je hoe 
het is om te denken als een ondernemer. 

De Theaterhavo/vwo is pittig, daar zijn we heel eerlijk 
in. We verwachten dat je zelfstandig kunt werken en 
veel eigen initiatief toont. Maar heb je eenmaal een di-
ploma van onze school, dan sta je stevig in je schoenen. 
Je hebt een prima basis voor een hbo- of universitaire 
studie.

WAT LEER JE?

Op De Theaterhavo/vwo werk je samen met je leraren 
aan de volgende drie doelen:

1 Een havo- of vwo-diploma
Je verlaat de school met een havo- of vwo-diploma op 
zak. Hiermee kun je verder studeren aan een hbo of 
universiteit. Voor iedere vervolgopleiding ben je dan uit-
stekend voorbereid.

DE THEATERHAVO/VWO
Heb jij het in je?
Al zo lang jij je kunt herinneren ben je creatief, nieuws-
gierig en ondernemend. Een doorzetter. Je zit vol ver-
halen en bent supergemotiveerd om mooie dingen te 
maken. Misschien was je op de basisschool daardoor 
een uitzondering. Op De Theaterhavo/vwo zit je in 
een klas met alleen maar kinderen zoals jij: boordevol 
talent en de drang om daar wat mee te doen. Dat 
voelt als thuiskomen. 

2 Talentontwikkeling
Twee dagdelen per week volg je inspirerende lessen in 
jouw keuzerichting: Theater, Film of Vormgeving.

Je werkt dan in kleinere groepen van ongeveer 18 leer-
lingen. Dat is prettig, want hierdoor krijg je veel per-
soonlijke aandacht van je leraren. 
Tijdens projecten combineer je je creatieve vaardigheden 
met een 'gewoon' vak, zoals wiskunde of Nederlands. 
Ook werk je regelmatig samen met leerlingen uit de an-
dere kunstrichtingen. 

Het werken aan presentaties en optredens kost soms 
extra tijd. Maar leuk dat het is!

3 Communiceren en ondernemen
Om later succesvol te zijn, moet je onder andere za-
kelijk kunnen denken. Daarom oefen je tijdens je hele 
schoolloopbaan je ondernemende kwaliteiten. Je begint 
met kleine projecten: wat is er bijvoorbeeld voor nodig 
om een geslaagde uitvoering te maken? In het derde 
leerjaar richt je met klasgenoten een bedrijfje op en ga 
je echt ondernemen. Met elkaar maak en bewaak je een 
financieel budget. Je werkt met echt geld, voor een echt 
publiek en met een echt doel: winst maken! Deze winst 
komt geheel ten goede aan een vooraf gekozen goed 
doel. Zo leer je initiatief 
te nemen, samen te wer-
ken en kritisch te denken. 
Na je eindexamen ben je 
een ondernemende kun-
stenaar of een creatieve 
ondernemer. 

Ben je al enthousiast! Kijk 
voor meer informatie op 
onze OPEN DAG APP (te 
downloaden via App Store of Google Play Store)  of ga 
naar onze website: www.theaterhavovwo.nl.



Maak

direct een

afspraak op

grando.nl!

Betaalbaar keuken- en baddesign.

 Hoge betrokkenheid, persoonlijk 

    contact met de ondernemer

 Altijd één aanspreekpunt

 Superieur vakmanschap. 

    Van persoonlijk ontwerp tot montage

 Ontzorgd, vanaf het begin genieten

 Praktische oplossingen: van demontage 

    en afvoeren van de oude keuken of 

    badkamer, tot technische en 

    bouwkundige aanpassingen

 Prachtig assortiment vloer- en wandtegels

 3D ontwerp van de keuken of badkamer

Evert Rop, 
Grando Barendrecht

Grando Barendrecht Woonboulevard Barendrecht 
Van ‘t Hoffstraat 18, tel.: 0180-726802, 7 dagen per week persoonlijk advies! grando.nl

KOKEN. BADEN.

GENIETEN.

MINI is gegroeid en verhuisd. 
Kom je ook langs? 

Ervaar de MINI Experience bij 
MINI Dubbelsteyn de Fonkert

Wim Vonk
zwaait af als 
voorzitter 
Businessclub 
BVV Barendrecht 

Het wordt straks even wen-
nen voor de leden van 
de Businessclub van BVV 
Barendrecht. Na liefst 21 
jaar houdt voorzitter Wim 
Vonk er namelijk mee op. 
In die periode groeide de 
BC onder de bevlogen en 
enthousiaste leiding van 
deze verbinder pur sang 
uit tot een van de grootste 
businessclubs in de regio. 
Door heel Nederland 
werd met enige jaloezie 
gekeken naar hetgeen 
BVV Barendrecht op dit 
vlak heeft opgebouwd. 
Wim Vonk zal worden 
opgevolgd door de even-
eens binnen BVV bekende 
Marco van der Leer.

Lees verderop meer over 
het afscheid van Wim 
Vonk als BC-voorzitter.

Nieuwe 

column 

notaris Van 

Spreeuwel!

ONDERNEMEND
Een uitgave van Beleef Barendrecht

Ponsioen 
Opleiding 
en Advies 
opent 
vestiging in 
Barendrecht
In de bouw, elektra en 
industrie is werk genoeg. 
Bedrijven in deze bran-
che doen er dan ook alles 
aan om personeel te vin-
den. Voor nu én voor de 
toekomst. Daarbij staan 
zij zeker open voor zijin-
stroom.

Werkgevers die nieuwe 
medewerkers een prakti-
sche opleiding willen bie-
den, kunnen daarvoor al 
jaren terecht bij Ponsioen 
Opleiding en Advies. Het 
van origine Helmondse 
bedrijf heeft een succes-
vol concept bedacht, dat 
inmiddels op meerdere 
plekken in ons land is uit-
gerold. Recent is er een 
vestiging geopend op 
Bijdorp-West in Barend-
recht, waarmee de regio 
Rijnmond kan worden be-
diend.

