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VOORWOORD
Op dit moment is het nog steeds druk op de woningmarkt!
De oorzaak is algemeen bekend. Dat is de lage hypotheekrente
die woningeigenaren, afgezet tegen de prijzen van
huurwoningen, veel lagere lasten oplevert. Wij merken het in
de dagelijkse praktijk nog steeds.
Het vraagt iets van ons als makelaars. Woningzoekenden willen
al in een vroeg stadium geïnformeerd worden, om niet achter
het net te vissen. De doorlooptijd van nieuwe woningen is
immers niet lang. Als er veel wordt verkocht, betekent dat ook
dat er meer getaxeerd moet worden. Wij zijn de ideale persoon
om dat te doen, want iedereen kan voor alle soorten taxaties
bij ons terecht. Op dit moment voeren we er erg veel uit.
Een ‘booming’ markt heeft echter ook consequenties voor het
woningaanbod. Dat wordt hoe dan ook krapper. Wij zijn daarom
altijd op zoek naar nieuw aanbod, dus vraag ons gerust om
een vrijblijvende offerte. Graag zetten wij als makelaar met
de meeste verkochte woningen in Albrandswaard onze kennis
en knowhow voor u in. Wij leveren een fullservice pakket,
maar deeldiensten afnemen is ook mogelijk!
Wij hebben overigens nog het voordeel dat we veel betrokken
worden bij nieuwbouwprojecten, zoals Essendael. Dat project
draait nu volop. Er staat echter nog veel meer op de planning.
Heeft u interesse? Vraag ons er gerust naar. Misschien staat
uw droomwoning wel in dit magazine. Aarzel ook dan zeker
niet om contact op te nemen.
Op het moment dat dit magazine op de deurmat valt, staat
de zomer voor de deur. Daarom wil ik graag van de gelegenheid
gebruik maken om u een fijne vakantie te wensen. Voor nu
wens ik u echter eerst veel leesplezier in dit magazine.

Hé, 'vaneen-eigenstekkie-dromer'!

Martin Sekeris

Ook voor jou is er een hypotheek binnen een week.
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Het zijn gekke tijden op de woningmarkt. Je kunt geen weken wachten op zekerheid.
Daarom bieden wij een hypotheek binnen een week. Daarmee ben jij straks
misschien ook een 'gat-in-de-lucht-springer'.
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GREVELING MAKELAARDIJ

MAAKT GRAAG HET
VERSCHIL VOOR U!

De woningmarkt is ‘booming’. Woningen gaan als warme broodjes over de toonbank en zijn soms al
verkocht op het moment dat ze op Funda verschijnen. Het aantal verhuizingen neemt dan ook nog
altijd toe. Mensen zoeken veel zelf uit via internet, maar de deskundige begeleiding door een
makelaar maakt nog steeds het verschil. Zeker in het geval van Greveling Makelaardij & Taxaties, het
grootste en meest verkopende makelaarskantoor in Albrandswaard. De creatieve en vakkundige
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medewerkers spannen zich graag in om u te begeleiden bij de verkoop van uw woning, de aankoop
van een nieuw onderkomen of het uitvoeren van taxaties.

“Op persoonlijke en betrokken wijze
zorgen wij voor een goed geregeld
verkooptraject!”
Verkoop
Op het moment dat u besluit uw woning te willen verkopen, is het
raadzaam om een makelaar in te schakelen. Diens professionele
expertise maakt de kans op een snelle verkoop immers groter. Een
gezonde portie zakelijkheid is onmisbaar om te bepalen of de
vraagprijs niet te hoog of te laag is. Maar ook met vraagstukken
omtrent het ‘in the picture’ zetten van de woning en alles wat er
dient te gebeuren bij een bezichtiging kunt u prima terecht bij
Greveling Makelaardij. Niet alleen zorgen de medewerkers voor een
goed geregeld verkooptraject, zij doen dit ook nog eens op
persoonlijke en betrokken wijze. Aan de hand van uw wensen wordt
altijd een realistisch advies gegeven.
Maar dan begint het pas echt! Greveling Makelaardij zorgt voor een
goede exposure. Op Funda, in de etalage van het eigen pand en
eventueel kan zelfs dit magazine worden ingezet om uw woning
extra onder de aandacht te brengen. Voorts begeleiden zij u volledig
bij de voorbereiding op bezichtigingen. Natuurlijk neemt Greveling
Makelaardij ook graag de onderhandeling en afhandeling van de
juridische zaken, zoals het opstellen van de koopovereenkomst, op
zich. Na de overdracht is het zeker geen kwestie van ‘uit het oog, uit
het hart’, want ook dan staan de medewerkers u graag te woord met
raad en daad.

Aankoop
Heeft u uw droomwoning gezien en blijkt dat een verhuizing
financieel gezien mogelijk is? Dan telt vaak nog maar één ding: de
aankoop! Juist dan is het verstandig om Greveling Makelaardij in
te schakelen om u middels aankoopbegeleiding alle zorg uit handen
te nemen. Natuurlijk zijn hier kosten aan verbonden, maar de
praktijk leert dat die in de onderhandeling weer terugverdiend
worden. U bent zelf immers emotioneel betrokken bij het proces,
ziet als het ware al voor u hoe de woning straks ingericht wordt.
In al het enthousiasme liggen
fouten op de loer, zoals te veel
betalen of belangrijke gebreken
over het hoofd zien. De medewerkers van Greveling Makelaardij
zetten hun kritische, zakelijke blik
in bij het beoordelen van de staat
van het pand. Bovendien profiteert
u van hun kennis over de plaatselijke woningmarkt, de lokale
regelgeving en factoren die de
waarde van een woning beïnvloeden.

Als u eenmaal besluit voor een woning te gaan, breekt onherroepelijk een onderhandelingsfase aan. Veel mensen ervaren dit
als lastig, omdat zij er hooguit enkele keren in hun leven mee te
maken krijgen. Voor de medewerkers van Greveling Makelaardij
is het echter bijna dagelijkse kost. Zij begeleiden u graag tijdens
het voeren van de onderhandelingen, het regelen van de
hypotheek en het uiteindelijke tekenmoment bij de notaris. Voor
u de leveringsakte tekent, wordt een eindinspectie uitgevoerd.
Daardoor is aankoopbegeleiding niet duur, zoals vaak ten onrechte
wordt gedacht, maar juist lonend!

“De kosten van
aankoopbegeleiding
worden tijdens de
onderhandeling weer
terugverdiend!”
Taxaties
Er zijn diverse redenen om een
woning te laten taxeren. Bijvoorbeeld als u van plan bent een
hypotheek af te sluiten of juist
zou willen oversluiten, maar ook om de positieve invloed van
een eventuele verbouwing te onderzoeken. In zulke gevallen is
het belangrijk om de juiste waarde te kennen. Een taxatie door
Greveling Makelaardij biedt dan uitkomst. De medewerkers richten
zich daarbij niet alleen op de ruimte in de woning, maar ook op
andere factoren als de omgeving, bouwkundige staat, het
afwerkingsniveau, bestemmingsplan en de bereikbaarheid. Alleen
dan krijgt u pas echt een realistisch beeld!
U kunt voor alle taxaties bij Greveling Makelaardij terecht:
financiering, aankoop, verkoop, gevalideerd (NWWI / Taxateursunie / TVI / iValidatie), overbrugging, boedelscheiding, bedrijfstaxaties, herbouwwaarde (Art 7:960 BW).

