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Haal lokaal
de leukste producten haal je om de hoek

“Ik was zo blij met die  
tweede lockdown”
bijzondere verhalen van ondernemers

5x iets voor de kinderen
van zwerfafval opruimen tot shoptips
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Hypotheken     Financiële planning     Verzekeringen

Onafhankelijk advies én zoveel meer 

Onze onafhankelijkheid helpt ons jou het beste advies te geven. 

Maar De Hypotheekshop is nog zoveel meer. We houden van  

ons werk en helpen je graag jouw woonwensen te realiseren. 

We begrijpen wat er voor jou op het spel staat en komen daarom 

onze afspraken na en staan altijd voor je klaar.

Hypotheekaanbieders vergelijken

Als onafhankelijk adviseurs vergelijken we meer dan 40 verschillende 

aanbieders met elkaar. We zoeken naar de gunstigste voorwaarden 

en de laagste rente, passend bij jouw persoonlijke situatie. Zo weet je 

zeker dat jouw hypotheek straks perfect bij je past.

Nu én straks

Wij zorgen dat je geen omkijken hebt naar je financiën. Als je dat wilt, houden 

we jouw hypotheek en je persoonlijke situatie ook in de toekomst in de gaten 

en geven we een seintje als het goedkoper of beter kan. En heb je op een 

ander moment een (financiële) vraag? Ook dan staan we voor je klaar.

Vrijblijvend een afspraak inplannen?

Bel voor een gratis kennismakingsgesprek naar (0180) 62 23 55 of maak 

online 24/7 een afspraak op www.hypotheekshop.nl.

Wij vinden de laagste rente

Door de lage hypotheekrente en aantrekkende  

huizenprijzen is dit hét moment om een woning te kopen.  

De Hypotheekshop vindt voor jou de laagste rente. Check onze site 

voor de huidige top 5 rentes.

Hypotheek oversluiten?

Het kan interessant zijn om je hypotheek om te zetten naar een 

andere hypotheekvorm of bij een andere geldverstrekker onder te 

brengen. Wil je weten of dit interessant is in jouw situatie? Laat je 

vrijblijvend adviseren door de experts van De Hypotheekshop!

De Hypotheekshop Barendrecht
Achterom 60 | 2991 CV Barendrecht
(0180) 62 23 55 | barendrecht1190@hypotheekshop.nl
www.hypotheekshop.nl/barendrecht/

De Hypotheekshop Ridderkerk
Verlengde Kerkweg 1 | 2981 GE Ridderkerk
(0180) 70 80 00 | ridderkerk1193@hypotheekshop.nl
www.hypotheekshop.nl/ridderkerk/

Wil je hypotheken vergelijken of weten wat je maximale hypotheek is? Kies dan voor De Hypotheekshop. Je bent hier 

niet afhankelijk van slechts één hypotheekaanbieder. Bij De Hypotheekshop vergelijken we namelijk alle hypotheken 

en kiezen we de beste voor je uit.

Hypotheken vergelijken en de beste hypotheek voor jou uitkiezen is heel belangrijk. Maar je wilt waarschijnlijk ook 

antwoord op vragen als ‘Wat is mijn maximale hypotheek?’ en ‘Welke hypotheekaanbieder heeft de laagste rente?’.

Vanzelfsprekend kun je voor antwoord op deze vragen ook bij ons terecht.   

 

Ver hoef je niet te reizen. Wij hebben vestigingen in Barendrecht en Ridderkerk. Ook is online adviesgesprek mogelijk. 

Makkelijk hypotheek vergelijken

Wij doen nog veel meer dan hypotheken vergelijken!

Hypotheken     Financiële planning     Verzekeringen

Bel voor een gratis
kennismakingsgesprek
naar (0180) 62 23 55
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Wij bestaa
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KIJK SNEL VOOR ALLE 
INFO OVER ONZE WINKELS,

ACTIES & INSPIRATIE OP

WWW.HOOGENBOEZEM.NL
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etalageinhoud

“Zodra  
de  

telefoon  
gaat,  

houd ik  
van zo’n  

kind”

“Ik was zo  
blij met die 
lockdown”
Pauline, horecaondernemer

24

voorwoord

Op zoek naar dat ene leuke winkeltje? Die mooie plek om met de (klein)kinderen 
naar toe te gaan? Jouw buurt biedt volop kansen om een mooie dag te beleven, 
waarvoor je echt niet altijd de stad in moet. Daarnaast wonen er mooie mensen  
die echt impact maken, die inspireren en je tot nadenken zetten.

Gefeliciteerd. Jij bent een van de eerste lezers van het verse lifestyle magazine  
Etalage. Etaleren betekent letterlijk ‘uitstallen, tentoonstellen’. Als kind drukten  
we onze neus tegen het raam van de winkel, betoverd door wat we binnen  
zagen. Uitkijkend naar het moment dat we naar binnen mochten. In dit geval  
hoef je daarvoor alleen maar de pagina om te slaan.

Mooie verhalen, creatieve ondernemers of interessante plekken uit Barendrecht, 
Albrandswaard en Ridderkerk (de BAR-regio) geven wij graag een podium in onze  
Etalage. Als ode aan iedereen die zijn hoofd boven het maaiveld uitsteekt of iets 
bijzonders doet. Dit magazine is een samenwerking tussen de zakelijke vrienden; 
BAR Lokale Media, Delta Makelaars en Schinkelshoek Communicatie. Geboren  
uit een gezamenlijke behoefte om lifestyle, shopping, horeca, ondernemerschap  
en bijzondere verhalen uit de BAR-regio te bundelen én een podium te bieden.  
Zodat we deze zomer inspiratie kunnen bieden voor al het moois in de buurt.

In deze eerste editie starten we met verhalen van een lokale wereldkampioen  
bakken, een horeca-onderneemster die haar droom verwezenlijkt in coronatijd  
en een familie die al dertien pleegkinderen in huis nam. Maar je leest ook waar  
je goede koffie haalt, wie je planten kan oplappen en waar je de mooiste  
mode-items haalt. 

We zijn benieuwd wat je van de Etalage vindt. En staan erg open voor jouw  
lokale tips. Laat je het ons weten? We lezen je graag!

Veel leesplezier.

team Etalage
Annette, Kim, Maarten, Nick en Willem

Inspirerende verhalen  
uit jouw buurt

Ken je een lokale winkel, 
horeca-zaak of iemand  
met een bijzonder verhaal?  
Tip de redactie via  
redactie@etalagemagazine.nl

Colofon

Etalage Magazine | redactie@etalagemagazine.nl
Redactie: BAR Lokale Media, Delta Makelaars, Schinkelshoek Communicatie
Vormgeving: Schinkelshoek Communicatie
Fotografie: Tijmen Kielen, Robbie ‘t Jong
Oplage: 5.000 stuks
Adverteren: BAR Lokale Media | willem@barlokalemedia.nl
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Bij de Etalage hebben we  
een zwak voor ondernemers. 
Voor de mannen en vrouwen 
die hun nek uitsteken en risico’s 
durven nemen. En waar wij  
als inwoners van profiteren.  
In deze editie twee onder-
nemers die in Coronatijd zijn 
begonnen. Peter Bienefelt van 
bakkerswinkel De Boulanger in 
Rhoon en Pauline Kooper van 
Lunchroom Echt in Barendrecht.

BIJZONDERE
ONDERNEMERS

Ondernemers
in de etalage

verhalen van bi j zondere  
lokale ondernemer s
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“Het was soms  
zo druk, dat er  
verkeershinder  

ontstond.

Natuurlijk gaat het in het ge-
sprek met Peter Bienefelt van 
Atelier du Pain en bakkerswin-
kel De Boulanger in Rhoon, 
over brood. Maar we zijn ook 
nieuwsgierig naar de persoon 
achter de wereldkampioen en 
de weg die naar het kampi-
oenschap leidde. Het werd 
een gesprek over ‘we’ in plaats 
van ‘ik’, over liefde voor het vak 
en over de frustratie van een 
vierde plek.

PETER
BIENEFELT

Je praat steeds over ‘we’, maar het is toch een 
individuele titel?
“Daar heb je, denk ik, gelijk het karakter van mij te 
pakken. Bescheidenheid siert de mens, zeg ik altijd. 
Ik ben niet van borstklopperij. We doen het ook met 
elkaar. De weg naar de wereldtitel is een weg van vier 
intensieve jaren, die we met vier bakkers en enkele ad-
viseurs bewandelen. Ieder heeft zijn eigen discipline, 
maar je trekt met elkaar op. In die tijd deel je veel met 
elkaar, praat je over je producten en leg je probeer-
sels aan elkaar voor. Je bent elkaars sparringpartner. 
En vergeet ook het thuisfront niet. Mijn vrouw Natasja. 
We delen de liefde voor elkaar, maar ook de liefde 
voor dit vak. Ik heb haar in de bakkerswinkel van mijn 
vader leren kennen. We doen het werk samen. Van-
daar dat ik steeds in meervoud spreek. Ook voor De 
Boulanger geldt dat. We doen het met elkaar. Goed 
en fout. Successen en teleurstellingen. Maar je hebt 
gelijk, World Master Baker is een individuele titel, die 
ik mag dragen.”

Terug naar het brood. Kan je zeggen welk  
onverwacht element je de winst bracht.  
Of is dat geheim?
Dat laatste zeker niet. Als je wil mag je al mijn recep-
ten hebben, maar ik beloof je, je zal nooit brood met 
dezelfde smaak bakken. Dat komt omdat de bereiding 
aankomt op de details. Het gevoel. De kennis van de 
producten en hoe ze in het proces reageren. We zijn 
met de bereiding aangewezen op de grillen van de 
natuur. We werken alleen maar met natuurproducten. 
Graan dat gerijpt is in een korte periode met veel 
zon, of in een langere periode met weinig zon, daar 
zit verschil in. Hetzelfde graan, gemalen door twee 
verschillende molenaars, smaakt en reageert in het 
bakproces anders. En dan heb ik het alleen nog maar 
over één ingrediënt. Ik kan dus thuis van alles beden-
ken, maar als ik tijdens de wedstrijd meel krijg dat 
anders reageert, dan moet ik tijdens het proces toch 
gaan aanpassen om het gewenste resultaat te berei-
ken. Daarom is ervaring ook van groot belang. Oe-
fenen, oefenen, oefenen. Ik wil maar wat graag alle 
fouten thuis gemaakt hebben, dan zal ik ze namelijk in 
de wedstrijd niet meer zo snel maken.”
,,Er is dus niet één ingrediënt te noemen dat de om-
mekeer bracht, als je dat bedoelt. Het zijn tal van fac-
toren geweest. Net zo goed zou het met de factor tijd 
te maken kunnen hebben, in plaats van een product. 
Of iets minder toevoegen, in plaats van iets extra’s. De 
grootste verandering was denk ik, dat de voorspel-
baarheid van het product weg was.”

