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“Als ik het doe, wil ik het
ook groots aanpakken.”
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passie
voor de
aarde
Dionysios,
eigenaar

KIJK VOOR ALLE INFO OVER ONZE WINKELS,
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.

ACTIES & INSPIRATIE OP WWW.HOOGENBOEZEM.NL
U vindt onze winkels in Barendrecht op de woonboulevard
Hoogenboezem Meubelen
Van ’t Hoﬀstraat 28, 2991 XP Barendrecht
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www.aardoomhoveniers.nl

Henders & Hazel / Xooon
Van ’t Hoﬀstraat 36, 2991 XP Barendrecht
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HET ADRES VOOR WONINGINRICHTING
Duidelĳk verhaal

Je oude woning
verhuren?
Vraag naar de mogelĳkheden van
een verhuurhypotheek!

Kwaliteit staat bij ons
hoog in het vaandel,
30 jaar de interieur specialist
van Barendrecht en omstreken.
Wij leveren maatwerk. Geen vloer
te groot, geen gordijn te breed,
geen muur te hoog. Alles
wordt vakkundig door ons
gemeten.

Voor wooninspiratie, ideeën
en advies kunt u geheel
vrijblijvend een afspraak met
ons maken. Graag komen wij
bij u aan huis met stalen en
voorbeelden en kom gezellig
langs in onze winkel.

VAN HEMERT WOONSFEER VOOR VLOEREN,
RAAMDECORATIE, ZONWERING, BEDDEN EN MEUBELS.

Heb je een woning die je wilt verhuren?
Met een verhuurhypotheek kun je een woning financieren die je wilt gaan verhuren.
Bĳvoorbeeld als je een nieuwe woning hebt gekocht, maar je huidige woning wilt
aanhouden. Wĳ vertellen je er graag alles over. Maak vrĳblĳvend een afspraak om de
mogelĳkheden te bespreken.

De Hypotheekshop Barendrecht
Achterom 60, 2991 CV Barendrecht | (0180) 622 355
barendrecht1190@hypotheekshop.nl | www.hypotheekshop.nl/barendrecht
De Hypotheekshop Ridderkerk
Verlengde Kerkweg 7, 2981 GE Ridderkerk | (0180) 708 000
ridderkerk1193@hypotheekshop.nl | www.hypotheekshop.nl/ridderkerk
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Hypotheken

Financiële planning

KIJK OP WWW.VANHEMERTWOONSFEER.NL VOOR WOONINSPIRATIE. BEL VOOR EEN AFSPRAAK

Verzekeringen
‘t Vlak 5 | Barendrecht | 0180 - 62 26 66 | info@vanhemertwoonsfeer.nl | www.vanhemertwoonsfeer.nl
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“Er zijn zoveel pareltjes
in onze dorpen.”
voorwoord

“Inmiddels heb
ik al 75 klanten en
staan er meer dan
2.000 items online.”
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Vaak in mijn leven heb ik moeten verdedigen waarom ik
in Ridderkerk woon. Mijn medestudenten hadden er nog
nooit van gehoord en mijn collega’s bij het Rotterdamse
bedrijf waar ik werkte vroegen zich af wat er zo leuk aan was.
Een collega was er eens geweest en had lang gezocht naar
de oude binnenstad.
Als buitenstaander moet je blijkbaar wat langer zoeken
naar de pareltjes in onze dorpen. Maar er zijn er zoveel.
Naarmate ik er meer ken, word ik er steeds gelukkiger.
Mijn haren laten knippen bij De Oude Apotheek, een zondagochtend wandeling bij Huys ten Donck en een lunch met de
kinderen bij Polderzicht.
Wat een cadeautje dat ik samen met Maarten, Kim, Willem,
Sascha en Nick de Etalage mag maken. Want daardoor leer
ik elke editie weer nieuwe fijne plekken kennen. Mede dankzij familie, buren en vrienden die ons steeds tippen op leuke
plekken en mooie verhalen. En hierbij ook een oproep aan jou
om jouw favoriete winkel, dat mooie huis of dat inspirerende
verhaal in Barendrecht, Albrandswaard of Ridderkerk met ons
te delen.
Alle interviews die in dit magazine staan, zijn gratis publiciteit
voor de ondernemers. Wij geven hen graag dat podium.
Omdat we willen dat ze blijven bestaan. Want zij zijn het
die kleur geven aan onze regio.
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Ken je een lokale winkel,
horeca-zaak of iemand
met een bijzonder verhaal?
Tip de redactie via
redactie@etalagemagazine.nl
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Colofon
Etalage Magazine | redactie@etalagemagazine.nl
Redactie: BAR Lokale Media, Delta Makelaars, Schinkelshoek Communicatie
Vormgeving: Schinkelshoek Communicatie
Fotografie: Tijmen Kielen
Oplage: 5.000 stuks
Adverteren: BAR Lokale Media | willem@barlokalemedia.nl
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Veel leesplezier!
Annette Schinkelshoek
Schinkelshoek Communicatie
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Via de Blauwe
Verbinding kano je in
15 km van Rotterdam
naar Barendrecht.
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Bedrijf
Bedrijf
in deinetalage
de etalage

“Alwaar al
mijn genoegens
vereenigd zijn…”
Otto Paulus Groeninx van Zoelen (1820)

Huys ten Donck
rijksmonument
De toegang tot Het Huys Ten Donk in Ridderkerk is majestueus.
De eeuwenoude toegangspoort, het geluid van het grind onder mijn
voeten, op weg naar de voordeur. De vijf treden die me boven op het
natuurstenen bordes brengen, de twee enorme groene voordeuren
met vergulde familieschilden erboven, het geklingel van de bel.
Alles brengt mij voor even ver terug in de tijd. Terug naar de 18e eeuw.
tekst: Ronald Hooijmeijer - BAR Lokale Media

