
Uw makelaar in de 
regio!

BeleefBarendrecht

Groene en 
vertrouwde 
kinderopvang? 
Bij Wiedewei, 
natuurlijk!

Kinderopvang bij Wie-
dewei is om verschil-
lende redenen erg 
interessant. Want bij 
Wiedewei:

• Zijn kinderen iedere 
 dag zo veel mogelijk 
 buiten
• Leren kinderen een 
 heleboel over alles 
 wat groeit en bloeit
• Krijgen baby’s alle
 ruimte om te kruipen, 
 rollen en op 
 ontdekking te gaan 
 in de babytuin
• Werken peuters 
 spelenderwijs aan 
 hun ontwikkeling met 
 leuke en leerzame
 groene thema’s
• Gaan kinderen na
 schooltijd samen met
 vriendjes op 
 avontuur op het 
 buitenterrein
• Hebben alle 
 kinderen de ruimte 
 om zelf de natuur te
 verkennen en 
 ontdekken. Want bij 
 Wiedewei is de 
 natuur overal!

Op vakantie? 
Vakan t ieXper t s 
Panta Reizen 
staat klaar om u te 
helpen!

Een korte relax vakantie, 
een fascinerende steden-
trip of een schitterende 
rondreis, maar ook een 
overheerlijke zonvakan-
tie of een prachtige crui-
se…. Daarvoor moet u 
bij VakantieXperts Panta 
Reizen zijn. Nog steeds 
het betrouwbare adres 
voor al uw vakanties. En 
dat al sinds 1974!
De ervaren reisspecialis-
ten staan voor persoon-
lijke service. VakantieX-
perts Panta Reizen is 
aangesloten bij ANVR 
en SGR en kan helpen 
bij het boeken van alle 
vakanties, zoals u die 
wenst. Ook voor vlieg-
tickets. Bovendien geldt 
VakantieXperts Panta 
Reizen als absolute crui-
sespecialist. Kom dus 
langs, bel of mail. De 
medewerkers werken 
graag op afspraak, om 
zo alle tijd voor u te kun-
nen nemen.

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 broeken vallen ver-
schillend, 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. ,,Wij merken dat veel 
mannen direct twee broeken kopen, zodat ze 
langer vooruit kunnen. Daarom hebben wij ei-
genlijk altijd wel mooie acties, dus dan ben je 
nog voordelig uit ook!”
 

Wie een leuk geschenk zoekt voor de naderen-
de feestdagen, zit bij Blue Basement eveneens 
goed. Er zijn namelijk cadeaukaarten verkrijg-
baar. ,,Daar kan elk gewenst bedrag op wor-
den geplaatst. De ontvanger hoeft dat niet in
één keer te besteden. Wat na een aankoop 
over is, blijft staan. Bestellingen kunnen naar 
ons worden gemaild, maar even bellen of ap-
pen mag natuurlijk ook”, vertellen ze. Indien 
gewenst zet Blue Basement ook de eigen tuk-
tuk (zie foto) in binnen Barendrecht. In dat ge-
val komt Dennis of Donna gewoon even langs. 
Handig in deze tijden!

Het hele verhaal van Blue Basement lees je  
op pagina 3!

Van, voor & door Barendrecht!

Een goed zittende broek vind 
je bij Blue Basement!

Arrow Bow Europe Store

Nieuwkomer op de Middenbaan!

Lunchroom Echt 
Traiteur & Catering

Broer en zus Erik en Inge 
Both lopen Roparun met 

DLB-Team 128!

Ook uw woning 

verkopen?
Riederveld 48 te Barendrecht

Riante vrijstaande 4-laagse villa met 
dubbele inpandige garage in de 
onderbouw, gelegen op een prachtige 
locatie, aan het water, op de hoek van 
het kleinschalige wooneiland 
Riederveld. Deze fantastische woning 
staat garant voor veel woon- en leef-
plezier.

Binnenmaasoever 2 te Maasdam 
recentelijk verkocht

Riante vrijstaande villa met dubbele ga-
rage en prachtige tuin, gelegen op een 
ideale locatie met eigen aanlegsteiger 
aan de Binnenmaas, op een kavel van 
985 m2 eigen grond.

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 

Een veelzijdige 
modecollectie voor 

een complete garderobe!

www.zegmaarmar.nl
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de coöperatieve Rabobank

Het gemak van online én het persoonlijke van Rabo.
Start op rabobank.nl/hypotheken

Of je nu droomt van je eigen plek of groter wilt wonen. Met onze Rabo adviseurs
regel je jouw hypotheek gemakkelijk online. Ook denken onze adviseurs graag 
met je mee bij het maken van belangrijke beslissingen. Zo vind je de hypotheek 
die het beste bij jou past. 

Rabo Samen Online voor al 
jouw woonwensen.
Onze adviseurs staan voor je klaar!

Maak een 
afspraak voor 

een 
oriëntatiegesprek

Een goed passende broek haal 
je bij Blue Basement 
Goed zittende broeken vind je niet online. Dat is de stellige overtuiging 
van Dennis, eigenaar van Blue Basement op de Middenbaan. ,,Een 
broek is een kledingstuk dat je beter in de winkel kunt kopen. Ik heb 
dat de afgelopen tijd vaak gehoord, van klanten én van leveranciers”, 
bevestigt hij.

Snel en moeiteloos 
slagen
Zij zeggen dat niet zonder 
reden. ,,Elke broek valt an-
ders, vooral bij tussenma-
ten. Dezelfde broek in een 
andere kleur of wassing 
kan al veel verschil maken. 

In de winkel pak je dan 
gewoon een andere om te 
passen en loop je niet het 
risico om een broek twee 
of drie keer terug te moeten 
sturen, met alle bijbehoren-
de moeite”, zegt Dennis. 
Omdat de meeste mannen 

winkelen niet tot hun favo-
riete bezigheden rekenen, 
is dat ideaal. ,,Bij ons kun 
je na een kwartier al buiten 
staan met een goed zitten-
de broek. Vaak hebben we 
nog leuke aanbiedingen 
ook!”

Servicewinkel
Klanten waarderen niet al-
leen die aanbiedingen en 
het gemak bij Blue Base-
ment, maar zeker ook de 
uitstekende service. Dennis 
en zijn collega Donna vin-
den dat heel belangrijk. 

Even een broek op zicht 
meenemen om thuis te 
passen? ,,Geen probleem. 
Bovendien maken we alle 
broeken na aankoop gratis 
op lengte. En wie in deze 
tijd liever niet zelf naar de 
winkel komt, kan ook vra-
gen om bezorging aan 
huis. Wij komen dan langs 
met onze speciale tuktuk!”

Regelmatig 
vernieuwing in het 
assortiment
Als jeansspecialist heeft 
Blue Basement een uitge-
breide collectie met volop 
keuze voor mannen van 
pakweg 12 t/m 80 jaar. 
Het assortiment wordt regel-
matig vernieuwd. ,,Niet al-
leen met nieuwe modellen 
of kleuren, maar we spelen 
ook in op de trend die is 

ontstaan door het thuiswer-
ken. Onze collectie bevat 
steeds meer thuiswerk-
broeken en comfortabele, 
nette joggingbroeken. Die 
zitten lekker, maar je kunt 
er ook met een gerust hart 
even de deur mee openen 
of aan een onlinevergade-
ring deelnemen”, sluit Den-
nis af.

Nieuwsgierig? Kom dan 
zelf eens langs. De koffie 
staat altijd klaar!

Blue Basement
Middenbaan 104
T: 0180-531614
I: www.blue-basement.nl

Volg ons ook op Facebook 
voor leuke acties en  
nieuwtjes 

Kijk voor onze openingstijden op www.jackyshairstyle.nl
Óf scan onderstaande QR-code

D É  S P E C I A L I S T  I N  K L E U R I N G E N
Van balayage tot babylights en van natuurlijke

tot creatieve kleuringen. Love
is in
the
hair

BARENDRECHT
Gouwe 9

2991 CJ Barendrecht
 0180 532 021

 info@jackyshairstyle.nl

ROTTERDAM
Hoogstraat 53a

3011 PG Rotterdam
  010 4110385

 info@jackyshairstyle.nl

Jackys-advertentie-190x136.indd   2Jackys-advertentie-190x136.indd   2 23-03-21   10:2923-03-21   10:29



5BGrandcafé - 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

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

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

geopend  vanaf 16.00 uur

Gesloten i.v.m. kerstvakantie 

reserveer snel!

AGENDA

1e en 2e kerstdag - zaterdag 25 december en zondag 26 december

Dinsdag 28 december t/m woensdag 5 januari

Kerstavond - vrijdag 24 december

gewoon geopend natuurlijk!

OLYMPIADA.NL

1e zitting - 16.00 tot 19.30 uur
2e zitting - 20.00 tot 23.30 uur

Weer geopend 
donderdag 6 januari 2022

Hoewel het afgelopen jaar om inmiddels bekende redenen niet 
altijd mogelijk was, blijft het toch altijd leuk om lekker uit eten te 
gaan. Hopelijk kan dat na de jaarwisseling weer als vanouds. 
Even een avond niet koken, maar gezellig aan tafel in een sfeervol-
le omgeving en genieten van alle heerlijke gerechten die de koks je 
voorschotelen. In Barendrecht zijn er meer dan genoeg mogelijkhe-
den, waarbij volop variatie mogelijk is. Op deze pagina zetten wij 
er een aantal op een rijtje.