Met Atelier du Pain breng je kennis over op 
andere bakkers in de wereld. Voelt dat niet als 
je eigen concurrenten opleiden?
,,Nee, zeker niet. Ik vind het leuk en inspirerend om 
mijn kennis en ervaring met anderen te delen. Met 
het atelier verzorg ik productontwikkeling, consultancy, 
training en kwaliteitsondersteuning. Het is een genot 
om mijn kennis met vakgenoten te delen en het brengt 
me op veel plaatsen in heel de wereld. Daarnaast is 
het gewoon een businessmodel. De schoorsteen moet 
ook bij ons blijven roken.”
,,Kennis opdoen en ervaring delen, zit er al van jongs 
af aan in. Op mijn 23e was ik de jongste externe 
proefbakker bij een grondstoffenleverancier. Ik trok 
door heel de Benelux om bakkers bij te staan in het 
bakproces.”

Dat brengt mij gelijk bij de vraag hoe je in het 
vak terecht bent gekomen?
,,Ik ben de vijfde generatie uit een familie vol bakkers. 
Mijn vader en oom hadden een bakkerij in Middel-
harnis, waar mijn neef later mee verder is gegaan. 
Van jongs af aan wist ik dat ik bakker zou worden. 
Een leraar op de LTS zag mijn talenten en adviseerde 
mij om naar de opleiding in Wageningen te gaan. Op 
de dag dat ik 16 werd betrok ik mijn kamer in Wage-
ningen voor een vierjarige opleiding. Na de opleiding 
ben ik, via tussenstops bij een aantal bakkerijen zes 
jaar bij de grondstoffenleverancier, waar ik net over 
sprak, gaan werken. Gevolgd door twaalf jaren bij de 
enige Nederlandse meelfabriek in Friesland. Daarna 
ben ik als technisch adviseur bij een grondstoffenleve-
rancier gaan werken die gericht was op het bedienen 
en ondersteunen van industriële bedrijven. Dit was het 
laatste station op weg naar het ondernemerschap. 
Atelier du Pain ben ik echt begonnen als businessmo-
del om mijn kennis over te dragen.”

Nu ook een eigen bakkerij. De Boulanger in 
Rhoon. Ben je uitgekeken op kennisoverdracht 
en het over de wereld reizen?
,,Dat zeker niet. De Boulanger is ontstaan uit een 
proefbakkerij aan huis voor demonstraties, master-
classes, proeverijen, presentaties en trainingen. Van-
uit die geïmproviseerde bakkerij vlogen de warme 
broden over de toonbank. Het was soms zo druk in 
de straat, dat er verkeershinder ontstond. Dat was 
voor mijn vrouw Natasja en mij de bevestiging dat er 
een échte bakkerswinkel moest komen. Het was nog 
lange tijd zoeken naar een geschikte locatie, maar 
toen het pand aan de Rijsdijk 11 beschikbaar kwam, 
was de keuze snel gemaakt. Tachtig procent van onze 
producten bestaat uit desem. Een Franse baquette 
smaakt zoals baquette bedoelt is. Om voedselver-
spilling te voorkomen bakken we zoveel mogelijk op 
aanvraag. Natasja is het gezicht van de winkel en ik 
sta in de bakkerij. We hebben de bakkerij en winkel 
door een glazen wand gescheiden, zodat de klanten 
kunnen zien hoe de producten in de oven gescho-
ven worden. Zo krijgen ze de volle beleving mee van 
beeld, geluid en reuk.”

De top is bereikt. Wat nu?
,,Hoger dan wereldkampioen is er niet, dat klopt. 
Maar dan hebben we het alleen over het wedstrijd-
bakken. Dat is slechts een onderdeel van wat ik doe. 
Ik haal zoveel voldoening uit het delen van mijn kennis 
en het helpen van vakgenoten in het verbeteren van 
hun bakprocessen. Dat stopt niet. Daarnaast vind ik 
het fijn als ik vanuit de bakkerij de klanten met een 
glimlach de zaak zie verlaten. Soms stiekem al een 
stukje van het brood brekend, om te genieten van de 
intense smaak die eraan zit. Echt, dat stukje van mijn 
werk word ik nooit zat.”

Om maar met het laatst te beginnen. ,,Weet je hoe frus-
trerend het behalen van de vierde plek tijdens een wed-
strijd is?”, vraagt Peter als we elkaar in de overweldigend 
lekker ruikende bakkerij spreken. De winkel is gesloten, 
maar Peter en zijn medewerkers zijn volop bezig voor de 
dag van morgen. ,,Vierde is niets. Geen podium, geen 
eervolle vermelding. Niets. Dat was ons een aantal 
keren overkomen en we begrepen maar niet waarom 
onze producten steeds weer buiten de prijzen vielen. Tot 
we een zijweg insloegen. Af gingen van de traditionele 
paden en met meer lef ingrediënten toevoegden en 
variatie in de bereiding brachten.”
,,Vergelijk het maar met topsport. Max Verstappen wint 
wedstrijden door in te halen waar niemand het ver-

wacht of durft. Mathieu van der Poel wint wedstrijden 
door zeventig kilometer solo te rijden, waar iedereen 
van een sprint uitgaat en Ronald Koeman buigt een 
voor velen als verloren beschouwde wedstrijd alsnog 
om, door zijn verdedigers net een metertje meer naar 
voren te laten verdedigen. Het onverwachte element 
maakt het verschil.”
,,Bakresultaten worden tijdens wedstrijden beoordeeld 
door juryleden die voornamelijk Frans georiënteerd zijn. 
Wij gingen met de bereiding een beetje van die Franse 
smaak uit en vergaten er verrassende eigen elementen 
in te brengen. Toen we dat gingen doen, bereikten we 
de podiumplaatsen.”

tekst: Ronald Hooijmeijer - BAR Lokale media

“Tachtig procent van 
onze producten  
bestaat uit desem.” 
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“Toen Rutte de  
tweede lockdown  
afkondigde 
was ik blij.”

Jaren droomde Pauline Kooper 
van een eigen onderneming in 
de horeca, maar toen het zover 
was nam het COVID-19 virus 
de wereld over en leek haar 
droom in een nachtmerrie te 
veranderen. Pauline: ,,Op zater-
dag bekrachtigden we met een 
ferme handdruk de overname 
van Hollandse Heerlijkheid in 
Barendrecht en op zondag ver-
telde minister president Mark 
Rutte tijdens zijn persconferen-
tie dat handen geven voortaan 
uit den boze was en Neder-
land in lockdown ging. Onze 
‘handshake’ kan dus wel eens 
de laatste zijn geweest in een 
hele lange tijd. Wettelijk gezien 
hadden we nog van de over-
name af kunnen zien, maar zo 
zit ik niet in elkaar. Daar waar 
menigeen misschien wel af-
gehaakt had, heb ik in nauwe 
samenspraak met mijn zaken-
partner, goede vriend en steun 
en toeverlaat Dick Tönder, 
besloten door te gaan. Tegen 
de stroom inzwemmen past wel 
bij ons. Lunchroom Echt, op de 
Middenbaan in Barendrecht, 
was geboren.”

PAULINE
KOOPER

,,Het management van Welnesselande wilde graag 
de horecagelegenheid gaan gebruiken, maar het ont-
brak aan het juiste personeel”, legt Pauline uit. ,,Men 
wilde niet alleen de sporters catering aanbieden, 
maar ook de mensen die van de vergaderruimten 
gebruik maakten. Een lang verhaal kort, ik ben de af-
deling op gaan zetten en heb er uiteindelijk tien jaar 
gewerkt. Toen was het genoeg. Had het nog steeds 
prima naar mijn zin, maar was toe aan een nieuwe 
uitdaging. En de wens van een eigen horecaonder-
neming, waar in tegenstelling tot mijn cateringbedrijf, 
de mensen naar mij komen om te eten, was er nog 
steeds.”

Inspiratie 
,,Mijn kinderen, koken en de omgang met mensen zijn 
mijn passie. De kinderen gaan natuurlijk voor alles. 
Maar die andere twee én de drive om te onderne-
men, daar wilde ik nog wel wat mee. Tijdens vakanties 
in Italië of Frankrijk raakte ik geïnspireerd door de 
leuke kleine restaurantjes en traiteurs. Ooit, ooit zou ik 
dat graag voor mijzelf willen. Vorig jaar was het zover. 
Maar het was anders dan ik mij had voorgesteld. 
Het werd een lunchroom. Toen die kans op mijn pad 
kwam, heb ik er wel goed over na moeten denken. Is 
dit wat ik wilde? De locatie op de kop van de Mid-
denbaan in Barendrecht was perfect, met een mooi 
terras. Daar lag het niet aan. Maar een lunchroom? 
Dat was wel een heel ander concept dan in mijn 
dromen. Dus besloot ik er een lunchroom/traiteur van 
te maken en begon het te sprankelen. Ik ben een ge-
voelsmens. Moet dingen voelen, voor ik een beslissing 
kan nemen. Het duurde even, maar na veel wikken en 
wegen werd ik op een ochtend met het juiste gevoel 
wakker. Ik heb Dick gebeld en gezegd dan we ervoor 
zouden gaan. 1 juli 2020 kregen we de sleutel over-
handigd.”

Interieur
,,Geheel naar het idee van mijn inspiratiebronnen, 
wilde ik er een zaak van maken waar de mensen zich 
direct thuis zouden voelen. Een zaak waar ze lekker 
zichzelf kunnen zijn en waar ze met zorg en aandacht 
geholpen worden. Een moodboard maakte inzichtelijk 
hoe het eruit zou gaan zien. Ik ben een liefhebber van 
kunst en cultuur. Met name de schilderkunst van de 
oude meesters spreekt mij aan. Mooie stillevens met 
prachtig licht geschilderd. De wand achterin de zaak 
heb ik dan ook volledig aan de oude meesters ‘ge-
geven’. Hij vormt de sfeer en de warmte die ik als een 
kloppend hart in deze zaak wilde brengen.”

Twijfel
,,Naarmate het tijdstip naderde dat de zaak open 
kon, werd in onzekerder. Catering is toch wel wat 
anders dan een lunchroom, die het ene moment nog 
leeg is, maar in no-time vol kan lopen met mensen die 
allemaal tegelijk geholpen willen worden. Ik heb het 
tijdstip van openen dan ook een paar keer voor mij 
uitgeschoven. En nee, zeker geen ruchtbaarheid aan 
geven, want wie weet wordt het dan hartstikke druk. 
Misschien wel te druk. Uiteindelijk moest het natuur-
lijk toch gebeuren. Op een mooie dag hebben we 
de deuren gewoon geopend. En het werd druk. De 
mensen stonden vaak buiten te wachten. Er stonden 
geen lekkere koeken, broodjes of hartige tarten in 
de vitrine van het traiteur gedeelte. Geen tijd voor. In 

plaats daarvan werd hij gevuld tot een stilleven van 
verse groenten en Italiaanse hammen. We werkten 
ons drie slagen in het rond. Gelukkig, heel gelukkig 
was Madeleine Ouwens bij mij in dienst gekomen. Ze 
is zeer ervaren en een rots in de branding. Acht weken 
duurde die gekte en toen… Toen kondigde Mark Rutte 
de tweede lockdown af. En ik was blij.”

