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de BAR-regio in de

etalage
lifestyle, shopping, ondernemersschap en verhalen uit Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

editie 4, winter 2022/2023

“Mensen komen uit 
heel Nederland 
jurken shoppen.” 
Bij Keesje in Barendrecht

“Je afscheid is je bigste beng.”
Evelien Lighthart over uitvaartbegeleiding 

Logeren in eigen dorp 
Drie Bed & Breakfasts  
in de omgeving 
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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

U kunt bij ons 
ook terecht voor: 

kinderwens, echoscopie 
en anticonceptie.

Kleinschalige praktijk voor 
begeleiding bij zwagerschap, 
bevalling en kraamtijd

Persoonlijke 
begeleiding  
en wensen van 
de cliënten staan 
centraal!

We zijn 24/7 
TELEFONISCH 
bereikbaar. 

Voor vragen en het 
maken van afspraken 
naast telefonisch 
ook via mail en
whatsapp.

010-7410104
info@viveverloskundigen.nl 

www.viveverloskundigen.nl
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KWA L I T E I TS VO L L E
P VC - ,  PAR K E T-  E N  L AM I N A AT V LO E R E N

Kijk voor de complete collectie op www.lombardijeninterieur.nl

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

Tapijt - Karpetten - Gordijnen - Vitrage - Inbetween - Velours
Vouwgordijnen - Binnen Zonwering - Project Service
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Prestatie en 
schoonheid, het 
beste van twee 
werelden in één

Sterk en geruisloos
comfort

Authentieke 
schoonheid zonder 

compromissen
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“Met goede wifi, een hore-
caplein en gratis toegang 

voor ouders is dit de ideale 
plek om nog wat e-mails  

te versturen zonder  
schuldgevoel.”

voorwoord

De gezellige dagen staan weer voor de deur, de bladeren 
vallen en we maken het thuis weer gezellig. Bij gezelligheid 
hoort ook weer een nieuwe uitgave van Etalage om lekker 
op de bank met een kop thee of een wijntje door te lezen. 

In deze najaarseditie treft u weer vele bijzondere verhalen; 
Wat is er allemaal mogelijk bij je uitvaart? Wat kan een 
paardencoach voor u betekenen en wat is helemaal hot  
in de bruidswereld? Elke ondernemer die u terugvindt in 
Etalage bieden wij met veel plezier een podium. Ze geven 
de regio tenslotte kleur.

Ik ben weer heel enthousiast over het resultaat en ik hoop 
dat u er ook veel plezier aan beleefd. Heeft u suggesties 
voor de Etalage? Wij staan graag open voor al uw tips en 
ideeën. Heeft u dit blad uit? Geef hem gerust door, hiermee 
geven het papier een nog langer leven.

Ik wens u veel leesplezier.

Willem Monteban
BAR Lokale Media

“Wij staan open  
voor tips en ideeën.”

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
Oplage: 5.000 stuks
Adverteren: BAR Lokale Media | willem@barlokalemedia.nl

6

etalageinhoud

42

36

44

17

27

53

56

10

15

18

48

fashion

dorpsgenoot

shoppen

bijzonder buiten
bedrijf

ondernemer

winkels

culinair

uit en thuis

woning



Duurzaam wonen: 
Eenvoudig en bereikbaar
Wil je besparen op je energiekosten en meer wooncomfort? 
Check dan eens of je je woning kunt verduurzamen. Samen 
met De Energiebespaarders geven we concreet inzicht in 
welke energiebesparende maatregelen het meeste opleveren 
en hoe je deze kunt financieren. Zo maken we het voor jou als 
woningeigenaar makkelijker én leuker. Meer weten? 

Doe de gratis energiebespaarcheck en neem je rapport 
mee naar je adviseur.

De Hypotheekshop Barendrecht
Achterom 60 | 2991 CV Barendrecht  
(0180) 622355 
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

Duurzaam wonen: 
Eenvoudig en bereikbaar
Wil je besparen op je energiekosten en meer wooncomfort? 
Check dan eens of je je woning kunt verduurzamen. Samen 
met De Energiebespaarders geven we concreet inzicht in 
welke energiebesparende maatregelen het meeste opleveren 
en hoe je deze kunt financieren. Zo maken we het voor jou als 
woningeigenaar makkelijker én leuker. Meer weten? 

Doe de gratis energiebespaarcheck en neem je rapport 
mee naar je adviseur.
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www.hypotheekshop.nl/ridderkerk

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

HET ADRES VOOR WONINGINRICHTING

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

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

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

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.

2e Luxaflex®
Hor nu 50%
korting
Wees klaar voor de lente,
en maak je huis een
mugvrij thuis.

The Art of Window Styling

2e Luxaflex®
Hor nu 50%
korting
Wees klaar voor de lente,
en maak je huis een
mugvrij thuis.

The Art of Window Styling

2e Luxaflex®
Hor nu 50%
korting
Wees klaar voor de lente,
en maak je huis een
mugvrij thuis.
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Achter de oude boerderij in Poortugaal ligt 
een groot stuk grond waar negen paarden 
op rond struinen. Er is een inloopstal,  
zodat de paarden zelf kunnen besluiten 
of ze overdekt willen staan. Verschillende 
medewerkers zorgen voor de paarden.  
Het ziet er allemaal heel vredig en rustig 
uit. 

Meisjespassie
Saskia was al jarenlang coach, therapeut 
en trainer. ,,Ik kwam regelmatig bij Het 
Terphuis omdat mijn dochter hier vaak 
kwam”, vertelt Saskia. ,,Ik stond dan bij de 
paarden te kijken. Paarden waren mijn  
passie als jong meisje. Ik was zo’n  
paardenmeisje met een verzorgpaard en 
vond het heerlijk om in het bos te rijden.  
Ik droomde van een eigen paard. ‘Als ik  
later volwassen ben, dan koop ik een 
paard.’ Maar die droom vervloog naar de 
achtergrond. Zoals met vele meisjesdro-
men.” Tijdens één van haar bezoekjes aan 
de paarden raadde een medewerker van 
Het Terphuis haar aan om te gaan rijden. 
Ze zat niet lekker in haar vel en dat was 
aan haar te merken. Ze deed het, en kwam 
met zo’n grote smile terug, dat ze meteen 
wist dat ze hier iets mee moest doen.  
,,Mijn meisjespassie kwam weer helemaal 
terug.”

Het Terphuis
Het Terphuis was op zoek naar iemand 
die met de paarden kon werken en Saskia 
dacht er niet lang over na. ,,Alle puzzel-

stukjes vielen in elkaar.” In 2018 startte ze 
met de opleiding. ,,Mijn grote voordeel was 
natuurlijk dat ik al coach was en dus al veel 
kennis had. Alleen het werken met paarden 
was nieuw. Tijdens de opleiding leerde ik 
het gedrag kennen van de paarden en de 
communicatie die paarden hebben.  
Paarden zijn vlucht- en kuddedieren.  
Ze zullen van nature niet snel aanvallen,  
ze zullen eerder alert zijn op gevaar.  
Als kuddedieren zijn ze afgestemd op  
de paarden onderling, maar ook op de  
persoon die er tussenin stapt.”

Paard is de spiegel
Paarden kan je heel divers inzetten.  
Zo zette Saskia de paarden bijvoorbeeld in 
om leidersschapskwaliteiten te verbeteren. 
,,Paarden zijn ook altijd op zoek naar  
leiderschap. Tijdens de training is het 
paard de spiegel. Een paard oordeelt niet, 
maar reageert puur op het gedrag van de 
cursist. Als je bijvoorbeeld aan de teugels 
trekt om het paard te leiden, maar je maakt 
geen verbinding met het dier, wil het niet 
zomaar meewerken. Ook merkt het paard 
als je hem gaat leiden, maar het eigenlijk 
niet wilt. Dit zijn zomaar wat voorbeelden 
die je kan terugkoppelen naar de  
werkvloer. Je leert dan hoe je je kwaliteiten 
kunt inzetten en waar het aan schort.  
Ook kunnen we op deze manier  
teamtrainingen of een teambuiling  
geven. Dan leer je met elkaar op een  
andere manier samenwerken. Wat is jouw 
positie binnen de groep? Wie is de leider 

Bedrijf
in de etalage

Bedrijf
in de etalage

Saskia Roelofsen paardencoach
Coaching volgen kan op vele verschillende manieren. Saskia Roelofsen  

gebruikt paarden om onder andere mensen beter bij hun emoties te  
laten komen. Een vorm van coaching waar je steeds meer over hoort.  

Maar hoe werkt dat precies? Tijd voor een bezoekje aan Saskia in  
Het Terphuis in Poortugaal.

tekst: Astrid Potuijt - BAR Lokale media

“Mijn meisjespassie 
kwam weer  

helemaal terug.”
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vroege vogels
lezen de lokale krant 
gratis als eerste

Ontvang de lokale krant om 6 uur in je mailbox

Je lokale krant wordt elke donderdag huis aan huis verspreid in 
de BAR-gemeenten. Je kunt de krant natuurlijk ook online lezen.  

Voor de vroege vogels bieden we nu de mogelijkheid om de 
nieuwe editie elke donderdag al om 06:00 uur in de mailbox

te ontvangen. 

Wat te doen? Scan de QR-code en meld je aan.