Lees er alles over in deze 
editie!

slaat actief 
een nieuwe 

weg in

Echt veilig genieten van de vakantie?

Tegelhuis: Al 40 jaar specialist 
in badkamers en tegels!

Een nieuwe badkamer is natuurlijk meer dan het kopen 
van sanitair en tegels. Wij laten u zien hoe uw ideeën 
en wensen passen binnen een mooi badkamerontwerp. 
Door middel van realistische 3D tekeningen kunt u zien 
hoe uw nieuwe badkamer er uit gaat zien. Daarna zoe-
ken wij samen met u de materialen uit die daarbij passen.
 
Indien u er de voorkeur aan geeft om de levering en in-
stallatie in één hand te houden, dan zijn wij de juiste 
partij voor u. Onze vakkundige installateurs verzorgen de 
installatie van A tot Z.
 
De keuze voor een tegelvloer is een bewuste keuze voor 
duurzaam, praktisch en comfort (in combinatie met vloer-

verwarming). Er is een ruime keuze in uitvoering en ma-
ten. 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.
 
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! 
Lees er verderop in deze krant meer over!

2Woonin    elytS
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Deventerseweg 11
2994 LE  Barendrecht
0180-646810
www.tegelhuis.nl
info@tegelhuis.nl 

Wij realiseren wat wij beloven.

Badkamers
Een nieuwe badkamer is natuurlijk meer dan het kopen van sanitair en 
tegels. U wilt uw ideeën en wensen realiseren  en u wilt op voorhand 
graag zien of dat allemaal wel kan en past. 

De adviseurs van Tegelhuis Badkamers en Tegels laten u aan de hand 
van een realistisch 3D badkamerontwerp zien hoe uw nieuwe badkamer 
er uit gaat zien. Op het moment dat het helemaal naar uw zin is, gaan we 
samen kijken welke materialen daarbij passen.

Bij de keuze voor een eigen installateur voorzien wij u van alle tekenin-
gen en technische informatie.
Indien u de installatie liever aan ons overlaat, berekenen wij de instal-
latiekosten en verzorgen wij het hele traject van A tot Z,  van het slopen 
tot het plaatsen van het laatste handdoekhaakje.

Tegelvloeren
De verwarming van de toekomst is vloerverwarming en daar past een 
tegelvloer perfect bij. De huidige collecties tegelvloeren laten alle stijlen 
zien. Tegels met de uitstraling van bijv. natuursteen, beton of hardsteen. 
En de populaire  houtlook tegels, tegels die niet te onderscheiden zijn 
van echt hout. Vanzelfsprekend kunnen wij ook het leggen van tegel-
vloeren aanbieden.
 
Ook voor alleen nieuw sanitair of nieuwe tegels
Natuurlijk kunt u ook bij ons terecht voor een enkel badmeubel,  
een inloopdouche, alleen de tegels voor de badkamer of toilet en  
keukentegels. 

Bezoek onze showroom voor inspiratie, ideeën en indien u wenst  
vrijblijvend advies. Direct een afspraak maken? Bel dan 0180-646810  
of stuur een mail naar info@tegelhuis.nl.

Heeboss zet innovatieve 
duurzame systemen voor 

klimaatbeheersing in! Lees dan de tips van Rolf Blaak!
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Heeboss zet innovatief 
duurzaam systeem in voor 
klimaatbeheersing bij Sissl
De missie van Sissl is het bieden van een toekomstbestendige marke-
ting-totaaloplossing, passend binnen de unieke bedrijfsvoering van de 
partners. Dat doen de medewerkers sinds enige tijd op een fraaie loca-
tie in Alblasserdam met jaloersmakend uitzicht op het water. Op zich 
al fantastisch, maar de werkomstandigheden in het kantoor zijn extra 
prettig door de innovatieve wijze waarop klimaatbeheersing is toe-
gepast. Dat dankt het team aan de specialisten van Heeboss uit Hen-
drik-Ido-Ambacht. Projectleider Matthijs Bosschaart van Heeboss blikt 
terug op dit proces, waarbij vanzelfsprekend maatwerk werd geleverd.

Vertrouwen
Heeboss ontving deze op-
dracht vanuit een aanne-
mer, die bij de inrichting 
van het nieuwbouwpand 
naar specialisten zocht. 
Voor de klimaatbeheersing 
viel de keuze op Heeboss, 
mede ingegeven door eer-
dere positieve ervaringen. 
,,Wij werken vaker samen 
met dit bedrijf. Dat is een 
voordeel. Zij leggen hun 
eisen bij ons neer en ver-
trouwen op onze experti-
se”, vertelt Matthijs. ,,Met 
behulp van de tekeningen 
werken we naar eigen in-
zicht een plan uit. Daarbij 
letten we op diverse facto-
ren. De inrichting van het 
pand, de wensen, maar 
zeker ook het budget spe-
len hierbij een rol. Uitein-
delijk komen we tot een 
oplossing op maat.” Bin-
nen de branche staat Hee-
boss bekend om dit maat-
werk. In het verleden zijn 
al regelmatige uitdagende 
projecten gerealiseerd. 
Dergelijke mooie kansen 
om de veelzijdigheid te 
laten zien gaat het bedrijf 
nooit uit de weg. Tegelij-
kertijd plaatst Heeboss met 

dezelfde zorg en toewij-
ding ook standaardinstalla-
ties. Het is maar net waar 
de klant om vraagt!