Bezinning
,,Die acht weken waren voorbij gevlogen en een ware 
vuurdoop. De tweede lockdown gebruikten we om 
de traiteur tot leven te brengen. De vitrine ligt nu vol 
met mooie producten. De mensen weten onze afhaal 
dagelijks te vinden. Voor de zaak komen iedere dag 
dezelfde mensen samen. Met een beker koffie in de 
hand bespreken ze de dingen van de dag. Even 
lekker socializen voor ‘Echt’. Ik sta iedere dag in de 
keuken mooie producten te maken en te ontwikkelen. 
Mijn passie. Samen met Madeleine wordt er gewerkt 
aan een stevige fundering. Deze lockdown gebruikten 
we om te analyseren, reflecteren en naar de toekomst 
te kijken.”

Corona
,,In maart vorig jaar hebben Dick en ik besloten tegen 
de stroom in te gaan zwemmen en ondanks corona 
toch de plannen door te zetten. Ik ben geen superwo-
men, geen zakenvrouw van het jaar en ook niet on-
overwinnelijk. Maar als ik terugkijk was het een goede 
beslissing om de plannen door te zetten. Corona 
heeft ons eigenlijk alleen maar een voorsprong gege-
ven. Wij moesten onze zaak direct met alle beperkin-
gen inrichten. Vanaf dag één konden we direct meer 
aandacht en ruimte aan het afhaalgedeelte geven en 
niet te vergeten de catering voor de zakelijke markt. 
Dagelijks bezorgen we de lunch aan kantoren en 
bedrijven. Daar waar anderen uit hun comfortzone 
moesten komen, hun concept en organisatie aanpas-
sen, was het voor ons direct onderdeel van het be-
drijfsplan. Daarmee hadden we dus een voorsprong 
op de rest.”
,,We zijn er klaar voor als we weer mensen op het 
terras en binnen mogen ontvangen. Het voorjaar en 
de zomer komt eraan. Het terras van ‘Lunchroom Echt’ 
op de kop van de Middenbaan is een unieke plek. Ik 
zie er naar uit dat het weer vol zit met blije, tevreden 
mensen. Vanachter het fornuis zal ik met een tevreden 
lach over de pannen heen kijken. Geconcentreerd en 
met passie werkend aan de lekkerste broodjes en 
hartige taarten. Mijn gedachten zullen best wel eens 
teruggaan naar het afgelopen jaar, maar even zo 
vaak naar de toekomst. Boven hebben we nog een 
hele mooie ruimte over. Zo’n ruimte die uitermate ge-
schikt zou zijn voor een extra keuken waar we voor de 
catering zouden kunnen koken. Maar de verdieping 
leent zich ook goed voor grotere groepen. Om zake-
lijke besprekingen te voeren of gezellig afgezonderd 
te genieten met vrienden of familie. Genoeg mogelijk-
heden. Wie weet. Ondernemen zit nu eenmaal in mijn 
bloed.”

Aanloop
Ondernemen zit bij de energieke, enthousiaste vijf-
tiger, in het bloed. Haar eerst geld verdiende ze al 
op jonge leeftijd door een oud spiraalbed om te 
dopen tot trampoline en daar kinderen uit de buurt 
voor vijfentwintig cent, op te laten springen. Of wat te 
denken van het idee om de lege doordrukstrips van 
kauwgom te vullen met mooie vondsten uit de natuur. 
De achterzijde werd zorgvuldig dichtgeplakt en ver-
volgens als een showstrip, te koop aangeboden. Wie 
verzint het? Later zou deze vindingrijkheid haar goed 
van pas komen.  

 

 
Haar liefde om voor anderen te koken, kwam voor het 
eerst tot uiting in de oprichting van ‘De Kleine Bour-
gondier’. Een cateringbedrijf voor feesten en partijen. 
In haar eigen keuken werd het eten bereid, dat ze 
vervolgens op locatie afleverde. Tijdens de zoektocht 
naar een professionele keuken waar ze gebruik van 
kon maken, kwam ze in contact met Welnesselande 
Barendrecht. Daar stond de keuken die ze wenste. 
Ongebruikt. Alleen het tostiapparaat werd gebruikt, 
de rest van de apparatuur stond onder het stof. Voor 
Pauline een uitgelezen kans.

tekst: Ronald Hooijmeijer - BAR Lokale Media

“Tegen de stroom  
inzwemmen past  
wel bij ons.” 
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haal
lokaal

Vitra Eames House Bird | € 170,-
Plaisier Interieur Ridderkerk

www.plaisierinterieur.nl

De jongen, de mol, de vos  
en het paard | € 20,00
‘Wat wil jij worden als je groot bent?’ vroeg 
de mol. ‘Lief,’ zei de jongen. ‘De jongen, 
de mol, de vos en het paard’ van Charlie 
Mackesy is een moderne fabel voor jong 
en oud. De 100 illustraties en de poëtische 
teksten vertellen het verhaal van een bij-
zondere vriendschap, tussen de jongen  
en de drie dieren. De universele lessen  
die ze samen leren zijn stuk voor stuk  
levenswijsheden. 

Boekhandel de Ridderhof Ridderkerk
www.boekhandelderidderhof.nl

Vaas + zijdebloemen | € 250,-
Het Rozenpakhuijs Barendrecht

(vaas € 74,95, boeket zijde- 
bloemen vanaf € 100,00 

Shoppen
in de etalage

Onze winkels geven kleur aan ons  
dorp. En omdat we willen dat die  
kleur blijft, kopen we dus ook lokaal.  
Hier wat toppers om je te inspireren.

Zeep in zak | € 4,95
Wereldwinkel Ridderkerk

www.wereldwinkelridderkerk.nl

Cappuccino kopjes | € 7,95 p.s.
E.very Day Coffee Barendrecht



Chiropractie ondersteunt een 
gezonde levensstijl 

In 2013 openende Bowman Chiropractie haar deuren, Josh en Hilde Bowman runnen samen het 
bedrijf. De aanhoudende vraag naar chiropractische zorg,  

zorgde ervoor dat zij hun team hebben uitgebreid. “Ons team is in de loop jaren uitgegroeid tot 
een team van toegewijde specialisten die hun vak met liefde en passie beoefenen”. 

Waarom is de vraag naar chiropractie zo groot?
Mensen zijn zoekend naar oplossingen voor hun 
klachten en voelen zich ongehoord door de huidige 
gezondheidzorg, waar symptoombestrijding centraal 
staat.

Tegenwoordig wordt onze gezondheid beoordeeld 
door medici die onze symptomen verzamelen en 
samenvoegen voor het stellen van een diagnose of 
het geven van een naam. Op basis van deze gestelde 
diagnose worden patiënten in bepaalde vakjes en 
trajecten gestopt. De focus wordt gelegd op het 
verlichten van de symptomen i.p.v. het aanpakken van 
de oorzaak. De kern van de klachten wordt hierdoor 
genegeerd en de klachten blijven aanhouden. 

Wij onderscheiden ons door te focussen op de unieke 
en individuele persoon om de dieperliggende en echte 
oorzaak te achterhalen van de disbalans in het lichaam, 
die je gezondheid en het functioneren van je lichaam 
beïnvloeden. 

‘De definitie van gezondheid volgens de World Health 
Organization. “A state of complete physical, mental and 

Avenue Carnisse 317, 2993 ME Barendrecht,  • 0180-628775 • info@bowmanchiropractie.nl 
www.bowmanchiropractie.nl 

social wellbeing, not merely the absence of disease.” Vrij 
vertaald naar het Nederlands: “Een staat van complete 
fysieke, mentale en sociale welzijn, niet alleen het 
ontbreken van ziekten’.

Wie behandelen jullie?
Bij Bowman Chiropractie behandelen wij patiënten 
van jong tot oud. Wij behandelen baby’s die last 
hebben van voorkeurshoudingen, huilbaby’s, 
kinderen met lichamelijke ontwikkelingsproblemen, 
zwangere vrouwen, mensen met bekkeninstabiliteit, 
en de meeste voorkomende nek-, hoofdpijn, en lage 
rugklachten. De leeftijd van onze patiënten varieert 
van een paar dagen oud tot ver in de 90 jaar en alles 
er tussenin. Onze filosofie is het in balans brengen 
van het zenuwstelsel en het lichaam door middel van 
chiropractische behandelingen.  

90% van lichamelijke klachten vindt hun oorzaak in de 
wervelkolom. De wervelkolom is de fundering voor het 
skelet en beschermt de hersenen en het ruggenmerg. 
Dit is de reden waarom de wervelkolom voor ons 
centraal staat. Wij behandelen de meest uiteenlopende 
klachten en verwijzen door naar collega-specialisten 
waar nodig.

“De kracht die het lichaam heeft gemaakt, herstelt het 
lichaam. De kracht die ons zenuwstelsel aanstuurt, 
coördineert alle lichamelijke functies. De wervelkolom 
beschermt het zenuwstelsel. 

De functie van je wervelkolom waaronder je houding 
beïnvloed je zenuwstelsel. Stress van lichamelijke 
stress o.a. slechte houding, overbelasting, blessures en 
trauma’s maar ook stress in alle zijn vormen heeft een 
direct negatief effect op het zenuwstelsel en verminderd 
lichamelijke functie. Een goed functionerende 
wervelkolom faciliteert een goed werkend zenuwstelsel 
en gelijk daarmee je gehele welzijn”.

"De kracht die het 
lichaam heeft gemaakt, 
herstelt het lichaam"

Waarom zijn er zo weinig chiropractoren in  
Nederland?
De studie voor chiropractor is er niet in Nederland. Dit 
heeft als gevolg dat er meer vraag is naar chiropractische 
zorg dan dat er chiropractoren zijn. Alle chiropractoren 
die in Nederland werkzaam zijn, hebben de universitaire 
studie tot chiropractor in het buitenland afgerond. 
Mede hierdoor is chiropractie in Nederland een nog 
niet erkend beroep. Om te voldoen aan vergoedingen 
vanuit het aanvullende zorgpakket zijn wij aangesloten 
bij de NCA (Nederlandse Chiropractoren Associatie). De 
beroepsvereniging die staan voor kwaliteit, expertise, 
integriteit en duurzaamheid.
Ons team is internationaal en bestaat uit chiropractoren 
uit Amerika, Zuid-Afrika en Brazilië. Allen spreken 
vloeiend Nederlands. 
Chiropractie wordt steeds bekender in Nederland. 
In Amerika is het bezoek aan een chiropractor net 
zo normaal als het bezoeken van de fysiotherapeut 
en tandarts. Meer en meer mensen zijn proactief 
bij het hebben en houden van een gezond en goed 
functionerend lichaam. Een goed functionerend 
lichaam is de basis van een goede en vooral sterke 
gezondheid, chiropractie is hierin onmisbaar.

Hoe maak ik een afspraak met jullie?
U heeft altijd de mogelijkheid tot het maken van een 
gratis en vrijblijvende ‘screening’ afspraak. Tijdens deze 
‘afspraak worden uw klachten onderzocht en wordt er 
gekeken of de chiropractor iets voor u kan betekenen. 
Afspraken kunnen online via de website www.
bowmanchiropractie.nl of telefonisch via 0180-628775 
worden gemaakt

U bent alleen verantwoordelijk voor uw gezondheid. Stel uzelf de vraag; zijn mijn acties, gedachtes en keuzes die ik nu maak, nu of in de toekomst goed voor 
mij en mijn lichaam.
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www.bowmanchiropractie.nl 
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Mensen
in de etalage

de verhalen van bi j zondere  
mensen ui t  de regio

In deze rubriek zetten we mensen uit Barendrecht, Ridderkerk of  
Albrandswaard en hun verhalen in de etalage. In deze eerste  
editie het verhaal van Petra en Riens Onnink en hun dochters  
Romy (25), Laura (22), Lise (20) Indey (18) en Risha (6) uit Barendrecht.  
Petra en Riens hebben drie biologische kinderen en twee pleeg- 
kinderen. “Ik snap niet waarom mensen ons zo bijzonder vinden.  
Wij zijn een doodnormaal gezin.”