“Wij voeren alle
soorten taxaties zeer
uitgebreid uit om een
realistisch beeld van
de waarde te
bepalen”
Actief en gedreven
Verkopen of verhuizen begint dus bij Greveling Makelaardij! U
mag altijd rekenen op een actieve begeleiding door een gedreven
team, dat graag voor u aan de slag gaat. Niet alleen de makelaar,
ook de andere medewerkers zijn volledig bekend met de situatie.
Daardoor is er altijd iemand op kantoor aanwezig die alle ins en
outs kan vertellen. Die werkwijze, gekoppeld aan de persoonlijke
aandacht, maakt dat Greveling Makelaardij een gevestigde naam
heeft opgebouwd in de regio. Die status wil men keer op keer
waarmaken, dus neem gerust contact op om dit zelf te ervaren!

“U mag altijd
rekenen op een
actieve begeleiding
door onze gedreven
medewerkers!”

Meer weten? Kijk dan op www.grevelingmakelaardij.nl
of neem contact op via 010-5015001 (telefonisch) of
info@grevelingmakelaardij.nl (per email).
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RHOON SCHEFFERSTRAAT 9

RHOON BEATRIXSTRAAT 7

VE

O
RK

C

HT

O

N

R
DE

VO

O

RB

E

HO

UD

In de rustige en geliefde woonwijk “Essendael” in het dorp Rhoon ligt dit
lichte en speelse 3-kamer appartement op de 2e verdieping van een
kleinschalig complex uit 2009. De woning heeft een unieke ligging op de
hoek met extra zijramen. Het moderne appartement heeft een sfeervolle
woonkamer met open keuken, 2 slaapkamers, badkamer en washok.
Daarnaast is er op de begane grond een gezamenlijke fietsenberging. De
locatie biedt een kindvriendelijke en jonge woonwijk met een grote
variatie aan bebouwing, groen en speelgelegenheden. De ligging is op
korte afstand van winkels, scholen, het metrostation van Rhoon en nabij
uitvalswegen.

Nabij het gezellige dorpscentrum van Rhoon staat deze leuke tussenwoning
uit begin jaren ‘60. Het huis heeft een doorzon woonkamer, separate
gerenoveerde keuken met inbouwapparatuur, 3 slaapkamers, badkamer en
een zolder die mogelijk gebruikt kan worden als vierde slaapkamer. Mocht u
op zoek zijn naar iets meer ruimte, dan zijn er verschillende mogelijkheden
om de woning uit te breiden: een aanbouw aan de achterzijde, een vaste trap
naar de zolder, een dakkapel- of opbouw op zolder. Vrijwel alle kozijnen zijn
van onderhoudsvrij kunststof. De woning is gelegen in een kindvriendelijke
woonwijk met een basisschool aan de overkant, een speeltuin dichtbij, de
winkels om de hoek en het metrostation op korte loopafstand.

VRAAGPRIJS € 187.500,-- K.K.

VRAAGPRIJS € 205.000,-- K.K.

BARENDRECHT WADDENRING 24

ROTTERDAM HORDIJK 56

Een unieke kans om in een exclusief vrijstaand object te wonen! Wij
bieden u aan deze royaal ingedeelde vuurtorenwoning “Pharos” op het
mooiste plekje van het eiland Gaatkensoog in Barendrecht. Naast de
toren beschikt de woning over een riante woonkamer, tuinkamer, garage
en bijkeuken in het platte gedeelte dat tegen de toren aan ligt. In het
ronde torengedeelte van het huis vindt u de riante keuken, 3 slaapkamers,
2 badkamers en de torenkamer. In de torenkamer bemerkt u nog meer
hoe uniek deze woningen zijn: met uitzicht over het wooneiland, het
water en een gedeelte van Barendrecht door de ramen rondom kunt u
dit als een waanzinnige en multifunctionele ruimte gebruiken.

Zeer zelden komt een pareltje als deze te koop! Dit vrijstaande object uit
1898 met goede mogelijkheden voor een woon-werk combinatie is een
droom van velen. De multifunctionele bedrijfsruimte is geheel
gelijkvloers met diverse kantoorruimten, opslag, keuken en geweldige
serre. Voor het woonhuis spreken de foto’s voor zich; een heerlijke
woonkamer met open keuken, 3 slaapkamers en een luxe badkamer. Het
object ligt op een centrale locatie aan de karakteristieke Hordijk in
Rotterdam met álle voorzieningen op loopafstand.

VRAAGPRIJS € 695.000,-- K.K.

VRAAGPRIJS € 824.000,-- K.K.

Rhoon 010 - 501 5001 | Barendrecht 0180 - 453 734
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VOOR DE
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VADER

KINDEREN-VAN-MIJN

POORTUGAAL OOSTDORPSEWEG 90

HOOGVLIET ROTTERDAM MARLIJNSTRAAT 12
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De Volkswagen Golf

De Audi A5:

v.a. €21.990,-

Maak een proefrit.

v.a. €45.595,Maak een proefrit.

VOOR DE

VOOR DE

VADER

VADER

SPORTIEVE

v.a. €21.900,-

De ŠKODA Octavia Combi

Maak een proefrit.

Maak een proefrit.

010-4105600
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Bent u op zoek naar een vrijstaande villa met maar liefst 8 slaapkamers
en een riante aangebouwde garage? Deze woning heeft de ideale
ligging op 558 m2 eigen grond aan de rand van de gewilde woonwijk
“Valckensteyn” met vrij uitzicht op het bos. Het keurig verzorgde
woonhuis uit 2000 is zeer geschikt voor kandidaten die in een oase van
ruimte terecht willen komen of voor grote gezinnen. De woning beschikt
over een ruime woonkamer, woonkeuken, bijkeuken, kantoor of
hobbyruimte, riante garage, 8 slaapkamers, 2 badkamers en een
bergvliering. Aan de voorzijde is parkeergelegenheid voor meerdere
voertuigen, de achtertuin is gelegen op het zonnige zuidwesten.

Deze leuke tussenwoning in de bijzondere woonwijk het “Veld van
Klanken” heeft een eigen parkeerplaats én externe geluidsdichte muziekof hobbyruimte. De ideale woning voor gezinnen, muzikanten of zelfs
ondernemers met kantoor-aan-huis. De woning biedt een ruime
woonkamer met luxe open keuken, 3 slaapkamers en een luxe badkamer.
In de groene “terp” achter de woning hebben alle omliggende huizen
een eigen geluidsdichte hobbyruimte. Veel gebruikt als muziekstudio,
maar uiteraard ook geschikt als kantoor of opbergruimte. Naast de eigen
achtertuin op het zuidoosten, is er een gezamenlijke groenvoorziening
op de “terp” voor alle woningen.

VRAAGPRIJS € 669.000,-- K.K.

VRAAGPRIJS € 189.000,-- K.K.