Horecaonder de aandacht

Japans Restaurant HYH Mizumi
Havenhoofd 2, 2993 EK Barendrecht
T: 0180-532658, E: info@restaurant-hyh.nl
I: www.restaurant-hyh.nl

Grieks restaurant Olympiada
Havenhoofd 27-29, 2993 EK Barendrecht
T: 0180-654960, I: www.olympiada.nl

Diggels
Dorpsstraat 141, 2992 BD Barendrecht
T: 0180-612130, E: info@diggels.nl
I: www.diggels.nl

Grandcafé Restaurant Double Dutch
Havenhoofd 17, 2993 EK Barendrecht
T: 0180-615110
I: www.doubledutchbarendrecht.nl

Grand Café De 3 Geboden
Havenhoofd 19-21, 2993 EK Barendrecht
T: 0180-618664, E: info@dedriegeboden.nl
I: www.dedriegeboden.nl

Café Den Pimpelaer
Doormanplein 3C, 2992 BC Barendrecht
T: 0180-619722
E: info@cafedenpimpelaer.nl
I: www.cafedenpimpelaer.nl

Lunchroom Echt
Middenbaan 24, 2991 CT Barendrecht
T: 0180-472993, E: info@lunchroomecht.nl
I: www.lunchroomecht.nl 
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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!!

Introductie leden Roparun-team 
Dalton Lyceum Barendrecht 

Uitdaging
De verhalen van haar broer deden Inge be-
sluiten om zich aan te melden als loper voor 
DLB-Team 128. ,,Ik was toe aan een nieuwe 
uitdaging en Erik vertelde dat het een mooie 
ervaring was. Het leek mij heel tof. Eigenlijk 
wilde ik de eerste keer al inschrijven, maar ik 
wist toen al dat ik in verwachting was. Daar-
om moest ik nog even wachten”, zegt ze. 
Nu kan ze wel deelnemen. Inge kijkt er naar 
uit, hoewel ze zichzelf geen echte hardloper 
noemt. ,,Ik heb altijd gevoetbald, later ook 
nog gevolleybald. Meer een teamsporter dus. 
Maar in het veld kon ik altijd wel goed lopen, 
dus het zou wel moeten lukken. Je doet het 
bovendien voor een heel mooi doel.” 

Erik liep dus al eens een Roparun. Dat had-
den er wat hem betreft meer kunnen zijn, 
maar corona zette een streep door de editie 
van 2020. ,,En dit jaar voerde het parcours 
alleen door Nederland, daarvoor was te wei-
nig animo binnen het team. We wilden een 
échte”, vertelt hij. Als teamcaptain verzorgt hij 
nu de voorbereiding, maar daarbij krijgt hij 

de nodige hulp van ande-
re teamleden. ,,Het plaatje 
ziet er al best goed uit. We 
hebben genoeg lopers, de 
fietsers krijgen we ook wel 
bij elkaar. Alleen de onder-
steuning, zoals de kook-
ploeg, vraagt nog aan-
dacht. Collega’s die goed 
kunnen koken, zijn dus van 
harte uitgenodigd”, zegt 
Erik met een knipoog.

Broer en zus in één 
team
De deelname van Inge 
betekent in elk geval dat 
broer en zus weer samen 
in één team zitten. De over-
eenkomsten zijn sowieso 
duidelijk zichtbaar. ,,We 
hebben veel hetzelfde ge-
daan. Ik voetbalde, Inge 
ook. We zaten op dezelfde 
middelbare school en volg-
den dezelfde opleiding, al 
was dat nooit tegelijk. Dat 
kwam pas toen Inge ook 
op Dalton Lyceum Barend-
recht kwam werken”, zegt 
Erik. Inge begon ooit als 
vervangend docent, maar 
keerde na een periode op 
een andere school terug 
in een vast dienstverband. 
Het bevalt haar goed. 
,,Dit is een leuke school, 
met een leuk team dat met 
mooie initiatieven komt. 
De Roparun bijvoorbeeld”, 

zegt ze. Als het aan Inge 
ligt, zit ze straks niet perse 
in hetzelfde team als Erik. 
,,Als het kan, is het natuur-
lijk leuk. Maar de snelheid 
moet bepalend zijn bij de 
teamsamenstelling.”

Verwachtingen
,,Daarom trainen we ook 
niet samen, want dan moet 
ik wandelen”, haakt Erik 
meteen plagend in. ,,Nee 
hoor, dat heeft vooral een 
praktische reden. Ik woon 
in Barendrecht, Inge in 
Giessenburg. Sowieso trai-
nen alle teamleden in eerste 
instantie zelf. We zijn wel 
van plan om later een ge-
zamenlijke training te hou-
den met de loopgroepen. 
Zo deden we dat in 2018 
ook, dat werkte goed.” 
Waar Erik dus al weet wat 
hij kan verwachten, is dat 
voor Inge anders. Ze heeft 
vertrouwen in een goede 
afloop. ,,Ik ben wel een 
doorzetter. Maar ik hoor 
wel veel verhalen over het 
gebrek aan slaap en ben 
wel benieuwd hoe dat zal 
gaan. Net als het lopen in 
de regen”, blikt ze vooruit. 
Helaas kan Erik daar nog 
niet veel over zeggen. ,,Re-
gen heb ik ook nog niet 
meegemaakt, dus die gou-
den tip blijft uit!” sluit hij af.

Arrow Bow Europe Store: 
hobbywinkel met topservice!
Sinds december 2020 is Arrow Bow Europe Store gevestigd op de 
Middenbaan. De etalage met onder meer kruisbogen, handbogen en 
zelfs een kunstbeer maakt nieuwsgierig. Op zoek naar het verhaal ach-
ter deze nieuwkomer stapte de redactie binnen voor een gesprek met 
de eigenaren. Al snel werd het geheim van deze hobbywinkel, waar 
bijvoorbeeld ook dartspullen verkrijgbaar zijn, duidelijk: service. ,,Als 
de klant blij is, zijn wij blij”, zeggen zij.

Vanuit huis gestart
Arrow Bow Europe Store is 
officieel gestart in 2016, 
destijds nog als webshop. 

,,Gewoon vanuit de huis-
kamer, maar we groeiden 
zo hard dat we op zoek 
gingen naar een winkel-

pand. We kunnen hier niet 
alleen klanten ontvangen 
in de showroom, maar 
hebben ook genoeg ruim-

te om de voorraad op te 
slaan”, legt het team uit. 
Die voorraad is overigens 
niet eindeloos, want op de 
website wordt een systeem 
van ‘op is op’ gehanteerd. 
Dat heeft een reden, want 
Arrow Bow wil de eigen 
belofte kunnen waarma-
ken. ,,Vandaag besteld is 
vandaag in huis, als dat 
op de website tenminste 
bij het artikel staat aange-
geven. Daar doen we veel 
voor, desnoods halen we 
zelf bestellingen op bij de 
leverancier en we verzen-
den overal naartoe. Onze 
klanten moeten vanuit de 
luie stoel geholpen kunnen 
worden. Daarvoor zetten 
we alle beschikbare com-
municatiemiddelen in.”

Klant is koning
Als dat een tevreden klant 
oplevert, is Arrow Bow Eu-
rope Store ook tevreden. 
,,Daar doen we het voor. 
Onze winkel is ook een 
soort ontmoetingspunt. We 
zijn van plan om straks een 
koffiebar te plaatsen. Men-
sen moeten hier zo kunnen 
binnenstappen, al is het 
om met een kop koffie er-
bij een praatje te maken 
over de hobby. Boogschie-
ten is in Nederland nog 
groeiende, mensen moe-
ten het nog leren kennen. 
Zowel beginners als erva-
ren schutters voorzien we 
graag van advies. Je bent 
bij ons geen nummer, wij 
nemen alle tijd voor je!” 
Wie wil boogschieten, 
hoeft in ons land nog niet 
over een vergunning te be-
schikken. Wel moet je 18 
jaar of ouder zijn.

Uitbreiding met 
andere artikelen
Het team van Arrow Bow 
Europe Store staat altijd 
open voor uitbreiding van 
het assortiment. Ook voor 
de dartliefhebber is er heel 
wat te vinden in de win-
kel, van pijlen en borden 

tot dartmatten. Een blik-
vanger in de winkel is het 
elektronische scoresysteem 
van Scolia. Ideaal om je 
dartskills te verbeteren! Zelf 
even een pijltje gooien in 
de winkel mag ook. ,,We 
denken altijd na over een 
uitbreiding. Op dit moment 
is er veel vraag naar casi-
noartikelen, dus die heb-
ben we ook opgenomen 
in het assortiment.” Wat 
je ook aanschaft bij Arrow 
Bow, fysiek of online, het 
wordt altijd netjes verpakt. 
Die service slaat aan, blijkt 
uit de vele positieve re-
views.

Wie een origineel cadeau 
zoekt voor de feestdagen, 
moet dan ook zeker eens 
een kijkje nemen bij Arrow 
Bow Europe Store. Sinds 
enige tijd is de winkel ook 
een PostNL locatie, waar 
pakketjes kunnen worden 
afgehaald en afgegeven.

Arrow Bow 
Europe Store
Middenbaan 102
2991 CT Barendrecht
T: 085-1305284
I: www.arrowbow.eu

Dé winkel voor de fijnproever!

Met ook leuke cadeaupakketten. 
Op maat gemaakt en voor ieder budget!

Lekkernijen voor de foodies onder ons, die houden 
van lekker eten en koken. 

Bezoek onze winkel of webshop voor mooie cadeaus.

Delicious Traiteur - Cateraar
’t Vlak 3, 2991 EP Barendrecht, T: 0180-72 10 66

E: Info@deliciousbarendrecht.nl
I: www.deliciousbarendrecht.nl M P

In iedere editie van Beleef Barendrecht introduceren we enkele leden van DLB-
Team 128, het Roparun-team van Dalton Lyceum Barendrecht. Zij bereiden zich 
voor op de editie van 2022. Voor teamcaptain Erik Both wordt het na zijn deelna-
me in 2018 de tweede keer, zijn zus Inge Both zal haar debuut maken. Tijd voor 
een nadere introductie van de twee docenten lichamelijke opvoeding.



Riederveld 48 te Barendrecht

Riante vrijstaande 4-laagse villa met 
dubbele inpandige garage in de 
onderbouw, gelegen op een prachtige 
locatie, aan het water, op de hoek van 
het kleinschalige wooneiland 
Riederveld. Deze fantastische woning 
staat garant voor veel woon- en leef-
plezier.