De Combinatie Ridderkerk De Schakel Albandswaard De Schakel Barendrecht

en wie is volgzaam? Er zijn tal van mogelijkheden voor 
het bedrijfsleven.” Naast de zakelijke trainingen heeft 
Saskia ook meerdere cliënten die in een re-integratie 
traject zitten. ,,Mensen die lange tijd uit het werkpro-
ces zijn geweest ervaren vaak veel stress en komen 
maar moeilijk bij de emoties. Het grote voordeel van 
de paarden is dan dat de cliënten niet enkel maar 
hoeven te praten, beredeneren of te discussiëren.  
Ze leren ontspannen doordat het paard een hele 
rustige ademhaling heeft en warm aanvoelt.  
Alle zintuigen worden aangesproken, je bent buiten 
en in het hier en nu. Je komt daardoor meer op het 
niveau waar de emoties zijn.”
 
Balans door nabootsen natuur
Paarden zijn grote dieren en sommigen vinden  
paarden ook best eng. ,,Daarom is de opleiding ook 
zo belangrijk”, zegt Saskia. ,,Het moet veilig zijn voor 
de mensen en voor de paarden. Onze paarden zijn in 
hun element en dat is natuurlijk het belangrijkste.  
Ze leven hier buiten en hebben vrijheid. Daardoor zijn 
ze in balans. We proberen de natuur na te bootsen, 
hoewel dat natuurlijk bijna niet te doen is.  
Hier hebben de paarden eten genoeg en hoeven ze 
er niet naar te zoeken en er zijn geen wilde dieren. 
Maar het komt in de buurt. Paarden die de hele dag 
op stal staan, zullen minder ontspannen zijn dan  
deze paarden.”

De paarden worden soms ook gebruikt in  
familieopstellingen en voor talentontwikkeling. 
,,Ik adviseer vaak om een thema mee te nemen de 
bak in. Zo was er laatst een cliënt die veel spanning 
in haar buik had. Terwijl ze in de bak stond, kwam er 
een paard op haar toelopen die zijn snuit tegen haar 
buik aan drukte. Dat blijft bijzonder. Het paard voelde 
die spanning aan en bij de client werd de spanning 
tegelijkertijd iets minder. Daarna praten we  
natuurlijk ook over de onderwerpen die spelen.  
Het praten voelt vaak ook veiliger in de bak tussen de 
paarden in plaats van tegenover elkaar in een steriel 
kantoor.”
 
Zelfreflectie 
Saskia wordt zelf ook regelmatig door de paarden 
teruggefloten. Ze lacht als ze het verhaal vertelt.  
,,Dan ben ik gehaast en druk in mijn hoofd, dender 
ik nog even door de bak heen om de laatste dingen 
te doen en dan wordt mijn weg opeens geblokkeerd 
door een paard. Hij gaat dan dwars voor me staan 
zodat ik niet verder kan lopen. Ik ben me dan meteen 
bewust van mijn gehaast. Bijzonder toch!”

Paarden kunnen vaak zelf kiezen of ze meedoen in 
een sessie en dan zie je dat ze zelf op bijzondere 
momenten een rol gaan spelen in de sessie.
,,Ik krijg vaak terug van cliënten dat de ervaring  
met een paard een blijvende impact heeft. Dat  
vind ik heel mooi. De ervaring die je met paarden 
opdoet, blijft bij je.”

Saskia Roelofsen
Kerkstraat 25 | Poortugaal
www.yms-horses.nl 
info@youmakesense.nl
06 29 110 101
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haal
lokaal

Shoppen
in de etalage

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

Lamp | € 32,50
First class, second hand lamp.
Boomerang Items | Ridderkerk
www.boomerangitems.com

Kaarsenstandaarden | € 53,- 
Te combineren met de vele  
kaarsen die er te koop zijn.

Willemien en Corneel | Ridderkerk
www.willemienencorneel.nl

Barts set | € 65,-
Wanten en sloffen € 24,95 p.s.  
en bijpassende muts € 19,95.
Jut & Jul Kids | Barendrecht
facebook.com/JutenJulKids

Fragrance lamp van  
Ashleigh & Burwood | € 41,99

Geurolie is te verkrijgen vanaf € 8,99 
Het Rozenpakhuys | Barendrecht

www.hetrozenpakhuijs.nl

Amethist op standaard  | € 95 ,-
Amethist werkt beschermend,  
zuiverend en ontspannend. 
Vandaar Edelstenen & Mineralen | Barendrecht
www.van-daar-shop.nl (artikelnr. G422)

Teddy gilet | € 59,95
Een warme zachte musthave  
voor in je winterse garderobe. 
Lotties Boetiek | Ridderkerk
www.lottiesboetiek.nl

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

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

Living, Ashleigh & Burwood 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 

� tra sfeer of leuke decoraties in huis!

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

Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

12:00-17:00 uur
10:00-17:00 uur
10:00-17:00 uur                             
10:00-17:00 uur

Openingstijden:

Adres:
Tweede Barendrechtseweg 306 B

2992 SL Barendrecht 
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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 David Vogel  
die zich inzet voor vluchte-
lingen uit Oekraïne. En met 
Evelien Lighthart, die als 
uitvaartbegeleider buiten  
de lijntjes denkt.

BIJZONDERE
DORPSGENOTEN

Buren
in de etalage

Prinses Margrietstraat 58 Ridderkerk - telefoon: 0180-487638 - www.take-chair.nl - openingstijden: di 9-18, wo t/m vr 9-20, za 8:30-16:30

Take C'hair hairstylers
Topstylistes Stevy, Milou, Linda & Kaylee vormen samen een gezellig en vaktechnisch
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!

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

takechair Take C'hair Ridderkerk

A
lle

en
te

lefonisch boeken &

vol =
volCoupe Soleil &

knippen €59,-

Z
onder voorkeur kapper, max 25

fo
lie

s

WWW.DE-FAKKEL.NL

ALTIJD GEZELLIG BIJ
FAMILIE ZWEMBAD 
DE FAKKEL

• LIGWEIDE • SPEELTOESTELLEN • KINDERBADJES • GAVE GLIJBANEN • 
VEILIG & SCHOON • SUBTROPISCH BINNENBAD

Familiezwembad de Fakkel:
Sportlaan 8 – 10, Ridderkerk • T. 0180 – 491122
WWW.DE-FAKKEL.NL
Sportlaan 8 – 10, Ridderkerk • T. 0180 – 491122

Onderdeel van
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Nadat David zijn gesprek heeft afgerond 
met twee bewoners die graag nog  
afsluiten met het nemen van een foto,  
nemen we plaats aan de ronde tafel.  
Hoewel dit interview met name over de 
huidige oorlogssituatie in Oekraïne gaat, 
is het werk voor David hier niet begonnen. 
Twee jaar geleden werd het verlangen om 
meer vrijwilligers werk te gaan doen  
zodanig groot dat hij besloot zijn eigen 
zaak van de hand te doen. Best een sprong 
in het diepe, maar David was  
zelfverzekerd en besloot daarom ook 
daadwerkelijk direct actie te ondernemen. 
“Ik heb mijn vrachtwagenrijbewijs gehaald 
en kwam al snel terecht in de hulpgoede-
ren. Voor stichting CRR (Christian Refugee 
Relief) uit Nieuw-Lekkerland ben ik begon-
nen met het brengen van hulpgoederen 
naar Griekenland. Begin dit jaar kwam daar 
Oekraïne bij.” De hulp aan Oekraïne werd 
direct in gang gezet en binnen een week 
was er een warehouse opgezet bij de grens 
in Polen. Al in de tweede week trok David 
de grens over om ook in het land zelf hulp 
te bieden. In eerste instantie deed hij dit in 
Lviv, maar zodra de Russen uit Kiev waren 
vertrokken besloten ze door te reizen naar 
de hoofdstad met als hoofddoel hulp te 
bieden langs de frontlinie. 

Het werk van David is dan ook niet zonder 
risico, maar daar deinst hij niet voor terug. 
David is met name van het praktische, zoals 
hij zelf aangeeft. Helpen op locatie is dan 
ook wat hij wil. Op een vakantie liep hij 
iemand tegen het lijf die werkt met mobiele 
hospitaals. Die zijn maar al te hard nodig 
en dus besluit hij ook hier zijn medewerking 
aan te verlenen. In Oekraïne worden er 
meerdere mobiele hospitaals geplaatst op 
plekken waar hij moet lopen met een  

kogelvrijvest en een helm. Daarnaast is het 
zaak om constant op je hoede te zijn. Da-
vid: “Je hebt een soort ‘bommen-app’ waar 
je meldingen op kunt zien waar de bommen 
zijn ingeslagen. Maar, zoals je begrijpt: ze 
zijn dan al gevallen. De eerste nacht dat je 
moet slapen is dan ook behoorlijk  
angstaanjagend. Je moet luisteren hoever 
er ongeveer een bom van je vandaan  
neerkomt, maar dat is zo moeilijk in te 
schatten. Ga je dan wel of niet naar de 
schuilkelder? De tweede nacht slaap je 
daarentegen alweer door alles heen. De 
geluiden ‘wennen’ zou je bijna zeggen en 
het werk moet hoe dan ook doorgaan.” 
Samen met andere vrijwilligers en  
verschillende hulporganisaties reist hij nog 
regelmatig af naar Oekraïne met  
hulpgoederen. De hulpgoederen worden 
afgeleverd bij plaatselijke organisaties die 
weten waar deze het hardst nodig zijn. 