Eerste systeem in 
ons land
In dit geval was er vraag 
naar ventilatie, koeling en 
verwarming. Gezien de 
locatie en positie van het 
gebouw - één kant van het 
pand staat langs het water 
waar koude wind meekomt 
en één kant staat tussen an-
dere gebouwen in waar 
de zon op schijnt - is de 
oplossing voor deze situa-
tie gevonden in een zeer 
geavanceerd systeem. De 
nieuwe generatie heatre-
covery VRF-systeem van 
het Italiaanse merk Clivet 
(V6 generatie). Dit systeem 
is weer veel zuiniger dan 
het traditionele systeem. 
Waarom? ,,Alle energie, 
kou maar ook warmte, bin-
nen in het gebouw wordt 
optimaal benut. Zo kan het 
voorkomen dat warmte uit 
het ene kantoor wordt af-
gevoerd naar een ander 
kantoor om die juist op te 
warmen. Dan wordt het 
dus, in plaats van afge-

voerd naar de buitenlucht, 
opnieuw ingezet in het ge-
bouw”, legt Matthijs uit.

Diverse voordelen
Het project bestond uit 
twee fases. In de eerste 
fase zijn negen binnenunits 
geplaatst, in de tweede 
fase nog vijf extra. ,,Die 
upgrade was nodig, om-
dat de bezetting van het 
pand was toegenomen ten 
opzichte van de uitgangssi-
tuatie”, zegt Matthijs. Wie 
door het gebouw van Sissl 
loopt, ziet vrijwel niets van 
het systeem. Alle onderde-
len zijn netjes weggewerkt 
in het plafond, waardoor 
het ook esthetisch een goe-
de oplossing is. Slechts de 
units op het dak, die in het 
magazijn en de unit in de 
serverruimte zijn duidelijk 
zichtbaar, maar binnen 
de werkruimte is dat dus 
nauwelijks het geval. Dat 
het systeem aanwezig is, 
voel je wel duidelijk aan 
het aangename klimaat. 
,,Daarnaast is de ventilatie 

in dit pand gerealiseerd 
met een WTW-unit (warm-
teterugwinningsunit). In de 
unit vindt uitwisseling van 
de warmte plaats tussen de 
lucht die wordt afgezogen 
in het pand en de verse 
buitenlucht die naar bin-
nen wordt gebracht. Dat is 
niet alleen heel duurzaam, 
maar uiteraard ook kosten-
besparend. Aspecten waar 
tegenwoordig veel aan-
dacht voor is. Dit systeem 
is veel energiezuiniger dan 
een traditioneel systeem”, 
weet Matthijs. Een keuze 
voor een VRF-systeem met 
heatrecovery is dus zeer 
de moeite waard!

Bij Sissl zitten de mede-
werkers er dankzij de in-
spanningen van Heeboss 
dus warmpjes én koeltjes 
bij, afhankelijk van hun 
individuele wensen op het 
moment. Iets dat ook in uw 
pand mogelijk is. Wilt u 
meer weten over de mo-
gelijkheden die Heeboss u 
kan bieden op het gebied 
van service, onderhoud of 
installatie van uw klimaat-
beheersing- of luchtbehan-
delingssysteem? Bekijk dan 
eens de website of neem 
contact op!

Heeboss
Noordeinde 114
3341 LW 
Hendrik-Ido-Ambacht
T: 078-6990010
I: www.heeboss.nl

Heeboss Klimaatgroep
De Heeboss Klimaatgroep bestaat uit verschillende be-
drijven met elk een eigen specialisme. Dit zijn Heeboss 
Klimaatbeheersing, Service & Onderhoud, Airview en 
Recool. Heeboss gaat voor energiezuinig, duurzaam 
en totale ontzorging. De geïntegreerde totaaloplossin-
gen en vakkundig onderhoud  zorgen ervoor dat de 
levensduur van een installatie wordt verlengd, zodat de 
investering optimaal rendement oplevert.
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Met meerdere generaties onder 1 dak

Column NOTARIS VAN 
SPREEUWEL

De zorg voor ouderen 
komt steeds meer voor 
rekening van mantel-
zorgers. Mantelzorgers 
zijn de partner en/of 
de kinderen. We zien 
in onze praktijk dat 
steeds meer ouders er-
voor kiezen om met hun 
mantelzorgende kinde-
ren onder één dak te 
gaan wonen. Zelfs ook 
al in de situatie dat er 
nog geen sprake is van 
mantelzorg. Bent u aan 
het overwegen om te 
gaan samenwonen met 
uw ouders of kinderen? 
Dan zijn er wat onder-
werpen om over na te 
denken voordat u uw 
plannen omzet in da-
den. 

Alles begint natuurlijk 
met de beslissing waar 
en hoe de generaties 
met elkaar gaan samen-
wonen. Dan ontstaat 
namelijk het beeld hoe 
het nieuwe dagelijk-

se leven eruit zal gaan 
zien. Maar vergeet dan 
niet wat de financiële 
kant daarvan is. Een 
huis met een ‘voor’–  en 
‘achterhuis’, kan vaak 
eenvoudig in tweeën 
worden gedeeld. Maar 
financieel is het meestal 
niet zo makkelijk. Als er 
bijvoorbeeld een hypo-
theek op het huis zit, kan 
samenwonen ten koste 
gaan van een deel van 
de hypotheekrenteaftrek. 
Ook moet de bank toe-
stemming geven als er 
familie in je huis komt 
wonen. 

Als het echte mantelzor-
gen aanbreekt en de 
ouders zijn steeds meer 
hulpbehoevend, dan 
komt het goed uit als zij 
al een levenstestament 
hebben. Met dat leven-
stestament kan het man-
telzorgende kind de ad-
ministratie en financiën 
regelen, maar ook medi-

sche beslissingen nemen 
als de ouder dat zelf niet 
meer kan. 