De periode waarin deze historische parel
werd gebouwd met daaraan voorafgaand
al een lange historie op deze locatie. Terug
naar toen men druk bezig was in Nederland om het water te trotseren en in de 15e
eeuw de monniken van St. Maartensdonck
hier 5 hectare kregen als dank voor hun
hulp bij de inpoldering van de Nieuwe
Reijerwaard. Later raakte de regentenfamilie Groeninx van Zoelen vanaf 1616 betrokken bij Het Huys ten Donck dat toen eerst
als kasteeltje werd gebouwd. Burgemeester
van Rotterdam Otto Groeninx van Zoelen,
verving het oude kasteeltje op zijn ‘buiten’
met het huidige Huys in 1746, met als doel
een lichter, statig doch vrolijk en detailrijk
Rococo ontvangsthuis neer te zetten. Het
Huys ten Donck staat niet alleen als gebouw, maar ook als de gehele Buitenplaats
bekend als top-20 Rijksmonument van
Nederland, inclusief zowel Park met tuinornamenten, bijgebouwen, als ook het bijzondere interieur. We spreken over de enige
oorspronkelijke historische buitenplaats in
de hele regio Rotterdam.
In gedachte waan ik mij nog in de weelderigheid van die 18e eeuw, als de deur
opengaat…. Echter mij wacht een grote
verrassing...
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Een man in werkkleding en een gereedschapskist in zijn hand, kijkt mij aan. ,,Als jij
naar binnen komt, dan ga ik naar buiten,”
zegt hij, en stapt naar buiten. Achter hem
komt een mevrouw op mij af en vraagt
vriendelijk naar de reden van mijn komst.
,,Ik heb een afspraak met Jonkvrouw Groeninx van Zoelen, zeg ik. ,,Weet iemand waar
Catharina is”, vraagt de dame in kwestie
aan een aantal mensen, die in de aangrenzende ruimte aan het werk zijn. Catharina
blijkt ‘ergens’ in het pand te zijn. Terwijl zei
gelokaliseerd wordt, kan ik rustig rondkijken. Alles wat ik verwacht had, zie ik niet.
Stoelen staan gestapeld, papieren lopers
dekken de vloerbedekking af. Als er één
woord niet bij deze ambiance past, dan is
dat majestueus. Wel zijn de uitzonderlijke
details en ‘krullen’- typisch voor de Rococo
stijl – op zowel de hoge stuc plafonds als
de grandioze houten deuren, niet te missen.
In de keuken waar ik kan wachten op mijn
afspraak omdat de rest van het Huys duidelijk bezet is, is het beeld hetzelfde. Op de
enorme ronde tafel waar ik aan zit, staan
gebruikte kopjes. Een groot planbord hangt
aan de muur. Twee mannen drinken uit
een mok koffie en eten een boterham. Het
geheel heeft de sfeer van een gemiddelde
bedrijfskantine. Maar als je goed kijkt zie je
dan wel net het prachtige oorspronkelijke
historische fornuis, de mooie oude tegels
en de typische groentinten die later blijken
veel in de ontvangstruimtes van het Huys
terug te komen.
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Kennismaking
,,Welkom in het hart van Het Huys Ten Donck! Hier
worden onze plannen gesmeed. Hier komen alle
professionals en vrijwilligers, die zorgen dat het Huys
kan blijven bestaan, en dat alle bezoekers gastvrij
worden ontvangen, samen.” Met uitgestoken hand
en een vriendelijke lach begroet de vrouw des huizes
mij. Catharina oogt alledaags, maakt gemakkelijk
contact en is toegankelijk. Ze is duidelijk een actief
onderdeel van alle om mij heen gaande bedrijvigheid.
Ik bedenk dat ik mij in mijn beeldvorming te veel heb
laten leiden door de sfeer uit de jaren waarin het huis
gebouwd is. Wat had ik dan verwacht? Een mevrouw
met opgestoken haar in een hoepelrok, omringd door
dienstmeisjes? Ik reset mijn beeldvorming, spreek mevrouw Groeninx van Zoelen, met goedkeuring, als Catharina aan en luister naar haar enthousiaste verhaal
die volgt op mijn eerste vraag, of er een verbouwing
aan de gang is.
Masterplan
,,Wat je nu ziet is een moment uit een groter geheel,
dat zo’n vijftien jaar geleden begonnen is. Er is toen
een masterplan gesmeed om Het Huys Ten Donck
toekomstbestendig te maken en daarnaast ook breed
beleefbaar te maken. Deze historische buitenplaats
is het laatste in deze omgeving en dus uniek. De
ambitie om het in stand te houden is geen sinecure.
Daar komt veel bij kijken. Naast de uitwerking van
een toekomstbestendige visie en plannen is het vinden van lange termijn ‘economische dragers’ ofwel
structurele inkomsten voor de instandhouding een
absolute noodzaak. Nu zitten we midden in de grootschalige herbestemmingen en opstart van herstel- en
restauratiewerkzaamheden om alle gebouwen beter
bruikbaar te maken en de gehele puzzel van functies,
inkomsten en gebruiksmogelijkheden voor de toekomst te laten kloppen, altijd in balans met het behoud van de uitzonderlijke kwaliteit.
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De Stichting betrekt daarnaast veel (private) fondsen
en sponsoren die dit unieke monument erkennen en
gezamenlijke doelen in projecten en activiteiten steunen. De samenwerkingen brengen het geheel echt tot
leven. Bij de uitvoering van alle projecten en subsidies die worden aangetrokken, biedt de interactie
tussen betrokken leveranciers, experts, opleidingen,
vrijwilligers en bezoekers een belangrijke kern van de
hedendaagse kracht en levendigheid van de buitenplaats. Met elkaar zijn we nu, stapje voor stapje, de
plannen aan het uitvoeren. Voor alle restauraties en
herbestemmingen worden nog fondsen geworven
want er is een groot bedrag voor nodig. Wekelijks is
iedereen hier met hart en ziel bezig. Tegelijk zal de
bezoeker vooral van de totale ‘rust, ruimte en Rococo’
genieten, maar voelt wel dat hier met liefde aan is
gewerkt. Achter de schermen bestaat het eigen organisatie team van de Stichting uit enerzijds parttime
medewerkers en projectleiders en betrokken vrijwilligers. Plus daaromheen veelal lokale ondernemers
en dan uiteraard de top experts en vakmensen voor
de specialismen en behoud van de kwaliteit. Niets
is standaard. Alles moet met kennis en zorg gedaan
worden. Iedere beslissing die we nemen, is de afweging van duurzaamheid op de lange termijn gepasseerd. Dan doel ik niet alleen op de materialen die
gebruikt worden, maar evenzogoed op de mensen
die zich aan ons verbinden. Bij werving en selectie
van zowel leveranciers, medewerkers als vrijwilligers,
zoeken we langdurige betrokkenheid. Dat lukt alleen
als iedereen die hier is, zich ook betrokken en op zijn/
haar plek voelt. Aan het creëren van die sfeer werken we ieder moment. Dat lukt zo goed dat ik tegen
eenieder die hier voor het eerst komt durf te zeggen
dat áls ze betrokken worden bij ons team, ze er nooit
meer los van raken.”
Het hoofdgebouw wordt geflankeerd door monumentale bijgebouwen die ofwel worden verhuurd als
kantoorruimte, of de historische Dienstwoning voor
de tuinbaas en zijn familie, en dan sinds kort het
Tiendgebouw waar de nieuwe Wijkchef Marten met

o.a. het afhaalpunt van Rechtstreex tot een aantrekkelijke Donckse Landgoedwinkel hoopt uit te groeien.
Binnenkort wordt de Houtloods heropgebouwd dat
prachtig gelegen nieuwe kantoorruimte zal bieden in
de historische Boomgaard. Het eeuwenoude Landschapspark achter het Huys dat nu nog 3 jaren wordt
gerestaureerd volgens de belangrijke invloeden van
landschapsarchitect Leonard Springer, en tijdens de
historische wandeling inspiratie voor gesprek ofwel
als ‘conversation piece’ voor de wandelaars zal
dienen. In het masterplan zijn alle elementen opgenomen. Ook het buitendijkse gebied dat nu wordt
hersteld met de oorspronkelijke prachtige zichtlijn
vanaf de waterkant op het Huys en Donckse
Haventje dat haar oude functie als historische
verbinding met Rotterdam via het water terugkrijgt.
Voor het eerst in bijna een eeuw krijgt straks het brede publiek kans weer van deze historische verbinding
via het water gebruik te maken met o.a. de Watertaxi.
En nu zijn we ons natuurlijk weer aan het voorbereiden op de jaarlijks terugkerende Donckse Fair, op
zaterdag 27 augustus!”

Huys ten Donck

Benedenrijweg 461 | Ridderkerk
www.facebook.com/huystendonck
www.instagram.com/huystendonck
www.huystendonck.nl
Huys ten Donck is deels af te huren voor
huwelijken of bedrijfsbijeenkomsten.
De bijgebouwen worden verhuurd als
kantoorruimtes.
Wandelen in de prachtige buitenplaats
is mogelijk met wandelenkaarten. Kijk
voor meer informatie op huystendonck.nl
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Shoppen
in de etalage

haal
lokaal

POLO SHIRT CHINO SHORTS
Klok van Contryfield | € 249,Bloemenjungle Ridderkerk en
Het Rozenpakhuys Barendrecht
www.bloemenjungle.nl en
www.hetrozenpakhuijs.nl

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

Headset | € 89,50
Als je deze headset net voor
je oren opzet, dan is hij ook
op de fiets toegestaan.
World of Bikes Barendrecht
www.worldofbikes.nl

99

99

99

99

VERKRIJGBAAR IN DIVERSE KLEUREN. OP=OP.

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

Volg ons!
Bolletje ijs | € 1,50
Bij NIKKIE aan tafel | Ridderkerk
bijnikkiaantafel.nl
VGGNTDLCRD224

instagram.com/smitmode
facebook.com/smitmode

Zeg je VOORJAAR?
Dan zeg je Bloemenjungle!

2250020 VGD POS Materiaal SS22 - VGGNTDLCRD224 420x700.indd All Pages

Set koperen zwanen | € 65,GROF Vintage | webshop
vanuit Barendrecht
instagram.com/grof.vintage

Zomerboeket | prijs: wisselend
Fresh Bloemen en Planten | Ridderkerk
freshbloemenenplanten.nl

28/02/2022 09:53

Altijd het állergrootse en meest verzorgde (tuin)planten
assortiment van de regio! Altijd alles VERS, voordelig en
mooi op kleur gepresenteerd. Ook voor een juist ADVIES
bent u bij ons op het juiste adres. Onze vriendelijke
mederwerkers staan u heel graag te woord.
Naast (tuin) planten kunt u bij ons ook terecht voor alle
(Pokon A-kwaliteit) GRONDSOORTEN EN MESTSTOFFEN,
WOON- EN TUINACCESSOIRES, SNIJBLOEMEN EN
BOEKETTEN, PLANTENBAKKEN, BLOEMSTUKKEN
en GELEGENHEIDSBLOEMWERK.
Bezorging mogelijk.