Vluchtelingen opvang 
Ondertussen heeft ook Esther plaats  
genomen aan de tafel. Er komt nog een 
hele klas met kinderen binnen die komen 
kijken hoe het hier is. Esther: “Twee kindjes 
uit deze klas komen laten zien hoe hun huis 
eruit ziet. Voor de kindjes heel leuk en ik 
denk dat het voor de rest van de klas ook 
goed is om te zien dat de standaard die 
zij kennen niet voor iedereen geldt.” Esther 
straalt letterlijk liefde uit. Overdreven? Ik 
denk van niet. De manier waarop zij hier 
rondloopt, iedereen begroet en kent is  
fantastisch om te zien. ‘Naastenliefde’,  
zoals zij het zo mooi zegt. Dat is dan ook 
de reden dat ze begonnen is met het  
opzetten van deze vluchtelingenopvang. 
24/7 staat zij klaar voor de mensen die 
hulp zoeken hier in Nederland. “Zonder de 
hulp van mijn man en kinderen, stuurgroep 

tekst: Kim Bons - Delta Makelaars

“Het hoeft liever niet te veel over mijzelf te 
gaan, maar als het positief bijdraagt aan 
de organisaties waar ik voor werk is dat 
altijd mooi”. Het is de reactie die David 
ons gaf op de vraag of wij hem mochten 
interviewen voor de vierde editie van de 
Etalage. Het laat direct zien met wat voor 
persoon wij te maken hebben. Esther, 
die ook bij dit interview aanwezig was, 
beschreef het een aantal keer als ‘pure 
naastenliefde’. Misschien dat dat inder-
daad wel het meest omvattende woord 
is. Een gesprek in de opvang in Ridderkerk 
over verdriet, verbazing en misbruik, maar 
ook over blijdschap in een periode van 
oorlog die helaas nog niet ten einde is. 

David Vogel
vrijwilliger

“In Oekraine ben ik constant  
op mijn hoede. Via een soort 
‘bommen-app kijk ik waar de 
bommen zijn ingeslagen.”



20 21

Volvo V60  
Nu met gratis upgrade. Stap dit jaar nog in.

Volvo V60 vanaf € 46.495 (consumentenadviesprijs) of € 45.235 (fiscale waarde). Lease vanaf € 639 p.m., excl. btw en brandstof, o.b.v. Full Operational Lease, 72 mnd, 15.000 km p.j., Volvo Car Lease: 020-65 873 10 (kantooruren). Wijzigingen voorbehouden. 
Raadpleeg voor meer informatie de verkoopvoorwaarden op www.volvocars.nl. WLTP gecombineerd verbruik: 0,8 – 6,9 l/100 km (125,0 – 14,5 km/l), gem. CO2-uitstoot resp. 17 - 156 g/km.

Kies voor een nieuwe rijervaring met de Volvo V60. Al vanaf € 46.495 rijdt u de zuinige B3 mild hybrid. 
Profiteer nu van ons tijdelijke aanbod: een gratis motor-upgrade vanaf de Core-uitvoering. Dus een krachtigere motor, voor dezelfde prijs. 

En gunstige levertijden, stap dit jaar nog in. Kom langs of maak een afspraak.

mobiltycentre.nl

Lübeck 11
BARENDRECHT
010-8504500 

Hoofdweg 137
ROTTERDAM
010-8504550

Nettenboetsterstraat 7
VLAARDINGEN
010-8504450 

AANKOOP
VERKOOP
TAXATIES

Kromme Nering 4 
2995 BH Heerjansdam 

078 - 202 10 20
0180 - 39 62 18

WWW.INTRAHUIS.NL
Gratis 

waardebepaling?
Vraag het nu aan!

Wil jij ook een helpende hand  
bieden of vraag jij je misschien af  
op welke manier je dat kunt doen? 
Zowel particulieren als bedrijven 
kunnen zich melden voor het eventueel 
financieel ondersteunen/ sponseren 
van hulpvrachten. Ook goederen zoals 
houdbaar voedsel, luiers en hygiëne 
middelen zijn meer dan welkom.  
Neem hiervoor contact op met  
David Vogel via 06-25412288.

en al die lieve vrijwilligers had dit anders 
nooit gelukt. Er is zoveel voor nodig. De 
andere vrijwilligers en ik heb uren en uren 
zitten bellen met dokters, scholen,  
tandartsen, enz.. Het is fantastisch om 
te zien dat o.a. ook ondernemers enorm 
betrokken zijn: de bakker die het brood 
regelt, een bloemist die ervoor zorgt dat 
het hier ook nog gezellig gemaakt kan 
worden, transport dat wordt geregeld, ga 
zo maar door. Ik ben dankbaar voor al deze 
mensen!” De opvang biedt mensen een 
veilige plek en heeft inmiddels al aan meer 
dan 200 vluchtelingen onderdak geboden. 
90% van die mensen is aan werk geholpen 
en de kinderen kunnen naar school. Op het 
moment van het interview wonen er nog 54 
mensen. De langste al zes maanden en vier 
dagen, terwijl het de bedoeling was om 
mensen voor maximaal drie dagen opvang 
te bieden. Dat is het overduidelijk al lang 
niet meer. 

Misbruik
David vervolgt zijn verhaal: “Bij de grens 
was het gekte. Alles moest gestroomlijnd, 
maar dat was niet te doen. Je ziet mensen 
in paniek en getraumatiseerd de grens over 
komen en mensen die hulp willen bieden 
op welke manier dan ook. Dit resulteert 
dan ook in bergen met kleding en rijen met 
busjes. Het is wel heel mooi om te zien hoe 
mensen emotioneel betrokken zijn. Dat 
moet je dan ook gewoon laten gaan.” 
Wat David en Esther mij daarna vertellen 
is iets waar je misschien thuis niet over 
nadenkt. Althans, ik niet. Er zit namelijk ook 
een zeer schrijnende kant aan de ‘hulp’ die 
er geboden wordt. Mensen weten onwijs 
snel misbruik te maken van de hele situatie. 
Esther: “Er kwam hier een meisje binnen van 
19 jaar. Ze was volledig in paniek:  
“Waar zijn mijn vriendinnen, waar zijn 
mijn vriendinnen!” Het bleek dat al haar 
vriendinnen bij de grens in een busje zijn 
gestapt en ze heeft niets meer wat van hen 
gehoord.” Esther vertelt dat er zelfs bij de 
opvang mannen voor de deur staan die 
zeggen werk te hebben voor alle vrouwen. 
Het is daadwerkelijk te bizar voor woorden. 

En dan te bedenken dat er nog zoveel meer 
van dit soort verhalen zijn die je niet te 
horen krijgt. 
 
Praktisch en emotioneel
Waar David met name van het praktische 
is, is Esther er met name (ook) voor het 
emotionele gedeelte. En dat is overduidelijk 
hard nodig. “Ik knuffel heel veel. Soms moet 
je mensen gewoon beetpakken en laten 
voelen dat je er voor ze bent. Dat het veilig 
is waar zij nu zijn en er voor hen gezorgd 
zal worden. Je ziet de mensen er letterlijk 
van opknappen. Dat is fantastisch om te 
merken en te zien. Je leert ontzettend veel 
in eigenlijk een hele korte tijd”. 

Inzicht
Dat het verhaal van zowel Esther als van 
David niet in vijf minuten is samen te vatten 
is overduidelijk. Ik heb ruim anderhalf uur 
met open mond zitten luisteren naar de 
verhalen, me verbaasd over de dingen die 
je niet te horen krijgt via het nieuws en het 
bewonderenswaardige werk dat zij  
verrichten. Niet te vergeten: samen met nog 
zoveel andere vrijwilligers en  
ondernemingen die op welke manier dan 
ook een steentje bijdragen. Het had nog 
heel veel langer kunnen en mogen duren, 
maar hopelijk geeft het op deze manier wel 
inzicht in de, toch wel, zorgwekkende  
situatie waarmee ook wij van doen hebben. 

“90% van de mensen hier  
is aan werk geholpen. En de 
kinderen gaan naar school.”
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tekst: Kim Bons - Delta Makelaars

Praat jij weleens over je uitvaartwensen? 
Weten jouw familieleden of vrienden  
welke muziek je wilt laten horen?  
Wat voor kist jij mooi vindt en of jij koffie 
en cake wil of juist bier en bitterballen? 
Die van mij niet. Erover praten is voor veel 
mensen nog niet vanzelfsprekend.  
Laat staan het regelen ervan. Evelien is 
iemand die graag buiten de kaders denkt 
en alles rondom de dood en uitvaart  
bespreekbaar maakt door er juist heel 
open en eerlijk over te zijn. Dat is dan ook 
één van de redenen om te starten met 
een eigen uitvaartverzorging waarin er 
écht alles aan wordt gedaan om de  
persoonlijke wensen te laten uitkomen. 

Evelien Lighthart
Uitvaartbegeleiding

“Laat je  
uitvaart leven.

Je afscheid is je
bigste beng.”

Dat Evelien Uitvaartverzorging zich 
onderscheid van vele andere uitvaartver-
zorgers blijkt al wanneer je bij haar 
binnenstapt. Sinds maart dit jaar is Evelien 
haar tweede onderneming ‘Afscheidshuis 
de Suite’ in Poortugaal gestart, samen met 
haar compagnon Barbara. Het afscheids-
huis is modern, tikkeltje retro, maar bovenal 
huiselijk. 