“ZODRA DE  
TELEFOON 
GAAT HOUD  
IK VAN  
HET KIND”
tekst: Annette - Schinkelshoek Communicatie
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Als we binnenkomen in de voormalige aardappelboer-
derij uit 1925 in Barendrecht is gelijk duidelijk dat hier al-
les kan en iedereen welkom is. Gedurende het interview 
lopen dochters in en uit. Een vriend ploft op de bank en 
opa komt de krant brengen. Het grote hart van Riens en 
Petra komt niet van een vreemde. “Oop ging altijd met 
alle kinderen op de fiets naar de kinderboerderij. Hij 
heeft er een speciale fiets ( de ‘Willy-Wortelfiets’ ) met 
een voorzitje voor.” 
Aan de eettafel in het midden van het huis drinken we 
thee en worden we warm ontvangen. 

Eerste pleegkind
Riens en Petra Onnink hebben al drie dochters van 2, 
4 en 7 jaar oud als ze 18 jaar geleden een familielid 
helpen door haar pasgeboren dochter Indey tijdelijk 
in huis te nemen. Petra vertelt: “We waren al betrokken 
bij het gezin en natuurlijk deden we dat. Het was de 
bedoeling dat Indey weer terug zou gaan naar haar 
moeder. We bezochten de moeder elke zondag en 
moeder en dochter gingen een traject in om opnieuw 
aan de hechting te werken. Maar toen werd moeder 
opnieuw zwanger en had ze alle aandacht nodig voor 
de nieuwe baby. Het werd duidelijk dat Indey bij ons 
zou opgroeien”.

Onderprikkeld
Indey, die naast Petra zit en haar verhaal aanhoort, 
zegt: “Mijn biologische moeder heeft altijd gezegd dat 
ik door Petra en Riens met open armen werd ontvangen. 

En ik ben ook zo goed terecht gekomen. Ik zie in mijn 
omgeving ook hoe het anders kan gaan.”
Petra: “We hebben natuurlijk geboft dat Indey al zo 
vroeg bij ons kwam. Daardoor had ze nog niet echt 
een rugzakje. Maar toen ze 18 jaar geleden bij ons 
kwam werd wel snel duidelijk dat het toch niet zo goed 
ging met Indey. De eerste dagen sliep ze alleen maar. 
Ze was onderprikkeld en lachte niet. Maar al na twee 
dagen zagen we haar opbloeien.”

Risha
Indey blijft bij de familie Onnink en groeit op tot een 
vrolijk kind. Als Indey vijf is en alle dochters op school 
zitten besluiten Petra en Riens zich opnieuw aan te  
melden voor een pleegkind. “Ik vond het zo stil thuis,  
ik miste het gewoon”, vertelt Petra.
En toen kwam het telefoontje van pleegzorg. “Vaak krijg 
je maar heel weinig te horen in zo’n telefoongesprek, 
maar zodra ik het aanhoor houd ik al van zo’n kindje. 
Je weet vaak nog niet eens of het een jongetje of een 
meisje is, maar als een kind een thuis nodig heeft dan 
denk ik alleen maar: kom maar naar ons! Kom maar 
in dit doodnormale gezin, met andere zussen, waar 
gesport wordt, waar geleefd wordt.” En zo kwam Risha 
als baby binnen bij de familie Onnink voor een tijdelijke 
periode. “Het was een heerlijke baby, echt een poppe-
tje. Het ging goed met haar. En na een maand of acht 
toonde de familie van Risha interesse om de zorg over 
te nemen. Dat vond ik natuurlijk geweldig.”

Het kindje bleef op een politiebureau. Maar als dat te 
lang duurt, dan zoeken ze een huis voor het kindje. Eén 
keer heb ik een jongen alleen maar in bad kunnen doen 
en wat eten gegeven en toen werd hij alweer opge-
haald.” Dochter Romy vult aan: “Sommige kindjes heb ik 
gewoon nooit gezien omdat ik op school zat. En ik keek 
er ook niet van op als ik thuiskwam en er een Maxi Cosi 
in de woonkamer stond. Maar toen ik puber werd vond 
ik het soms wel lastig hoor dat er een huilende baby in 
huis was. Maar het was nooit zo erg dat ik het niet meer 
wilde. Ik vond het ook altijd heel gezellig.”
“Met een paar ex-pleegkindjes hebben we nog contact 
en dat is best bijzonder, want nog vaker eindigt het 
contact na de overplaatsing,” vertelt Petra.

Niet altijd gemakkelijk
Als je Petra hoort praten over de pleegzorg dan denk 
je dat het altijd goed gaat, maar de realiteit is anders. 
“Eén keer hebben we de plaatsing moeten afbreken. 
Een meisje van drie jaar kwam bij ons thuis en dat ging 
gelijk moeizaam. Maar we dachten geef het een paar 
maanden, dan raakt ze gewend en weet ze wat de 
regels zijn. Maar dat meisje had al zoveel meegemaakt 
en besloten voortaan niemand meer te vertrouwen. 
Toen hebben we haar helaas moeten laten gaan. Dit 
meisje kon niet meer in een gezin wonen. Dat wil je niet,” 
zegt Petra nog zichtbaar aangedaan.
“Ook krijg je soms te maken met rechtzaken, waarbij wij 
als pleegouders als belanghebbende betrokken wor-
den. Dan vertellen we hoe het met het kindje gaat, maar 
alles wat ouders betreft is voor Jeugzorg, daar houden 
wij ons bewust buiten.”

Nu even niet, maar ze kunnen altijd bellen
Petra en Riens staan nu even niet meer op de lijst voor 
pleegzorg. “Ik heb er mijn carrière als medium-care ver-
pleegkundige in een ziekenhuis destijds voor opzij gezet. 
Nu werk ik drie dagen in de week in de Riederborgh als 
opleider en dat vind ik ontzettend leuk. Dat doe ik terwijl 
Risha op school zit. Dat kan ik niet doen als er weer een 
baby zou komen. Mijn ontspanning vind ik in toneelspe-
len bij toneelvereniging Barendrecht en zingen.”
Man Riens is klaar met werken en roept vanuit de woon-
kamer “Maar een baby zou ik nog wel echt leuk vinden 
hoor. Maar ik heb gemakkelijk praten want jij hebt de 
meeste zorg.”
“Ja zo is het”, zegt Petra. “Maar ik heb ook tegen Pleeg-
zorg gezegd, dat ze kunnen bellen als ze echt heel 
erg omhoog zitten. Ja joh, het zit er gewoon in. Ik heb 
nog heel lang een blik babyvoeding, flesjes en zakken 
babykleding in huis gehad. Want je weet het nooit. En 
we hebben onze buren, mijn schoonzus en vrienden ook 
aangestoken met het ‘pleeg’-virus. Zij hebben nu ook 
pleegkinderen. Geweldig, toch?”

Overweeg je zelf pleegzorg? Ga dan naar www.enver.nl

Risha (met prinsessenjurk)  
met haar zussen Romey,  

Indey en Laura en moeder  
Petra. Als de foto genomen  

wordt is Riens aan het  
werk en dochter Lise is in  

Groningen waar ze studeert.

Heb jij een bijzonder verhaal?
Neem contact op met de redactie  
via redactie@etalagemagazine.nl

“Als je de pleegwereld  
leert kennen en ziet  
hoeveel nood er is, dan  
denk je ach, kom maar.”

Petra glundert als ze over dit moment vertelt. Ik vraag 
haar of het niet vreselijk is om een baby die je zo in je 
hart hebt gesloten dan weer te moeten laten gaan. 
Maar de liefde van Petra voor haar kinderen gaat 
duidelijk verder dan haar eigen gevoelens: “Tuurlijk, 
maar een baby terug kunnen brengen bij haar familie is 
toch geweldig. Daar hoort het te zijn. Dat is gewoon het 
allerbeste.”
Maar na twee jaar blijkt dat de familie het helaas niet 
kan volhouden om voor Risha te zorgen. En Risha keert 
terug bij de familie Onnink, maar nu voorgoed. Ze bleef 
en woont nog steeds bij de familie Onnink. Risha ziet 
haar biologische moeder elke maand en heeft ook fijn 
contact met andere familieleden.

Vele kindjes vonden een huis
In de afgelopen jaren mogen veel kindjes een tijdelijk 
‘huis’ ervaren in het gezin van de familie Onnink. “We 
hebben nooit bewust voor pleegzorg gekozen, maar zijn 
er ingerold. Maar als je de wereld leert kennen en ziet 
hoeveel nood er is, dan denk je ach, kom maar.”
Op de vraag hoeveel kindjes zij in hun gezin hebben 
opgenomen is het antwoord typerend: ”Oh niet zoveel 
hoor, want ze blijven altijd lang. Ik denk 13. In het begin 
boden we ook nog noodbedjes aan. Dat is een bedje 
voor een kindje dat buiten kantooruren een plekje nodig 
heeft. Zo was er een keer een jongetje dat ‘s nachts op 
straat liep en gevonden werd door de politie. De politie 
zoekt dan een paar uur naar aanwijzingen in de wijk en 
probeert erachter te komen wat er aan de hand is.
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Winkels en bedrijven
in de etalage

bijzondere zaken

Iedereen is uniek op zijn of haar manier. Maar hoe kun je er nou voor zorgen 
dat je ook onderscheidend bent met je onderneming? Drie bijzondere zaken 
die jou misschien niet eens op het eerste gezicht zo bijzonder lijken, maar het 
wel degelijk zijn: Street Ridderkerk, Chocolamore en Little Red flowers & Plants.  

Wij gingen op bezoek om het verhaal achter de zaak te ontdekken. 

ondernemers die kleur  
geven aan onze regio

Gecombineerd verbruik: 5,6 - 6,6 (l/100 km) / 15,2 – 17,9 (km/l); CO2 - emissie: 126 - 151 (gr/km). Uitstoot- en brandstofverbruiksgegevens zijn gebaseerd op 
tests die zijn uitgevoerd volgens de Europese richtlijnen EU 2018/1832 en 2017/1151. De vermelde WLTP-waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik 
en de CO2-uitstoot zijn overeenkomstig aan de nieuwe WLTP-testmethodiek. De waarden zijn afhankelijk van de gekozen uitvoering en wielmaat. De Hyundai 
‘5 jaar garantie zonder kilometerbeperking’ is alleen van toepassing op Hyundai voertuigen die initieel aan een eindgebruiker zijn verkocht door een erkend 
Hyundai-dealer. Genoemde prijs is een adviesprijs en is excl. metallic lak en eventuele opties. De bedragen verschillen per model. Kijk voor prijzen en voorwaarden 
op hyundai.nl of vraag ernaar bij de erkend Hyundai-dealer. De gedetailleerde garantievoorwaarden zijn beschreven in het service & garantieboekje. Afgebeeld 
model kan afwijken van standaard uitvoering. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Ontdek meer op hyundai.com/nl/noteboom

Autobedrijf Noteboom
Barendrecht: Kamerlingh Onnesweg 32, Barendrecht, tel. 010 - 292 3434
Zuidland: Nijverheidstraat 2, tel. 0181 - 451 922

De nieuwe Hyundai TUCSON.
De weg naar beter.