POORTUGAAL VARLEWEG 6

SPIJKENISSE JACOB CATSSTRAAT 27

Op een werkelijk sublieme locatie aan de rand van de dorpen Poortugaal
en Rhoon ligt dit karakteristieke vrijstaande woonhuis op een ruim
perceel van maar liefst 2.030 m2 eigen grond. Een buitenkans om heerlijk
landelijk te wonen op fietsafstand van dagelijkse voorzieningen (scholen,
winkels, metrostation). Een riante oprit en tuin aan de voorzijde, een
zijtuin en uitzicht over een meertje aan de achterzijde. Idyllischer wordt
het niet! Het woonhuis uit circa 1923 heeft een geweldige uitstraling met
authentieke luiken, dakkapelletjes, een overdekte entree en een serre
met veranda.

Deze keurig onderhouden tussenwoning met twee dakkapellen (beide
met nokverhoging) en zeer zonnige achtertuin op het zuidwesten ligt in
een gezellige straat in de woonwijk Schiekamp in Spijkenisse. De woning
heeft een lichte woonkamer, separate keuken, 4 slaapkamers, inloopkast,
nette badkamer en handig washok. In de zonnige tuin is een elektrisch
zonnescherm, berging en achterom aanwezig. De locatie is prettig voor
gezinnen door de scholen in de wijk, een variatie aan winkels
op loopafstand en de metro en uitvalswegen nabij. Aan de voorzijde
een rustige ligging met groenstrook en in de straat voldoende
parkeergelegenheid.

VRAAGPRIJS € 679.000,-- K.K.

VRAAGPRIJS € 219.000,-- K.K.

KERSVERSE

De SEAT Leon

AUTOHOOGENBOOM.NL/VADER
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v.a. €23.300,-

INFO@AUTOHOOGENBOOM.NL
Rhoon 010 - 501 5001 | Barendrecht 0180 - 453 734
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EEN LEVEN LANG ZORGELOOS WONEN.
IkWoonLeefZorg is een initiatief van de Rabobank en
Interpolis. Wij willen ouderen helpen om zo lang
mogelijk zelfstandig te blijven wonen en mantelzorgers
in hun rol ontlasten. Als u op tijd over uw toekomst
nadenkt, is er vaak meer mogelijk dan u denkt om te
wonen zoals u dat wilt.
Stijgende behoefte aan zorg.
Het aantal 65 plussers stijgt van 3 tot 4,7 miljoen in 2040. 95%
van de 65 plussers woont thuis, het aantal ouderen in instellingen
daalt. De noodzaak èn wens van veel ouderen om langer zelfstandig
thuis te blijven wonen is groot. Beperkingen in het dagelijks
handelen zijn het belangrijkste obstakel om zelfstandig te kunnen
blijven wonen. Eén op de drie ouderen heeft moeite met één of
meer huishoudelijke taken. De behoefte aan zorg aan huis neemt
toe. Er zijn 4 miljoen mantelzorgers in Nederland en die zijn zwaar
belast. Beide groepen hebben veel vragen: over langer zelfstandig
wonen, hulp en zorg, woningaanpassingen, financiën en sociale
contacten.
Het platform IkWoonLeefZorg.nl brengt al deze informatie op
één plek bij elkaar.
U krijgt inzicht en bespaart lange zoektochten naar de juiste
informatie. U vindt hier:
• informatie over langer zelfstandig wonen
• informatie over hulp en zorg
• tips over sociale activiteiten
• inzicht in financiële mogelijkheden
• concrete producten en woonoplossingen

Een greep uit de artikelen op IkWoonLeefZorg.nl
Hoe wilt u wonen als u ouder wordt?
U woont misschien al jaren in hetzelfde huis. Past dat nog steeds
bij u? En als u ouder wordt, wat wilt u dan? Als u op tijd nadenkt
over uw woonwensen kunt u nog volop kiezen.
Leuke uitstapjes voor iedereen.
Gaat u graag op stap, maar ziet u op tegen het gedoe? Er zijn
allerlei organisaties die uitjes en zelfs hele vakanties voor u regelen.
Zo kunt u zorgeloos genieten.
Mantelzorger op vakantie. Kan dat?
Wie voor een ander zorgt, is zo nu en dan hard aan vakantie toe.
Maar hoe moet dat dan? Als mantelzorger kunt u uw partner of
ouder toch niet alleen laten?
Ontdek het zelf op www.IkWoonLeefZorg.nl

Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde
Meer weten over de mogelijkheden in uw persoonlijke
situatie?
Neem dan gerust contact met ons op. Dat kan via
telefoonnummer (0180) 639 639.
Langskomen kan natuurlijk ook. U bent welkom bij
onze kantoren aan de Kopenhagen 1 in BarendrechtCarnisselande of Sint Jorisplein 1-2 in Ridderkerk.
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DE GROOTSTE ÉN
GOEDKOOPSTE
RAAMSPECIALIST
VAN NEDERLAND!
BEZOEK
OOK ONZE
SHOWROOM!

ROTTERDAM KREEKSEHAVEN 14
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POORTUGAAL BLAAKSE WETERING 14

UD

Een sfeervolle jaren ’30 woning met ruime voor- en achtertuin in een
groene straat op een prachtige locatie in Oud-IJsselmonde. De gezellige
ligging tegenover de Kreeksehaven op het perceel van 131 m2 eigen
grond zorgt voor een ideale woonomgeving. Op steenworp afstand
bereikt u het openbaar vervoer en diverse uitvalswegen. De woning
beschikt over een woonkamer en open keuken met erker, 4 slaapkamers
(5 mogelijk), badkamer, wasruimte en inpandige berging. De verzorgde
achtertuin met stenen berging en achterom is gelegen op het Oosten.

Licht en ruim 3-kamer appartement op de 2e verdieping met fraai uitzicht
op de singel in de sfeervolle woonwijk “Valckesteyn” in Poortugaal. De
woning beschikt over een ruime woonkamer met open keuken, 2 ruime
slaapkamers, badkamer en inpandige berging. In de onderbouw is tevens
een eigen externe berging aanwezig. Het complex beschikt over een lift.
De ligging van het appartement is schitterend door een zonnig balkon
met uitzicht over de singel aan de voorzijde en de natuur van het
“Valckesteynse Bos” aan de achterzijde.

VRAAGPRIJS € 229.500,-- K.K.

VRAAGPRIJS € 265.000,-- K.K.

RHOON ACHTERDIJK 17

RHOON NIEUWEWEG 3D

Deze bijzondere, ruime vrijstaande woning met vrijstaande dubbele
garage ligt op een perceel van 1.320 m2 eigen grond aan de rand van het
dorp Rhoon. De villa bevindt zich op een rustige locatie met een ruime
speelse tuin rondom. De bijzondere 7-kamer woning beschikt over een
lichte woonkamer, volledige keuken met eetkamer en gelijkvloerse
slaapkamer met badkamer beneden alsmede 2 slaapkamers, een
werkkamer en badkamer boven. In de tuin staat een dubbele garage. De
woning is speels gebouwd met sfeervolle ramen, een prachtig marmeren
trappenhuis en een bijzonder hoog plafond met open verbinding naar
de bovenverdieping.