Binnenmaasoever 2 te Maasdam 
recentelijk verkocht

Riante vrijstaande villa met dubbele ga-
rage en prachtige tuin, gelegen op een 
ideale locatie met eigen aanlegsteiger 
aan de Binnenmaas, op een kavel van 
985 m2 eigen grond.

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 

   

Deventerseweg 11      |      2994 LE Barendrecht

BADKAMERS - BADKAMERTEGELS - TEGELVLOEREN

+31 (0)180 - 646810      |      www.tegelhuis.nl

Tegelhuis Badkamers en Tegels is al meer dan 40 jaar een 
van de toonaangevende aanbieders van badkamers en tegels 
in de Randstad.

Wij zijn per direct op zoek naar versterking van ons verkoop-
team in onze showroom in Barendrecht

Werkzaamheden
 • Adviseren van klanten in onze showroom
 • Ontwerpen van badkamers m.b.v. een tekenprogramma
 • Afsluiten van opdrachten
 • Verwerken van orders

Wij vragen
 • ervaring in onze branche of in ieder geval ervaring 
  in de retail
 • bereidheid full time te werken, 5 dagen per week
 • opleiding op MBO niveau
 • goede contactuele eigenschappen
 • creativiteit

Wij bieden
 • prettige werkomgeving in een leuk verkoopteam
 • werkdagen van dinsdag tot zaterdag, geen koopzondag!
 • goed salaris
 • opname in pensioenfonds

Sollicitaties met uitgebreide cv  per mail kunt u sturen naar
plugers@tegelhuis.nl ter attentie van Marcel Plugers.

Deventerseweg 11      |      2994 LE Barendrecht

BADKAMERS - BADKAMERTEGELS - TEGELVLOEREN

+31 (0)180 - 646810      |      www.tegelhuis.nl

Overbruggingslease vanaf

€ 382,- p/m excl. BTW*

 

en switch straks naar de elektrische ID.Buzz!
Lease nu een Volkswagen Caddy Cargo of Transporter

Meer weten? 
Scan de code!

  Actieradius tot 440 kilometer

 Opladen met het zonnedak

 Autonoom rijden

 Als personenbus of bestelbus

 In 2022 in productie

 
  010 - 410 56 00        info@autohoogenboom.nl

+ kosteloos overstappen

*Prijs op basis van de Volkswagen Caddy Cargo 55 kW met 48 maanden en 20.000 km p/j inclusief de overstapkorting.

De Kippiepan is stekkerklaar en kant en klaar voor gebruik!

snackpan
satépan

maaltijdpan
spareribpan

kippie.nl

Combi maaltijdpan

Nr.14   € 33,99

± 4 pers. ± 2200 gr.

Keuze uit: bami, nasi,  

mihoen of Chinese bami  

+  

Keuze uit:  

kip in pangang- 

saus of kip  

in ketjapsaus.

Maaltijdpan 
2 soorten

Nr.16   € 33,99

± 6-8 pers. ± 2400 gr.

2x keuze uit:  

bami, nasi, mihoen  

of Chinese bami  

met 6 balletjes,  

6 mini-saté.

Maaltijdpan 
4 soorten

Nr.17   € 33,99

± 6-8 pers. ± 2400 gr.

Bami, nasi, mihoen  

en Chinese bami  

met 6 balletjes,  

6 mini-saté.

Maaltijdpan

Nr.15   € 33,99

± 6-8 pers. ± 2400 gr.

Keuze uit: bami, nasi,  

mihoen of Chinese bami  

met 6 balletjes,  

6 mini-saté.

Satépan 
ketjap

Nr.11   € 38,99

± 12 pers. 

35 stokken

Dönerpan

Nr.13   € 38,99

± 12 pers. 

± 2 kilo

Satépan 
pindasaus

Nr.12   € 38,99

± 12 pers. 

35 stokken

Sparerib-pan zoet

Nr.18   € 42,99

± 6 pers. 

± 2500 gr.

Sparerib-pan pikant

Nr.19   € 42,99

± 6 pers. 

± 2500 gr.

Kippelingpan

Nr.10   € 38,99

± 8 pers. 

± 2 kilo

Mini-saté/
ballenpan XL

Nr. 6   € 56,99

± 14 pers. 

140 hapjes

70 ballen,  

70 mini-saté.

Mini-satépan XL

Nr. 8   € 56,99

± 14 pers. 

140 stokjes

Anti Kluifpan

Nr. 4   € 38,99

± 8 pers. 75 hapjes

± 1 kilo kippeling,  

25 mini-saté,  

25 ballen.

Snackpan XL

Nr. 2   € 33,99

± 10 pers. 90 hapjes

24 ballen, 24 mini-saté,  

14 zoete kluifjes,  

14 pittige kluifjes,  

14 naturel kluifjes.

Snackpan

Nr. 1   € 28,99

± 6 pers. 65 hapjes

15 ballen, 15 mini-saté,  

12 pittige kluifjes,  

12 zoete kluifjes,  

11 naturel kluifjes.

Kluifpan

Nr. 3   € 33,99

± 8 pers. 75 hapjes

25 pittige kluifjes,  

25 zoete kluifjes,  

25 naturel kluifjes.

Mini-saté/
ballenpan

Nr. 5   € 33,99

± 8 pers. 

80 hapjes

40 ballen,  

40 mini-saté.

Mini-satépan

Nr. 7   € 33,99

± 8 pers. 

80 stokjes

Ballenpan

Nr. 9   € 33,99

± 8 pers. 

80 balletjes

Snackpan XXL

Nr.20   € 101,97

± 30 pers. 

270 hapjes

72 ballen,  

72 mini-saté,  

42 zoete kluifjes,  

42 pittige  

kluifjes,  

42 naturel kluifjes.

Instructie:
De pan (met uitzondering van de XXL variant) is inclusief aluminium schaal 

en plastic deksel. 

De plastic deksel voor verwarmen verwijderen. Pan aanzetten op stand 2.  

Na ± 30 minuten is de inhoud warm. Goed en regelmatig omroeren. 

De aluminium schaal met plastic deksel is uitneembaar en met de inhoud 

gemakkelijk koel te bewaren. 

Ga voor een uitgebreide gebruiksaanwijzing naar www.kippie.nl

Borg:
Voor de elektrische pannen wordt borg berekend. Deze borg bedraagt € 15,00 

(de borg van de XXL pan is € 50,00). 

Dit ontvang je retour na het inleveren van de pan. Je kunt er 

ook voor kiezen om de pan thuis te houden voor het borgbedrag.

www.kippie.nl

Kippie Barendrecht

Winkelcentrum Carnisse Veste

Van Beuningenhaven 8C  Barendrecht

barendrecht@kippie.nl

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

CARNISSE NIEUWS ED70.indd   62 16-11-2018   11:40:49

Ook onder de aandacht komen in Beleef Barendrecht?

Catering voor alle gelegenheden, 
zowel zakelijk als privé!

Delicious Traiteur - Cateraar
’t Vlak 3, 2991 EP Barendrecht, T: 0180-72 10 66

E: Info@deliciousbarendrecht.nl
I: www.deliciousbarendrecht.nl

Van een lekkere lunch met 
luxe broodjes & salades tot 

een uitgebreide borrel 
met diverse hapjes of een buffet 

met diverse gerechten en lekkernijen.

Kom naar de winkel en zie, 
ruik en proef de gerechten!

M P
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“Omdat je niet
  op problemen
  zit te wachten.”

Daar teken je voor.

Statuten en aandeelhoudersovereenkomsten, 
samenlevingscontracten, huwelijkse voorwaarden, 
testamenten en meer

Bijdorpplein 41 | 2992 LB Barendrecht | T (0180) 556 735
F (0180) 556 298 | info@notbar.nl | www.daartekenjevoor.nl

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

Sfeer proeven op het 
Barendrechtse VMBO 
tijdens Kom ‘ns kijken dag en 
Open Dag!
Heb jij een vmbo-advies gekregen met een basis, kader of gemeng-
de uitstroomrichting? Dan kun je binnen Barendrecht terecht op Fo-
cus Beroepsacademie en OZHW Groen. Een school waar de focus 
op jou en je talenten ligt, zodat je op maat wordt voorbereid op je 
toekomstige loopbaan. En er is met vijf verschillende profielen meer 
dan genoeg keuze. Koen Offermans en Nick Luijendijk, teamleiders 
van jaar 1, vertelden er in een gesprek met de redactie alles over.

De teamleiders
Focus Beroepsacademie 
heeft dit schooljaar 15 
brugklassen. Zij vallen dus 
onder de twee teamleiders, 
die een heldere taakverde-
ling hebben. Zo richt Nick 
zich op de leerlingen van 
de basisberoepsgerichte 
leerweg en Koen op die 
van de kaderberoepsge-
richte en gemengde leer-
weg. ,,Die verdeling heb-
ben we bewust gemaakt, 
eigenlijk ontstond dat op 
natuurlijke wijze. Naast 
onze werkzaamheden als 
teamleider geven we alle-
bei ook nog les”, vertellen 
ze. Koen is docent wiskun-
de, Nick is docent Engels.

Profielkeuze na 
jaar 1
Binnen Focus Beroeps-
academie worden de 
volgende richtingen aan-
geboden: Zorg & wel-
zijn, Dienstverlening & 
Producten, Horeca, Bak-
kerij & Recreatie, Media, 

Vormgeving & ICT en het 
profiel Groen. Dat laatste 
profiel is toegevoegd na 
het aansluiten van OZHW 
Groen College en is nu 
een vast onderdeel binnen 
het Barendrechtse VMBO. 
Al in de tweede klas gaan 
leerlingen verder met het 
profiel van hun keuze. Dat 
is nieuw, want voorheen 
werd pas na twee jaar ge-
kozen. ,,We hebben dat 
gedaan in het kader van 
loopbaanoriëntatie. Vanaf 
het tweede jaar ga je al 
meteen de diepte in tijdens 
de praktijkuren. Natuurlijk 
bereiden we de leerlingen 
daar goed op voor. Alle 
profielen komen in het eer-
ste jaar tijdens de algeme-
ne vorming al voorbij. Do-
centen uit de bovenbouw 
geven die lessen, zodat je 
al meteen ervaart hoe dit 
gaat”, legt Koen uit.