Little Dutch
Houten Regenboog | € 22,50
Lifssss | Ridderkerk
lifssss.nl
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Eigen pot op laten maken voor in huis of de tuin?
Geen probleem!
Iedere week leuke acties op Instagram en Facebook!
De Bloemenjungle, voor bloemen, (tuin)planten en woonaccessoires.
De Bloemenjungle • Oosterparkweg 15 én WC de Ridderhof Ridderkerk • T. 0180-42 45 46
E. info@bloemenjungle.nl • W. www.bloemenjungle.nl

uw klant
bereiken?

Is je huis meer waard
dan je hypotheek?

INFORMEREN, INSPIREREN & AMUSEREN

Profiteer dan van je overwaarde
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.
Om te informeren, inspireren of te amuseren. Wilt u ook meer bereik voor uw advertenties?

Heb jij je hypotheek afgelost of is je huis meer waard dan je hypotheek?
Dan kun je een deel van deze waarde verzilveren en inzetten voor jouw toekomstplannen.
Als aanvulling op je inkomen bijvoorbeeld. Er zijn diverse manieren om dit te doen. We
adviseren graag welk verzilverproduct het beste bij jouw persoonlijke situatie past.

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

BEKIJK ONZE BEDRIJFSVIDEO

www.barlokalemedia.nl

partner van de etalage

Hypotheken

Financiële planning

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

Verzekeringen

Buren
in de etalage

We kunnen
weer naar
buiten!

BIJZONDERE
DORPSGENOTEN
In onze dorpen lopen mensen
die opvallen. Omdat ze hun
nek uitsteken, ergens voor
staan of dingen anders doen
dan anderen. In deze editie
twee positieve dorpsgenoten.
We spreken met Barendrechter Ruben Gouman
die hoofdconducteur is bij
de NS. En met Marjon de
Vries, moeder en oprichter
van Stichting Bram.

Tafel met 6 leunstoelen, buiten,
bruin gelazuurd/Kuddarna beige
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Ruben Gouman

hoofdconducteur NS

“Iedereen mag ontsnappen
in een sprookje, zolang je
de deur naar de realiteit
maar open laat staan.”

Vraag jij jezelf weleens af of je echt plezier hebt in je werk? En zo ja, ben je dan
inderdaad blij met wat je doet of kom je
erachter dat het eigenlijk best tegenvalt?
Ik ontmoette Ruben. Ruben woont in
Barendrecht, is hoofdconducteur bij
de NS en één ding weet ik zeker: nog
nooit heb ik iemand ontmoet die met zo
veel passie spreekt over zijn of haar baan.
En niet alleen over zijn baan, maar ook
over zijn hobby muziek en zijn ‘voorliefde’
voor sprookjes zorgden voor een mooi,
gezellig en lang gesprek in de zon.

Het mooiste kantoor
Ruben en ik nemen, na het maken van de
foto’s op station Barendrecht, plaats op
een muurtje in de zon. Zonder heel veel te
hoeven vragen begint hij zijn verhaal met
zichtbare trots te vertellen. “Goedemorgen
dames en heren… dat mogen rondroepen in
een volle coupé vind ik een machtig gevoel
en daarnaast het vertrekbevel geven aan
een grote trein is zo kicke. Je voelt je dan
toch even...(denkt na) Ja, als een kind in een
snoepwinkel”. Het leuke is dat de glimlach
op het gezicht van Ruben niet verdwijnt terwijl hij praat. Zonder dat ik dan ook maar
één woord hoeft te zeggen gaat hij door.
“Ik heb de prachtigste baan ter wereld en
ook het mooiste kantoor. Op Maastricht na
ben ik overal in Nederland geweest waar er
een NS-station te vinden is.”

“Ik zie mezelf
als een
visitekaartje
van de NS”

Prinsessen
Het is Ruben goed aan te zien dat hij tijd
besteed aan zijn uiterlijk. “Ik zie mezelf als
een visitekaartje van de NS en als gastheer
voor de reizigers. Dan hoor je er netjes en
verzorgd uit te zien. De tijd dat mannen
nog echte gentlemans waren, vind ik geweldig. In die tijd had ik best willen leven.”
Hoewel hij niet toen, maar nu leeft neemt
hij wel een voorbeeld aan deze gentlemans. “Ik kom allerlei mensen tegen, zo ook
een keer een groep ‘prinsessen’. Het was
een vrijgezellenparty en alle meiden waren
verkleed in een Disney prinsessenjurk.
Zo heb ik ze dan ook behandeld: 1e klas,
helpen bij uitstappen, etc.”
Sprookjes bestaan
Alle pinnen op het colbert van Ruben hebben voor hem een betekenis. De locomotief, Anton Piek en reizigers pinnen zijn mij
duidelijk. De rest heeft wat uitleg nodig.

Ruben: “De ‘harte’ pin is uniek. Deze heeft
iemand zelf gemaakt en staat voor wat
extra liefde. Juist in deze tijd kunnen we dat
goed gebruiken. Onder mijn colbert draag
ik ook nog de ‘sprookjes bestaan’ pin. Ik
noem mezelf geen fan van de Efteling,
maar ik ben wel een groot liefhebber. Het is
het sprookje, de sfeer en de nostalgie wat
ik er zo mooi aan vind. Weet je? Iedereen
mag ontsnappen in een sprookje, zolang
je de deur naar de realiteit maar open laat
staan. Daar geloof ik echt in.“
Het lieveheersbeestje
We ronden het gesprek af. Zonder dat ik
het doorhad heeft Ruben een lieveheersbeestje in zijn hand ‘getoverd’. Nog iets
waar hij zich in onderscheidt. Hij draagt de
lieveheersbeestjes, een bedeltje met touwtje, altijd bij zich en geeft ze weg aan collega’s, reizigers en nu dus ook aan mij. “Het
is een klein stukje extra geluk voor diegene
waarbij ik denk dat die dat kan gebruiken.
Hoe ik dat weet? Het is een gevoel. Het
bijzondere eraan is ook dat het touwtje dat
vast zit aan het lieveheersbeestje kiest bij
wie hij hoort. Sommige mensen worden er
zelfs emotioneel van wanneer zij de kleur
van het touwtje zien en die een bijzondere
betekenis voor hen blijkt te hebben”.

Spreek jij, net als Ruben, met een
enorme passie over jouw werk of
hobby? Laat het ons weten en
wie weet staat jouw verhaal in de
volgende editie van Etalage. Mail
naar redactie@etalagemagazine.nl

tekst: Kim Bons - Delta Makelaars
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Marjon de Vries
Stichting Bram

“Ik wilde Bram in een omgeving
met spelende, zingende
en dansende kinderen.
Mét en zonder beperking.

Als we het hebben over een stichting
waar het doorzettingsvermogen en de
positiviteit vanaf straalt, dan hebben we
het over Stichting Bram. Een bijzonder
gesprek met Marjon, oprichtster en
directeur van de stichting, heeft mij ervan
overtuigd dat je met genoeg wilskracht
en liefde voor de ander iets heel groots
kunt bereiken. De start van zoon Bram
was voor Marjon en haar man Mark niet
gemakkelijk. Maar het heeft nu een geweldige uitwerking op meerdere kinderen
met een beperking én hun ouders.

Slechts 6 weken na de geboorte van Bram
kreeg hij zijn eerste epileptische aanval.
Het duurde niet lang of Mark en Marjon
gingen ziekenhuis in en ziekenhuis uit.
Marjon vertelt: “Bram had volop aanvallen
met een hartslag van tussen de 180 en 200
slagen per minuut. Een jaar lang heeft hij
medicatie gehad, diëten, een hormooncuur.
Het hielp allemaal niet. “Eigenlijk weten we
het niet” is niet wat je wil horen van een
arts wanneer je weet dat er overduidelijk
iets mis is. Maar ook de artsen hadden
geen idee.”
Toekomst
Bram was net 2 jaar toen er besloten werd
om zijn hele linker hersenhelft uit te schakelen. “Voor die tijd zijn we nog op vakantie
geweest, hebben we de dingen gedaan
die ieder normaal gezin doet. De aanvallen zijn op vakantie tenslotte niet anders
dan thuis.” De operatie duurde ruim 10 uur.
Nu was het afwachten of het had geholpen. “De nacht na de operatie kreeg Bram
opnieuw een volle aanval. Shit, dachten
wij allebei, maar uiteindelijk bleek het een
ontrekkingsaanval te zijn,” aldus Marjon.
Ze mochten naar huis en 1,5 jaar waren er
geen aanvallen. Marjon en Mark dachten
na over de toekomst van Bram en kwamen
tot de conclusie dat hij naar school moest.
In een omgeving zijn met spelende, zingende en dansende kinderen mét, maar ook
zonder beperking.