Thuisgevoel
Evelien: “De Suite is een verlengde van 
thuis. Thuis opbaren vind ik persoonlijk nog 
altijd het mooist, want dichter bij jezelf kun 
je tenslotte niet zijn. Maar wanneer het niet 
mogelijk of wenselijk is om dit te realiseren 
dan kan een dierbare in de Suite ‘logeren’ 
en daarom is die huiskamersfeer, dat 
thuisgevoel juist zo belangrijk. “We willen 
dat iedereen zich hier op zijn of haar 
gemak voelt.” We nemen plaats op de bank 
en gaan verder in op het verhaal van 
Evelien. 

Evelien heeft niet altijd in de uitvaartzorg  
gewerkt. Na de middelbare school wist 
ze niet precies wat ze wilde worden, maar 
studeerde uiteindelijk af binnen de 
sociale hulpverlening. “Hierna begon ik 
in de jeugdzorg, psychiatrie en complexe 
gezinsproblematiek. Helaas kwamen er 
landelijk grote reorganisaties en was het 
een kwestie van ‘last in, first out’. 
Uiteindelijk heeft maar 15% van mijn 
lichting een baan gevonden in de 
hulpverlening, de rest is gaan reizen of zich 
gaan omscholen. Ik besloot bij het horen 
over de reorganisatie zelf te vertrekken. 
Ik trok het niet meer om steeds maar aan 
een ‘stukje’ van een begeleiding te kunnen 
bijdragen. Dat is niet hoe ik wilde werken.” 
Evelien kwam thuis te zitten, beviel van 

haar dochtertje en besloot na anderhalf 
jaar, samen met een coach, te zoeken naar 
een nieuwe uitdaging. “We zochten samen 
naar het thema waarin ik voldoening kon 
vinden. We kwamen uit op rouw, verlies en 
crisis. Vervolgens stuitte ik, per toeval, op 
een vacature in de uitvaartzorg.” 

Van oveniste tot gastdame
De vacature was gericht aan mensen vanaf 
35 jaar. Evelien, toen 23 jaar, liet het daar 
niet bij zitten. “Ik heb een brief geschreven 
en werd uitgenodigd. Ik heb mijn betoog 
gehouden over waarom mijn leeftijd niets 
zegt over mijn kwaliteiten en ik mocht 
blijven als stagiaire. Later, na een opleiding 
uitvaartzorg, kreeg ik een contract.” 
In de jaren die volgden deed Evelien op 
veel verschillende plekken bijzondere  
werkervaring op: van mortuariumbeheer 
van een ziekenhuis, tot verzorging van 
overledenen en van het bezorgen van 
rouwdrukwerk tot het assisteren bij uit-
vaarten. Na de geboorte van haar zoontje 
in 2016 maakte Evelien de switch naar een 
crematorium en werkte ze daar een jaar als 
oveniste, aulamedewerkster en gastdame, 
maar de ambitie om uiteindelijk een eigen  
onderneming te starten was er al een 
tijdje. Evelien: “Je kunt niet direct voor jezelf 
beginnen. Ik wilde eerst ervaring opdoen, 
de branche begrijpen en mijn wortels laten 
groeien. Ik heb een netwerk om mij heen 
gebouwd en mijn visie en missie goed 
doordacht. 

Anders dan anders 
Evelien wilde het ‘anders’. Geen standaar-
den, geen taboes, maar vrijheid, transpa-
rantie en alle ruimte voor eigenheid. 
Ze begon ook met het maken van  
fotoreportages over uitvaart en afscheid en 

“Geen standaardprocedures  
en taboes, maar vrijheid en  
alle ruimte voor eigenheid.”
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want je staat er niet alleen voor...

wilma@koutersadvocatuur.nl
www.koutersadvocatuur.nl
T 0180 72 81 30
M 06 30 36 91 81
1e Barendrechtseweg 68
2992 XC Barendrecht

‘Als je besluit te scheiden, dan is het belangrijk dat je met
elkaar blijft praten.
Herken je dit of wil je meer weten? Maak dan vrijblijvend
een afspraak met mij.’Wilma Kouters

STOLEN 
CONCEPT

FOLLOW US ON
FACEBOOK • INSTAGRAM •    stolenconcept

Dillenburgplein 27 | 2983CB Ridderkerk-Slikkerveer | 06-23287458 | info@stolenconcept.nl | www.stolenconcept.nl
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heeft zelfs met een uitvaartkist op de Lijnbaan in 
Rotterdam gestaan. “Ik wilde met name de ‘eerste’ 
reactie van mensen pijlen, maar ook de boodschap 
overbrengen dat de dood bij het leven hoort. Vroeg 
of laat krijgt iedereen er een keer mee te maken, 
dus ik gun iedereen een manier om al ruim voor 
dat moment comfortabel met het onderwerp om te 
kunnen gaan.” 

Eigen onderneming 
In 2017 werd het tijd voor een eigen  
uitvaartonderneming en volledig te gaan waar ze 
voor staat:  het begeleiden van een uitvaart die 
écht bij je past. Een overlijden is een ingrijpende en 
vaak intens verdrietige gebeurtenis, maar dat  
betekent niet dat de dag van de uitvaart ook een 
trieste dag hoeft te zijn. Een uitvaartverzorging 
waarbij het volledig draait om degene die  
overleden is. Niks staat vast, (bijna) alles kan!  
Evelien: “Het is niet aan mij hoe het hoort, het is 
aan de mensen die ik help hoe zij het willen. Zo is 
iedere uitvaart uniek en mooi op een eigen manier.” 
Toch is de hulpverlening nooit helemaal weg ge-
weest. “Ik heb mij gespecialiseerd in het begeleiden 
van nabestaande met dementie of autisme. Het 
is voor deze mensen ontzettend belangrijk dat zij 
afscheid kunnen nemen op hun tempo en manier, 
dat vraagt vaak net even om een andere  
benadering. Zo hebben wij eens een meneer  
begeleid met dementie bij het overlijden van zijn 
vrouw. Hij heeft tijdens de verzorging van zijn vrouw 
de gehele tijd haar hand vastgehouden en een uur 
lang leek het allemaal niet bij hem binnen te  
komen. Tot het moment waarop hij zei:  

Evelien Uitvaartverzorging
010 2236215
info@evelienuitvaartverzorging.nl
www.evelienuitvaartverzorging.nl
Instagram: evelien_uitvaartverzorging

“Het is goed meisje, ga maar.” Dit is waar ik het 
voor doe, ik krijg daar nu nog kippenvel van.” 

Inmiddels weten velen haar te vinden, hebben al 
veel families op een bijzonder eigen manier het 
afscheid van hun dierbare kunnen beleven en 
staat zij al drie jaar op rij in de Top 3 van  
Uitvaartscore als beste uitvaartverzorgers op 
basis van de ervaringen van nabestaanden. 
Inmiddels is het teveel om alles in haar eentje te 
kunnen regelen, daarom is Barbara vorig jaar en 
Rachel sinds september dit jaar het team komen 
versterken. Rachel en Evelien kennen elkaar al 
jaren en gaan terug tot de allereerste werkdag 
van Evelien in de uitvaartzorg. Barbara heeft 
anderhalf jaar geleden het roer omgegooid en 
vond haar nieuwe koers bij Evelien. Barbara: “Ik 
was nog zoekende, maar vond Evelien en raakte  
met haar in contact. Na een gesprek van twee 
uur ben ik eigenlijk nooit meer weggegaan en 
zijn we nu compagnons van onze prachtige  
Afscheids Suite geworden.” 
 
Drie dames die zichzelf zijn en elkaar versterken. 
Geen opsmuk, puur en open. Ze zijn er voor jou 
en je nabestaanden. Absoluut een uitvaarver-
zorging die met je meeloopt, meedenkt en  
waarbij ieders unieke leven het uitgangspunt 
is voor een bijzonder eigen afscheid. “Laat je 
uitvaart leven. Je afscheid mag een groot  
dankjewel zijn voor jouw leven op die ene dag.” 
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Winkels en bedrijven
in de etalage

bijzondere zaken

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:  
Tipidream, 4Suze en Bij Keesje. Wij gingen bij hen op bezoek  

om het verhaal achter de zaak te ontdekken. 

ondernemers die kleur  
geven aan onze regio

Ook voor 
Kerstgeschenken 

kunt u bij ons 
terecht!
D o r p s s t r a at  7 2

2 9 9 2  B E  B a r e n d r e c h t
0 1 8 0  -  4 7 1 9 5 9

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
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Tipidream

Instagram.com/tipi.dream
info@tipidream.com

 

“Omdat we allebei met kinderen werken, hoor 
je veel verhalen over kinderfeestjes”, begint 
Moniek. “Dus toen we nadachten over ‘iets 
voor onszelf’ kwamen we daar op uit.”  
Het concept is als volgt, legt Christa ons uit: 
“Wij faciliteren een slaapfeestje door een  
aantal tipitenten inclusief aankleding bij je 
thuis te brengen”. Daarmee toveren de dames 
je hele woonkamer om waarbij werkelijk aan 
alles wordt gedacht: tent, matras,  
beddengoed in het juiste thema,  
nachtlampjes en accessoires. “We leveren 
zelfs voor de meisjes een beautybox mee met 
nagellak, een spiegeltje, een maskertje, etc. 
Meiden houden erg van dat tutten.”

