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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.
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“Bijna iedereen 
die hier werkt

is familie.”

tekst: Annette - Schinkelshoek Communicatie