“Als ik het
doe, wil ik het
ook groots
aanpakken”

Stichting Bram
Marjon, die zelf uit het onderwijs komt,
is twee jaar lang bezig geweest met het
opzetten van een businessplan. Marjon:
“Als ik het doe, wil ik het ook groots aanpakken”. Stichting Bram werd opgericht
en startte direct met 6 kinderen met een
beperking (inmiddels 11!) op de reguliere
basisschool ‘De Botter’ in Ridderkerk. Tussen kinderen zonder beperking. “Ze horen
er helemaal bij. Het is prachtig om te zien,
hoe de kinderen met elkaar omgaan en hoe
ze zo met elkaar opgroeien.” Hoewel alles
om de kinderen draait, stond er bij Marjon
nog een punt hoog op de lijst: de ouders.

Marjon: “Ouders worden soms vergeten in
het verhaal. Het naar school brengen van
je kind, je kind tussen de andere kinderen
zien, de betrokkenheid voelen. Het was
voor mij belangrijk om ook daar aandacht
aan te geven.”
Uitdaging
Marjon: “We zijn altijd bezig met nieuwe
ideeën. Er ligt geen voorbeeld hoe het
moet, dus we hebben ook creatieve werknemers nodig.” Er zijn inmiddels 45 klassen
door heel Nederland die willen werken op
de ‘Bram’ manier. Al is dat niet zomaar gedaan. Marjon vertelt verder: “Het hoeft niet
moeilijk te zijn, maar wel goed geregeld. De
benodigde partijen (zorg en onderwijs) die
je bij elkaar moet krijgen voor de financiering, daar zit een grote uitdaging. Je bent
afhankelijk van veel verschillende mensen.”
Verder kijken
Voor Marjon is het nog lang niet klaar. Ze
kijkt verder, met name nu voor Bram de
basisschool erop zit en zij opnieuw tegen
punten aanloopt. “Bram moet verder, hij
mist nu de interactie. Het moet niet zo zijn
dat het voor de kinderen ophoudt na groep
8 te hebben bereikt.”
Een maand na dit interview mogen wij
het mooie nieuws van Marjon ontvangen
dat zij vanaf september 2022 een nieuwe
samenwerking aangaan met de LeerOnderneming (10-14 onderwijs) binnen het Gemini
College!
Marjon: “We starten dan met 6 leerlingen
(waaronder Bram) binnen het voortgezet
onderwijs. Hierdoor komen er ook plekken
vrij in onze 2 klassen op de Botter en zullen
we uiteindelijk groeien naar 20 leerlingen.”

Wil jij meer weten over het werk
van Stichting Bram? Kijk dan op
de website www.stichting-bram.nl

tekst: Kim Bons - Delta Makelaars
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OPENINGSTIJDEN:
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Vrij.
8.00 - 19.00 uur

Middeldijk 75 • 2992 SH Barendrecht • Tel 0180-621298

WWW.HETROZENPAKHUIJS.NL

Ons team is aangevuld met topstyliste Stevy! Stevy is net als Milou & Linda
Masterclass kleurspecialist en is gek op grote kleurbehandelingen,
kleurcorrecties, balayages en folietechnieken. Ook is ze een expert in het
verdikken of verlengen van haar met HairTalk hairextensions. Deze extensions van
echt haar zijn sneller in te zetten en meerdere keren op te hogen. Wilt u graag een
nieuwe coupe? Wacht niet te lang, kom bij ons langs en ervaar het zelf!
Krullenbollen opgelet!
Wilt u het beste voor uw krullen? Ervaar dan de krullenbehandeling van Milou!
Ze is opgeleid in Morangocut, Devacut, CC1 en CC2 en combineert deze technieken op
haar eigen manier. Ze werkt krul voor krul, op droog haar en gebruikt curly girl friendly
producten. Op www.instagram.com/nlcurlygirl ziet u het verbluffende verschil.

Inspiratie?
Kom snel eens bij ons langs voor gratis en vrijblijvend advies. Wilt u eerst wat voorbeelden zien? Kijk dan eens op onze Facebook en Instagram pagina.
U bent van harte welkom met of zonder afspraak. Boeken kan telefonisch of online 24/7 via www.take-chair.nl

Bij ons werken?
Onze salon groeit hard! Ben jij die ervaren stylist en misschien onze nieuwe collega?

je op!

Gardy laat me binnen in de grote lichte
spreekkamer. Ze is zelf zes maanden
zwanger van haar tweede kindje. ,,Elf jaar
geleden ben ik samen met een collega
de Verloskundigen Praktijk Portland
gestart”, vertelt ze, zodra we zijn gaan
zitten. ,,Toen waren we nog in Portland
gevestigd, vandaar deze naam.” Inmiddels
runt Gardy de praktijk samen met Kyra
Claassens. En zijn er twee locaties. Eén in
Barendrecht en één in Rhoon.
,,Aan het einde van de basisschool wist
ik al dat ik verloskundige wilde worden.
Sinds ik zelf moeder ben geworden in 2015
weet ik ook lijfelijk wat de vrouwen in de
praktijk meemaken. Maar ik denk niet dat
ik daardoor veranderd ben. Uiteindelijk
blijft iedere zwangerschap en bevalling
uniek en dat is meteen ook het mooie van
dit beroep.”
Omdat de praktijk kleinschalig is, is er
veel tijd voor de cliënten. ,,Dat is ook
precies waar we voor staan”, zegt Gardy.
,,We nemen alle tijd. Een intake duurt
bij ons rond de anderhalf uur en voor
een controle nemen we een half uur de
tijd. Daarnaast zijn we altijd bereikbaar.
Mensen kunnen bellen met vragen of een

Take C'hair hairstylers

Stuur dan je cv en motivatie naar p.berghegen@take-chair.nl en we nemen contact met

,,Geen één bevalling is hetzelfde.
Ze zijn allemaal uniek”, zegt
Gardy Laurijssen, verloskundige.
,,Nog steeds vind ik dit het
mooiste beroep dat er bestaat.”

Coupe Soleil &
knippen

€59,-

Whatsappje sturen. Ja, ook in het weekend
en ’s avonds. Het is heel fijn als je op
vrijdagavond een vraag hebt en niet tot
maandag hoeft te wachten om deze te
stellen.”
,,Ik vind het heerlijk om een beroep uit te
oefenen waarbij ik ’s ochtends niet weet
wat de dag gaat brengen. Natuurlijk
vraagt dat ook wat van mijn gezin, maar
mijn man staat er volledig achter en mijn
zesjarige dochter stelt heel veel vragen
over mijn werk. Ze is er ontzettend in
geïnteresseerd, dus wie weet gaat ze in
mijn voetsporen treden.”
Naast de persoonlijke begeleiding bij de

zwangerschap, worden er echo’s gemaakt,
is er anticonceptiezorg, kinderwenszorg
en wordt er zwangerschapseducatie
verzorgd. Ook kan men terecht
voor voedingsvoorlichting en een
bewegingsprogramma. ,,Daarnaast
hebben we een hartjesspreekuur. Hier
kan men vrij inlopen met allerlei vragen”,
gaat Gardy verder. ,,Wij staan open voor
alle wensen rondom de zwangerschap
en bevalling van de cliënten. We hebben
hier uitgebreide gesprekken over en
vragen ook aan de mensen om zich erin te
verdiepen. Zo is liggend bevallen eigenlijk
niet natuurlijk, dus worden de kruk- en
badbevallingen steeds populairder.”
,,Er is zoveel veranderd de afgelopen jaren
dat we soms vergeten dat baren heel
natuurlijk is”, vertelt Gardy. , Soms wordt
het te medisch, terwijl vrouwen er best
op mogen vertrouwen dat ze het kunnen.
Meestal is er niet veel meer voor nodig dan
een goede verloskundige en een partner
om het kindje op de wereld te zetten. Door
de gesprekken die wij met onze cliënten
hebben, kunnen we het over al deze
dingen hebben en wij proberen dan weer
zoveel mogelijk mee te bewegen met de
persoonlijke wensen. Iedere zwangere
vrouw schrijft haar eigen verhaal en ik vind
het zo mooi dat ik daar onderdeel van
mag zijn.”
Anthony van Hobokenstraat 8-10 in Rhoon
en Hendrikse-Akker 11 in Barendrecht.
(Spreekuur zowel overdag als avond en in
het weekend.)
24 uur per dag via 06-46464942.
www.verloskundigenpraktijkportland.nl.