Unieke ervaring
Een Tipidream ervaring kost bij zes tentjes zo’n 
180 euro, maar dan krijg je ook een unieke 
ervaring. “Alle spullen liggen opgeslagen bij 
mijn vader. Dus bij een kinderfeestje moeten 
we eerst daarheen. Daarna zijn wel een uurtje 
bezig met opbouwen. En de andere ochtend 
komen we terug voor de afbouw. Uiteraard 
wassen we dan ook nog alle beddengoed.” 
Het is dus best wel wat werk, maar de  
voldoening is groot. “Soms krijgen we een  
filmpje door van een moeder die haar kind 
verrast met de woonkamer vol tentjes. Als je 
dan dat gezicht van zo’n meisje ziet als ze de 
deur opendoet… daar doe je het voor,” zegt 
Christa. “En we hoorde laatst ook dat een 
meisje met enorme heimwee dankzij Tipidream 
toch durfde te blijven slapen. Dat is toch 
mooi,” vult Moniek aan.

De Tipidream is er in vijf 
thema’s: jungle, voetbal, 
regenboog, zomer en de 
klassieke ‘Tipidream’. 

Moniek (34) en Christa (48) uit Ridderkerk en Barendrecht wilden hun 
creativiteit meer benutten. De twee collega’s die elkaar kennen uit de 
kinderopvang bedachten al brainstormend “Tipidream’: een concept 

voor slaapfeestjes. En ruim een jaar later hebben ze twintig  
slaapfeestjes gefaciliteerd en is hun droom werkelijkheid geworden. 

Tipidream
Ridderkerk

“Het slaapfeestje 
van je dromen”

tekst: Annette - Schinkelshoek Communicatie
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Styling bij jou thuis
Kom je er zelf niet uit? Voor een niet al te 
groot bedrag komt de styliste van 4Suze 
thuis op bezoek. Ze maakt foto’s en komt 
terug met een bus met producten waarmee 
ze, bijvoorbeeld je woonkamer, gaat stylen. 
 
4Suze
2e Barendrechtseweg 184 | Barendrecht
T. 0180 444 352 of 06 25 12 93 30 
info@4suze.nl
4suze.nl 

 

We spreken Chantal aan de mooie tafel in het 
pand aan de 2e Barendrechtseweg 184. Op de 
achtergrond zijn drie bloemisten de mooiste
boeketten aan het maken. Chantal is naast  
bloemist ook één van de stylisten van 4Suze.  
“Ik doe interieurstyling bij bedrijven en  
particulieren. Zo heb ik bij het Barendrechtse 
Diggels de styling gedaan in het restaurant. 
Maar ik kom ook veel bij mensen thuis. Onze stijl 
is hotel chique, maar ik combineer dat graag 
met items die mensen zelf al hebben. De kunst 
is om het thuisgevoel te behouden, maar toch 
een nieuwe switch te maken,” zegt de stralende 
49-jarige die bij 4Suze duidelijk op haar plek zit.

Bloemen
“We zijn een bijzondere bloemenwinkel met 
exclusieve bloemen. Wij staan bekend om ons 
megagrote assortiment. Onze creatieve  
bloembinders blijven op de hoogte van de  
laatste trends en maken de apartste boeketten! 
Alhoewel bloemen onze voornaamste producten 
zijn, hebben wij ook de nieuwste woontrends in 
huis en daar doen we meer mee dan wat je hier 
ziet.“ 

Tips van Chantal
“Ik vind het belangrijk dat kleuren in een  
interieur met elkaar overeenkomen. Dat geeft 
rust. Ik adviseer mensen daarvoor middenin de 
woonkamer te gaan staan en dan langzaam 
een rondje te draaien. Kijk op die manier naar je 
meubels en accessoires en zie je dat de kleur in 
alle items terugkomt, dan ben je goed bezig. Is 
dat niet zo? Voeg dan iets toe of haal iets weg”, 
adviseert Chantal.

“Ik heb ook de styling  
bij restaurant Diggels  
gedaan.”

In de 700m2 van 4Suze shop je alles wat met je interieur te maken 
heeft. Bloemen, planten, accessoires, kerstartikelen en meubels.  
En heb je er zelf niet zoveel kijk op? Laat dan styliste Chantal je  

hele woonkamer restylen.

4Suze
Barendrecht

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

tekst: Annette - Schinkelshoek Communicatie

“Wij hebben 
ook de nieuwste 
woontrends in huis.”
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Bij Keesje
2e Barendrechtseweg 306b
www.bij-keesje.nl 
instagram.com/bijkeesje
 
Openingstijden winkel:
Woensdag: 12:00-17:00 uur
Don, vrij, za:  10:00-17:00 uur

“Ik verkoop nog 
steeds geen 
broeken.”

Tijdens haar studie begon Anne-Claire  
vanuit huis met een webshop. “Dan kwam ik 
uit school en ging ik snel alles inpakken. Soms 
kwamen mensen thuis iets ophalen en paste 
het dan even op het toilet. Als ik daar nu aan 
terugdenk is dat best raar, maar alles was 
nieuw.” Later betrok Anne-Claire een pandje 
verderop aan de Barendrechtseweg.  
“Corona was net in het land en de winkel was 
zo klein dat er buiten een hele rij stond.  
Mensen werden daar nieuwsgierig van.”  
Het bleek het begin van nog meer succes en 
‘Bij Keesje’ verhuisde naar hun huidige pand. 

Gouden formule
Wie de spontane Barendrechtse spreekt, 
snapt gelijk waarom het zo goed gaat met ‘Bij 
Keesje’. Anne-Claire is met haar 23 jaar nog 
jong, maar weet precies waar ze over praat. 
Ze snapt het ondernemersvak, wil dat alles 
perfect is en is heel gedreven. Ze verkoopt  
samen met in totaal 16 collega’s op een  
goede dag zo’n 200 items in de webshop  
en ook nog eens veel items in de winkel.  
Inmiddels komen er mensen vanuit alle  
achtergronden, maar broeken verkoopt ze  
nog steeds niet. “Soms vragen mensen wat 
mijn gouden formule is, maar die is er niet. 
Wat en hoe ik het doe, is blijkbaar genoeg”.

In de spotlight
De rol van social media is voor ‘Bij Keesje’ 
groot. Op het Instagramaccount met ruim 
20.000 volgers showt Anne-Claire ook vaak 
zelf de nieuwste items. “Alhoewel ik het goed 
begrijp, vind ik het soms lastig dat mensen 
altijd iets van mij vinden. Een vrouw zijn met 
mijn achtergrond én winst maken: daar vinden 
mensen soms iets van. Gelukkig heb ik veel 
lieve mensen om me heen. Bijna iedereen die 
hier werkt is familie of ken ik nog van vroeger. 
Op een slechte dag, vangen zij mij op. ” 

Anne-Claire droeg vanwege haar christelijk reformatorische 
achtergrond altijd rokken of jurken. Maar ze vond dat er weinig leuke 
keuze was. Ze startte samen met haar moeder een webshop vanuit 
huis. Nu heeft ze een schitterende winkel aan de Barendrechtseweg  

en verkoopt ze zomaar 600 items in de week.

Bij Keesje
Barendrecht

“Bijna iedereen 
die hier werkt

is familie.”

tekst: Annette - Schinkelshoek Communicatie



Hoogenboezem Meubelen
Van ’t Hoffstraat 28, 2991 XP   Barendrecht

Henders & Hazel / Xooon
Van ’t Hoffstraat 36, 2991 XP   Barendrecht

U vindt onze winkels in Barendrecht op de woonboulevard

KIJK VOOR ALLE INFO OVER ONZE WINKELS,

ACTIES & INSPIRATIE OP WWW.HOOGENBOEZEM.NL
Als je met pensioen gaat, breekt een nieuwe fase in je leven aan. Niets hoeft en alles kan. Om jouw 

plannen te realiseren, heb je mogelijk behoefte aan meer financiële ruimte. Ontdek wat je met je 

hypotheek kunt doen om jouw plannen te financieren. 

Plan een gratis oriëntatiegesprek.

Hypotheken      Financiële planning      Verzekeringen

Duidelijk verhaal

Lekker leven na je pensioen?
Ontdek wat je met je hypotheek 
kunt doen!

De Hypotheekshop Barendrecht
Achterom 60 | 2991 CV Barendrecht  
(0180) 622355 
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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“Ik ben degene die een  
cirkelzaag of een boormachine 

voor haar verjaardag krijgt.”
eigenaresse Donna over haar zelfgestuucte huis in Barendrecht

Je woning inrichten. Doe je dit alleen, doe je dit samen, vraag je een  
expert? Tegenwoordig kun je alle kanten op, maar wat als je een idee  

hebt wat eigenlijk niet is uit te leggen? Dan ga je zelf aan de slag.  
Althans, Donna wel. Sinds twee jaar woont ze samen met Jack in Barendrecht  
aan de Van Huessenleede. De woning zag er al mooi uit, maar Donna wilde  

het anders. Het leverde een prachtig huis en een eigen onderneming op!