Aansluiting
Je kiest daarna dus een 
profiel dat aansluit bij jouw 

talenten en wensen, al be-
tekent dat niet dat je op een 
leerlinggerichte school als 
Focus Beroepsacademie 

vervolgens nooit meer in 
aanraking komt met de 
andere profielen. ,,We 
werken met keuzevakken, 

waarin je ook iets mag kiezen dat niet in je eigen profiel 
zit. Bovendien zoeken we altijd naar een aantrekkelijk 
aanbod, dat aansluit bij de huidige tijd en interesses. 
Dronevliegen is een mooi voorbeeld”, voegt Nick toe. 
Nieuwe leerlingen komen altijd in het gebouw van Focus 
Beroepsacademie terecht, maar voor diverse lessen, zoals 
de profielvakken van ‘groen’, wordt gebruik gemaakt van 
de faciliteiten in het pand waar OZHW Groen gevestigd 
is. Het is bovendien de bedoeling dat alle technische on-
derdelen naar dat gebouw verhuizen, zodat er een echt 
techniekcentrum ontstaat. Zo anticipeert de school voort-
durend op groei en de voorkeur voor bepaalde profielen.

Echt gericht op de leerling
Binnen het onderwijs op Focus Beroepsacademie is een 
grote rol weggelegd voor gepersonaliseerd leren. Dat 
houdt in dat de leerlingen zelf meer verantwoordelijkheid 
krijgen over hun leerproces en dat er meer ruimte is voor 
maatwerk. ,,Wij werken vanuit leerdoelen in plaats van 
cijfers. Daarom volg je een individuele route, ondersteund 
door een digitaal ‘Learning Portal’. Je toont daarin zelf 
aan of je een leerdoel hebt behaald. De één doet dat met 
een heel filmpje, een ander kiest voor een toets, een mind-
map of nog iets anders. Aan de hand van je vorderingen, 
is het ook mogelijk om voor bepaalde vakken te versnellen 
of te verrijken”, vertelt Koen.

Leerlingen zitten daarom niet meer in klassen, maar in 
stamgroepen. Elke stamgroep heeft een eigen coach, die 
wekelijks met alle leerlingen één individueel coachge-
sprek voert. ,,Daarin staat de ontwikkeling centraal. Wel-
ke leerdoelen wil je behalen of heb je behaald? Welke 
termijn of planning hanteer je? Maar er is ook ruimte voor 
een stukje reflectie. Wat werkte bijvoorbeeld wel en wat 
niet? Altijd vanuit een positieve insteek, waarbij de nadruk 
ligt op wat je wél kunt. Onze docenten zijn er daarom 
echt op gericht om een band te creëren met de leerlin-
gen. Ik durf wel te stellen dat we daarin uitblinken”, zegt 
Nick. Uiteindelijk presenteren de leerlingen tijdens ‘Focus 
op jou’-gesprekken hun eigen voortgang aan de ouders 
en de coach.

Natuurlijk is het mogelijk om te ontdekken of Focus Be-
roepsacademie voor jou ook de juiste school is. Bijvoor-
beeld via onze voorlichtingsfilmpjes en onze website. 
Maar nog leuker is natuurlijk de Kom ‘ns kijken dag op 
woensdag 8 december! ,,Daar kunnen we ons verhaal 
verduidelijken door kinderen echt sfeer te laten proeven. 
Iets doen én beleven, dat staat centraal. We zijn natuurlijk 
erg blij dat dit allemaal weer makkelijker kan”, zeggen 
Koen en Nick. Ook de Open Dag op dinsdag 8 februari 
staat in het teken van het ervaren van de school.

Focus Beroepsacademie
Dierensteinweg 4
2990 AB Barendrecht
T: 0180-613900
I: www.focusberoepsacademie.nl
I: www.focusopjetoekomst.nl

Focus Beroepsacademie en OZHW GroenEen veelzijdige 
modecollectie voor 

een complete garderobe!

Damesmode 
vanaf maat 40

Dinsdag t/m zaterdag : 10.00 – 17.00 uurMaandag en zondag : Gesloten

www.ZegMaarMar.nl

Middenbaan 93
2991 CS Barendrecht
T 0180 - 453 111
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BADKAMERS - BADKAMERTEGELS - TEGELVLOEREN

Haal meer uit je woning met 
de overwaardehypotheek 

Schulz 
financiële diensten

Een nadere kennismaking met 
de nieuwe BVV Barendrecht-
hoofdsponsor Tsubaki!

Werken én leren 
bij Lomans

Lomans is totaalinstal-
lateur en een familie-
bedrijf dat al meer dan 
100 jaar bestaat. Voor 
de klas van september 
2022 zoeken wij weer 
toppers! Wij bieden 
opleidingen aan in de 
elektrotechniek, werk-
tuigbouwkunde, Smart 
Buildings en Safety & 
Security met een vol-
waardig MBO diploma 
vanaf niveau 2, 3 en 4. 
In onze academy lei-
den we je op tot echte 
vakspecialist. Niet door 
saaie lesdagen, maar 
door te leren in een 
praktijkomgeving on-
der leiding van ervaren 
vakdocenten. Je gaat  
4 dagen werken en volgt 
1 dag theorie, maar 
krijgt een aantrekkelijk 
salaris betaald voor  
5 dagen! Inclusief  
eigen laptop.

Kies voor pure 
verfijning met de 

Mazda CX-30

Autobedrijf 
Kooy

AUTOBEDRIJF KOOY
Oud-Beijerland | Ferrarilaan 5 | 3261 NC | 0186 - 621500
Spijkenisse | Edisonweg 1 | 3208 KB | 0181 - 613544
www.kooymazda.nl | 

PRIVATE LEASE
NU VANAF € 399

PER MA AND

KIES  VOOR PURE  VERF I JNING 
MET DE  MAZDA CX-30 

Met revolutionaire e-Skyactiv X motor:

.  Zuinig met groen energielabel B

.  Krachtig met 137 kW (186 pk)

.  Hoogste veiligheidsscore Euro NCAP*

Mazda CX-30 2021 vanaf € 30.990. Gemiddeld verbruik Mazda CX-30 van 5,6 tot 6,6 liter per 100 km / 17,9 tot 15,2 km per liter / CO2-uitstoot 
127 tot 149 g/km. De vermelde WLTP waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens de nieuwe WLTP-
testmethodiek. Prijzen incl. BPM, BTW en kosten rijklaar maken. Actie geldig bij particuliere/zakelijke aanschaf met uiterlijke aankoopdatum 30 november 
2021 en uiterlijke registratie 31 december 2021. Niet geldig bij zakelijke/private lease of in combinatie met andere acties. Prijzen excl. metallic/mica  
lak en eventuele opties. *Op basis van Euro NCAP testresultaten november 2019 in de categorie ‘Inzittende Volwassene’. Afgebeeld model kan afwijken van 
de daadwerkelijke specificaties. Prijswijzigingen voorbehouden. Zie voor kosten en voorwaarden: www.mazda.nl.

DRIVE  TOGETHER

572958-74183-80793023_Kooy 264x186.indd   1572958-74183-80793023_Kooy 264x186.indd   1 05/10/2021   20:4405/10/2021   20:44

Sinds afgelopen zomer is Tsubaki de hoofdsponsor 
van BVV Barendrecht. De bedrijfsnaam is prominent 
te vinden op de shirts van de spelers van het eer-
ste elftal. Hoewel het management de uiteindelijke 
beslissing over de sponsoring nam, hielp het onge-
twijfeld mee dat algemeen directeur Frank Rosmolen 
een geboren en getogen Barendrechter is. Tijd voor 
een nadere kennismaking met hem en het in Dor-
drecht gevestigde bedrijf.
 
In een uitgebreid gesprek neemt Rosmolen ons mee 
naar zijn jeugd, die hij in Barendrecht doorbracht. 
Ook legt hij uit hoe de band met BVV Barendrecht is 
ontstaan en hoe dit heeft geresulteerd in het hoofd-

ONDERNEMEND
Een uitgave van Beleef Barendrecht

Ondernemer aan 
het woord: 
Gerard de Man 
(Mako Cleaning 
Service)
‘Hart voor ons vak. Hard 
voor vuil.’ Met die slogan 
als uitgangspunt verzorgt 
Mako Cleaning Service 
al sinds eind jaren zestig 
uiteenlopende schoon-
maakdiensten voor diver-
se opdrachtgevers. De 
ondernemer achter het in 
Oud-Beijerland gevestig-
de bedrijf is Gerard de 
Man. Wat drijft hem? En 
hoe ervaart hij de huidige 
tijd met de extra uitdagin-
gen van de coronapande-
mie? Met die vragen in 
het achterhoofd reed onze 
redactie naar Oud-Beijer-
land voor een gesprek 
met Gerard. Daarin ver-
telde hij niet alleen alles 
over het bedrijf, maar ook 
over de mens achter de 
ondernemer.
 
Het interview met Gerard 
lees je op pagina 17!

*Vraag naar de voorwaarden

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

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

WARM. WELKOM. 

GENIETEN.

+ Quooker of regendoucheset cadeau!*

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

15% KORTING

sponsorschap. Vanzelfsprekend komt ook zijn lange 
carrière bij Tsubaki ter sprake en licht hij toe wat de 
van origine Japanse multinational nu eigenlijk alle-
maal doet. Dat is veel meer dan we op het eerste 
oog misschien denken. Tot slot blikt Rosmolen voor-
uit op de nabije toekomst van het bedrijf en van 
hemzelf!

Het hele interview met Frank Rosmolen lees je op 
pagina 15!

Middenbaan 26
NL-2991 CT Barendrecht

0180 616 836
www.claudius-menswear.nl

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

47113-3 / #526

New 
Hai 1/1

07-3

Modern 
BD 1/1
13-3

Ervaar het comfort van een Desoto shirt.
Kies voor een stijlvolle sneaker van ons nieuwe merk Hinson.