*zonder voorkeur kapper, max 25 folies, alleen
telefonisch te boeken & vol=vol.

takechair

Take C'hair Ridderkerk

Prinses Margrietstraat 58 Ridderkerk - telefoon: 0180-487638 - www.take-chair.nl - openingstijden: di 9-18, wo t/m vr 9-20, za 9-17

Anthony van Hobokenstraat 8-10, 3161 KS Rhoon
de Hendrikse Akker 11, 2994 AM Barendrecht
06-46464942, bij geen gehoor en spoed 010-2866977
www.verloskundigenpraktijkportland.nl

Culinair
in de etalage

eten en drinken
om de hoek

Kindvriendelijke
horeca

Als je kids
iets te doen
hebben,
kan je die
iPad in de
tas laten.

tekst: Annette - Schinkelshoek Communicatie

Op de redactie van de Etalage heeft
iedereen jonge kinderen. We weten
dat uit eten gaan met jonge kinderen
uitdagend kan zijn. Maar hebben zij
het naar hun zin, dan ben jij ook blij en
kan je misschien toch dat dessert nog
nemen. We delen hier onze tips voor
kindvriendelijke horeca in de buurt. Plekken waar je (klein)kinderen het langer
volhouden omdat er een speelhoek, een
speeltuin of een leuke kinderkaart is.
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Every Day Coffee
Kom je op vrijdagochtend naar Every Day
Coffee dan waan je je tussen de moeders
met kinderen. Het kinderhoekje is net zo leuk
ingericht als de rest van de winkel. Wedden
dat je kind het hier wel een uurtje volhoudt?
En wordt je kind moe, bestel dan de babyccino
met spekjes en je rekt het zeker nog een
kwartier. Loop bij het weggaan nog even door
het winkeltje met cadeautjes, sieraden en
interieuraccessoires en verleng je blije gevoel.
Achterom 9 | Barendrecht
www.everydaycoffee.nl

Polderzicht

Pannekoe

In de Barendrechtse Zuidpolder tref je tussen
het groen het gezellige Polderzicht. Zowel
binnen als buiten kun je vanaf elke zitplaats
je kinderen in de gaten houden. De kinderen
eten hun wangen vol met poffertjes, stijgen
op met een tosti mét parapluutje of genieten
van frietjes met een kroket. Tip: reserveer je
kinderpicknickmand met kleed en servies en
kies een mooi plekje uit tijdens je wandeling
of fietstocht door de weilanden.

Bij de Pannekoe in het Ridderkerkse Oosterpark
krijg je alles wat je er als kind van verwacht.
Een speelhoek binnen én een speeltuin buiten.
En bestel je een speciale kinderpannenkoek,
dan mag je na afloop in een heuse grijpautomaat een prijsje grijpen. Om huilende kinderen
te voorkomen, heb je daar gegarandeerd prijs.
Houd je nou zelf niet zo van pannenkoeken?
Je kunt er ook een lekkere biefstuk eten.
Ook leuk: vier je kinderfeestje hier
en bak je eigen pannenkoek.

3e Barendrechtseweg 539 | Barendrecht
www.polderzicht.com

Oosterparkweg 17a | Ridderkerk
www.pannekoe.nl

Hotel Ridderkerk
Van der Valk Hotel Ridderkerk heeft speciaal
voor de jonste gasten een Wereldeters kindermenu. De (kinder)menukaart staat veel avontuurlijke en verantwoorde gerechten, die toch
heel lekker zijn. Weer eens wat anders dan friet
met een frikandel, alhoewel dat er ook is. In
de nieuwe kaart kiest je kind uit pancakes uit
Amerika, biefstuk uit Argentinië of bijvoorbeeld
Zweedse zalm. De menukaart is een leuk doeboek vol weetjes over de gerechten, puzzels en
een leuke kleurplaat. De kleurpotloden krijg je
er gratis bij, dus je kind kan zich gelijk gezellig
aan tafel vermaken.
Krommeweg 1 | Ridderkerk
www.hotelridderkerk.nl
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Bonheur by Lust
Op de Barendrechtse Middenbaan kun
je terecht voor ontbijt, lunch en op
sommige dagen voor diner. Kinderen
ontbijten daar met poffertjes, lunchen
een tosti of kunnen kiezen voor het kinderijsje.
In het kinderkeukentje kokkerellen ze in
hun eigen fantasie. Een bezoekje bij
Bonheur is leuk te combineren met de
peuterochtenden of kindervoorstellingen
van theater Het Kruispunt.
Middenbaan 85 | Barendrecht
www.bonheurbylust.nl
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Winkels en bedrijven
in de etalage

bijzondere
zaken
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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.

ondernemers die kleur
geven aan onze regio
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.

Iedereen is uniek op zijn of haar manier. Maar hoe zorg je er voor dat
je ook onderscheidend bent met je onderneming? Drie bijzondere zaken: soms zichtbaar bijzonder, soms bijzonder vanuit huis: Boomerang
Items, boerderijwinkel Dorpzicht en de Oude Apotheek. Wij gingen bij
hen op bezoek om het verhaal achter de zaak te ontdekken.

WAT IS JOUW HUIS WAARD?
Profiteren van de gestegen prijzen
in jouw buurt? Vraag dan een gratis
waardebepaling aan via deze QRcode. 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
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“Inmiddels heb ik al 75
klanten en staan er meer
dan 2.000 items online.”

“Ik verkoop
First class,
second hand”

“Toen ik stopte bij mijn vorige baan had ik
twee opties: of keihard solliciteren, of voor mezelf beginnen. Ik koos voor optie twee!” Aldus
Deniz, die midden in de eerste lockdown besloot zelfstandig ondernemer te worden. Een
spannende keuze, maar door veel te sparren
met haar moeder bleek het een succes te zijn.
Van verkoop via Instagram naar een webshop, van een opslag naar een winkel. Deniz:
“Zodra ik de overheaddeuren van de opslag
open had staan, liepen er regelmatig mensen
naar binnen om te kijken wat ik te koop had.
Hierdoor werd het een wens om ooit ook een
winkel erbij te hebben. Toen ik de kans kreeg,
heb ik die dan ook niet laten lopen.”

Boomerang Items
Ridderkerk
tekst: Kim Bons - Delta Makelaars

Wanneer je een redelijk klein budget krijgt om een volledige woning in
te richten, is de kringloop een uitkomst. Zo ontdekte Deniz dat er nog
zoveel mooie items te halen zijn, die misschien niet nieuw zijn, maar wel
voor een prachtig interieur kunnen zorgen. Door hier zelf mee aan de
slag te gaan ontstond Boomerang Items. Sinds kort te vinden aan de
Sint Jorisstraat 13 in Ridderkerk. Wij gingen een praatje maken!
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First class, second hand.
Doordat Deniz haar items nauwkeurig uitkiest,
kun je bij Boomerang Items niet spreken van
een ‘doorsnee tweedehandswinkel’. Het is een
boutique met tweedehandsspullen, maar van
goede kwaliteit. Deniz: “Mensen zijn vaak op
zoek naar een beschadiging, maar dat hoeft
zeker niet het geval te zijn. Daarnaast kunnen gebruikerssporen juist ook een bepaalde
charme geven. Al mijn items staan dan ook
voor First class, second hand!”
Kopen, maar ook verkopen!
Deniz: “Ik bied ook verkoopservice aan. Dit
houdt in dat ik spullen verkoop via mijn winkel
die een eigenaar nog te waardevol vindt om
te doneren. Hiervoor wordt een percentage
afspraak gemaakt. Inmiddels heb ik al 75 klanten waarmee ik zo werk en staan er meer dan
2.000 items online.” Het voordeel werkt hierbij
aan twee kanten. Deniz heeft aanbod en de
eigenaar van de spullen hoeft er zelf niet mee
aan de slag.

Sint Jorisstraat 13 | Ridderkerk
+ 31 85 200 75 53 (Let´s WhatsApp)
www.boomerangitems.com
info@boomerangitems.com
www.instagram.com/boomerang_items
Openingstijden
woe t/m zaterdag 11.00 - 16.00 uur
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“We halen onze producten
‘s ochtends op de
streekproductenveiling.”