Hij is er! De gloednieuwe Hyundai TUCSON. Een opvallende verschijning die je zelf gezien moet hebben 
om te begrijpen hoe spectaculair hij is. En er is keus voor iedereen: een 48-volt Mild Hybrid, een Hybrid 
en een Plug-in Hybrid. Uiteraard voorzien van de laatste technologische snufjes en veiligheidssystemen. 
Zo rijdt u altijd comfortabel en veilig. Zelf ervaren? Wij zijn (Coronaproof) weer open op afspraak en een 
proefrit aan huis behoort ook tot de mogelijkheden. Kom verder.

€ 34.995
Hyundai TUCSON vanaf
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Terwijl ik de kledingwinkel inloop veranderen de stoeptegels niet.  
Street Ridderkerk, de naam van de winkel, lijkt hierdoor direct al  
heel duidelijk. Toch zit er veel meer achter. Jeroen, eigenaar van  

Street Ridderkerk, heeft geen standaard herenkledingwinkel.  
Zodra je iets beter om je heen kijkt en een praatje aanknoopt,  
kom je erachter wat Street Ridderkerk uniek maakt in zijn soort. 

Street
Ridderkerk

“Het is geen  
winkel, het is  
een concept”

tekst: Kim Bons - Delta Makelaars

Street Ridderkerk is van dinsdag t/m 
zaterdag geopend, kijk voor de actuele 
openingstijden op de website. 
 
www.streetridderkerk.nl
www.instagram.com/streetridderkerk
 www.facebook.com/streetridderkerk

Dillenburgplein 21
2983 CB  Ridderkerk

Je zal bij Jeroen geen standaard modemerken 
zien. Juist de merken die niet op iedere hoek 
van de straat te vinden zijn, vind je hier. “In het 
begin was het spannend om te starten met 
merken die niet zo bekend zijn, maar dit bleek 
veel beter uit te pakken dan verwacht”, aldus 
Jeroen. “Iedereen wil zich uiteindelijk onder-
scheiden waardoor de minder bekende merken 
een succes blijken te zijn.” 

Achter alles zit een verhaal
Je mag altijd blijven dromen en dat doet 
Jeroen dan ook: “Ik hoef niet zozeer te groeien 
in volume, maar ik wil met name nog groeien in 
mijn creativiteit. Al zou een eigen merk bijvoor-
beeld wel ontzettend tof zijn”. Die creativiteit 
van Jeroen is goed terug te zien in de winkel. 
Achter alles wat je ziet zit een gedachte. De 
muur heeft hij zelf met een hamer aan één kant 
kapot geslagen. Hier hangt de kleding met het 
rauwe randje. Het schoenenrek was officieel 
bedoeld voor Feyenoord, maar was over. Nu 
staat het hier met de sneakers op heuse vo-
gelhuisjes, wat heel praktisch blijkt te zijn. De 
naaimachine komt bij een tante van een klant 
vandaan, de bloemendeur is behangen door 
de vader van de vorige eigenaar van het pand 
en de tekeningen in de paskamers heeft een 
klant uit Schiedam gemaakt. 

Social media, de spil van de winkel, heeft er 
inmiddels voor gezorgd dat de klanten van 
heinde en ver komen om speciaal bij Jeroen 
inkopen te doen. Loop ook eens binnen en kijk 
direct of je nog meer ontdekkingen kunt doen. 
Aanrader.

“Het schoenenrek was 
voor Feyenoord bedoeld.”
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Bij het openen van de deur van de winkel dringt de heerlijke geur  
van chocolade mijn neus binnen en staat de vrolijke en lief lachende  

Annemieke mij al op te wachten. “Jij moet Kim zijn! Kom verder”.  
Wilco, de man van Annemieke en het brein achter al die heerlijke  
geuren, sluit zich er direct bij aan. Een kop thee, bonbons erbij en  

we zijn er helemaal klaar voor. 

Chocolamore
Ridderkerk

“Ik had geen idee  
wat mensen van  
mijn chocolade vonden.”

tekst: Kim Bons - Delta Makelaars

Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag van 09.30 uur tot 
17.30 uur. Zaterdag van 09.00 uur tot 
17.00 uur

www.chocolamore.nl
www.instagram.com/chocolamore
www.facebook.com/Chocolamore.nl

Geerlaan 39a
298 AP  Ridderkerk
 

Wilco en Annemieke, een echtpaar met passie voor 
de zaak. Ooit begonnen als banketbakker bij Joop 
van Vliet, een bekend ‘begrip’ in Ridderkerk, en nu 
al 12 jaar een eigen label. Eerst op de achtergrond.  
Wilco: “Ons label was in meerdere supermarkten te 
vinden, maar ik had geen idee wat de reactie was 
van mensen op mijn chocolade”. Dat veranderde 
in maart 2019 bij de opening van hun eigen winkel 
‘Chocolamore’. 

Het Apennootje
Per jaar wordt er bijna 4.000 kg aan Fair trade  
chocolade direct uit België aan de deur geleverd 
waar Wilco de lekkerste creaties van maakt.  
Annemieke zorgt er vervolgens voor dat alles over 
de toonbank gaat. Annemieke: “De smaken in een 
bonbon verzinnen wij ook zelf, maar soms komt er 
een klant met een idee die ons eveneens goed in 
de oren klinkt”. Wilco vertelt verder: “Doordat wij 
alles zelf doen, is het ook mogelijk om maatwerk te 
leveren, zo onderscheiden wij ons van de grote ke-
ten”. Het handelsmerk van Chocolamore is volgens 
Wilco en Annemieke ‘het Apennootje’. Zonder er al 
te veel over te vertellen: Ik beveel hem zeker aan!

Gedeelde passie
Als echtpaar dag en nacht samen zijn. Voor vele 
een uitdaging, maar bij Wilco en Annemieke straalt 
het geluk er nog steeds vanaf. Misschien is het de 
glaswand tussen de winkel en de werkruimte die 
voor voldoende scheiding zorgt, maar wat is het 
heerlijk om dezelfde passie te mogen delen.  

Uitbreiding
Dit jaar nog wordt de winkel flink uitgebreid. “Van 
60 m2 naar 180 m2 is een flinke uitbreiding, maar 
meer ruimte en opslagruimte is zeer welkom”, aldus 
Wilco. Je hoeft je geen zorgen te maken of je Cho-
colamore dan nog wel kan vinden, want de uitbrei-
ding kan mooi plaatsvinden aan de Geerlaan. 

“Ook klanten verzinnen 
nieuwe smaken.”
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Jouw woning en tuin staan vast al vol met fleurige planten voor het voor-
jaar en de zomer van 2021. Niet? Misschien is het dan tijd om eens langs 
te gaan bij Little Red Flowers & Plants in Barendrecht. Niet alleen kun je er 
een nieuw stekje halen, je krijgt er ook nog eens gratis advies bij. Anouk, 

oprichtster van Little Red Flowers & Plants, weet namelijk alles van planten 
en wil ze graag allemaal een mooi plekje geven. Ook bij jouw thuis.

Little Red FLowers & Plants  
Barendrecht 

“Mensen vragen ook of ik  
hun plant kan oplappen.  

Dat doe ik ook.”

tekst: Kim Bons - Delta Makelaars

Little Red Flowers & Plants

Volg facebook en Instagram om op de 
hoogte te blijven van de beschikbare 
stekjes! 

www.facebook.com/littleredfp
www.instagram.com/littleredfp

Puccinistraat 35
Barendrecht

 

Het begon allemaal met een Plantenbieb in  
Hilversum. Plantenliefhebber en eerstejaars bloem 
student Anouk wist direct wat zij moest gaan doen: 
een Plantenbieb in Barendrecht. Anouk: “Ik heb de 
eerste plantjes in de voortuin neergezet en toen 
was het afwachten hoe het zou lopen”. En het liep! 
De buren waren enthousiast en voor ze het wist 
kwamen er steeds meer mensen langs voor een 
plantje en/of stekje. Anouk vervolgt: “Er komen ook 
mensen langs met hun eigen plant met de vraag 
of ik deze nog kan oplappen. Dit doe ik ook. Al zijn 
sommige planten echt niet meer te redden.” Direct 
een tip van Anouk: “Geef je planten vooral niet te 
veel water. Verdrinking is vaker de ondergang dan 
uitdroging.“ 

Voorliefde voor planten
Dat Anouk een voorliefde heeft voor planten is niet 
altijd zo geweest. “Ik heb eerst een opleiding in 
het toerisme afgerond en vervolgens nog een jaar 
Marketing op het HBO gevolgd, maar toen kwam 
de lockdown”. Een bezoek aan het tuincentrum was 
voor Anouk voldoende om haar Marketing-studie 
stop te zetten. Inmiddels studeert ze in Dordrecht 
aan de Bloemistenopleiding en loopt stage bij het 
Rozenpakhuys in Barendrecht. De Plantenbieb,  
genaamd ‘Little Red Flowers & Plants, gaat daar-
naast gewoon door. “Het is een project voor mezelf, 
wat alleen maar groter wordt!” 
 
Pannenkoekplant
De woonkamerplanten zijn favoriet bij Anouk.  
“Als ik moet kiezen wat mijn favoriet is, kom ik bij  
de Pannenkoekplant uit. Die blijft leuk. Daarnaast 
heb ik juist een stekje gekocht van de Monstera en 
is de Anthurium Clarinervium ook een hele mooie.” 
Tip: zoek ze online eens op! 
 
Meer groen nodig in je leven? Ga eens langs  
of kijk op social media voor de beschikbare  
stekjes en tips. 
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Bent u overdag niet in de gelegenheid om onze praktijk te bezoeken?
Kom dan langs op het spreekuur in het weekend of in de avonduren.

Albrandswaard Anthony van Hobokenstraat 8-10, 3161 KS Rhoon
Barendrecht Hendrikse-Akker 11, 2994 AM Barendrecht

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

Kleinschalige praktijk, voor begeleiding bij zwangerschap,
bevalling en kraamtijd waarbij persoonlijke begeleiding en 
de wens van de cliënten centraal staan.

Je kunt bij ons ook terecht voor kinderwens, echoscopie en anticonceptie

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

www.verloskundigenpraktijkportland.nl

 

20997 MMD Forbo Allura A5 advert.indd   1 06-07-2020   13:28
Zenostraat 214 – 222 - 3076 AZ Rotterdam - Tel. 010-419 90 79 - info@lombardijeninterieur.nl

wwwwlombardijeninterieur.nl

OOK UW WONINGINRICHTER VOOR:
P.V.C. Stroken - Laminaat - Vinyl - Marmoleum - Parket - Tapijt - Karpetten

Gordijnen - Vitrage - Inbetween - Velours - Vouwgordijnen - Binnen Zonwering
 Project Service

Allura pvc stroken Allura pvc stroken 
in hout- en in hout- en 
steenlook. steenlook. 