Dit landelijk gelegen sfeervolle vrijstaande woonhuis uit 1978 heeft
schitterend blijvend vrij uitzicht over de polders. Toch ligt het huis op
korte afstand van het dorp Rhoon met al haar voorzieningen. De woning
biedt een statig vooraanzicht met eigen oprit, vrijstaande garage en
verzorgd aangelegde tuin. Op de begane grond treft u een ruime
woonkamer met open keuken en werkkamer. De verdieping biedt drie
slaapkamers en een grote badkamer. In de volledig beloopbare kelder is
een wasruimte en hobbyruimte gerealiseerd. De privé gelegen tuin
rondom de woning biedt diverse zitmogelijkheden in de zon of in de
schaduw. In het hart van het dorp treft u diverse winkels en basisscholen.

VRAAGPRIJS € 895.000,-- K.K.

VRAAGPRIJS € 679.000,-- K.K.

HOUTEN JALOEZIEËN - VOUWGORDIJNEN - DUO ROLGORDIJNEN
ROLGORDIJNEN - ALUMINIUM JALOEZIEËN - PLISSÉ/DUETTE
Waarom
voor ons kiezen

Ambachtsweg 8a | Rhoon | Tel. 010-7200400

✔ Productie in eigen fabriek
✔ Binnen 10 werkdagen geleverd
✔ Showroom vol woonideeën
✔ Gratis verzending

Rhoon 010 - 501 5001 | Barendrecht 0180 - 453 734
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NIEUW HUIS?
TIJD VOOR EEN FRIS BED!

UW DIERSPECIALIST CHANA IN
ALLE OPZICHTEN EEN WARM NEST
Uw Dierspecialist ChaNa aan het Strawinskiplein mag
met recht een bijzondere dierenwinkel genoemd
worden. Niet alleen door de hoge servicegerichtheid en
de ruimschoots aanwezige kennis, maar vooral doordat
de winkel ook plaats biedt aan dagbesteding en beschut
werk. ,,Tegen alle landelijke cijfers in blijven we groeien.
Fantastisch om te zien hoeveel goodwill wij in drie jaar
gekweekt hebben”, zegt eigenaar Cobus Kabel.
Dagbesteding
Cobus wilde met zijn winkel vooral een plek bieden waar zijn
dochters Chantal en Natascha, de naamgeefsters van ChaNa, vanwege
een verstandelijke beperking terecht konden voor dagbesteding.
Aanvankelijk wilde hij dit samen met een erkende organisatie doen,

“Als derde generatie beddenspecialist kan ik nog steeds
met trots zeggen dat goed slapen onze passie is en dat we
iedere klant een passende slaapoplossing kunnen bieden.”

at
wakerna
K
l
e
c
r
a
M

TOP BEDDENMERKEN
OP MAAT GEMAAKT

Ook op zoek naar het beste voor uw huisdier? Kom dan eens langs
bij ChaNa!

SHOWROOM VAN 4.000M2

BOONSWEG 7, 3274 LH BLAAKSEDIJK | T: 0186 - 60 13 55
HÄSTENS

PULLMAN

Groei
Binnenkort gaat Cobus verder zonder de steun van een franchiseorganisatie. Het belemmert ChaNa niet om door te groeien. Voortdurend wordt het assortiment tegen het licht gehouden. ,,We zien een
verschuiving naar steeds meer natuurlijke voeding. Natuurlijk bieden
we ook de gerenommeerde merken aan”, zegt Cobus. ,,Bovendien
kijken we echt vanuit het dier. Daar stemmen we het advies en
product op af. De dieren in de winkel blijven als we ze niet kunnen
verkopen ook gewoon hier en krijgen geregeld beweging.”
Goodwill
Klanten weten dat ze weleens wat geduld moeten uitoefenen,
zeker als ze een inhoudelijke vraag aan Cobus willen stellen. ,,Ze
vinden het geen enkel probleem, dan kletsen ze gewoon gezellig”,
vertelt hij. ,,We hebben aanpassingen gedaan in de winkel,
bijvoorbeeld aan het kassasysteem, om het de medewerkers
makkelijker te maken. Maar we zien ook dat klanten zelf meehelpen
met terugtellen. Daarmee wordt onze dierenwinkel in alle
opzichten een warm, veilig nest. Voor mij is dat veel meer waard
dan elke zak die we verkopen”, sluit Cobus af.

DESKUNDIG ADVIES

AUPING

maar omdat dit niet lukte, nam hij de touwtjes zelf in handen. Het
team biedt ook plaats aan stagiaires uit het speciaal onderwijs en
studenten uit de vakopleiding dierenverzorging. Daardoor is de
bezetting mooi in balans. ,,Met het oog op de toekomst is mijn neef
Maarten in dienst getreden. Hij heeft een achtergrond in de
detailhandel en zal voorlopig met mij meewerken, om de winkel
uiteindelijk samen met mijn dochters voort te zetten. Zo is de
werkwijze en continuïteit al gewaarborgd”, vertelt Cobus.

TEMPUR

VIKING

| SLAAPBOULEVARD.NL

NOLTE

HÜLSTA

SWISSFLEX

Uw Dierspecialist ChaNa
Strawinskiplein 20
3161 WG Rhoon
T: 010-5018923
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Ontzorgt.
Keukens, badkamers en renovatie.
Wij zorgen dat u vanaf het begin geniet.

RHOON BAKKERSDIJK 28A

RHOON ZANTELWEG 63

Op een unieke locatie aan de rand van Smitshoek in Rhoon bieden wij u
een prachtige vrijstaande villa aan met garage en zonnige tuin rondom
op een perceel van 885 m2 eigen grond. De woning is luxe uitgevoerd en
verkeert in uitstekende staat van onderhoud. Deze 5-kamer woning
beschikt over een royale woonkamer met tuinkamer en open keuken,
bijkeuken, 3 slaapkamers, badkamer en garage.
Wilt u vrij wonen op één van de mooiere locaties van Rhoon en op korte
afstand van Barendrecht en Rotterdam? Maak dan een afspraak voor een
bezichtiging en ervaar de rust en mogelijkheden die deze woning u
biedt!

Centraal gelegen appartementen en twee luxe afgewerkte penthouses
in project “De Zantelaer”. Het is heerlijk wonen in het hart van het dorp
Rhoon met alle voorzieningen op loopafstand. Rust kunt u vinden in de
“Rhoonse Grienden” of aan de “Oude Maas”. Bij de appartementen op de
begane grond is het genieten in de tuin, de penthouses hebben een
royaal dakterras. De appartementen beneden beschikken over een
woonkamer met open keuken, badkamer en twee slaapkamers. De
boven appartementen hebben een extra verdieping erbij met een vide
of slaapkamer met dakterras. De penthouses zijn beide luxe afgewerkt,
de ene met één ruime slaapkamer, de andere met zelfs drie slaapkamers.

VRAAGPRIJS € 689.000,-- K.K.

VRAAGPRIJS € 210.000,-- K.K.