Tot snel! Harry en Tiny

97017-3 / #604

New 
Hai 1/1

07-3

Kent
1/1

28-3

Polo 
Hai 1/1

18-3

Rolli 
1/1 

15-3

Casual Polo  
1/1

17-3

Ervaar het comfort van een Desoto shirt.Ervaar het comfort van een Desoto shirt.

The i4.
Reserveer nu 
je proefrit bij 

BMW 
Dubbelsteyn!

THE i4

TOT

590 KM
ACTIERADIUS 

VANAFPRIJS

€ 60.697,-
ÓF € 819,- P/M

RESERVEER NU JE PROEFRIT
BIJ BMW DUBBELSTEYN

DUBBELSTEYN | DORDRECHT & NUMANSDORP | WWW.DUBBELSTEYN.NL
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PAY R O L L  &  H R  S E R V I C E S

J U R I D I S C H  A D V I E S

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

WWW.ABCACCOUNTANTS.NL 

De ID.Buzz, nu bij 
Auto  Hoogenboom!

Overbruggingslease vanaf

€ 382,- p/m excl. BTW*

 

en switch straks naar de elektrische ID.Buzz!
Lease nu een Volkswagen Caddy Cargo of Transporter

Meer weten? 
Scan de code!

  Actieradius tot 440 kilometer

 Opladen met het zonnedak

 Autonoom rijden

 Als personenbus of bestelbus

 In 2022 in productie

 
  010 - 410 56 00        info@autohoogenboom.nl

+ kosteloos overstappen

*Prijs op basis van de Volkswagen Caddy Cargo 55 kW met 48 maanden en 20.000 km p/j inclusief de overstapkorting.

Woonboulevard 
Barendrecht
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TOT

590 KM
ACTIERADIUS 

VANAFPRIJS

€ 60.697,-
ÓF € 819,- P/M

RESERVEER NU JE PROEFRIT
BIJ BMW DUBBELSTEYN

DUBBELSTEYN | DORDRECHT & NUMANSDORP | WWW.DUBBELSTEYN.NL

Een nadere kennismaking met nieuwe 
BVV Barendrecht-hoofdsponsor Tsubaki
Sinds afgelopen zomer is Tsubaki de hoofdsponsor 
van BVV Barendrecht. De bedrijfsnaam is prominent 
te vinden op de shirts van de spelers van het eerste 
elftal. Hoewel het management de uiteindelijke be-
slissing over de sponsoring nam, hielp het ongetwij-
feld mee dat algemeen directeur Frank Rosmolen een 
geboren en getogen Barendrechter is. Tijd voor een 
nadere kennismaking met hem en het in Dordrecht 
gevestigde bedrijf.

Echte 
Barendrechter
De liefde voor Barendrecht 
zit diep bij Rosmolen. Niet 
zo vreemd, want hij werd 
in 1957 geboren in de 
Prins Bernhardstraat en 
groeide op in de Oranje-
wijk. ,,Destijds noemden 
we dat nog de Stations-
wijk. Het Barendrecht van 
toen is niet meer te vergelij-
ken met nu. Ik kan me nog 
herinneren dat mijn broer 
met zijn vlieger speelde op 
de Middeldijk, daar was 
verder alleen maar land”, 
zegt hij. De herinneringen 
borrelen vanzelf op. Het 
café van Bestebreurtje, vei-
lingbedrijf Bakker, de sla-
gerij van Schaap, kruide-
nier RoBa; allemaal namen 
die bij de echte Barend-
rechters wel een belletje 
doen rinkelen. 

,,Ik zat als kind op de OLS 
bij de weegbrug. Twee, 
drie keer per week had-
den we eerst zwemles in 
'de Put'. Daar fietste je dan 
voor schooltijd naar toe, 
dan snel even terug naar 
huis en door naar school. 
Mijn zwemdiploma heb 

ik nooit gehaald. Op dat 
moment was mijn topsport-
loopbaan dus eigenlijk al 
ten einde”, zegt Rosmolen 
met een knipoog. Hij deed 
echter wel op vrij goed 
niveau aan paardrijden, 
waarbij hij onder meer 
CHIO Rotterdam haalde. 
,,Toch was voetbal meer 
mijn sport. Daarom ben ik 
lid geworden van BVV Ba-
rendrecht, waar ik de B-se-
lectie haalde en zelfs nog 
een paar keer mee mocht 
doen met de A-selectie (2e 
elftal). Daarna ben ik al vrij 
snel opgenomen in het elf-
tal Van Belzen waar ik tot 
mijn 34e heb gespeeld. In 
die periode is de sponso-
ring door Tsubaki al begon-
nen.”

Sponsoring
Tsubaki werd ook busi-
nessclublid, zo'n drie jaar 
geleden gevolgd door het 
shirtsponsorschap. Eerder 
dit jaar kwam de Busi-
nessclub in de zoektocht 
naar een hoofdsponsor bij 
Rosmolen terecht. Op het 
eerste oog leek dat niet zo 
logisch. Tsubaki is immers 
een internationaal bedrijf, 

dat zich onder meer richt 
op Europa, het Midden- 
Oosten, Afrika (EMEA) en 
lokale sponsoring is dan 
niet het beste medium. 
,,Dat weten we ook”, er-
kent Rosmolen. ,,Maar de 
plaatselijke middenstand 
(cafés / restaurants) en 
sportverenigingen hebben 
het door corona erg moei-
lijk gehad. Met ons ging 
het eigenlijk best goed, 
daarom wilden we iets 
terug doen voor de maat-
schappij. Precies op dat 
moment klopte BVV Ba-
rendrecht op de deur.”

Hij vervolgt: ,,Ik ben Ba-
rendrechter, ken de club 
en was al sponsor, dus 
dat hielp wel mee. Ik weet 
bovendien waar de vereni-
ging voor staat. Er is niet 
alleen oog voor het eerste 
elftal, maar ook voor lage-
re teams, vrouwenvoetbal 
en er is G-voetbal. Barend-
recht faciliteert bovendien 
zaken die voor de gemeen-
te van belang zijn en er is 
een hele generatie oudere 
leden als vrijwilliger actief. 
Daarom wilden we graag 
een extra stapje doen om 

de club te helpen. Na-
tuurlijk levert het ook een 
stukje naamsbekendheid 
en exposure in de regio 
op en hopen we jongeren 
die een baan zoeken in 
een technisch bedrijf aan 
te spreken. Maar dat zijn 
vooral leuke bijkomstighe-
den, we doen het vooral 
voor de club.” 

Hechte band met 
Tsubaki
Toevallig is dat in principe 
ook nog de periode waar-
in Rosmolen aan Tsubaki 
verbonden is. Op dit mo-
ment is hij er al bijna 42 
jaar werkzaam. ,,In die 
periode heb ik alle facet-
ten in dit mooie bedrijf 
doorlopen. Niet alleen 
in Nederland gewerkt, 
maar ook in Japan, Enge-
land en Duitsland. Rond 
de eeuwwisseling sloot ik 
aan bij het management, 
waarna ik in 2014 werd 

aangesteld als algemeen 
directeur van de Europese 
vestiging. Of president, 
zoals dat in Azië wordt 
genoemd. Dat zegt iets 
over de hechte band met 
Tsubaki, want het komt niet 
vaak voor dat een niet-Ja-
panner deze functie krijgt”, 
vertelt hij. Ook Rosmolen 
ervaart de huidige tijd met 
alle maatregelen rondom 
de coronapandemie als 
bijzonder. ,,We zijn er on-
danks de zware lockdown 
toch goed doorgekomen. 
Je moet wel voortdurend 
anticiperen, dat vraagt 
veel aandacht. Factoren 
als marktontwikkeling, sterk 
toegenomen materiaalkos-
ten (inflatie) en de interna-
tionale concurrentie positie 
blijven momenteel zorg-
zaam, maar al met al we 
staan er positief in.” 

Over Tsubaki
Maar wat doet Tsubaki, 
een beursgenoteerd Ja-
pans bedrijf met ruim 100 
jaar historie en wereld-
wijd meer dan 10.000 
medewerkers, nu eigenlijk 
precies? De basis wordt 
gevormd door de produc-
tie van industriële aandrijf- 
en transport componenten 
cq. kettingen. En die wor-
den vaker ingezet dan 
menigeen denkt. ,,Je komt 
ze op allerlei plaatsen in 
de industrie tegen. Maar 
onder andere ook in de 
distributieaandrijving van 
auto’s. Wist je dat 35% 
van alle auto’s wereldwijd 
op onze aandrijving rijdt?” 
zegt Rosmolen. Tsubaki 
heeft dan ook een duidelij-

ke visie op het gebied van 
mobiliteit, vooral als het 
gaat om duurzaamheid. 
,,Wij voorzien in de toe-
komst een grotere rol voor 
hybridemotoren. Natuurlijk 
zijn de elektromotoren zeer 
populair en nemen in aan-
tallen toe, maar toch zie 
ik deze ontwikkeling als 
een tussenoplossing. De 
accu’s en de opwekking 
zijn immers nog altijd scha-
delijk voor het milieu en 
grotere accu’s kunnen de 
reikwijdte wel vergroten, 
maar de vraag is of dit 
bijdraagt aan CO2 verla-
ging? Vandaar dat Tsubaki 
nog altijd mee ontwikkelt 
in hybridemotoren, moge-
lijk op waterstof, met een 
hoge duurzaamheid en op 
een andere wijze dan mo-
menteel technisch mogelijk 
is. Dat veranderingsproces 
is duidelijk gaande. Wij 
onderzoeken de mogelijk-
heden door producten te 
ontwikkelen en fabriceren 
die daarbij passen.”

Het is dus duidelijk dat 
Tsubaki volop toekomst-
plannen heeft. Rosmolen 
zal zich daar vol enthou-
siasme voor blijven inzet-
ten. Nog drie jaar, daarna 
mag hij genieten van zijn 
pensioen. ,,Hoe ik dat ga 
invullen, zal de toekomst 
leren. Maar dat zal onge-
twijfeld grotendeels in Ba-
rendrecht zijn. Misschien 
word ik wel vrijwilliger bij 
de BVV”, sluit hij af.

