De nieuwe Hyundai TUCSON.
De weg naar beter.

Winkels en bedrijven
in de etalage

bijzondere
zaken
Hyundai TUCSON vanaf

€ 34.995

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

ondernemers die kleur
geven aan onze regio
Iedereen is uniek op zijn of haar manier. Maar hoe kun je er nou voor zorgen
dat je ook onderscheidend bent met je onderneming? Drie bijzondere zaken
die jou misschien niet eens op het eerste gezicht zo bijzonder lijken, maar het
wel degelijk zijn: Street Ridderkerk, Chocolamore en Little Red flowers & Plants.
Wij gingen op bezoek om het verhaal achter de zaak te ontdekken.

Ontdek meer op hyundai.com/nl/noteboom
Autobedrijf Noteboom
Barendrecht: Kamerlingh Onnesweg 32, Barendrecht, tel. 010 - 292 3434
Zuidland: Nijverheidstraat 2, tel. 0181 - 451 922
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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.
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“Het schoenenrek was
voor Feyenoord bedoeld.”

“Het is geen
winkel, het is
een concept”

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

Street
Ridderkerk
tekst: Kim Bons - Delta Makelaars

Terwijl ik de kledingwinkel inloop veranderen de stoeptegels niet.
Street Ridderkerk, de naam van de winkel, lijkt hierdoor direct al
heel duidelijk. Toch zit er veel meer achter. Jeroen, eigenaar van
Street Ridderkerk, heeft geen standaard herenkledingwinkel.
Zodra je iets beter om je heen kijkt en een praatje aanknoopt,
kom je erachter wat Street Ridderkerk uniek maakt in zijn soort.
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Achter alles zit een verhaal
Je mag altijd blijven dromen en dat doet
Jeroen dan ook: “Ik hoef niet zozeer te groeien
in volume, maar ik wil met name nog groeien in
mijn creativiteit. Al zou een eigen merk bijvoorbeeld wel ontzettend tof zijn”. Die creativiteit
van Jeroen is goed terug te zien in de winkel.
Achter alles wat je ziet zit een gedachte. De
muur heeft hij zelf met een hamer aan één kant
kapot geslagen. Hier hangt de kleding met het
rauwe randje. Het schoenenrek was officieel
bedoeld voor Feyenoord, maar was over. Nu
staat het hier met de sneakers op heuse vogelhuisjes, wat heel praktisch blijkt te zijn. De
naaimachine komt bij een tante van een klant
vandaan, de bloemendeur is behangen door
de vader van de vorige eigenaar van het pand
en de tekeningen in de paskamers heeft een
klant uit Schiedam gemaakt.
Social media, de spil van de winkel, heeft er
inmiddels voor gezorgd dat de klanten van
heinde en ver komen om speciaal bij Jeroen
inkopen te doen. Loop ook eens binnen en kijk
direct of je nog meer ontdekkingen kunt doen.
Aanrader.

Street Ridderkerk is van dinsdag t/m
zaterdag geopend, kijk voor de actuele
openingstijden op de website.
www.streetridderkerk.nl
www.instagram.com/streetridderkerk
www.facebook.com/streetridderkerk
Dillenburgplein 21
2983 CB Ridderkerk
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“Ook klanten verzinnen
nieuwe smaken.”