RHOON SLOTSEDIJK 171

POORTUGAAL ALBRANDSWAARDSEWEG 1AB

 Hoge betrokkenheid, persoonlijk
contact met de ondernemer
 Altijd één aanspreekpunt
 Superieur vakmanschap.
Van persoonlijk ontwerp tot montage
 Ontzorgd, vanaf het begin genieten
 Praktsiche oplossingen: van
demontage en afvoeren van de oude
keuken of badkamer, tot technische

V

en bouwkundige aanpassingen
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 Prachtig assortiment vloer- en
wandtegels
 3D ontwerp van de keuken of
badkamer

Betaalbaar keuken- en baddesign.
Grando. Koken. Baden. Genieten.

Grando Hoogvliet
Blom Megastore, 1700 m2 showroom, Nieuwe Langeweg 41 (
grando.nl, hoogvliet@grando.nl

Gadering), tel. 010 - 4904470

SPECTACULAIRE PRIJS VERLAGING!
Deze vrijstaande riet gedekte villa uit 1997 is werkelijk schitterend
gelegen aan één van de dijken van het dorp Rhoon op maar liefst 1.819
m2 grond. Het woonhuis is van de dijk gescheiden door een sloot met
eigen elektronische toegangspoort en parkeergelegenheid op eigen
terrein. De woning beschikt over een ruime woonkamer met
aangebouwde serre, half open keuken, bijkeuken, grote garage, 3
slaapkamers en 2 badkamers. Door het slaapvertrek met badkamer op
de begane grond is de woning voor veel doelgroepen toegankelijk!

Deze zeer gunstig gelegen vrijstaande woning met diepe achtertuin
heeft een grote vrijstaande praktijkruimte met kantoorbestemming.
Hierdoor is de woning ideaal geschikt voor ondernemers en eventueel
voor dubbele bewoning. Het woonhuis beschikt over een speelse
woonkamer met aanbouw en open keuken, 5 slaapkamers en 2
badkamers. De praktijkruimte met eigen entree beschikt over 4 kamers
en pantry met toilet. Het perceel biedt aan de voorzijde parkeergelegenheid en aan de achterzijde een diepe tuin met zon én schaduw.
De ligging is zeer centraal op loopafstand van winkels, scholen en de
metro en op enkele autominuten van de rijkswegen.

VRAAGPRIJS € 799.000,-- K.K.

VRAAGPRIJS € 665.000,-- K.K.

Rhoon 010 - 501 5001 | Barendrecht 0180 - 453 734
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HB INTERIEURS,
BUITENGEWOON GOED VOOR BINNEN!
De zomer is weer begonnen. De eerste
zonnestralen zijn vaak hét moment om te
bepalen of de zonwering nog wel in orde is, want
we willen uiteraard optimaal genieten van het
18

seizoen. Daarnaast kan het aanleiding vormen
om het complete interieur weer eens kritisch
onder de loep te nemen. Als het tijd wordt voor
iets

nieuws,

is

HB

Interieurs

aan

het

Strawinskiplein in Rhoon het juiste adres om
inspiratie op te doen. Eigenaar Henk Brökling
presenteert er een uitgebreid assortiment voor
het hele huis, van het plafond tot op de vloer.
Compleet assortiment
HB Interieurs mag gerust een zeer complete woninginrichter
worden genoemd. Voor uw vloer: Tapijt / Laminaat / Hout of de
nieuwe trend de PVC Vloer. Voor uw wanden: Wandbekleding
zoals behang maar ook stuc- en schilderwerk. En voor de slaapvertrekken: Bedden / Matrassen en beddengoed. En voor uw
ramen: Gordijnen / Vitrage en natuurlijk alle verkrijgbare
zonwering voor binnen en buiten, zoals het volledige assortiment
van Luxaflex®.
,,Om onze klanten te blijven verrassen zorgen wij altijd voor
aantrekkelijke aanbiedingen.
Bovendien is er altijd een blijvende aanbieding! Bij aankoop van
tapijt wordt uw trap gratis gestoffeerd. Wij zijn dealer van alle
bekende merken!” aldus Henk.

Volledig ontzorgen
Daarnaast onderscheidt HB Interieurs zich door de volledig op
het ontzorgen van de klant gerichte werkwijze. Op locatie
behangen en schilderen, wanden stucen, verven of zelfs het
verplaatsen van een meubel is voor HB Interieurs geen enkel
probleem. ,,Ik zie het als vanzelfsprekend, net als meedenken en
een stukje advies. Het stopt immers niet bij alleen de aanschaf
van een product, want wij willen onze klanten buitengewoon
goed helpen.”
Luxaflex®
Als Luxaflex® Inspiration dealer kan HB Interieurs alle raamdecoratieproducten van dit gerenommeerde merk aanbieden. Wie
dus nu al wil nadenken hoe er straks in de zomer optimaal kan
worden genoten van de zon, kan zich in de winkel oriënteren.
Behalve Luxaflex® heeft HB Interieurs alle soorten raamdecoratie
van bekende merken in huis. Van gordijnen en vitrage tot lamellen,
plissés en duettes.
Nieuwsgierig? Kom ter inspiratie gerust eens langs in de winkel.
HB Interieurs
Strawinskiplein 3 | 3161 WG Rhoon
T: 010-5060800 | I: www.hbinterieurs.nl

Horizontale Jaloezieën
Houten Jaloezieën
Rolgordijnen
Twist® Shades
Duette® Shades
Plissé Shades
Roman Shade
Verticale Jaloezieën
Silhouette® Shades
Facette® Shades
Dakramen
Horren
Elektra

HB Interieurs
Strawinskiplein 3 | 3161 WG Rhoon
T 010-5060800 | I www.hbinterieurs.nl

Optimaal genieten van de zomer?
Dat kan met Luxaflex ® DUETTE ® Shades!
Ook verkrijgbaar in TruFit uitvoering.
Kom voor meer informatie over dit product of
een van de andere producten langs in onze
showroom!
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ZWARTEWAAL KRAAKWEG 3

POORTUGAAL ALBRANDSWAARDSEWEG 80

Dit prachtige vrijstaande landhuis staat op een unieke locatie in
natuurgebied “De Blanke Waal “met maar liefst 10.000 m2 en diverse
overige opstallen.
Een werkelijk paradijs voor de paardenliefhebber, maar ook zeker
geschikt voor ieder die rust en ruimte zoekt.
Wat de locatie in het buitengebied niet doet vermoeden, is dat het
gelegen is op een perfecte locatie zowel de Randstad als de stranden zijn
binnen 30 minuten te bereiken. Het woonhuis heeft een ruime
woonkamer met serre en open keuken, bijkeuken, 3 slaapkamers (4 ook
mogelijk) en badkamer.

Deze mooi gelegen in 2007 gebouwde half vrijstaande villa op de grens
van Rhoon/Poortugaal heeft een hoog en stijlvol afwerkingsniveau. De
combinatie van de statige aanblik, prettige woonsfeer en zee aan ruimte,
maken het tot een ideaal woonhuis. De woning biedt een royale
woonkamer met uitgebouwde tuinkamer, luxe open keuken, 5
slaapkamers, badkamer en veel opbergruimte. Zowel in de woning als in
de zonnige achtertuin geniet u van uw privacy. De locatie biedt aan de
voorzijde vrij zicht op blijvend weiland. Op de gedeelde privé oprit kunt
u meerdere auto’s parkeren. De dorpen Poortugaal en Rhoon hebben
alle dagelijkse voorzieningen op loop- en fietsafstand.