Meer weten over Tsubaki? 
Kijk dan eens op 
www.tsubaki.eu.
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PAY R O L L  &  H R  S E R V I C E S

J U R I D I S C H  A D V I E S

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

WWW.ABCACCOUNTANTS.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

Ondernemer aan het woord: 
Gerard de Man 
(Mako Cleaning Service)
'Hart voor ons vak. Hard voor vuil.' Met die slogan als uitgangspunt 
verzorgt Mako Cleaning Service al sinds eind jaren zestig uiteenlopen-
de schoonmaakdiensten voor diverse opdrachtgevers. De ondernemer 
achter het in Oud-Beijerland gevestigde bedrijf is Gerard de Man. Wat 
drijft hem? En hoe ervaart hij de huidige tijd met de extra uitdagingen 
van de coronapandemie?

Bijzondere tijd
Mako Cleaning Service is 
van origine een familiebe-
drijf. Gerard groeide dus 
letterlijk op in de branche. 
Na te zijn gestart op de 
werkvloer bij zijn ouders, 
nam hij het stokje medio 
jaren negentig over en 
bouwde Mako Cleaning 
Service verder uit tot regio-
naal middengroot schoon-
maakbedrijf. ,,We bevin-
den ons nu natuurlijk in een 
bijzondere tijd, dat geldt 
voor onze branchegenoten 
net zo goed. Als onder-
nemer moet je tussen de 
regels door laveren om al-
les draaiende te houden", 
zegt hij over de impact van 
corona. ,,Enerzijds heb je 
te maken met je personeel. 
Zij maakten zich best onge-
rust en kenden soms enige 
angst om op locatie te wer-
ken, zeker als bleek dat er 
daar besmettingen waren 
geconstateerd. Dat vereist 
een andere aanpak. De 
procedures van het RIVM 
zijn daarbij leidend. Maar 
ook opdrachtgevers gin-
gen er op hun eigen ma-
nier mee om. Sommigen 
wilden liever niemand over 
de vloer. Vaak zijn onze 
mensen al voor of na werk- 
en schooltijden aan het 
werk, dus het contact is mi-
nimaal, maar daar houd je 
dan extra rekening mee."

Toegenomen 
waardering
Omdat de nadruk bij het 
terugdringen van de co-
ronabesmettingen op hygi-
ene werd gelegd, kregen 
schoonmakers een ande-
re rol. Hun werk zorgde 
ervoor dat het virus zich 
minder makkelijk kon ver-
spreiden. Daarom werden 
ze tijdens persconferenties 
geroemd door onder meer 
premier Rutte. Gerard con-
stateert dat het aanzien 
van het vak daardoor is 
veranderd. ,,Als zoiets 
wordt gezegd, is dat toch 
een stukje waardering. 
Natuurlijk voelt dat goed. 
Voor de branche is het ook 
positief. Hopelijk blijft dit 
zo, ook als corona achter 
ons ligt. Dat is afwachten, 
maar ik heb wel het idee 
dat de schoonmaakbran-
che serieus wordt geno-
men."

Vakantiegevoel
Als ondernemer komt er ui-
teraard veel op je af. Voor 
Gerard is dit niet anders, 
werk is in principe nooit 
klaar. Het lukt hem gelukkig 
goed om te ontspannen, 
waarbij zijn huidige woon-
plaats Dinteloord ook mee-
helpt. ,,Na enkele jaren 
met plezier in Barendrecht 
te hebben gewoond, ben 
ik het water overgestoken. 

Naar een rustig Brabants 
dorp, waar je toch alles 
kunt vinden. Als ik over 
de Haringvlietbrug rijd en 
daarna het weidse uitzicht 
zie, dan geeft me dat bijna 
een soort vakantiegevoel", 
vertelt hij enthousiast. ,,De 
autorit, met de radio lekker 
aan, is bovendien ideaal 
om het hoofd leeg te ma-
ken. Dan kom ik ontspan-
nen thuis of op het werk 
aan. Daarnaast heb ik 
nog mijn hobby's, zoals 
wielrennen, al ben ik de 
laatste tijd meer een 'mooi-
weerfietser'. Ik volg de 
sport wel, net als voetbal. 

Feyenoord blijft toch mijn 
cluppie."

Week van de 
glazenwasser
Ter afwisseling van zijn da-
gelijkse werkzaamheden 
geeft Gerard als docent 
ook cursussen. Daarnaast 
neemt Mako Cleaning Ser-
vice deel aan bijzondere 
initiatieven, zoals de week 
van de glazenwasser. 
Die staat dit jaar gepland 
voor 6 t/m 17 december. 
In die actieweek tonen 
schoonmaakbedrijven hun 
maatschappelijke betrok-
kenheid. De medewerkers 

gaan langs bij 
zorginstellingen 
om daar een acti-
viteit te doen met 
de bewoners. 
,,Dat kan van al-
les zijn. Van een 
bingo draaien tot 
kerststukjes ma-
ken. We doen er 
al een paar jaar 
aan mee en het 
slaat enorm aan. 
Het is erg leuk 
om de mensen in 
de zorginstellingen op die manier te kunnen verblijden”, 
sluit Gerard af.

Meer weten? Kijk dan eens op www.makocleaning.nl.
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AUTOBEDRIJF KOOY
Oud-Beijerland | Ferrarilaan 5 | 3261 NC | 0186 - 621500
Spijkenisse | Edisonweg 1 | 3208 KB | 0181 - 613544
www.kooymazda.nl | 

PRIVATE LEASE
NU VANAF € 399

PER MA AND

KIES  VOOR PURE  VERF I JNING 
MET DE  MAZDA CX-30 

Met revolutionaire e-Skyactiv X motor:

.  Zuinig met groen energielabel B

.  Krachtig met 137 kW (186 pk)

.  Hoogste veiligheidsscore Euro NCAP*

Mazda CX-30 2021 vanaf € 30.990. Gemiddeld verbruik Mazda CX-30 van 5,6 tot 6,6 liter per 100 km / 17,9 tot 15,2 km per liter / CO2-uitstoot 
127 tot 149 g/km. De vermelde WLTP waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens de nieuwe WLTP-
testmethodiek. Prijzen incl. BPM, BTW en kosten rijklaar maken. Actie geldig bij particuliere/zakelijke aanschaf met uiterlijke aankoopdatum 30 november 
2021 en uiterlijke registratie 31 december 2021. Niet geldig bij zakelijke/private lease of in combinatie met andere acties. Prijzen excl. metallic/mica  
lak en eventuele opties. *Op basis van Euro NCAP testresultaten november 2019 in de categorie ‘Inzittende Volwassene’. Afgebeeld model kan afwijken van 
de daadwerkelijke specificaties. Prijswijzigingen voorbehouden. Zie voor kosten en voorwaarden: www.mazda.nl.

DRIVE  TOGETHER

572958-74183-80793023_Kooy 264x186.indd   1572958-74183-80793023_Kooy 264x186.indd   1 05/10/2021   20:4405/10/2021   20:44

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

Logo

Keuze A

Keuze B

Keuze C

Logo Spreeuwel Netwerk NotarissenLogo Spreeuwel Netwerk Notarissen

van spreeuwel 
netwerk
notarissen

van 
spreeuwel

notariskantoor
van spreeuwel

Eigenaren van een woning moeten 
een energielabel hebben

Column NOTARIS VAN 
SPREEUWEL

Bij de verkoop of verhuur van uw woning bent u verplicht om een 
energielabel beschikbaar te stellen aan de koper of huurder. De regels 
van het energielabel zijn meerdere keren veranderd, voor het laatst op  
1 november 2021. Hierbij heb ik een aantal aandachtspunten voor u 
op een rij gezet.

Als u een woning verkoopt, 
dan heeft u een energiela-
bel nodig. Dit moet er uiter-
lijk zijn op de datum dat de 
akte van overdracht bij de 
notaris wordt ondertekend. 
Als u een woning verhuurt, 
dan heeft u ook een ener-
gielabel nodig. De over-
heid controleert bij de over-
dracht of verhuur van het 
huis of er een energielabel 
is. Als er geen energielabel 
in de landelijke database 
www.ep-online.nl staat, 
dan kunt u als particuliere 
verkoper een boete krijgen van € 435. Als een be-
drijf de fout in gaat, dan volgt een boete van € 870. 
En u moet dan alsnog een energielabel laten maken.

U kunt via www.ep-online.nl controleren of uw wo-
ning al een energielabel heeft, en zo ja, tot wanneer 
het label geldig is. Heeft u nog geen energielabel? 

Dan maakt u een afspraak met een gediplomeerd 
energieadviseur die werkt voor een gecertificeerd 
bedrijf (EP-adviseur). De EP-adviseur komt langs en 
bekijkt in 1 tot 2 uur tijd uw woning. De EP-adviseur 
neemt kenmerken op van de woning, waaronder de 
afmetingen, de aanwezige isolatie van dak en mu-
ren en de aanwezige installaties zoals de cv-ketel 
en zonnepanelen. Aan de hand hiervan maakt de 
EP-adviseur een energielabel. Op het energielabel 
komen ook aanbevelingen voor verduurzaming te 
staan.

Het energielabel wordt door de PE-adviseur geregis-
treerd in de landelijke database www.ep-online.nl. 
Het energielabel is 10 jaar geldig. Niet voor elke 
woning is een energielabel nodig. Hieronder staat 
een beknopt overzicht wanneer een energiela-
bel niet nodig is. Voor een uitgebreider overzicht 
kijkt u op: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ 
energielabel-woningen-en-gebouwen/vraag-
en-antwoord/wanneer-is-het-energielabel-voor- 
woningen-verplicht.

Een energielabel is onder meer niet nodig voor:
• beschermde monumenten volgens de Erfgoedwet  
 of volgens een provinciale of gemeentelijke  
 monumentenverordening;
• recreatiewoningen die minder dan 4 maanden per  
 jaar in gebruik zijn. En met een verwacht energie- 
 verbruik van minder dan 25% van het verbruik bij  
 permanent gebruik; 
• schuren en garages die geen energie gebruiken 
 om het klimaat binnen te regelen.