En dan de verdrietige si-
tuaties waarop je voorbe-
reid moet zijn. Want die 
kunnen grote gevolgen 
hebben voor de woon-
situatie. Het sterven van 
de ouder of de scheiding 
van het mantelzorgende 
kind. Hoe ziet de woon-
situatie en het daaraan 
gekoppelde financiële 
plaatje er dan uit? Zo is 
het belangrijk als je met 
z’n allen in een huurhuis 
woont, om aan de ver-
huurder te vragen of de 
achterblijvers op het huur-
contract kunnen worden 
bijgeschreven. Anders 
moet worden aange-
toond dat er 
sprake was 
van een ‘ge-
meenschap-
pelijke huis-
houding’ om 
in het huis te 

mogen blijven wonen. 
Als het om een koophuis 
gaat, kan via een testa-
ment worden geregeld 
dat de achterblijvers in 
het huis mogen blijven 
wonen. Anders zijn die 
afhankelijk van afspra-
ken met andere erfge-
namen. Vaak een recept 
voor familieruzies. 

Ons kantoor is aange-
sloten bij Netwerk Nota-
rissen. Een aantal jaren 
terug zijn we als samen-
werkende notariskanto-
ren in het onderwerp van 
samenwonende genera-
ties gedoken en hebben 
we verschillende hulp-
middelen ontwikkeld. Bij-
voorbeeld een checklist 
met daarop de belang-

rijkste zaken waaraan gedacht moet worden als ou-
der(s) en kind(eren) gaan samenwonen in het kader 
van mantelzorg. Ook heeft Netwerk Notarissen een 
samenwooncontract ontwikkeld. Hierin kunt u duide-
lijke afspraken maken over de kostenverdeling en de 
juridische basis onder uw  huishouding. Van groot 
belang als de ouders toch naar een verpleeghuis 
gaan of overlijden.

We denken graag met u mee over het vormgeven 
van de samenwoning van meerdere generatie onder 
één dak. Interesse? Ik bespreek graag met u de mo-
gelijkheden.

Jos van Spreeuwel
Notariskantoor van Spreeuwel
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Wij realiseren wat wij beloven.

Badkamers
Een nieuwe badkamer is natuurlijk meer dan het kopen van sanitair en 
tegels.  Wij laten u zien hoe uw ideeën en wensen passen binnen een 
mooi badkamerontwerp. Door middel van realistische 3D tekeningen 
kunt u zien hoe uw nieuwe badkamer er uit gaat zien. Daarna zoeken wij 
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.

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.
 
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.
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Wij realiseren wat wij beloven.
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Wij realiseren wat wij beloven.Al 40 jaar specialist in 
badkamers en tegels

Tegelhuis al 40 jaar de badkamer- en 
tegelspecialist van de regio
Tegelhuis Badkamers en Tegels vierde in 2020 haar 40-jarig bestaan 
en dat viel helaas samen met het ontstaan van de Corona-epidemie. 
Eigenaar Marcel Plugers daarover: ,,We wisten natuurlijk aan het be-
gin van de Coronaperikelen niet wat de consequenties van de beper-
kingen en lockdowns voor ons zouden zijn, maar achteraf is dat ge-
lukkig meegevallen. We zijn een gezond bedrijf en konden alles goed 
opvangen.”

,,Tijdens de gedwongen 
sluiting van medio decem-
ber 2020 tot medio maart 
2021 hebben we de 
showroom flink verbouwd 
met als gevolg dat we 
een up-to-date presentatie 
van badkamers, sanitair 
en tegels hebben. Na de 
heropening was het direct 
topdrukte. Veel mensen 
hadden de behoefte aan 
nieuw sanitair en tegels. 
Ook was er een enorme 
vraag naar onze installatie-
mogelijkheden”, vervolgt 
Marcel. ,,Nu hebben we 
gemiddeld zo’n 10 instal-

lateurs aan het werk, dus 
dat konden we goed op-
vangen.”

Verbouwen in 
plaats van 
verhuizen
De huidige woningmarkt 
kent een krap aanbod, 
waardoor in veel gevallen 
flink wordt overboden op 
te koop gezette woningen. 
Veel mensen maken de 
keuze om niet te verhuizen 
en gaan de eigen woning 
opknappen. Een ontwikke-
ling die ook Tegelhuis Bad-
kamers en Tegels al snel 
opmerkte in de loop van 
2020. ,,Het thuiswerken is 
sterk toegenomen en men-
sen bekijken het interieur 
daardoor met een kritische-
re blik”, stelt Marcel. ,,Een 
badkamer is een investe-
ring waarover mensen wat 
langer nadenken en waar-
voor een uitgebreid advies 

nodig is. Dat sluit prima 
aan bij onze werkwijze. 
Bij ons staat advies voorop 
en als de klant weet hoe 
wij te werk gaan, maken 
ze snel de stap om ons de 
opdracht te geven.”

Uitgebreide keuze 
uit trendy 
assortiment
Het assortiment van Te-
gelhuis bevat natuurlijk 
de nieuwste trends. De 
showroom bevat verdeeld 
over twee verdiepingen 
ruim 75 grote en kleine 
badkamerops te l l ingen 
compleet met baden, dou-
ches, badkamermeubelen 
en kranen. ,,In tegels is 
de marmerlook zeer po-
pulair. Ook de vraag naar 
gekleurde kranen is enorm 
toegenomen. Bij ons is 
er de keuze uit kranen in 
twaalf kleuren. Natuurlijk is 
zwart populair, maar ook 

andere kleuren als aged 
iron en black chroom doen 
het goed”, zegt Marcel.