VRAAGPRIJS € 895.000,-- K.K.

VRAAGPRIJS € 625.000,-- K.K.

SOBER & SJIEK INTERIEUR & STYLING BIEDT ALLE

INGREDIËNTEN VOOR EEN MOOI INTERIEUR ONDER ÉÉN DAK!
Eind vorig jaar verhuisde Sober & Sjiek naar een
nieuwe locatie. De nieuwe showroom is nu te vinden in
het authentieke pand aan de Slotsedijk te Rhoon.
Dankzij een portie hard werk onderging de ruimte een

RHOON DORPSDIJK 186

BARENDRECHT TINGIETERIJ 18

ware metamorfose. Het resultaat is een inspirerende
showroom, waar alle ingrediënten voor een mooi
interieur onder één dak te vinden zijn.
Beleving
Anneke ging niet over één nacht ijs bij de keuze voor de nieuwe
locatie. ,,Ik zocht een pand dat qua sfeer en beleving gelijk was
aan het vorige, want daarop is mijn formule gebaseerd. Wonen
is een beleving”, zegt ze. Die opzet is absoluut geslaagd, want in
een warme, sfeervolle omgeving wordt volop inspiratie geboden.
Klanten kunnen er terecht voor een totaalplaatje aan meubels,
raamdecoratie, verlichting, exclusieve accessoires en groendecoraties. Anneke merkt dat zij dit prettig vinden. ,,Wij bieden
bewust alles onder één dak aan. Het scheelt de klanten enorm
veel tijd, omdat wij hier voor iedere klant een mooi en persoonlijk palet kunnen creëren.”

Op loopafstand van de gezellige dorpskern van Rhoon vindt u deze
5-kamer hoekwoning met zonnige achtertuin gesitueerd op het Westen.
De woning is gelegen op ca. 180 m² eigen grond. Deze karakteristieke
woning beschikt over een lichte woonkamer met ruime keuken,
badkamer en 3 slaapkamers op de eerste verdieping. In de directe
omgeving bevinden zich winkels, scholen en openbaar vervoer.

Deze onder architectuur gebouwde vrijstaande villa biedt alle factoren
om uw droomhuis te worden! Een royaal perceel met prachtig
aangelegde tuin (maar liefst 540 m2 eigen grond) en een uniek woonhuis
met uitgebouwde woonkamer en 4 ruime slaapkamers. De zolder leent
zich om een 5e slaapkamer of kantoor-aan-huis te realiseren
(bouwtekening aanwezig). Al bij de bouw in 1999 is nagedacht over alle
luxe voorzieningen die u aantreft. Daarnaast is de woning dit jaar geheel
voorzien van nieuw stucwerk op de wanden en nieuw spuitwerk op de
plafonds. De villa is gelegen op een rustige locatie in “Smitshoek”.

VRAAGPRIJS € 249.000,-- K.K.

VRAAGPRIJS € 680.000,-- K.K.

Karakter in het interieur
De huidige trend is een complete stijlverandering in het interieur.
Leuk, maar niet altijd eenvoudig. ,,Mensen vinden het vaak lastig
om te bepalen waar ze moeten beginnen. Daar helpen wij
natuurlijk graag bij”, vertelt Anneke. Sober & Sjiek heeft mogelijkheden genoeg. ,,Mix & match blijft het uitgangspunt. Modern
met natuurlijke objecten en botanische producten, sober met
sjiek of juist stoer. Dat zorgt voor karakter. Om spanning in een
interieur te krijgen, is een tikje contrast nodig. Het is een leuke
kunst om daarvoor te zorgen!”
Anneke en haar team hebben duidelijk hun plek gevonden aan
de Slotsedijk. Nieuwsgierig of toe aan een verandering van het
interieur? Kom dan snel eens langs en ontdek wat Sober & Sjiek
voor u kan betekenen!
Sober & Sjiek
Slotsedijk 199
3161 PG Rhoon
T: 010-5069137
M: 06-41859733
I: www.soberensjiek.nl
E: info@soberensjiek.nl

METROPOLE BY BAAN • INTERIORS DMF • KEIJSER&CO • EBRU
CARTE COLORI • RAPTURE INTERIOR LUXURY • BAOBAB
DURAN LIGHTING & INTERIORS • LAYER BY ADJE
HOFFZ • DESIGNERS GUILD • CASAMANCE
CHIVASSO • ZINC • LIZZO • ELITIS • ROMO
DESIGNS OF THE TIME
PRADES

OOG VOOR KARAKTER IN HET INTERIEUR

De klant bij de hand
Het nieuwe pand ligt weliswaar minder in het zicht, maar dat
betekent zeker niet dat Sober & Sjiek minder wordt gevonden.
Integendeel, er komen bezoekers uit heel het land. ,,Zeker op de
nieuwe locatie komen mensen gericht binnen. Dat is prettig, want
zo kunnen wij ze alle aandacht geven”, vertelt Anneke. Samen
met haar enthousiaste team neemt zij de klant bij de hand in de
zoektocht naar een nieuw interieur. Adviseren is niet voor niets
een van de sterke punten van Sober & Sjiek.
SOBER & SJIEK BESTAAT 10 JAAR EN ZET EEN NIEUWE STAP!
Sinds november 2016 zijn wij gevestigd op een mooie nieuwe locatie aan de
Slotsedijk 199 in Rhoon.
We richten ons hier nog meer op interieurprojecten en adviezen op maat en
zijn hiervoor op dinsdag en woensdag op afspraak geopend. Op donderdag,
vrijdag en zaterdag bent u ook zonder afspraak van harte welkom in onze rijk
gevulde nieuwe showroom met prachtige meubelen, stoﬀen, sfeermakers
en groendecoratie.

SLOTSEDIJK 199
3161 PG RHOON
T 010 506 91 37
ROTTERDAM

RHOON

DORDRECHT
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Wonen in Essenpark

Het nieuwste buurtje in Essendael, Rhoon

1. Kies je kavel

2. Kies je favoriete woning

Er zijn 12 kavelnummers
beschikbaar

Er is keuze uit 4 woningtypes:

Stel je eigen woning samen in Essenpark
Type Anne, woonoppervlakte 151 m2
koopsom v.a. € 589.850,- v.o.n.

type Saar
woonopp. 172 m2
Essendael te Rhoon
BPD

Type Brecht, woonoppervlakte 171 m2
koopsom v.a. € 625.850,- v.o.n.

TYPE SAAR

werk: 5556_00
schaal: 1:1000
datum: 06.10.2016

type Anne
type Brecht
woonopp. 151 m2 woonopp. 171 m2
TYPE BRECHT

TYPE ANNE

Essendael te Rhoon
BPD

Essendael te Rhoon
BPD

werk: 5556_00
schaal: 1:1000
datum: 06.10.2016

type Julia
woonopp. 151 m2
Essendael te Rhoon
BPD

werk: 5556_00
schaal: 1:1000
datum: 06.10.2016

TYPE JULIA

werk: 5556_00
schaal: 1:1000
datum: 06.10.2016

3. Bepaal waar je de woning
op het kavel wilt hebben
Heb jij graag een voortuin, een riante
achtertuin of wil je het allebei?
Het kan allemaal.