Huis
in de etalage

een kijk je in een bijzondere  
woning in de buur t

36
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Donna is handig, creatief en loopt over van de 
ideeën. Handig wanneer je zelf aan de slag 
moet in je net aangekochte woning. Hoewel dit 
in eerste instantie misschien niet de bedoeling 
was. Donna: “Ik had een volledig idee over hoe 
ik de wanden wilde, maar dit was zo moeilijk uit 
te leggen. De werkneemster van de winkel waar 
ik al mijn ideeën had neergelegd zei daarom op 
een gegeven moment: “Zou je het niet leuk  
vinden om het zelf te doen?” Ja! Eigenlijk wel.  
Ik kon daar een cursus volgen en heb vervolgens 
mijn eigen muur gestuuct.” 

Croco stuc. Het werkt. En zelfs zodanig goed dat 
Donna anderhalf jaar geleden het besluit neemt 
om een eigen onderneming te starten. “Inmiddels 
werk ik door het hele land. Promotie blijkt tot nu 
toe ook nog niet nodig te zijn. De mond tot mond 
reclame werkt fantastisch. Zodra mensen contact 
opnemen plan ik een afspraak met ze in op mijn 
kantoor in Bijdorp. Hier bespreken we de wensen 
en plannen we een datum in. Grappig is wanneer 
er wordt gevraagd wie er dan komt. Zodra ik zeg 
zelf te komen, willen klanten nog weleens 
verbaasd opkijken. Ja, ik ben de gene die een 
cirkelzaag of een boormachine voor haar  
verjaardag krijgt.”  

Het huis aan de Van Huessenleede is volledig 
verbouwd. De keuken is verplaatst naar een  
centrale plek in de woning en is een absolute 
eyecatcher met de croco wand. Ook de andere 
ruimtes zijn van top tot teen aangepakt.  
Een volledige transformatie naar een warm, 
chique onderkomen. “Toch zal ik het nu weer 
allemaal anders doen. Gelukkig kan ik op het 
moment mijn ideeën kwijt bij mijn schoonmoeder 
die midden in een verhuizing zit.” 
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“De croco wand 
is een echte
eye catcher.”

Lijkt het je leuk om jouw woning in  
de volgende editie terug te zien?  

 
Neem dan contact met ons op via 

redactie@etalagemagazine.nl 
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Studio Màdon
06 – 44276099 
info@studiomadon.nl
www.studiomadon.nl

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?
Profi teren 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

Naamloos-3   1Naamloos-3   1 26-10-2021   09:1726-10-2021   09:17
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WINTER EVENTS

Elke zondag van 11.00 tot 13.00 uur  
zorgt het eilandatelier voor vermaak en  
inspiratie voor iedereen van zes jaar en 

ouder die van schilderen, vouwen, kleien, 
zoeken, bouwen en tekenen houdt. 

Wekelijks neemt een andere kunstenaar  
je mee in zijn of haar stijl en manier  

van werken. Superleuk voor kinderen,  
maar net zo leuk voor volwassenen. 

Toegang € 7,50.

EILANDATELIER

Uit en thuis
in de etalage

kids
pagina

Buitenplaats 
Brienenoord

Van Brienenoord 5
Rotterdam

PLAYTIME

FunZone
Bijdorp-Oost 2

Barendrecht
www.funzone.nl/ 

barendrecht

Wat is er nu leuker dan op een regenachtige  
dag met kinderen naar de binnenspeeltuin 
gaan? Bij FunZone in Barendrecht staat alles in 
het teken van binnenpret! Er zijn overal  
speelpleinen met elk een eigen thema.  
Kinderen kunnen er klimmen en klauteren op de 
klimvulkaan of klimwand, naar beneden sjezen 
van de snowglider of zich uitleven op het  
peuterplein, in de blokkenhoek of in de  
ballenbak.  
 
Met goede wifi, een horecaplein en gratis  
toegang voor ouders is dit de ideale plek  
om nog wat e-mails te versturen zonder  
schuldgevoel.

DE REGELS VAN FLOOR (8+)
NAAR DE BOEKEN VAN MARJON HOFFMAN

Na de succesvolle boekenreeks van Marjon Hoffman 
en de met een Emmy Award bekroonde televisieserie, 
komt De regels van Floor nu in het theater!  
Een geweldige familievoorstelling doorspekt met 
humor en herkenbare familieproblemen.

In het leven van de 11-jarige Floor gaat alles precies 
volgens plan. Oké, er komt best een grote  
verandering aan, Floor gaat na de zomervakantie 
naar de middelbare school, samen met haar beste 
vriendin Margreet. De toekomst ziet er rooskleurig uit. 
Maar dan heeft haar vader een verrassing…

ZONDAG 29 JANUARI, THEATER HET KRUISPUNT, 
BARENDRECHT

Van 2 t/m 6 januari organiseert Facet  
Ridderkerk Winter Events voor  
kinderen, tieners en jongeren uit  
Ridderkerk. Waan je in Winter  
Wonderland en maak originele  
foto’s met de leukste achtergronden 
en accessoires tijdens de Instaroute in 
De Loods of leef je uit tijdens andere 
creatieve, sportieve en culturele  
activiteiten.

Het programma verschijnt in december 
op www.facetridderkerk.nl.
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Logeren in eigen dorp klinkt misschien 
gek, maar deze adresjes kunnen mega 

handig zijn om achter de hand te 
hebben. Denk bijvoorbeeld aan een 
overwachts bezoek van familieleden  

met de feestdagen, schoonouders die  
je liever niet een heel weekend in huis 

hebt of een verbouwing in je eigen huis.  
Allemaal goede redenen om een  

nachtje dichtbij huis, maar niet thuis  
te spenderen. In dit artikel drie leuke 

Bed & Breakfasts om de hoek.

Logeren
in eigen dorp

tekst: Kiona - Schinkelshoek Communicatie

Genieten,  
tot rust komen,

schuilen,  
inspireren en 

opladen.

Bijzonder buiten
in de etalage

overnachten 
 om de hoek  
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“Gasten een  
onvergetelijke  

ervaring geven,  
dat is ons doel.” 

Wilhelminas Cottage in Ridderkerk
Het Terphuis in Portugaal

Het bruidshuys in Rhoon
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Het Bruidshuys
Gelegen in Rhoon vind je het idyllische  
Bruidshuys van Het Kasteel van Rhoon, gelegen 
aan een vijver en aan de rand van het  
kasteelbos. Dé plek om even tot rust te komen 
met je geliefde, vrienden of familie. ‘s Ochtends 
kun je genieten van een heerlijk champagne-
ontbijt en dineren kan in het tegenovergelegen 
Wapen van Rhoon.

Activiteiten
Het Kasteel van Rhoon biedt een gevarieerd 
cultureel programma aan met rondleidingen, 
lezingen en exposties die het verhaal van het 
kasteel vertellen. Door deel te nemen aan deze 
activieiten kun je een bijdrage leveren aan de 
instandhouding van dit mooie cultureel erfgoed. 
Zo houden zij het onderhoud en de 
verduurzaming van het kasteel mogelijk. 

Dorpsdijk 63 | Rhoon 
www.hetkasteelvanrhoon.nl

Wilhelminas Cottage 
De naam van de Bed & Breakfast is afgeleid 
van Wilhelmina Douglas Hawley, een 
Amerikaanse kunstenares die meer dan vijftig 
jaar met haar Rijsoordse echtgenoot in dit huis 
gewoond heeft. In 2020 heeft Margriet Schuil 
samen met haar man de Bed & Breakfast  
opgericht. Het huis is na uitvliegen van bijna 
alle kinderen een beetje te groot, dus besloot 
het stel om een deel ervan te verhuren. 

Gemeentelijk monument
Margriet en Hans vinden het leuk om Rijsoord 
op de kaart te zetten en sturen gasten 
regelmatig naar restaurants in Rijsoord.  
“Gasten waarderen de historie van dit huis, 
wat een gemeentelijk monument is, maar ook 
de tuin oogt veel lof”. Tuinieren doet het stel 
veel, zodat alles er netjes en verzorgd uitziet, 
maar dit doen ze ook met veel plezier. 

Rijksstraatweg 66 | Ridderkerk-Rijsoord
www.wilhelminascottage.nl

Het Terphuis
“We willen een plek zijn waar je gastvrij  
ontvangen wordt, er even tussen uit bent,  
kunt genieten, tot rust kan komen, kan schuilen 
en geïnspireerd en opgebouwd weer je weg  
kan volgen.” 

De Bed & Breakfast is gevestigd in een 
monumentale boerderij in een landelijke 
omgeving in Poortugaal. De boerderij is  
volledig gerestaureerd met behoud van  
de historische elementen. De twee kamers  
bieden plek voor twee, vier of zes personen.  
De B&B heeft uitzicht op het open weiland waar 
de boerderijdieren rondlopen.

Diverse functies
Op de boerderij, is tevens een 
woongemeenschap gevestigd. Samen met  
de medewerkers dragen ze bij aan een veilige 
en gezonde plek voor (jong)volwassenen. 
De boerderij fungeert als proeftuin voor  
herstellende landbouw. De dieren op  
de boerderij vormen ook een belangrijk  
onderdeel van Het Terphuis.

Je bent welkom om tijdens je verblijf deel te 
nemen aan het leven op de boerderij en aan 
te sluiten bij onze vrijwilligers, in de moestuin, 
op het land of elders. Maar ook is er natuurlijk 
ruimte om een eigen invulling te geven aan je 
verblijf en enkel te overnachten, de omgeving te 
ontdekken, te rusten en inspiratie op te doen.