Tegelvloeren 
worden steeds 
populairder
,,In nieuwbouwwoningen 
waar op elke verdieping 
vloerverwarming wordt 
aangebracht, zijn vloer-
tegels gewoon de bes-
te keuze”, legt Marcel 
uit. ,,Tegels geleiden de 
warmte als beste, zijn on-
verslijtbaar en makkelijk te 
onderhouden. Ook in een 
bestaande woning kan 
natuurlijk vloerverwarming 
met tegels worden aange-
legd.” De houtlooktegels 
zijn nog steeds gewild en 
door de nieuwe technie-
ken lijken ze op echt hout. 
Ook tegels in de maat 
90 x 90 cm winnen snel 
aan populariteit. Voor het 
leggen van tegelvloeren 

kunt u ook bij Tegelhuis te-
recht.

Alles onder één 
dak
Een belangrijke kracht van 
Tegelhuis Badkamers en 
Tegels is dat ze de instal-
latie van een badkamer, 
toilet en tegelvloer kunnen 
verzorgen. ,,We doen al-
les, van het slopen tot het 
plaatsen van een verlaagd 
plafond met spots. We 
houden alles in één hand. 
Klanten hebben slechts met 
één partij te maken en we 
merken al vele jaren dat 
ze dit prettig vinden”, sluit 
Marcel af.

Kortom, Tegelhuis is al ruim 
40 jaar de badkamer- en 
tegelspecialist die de klant 
indien gewenst alle zorg 

uit handen neemt bij het 
realiseren van een nieuwe 
badkamer, toilet en tegel-
vloer!

Tegelhuis 
Badkamers en 
Tegels
Deventerseweg 11
2994 LE Barendrecht
T: 0180-646810
E: info@tegelhuis.nl
I: www.tegelhuis.nl
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Nu voor

649.-
incl. BTW, compleet

geïnstalleerd!
incl. 3 jaar garantie

WIFI VIDEO INTERCOM

“Kijk nou wie er voor 
  de deur staat!”

Geen
abonnement

nodig!

2MP HD camera
met een kijkhoek van 129°

en haarscherp beeld

Microfoon/speaker
luisteren en spreken via

de ingebouwde microfoon

Op ware grootte
zeer compacte video deurbel

65 x 138 x 27 mm

Deurbel
signaal wordt direct naar

uw smartphone verzonden

Stand alone video deurbel

Voorzien van 2MP HD camera, 

Wifi, LAN, 1 beldrukker en IP65 

weerbestendig.
Bekijk direct op uw smartphone 

wie er voor de deur staat!

Beste 
keus!

Maak snel een afspraak voor meer informatie

CAMERABEVEILIGING

“Altijd zicht op
  wat er rondom uw 
  woning gebeurt”

Nu voor

995.-
incl. BTW, compleet

geïnstalleerd!
incl. 3 jaar garantie

Bekijk de camerabeelden

direct op uw smartphone!

Camerabeveiligingssysteem

• 2 x Dome camera

 - Haarscherpe beelden, ook ‘s nachts

 - Vandaalbestendig

• NVR-recorder (3 weken opnamen)

 - Inclusief harde schijf 1TB

• Inclusief gratis app voor tablet en smartphone

Zorgt ook
voor de

bewijslast!

S U P R E M E  Q U A L I T Y

CERTIFIED

078 - 610 59 22 of kijk op onze website: echtveilig.nl

Nu voor

950.-
incl. BTW, compleet

geïnstalleerd!
incl. 3 jaar garantie

VIDEO INTERCOM

“Kijk nou wie
  er voor de
  deur staat!”

Geen
abonnement

nodig!

Compleet IP video intercomset

• 1 x Buitenpost

 - Haarscherpe beelden, ook ‘s nachts

 - Vandaalbestendig

• 1 x Binnenpost

 - kijk wie er voor de deur staat

• Inclusief gratis app voor tablet en smartphone

Bekijk direct op uw smartphone 

wie er voor de deur staat!

Topkwaliteit
IP video

intercom set!

Maak snel een afspraak voor gratis advies

INBRAAKBEVEILIGING

“Verminder de
  kans op inbraak 
  met 95%!”

Nu voor

995.-
incl. BTW, compleet

geïnstalleerd!
incl. 3 jaar garantie

IP inbraakbeveiligingssysteem

• Centrale met backup accu (12 uur)

• 1 x Binnensirene

• 2 x Bewegingsmelder (entree/woonkamer)

• 2 x Magneetcontact (voor- en achterdeur)

• Inclusief gratis app voor tablet en smartphone

Ontvang direct een notificatie

op uw smartphone!

5 Jaar
garantie

Compleet
geïnstalleerd

Volledig
gecertificeerd

Onbeperkt uit
te breiden

Uw woning 
echt veilig 
beveiligd!

Bovenstaand beveiligingssysteem

gecombineerd met brandmelders.

Van essentieel belang voor

uw veiligheid:

• 3 x Rookmelder extra

• 1 x CO2-melder extra

Nu voor

1490.-
incl. BTW, compleet

geïnstalleerd!
incl. 3 jaar garantie

078 - 610 59 22 of kijk op onze website: echtveilig.nl

Echt veilig genieten van 
de vakantie?

Over corona is al veel gezegd en ge-
schreven. Ook wij hadden er uiteraard 
mee te maken. Vanuit onze vakmatige 
belangstelling zagen wij echter een op-
vallende bijkomstigheid van alle maat-
regelen. Onder invloed van het vele 
thuiswerken nam het aantal woningin-
braken duidelijk af. De cijfers onder-
steunen die constatering. Maar juist 
nu we ons voorzichtig gaan opmaken 
voor meer versoepeling, is het verstan-
dig om waakzaam te blijven. Want die 
dalende cijfers gaan veranderen!