Type Julia, woonoppervlakte 151 m2
koopsom v.a. € 599.850,- v.o.n.

4. Pas de woning aan naar
jouw wensen

Type Saar, woonoppervlakte 172 m2
koopsom v.a. € 625.850,- v.o.n.

Meer ruimte nodig of liever
een andere indeling? Er is
een hoop mogelijk!

Een ontwikkeling van:

Kijk voor meer informatie over de woningen op:

www.essendael.nl/essenpark

Lekker
genieten?
Natuurlijk bij Abel.
• Trouwen
• BBQ
• High tea
• Dineren
• Pitch&Putt
• Footgolf

Albrandswaardsedijk 196 • 3172 XB Poortugaal
T (010) 501 15 00 • www.abel-restaurant.nl

Hapje eten?
Natuurlijk bij Tasman.

• Kinderfeestjes
• Take away
• Ambachtelijk ijs
• Kip van het Spit
• Pannenkoeken
• Klimbos

Albrandswaardsedijk 160 • 3172 XB Poortugaal
T (010) 501 15 01 • www.tasman.nu

RHOON VAN BEETHOVENLAAN 14
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Deze ruime en grotendeels modern gerenoveerde (2010) semibungalow
biedt mogelijkheid tot gelijkvloers wonen, maar is door de 2 slaapkamers
op de verdieping ook ideaal als gezinswoning. De woning is gelegen op
zeer korte loopafstand afstand van het gezellige dorpscentrum en het
metrostation van het gezellige dorp Rhoon. De ruime woning beschikt
over een garage met carport, een royale aparte zithoek, een waanzinnige
sfeervolle eetkamer met luxe open keuken en een slaapkamer met
badkamer en suite. Op de 1e verdieping treft u 2 slaapkamers en een 2e
badkamer. De modern aangelegde tuin is ruim en gelegen op het
zuidoosten.

Deze fraaie dijkwoning is in 2004 met duurzame materialen gebouwd en
van alle gemakken voorzien. In de tussentijd hebben diverse wijzigingen
plaatsgevonden, zoals de realisatie van het balkon aan de achterzijde in
2006, de aanbouw van de sfeervolle serre in 2011 en de plaatsing van
zonnepanelen op het dak in 2013. Het woonhuis beschikt over een ruime
woonkamer met open keuken en werkkamer op dijkniveau, een
kantoorruimte, werkkamer en pantry in het onderhuis, 3 slaapkamers en
badkamer op de verdieping en een riante zolder. De ligging op een riant
perceel van maar liefst 3.000 m2 eigen grond biedt de ideale mogelijkheid
om ruim te wonen midden in het dorp.

VRAAGPRIJS € 375.000,-- K.K.

VRAAGPRIJS € 799.000,-- K.K.

POORTUGAAL DOEN BEIJENSZLAAN 60

HOOGVLIET ROTTERDAM NIEUW ENGELAND 14

Deze schitterend afgewerkte royale vrijstaande villa met eigen oprit,
inpandige garage en fraaie veranda is gelegen aan een rustig pleintje in
de gewilde wijk “Valckensteyn” in Poortugaal. De woning ligt op 624 m2
grond met op eigen terrein parkeerruimte voor meerdere auto’s. Het
woonhuis is in 2001 met gebruik van hoogwaardige materialen gebouwd
en intern tot in de puntjes afgewerkt. In de woning treft u een riante
woonkamer met aparte tuinkamer, een sfeervolle woonkeuken, 5
slaapkamers en 2 badkamers. Verder is er veel opbergruimte in de
inpandige garage en de fietsenberging. De tuin is gunstig gelegen op
het oosten met zeer veel privacy.

Deze in de wijk “Nieuw Engeland” te Hoogvliet gelegen sfeervolle
tussenwoning uit de jaren 30 is een heerlijk huis voor starters of gezinnen.
De woning is in de loop der jaren vrijwel geheel in moderne staat
gerenoveerd met behoud van mooie details zoals de glas-in-lood ramen.
De woning beschikt over een ruime woonkamer met halfopen keuken, 3
slaapkamers, badkamer en zolder. De zolder is naar eigen smaak in te
delen bijvoorbeeld door met een dakkapel een extra slaapkamer te
realiseren. In de diepe voortuin en ruime achtertuin is altijd wel een
zonnig plekje te vinden. De woning heeft een zeer gunstige ligging met
winkels, scholen en openbaar vervoer nabij.

VRAAGPRIJS € 759.000,-- K.K.

VRAAGPRIJS € 179.000,-- K.K.

Rhoon 010 - 501 5001 | Barendrecht 0180 - 453 734
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RHOON RIJSDIJK 81

RHOON GRAAF BENTINCKLAAN 8

Op een zeer gewilde locatie aan de Rijsdijk midden in het dorp Rhoon
gelegen jaren ’30 twee-onder-een-kapwoning. De woning treft u op een
perceel van maar liefst 845 m2 eigen grond met o.a. parkeerruimte,
meerdere terrassen, een grote kas, carport en garage. Het huis dient
intern gemoderniseerd te worden, waarbij het mogelijk is diverse
originele details te behouden. De woning heeft een ruime woonkamer
met voor- en achtergedeelte, separate eetkeuken, bijkeuken, 4
slaapkamers, badkamer en zolder. De ligging aan de statige Rijsdijk biedt
op loopafstand het winkelhart van Rhoon, het metrostation, basisscholen
en recreatieve mogelijkheden, zoals de jachthaven en de polders.

Op maar liefst 1.471 m2 eigen grond in Rhoon is deze unieke vrijstaande
woning met garage gelegen! De woning is gelegen aan een sfeervolle
laan met gelijkwaardige omliggende bebouwing vlakbij het centrum
van Rhoon, scholen, het metrostation en uitvalswegen.

VRAAGPRIJS € 475.000,-- K.K.

VRAAGPRIJS € 789.000,-- K.K.

RHOON ACHTERDIJK 11A

POORTUGAAL F. VAN DER POEST CLEMENTLAAN 14

Woon, leef en geniet in deze villa! Veel rust, privacy en een groene
landelijke woonomgeving zijn kenmerkend voor deze plek. Het object is
gesitueerd op een riante kavel ter grootte van 7.891 m2 op loopafstand
van het centrum van Rhoon en uitstekend gelegen ten opzichte van
Rotterdam, openbaar vervoer en de uitvalswegen. Het gehele object is
keurig onderhouden. De prachtige rondom gelegen tuin met houten
tuinhuis, terrassen, borders en fraaie bomen heeft een
beregeningsinstallatie, drainagesysteem en verlichting. Ten behoeve van
de paardenliefhebber zijn er twee in de stal gesitueerde paardenboxen
en een hooizolder aanwezig.

Een unieke kans: een schitterend gemeentelijk monument met een rijke
geschiedenis!

VRAAGPRIJS € 1.295.000,-- K.K.

VRAAGPRIJS € 1.395.000,-- K.K.