Niet van echt te Niet van echt te 
onderschiedenonderschieden

kijk op onze website voor uw passende vloer!
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het Kruideniertje

Huis
in de etalage

een k i jk je in een bi j zondere  
woning in de buur t

Van kruidenier, naar kapper, naar brocante winkel, naar woning. 
Een pand waar ontzettend veel mensen binnen zijn geweest  

en een flinke geschiedenis heeft. Dan heb je het over de Dorps-
straat 206 in Barendrecht. De trots van Robert, Nathalie en  

hun dochter, Guusje. Sinds 2017 eigenaren van het pand dat  
in het jaar 1900 is opgebouwd om te dienen als kruidenier. 

Oude vondsten
“Het kruideniertje”. Binnenkort wordt het bord buiten 
geschilderd en zal de woning deze naam opnieuw 
dragen. “We spreken af bij het Kruideniertje!” “Het 
zou toch leuk zijn als mensen het op deze manier 
weer gaan herkennen”, zegt Nathalie. Stiekem 
draagt de woning ook nog de naam kapper, want 
wie heel goed op de gevel aan de achterzijde kijkt, 
kan de letters er nog uithalen. De woning kent een 
flinke geschiedenis en, hoewel Nathalie en Robert 
veel verbouwen, laten zij dit graag terugkomen. 
“De schrootjes zijn allemaal nog oud. In de kelder 
hebben we de kruideniersopslag ontdekt waar nog 
een hele oude poffertjespan en een paar pakjes 
Gladstone sigaretten lagen. Boven zit er een luikje 
in de vloer, waar nu vooral de bedrading ligt en zo 
ontdekken we nog regelmatig dingen van toen”.   
 
Alles door elkaar
De begane grond en kelder zijn inmiddels ver-
bouwd en geheel naar eigen stijl ingericht. Eén 
van de grootste inspiratiebronnen voor Nathalie is 
Andrea Groot. Hoewel hun interieurs totaal verschil-
len, weet Nathalie door haar dat ze niet één be-
paalde trend hoeft te volgen. Nathalie: “Als je van 
alle stijlen iets leuk vindt moet je het gewoon doen. 
Je kunt het prima bij elkaar zetten”. Het maakt de 
Dorpsstraat 206 (extra) uniek. 

“In de kelder vonden we 
nog een paar pakjes 
Gladstone sigaretten”

De buitenzijde van het Kruideniertje wordt dit jaar nog 
onderhanden genomen. Zo wordt alles wat groen is grijs 
en komen de markiezen van jaren geleden weer terug.
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Kandelaar
DOC living, Ridderkerk

shoppen maar

“Je hoeft niet  
een bepaalde  
trend te volgen”

Wil jij het verhaal van  
“Het Kruideniertje” blijven 
volgen? Volg dan vooral 
het Instagram account 
‘binnen-bij-naat’.  
Nathalie zal je hier op de 
hoogte houden van alle 
veranderingen, vondsten  
en ins en outs van deze 
outstanding woning. 

Poster | € 16,99
Poster ‘Sasha’ van Junique

Ornament
Noa May living, Barendrecht
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Buiten
in de etalage

f i jne natuur om de hoek  

Op boerderij de Buytenhof waan je je 
even op vakantie. Doe een wandeling 
door de appelboomgaard en pluk je  
eigen boeket in de pluktuin. Strijk neer 

op het terras van de theeschenkerij waar 
je homemade gebak eet. Ben je met de 
(klein)kinderen? Ze kunnen hun energie  

lekker kwijt in de mooie speelwei. En op de 
terugweg loop je natuurlijk nog even door 

de boerderijwinkel voor die biologische 
kaas en honing van de lokale imker. 

De Buytenhof
Rhoon

tekst: Annette - Schinkelshoek Communicatie
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Lang hoefde Wiard (35) niet na te denken toen zijn  
ouders hem in 2008 vroegen of hij mee wilde werken 
op de boerderij. “Ik was erachter gekomen dat mijn 
studie Logistiek toch niks voor me was. Ik ben niet 
iemand voor een kantoorbaan. De vraag van mijn 
ouders kwam dus precies op het juiste moment.”

“Op deze plek van 90 voetbalvelden groot telen we  
op een natuurvriendelijke manier en alles hier nodigt 
uit om mee te doen. In de boerderijwinkel koop je 
groente die hier geteeld wordt. Er is een zelfpluk  
van appels, aardbeien en bloemen. En we bieden 
dagbesteding aan mensen met een verstandelijke 
beperking of psychosociale problemen.“

Leerzaam
“We krijgen regelmatig bezoek van basisscholen.  
Je ziet dan kinderen uit Rotterdam-Zuid die hier  
opbloeien omdat ze letterlijk de ruimte voelen die  
ze in de stad niet kennen. We leren ze hier in de  
moestuin hoe groente groeien. Dat is heel leerzaam 
voor hen. Maar ik verbaas me er ook over hoe  
weinig volwassenen soms nog weten van de natuur. 
Laatst vroeg een volwassen man hoe vaak ik per jaar 
appels kan plukken. Blijkbaar is er voor iedereen nog 
een hoop te leren.”

Geen vetpot
Tijdens het interview op zaterdag is het ontzettend 
druk. De parkeerplaats is overvol en er staat een flinke 
rij voor de boerderijwinkel. Je zou denken dat hier 
goed geld wordt verdiend. “Dat is helaas niet waar. 
Vandaag is een top dag, maar ook op rustige dagen 
moet ik mijn kosten dekken. Met 10 man personeel  
en meer dan 100 vrijwilligers is het hard werken voor  
Wiard. Maar dat geeft niet, ik ben zo blij dat ik hier 
elke dag mag rondlopen.”

“Laatst vroeg een man  
hoe vaak ik per jaar  
appels kan plukken”

De Buytenhof
Rijsdijk 98
Rhoon

facebook.com/debuytenhof
www.debuytenhof.com
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klassiek meteen moderne twist

Eten
in de etalage

een inter v iew én recept  
van een horecaondernemer

Een restaurant, bistro en partycentrum in één. De Wevershoeve is veelzijdig  
en is voor zowel een avondje dineren als een bruiloftsfeest een aanrader.  

Met de wisselende menukaart is de Wevershoeve aantrekkelijk voor jong en 
oud. Echter blijven er altijd de klassiekers. Zo mag volgens de Wevershoeve  

de zeetong absoluut niet van de menukaart verdwijnen. Hoewel het een  
klassiek gerecht is en misschien niet de grootste uitdaging voor een chef,  

blijft dit de favoriet bij gasten. Samen met de chef, Stefan, worden de gerech-
ten steeds moderner en wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met de 
wensen van gasten. Dat is dan ook te merken aan het bijgeleverde recept. 

Stefan, sinds 3 jaar chef bij de Wevershoeve, kon 
eerder koken dan lezen en schrijven. Nee, nu is dat 
wat overdreven, maar het zat al vroeg in de vingers. 
Stefan: “Ik ben direct van de basisschool naar de 
koksschool gegaan. Toen kon dat nog.” Op zijn 21e 
mocht hij zijn eerste baan als chef aannemen en in-
middels zijn we alweer 12 jaar verder. Natuurlijk brand 
dan bij ons de vraag, waarom is dit beroep zo leuk? 
Stefan: “Misschien wel een beetje ouderwets, maar ik 
vind het leuk om mensen gewoon een toffe avond te 
bezorgen. Het is niet dat je alleen ‘wauw’ wil horen 
om de opmaak of om de smaak, het gaat om het 
hele pakket. Daarnaast is het heel gaaf om te zien 
dat collega’s jouw opmaak overnemen en blijft het 
een uitdaging om aan alle wensen van de gasten  
te kunnen voldoen.”

“Ik vind het leuk  
mensen een toffe  

avond te bezorgen.”

Wevershoeve
Noldijk 41a 
2988 CD Rijsoord

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag  
12:00 uur – 22:00 uur
Zaterdag en zondag:  
15:00 uur – 23:00 uur

www.wevershoeve.nl
Ook actief op Instagram en Facebook 

recept  
pavlova en melba
Pavlova en Melba is een combinatie van de  
bekende desserts Peche melba en Pavlova.
Dit recept is een van onze favorieten en is zeer  
geliefd. Dit dessert is gluten en lactose vrij!
Bereidingstijd:  
Voorbereiding ca. 10 minuten  
Bereiding ca. 10 minuten
Oventijd ca. 4 uur 

Igrediënten voor 4 personen
De eiwit schuiten
Eiwit van 6 eieren
300 gram suiker
2 tl citroensap
4 tl maïzena 

De garneringen 
4 bollen Frambozen sorbetijs 
12 Boerenmeisjes (in brandewijn ingelegde abrikozen, 
gepocheerde perzik kan ook)
25 gr. geschaafde amandelen
150 gr. frambozen (evt. diepvries)
25 gr. suiker 
50 gr. rozijnen 
100 ml lactose vrije vanillesaus (alpro) 

Bereiding
Voorbereiding:
Verwarm de oven op 100 graden
Maak een kom en garde vetvrij

De eiwit schuiten:
Klop de eiwitten met het citroensap en de maïzena 
stijf, voeg tijdens het kloppen de suiker langzaam toe. 
Verdeel het eiwit op een bakplaat, bij voorkeur op  
een bakmatje of bakpapier, in gelijke delen van ca.  
15 cm lang en 10 cm breed. Droog deze vervolgens  
4 uur in de oven. 

Zet een pan op matig vuur met 50 gram frambozen,  
50 ml water en de suiker en laat dit 5 minuten door-
koken. Voor een extra glad resultaat kunt u dit pureren 
met een staaf mixer. Laat vervolgens afkoelen. Doe  
het amandelschaafsel in een droge pan en rooster 
deze op hoog vuur tot ze licht kleuren.

Het opmaken van het bord 
Leg de Pavlova schuiten in het midden van het bord 
en sla met de achterkant van een lepel op de bolle 
kant van de schuit tot er een gat ontstaat. Snij de  
boerenmeisjes in 3 smalle stukjes, verdeel de stukjes 
speels op en om de Pavlova, doe dit ook met de  
rozijnen, frambozen en frambozensaus. 
Leg dan een bol ijs in de open kant van de Pavlova  
en drapeer een paar goede lepels vanillesaus over  
het dessert. Bijna klaar.. als laatste alleen nog het 
amandelschaafsel verdelen en snoepen maar!
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marketingconcepten | design | producties

uw klant 
bereiken?

BEKIJK ONZE BEDRIJFSVIDEO

Bar Lokale Media is onder andere uitgever van 60.000 huis-aan-huis kranten wekelijks verspreid in Barendrecht, 

Albrandswaard en Ridderkerk. Met een lezersbereik van 80 procent is het bereik van de papieren krant nog steeds 

groot. Maar ook onze online platformen scoren hoog. Onze klanten ervaren dat een mix van online en offline 

bereik, maximaal rendement biedt. Met maatwerk brengt ons team u bij uw doelgroep. 

Wilt u ook meer bereik met uw advertenties?