Dit zeg ik uiteraard niet om 
jullie bang te maken, maar 
vanuit professionele erva-
ring. De zon gaat schijnen, 
we gaan weer meer genie-
ten van het buitenleven. En 
er worden vakantieplan-
nen gemaakt. Niet meer 
alleen naar een bestem-
ming in eigen land, maar 
ook weer over de grens. 
Dat is het moment waar het 
inbrekersgilde op wacht. 
Gelukkig zijn er echter ge-

noeg mogelijkheden om 
de woning te beveiligen. 
Steeds meer mensen kie-
zen voor preventieve maat-
regelen. Een alarmsysteem 
bijvoorbeeld, eventueel 
gecombineerd met came-
ra’s. De kwaliteit is tegen-
woordig dusdanig dat je 
zelfs ’s nachts kraakheldere 
beelden hebt. De techniek 
maakt het bovendien mo-
gelijk om op afstand met 
behulp van je mobiele app 

alles in de gaten te hou-
den. Vanaf je hotelkamer 
op de smartphone checken 
of thuis alles wel echt veilig 
is, dat geeft natuurlijk een 
geruster vakantiegevoel.

Daarnaast zien we dat de 
vraag naar intercomsyste-
men groeit. Die ontwikke-
ling wordt veroorzaakt door 
het recente nieuws. Neem 
bijvoorbeeld het incident 
rond PSV-voetballer Eran 
Zahavi. Terwijl hij op weg 
was naar een wedstrijd, 
werden zijn vrouw en kin-
deren thuis overvallen door 
criminelen die zich voorde-
den als pakketbezorgers. 
Ook andere BN’ers zijn al 
eens slachtoffer geworden. 
Een intercom werkt dan 
preventief. Als er wordt 
aangebeld, zie je niet al-
leen op een scherm wie 
er staat, maar kun je ook 
eerst even met de persoon 
voor de deur praten. Die 
beelden kunnen boven-
dien worden doorgescha-
keld naar smartphones. Je 
werpt daardoor niet alleen 

een drempel op, maar laat 
ook merken dat degene 
die aanbelde in beeld is. 
Voor criminelen is dat geen 
fijn gevoel, waardoor een 
intercom dus kan bijdragen 
aan het voorkomen van 
een overval.

Het blijft onze passie om 
iedereen hierover te ad-
viseren en aan een echt 
veilig gevoel te helpen. 
We gaan daarover graag 
vrijblijvend in gesprek 
en dat kan ook in onze 
showroom. Onder het 
genot van een kop koffie 
kunnen wij daar de talloze 
mogelijkheden demonstre-
ren en uiteindelijk samen 
tot een oplossing op maat 
komen.

Rolf Blaak, Echt Veilig
Houtkopersstraat 42
3334 KD Zwijndrecht
T: 078-6105922
I: www.echtveilig.nl
E: info@echtveilig.nl

• 10 Multifunctionele conferentie- 

ruimten met airconditioning en daglicht

• Gunstige ligging tussen wereldstad

Rotterdam en het mooie Zeeland

• Teambuilding activiteiten

• Persoonlijke Meeting Manager

• 139 hotelkamers met airconditioning

• Restaurant en Engelse pub

• Health Center met zwembad, sauna,

Turks stoombad en fi tness

• 200 gratis parkeerplaatsen

• Gratis draadloos internet door

het gehele hotel

• Business Corner

• Gouden Green key

Meet the difference!

CARLTON OASIS
Curieweg 1

3208 KJ  Spijkenisse
The Netherlands

Tel: + 31 (0) 181 625 222
Fax: + 31 (0) 181 611 094

info@oasis.carlton.nl
www.carlton.nl/oasis

cleaning servicecleaning service
Schoonmaak-onderhoud •

Glazenwasserij •
Gevelreiniging •

Graffitiverwijdering •

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

Een schoonmaakbedrijf van het zuiverste water!

dtp | grafische vormgeving

BoDesk
Nobelstraat 57 

3262 PL  Oud-Beijerland 
info@bodesk.nl

T  0186 - 62 44 33
M  06 - 205 972 80 

www.bodesk.nl

LOGO’S |  HUISSTIJLEN |  ADVERTENTIES |  FOLDERS |  BROCHURES |  POSTERS 
|  WEBSITES |  BOEKEN |  BEELDBEWERKING |  FORMULIEREN |  VERPAKKINGEN 

Voor als  het beeld in 1 keer goed moet zijn
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ViZi slaat actief een nieuwe weg in
In 2019 vierde ViZi haar 10-jarig jubileum. Datzelf-
de jaar besloten we ons te gaan richten op meer 
diversiteit binnen ViZi; qua branche, werkgebied en 
leeftijd. Maar ook moest onze doelgroep breder, van 
alleen vrouwelijke ondernemers naar een diverse 
groep van vrouwelijke ondernemers, (team/project) 
managers en experts. En met name dat laatste bleek 
een mooi voornemen. Door alle omstandigheden 
hadden we hier nog weinig actie op ondernomen. 
Tot nu toe…

Naar aanleiding van het 
artikel ‘Bewust netwerken 
met ViZi’ in Beleef Ba-
rendrecht, eerder dit jaar, 
kregen we een interessan-
te reactie van Gabrielle 
Hoogendoorn (Agile ke-
tenregisseur IT & Business 
Compliancy). De email 
was op persoonlijke ti-
tel, en zij stelde de vraag 
of wij ook ruimte kunnen 
creëren binnen ViZi voor 
kennisoverdracht tussen 
ondernemers en project- 
en teammanagers over 
thema’s als informeel lei-
derschap, beïnvloeding en 
draagvlak verwerven voor 
besluiten, persoonlijke ont-
wikkeling op de werkvloer. 
Dit voorstel kwam als ge-
roepen. Voor ons een kans 
om actief de nieuwe weg 
in te gaan.