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

Boerderijwinkel
Dorpzicht
tekst: Kim Bons - Delta Makelaars

Op 2 jaar na, leeft Piet zijn hele leven al in het huis van Boerderij
Dorpzicht. Hij is de derde generatie die zijn kinderen daar heeft mogen
grootbrengen. Samen met zijn vrouw Els, runt hij de boerderijwinkel
Dorpzicht waar iedere dag verse producten te vinden zijn. Een lokale
ondernemer die absoluut niet mag ontbreken in ons magazine!

Eigen verkoop
In 1995 is Piet begonnen met het verkopen van
zijn eigen aardappelen. Al snel kwam hij erachter
dat het ontmoeten van mensen en het verkopen
van een eigen product hem voldoening geeft.
Tot en met 2014 hebben zij de combinatie gehad
van 14 hectare eigen grond en de boerderijwinkel. Helaas kwam daar een eind aan. Piet: “In
2014 waren in één klap al mijn kavels weg door
de aanleg van het recreatiegebied ‘de Zuidpolder’. Dan ben je ineens aangewezen op alleen de
winkel. Gelukkig liep en loopt dit goed en kunnen
we onze focus nu alleen daarop leggen.”
DORPzicht
“Doe je de groeten aan je moeder?” Het is leuk
om te merken dat boederijkwinkel Dorpzicht ook
echt dorps blijkt te zijn. Met bijna iedere klant
die binnenkomt tijdens het interview, wordt even
een persoonlijk praatje gemaakt. Dat gehaaste,
drukke en onpersoonlijke leven van tegenwoordig is hier niet te bekennen. Piet: “We hebben
in de afgelopen jaren een mooie relatiekring
opgebouwd waar wij op kunnen vertrouwen.
We willen deze klanten de mooiste producten
aanbieden. Doordat ieder seizoen anders is,
passen wij de producten hierop aan.” Nu Piet
zelf geen stukken landbouw meer heeft, moet
hij zijn producten ergens anders vandaan halen.
Maar waar? Wat blijkt? Iedere ochtend komen
er meerdere tuinders bij elkaar op de zogeheten
streekproductenveiling. Zo halen Piet en Els hun
producten vers en nog altijd lokaal!

Dorpzicht
Dorpsstraat 177 | Barendrecht
T. 0180 616 133 of 06 445028 95
info@boerderijwinkeldorpzicht.nl
boerderijwinkeldorpzicht.nl
Openingstijden winkel:
Ma, do, vr: 8:00 - 18:00 uur
Zaterdag: 8:00 - 15:00 uur
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“De ruimte heeft
een gezellige
Friends-setting.”

“Iedereen
die hier
binnenkomt,
is verrast.”

Dat conceptbedenker en haarstyliste Amanda Blinde (36) de lat hoog legt is duidelijk.
De Oude Apotheek is voor Amanda niet haar
eerste onderneming.
“Met de Oude Apotheek wil ik een plek creëren waar beleving voorop staat. De ruimte
doet niet onder van een gezellige ‘Friends’
setting. Klanten nemen hier hun eigen whisky
mee en schenken dit vanachter de bar. Als je
hier binnenkomt gaat er een boek open. Dat
van mij (Amanda lacht er hard bij), maar ook
dat van mijn klanten.”

De Oude Apotheek
Ridderkerk
tekst: Annette - Schinkelshoek Communicatie

Nog wekelijks komen er mensen bij de Oude Apotheek binnen
met een receptje van de huisarts in de hand. Op deze plek, verstopt
in het hoekje van de Koninginneweg, zat vroeger een apotheek.
Nu stap je daar een wereld binnen die draait om uiterlijke verzorging.
In een sfeer waar je je vingers bij aflikt.
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Totaalbeleving
Bij de Oude Apotheek kom je voor de haarsalon, leuke producten of de inktstudio. Terwijl je
haar in de folies zit, geniet je van een heerlijke
cappuccino of zit je in de schommel die midden in de ruimte hangt en voel je je weer even
kind. Een grote kans dat je bekenden tegenkomt, want bij Amanda komt iedereen. En in
zo’n fijne sfeer moet je als vrouw sterk in je
schoenen staan om niet met een leuk cadeautje voor jezelf of een ander thuis te komen.
“Hier komt voor mij alles samen wat ik leuk
vind. Ik werk graag als haarstyliste en barbier.
Ben zelf dol op tatoeages en werk graag met
mooie producten van hoogwaardige kwaliteit.
Ik verkocht ook chocolade, maar daar ben ik
even mee gestopt. Ik at er zelf teveel van!”
Collega gezocht
Amanda heeft het goed voor elkaar. Met
een trouwe klantenkring heeft ze meer dan
genoeg werk. “Om mijn klantenkring uit te
kunnen breiden hoop ik binnenkort een
stoel te kunnen verhuren aan een leuke
collega-haarstylist(e)/barbier. Ook in de
inktstudio is naast tatoeëerder Erik nog
ruimte voor andere tatoeëerders.

Stoel huren
Heb je interesse in het huren van
een stoel in de haarsalon of
inktstudio, neem even contact op.
Koninginneweg 63 | Ridderkerk
info@deoudeapotheekridderkerk.nl
instagram.com/deoudeapotheekridderkerk
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Fashion
in de etalage

Volvo XC40 Recharge
pure electric
Kies voor de wereld van morgen.
De Volvo XC40 Recharge; 100% elektrisch, 0% leder.
Met een volledig elektrisch bereik tot 425 km en alle
features van Google built-in. Je proefrit start bij ons.
V.A. € 44.995 | PRIVATE LEASE V.A. € 569 P.M.
SEPP SUBSIDIE MOGELIJK

“We zijn altijd
op zoek naar
leuke merkjes”

Stolen Concept
Ridderkerk
tekst: Annette - Schinkelshoek Communicatie

Volvo XC40 Recharge pure electric Core vanaf € 44.995 (consumentenadviesprijs) of € 43.930 (fiscale waarde). Op basis van Volvo Private Lease vanaf € 569 per maand, incl. btw en excl. brandstof,

“Voor € 500,- huur in de maand mag je het van mij negen maanden
proberen,” zei de vorige huurder in 2014 tegen de nieuwsgierige ondernemer
Patricia. Ze had een leeg pand zien staan aan het Ridderkerkse Dillenburgplein. “Ik ben iemand die er eerst in springt en daarna gaat nadenken”, lacht
Patricia, het creatieve brein van woon- en cadeauwinkel Stolen Concept.

o.b.v. 60 mnd, 10.000 km p.j. en 6 schadevrije jaren. Afgebeeld Volvo XC40 Recharge pure electric Ultimate vanaf € 59.495. WLTP gecombineerd verbruik: 0 l/100 km, gem. CO2-uitstoot resp. 0 g/km.

Mobility Centre

Volvo Studio

Lübeck 11
Hoofdweg 137
Nettenboetsterstraat 7
Meent 96

Barendrecht
Rotterdam
Vlaardingen
Rotterdam

Tel. 010-8504500
Tel. 010-8504550
Tel. 010-8504450
Tel. 010-8504550
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In de conceptstore van Patricia en haar
vriend Raymond is het een ‘gecontroleerde
chaos’. Stolen Concept verkoopt verschillende merken die al bestaan, maar die
hier op een leuke manier samenkomen.
De vrolijkste koffiekopjes, kraamcadeautjes, vele rekken met sieraden en natuurlijk
de dameskleding van maat XS tot XXL.
Het is in Ridderkerk de enige kledingwinkel
waar ze ook een Plus size hebben.
“Ik leef hier in mijn droomwinkel”, begint
Patricia. “Het assortiment verschilt gedurende het jaar. In het voorjaar verkopen we
veel kleding voor een festival of een bruiloft. Er is dan veel meer te doen waarvoor
we leuk gekleed willen zijn. Vanaf oktober
gaat de focus bij de woonaccessoires veel
meer op binnen met kaarsen, plaids en
kussens.”

“De collectie
van The Gift
Label, is dé
favoriet
onder de
cadeautjes

“Mijn moeder is
hier elke dag en
zorgt dat we een
boterham eten.”