Kerkstraat 25 | Portugaal
www.hetterphuis.nl 
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Gerrit van Gelder noemt zichzelf nog 
steeds een groenteboer, ondanks  
dat zijn bedrijf uitgegroeid is tot  
de koploper van Nederland op  
het gebied van duurzaamheid,  

gezondheid en smaak in de groente  
en fruit. Samen met zijn twee broers  
leidt hij Van Gelder groente & fruit. 
Joyce Groeneweg is eventmanager  
bij het bedrijf. Samen vertellen ze  

enthousiast over het proefcentrum  
en over gezond eten.

tekst: Astrid Potuijt - BAR Lokale media 

Culinair
in de etalage

Proefcentrum
Van Gelder

48
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Van Gelder Ridderkerk
Krommeweg 10 | Ridderkerk
0180 336 001 
info@vangeldernederland.nl 
vangeldernederland.nl

 

Ook de avocadoburgers worden steeds  
populairder. Avocado staat nu in de top tien 
van de meest verkochte producten. ,,Vroeger 
hoorde je nooit iemand over avocado, maar 
nu is het niet meer weg te denken en wordt het 
veelvuldig in menu’s verwerkt. Zo weet iedereen 
toch niet beter meer, dan dat je zakjes wok- en 
roerbakgroentes kan kopen? Dat is ook ontwik-
keld en getest, net zolang tot het was zoals wij 
het nu kennen. En zo komen er nog veel meer 
ontwikkelingen voor de consumenten.”

Paarse lampen
Wie het pand van Van Gelder kent, heeft vast 
ook de paarse lampen op de tweede  
verdieping gezien. Onder die paarse lampen 
worden diverse soorten sla geteeld. ,,De grote 
vraag die ons bezig houdt, is of we producten 
die op de koude grond groeien ook op een 
andere manier kunnen telen”, legt Gerrit uit. 
,,Met ijsbergsla hadden we zeker zes weken per 
jaar gezeur. Te nat, te koud, roodverkleuring, 
rand in het blad, insecten. Maar de ijsbergsla 
moet wel 52 weken per jaar geleverd worden 
en gezond blijven. Nu zijn we dus bezig met het 
verantwoordelijk telen van ijsbergsla, zonder 
bestrijdingsmiddelen, minder gebruik van water 
en we kunnen smaak en vitamines toevoegen 
via het water. De ijsbergsla die wij hier telen is 
vele malen lekkerder en langer houdbaar. Door 
het op deze manier te laten zien en te laten 
proeven, kunnen we Nederland wijzer maken.”

Zijn Joyce en Gerrit ook zelf enkel met gezond 
eten bezig? Joyce geeft meteen toe: ,,Ik eet nog 
wel vlees, maar lang niet meer zoveel als  
voorheen. Hier werken heeft mij geleerd dat ik 
ook prima zonder vlees kan. Ik mis het niet in 
de producten die we hier hebben.”
Gerrit is ook niet honderd procent vegetarisch. 
,,Maar ik eet minimaal vlees”, zegt hij. ,,Ik bestel 
het liefst vegetarisch eten in een restaurant 
omdat ik graag wil weten wat ze serveren. Ik 
ben natuurlijk opgegroeid met groente en fruit 
en ook mijn kinderen weten niet beter. Laatst 
werd de tweede verjaardag van mijn kleinzoon 
gevierd. Mijn dochter had een taart voor hem 
gehaald, maar hij schreeuwde moord en brand 
dat hij fruit wilde, in plaats van taart. Dat zegt 
wel genoeg he?” 

Er is nog zoveel meer te vertellen over  
gezonde voeding en over alle plannen, dromen 
en doelstellingen die Van Gelder heeft.  
Maar het is beter om zelf eens langs te gaan. 
Het proefcentrum is iedere werkdag open van 
10 tot 17 uur. Ga langs voor een kop koffie, een 
smoothie of een complete lunch voor 12,50 
euro. Ook zijn er rondleidingen en is er een  
demo-keuken. Groente, fruit, salades en  
stampotten zijn te bestellen via versbestellen.
nl. Men kan het daarna zelf ophalen. 
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Als ik de auto parkeer bij het moderne bedrijfs-
gebouw, valt meteen de grote boomgaard op. 
Peren, appels en pruimen. Eind september, net 
na ons gesprek, werd de oogst door  
schoolkinderen geplukt waarna ze ermee in de 
keuken verdwenen en de lekkerste gerechtjes 
leerden maken. De oogst was nog vrij  
minimaal, omdat ze halverwege het jaar  
nieuwe boompjes moesten plaatsen.  
,,De hazen die veelvuldig rondom het bedrijf 
voorkomen, blijken dol op de schors van de 
appelboom te zijn en daardoor groeien de 
appels niet meer”, vertelt Joyce. ,,Nu hebben we 
de boomschorsen beschermd en hopen op een 
grotere oogst volgend jaar, zodat we nog veel 
meer kinderen over de vloer kunnen krijgen.”

Proefcentrum 
In het proefcentrum mag ik een smoothie 
uitzoeken. Ik kies voor ‘tropical delight’ en ik 
overdrijf niet als ik zeg dat dit de lekkerste 
smoothie is die ik ooit heb geproefd. ,,Dat komt 
omdat het puur fruit is”, lacht Joyce. ,,Het is 
fruit dat net niet meer verkocht kan worden. 
Te zacht of de vorm is niet goed. Maar je kan 
er dus nog van alles mee doen, zoals deze 
smoothies en dat laten we dus zien in ons 
proefcentrum.”

Van Gelder heeft drie pijlers. Duurzaamheid, 
gezondheid en smaak. Het proefcentrum is 
er om te laten zien wat je allemaal kunt doen 
met gezonde producten. ,,Onze doelstelling is: 
meer gezonde producten op het bord en min-
der vlees”, vertelt Gerrit. ,,We vertellen graag 
ons verhaal in de hoop anderen te inspireren. 
Nederland kan gezonder en de CO2 kan naar 
beneden. Kijk, Nederland moet verduurzamen. 
Iedereen roept dat, maar wij doen het ook en 
laten dat zien.”

Vleesalternatieven
Bij Van Gelder ontwikkelen ze nieuwe  
producten. Zo hebben ze bijvoorbeeld veel 
geëxperimenteerd met Jackfruit. Jackfruit heeft 
veel vruchtvlees en als je dat op de juiste  
manier behandelt, heeft het iets weg van zalm 
of kip. Het is dus een prima vervanger voor 
vlees en bovendien veel duurzamer. In het 
proefcentrum lagen dan ook broodjes met 
Jackfruit om de consument te laten proeven.  
Zo worden er telkens nieuwe ideeën in het 
proefcentrum gelanceerd. ,,Je kan niet tegen 
mensen zeggen ‘je mag geen vlees meer eten’, 
wat je wel kan doen is ze alternatieven tonen 
en laten ervaren dat het ook anders kan”, zegt 
Gerrit.

“De smoothie 
wordt gemaakt  

van fruit  
dat net niet 

meer verkocht 
kan worden.”
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marketingconcepten | design | producties

“Tien jaar geleden riep ik al: Ooit ga ik een bruidszaak beginnen,”  
vertelt eigenaresse Jessica (34) als we in haar bruidszaak staan in  
Barendrecht. “We hebben hier alles, van bohemian tot prinsessen,  
met applicaties en zonder in een prijsklasse van €1.500 tot €4.000  

in maat 34 tot maat 58.” En daarom loopt 93% van de klanten  
bij Something Blue de deur uit met haar droomjurk.

Something Blue
Barendrecht

Fashion
in de etalage

“Een 
afspraak 
bij ons is 

een echte  
beleving.”

tekst: Kiona - Schinkelshoek Communicatie
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Something Blue 
Middenbaan 55
Barendrecht

instagram.com/somethingbluebruidsmode
www.somethingbluebirdsmode.nl

Trend: custom made mouwen 
De trend voor volgend seizoen zijn bruidsjurken  
met mouwen. Something Blue maakt custom  
made mouwen per bruidsjurk.
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“De best verkochte 
trouwschoen is de  

trouwgymp.  
Aan te passen in 
hoogte en kleur.”

“In september 
is er voor de  

tweehonderste 
keer  

‘ja’ gezegd 
tegen een 

jurk.”
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Jessica is twee jaar geleden begonnen 
met haar bruidszaak. Hiervoor werkte 
zij als eventmanager. “Ik weet hoe je het 
mensen naar hun zin maakt.” In Something 
Blue draait het echt om de beleving: je 
wordt verwend met hapjes, drankjes en 
een goodiebag. Jessica werkt alleen met 
privé-afspraken en neemt ruim de tijd per 
bruid. Haar winkel is de enige  
bruidswinkel in de BAR-gemeente. Het 
aanbod bij Something Blue is even groot 
als die van de Rotterdamse bruidszaken. 

“Kort na openen kwam ik terecht in de  
harde lockdown,” vertelt Jessica.  
Something Blue was de eerste bruidszaak 
in Nederland die thuisafspraken  
verzorgde. Met 12 tot 14 jurken en een 
passpiegel ging Jessica op pad om  
klanten toch te helpen bij het uitzoeken 
van hun droomjurk. 