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

Chocolamore
Ridderkerk
tekst: Kim Bons - Delta Makelaars

Bij het openen van de deur van de winkel dringt de heerlijke geur
van chocolade mijn neus binnen en staat de vrolijke en lief lachende
Annemieke mij al op te wachten. “Jij moet Kim zijn! Kom verder”.
Wilco, de man van Annemieke en het brein achter al die heerlijke
geuren, sluit zich er direct bij aan. Een kop thee, bonbons erbij en
we zijn er helemaal klaar voor.
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Wilco en Annemieke, een echtpaar met passie voor
de zaak. Ooit begonnen als banketbakker bij Joop
van Vliet, een bekend ‘begrip’ in Ridderkerk, en nu
al 12 jaar een eigen label. Eerst op de achtergrond.
Wilco: “Ons label was in meerdere supermarkten te
vinden, maar ik had geen idee wat de reactie was
van mensen op mijn chocolade”. Dat veranderde
in maart 2019 bij de opening van hun eigen winkel
‘Chocolamore’.
Het Apennootje
Per jaar wordt er bijna 4.000 kg aan Fair trade
chocolade direct uit België aan de deur geleverd
waar Wilco de lekkerste creaties van maakt.
Annemieke zorgt er vervolgens voor dat alles over
de toonbank gaat. Annemieke: “De smaken in een
bonbon verzinnen wij ook zelf, maar soms komt er
een klant met een idee die ons eveneens goed in
de oren klinkt”. Wilco vertelt verder: “Doordat wij
alles zelf doen, is het ook mogelijk om maatwerk te
leveren, zo onderscheiden wij ons van de grote keten”. Het handelsmerk van Chocolamore is volgens
Wilco en Annemieke ‘het Apennootje’. Zonder er al
te veel over te vertellen: Ik beveel hem zeker aan!
Gedeelde passie
Als echtpaar dag en nacht samen zijn. Voor vele
een uitdaging, maar bij Wilco en Annemieke straalt
het geluk er nog steeds vanaf. Misschien is het de
glaswand tussen de winkel en de werkruimte die
voor voldoende scheiding zorgt, maar wat is het
heerlijk om dezelfde passie te mogen delen.
Uitbreiding
Dit jaar nog wordt de winkel flink uitgebreid. “Van
60 m2 naar 180 m2 is een flinke uitbreiding, maar
meer ruimte en opslagruimte is zeer welkom”, aldus
Wilco. Je hoeft je geen zorgen te maken of je Chocolamore dan nog wel kan vinden, want de uitbreiding kan mooi plaatsvinden aan de Geerlaan.

Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag van 09.30 uur tot
17.30 uur. Zaterdag van 09.00 uur tot
17.00 uur
www.chocolamore.nl
www.instagram.com/chocolamore
www.facebook.com/Chocolamore.nl
Geerlaan 39a
298 AP Ridderkerk
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“Mensen vragen ook of ik
hun plant kan oplappen.
Dat doe ik ook.”

Little Red FLowers & Plants
Barendrecht
tekst: Kim Bons - Delta Makelaars

Jouw woning en tuin staan vast al vol met fleurige planten voor het voorjaar en de zomer van 2021. Niet? Misschien is het dan tijd om eens langs
te gaan bij Little Red Flowers & Plants in Barendrecht. Niet alleen kun je er
een nieuw stekje halen, je krijgt er ook nog eens gratis advies bij. Anouk,
oprichtster van Little Red Flowers & Plants, weet namelijk alles van planten
en wil ze graag allemaal een mooi plekje geven. Ook bij jouw thuis.
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Het begon allemaal met een Plantenbieb in
Hilversum. Plantenliefhebber en eerstejaars bloem
student Anouk wist direct wat zij moest gaan doen:
een Plantenbieb in Barendrecht. Anouk: “Ik heb de
eerste plantjes in de voortuin neergezet en toen
was het afwachten hoe het zou lopen”. En het liep!
De buren waren enthousiast en voor ze het wist
kwamen er steeds meer mensen langs voor een
plantje en/of stekje. Anouk vervolgt: “Er komen ook
mensen langs met hun eigen plant met de vraag
of ik deze nog kan oplappen. Dit doe ik ook. Al zijn
sommige planten echt niet meer te redden.” Direct
een tip van Anouk: “Geef je planten vooral niet te
veel water. Verdrinking is vaker de ondergang dan
uitdroging.“
Voorliefde voor planten
Dat Anouk een voorliefde heeft voor planten is niet
altijd zo geweest. “Ik heb eerst een opleiding in
het toerisme afgerond en vervolgens nog een jaar
Marketing op het HBO gevolgd, maar toen kwam
de lockdown”. Een bezoek aan het tuincentrum was
voor Anouk voldoende om haar Marketing-studie
stop te zetten. Inmiddels studeert ze in Dordrecht
aan de Bloemistenopleiding en loopt stage bij het
Rozenpakhuys in Barendrecht. De Plantenbieb,
genaamd ‘Little Red Flowers & Plants, gaat daarnaast gewoon door. “Het is een project voor mezelf,
wat alleen maar groter wordt!”
Pannenkoekplant
De woonkamerplanten zijn favoriet bij Anouk.
“Als ik moet kiezen wat mijn favoriet is, kom ik bij
de Pannenkoekplant uit. Die blijft leuk. Daarnaast
heb ik juist een stekje gekocht van de Monstera en
is de Anthurium Clarinervium ook een hele mooie.”
Tip: zoek ze online eens op!
Meer groen nodig in je leven? Ga eens langs
of kijk op social media voor de beschikbare
stekjes en tips.

Little Red Flowers & Plants
Volg facebook en Instagram om op de
hoogte te blijven van de beschikbare
stekjes!
www.facebook.com/littleredfp
www.instagram.com/littleredfp
Puccinistraat 35
Barendrecht
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