4x harder werken
In 2019, net voor de coronacrisis, verhuisde
Stolen Concept naar een groter pand, vier
deuren verderop. Dat was al een spannende stap, maar toen door Corona de winkel
dicht moest kwam alles op losse schroeven
te staan. “We besloten via social media
te verkopen. Daardoor waren we vier keer
zo druk en het ging 24/7 door, maar we
draaiden nog maar 10% van onze normale
omzet. We pakten alles aan, maar waren
helemaal kapot. Ik snap niet hoe we het
gedaan hebben, maar je blijkt als ondernemer toch veerkrachtig.”
Geen concurrenten
Maar Stolen Concept bestaat nog, en
hoe. “We blijven zoeken naar toffe nieuwe
merken. Als Ray en ik samen door de stad
lopen, zijn we alleen maar op zoek naar
leuke merkjes voor onze eigen winkel.
Overigens hebben we ook heel goed
contact met de andere cadeau- en
kledingwinkels in de buurt. Ooit belde
Willemien en Corneel nog dat ze een
merk dat we gezamenlijk op het oog
hadden, toch beter bij ons vonden passen.
Hoe leuk is dat? We gunnen elkaar de
omzet en daarom moeten we juist zorgen
dat we niet te veel hetzelfde aanbieden.”

Stolen Concept

Dillenburgplein 27
Ridderkerk

Trend: de maxi-jurk

Ook deze zomer blijven de maxi-jurken de trend.
Vrouwelijk, luchtig en heerlijk om te dragen. Met
dierenprints, streepjes, bloemenprints of gewoon
effen. Voeg een smal riempje toe voor meer vorm
of stroop je mouwen op voor een jonge, casual look.
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instagram.com/stolenconcept/
www.stolenconcept.nl
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DÉ NIEUWE HOTSPOT IN BARENDRECHT

Proef en ontdek onze
exclusieve Spaanse wijnen.
40

www.premiumwinehouse.com

Restaurant Vena d’Oro is dé Italiaanse hotspot van Barendrecht en omstreken. Zij
zijn een authentiek Italiaans restaurant en gin- & wijn bar met een prachtig dakterras en uitzicht over het water. Na een verbouwing van ruim zes maanden hebben
zij hun deuren op 18 maart 2022 geopend. Het restaurant heeft een nieuwe stijlvolle
inrichting. De Italiaanse chef kok Paolo Basile kookt in de gloednieuwe keuken met
zijn dagverse producten, wat zorgt voor het compete plaatje, voor een heerlijke
avond uit met je gezelschap.
Vena d’Oro staat voor puur en hoogwaardig Italiaans eten in een moderne stijl met
daarbij een breed scala aan wijnen en gin cocktails in een sfeervolle omgeving.

Chef Kok Paolo Basile startte zijn carrière in 1990 als leerling-kok. Zijn eerste leermeesters hebben hem geleerd om pure ingrediënten te waarderen en respecteren.
Eén van de kernwaardes in de Italiaanse keuken. Paolo Basile is pas benoemd tot
“the Golden Star for Lifetime Achievement Auguste Escoffier”.

Wat nog meer
in de etalage

Cabaret & films

lokale
tips
Het dak op in Rotterdam
Nog niet eerder konden zoveel mensen het
dak op in Rotterdam. Rotterdamse Dakendagen
organiseert naast het gelijknamige festival nu
ook de Rotterdam Rooftop Walk, een route op
dakniveau inclusief een luchtbrug tussen WTC
Rotterdam en de Bijenkorf.
De spectaculaire oversteek boven de Coolsingel
kun je een maand lang maken, van 26 mei t/m
24 juni 2022. Terwijl je over en tussen de daken
loopt, beleef je hoe innovatief dakgebruik
bijdraagt aan een betere toekomst voor steden
en stadsbewoners.
rotterdamsedakendagen.nl

Deze zomer is er genoeg te doen binnen de muren
van theater Het Kruispunt in Barendrecht.

CABABARET : KOEFNOEN LIVE
Za. 11 juni 20.15 uur
Na zestien succesvolle seizoenen op televisie trekken
de mannen van Koefnoen nu met hun persiflages, types
en imitaties het theater in: helemaal live! Up-to-date
en fonkelnieuw materiaal, vertolkt door vertrouwde
types als happy single Ipie, stijl en klasse-icoon Nesrin,
de luidruchtige corps-studentes Fleur en Madelon,
recreatief gebruiker slash sekswerker Annet en het
onverwoestbare ANWB-koppel Okko en Eus. In rake,
herkenbare en confronterende sketches, songs en scènes
storten Owen Schumacher, Jeremy Baker en Paul Groot
zich in een scherpe, wervelende, satirische theaterrevue
over veranderen, vernieuwen of vastroesten..

(c) Mark Engelen

FILM: OPERATION MINCEMEAT
Ma. 13 juni 20.15 uur
Het is 1943. De geallieerden zijn vastbesloten om
Europa te ontworstelen aan Hitlers ijzeren greep en
plannen een grote aanval op Sicilië. Maar ze staan voor
een onmogelijke uitdaging: hoe kunnen ze een enorme
invasiemacht beschermen tegen een mogelijk bloedbad?
Twee speciale inlichtingenofficieren, Ewen Montagu
(Colin Firth) en Charles Cholmondeley (Matthew
Macfadyen), krijgen de opdracht om de meest briljante
en bijzondere desinformatiestrategie van de hele oorlog
te verzinnen, op basis van een wel heel onwaarschijnlijke
geheim agent: een dode man. Operation Mincemeat is
het bijzondere, waargebeurde verhaal van de meest
succesvolle misleiding in oorlogstijd aller tijden, een
operatie die de loop van de Tweede Wereldoorlog
veranderde.

(c) Warner Bros

Ga voor tickets naar www.theaterhetkruispunt.nl

Lekker plankie
Fingerfood on Wood, gevestigd in
Barendrecht, maakt borrelplanken met
het *WAUW* effect om jouw gasten te
verrassen. Voor kleine, maar ook grote
gelegenheden, zowel zakelijk als privé.
Jouw smaak gecombineerd met gemak.
Zo vanuit de doos op tafel. De borrelplank
is ook zeer goed in te zetten bij een tapas
etentje, maar denk ook eens aan de
vrijdagmiddag borrel op het werk of
laat hem bezorgen als cadeau.
fingerfoodonwood.nl

Toerist in eigen land
De beroemde molens van Kinderdijk torenen uit boven
de polders van de Alblasserwaard, met hun machtige
wieken trots in de wind. Toch zijn deze historische
reuzen maar een klein onderdeel van een enorm
samenspel tussen mens, techniek en natuur. Duizend
jaar geleden was dit hele gebied een groot veenmoeras,
ingeklemd tussen woeste rivieren en het geraas van de
zee. Jagers en vissers kwamen hier alleen in de zomer,
als het water tenminste laag genoeg stond.
Op de Schans in Ridderkerk vetrekt een Driehoeksveer die
je in 10 minuten naar Kinderdijk brengt.
Meer informatie op www.waterbus.nl
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Huis
in de etalage

een kijkje in een bijzondere
woning in de buurt

“Het doel was om
het jaren 70 gevoel
te behouden.”
eigenaresse Heleen over hun jaren 70 woning in Ridderkerk-Drievliet

Binnenkomen en het plaatje zien. Dat kan soms een uitdaging zijn,
maar Heleen zag bij binnenkomst direct de potentie van deze geweldige
woning. 1 juli 2020 kregen zij, haar man Thijs en hun twee dochters Isa
en Maud de sleutels in handen. Het verbouwen kon beginnen.
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“Er is een spannende
mix van nieuw
en vintage design
ontstaan”

Heleen: “Echt alles in dit huis moest aangepakt
worden. Plafonds, wanden, vloeren, kozijnen
en ook het dak is helemaal vernieuwd. Toen we
de sleutel kregen, zaten we middenin de Corona-tijd. Showrooms en bouwmarkten waren gesloten en niet alles kon meteen geleverd worden.
Zo werden de nieuwe puien later geleverd, waardoor de vloer en keuken pas na de verhuizing
kwamen. Het was een heerlijke nazomer, dus
aten we veelal in de tuin en mijn kantoor hield
ik vanuit de garage. Een mooi avontuur en we
wisten dit van te voren. Een goed ontwerp, een
goed plan en een beetje ‘meebewegen’ zijn bij
zo’n grote verbouwing in Corona-tijd de toverwoorden.”
Kenmerkende elementen
“Ons doel was om de woning weer naar nu te
trekken. En daarmee de mooie elementen en
de jaren ’70 vibe tot hun recht te laten komen.
Zo hebben we de essenhouten plafonddelen
opnieuw gebruikt en de kenmerkende haldeur
en trap behouden. Door deze in dezelfde RAL
kleur als die van de nieuwe puien te schilderen,
vormen oude en nieuwe elementen een eenheid
en ontstaat er verbinding.” Dit is ook goed in de
meubels terug te zien, er is een spannende mix
van nieuw en vintage design ontstaan.
Mede dankzij haar beroep als interieurontwerper, weet Heleen het beste uit de woning naar
boven te halen. “Zowel in ons eigen huis als voor
klanten, wil ik een echt thuis-gevoel creëren.
Door tussen de regels door te luisteren wat de
wensen zijn en aan te voelen wat het pand nodig
heeft, ontstaan er interieurs die echt bij de klant
én het pand passen. Het was ontzettend leuk dit
nu voor onszelf te kunnen en mogen doen!”
Nu, ruim anderhalf jaar na het in ontvangstnemen van de sleutel, is het grootste gedeelte van
de woning klaar. “Mensen vragen wel eens of we
de verbouwing achteraf niet tegen vonden vallen. Maar nee, we wisten waar we aan begonnen
en hebben onze focus op het doel gehouden.”
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Heleen ontwerpt onder
de naam ‘StudioNR.25’
interieurs op maat voor
zowel particulieren als
bedrijven. Nieuwsgierig?
Kijk op studionr25.nl of volg
Heleen (@studionr.25) op
Instagram. Om een idee te
krijgen van de verbouwing
die ze achter de rug hebben, kun je daar foto’s van
vinden onder de hashtag:
#hethuismetderonderamen.