Bruiden komen uit heel Nederland 
Op social media is de bruidszaak erg  
actief. Vriendin en inmiddels collega  
Marjolijn verzorgt samen met Jessica de 
social media van Something Blue.  
“Tijdens mijn zwangerschapsverlof  
vertrouwde ik haar mijn sleutel toe en 
sindsdien is zij niet meer weggegaan.  
Ook Karen, mijn moeder, is een vast  
gezicht in de winkel.” aldus Jessica.  
Er worden wekelijks Reels gepost waarin 
jurken geshowd worden op creatieve wijze. 
“We tonen diversiteit zodat elke bruid zich 
kan identificeren met een van de  
modellen.” Met als gevolg dat bruiden  
vanuit heel Nederland naar de winkel 
komen om te slagen voor dé jurk.

Bijzondere verhalen
Een afspraak schept een band met de 
bruid en gaat gepaard met veel emoties 
en diverse verhalen. “De beleving met 
de bruid maakt het werk prachtig. In de 
paskamer wordt ons veel persoonlijks 
toevertrouwd. Wij weten vaak als één 
van de eerste dat een bruid zwanger is.” 
Waar het nu nog draait om investeren en 
opbouwen is het doel voor de toekomst 
om stabiliteit te creëren. In september is er 
voor de tweehonderdste keer ‘ja’ gezegd 
tegen een jurk. Een mooie mijlpaal voor 
de bruidswinkel van de gepassioneerde 
Jessica. 
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CABARET & FILM 
Deze winter is er genoeg te doen binnen de muren van 
theater Het Kruispunt in Barendrecht.

CABARET : JANNIE THE SHOWDOG, 
HENRY VAN LOON
Toen Henry van Loon zijn hond Jannie kreeg brak niet 
lang daarna een wereldwijde pandemie uit en zat hij 
ineens permanent binnen met die nerveuze joekel.  
Midden in die pandemie werd vervolgens zijn dochter 
geboren. Het plaatje was compleet: 1 relatie, 2 stief- 
kinderen, 1 hond, 2 impulsaankoop-konijnen, 1 baby,  
0 x ongestoorde seks. Samen. In 1 huis. 2 jaar lang. Dag 
in dag uit. Uur na uur. Een zware tijd, dat zeker. Maar ook 
een tijd voor bezinning. Tijd om na te denken wie de  
Henderball nou eigenlijk was. En wat hij eigenlijk écht 
wilde. 

WOENSDAG 11 JANUARI, 20.15 UUR

 
FILM: CASA COCO
De Rotterdamse Pleun runt al jaren Casa Coco, een  
pension voor bezinning en rust op Bonaire. De Rotter-
dammers uit haar eigen kennissenkring komen graag 
langs voor een heerlijke vakantie met elkaar. Dit najaar 
ook Pleun’s jeugdliefde Toon die, nadat zijn vrouw heeft 
aangekondigd van hem te willen scheiden, met een 
bevriend echtpaar mee komt om zijn problemen onder de 
Antilliaanse zon te doen vergeten. De twee ex-geliefden 
hebben elkaar jaren niet gezien. Doordat Pleun uit het 
niets 50 jaar geleden Toon verliet en naar Bonaire vertrok, 
valt Toon van het ene probleem weer terug in het andere. 
Vinden de twee jeugdliefdes elkaar weer terug onder de 
Caraïbische zon? 

DINSDAG 20 DECEMBER, 20.15 UUR

Ga voor tickets naar www.theaterhetkruispunt.nl

BRUNCH OP ZONDAG BIJ VAN DER VALK

Zondagsbrunches zijn al jaren een traditie: met het gezin, 
een samenkomst met vriendinnen, een vakantieviering 
of een maaltijd na een bezoek aan de kerk. Maar waar 
komt het concept vandaan? Het woord brunch is terug te 
voeren op Guy Beringer, een Britse auteur, die in 1985 een 
artikel schreef voor Hunter’s Weekly om te pleiten voor 
een lichtere maaltijd op zondag. Guy beweerde dat deze  
maaltijd er een moest zijn om van te genieten met  
vrienden en om de zorgen van de week weg te vagen. 

Wilt u deze mooie traditie ook ervaren? Dat kan wekelijks 
op zondag bij Hotel Ridderkerk vanaf 12.00 uur.  
Na ontvangst met een welkomstcocktail wordt het  
brunchbuffet geopend. 
 
Meer informatie op: www.hotelridderkerk.nl

(c) 2021 WW entertrainment

(c) Mark Engelen

Uit en thuis
in de etalage

uit- en  
thuistips

ZWIEREN & ZWAAIEN
Schaatsbaan Rotterdam keert weer terug 
voor het tiende jaar op rij. Drie winter- 
maanden vol toffe events, nóg meer silent 
disco’s, een fantastisch programma voor 
jong en oud en heerlijke, winterse dagjes uit 
met vrienden en familie op het lekkerste ijs 
van Rotterdam.

Funbaan & Curling in Rotterdam
Vanaf maandag 31 oktober zijn de  
Funbaan en de Curlingbaan open voor  
clinics, bedrijfsuitjes en arrangementen  
voor teams of vriendengroepen.  
Op zaterdag 26 november is de  
Schaatsbaan Rotterdam voor iedereen  
toegankelijk, want dan openen ook de 
400-meterbaan, het Winterplein en het 
restaurant.

Schaatsbaan Ridderkerk
Dichterbij huis schaatsen? De Schaatsbaan 
Ridderkerk opent haar deuren op dinsdag  
6 december voor een periode van vijf weken 
op het Koningsplein. Je kunt er vrij  
schaatsen, maar ook meedoen met  
bijvoorbeeld een curling toernooi of een 
silent disco op ijs.

Kom in de sfeer van kerst en loop langs  
kraampjes met divers kunsthandwerk  
en Brocante of geniet van een culinair 
hapje tijdens de wintermarkt op 26  
november bij Kasteel van Rhoon.  
In de Margarethazaal is een gedeelte 
van de zilvercollectie te zien. Ook is er 
gelegenheid om zelf een chocoladeletter 
te versieren met ondersteuning van  
KC’s Bakery. De muzikale omlijsting wordt 
verzorgd door 2Vintage, twee zingende 
vriendinnen met een all-round repertoire 
en sfeervolle Christmas songs.

Wintermarkt rond 
Kasteel van Rhoon

(c) Schaatsbaan Rotterdam

Kasteel van Rhoon
Dorpsdijk 63

Rhoon
stichting-kasteelvanrhoon.nl



 
-  Heerhugowaard W.M Dudokweg 32
-  Udenhout Kreitenmolenstraat 43A
-  Barendrecht Dorpstraat 74
-  Amersfoort Kraailandhof 11
-  Geleen Egelantier 11
-  Oosterwolde (FR) De veengang 2 NIEUW

-  Roosendaal Rucphensebaan 3A OPENING 12 NOVEMBER

-  Delden OPENING 26 DECEMBER
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OPENING 12 NOVEMBER

Verkrijgbaar in 250+ kleuren!Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

BlaizeJolie
Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

Magnifique
Verkrijgbaar in 250+ kleuren!Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

Promenade

Winkels bij u in de buurt: Stel je eigen stoel samen:
Diverse leuningen
Andere rug
Meerdere voetsteunen
Ander zitcomfort
Rug met massage
Met lendensteun
Tot wel 6 motoren
meer dan 200 modellen

Al 
Relaxfauteuils

vanaf

€ 695,-

Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

Triomphe

Vraag nu de gratis 
brochure aan!

1000 kleuren in stof en leer

KIES JE 
KORTING!

Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

Bel: 085-0655292

Al onze winkels zijn geopend van: Ma t/m za: 09:00-17:00, Zo: gesloten
Bij elke Meubelzorg winkel kunt u Gratis parkeren voor de deur!

Demonstratie 
aan huis?aan huis?

via www.meubelzorg.nlvia www.meubelzorg.nl

Tot wel
€1.000,-
inruilkorting

leeftijds
korting

€8,50 per
levensjaar

21% 
BTW korting

OF OF

KIES JE 
KORTING!KORTING!

Al 
Relaxfauteuils

vanaf

€ 695,-

1000 kleuren in stof en leer

KORTING!
Tot wel

€1.000,-
inruilkorting

leeftijds
korting

€8,50 per
levensjaar

21% 
BTW korting

OF OF

Gratis proefzitten aan huis? Ga naar www.meubelzorg.nl

Oosterparkweg 15 én WC de Ridderhof Ridderkerk - www.bloemenjungle.nl

Zeg je KERST? 
Dan zeg je Bloemenjungle!

Ons hele terrein is verlicht met tienduizenden lampjes, binnen hebben 
wij het héél erg gezellig gemaakt en de allermooiste kerstspulletjes vindt u bij ons. 
Wij beginnen al in januari door heel Europa heen met het zoeken naar waanzinnige 

kerstdecoratie. Ook onze huisgemaakte kerststukken zijn inmiddels een begrip en onze 
Deense Nordmann kerstbomen zijn dit jaar mooier dan ooit! 

Dus zoekt u iets bijzonders (en betaalbaars) voor kerst? 
Wij hebben het!

kerstdecoratie. Ook onze huisgemaakte kerststukken zijn inmiddels een begrip en onze 

Dus zoekt u iets bijzonders (en betaalbaars) voor kerst? 

KERST? 
Dan zeg je Bloemenjungle!

wij het héél erg gezellig gemaakt en de allermooiste kerstspulletjes vindt u bij ons. 
Wij beginnen al in januari door heel Europa heen met het zoeken naar waanzinnige 
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Wij denken

graag met

u mee!

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/barendrecht

KOKEN. BADEN.

GENIETEN.