INFORMEREN, INSPIREREN & AMUSEREN

partner van de etalagewww.barlokalemedia.nl
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Uit en thuis
in de etalage

uit- en  
thuistips

Pal onder de Van Brienenoordbrug 
in Rotterdam wandel je in 45 minuten 

een rondje over het Eiland van Brie-
nenoord. Je waant je in een prachtig 

natuurgebied met bos, grasvlakten, 
open water, kleine poelen en een heuse 

getijdengeul. Er komen allerlei soorten 
vogels, planten en vlinders voor. De 

natuurspeeltuin, het eindeloze viswater 
en de volkstuinjes zijn een verademing. 

Met recht hét rustpunt in de grootste 
werkstad van ons land en echt een rare 

plek. Alsof je in het decor van een film 
bent beland. Op dit moment wordt er 

gewerkt op het eiland door de  
gemeente Rotterdam om het nog  

mooier te maken. 
Bezoeken? Parkeer je auto vóór de  

brug op de kade langs het Hoendiep  
of kom met tram 23 (stap uit bij halte  

Feyenoord, daarna is het nog 10  
minuten lopen).

Eiland van Brienenoord
Hoendiep, 3077 AX Rotterdam

LEKKER THUIS: ON DEMAND
Iedere editie nemen we interessante releases door op de video on 
demand-kanalen. Deze keer aandacht voor de komende parels op 
on demand videoplatform Disney+.

Boba Fett is terug
Zoals te zien in een verrassende aftiteling na de seizoensfinale 
van The Mandalorian, gaat de reis van de legendarische premie-
jager verder in ‘The Book of Boba Fett’. Jon Favreau, uitvoerend 
producent van The Mandalorian, bevestigde dat de nieuwe serie 
momenteel in productie is en in december 2021 zal verschijnen, 
alleen op Disney+. Boba Fett maakte zijn debuut op het grote 
scherm in Star Wars: The Empire Strikes Back uit de jaren 80 en 
werd meteen een favoriet bij fans.

 
All access bij Feyenoord
Feyenoord heeft de Nederlandse primeur met een serie op een 
groot internationaal videoplatform en is bovendien de eerste 
Europese voetbalclub waarover The Walt Disney Company een 
documentaire maakt voor Disney+. De serie zal bestaan uit acht 
afleveringen en wordt geplaatst op het onderdeel STAR. Vanaf 
welk moment alle Feyenoord-supporters en andere voetballiefheb-
bers van de all-access documentaire over de stadionclub kunnen 
genieten wordt op een later moment bekend gemaakt. 

Verbeter je Nederlands
met het online taalcafe

Bij het Online Taalcafé oefen je met Nederlands spreken 
vanuit je eigen huis. De les bestaat uit allemaal leuke online 
oefeningen op verschillende niveaus. Je doet het via een 
video-app en laagdrempelig in een klein groepje. Samen  
met een taalcoach. Elke donderdagavond tot en met 24 juni 
van 18.30 uur tot 20.00 uur. 
www.debibliotheekaanzet.nl/activiteiten

Pitch&Putt met lunch 
to go
Lekker de green op met een lunch to go? 
En achteraf een heerlijk ijsje. Een leuke 
corona-proof activiteit voor het hele gezin 
(+8 jaar) vind je bij Abel in Rhoon.  
Pitch&Putt is een laagdrempelige variant 
van het gewone golf. Je hebt er geen 
golfervaring voor nodig. Dus op naar 
Poortugaal voor een leuke middag uit.
www.abel-golf.nl 
Albrandswaardsedijk 194, Poortugaal

Foto: Disney+

Op een onbewoond 
eilaaaaaand
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In een tijd waar online shoppen groter is dan ooit, laat  
de 32-jarige Carola met Pakkie An zien hoe een offline 

winkelbeleving ook in een dorp als Ridderkerk kan werken. 
“Ik groei nog elk jaar. Maar zonder het online aspect kan ik 
niet meer. Een dag niet gepost, is een dag niet verkocht.” 

Waar jij shopt is jouw
Pakkie an

Fashion
in de etalage

“Ik weet dat  
ik mijn volle 
potentie  
gebruik”

tekst: Annette - Schinkelshoek Communicatie

passie 
voor de 
aarde

Bij Aardoom Hoveniers hebben we een passie voor de aarde.  
Daarom kijken we in onze ontwerpen altijd hoe we bestaande  

materialen zoals tegels, een boom of struik kunnen 
hergebruiken. Zo verkiezen we de aarde boven geld.

www.aardoomhoveniers.nl 

Dionysios,
eigenaar
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“Een hippe 
garderobe 

kan niet 
zonder

mom-fit 
jeans”

Therapeutisch
Winkelen in de dames- en kinderkleding- 
winkel Pakkie An is hoe je je tijd als jonge 
vrouw het liefst besteed: je drinkt koffie,  
kletst met Carola of Suzanne alsof je met  
een vriendin praat en ondertussen shop  
je de laatste mode-items bij elkaar.  
“Er komen hier veel vrouwen van 30+  
met weining tijd'”, vertelt Carola. “Ze willen  
het complete plaatje shoppen en onder-
tussen ook persoonlijkheid ervaren. En dat 
bieden we hier. In deze winkel hebben al 
zoveel mensen hun hart gelucht. Shoppen 
hier is bijna therapeutisch”, lacht ze.

Volle potentie
Vijf jaar geleden startte Carola haar winkel 
na haar studie aan de Artemis Styling  
Academie. “Ik houd er zo van om dit te doen. 
En ik weet dat ik mijn volle potentie gebruik. 
Ik hoor mensen wel eens klagen dat hun 
talenten in hun werk niet worden benut.  
Dat heb ik niet. Ik ben creatief en heb veel 
mensenkennis en daardoor ben ik goed in 
klantenbinding.” 

Social media
“Ik heb altijd erg vastgehouden aan een 
offline winkelbeleving, maar zonder social 
media kan ik niet meer. Hierdoor bereiken  
we ook mensen die aan de andere kant van 
het land wonen. 20% tot 30% van mijn ver-
kopen gebeurt rechtstreeks via social media. 
Maar veel verkopen doe ik indirect via social 
media. Heel vaak komen mensen ‘s middags 
in de winkel door een post die ze ‘s ochtends 
hebben gezien.  
Er zijn momenten dat ik geen zin heb om 
24/7 ‘aan te staan’ maar gelukkig heb ik 
daar inmiddels een balans in kunnen vinden. 
Als je bereid bent om mee te bewegen als 
ondernemer kunnen er mooie en grote din-
gen gebeuren. Instagram Reels is daar een 
voorbeeld van. Ondanks mijn verzet vooraf-
gaand, bleek dit wel een hit.”

Pakkie An
Koninginneweg 65
Ridderkerk

facebook.com/pakkieanridderkerk
instagram.com/pakkieanridderkerk
www.pakkiean.com

Tips van Suzanne
Eigenlijk vind ik dat alles kan en niets te gek is.  
Een broek met een jurk erover? Doen! Maar ga je liever  
voor safe, kijk dan wat mooi staat bij je figuur. Als je  
schouders wat breder zijn, kies dan voor een V-hals en  
vergeet dan de pof-mouw of de schoudervulling. Bij  
brede heupen maakt een broek met rechte pijpen slank.

Beigetinten  
en grove  
schoenen  
zijn dé  
trends  
van deze  
zomer.
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Bel 085-065-5292Bel nu voor een vrijblijvende afspraak

LAAGSTE PRIJSGARANTIEDIRECT LEVERBAAR HOGE KWALITEIT GRATIS PROEFZITTEN BIJ U THUISGARANTIE TOT 10 JAAR

Heerhugowaard
W.M. Dudokweg 32
1703 DB Heerhugowaard
ma t/m vrij: 09:00-17:00
za: 10:00-17:00
Zo: gesloten

Udenhout
Kreitenmolenstraat 43A
5071 BA Udenhout
Ma: 12:00-17:00
Di t/m za: 09:00-17:00
Zo: gesloten

Barendrecht
Dorpsstraat 74
2992 BE Barendrecht
Ma: 12:00-17:00
Di t/m za: 09:00-17:00
Zo: gesloten

Demonstratie 
aan huis?

Bel 085-065-5292

TOT WEL €1000 INRUILKORTING!*

1000 KLEUREN IN STOF EN LEER
WIJ ZIJN GEOPEND OP AFSPRAAK

AL 
FAUTEUILS 

VANAF
€ 695,-

Mogelijk met massage

Elektrische lendesteun

Verwarming

USB

Tiptoets

Tot wel 5 motoren

Maatwerk

Middenbaan 24, 2991 CT  Barendrecht • Tel.: 0180-472993 • Info@lunchroomecht.nl • www.lunchroomecht.nl

LUNCHROOM
Het adres in Barendrecht  waar mensen gezellig samen komen en genieten van een echte 

kop koffie met voor de lekkerbek genoeg keuze uit ons handgemaakt gebak, natuurlijk 

met echte slagroom.

Genieten van een heerlijke lunch die met liefde en passie bereid wordt.

Of zomaar even gezellig bijkletsen onder het genot van een goed glas wijn met een 

heerlijke lekkernij en natuurlijk lekkere muziek.

 

Echt een plek waar nog oog voor detail is en er goed voor je gezorgd wordt met echte 

ingrediënten en persoonlijke aandacht. Alles waar wijzelf zo gelukkig van worden.

 

TRAITEUR
Lunchroom echt is ook een plek waar u zomaar even binnen kan wandelen en een kijkje 

kan nemen want in onze traiteur staat een diversiteit aan versproducten gerechten en 

hapjes voor ieder moment van de dag voor u klaar.

Wij koken dagelijks gevarieerde verse maaltijden en nemen je mee op reis. Wij houden 

van bourgondisch en laten ons inspireren door de mediterrane keuken en haar verse 

gerechten.

Kortom wij staan klaar voor onze klanten zodat u thuis kan genieten van lunchroom echt.

Wij verzorgen ook 
uw zakelijke lunch! 
Online bestellen of informeer  
naar de mogelijkheden.

Openingstijden:

Maandg t/m vrijdag   
10.00-18.00 uur

Zaterdag           
10.00-17.00 uur
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Kinderen
in de etalage

leuk voor  
de kinderen

Na het succes van vorig jaar 
wordt er dit jaar in Barendrecht 
tijdens de zomervakantie weer 
een programma voor kinderen 
georganiseerd.  
Het zomerprogramma wordt  
Barendrecht breed georgani-
seerd door verschillende maat-
schappelijke en culturele partij-
en. Er wordt nog gewerkt aan 
het toffe programma van meer 
dan 60 activiteiten, maar we 
mogen er vast een paar verklap-
pen: waterfestijn, muurschilderen, 
FIFA toernooi, DJ workshop, 
toneel workshops, 3D printen, 
spoken word workshop,
 

escaperoom, bioscoopmidda-
gen en nog veel meer. Er is voor 
iedereen tussen de 0 en 25 jaar 
iets te doen. 
Het hele programma wordt  
bekend gemaakt via de kranten, 
social media en is via de web-
site jongerenwerkbarendrecht.nl 
terug te vinden. Vragen? Neem 
dan contact op met het jonge-
renwerk van KijkopWelzijn via 
jongerenwerk@kijkopwelzijn.nl. 