“Zowel in ons eigen
huis als voor klanten,
wil ik een echt thuis
gevoel creëren.”

48

49

Buiten
in de etalage

de Blauwe
Verbinding
kanoroute
Dichtbij een mooie kano route varen?
Of op een andere manier genieten
van de natuur? Het kan allemaal op
de Blauwe Verbinding. Een 15 km lange
waterweg die van het Zuiderpark in Rotterdam via het Zuidelijk Randpark, de Heulweg
en Rhoonse Baan, verder gaat langs de
Koedood, om vervolgens uit te komen in de
Zuidpolder in Barendrecht. Naast recreatie
zorgt deze route voor schoon, zoet water,
waterberging en het aan elkaar verbinden
van de verschillende groengebieden.
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Het lijkt bijna onwerkelijk, de drukte van de Randstad ontvluchten om dichtbij te genieten van rust
en natuur. Toch kan het sinds juli 2018. Op 6 juli van
dat jaar is namelijk de Blauwe Verbinding geopend.
Een 15 km lange kano route die start in Rotterdam
zuid (Zuiderpark) en eindigt in Barendrecht.
Klunen
Kun je deze route aan één stuk door kanoën? Nee,
er zijn wel een aantal obstakels. Bij het ene obstakel
moet je echt de kano uit om bijvoorbeeld de weg
over te steken, om daarna de vaarweg weer te
vervolgen. Bij de ander kan je lekker blijven zitten
en wachten tot de sluis zijn werk doet.
Onderweg kom je op plaatsen waar je niet met
fiets of auto kunt komen. Er is zelfs een stuk
waar je vroeger met de auto de snelweg (A15)
onderdoorging naar de Charloisse Lagendijk en
nu kano je onder de snelweg door.
Tijdens de kano tocht tref je ook diverse plaatsen
waar je kunt stoppen voor een picknick of een
momentje van rust. Als je wilt kan je dus een hele
dag op pad zijn.

Zwaluwkast
In Rhoon vaar je langs de bijzondere
zwaluwkast. De zwaluw komt van maart
tot juni naar Nederland. De kast heeft
51 openingen waar de oeverzwaluw
kan broeden. De broedduur bedraagt
ca. 15 dagen. Nadat de eieren uitkomen
zitten de jongen ongeveer 20 dagen op
het nest voordat ze uitvliegen.
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Aanvoer schoon water
Naast dat de Blauwe Verbinding een mooie natuurroute is, is deze ook ontwikkeld om te zorgen voor
aanvoer van schoon, zoetwater vanuit de Oude
Maas. De route werkt als een waterberging én legt
een ecologische verbinding tussen de verschillende
groengebieden. De Blauwe Verbinding biedt dus
ook ruimte voor varen, vissen, zwemmen, wandelen,
fietsen, spelen, planten, vogels en andere dieren
bekijken.

Kano huren
Een kano huren kan in Barendrecht
bij de Kleine Duiker. Daar vandaan
peddel je zo de Blauwe Verbinding op.
Kleine Duiker
3e Barendrechtseweg 511 | Barendrecht
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bij VakantieXperts 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

kantie?
Ook zo’n zin in va
mu
Wij staan klaar o
n
te helpen voor ee
kantie!
onvergetelijke va
trouwbare adres
Nog steeds het be
al uw vakanties!!

• 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

voor

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

marketingconcepten | design | producties

Panta Reizen
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Uit en thuis
in de etalage

uit
tips

BUITENSHUIS:
ZOMERAGENDA
Vier de zomer in de BAR-gemeenten en neem hieronder een kijkje
in de zomeragenda. De agenda staat bordevol tips om ervoor te
zorgen dat jij een gezellige zomer tegemoet gaat.

Eten in de kas
Pop-up café Clementine is een glazen
kas in een groeiende omgeving, het begin van de nieuwe wijk De Stationstuinen.
Aan de oostkant van NS-station
Barendrecht eet je net wat creatiever,
drink je een borrel in het zonnetje en
ontdek je de fruitige randprogrammering.
In het cafe wordt zoveel mogelijk gewerkt
met lokale en duurzame producten.
Voel je welkom voor koffie, lunch borrel
en diner.

4 juni

24 en 25 juni

PINKSTERMARKT
RIDDERKERK

PICNIC AT THE PARK
BARENDRECHT

Diverse activiteiten en veel
entertainment op de Pinkstermarkt
in het centrum van Ridderkerk.

Tientallen mobiele keukens, live
muziek en een grote variëteit aan
entertainment. Al met al is het een groot,
gezellig, openlucht food festijn!
picknickintpark.com

Café Clementine
Spoorlaan 7
Barendrecht
cafeclementine.nl

Speciaal voor de jonge
natuurliefhebbers
Kabouter Rezoord en Corvus de Kraai
nemen je mee op avontuur door het
Waalbos. Het Kabouterpad is
speciaal aangelegd voor de jonge
natuurliefhebbers.
Tijdens de wandeling zijn er diverse
leuke opdrachten voor de jonge
wandelaars. Deze opdrachten zijn
te vinden in een mooi boekje.
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Waalbos
Waalweg 3
Ridderkerk
onswaalbos.nl

25 juni

11 juli t/m 5 aug

MUZIEK OP RHOON
RHOON

SENIOREN ZOMER FESTIJN
RIDDERKERK

Genieten van de namiddag tot
na middernacht van te gekke bands
die jazz-, blues-, funk- en soulmuziekof een mix daarvan spelen.

Verschillende activiteiten zoals busreisjes,
workshops, beweegactiviteiten en een
lunch of diner voor senioren in Ridderkerk.

muziekoprhoon.nl

facetridderkerk.nl/events/
zomerfestijn-voor-senioren/

15 en 16 juli

22 juli t/m 16 aug

LEKKER & LIVE
BARENDRECHT

SUMMER EVENTS
RIDDERKERK

Genieten van lekker eten en
live muziek in Barendrecht met
veel artiesten en deelnemede
(lokale) restaurants.

Een verzameling sportieve,
recreatieve en culturele activiteiten
voor kinderen, tieners en jongeren
in Ridderkerk.

lekkerenlive.nl

facetridderkerk.nl/events/summer-events/
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BEKEND
VAN TV

De nieuwe Hyundai TUCSON.
De weg naar beter.

Lombardijen en Interfloor
spelen de hoofdrol in uw
interieur

Hyundai TUCSON vanaf

€ 34.995

Wilt u ons complete
Interfloor aanbod bekijken?
Ga dan naar onze website, scan deze QR-code

Of kom langs in onze winkel.

• Zenostraat 214 • 222
• 3076 AZ Rotterdam
• Tel. 010-419 90 79
• info@lombardijeninterieur.nl

WWW.LOMBARDIJENINTERIEUR.NL

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?

Ontdek meer op hyundai.com/nl/noteboom
Autobedrijf Noteboom
Autobedrijf
Barendrecht: Kamerlingh Onnesweg 32, Barendrecht,
Barendrecht, tel.
tel. 010
010 --292
2923434
3434
Zuidland:
Nijverheidstraat
2, tel. 0181 - tel.
4510181
922 - 451922
Spijkenisse;
Curieweg 23, Spijkenisse,

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.

KOKEN. BADEN.

GENIETEN.
Evert Rop,
Grando Barendrecht
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 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

Betaalbaar keuken- en baddesign.

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