ACHTERZEEDIJK 57, BARENDRECHT
HAL 12 - 010 415 17 75

INKOOPINKOOP
METAALAFVALMETAALAFVAL
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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.

Albeda breidt opleidingsaanbod Vlaardingen 
uit met bakkersopleidingen
De geur van vers brood. Prachtige taarten. Gebak, 
koek en andere lekkernijen: Een echte bakker bakt 
het! Bakkers weten van aanpakken en doorpakken. 
Creativiteit is minstens zo’n belangrijke eigenschap. 
Van ambachtelijk brood tot verse croissants, van 
bonbon tot luxe taart; als bakker of patissier bedenk 
en bak je de mooiste producten met liefde, tijd, de 
juiste ingrediënten en lekker bovendien!

Vanaf dit schooljaar zijn 
de bakkersopleidingen 
van Albeda Horecacolle-
ge te volgen in de splinter-
nieuwe en hypermoderne 
opleidingsbakkerij: de Ba-
kery Innovation Academy, 
Industrieweg 14 in Vlaar-
dingen. 

De Bakery Innovation Aca-
demy is onderdeel van de 
Food Innovation Academy 
(FIA). Hier werken bedrijfs-
leven, onderwijs en over-

heid samen om de foods-
ector blijvend te kunnen 
voeden met vakmensen, 
kennis en innovaties. Het is 
dé plek waar de bakkers 
van de toekomst worden 
opgeleid! Met vernieuwen-
de technieken leer je alles 
over het bakkersvak, van 
ontwerp en bakproces tot 
decoratie en garnering. 
En dat in een inspirerende 
omgeving om fantastische 
onderscheidende produc-
ten te maken!

Albeda Horecacollege 
biedt in Vlaardingen de 
volgende opleidingen:
-  Uitvoerend bakker 
 (niveau 2);
-  Zelfstandig werkend 
 bakker (niveau 3);
-  Patissier (niveau 4). 

Laat je elke dag inspireren 
door uitdagend, praktijkge-
richt onderwijs! 

Na de opleiding kun je 
direct aan de slag in een 

(ambachtelijke) bakkerij 
of bij een patisserie, een 
bakkerij gespecialiseerd in 
gebak en taarten. 

Interesse? Kom naar de 
open dagen van Albeda op 
11 en 12 november. 

Kijk voor meer informatie op www.albeda.nl of neem  
contact op met het Studie info punt van Albeda.  Bel  
010 290 10 20 of mail albeda@albeda.nl.

Portus Groene 
Hart blijft de grenzen 
verleggen

Groene Hart is dé school in Barendrecht voor vwo, 
havo en mavo, waar je grenzen kunt verleggen. Sinds  
1 oktober zijn we onderdeel van de Portus scholengroep, 
met scholen in Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam. 
We zijn een veilige thuishaven, waar je veel leert en van 
waaruit je aan het eind van je schoolcarrière ook weer 
goed uit kunt varen.

Veilige haven
‘Je kiest voor Groene Hart, omdat je goed onderwijs 
krijgt en je diploma haalt. Zowel de eind- als tussentijd-
se resultaten van al onze afdelingen zijn al jaren stabiel 
en op niveau. Daar zijn wij trots op,’ vertelt Linda Bos,  
afdelingsleider van de brugklassen. ‘Natuurlijk vinden we 
niet alleen cijfers belangrijk; wij kijken ook naar vaardig-
heden en kwaliteiten. Vanuit onze (christelijke) identiteit 
besteden we veel aandacht aan respectvol met elkaar 
omgaan, met recht dus een veilige (thuis)haven’. 

Tweetaling onderwijs en Eureka 
Linda spreekt enthousiast over haar school. ‘We bie-
den op alle niveaus tweetalig onderwijs (tto) aan. Sinds  
mei 2021 mogen we ons een senior tto-school noemen, 
het kwaliteitskeurmerk van NUFFIC voor tto-scholen. Daar-

naast verzorgen we speciaal voor de vwo-leerlingen die 
niet kiezen voor de tweetalige opleiding, het uitdagen-
de Eureka-programma, een voorbereiding op het weten-
schappelijk onderwijs met onderzoek, ontwerpen, onder-
delen als creatief en kritisch denken en ondernemen’. 

Sportprogramma
Naast tto kunnen leerlingen op alle niveaus voor het sport-
programma kiezen. ‘Dit sportprogramma is be-doeld voor 
kinderen die graag met bewegen bezig zijn en ervoor 
openstaan ‘nieuwe’ sporten te leren. Je krijgt niet alleen 
extra uren lichamelijke opvoeding, maar onderneemt 
ook geweldige, sportieve clinics en excursies, zoals een 
heuse wintersportreis. Voor de leerlingen op de mavo en 
havo,’ zo voegt Linda toe, ‘is er bovendien een doorlo-
pende sportleerlijn tot en met het examen. Kortom: er is 
veel te kiezen op Groene Hart, alle leerlingen kunnen hun 
grenzen verleggen!’. 

Portus Groene Hart
Haarspitwei 11
2992 ZB Barendrecht
I: groenehart.calvijn.nl

We willen je graag onze school laten zien. 
Onze open dag is op 28 januari 2022 en de  
informatieavond voor ouders op 1 februari 2022. 
Houd onze website in de gaten voor de data van de 
proeflessen en de masterclasses.

Leerlingen die in een veilige omgeving hun diploma 
op het vwo, de havo of mavo willen behalen, zit-
ten goed op Portus Groene Hart, voorheen Calvijn 
Groene Hart. Met behulp van een veelzijdig lespro-
gramma daagt de open christelijke school iedereen 
uit de grenzen te verleggen. 
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OPEN DAG
27 NOVEMBER
10.00 - 14.00 UUR

MELD JE AAN OP 
DAVINCI-OPEN.NL

MBO-OPLEIDINGEN

133871_DaVinci_OpenDag_PrintADV_128x192_V1.indd   1133871_DaVinci_OpenDag_PrintADV_128x192_V1.indd   1 15-10-2021   10:5615-10-2021   10:56

De wereld ligt voor je open…
Maak je de stap naar het mbo? 
Dan ligt er een wereld aan mo-
gelijkheden voor je open: van 
apothekersassistent tot robotpro-
grammeur en van ondernemer tot 
sportinstructeur. Daarbij hangt het 
er natuurlijk ook een beetje van-
af welke profielkeuze je hebt ge-
maakt. Maar vooral: waar ligt je 
talent en je interesse? 

Misschien weet je 
al precies wat je wil 
doen; hou je heel erg 
van kinderen of van 
auto’s of van koken 
en bakken. Of je vindt 
het belangrijk om iets 
bij te dragen aan de 
maatschappij. Dan 
wil je bijvoorbeeld 
werken in de zorg of 

bij de rechtbank, bijdragen aan een schoner klimaat of 
een app ontwikkelen die helpt om corona te bestrijden.

Maar misschien weet je het nog helemaal niet. Of je vindt 
zo veel dingen leuk, dat je moeilijk kunt kiezen. Of je hebt 
een beperking en je weet niet of je daarmee wel alles 
kan wat je graag zou willen. Of je weet wel wat je wil 

worden, maar je weet niet 
welke studie je daarvoor 
moet volgen.

Wat jouw situatie ook is, 
bij het Da Vinci College 

weten we dat er altijd veel 
meer mogelijkheden zijn 
dan je nu misschien denkt. 
En we helpen je graag je 
kansen te pakken en je ta-
lenten te ontdekken. Wil je 

zelf ervaren of een bepaal-
de opleiding of de school 
echt bij je past? Kom dan 
naar de open dag op za-
terdag 27 november van 
10.00-14.00 uur. 

Je kunt dan de sfeer proe-
ven, informatie verzame-
len, kennismaken met de 
docenten en je vragen stel-
len aan onze studenten.

college

Ontdek en ont- 
wikkel je talent!
Wij bieden je veel moge-
lijkheden om jouw talent 
te ontdekken en te ont-
wikkelen. Op het Dalton 
Lyceum kun je kiezen voor 
gymnasium, technasium, 
atheneum, havo en mavo. 
Je krijgt les in de klas, maar 
werkt ook veel samen met 
anderen aan allerlei pro-
jecten. Natuurlijk wil je op 
school veel leren, maar 
vooral ook ontdekken wat 
je nodig hebt om je verder 
te ontwikkelen.
De activiteiten buiten de 
lessen zijn dan ook heel 
verschillend. Een paar 
voorbeelden: introductie-
dagen voor de brugklas-
sen, (internationale) werk-
weken, gedichtenavonden 

Dalton Lyceum Barendrecht
opent deuren voor proeflessen 
en Open Dag
Het Dalton Lyceum Barendrecht is een openbare school voor gymnasium, techna-
sium, atheneum, havo en mavo. Op onze school dagen we leerlingen uit het beste 
uit zichzelf te halen. Dat kan alleen als ieder kind zich veilig voelt, zich gekend 
voelt en vertrouwen krijgt. Leren en resultaten halen, vinden we belangrijk. Je 
werkt immers naar een diploma. Maar zeker zo belangrijk vinden we dat je jezelf 
mag zijn en dat ieder zijn kwaliteit mag laten zien.

en debatwedstrijden, in 
elk leerjaar vakgebonden 
excursies, het muzikale 
theaterprogramma ‘Live 
on stage’ en de Lego 
League. Op het Dalton 
Lyceum is altijd iets te be-
leven!

Technasium
Het kernvak van het tech-
nasium is O&O (onder-
zoeken & ontwerpen). 
In een hypermoderne 
werkplaats komen leerlin-
gen die houden van ont-
dekkend leren, creatieve 
oplossingen verzinnen en 
experimenteren volledig 
tot hun recht. De leerlin-
gen werken hier aan een 
opdracht uit het bedrijfsle-
ven of overheid, waarbij 
er altijd direct contact is 

met de opdrachtgever. Het 
technasium is mogelijk voor 
havo- en vwo-leerlingen. 

