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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.

De Oude Apotheek
Ridderkerk

“Iedereen  
die hier  

binnenkomt,  
is verrast.”

tekst: Annette - Schinkelshoek Communicatie
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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/deoudeapotheek- 
ridderkerk
 

“De ruimte heeft  
een gezellige  
Friends-setting.”

Dat conceptbedenker en haarstyliste Aman-
da 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 cre-
eren 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.”
 
Totaalbeleving
Bij de Oude Apotheek kom je voor de haarsa-
lon, 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 mid-
den in de ruimte hangt en voel je je weer even 
kind. Een grote kans dat je bekenden tegen-
komt, 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 cadeau-
tje 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.