Waarom onder-
nemers én mana-
gers?
De kernwaarden van ViZi 
zijn verbinden, leren en 
inspireren. Onze basishou-
ding is nieuwsgierig zijn 
naar anderen, om zo van 
elkaar te leren en elkaar te 

inspireren. Zowel zakelijke 
als persoonlijke ontwikke-
ling staat centraal. Nieu-
we wegen inslaan en zelf 
verantwoordelijkheid ne-
men. Ondernemers zetten 
de bakens vooruit. Ze zijn 
innovatief, daadkrachtig, 
hebben durf en moed om 
‘het te doen’ en om ‘het 
anders te doen’. Mana-
gers van teams en projec-
ten blinken vaak uit in be-
heersbaarheid en controle. 
Zij plannen, organiseren 
en coördineren, bewegen 
mee en roeien tegen de 
stroom in als het moet en 
niet anders kan. Beïnvloe-
den is hun kracht.
Er valt dus veel te inspire-
ren en van elkaar te leren. 
Elkaars kwaliteiten benut-

ten en goed luisteren naar 
elkaar kan ervoor zorgen 
dat ieders ontwikkeling tot 
bloei komt. Want met zo-
veel verschillen kunnen we 
grootse dingen doen. 
 
Dus ben/ken jij een vrou-
welijke project- of teamma-
nager die werkt/woont in 
Rotterdam-Dordrecht-Hoek-
sche Waard en omgeving. 
En wekt deze nieuwe weg 
binnen ViZi jouw interesse? 
Stuur dan een bericht naar 
secretariaat@netwerkvizi.
nl, t.n.v. Lisa Kloot. We 
nodigen je graag uit voor 
een informeel kennisma-
kingsmoment en een goed 
gesprek. We zijn altijd 
benieuwd naar jou, jouw 
ideeën en uitdagingen.

Netwerk ViZi is het netwerk voor zakelijke 
en persoonlijke ontwikkeling voor vrouwelijke 
professionals. Kijk voor meer informatie over 
ons netwerk op https://netwerkvizi.nl

Foto credits:
Elizabeth Heijblom: https://www.heijblomfotografie.nl/

Wim Vonk zwaait af als voorzitter 
Businessclub BVV Barendrecht
Een tijdperk komt ten einde. Na liefst 21 jaar 
legt Wim Vonk namelijk de voorzittershamer 
van de Businessclub van BVV Barendrecht 
neer. Onder zijn bevlogen leiding groeide de 
BCBVV uit tot een van de grootste business-
clubs in de hele regio. Sterker nog, voetbal-
clubs uit heel het land keken regelmatig met 
enige jaloezie naar die van BVV Barendrecht. 
Niet voor niets werd Vonk voor al zijn werk-
zaamheden diverse keren onderscheiden.

Iedereen die Wim Vonk 
kent, omschrijft hem vaak 
op dezelfde manier. En-
thousiast, vriendelijk, altijd 
in voor gezelligheid, een 

bevlogen spreker en voor-
al een verbinder in hart 
en nieren. Dat verbinden 
is altijd de rode draad in 
de BCBVV geweest. Le-

den aan elkaar koppelen, 
zodat zij ook zakelijk aan 
elkaar denken. De relaties 

werden vaak op informele 
wijze onderhouden, bij-
voorbeeld langs de lijn bij 

het eerste elftal van BVV 
Barendrecht of tijdens een 
van de vele, vaak bijzon-
dere, activiteiten die de 
BC organiseerde. Ook 
zocht de BC onder leiding 
van Vonk altijd naar nieu-
we sponsoren, passend 
bij de rol van bestuurslid 
commerciële zaken die hij 
eveneens jarenlang vervul-
de.

Begin juli zal Vonk tijdens 
de ALV van de BCBVV het 
voorzitterschap definitief 
overdragen. Zijn opvol-

ger is al gevonden in de 
persoon van Marco van 
der Leer, eveneens een 
bekend gezicht binnen 
de vereniging en al jaren 
actief in de Businessclub. 
Hij zal zeker nog een be-
roep kunnen doen op de 
ervaring en kennis van zijn 
voorganger. Wim Vonk 
blijft namelijk wel gewoon 
bestuurslid van de BC en 
is ongetwijfeld bereid om 
‘zijn cluppie’ te helpen als 
dat nodig is. 
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speciaal gericht op men-
sen die met de handen wil-
len werken. Ze bevinden 
zich in een fase waarin 
ze open staan om te leren 
en zijn gemotiveerd om de 
bevoegdheid te behalen. 
Hoewel je binnen een jaar 
je diploma op zak kunt 
hebben, benadrukken we 
altijd dat we geen versnel-
de opleiding zijn. Het on-
derscheid zit echt in onze 
aanpak”, zegt Ewoud. De 
opleidingen worden klassi-
kaal aangeboden in groe-
pen van maximaal tien 
personen. ,,Dat houdt het 
kleinschalig, met alle voor-
delen die daaraan kleven. 
De leerlingen versterken 
elkaar. Theorie en praktijk 
zijn bovendien aan elkaar 
gekoppeld, je ziet meteen 
wat je leert”, geeft mana-
ger opleidingen Olga van 
der Meijden aan. Ze roemt 
ook de inbreng van de do-
centen. ,,Die zijn allemaal 
afkomstig uit de praktijk. 
Ze weten hoe het er buiten 
aan toegaat, willen de jon-
gens meenemen in hun en-
thousiasme en hun passie 
voor het werk doorgeven. 
Ook zien ze de noodzaak 
om goede mensen op te 
leiden voor de branche.”