Gymnasium
Ben je geïnteresseerd in 
klassieke talen en de Griek-
se mythologie, dan is een 
gymnasiumopleiding iets 
voor jou! Wij zijn de eni-
ge school in Barendrecht 
waar je een gymnasiumdi-
ploma kunt halen. Op   

 onze school zien 
         we een toenemend      
      aantal gymnasiumleer-
lingen dat ook graag de 
technasiumopleiding wil 
volgen. Daarom hebben 
we ook die combinatie 
mogelijk gemaakt.

Extra vakken
Het is mogelijk extra vak-
ken te volgen zoals het ver-

sterkt talenonderwijs (VTO) 
Engels en de kunstklassen. 
Bij het versterkt talenon-
derwijs werk je toe naar 
internationaal erkende cer-
tificaten of diploma’s. Bij 
de kunstklassen kun je je 
creativiteit, muzikaliteit of 
theatertalent ontdekken en 
verder ontwikkelen.

Organisatie
Onze school is kleinschalig 
opgebouwd in zogenaam-
de basisteams. Leerlingen 
van één of meer leerjaren 
vormen samen met hun le-
raren één team. Daardoor 

Proeflessen  31 januari, 1 februari en 2 februari
Open Dag  4 februari 

Vragen? Neem gerust contact met ons op. 
Je kunt mailen via info@daltonbarendrecht.nl 
of bel naar 0180-642183.

Dalton Lyceum Barendrecht
Zichtwei 1, 2992 ZA Barendrecht
T: 0180-642180, I: www.daltonbarendrecht.nl
E: info@daltonbarendrecht.nl

kent iedereen elkaar snel en 
is er persoonlijke aandacht 
en begeleiding. Elk team 
heeft binnen de school een 
eigen ‘thuisbasis’ met de 
eigen teamleider,  teamas-
sistente, leerjaarbegelei-
ders, klassenmentoren en 
natuurlijk de docenten. Zo 
heeft elke leerling een ver-
trouwde plek.

Resultaten
Het Dalton Lyceum heeft 
sterk ingezet op doorstro-
ming op niveau en heeft al 
jaren uitstekende examen-
resultaten.

Device Ondersteunend Daltononderwijs 
(DOD)
 
Op onze school gebruiken de leerlingen vanaf de 
brugklas de iPad. Niet als doel, maar als middel. 
Om met elkaar samen te werken, om deels ook in 
een eigen stijl te leren. Zo kunnen we differentiëren 
en meer persoonlijk leren mogelijk maken.
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Bij ons in Barendrecht:

In het hart van de Freshport!
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wiedewei.nl

Groene & vertrouwde 
kinderopvang 

Bij Wiedewei, natuurlijk!
We zijn iedere dag zo veel mogelijk buiten

Je kind leert een heleboel over alles wat groeit en bloeit

Je baby krijgt alle ruimte om te kruipen, rollen en op ontdekking 
te gaan in onze babytuin

Peuters werken spelenderwijs aan hun ontwikkeling met leuke en 
leerzame groene thema’s 

Na schooltijd gaat je kind samen met vriendjes op avontuur op 
het buitenterrein

Bij ons heeft je kind de ruimte om zelf de natuur te verkennen en 
ontdekken. Want bij Wiedewei is de natuur overal!

Benieuwd? 
Je bent van harte 
welkom voor een 

rondleiding. 
Stap gerust eens 

binnen of bel (0113) 
760 250 voor een 

afspraak.

Bereken je netto 
maandkosten met 
de online rekentool 
op wiedewei.nl

Lomans is totaalinstallateur en een familiebedrijf dat al meer dan 100 jaar bestaat. Voor de klas van september 2022 zoeken 
wij weer toppers! Wij bieden opleidingen aan in de elektrotechniek, werktuigbouwkunde, Smart Buildings en Safety & 
Security met een volwaardig MBO diploma vanaf niveau 2, 3 en 4.

Werken én leren bij Lomans

Lomans Academy - Amersfoort & Capelle a/d IJssel 
• Opleiding tot echte vakspecialist (MBO niveau 2,3 en 4) 
• Geen saaie lesdagen; leren in een praktijkomgeving 
• Ervaren vakdocenten
• 4 dagen werken + 1 dag theorie (5 dagen betaald!) 
• Aantrekkelijk salaris en eigen laptop

Kennismaken op 2 december?

Stuur ons een whatsapp bericht op 0651116418 of mail naar 

s.lomans@lomans.nl. Meer weten? Scan de QR-code!

onderweg

Energiecoach
Oriënteert u zich op de mogelijkheden van uw woning op het gebied 
van energie besparen of energie opwekken met zonnepanelen? Een 
onafhankelijk gesprek met een energiecoach helpt u. Online of bij u 
thuis. Het kost u niets. 

Vraag nu een energiecoach aan: 
www.onzetoekomstisduurzaam/energiebox-en-energiecoach

Oriënterend gesprek over 
energiebesparing
Een Energiecoach schakelt u in aan het begin van 
het proces van verduurzamen. Bent u verder in het  
proces en heeft u vragen die dieper de materie 
in gaan? Bel voor uw vraag of kom langs bij de  
WoonWijzerWinkel, Directiekade 2 in Rotterdam.  
De Waterbus heeft er een halte (Rotterdam Heijplaat) 
op 5 minuten loopafstand. Parkeren kan voor de 
deur en is gratis. 

Energiecoach online of bij u thuis
Een Energiecoach wil u helpen op de manier waar-
op u dat het meest prettig vindt. U kunt bij ons aan-
geven hoe u het liefst in gesprek wil gaan. Kies uit:

• bellen
• videobellen
• keukentafelgesprek bij jou thuis

Waar helpt een Energiecoach wel/niet mee?
Het is voor u als woningeigenaar goed om te we-
ten wat u kunt verwachten van een Energiecoach. 
De Energiecoach zal u informatie geven over ener-
giebesparende maatregelen, subsidies en financie-
ring. Hij/ zij schetst wat er allemaal mogelijk is. De 
coach besteedt extra aandacht aan kleine, snelle 
en goedkope maatregelen en zal u naar de juiste 
persoon doorverwijzen met complexere vraagstuk-
ken. De coach maakt een op maat gemaakt advies-
rapport. Dit geeft inzicht in wat u kunt besparen. 
Een Energiecoach maakt niet zelf een berekening of 
prijsopgave. De coach adviseert u niet over specifie-
ke producten en materialen. 

Het verhaal van: Paul
"Kookt u met de deksel op de pan?" Met 
laagdrempelige vragen en tips wordt energie 
besparen aan de man/vrouw gebracht. Een 
van de mensen die dit doet is Paul Staken-
burg. Hij is sinds vorig jaar Energiecoach in 
opdracht van de gemeente Barendrecht. Hij 
deelt zelf Energieboxen met energiezuinige 
producten uit en houdt adviesgesprekken over 
de telefoon. Klantcontact

Paul: “Soms krijgt een gesprek, dat een uur kan 
duren, een beetje een andere wending. Dat is 
wel het mooie aan dit werk; het contact met de 
mensen zelf. In mijn banen, waarvoor ik veel 
heb gereisd naar het buitenland, heb ik veel 
klantcontact gehad. Dan weer met mkb bedrij-
ven en dan weer met multinationals.”

Warm en complimenteus
“Ik weet dat ik goed met mensen kan omgaan. 
Het komt er op neer dat je oog hebt voor wat 
de ander belangrijk vindt. Dus toen ik weer werk 
zocht en contact had met de Sociale Dienst zei 
ik direct ‘ja’ op de vraag om te solliciteren naar 
de functie van Energiecoach. Na een gedegen 
opleiding en het kunnen meeluisteren aan de 
telefoon met andere, meer ervaren energiecoa-
ches, kon ik aan de slag. Ik moet zeggen: de 
reacties zijn warm en complimenteus.”

Energiecoach op afstand
“Corona zorgt ervoor dat we nu niet op huis-
bezoek kunnen, maar met de data vanuit het 
Kadaster (bagviewer) kan ik bijvoorbeeld 
zien uit welk bouwjaar een huis is. En als ik 
een box langsbreng dan kijk ik ook altijd even 
naar het huis waar ik dan voor sta. Ik maak 
een soort van mini-scan van de gevel en be-
kijk of er bijvoorbeeld al zonnepanelen op het 
dak liggen.

Later aan de telefoon kan ik zo toch een 
beetje op maat laagdrempelige tips geven. 
Daarnaast vraag ik ook altijd naar de ener-
giejaarafrekening: de meesten weten niet zo 
gauw waar die ligt en hebben al helemaal 
geen idee van wat ze verstoken. Daar valt 
veel winst te behalen!”

Hulp is



IN DE KEUKEN ALLES

DUITSE KEUKENS
NETTO PRIJZEN!
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BARENDRECHT
STOCKHOLM 5 • 0180 848666 • www.reddy.nl

KEUKENS

GEWOON BIJ JOU IN DE BUURT! Reddy is dé formule  
voor de prijsbewuste consument die een eerlijk verhaal verwacht. 
De kracht van REDDY: het prijsvoordeel van een formule, 
gecombineerd met de service van de lokale ondernemer.  
Wie slim is, koopt zijn nieuwe keuken bij REDDY.  
Kom gerust eens langs!

www.intrahuis.nl | 078 202 10 20 | info@intrahuis.nl | Kromme Nering 4 te Heerjansdam

Dat is de 
hoogste 

beoordeling 
in de regio

Onze klanten

waarderen ons 

met een 9,6!!

uw makelaar in 
de regio!

De koop en/of verkoop van een woning is vaak een grote beslissing 
in uw leven! De makelaars van Intrahuis hebben er dagelijks mee te 
maken en helpen u hier graag mee. Jolanda: “wanneer een klant voor
ons kiest bij de aan- of verkoop van een woning, pratern wij u helemaal 
bij over de marktontwikkeling op dat moment en speci� ek voor uw 
type woning”. De hypotheekrente is nog laag, de prijzen 
zijn goed kortom: de ideale periode om een stap te maken!