Kijk voor de zomeractiviteiten in 
Ridderkerk op facetridderkerk.nl 
en in Albrandswaard op
jongerenwerkalbrandswaard.nl

Zomeractiviteiten in  
Barendrecht

Bakken met de kinderen is heerlijk op  
een regenachtige dag. En ben je bang  
dat je in de verleiding komt om alles zelf  
op te eten? Pak het leuk in en geef het weg. 
Alle mogelijke bakaccessoires koop je trouwens  
in de buurt bij Taart en Decoratie in Ridderkerk. 
Maar pas op, want je wordt er erg hebberig van.
www.taartendecoratie.

Bakken  
(en snoepen)

De lange  
rok is  
dé trend  
deze  
zomer 

Zwerfafval in je straat? Maak er een  
stoere missie van. Doe je hesje en 
handschoen aan, pak je grijper en  
wordt de held van de buurt. Dat lege  
cola blikje of dat mondkopje: jij zit er  
bovenop! Kinderen uit de gemeenten  
Barendrecht, Albrandswaard en  
Ridderkerk kunnen een gratis  
zwerfafvalpakket opvragen bij  
de gemeente.  
>> www.onzetoekomstisduurzaam.nl/ 
zwerfafvalmateriaal

Zwerfafval:  
je zit er bovenop

Deze ketting van Navalon and 
Dante is het helemaal. Voor 
moeder én voor kinderen.  
Maar pas op want je dochter 
wil hem niet meer af en dan 
krijg je gekke kleurcombinaties 
als deze. Mag allemaal.
Jurk € 55,-, Ketting € 19,95
Pakkie An, Ridderkerk  
www.pakkiean.nl

Ketting van stof

Deze stoere combinatie voor 
girls (maat 128 tm 176) hangt  
nu in de winkel van ‘t Schaapje.  
De lange rok is zowel bij  
volwassen dames als bij girls 
helemaal de trend. Een leuke 
top erop, afstylen met een  
cowboylaars en gebruik de 
Middenbaan als catwalk.
Rok € 37,95, top € 19,95
‘t Schaapje, Barendrecht  
www.tschaapje.nl

Steel 
de show
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Socials
in de etalage

de al ler leukste  
lokale social  accounts

Eef deelt op haar account haar passie; trainen op 
een fijne buitenlocatie. Deze Ridderkerkse startup 
sjeest met haar bakfiets naar de tofste plekken om 
buiten te trainen met enthousiaste groepen. 

instagram.com/eef.bakfietsgym
facebook.com/eef.bakfietsgym

Eef Bakfietsgym
bakfiets vol fitnessmaterialen

Buijtenland van Rhoon is de naam van de mooie 
polder tussen Barendrecht en Rhoon, aan de rand 
van Rotterdam. Hier boeren ze natuurinclusief en 
zo ontstaat er veel bloem en kleur in de akkers!  
Volg dit account en laat je opvrolijken door mooi-
ste natuurfoto’s en tips.

instagram.com/buijtenland
facebook.com/BuijtenlandvRhoon

Buijtenland van Rhoon
over de lokale natuur

Doen wat je mooi vindt. Het kenmerkt Roby.  
Roby deelt haar leven met haar drie meiden  

en man op Instagram en met ruim 10.000  
volgers doet ze dat met succes. Met haar  

passie voor kleding en woningstyling weet  
zij een fantastische feed te creëren. 

instagram.com/roby.dijkshoorn

Roby Dijkshoorn 
over kinderen, styling en kleding 

HUIS KOPEN 

OF VERKOPEN?

DELTA MAAKT 

HET VERSCHIL

UW HUIS IN DE ETALAGE?
Geen huis is hetzelfde. Ook de aanpak niet. 
Een huis goed verkopen is meer dan een bord 
in de tuin en een foto op internet. Het beste 
resultaat is gebaseerd op de beste kennis en 
de meeste ervaring. Delta Makelaars bewijst 
zichzelf tijdens het verkooptraject. Gedurende 
dat proces komt onze meerwaarde pas ècht 
goed tot z’n recht. 

LOKAAL GEWORTELD
Onze klanten waarderen ons gemiddeld 
met een 9.2. En dat is niet zomaar. Wij 
hebben jarenlange ervaring als makelaar 
in Barendrecht & Riddderkerk en ruime 
kennis van de regio. Ons vak is onze passie. 
Uitstekende resultaten en blije klanten zijn 
onze uitdaging. Harder lopen, dieper graven. 
Meer weten, meer ervaring en beter adviseren. 
Lokaal geworteld. 

PMS 3308

PMS 219

PMS 802

Yellow

PMS 573

PMS 573 - 50%

Frutiger 45 Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890!@#$%^&*()_+

Frutiger 55 Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890!@#$%^&*()_+

Frutiger 65 Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890!@#$%^&*()_+

Frutiger 75 Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890!@#$%^&*()_+

VAG Rounded Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%^&*()_+

WAT IS JOUW HUIS WAARD?
Profiteren van de gestegen prijzen 

in jouw buurt? Vraag dan een gratis 

waardebepaling aan via deze QR-

code. Een ervaren collega met kennis 

van de buurt en de huizen in jouw 

wijk neemt dan snel contact op om 

een afspraak in te plannen.

BARENDRECHT & RIDDERKERK
WWW.DELTAMAKELAARS.NL

FACEBOOK /DELTAMAKELAARS

INSTAGRAM /DELTAMAKELAARS



WILLIAM
VAT Salon de

CoiffurE

Persoonlijke verzorging en 
haarmode op hoog niveau.
U bent van harte welkom!

Welkom

Schoonheidsinstituut PUUR I BEAUTY 010-404 81 66 instituutpuurbeauty.nl 
Salon William Vat 0180-618 645 salonwilliamvat.nl Lindehoevelaan 24 2991 EL Barendrecht

WILLIAM
VAT Salon de

CoiffurE

Persoonlijke verzorging en 
haarmode op hoog niveau.
U bent van harte welkom!

Welkom

Schoonheidsinstituut PUUR I BEAUTY 010-404 81 66 instituutpuurbeauty.nl 
Salon William Vat 0180-618 645 salonwilliamvat.nl Lindehoevelaan 24 2991 EL Barendrecht

OPENINGSTIJDEN: 
Ma. - Do.  8.00 - 18.00 uur 
Vrij.  8.00 - 20.00 uur 
Za.  8.00 - 17.30 uur

Middeldijk 75 • 2992 SH Barendrecht • Tel 0180-621298
WWW.HETROZENPAKHUIJS.NL

OPENINGSTIJDEN: 

Accessoires voor binnen én buiten!
Wĳ  zĳ n dealer van o.a. Countryfi eld, PTMD, Fi drio, Silk-ka, 

HS, Lacros se en Vellutier. Een mooie collectie merken met diverse 

accessoires om van uw huis een echt thuis te maken. 

Op zoek naar iets nieuws voor in huis of in de tuin? 

Met de laatste trends helpen wĳ  u altĳ d graag voor wat 

ex tra sfeer of leuke decoraties in huis!

HET ADRES VOOR WOONINRICHTING 
IN BARENDRECHT EN OMSTREKEN!

‘t Vlak 5   |   Barendrecht   |   0180 - 62 26 66 
info@vanhemertwoonsfeer.nl   |    www.vanhemertwoonsfeer.nl

Kwaliteit staat bij ons hoog in het 
vaandel. Niet voor niets zijn wij al 
ruim 30 jaar dé interieurspecialist 
van Barendrecht en omgeving.

Service is ons bestaansrecht. 
Onze medewerkers helpen u 
graag met alles wat u nodig heeft 
voor uw interieur. Van advies tot 
verkoop en van levering tot het 
leggen van vloeren. Alles voor 
een tevreden klant.

Ieder interieur is anders en 
iedereen heeft andere wensen. 
Standaardproducten zijn geen 
oplossing. Wij leveren maatwerk, 
geen vloer te groot geen gordijn 
te breed en geen muur te hoog.

Kwaliteit Service Maatwerk

Kom langs of kijk op WWW.VANHEMERTWOONSFEER.NL en doe inspiratie op! 

ACTIE 
Hardhouten Shutters 

Van € 439,-  voor € 299,- p/m2

Alles wordt uiteraard vakkundig door ons gemeten! 
Reserveren is mogelijk. / Geheel op maat gemaakt

ACTIE 
PVC vloer

Van € 69,-  voor € 49,95 p/m2

inclusief egaliseren stofferen en lijm



Prinses Margrietstraat 58 - telefoon 0180-487638 - www.take-chair.nl - ma & di 9-14, wo t/m vr 9-20 en za 8:30-16:30

Wist u dat:
- Milou DevaCut krullenspecialist is
- wij Olaplex gebruiken om uw haar te herstellen/beschermen
- wij woensdag-, donderdag- en vrijdagavond tot 20 uur open zijn
- u 24/7 online afspraken kunt boeken
- parkeren voor de deur gratis is
- productlijn Authentic Beauty Concept volledig vegan is

Nieuwsgierig? Kijk voor ons werk op instagram.com/takechair of 
facebook.com/takechairridderkerk 

Topstylistes Milou, Linda, Cindy en Melissa vormen samen een 
gezellig en vaktechnisch zeer sterk team! Zij hebben de Masterclass 
kleurspecialisten opleiding aan de Academy van Schwarzkopf 
Professional gevolgd en hiermee onderscheiden wij ons van andere 
salons. Kleuren kan elke kapper, maar kleuren met behoud van de 
kwaliteit van het haar is een vak apart! Wij nemen altijd de tijd voor 
een diagnose van uw haar en combineren dit met uw wensen en de 
juiste producten. Kwaliteit gegarandeerd!

€59,- coupesoleil 
+ knippen

*ma, di, do en vr, max 25 folies, zonder voorkeur 
kapper & vol=vol

KENT U ONZE
KAPSTERS AL?

Uw diner, lunch, bruiloft ,
feest en borrel!

Noldijk 41a Rijsoord | 0180 62 12 20 | info@wevershoeve.nl

WIJ STAAN 
KLAAR VOOR...

Brückel Reclame BV
Laan van Meerdevoort 174, 2517 BH Den Haag
070 - 360 76 76 • info@bruckel.nl • www.bruckel.nl

Advertentievoorstel TPP Plein 1953

U kunt contact opnemen voor een vrijblijvende afspraak. 
Wij zijn bereikbaar op:

010 480 00 63  •  010 480 44 16
Plein 1953 nr. 55 - 3086 EE Rotterdam

Voor meer informatie kijkt u op:

www.tandprotheticusrotterdam.nl

Tandprothetische 
Praktijk Plein 1953
is aangesloten bij:

Vergoeding van alle verzekeraars - Gratis parkeergelegenheid

GEBITSIMPLANTATEN 
VOOR EEN KLIKVASTE OPLOSSING
• Heeft u pijnklachten • Zit uw prothese los • Is uw gezicht veranderd

Herkent u één van deze problemen? 
Maak dan een afspraak voor advies bij Tandprothetische Praktijk Plein 1953. 
Tenslotte gaat alles prettiger met een optimale functionerend kunstgebit.

Gratis vrijblijvend persoonlijk advies:
• Kunstgebitten, frames, plaatjes • Klikgebit op implantaten

• Reparaties klaar terwijl u wacht • Nazorg en garantie



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.