Eigen lesstof
De leerlingen die onder-
wijsbegeleiding krijgen 
bij Ponsioen Opleiding en 
Advies zijn in dienst bij ver-
schillende werkgevers. Zij 
gaan één dag per week 
naar een locatie van Pon-
sioen, de rest van de week 
zijn ze aan het werk. Dat 

Breed pakket
Ponsioen Opleiding en Ad-
vies is ooit gestart vanuit 
het idee om te adviseren 
over veilig werken. Deze 
risicomanagement tak be-
staat nog steeds, maar la-
ter is daar het opleidings-
element aan toegevoegd. 
Er wordt een breed pak-
ket aan opleidingen op 
mbo-niveau 2 en 3 aange-
boden. Van gas, water en 
warmte tot laagspannings- 
en middenspanningsdis-
tributie. Hiervoor is Ponsi-
oen Opleiding en Advies 
geaccrediteerd als parti-
culiere opleider. ,,Onze 
doelgroep bestaat uit vak-
volwassen jongeren van 
achttien jaar en ouder, met 
enige werkervaring”, legt 
directeur Ewoud Ponsioen 
uit. ,,Onze achtergrond 
in risicomanagement is 
bovendien een voordeel. 
Om de drie jaar moeten er 
namelijk praktijkexamens 
op het gebied van veilig-
heid worden afgenomen, 
dat is wettelijk verplicht. 
Al die mensen krijgen we 
binnen. Zij vormen voor 
ons een bron van actuele 
kennis vanuit de praktijk. 
Die informatie filteren we 
en nemen we mee in de 
opleiding.”

Klassikale aanpak 
door docenten 
met praktijk-
achtergrond
De opleidingen worden 
bovendien volledig afge-
stemd op de doelgroep. 
,, Wij bieden een zo prak-
tisch mogelijke opleiding, 

Praktisch op weg naar vakman-
schap dankzij Ponsioen
Opleiding en Advies
In de bouw, elektra en industrie is werk genoeg. Bedrijven in deze 
branche doen er dan ook alles aan om personeel te vinden. Voor nu 
én voor de toekomst. Daarbij staan zij zeker open voor zijinstroom. 
Werkgevers die nieuwe medewerkers een praktische opleiding willen 
bieden, kunnen daarvoor al jaren terecht bij Ponsioen Opleiding en 
Advies. Het van origine Helmondse bedrijf heeft een succesvol concept 
bedacht, dat inmiddels op meerdere plekken in ons land is uitgerold. 
Recent is er een vestiging geopend op Bijdorp-West in Barendrecht, 
waarmee de regio Rijnmond kan worden bediend.

zorgt voor een andere hou-
ding. ,,Het zijn eigenlijk al-
lemaal mensen die weten 
hoe het is om te werken en 
gewend zijn om bijvoor-
beeld op tijd te komen. Die 
vakvolwassenheid zoeken 
we ook”, bevestigt Olga. 
Een klas op niveau 2 loopt 
een papieren lesboek door, 
voor niveau 3 is er digitale 
verdiepingsstof voorradig. 
,,Er wordt gewerkt in blok-
ken, na ieder blok volgt 
een examen. Dat vinden 
ze vaak wel prettig, omdat 
ze toch enigszins tegen 
zo’n examen opzien. Als 
je het haalt, is het blok af-
gerond en ga je door. Tus-
sentijds vindt er ouderwet-
se controle plaats, zodat 
het volledig duidelijk is wat 
er wordt verwacht en ver-
langd.” Ewoud voegt daar-
aan toe dat de praktijkge-
richte lesstof allemaal door 
Ponsioen Opleiding en 
Advies zelf is geschreven. 
,,Dat houdt ons flexibel. 
Als er in deze rap veran-
derende markt iets wijzigt, 
kunnen we dat zo aanpas-
sen. Je opleiding is dus al-
tijd up to date. Actualiteit 
is niet alleen motiverend, 
maar ook cruciaal voor de 
veiligheid. We moeten ook 
wel, een diploma van ons 
is immers een garantie dat 
je zelfstandig het werk kunt 
uitvoeren!”

Begeleiding
Op alle locaties van Pon-
sioen Opleiding en Advies 
krijgen de leerlingen niet 

alleen les, maar kunnen 
ze ook oefenen in ruimtes 
waar de praktijk wordt 
nagebootst. Er kan zelfs 
een mobiele oefenruim-
te worden ingezet. ,,We 
onderscheiden ons echter 
vooral in de begeleiding”, 
zegt Olga. ,,Drie keer per 
schooljaar bezoeken we 
de werkplek. Kun je er de 
goede werkzaamheden 
verrichten? Is er genoeg 
ruimte voor ontwikkeling? 
Is het werk uitdagend? 
Bedrijven die ons inschake-
len, krijgen als vereiste dat 
alle opdrachten gedaan 
moeten kunnen worden. 
Dat monitoren we daar-
om scherp. Zoals we ook 
goed bekijken of de klik 
met de praktijkbegeleider 
aanwezig is, want dat is 
extreem belangrijk.”

Barendrecht
Na Helmond, Zeeland 
en Hoogeveen is de vesti-
ging in Barendrecht, waar-
mee de Randstad wordt 
bediend, de volgende 
uitbreiding die Ponsioen 
Opleiding en Advies heeft 
gedaan. ,,Een centraal 
gelegen locatie, de vesti-
ging is inmiddels al ope-
rationeel. We begeleiden 
er bijvoorbeeld al werkne-
mers van Citytec”, vertelt 
Ewoud. Het einde van de 
groei is overigens zeker 
niet in zicht, want momen-
teel wordt er onderzocht of 
er ook een Friese vestiging 
kan worden geopend!

Meer weten? 
Kijk dan eens op de website 

www.ponsioen.biz of neem contact op 
met Olga van der Meijden via 

06-41602389 of 
opleiden@ponsioen.biz. 