412
BECK SONDERGAARD
BY MALENE BIRGER
CAMBIO
DRYKORN
GESTUZ
FIEN PURA BELLEZZA
KANNA
LOUIS AND MIA

De 5-kamer woning beschikt over een ruime L-vormige woonkamer met
open keuken, slaapkamer met badkamer op de begane grond en op de
verdieping 2 slaapkamers, een werkkamer en balkon.
De tuin is rondom de gehele woning gelegen.

MARGITTES
MONTGOMERY
MOS MOSH
PENN&INK
SELECTED FEMME
SIMPLE
S’OLIVER
STROKE AMSTERDAM

Openingstijden
ma. 13.00 - 17.30 uur
di. t/m do. 09.30 - 17.30 uur
vr. 09.30 - 17.30 uur
za. 09.30 - 17.00 uur

De prachtige vrijstaande woonvilla met de naam “Maria’s Oord” is
gebouwd in 1878. Het woonhuis is gelegen op een riant perceel met
oprijlaan op een prachtige locatie midden in het sfeervolle dorp
Poortugaal. Het landhuis biedt een voor- en achterkamer, eetkamer,
serre, keuken met bijkeuken, kantoor met bibliotheek, 4 slaapkamers,
badkamer en berg-/ hobbyruimte. Ook is er via de oprijlaan een
aangebouwde garage te bereiken.

Werkersdijk 1-3A | 3161 BL Rhoon | 010 506 03 77 | info@donna-donna.nl | www.donna-donna.nl | www.facebook.com/DonnaDonnaexclusive
Rhoon 010 - 501 5001 | Barendrecht 0180 - 453 734
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Doordacht, discreet
EN RESULTAATGERICHT

Dorpsdijk 142 | 3161 CE Rhoon | 010 - 501 89 50
www.beumeradvocaten.com

EEN BEZOEK AAN Abel.
IS ALTIJD EEN BELEVENIS!
Al zeventien jaar lang is Abel. hét adres om heerlijk
ontspannen te genieten. Of u nu komt om lekker te
relaxen op het terras of juist aan de slag te gaan met
een van de activiteiten die Abel. aanbiedt; het is
allemaal mogelijk op deze schitterende, veelzijdige
locatie in de achtertuin van Rotterdam! De redactie
nam een kijkje en werd ontvangen door Ashley Bick,
manager marketing & sales.

Voor elk wat wils
Al snel blijkt dat Abel. voor werkelijk iedereen, van jong tot oud,
wel iets leuks te bieden heeft. Het kloppende hart is het
restaurant. ,,Daar gebeurt echt van alles. Van lunches tot high
teas en barbecues vanaf acht personen. Omdat we zijn gelegen
in het mooie natuurgebied Johannapolder, strijken er regelmatig
fietsers of wandelaars neer voor een drankje. Ons prachtige
terras biedt voldoende zon- en schaduwrijke plekken”, vertelt
Ashley. Abel. is ook een veelgevraagd decor voor trouwfeesten
of grote bedrijfsfeesten. Het restaurant beschikt over een serre,
Salon en Koepel, die afhankelijk van het aantal gasten kunnen
worden ingezet. ,,De toevoeging van ons tweede restaurant
Tasman. heeft de mogelijkheden alleen maar vergroot. Daar
worden veel familiefeesten en borrels georganiseerd. De kaart
leent zich er prima voor”, zegt Ashley.

Strawinskiplein 18 – 3161 WG Rhoon – 06 51804335

Actief aan de slag
Wie liever in beweging komt, vindt bij Abel. eveneens genoeg
om aan zijn trekken te komen. Er worden diverse activiteiten
aangeboden. Na het succes van Pitch&Putt werd enkele jaren
geleden het populaire Footgolf geïntroduceerd, terwijl inmiddels
ook het Klimbos niet meer weg te denken is. Iedereen van
acht jaar of ouder kan er naar hartenlust klimmen en klauteren,
uiteraard onder leiding van de instructeurs. ,,Ontzettend leuk
voor teamuitjes en kinderfeestjes”, merkt Ashley op. ,,Ouders
die zelf niet willen klimmen, kunnen vanaf het terras van Tasman.
bovendien prima toezicht houden op de verrichtingen van hun
kinderen.” En er is nog meer op komst! Momenteel wordt er
namelijk hard gewerkt aan de afronding van het activiteitendorp,
dat in de zomer gereed moet zijn.
Abel. ijs
Nu de temperaturen stijgen, neemt de behoefte aan verkoeling
toe. En dan is er toch niets beters dan een ijsje? Zeker niet als
het om het overheerlijke Abel. ijs gaat, dat op ambachtelijke wijze
vers wordt bereid met Rhoonse poldermelk. ,,Onze ijsbereider
won in 2013 de tweede prijs bij de verkiezing van de Gouden
IJsspatel. Niet zo vreemd dus dat klanten op warme dagen in de
rij staan voor ons ijs”, sluit Ashley af met een glimlach.
Kortom, een bezoek aan Abel. is altijd een belevenis! Nieuwsgierig? Kom dan eens langs en ontdek het zelf!
Abel.
Albrandswaardsedijk 196
3172 XB Poortugaal
T: 010-5011500
I: www.abel-restaurant.nl
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- Bruids- en Gelegenheidstaarten
- Kindertaarten
- Bakworkshops
- Bakgrondstoffen en Gereedschappen
Uw specialist in maatwerk Petits Fours
Tijsjesdijk 7
3161 CV Rhoon
t: 010-7370865
I: www.kcsbakery.nl
FB: kcsbakery

KUNSTGRASSPECIALIST DSG LANDSCAPING

BETROKKEN BIJ VEELZIJDIGE PROJECTEN

Optimaal van de tuin genieten met relatief weinig

Geen volle koelkasten,
wij leveren 7 dagen
per week!

onderhoud? Dan is kunstgras de ideale oplossing! Zelfs
een privésportveld hoort tot de mogelijkheden, vertelt
Sjoerd Greveling van DSG Landscaping. De redactie
bracht een bezoek aan de specialist in kunstgras, sport

Vers is altijd lekkerder!

en spelen, die onder meer verantwoordelijk was voor
aanleg van de Pitch&Putt baan, terrassen, speeltuin en

Multisport
De afgelopen tijd legt DSG ook regelmatig multisportplaatsen aan.
Daarin kunnen diverse sporten worden beoefend. De belijning is
hierop afgestemd, vaak ligt er ook een crossfitzone naast. ,,Het
nieuwe binnenstedelijke sporten”, noemt Sjoerd dit. ,,Doorgaans
wordt het gefaciliteerd door de gemeente, die hiermee jeugd en
meerdere doelgroepen aan het sporten wil krijgen en zo obesitas
en gameverslaving wil bestrijden. Multisport wordt ook ingezet voor
ouderenparticipatie. Door sport- en beweegcoaches in te schakelen,
wordt de sportplaats optimaal benut en voor iedereen bereikbaar.”
DSG werkt op dit gebied ook veel samen met Kompan.

footgolfbaan bij Abel. en restaurant Tasman.
Complete inrichting
DSG Landscaping levert kunstgras in alle soorten en maten. Stuk
voor stuk van topkwaliteit en niet van echt te onderscheiden. In de
loop der jaren heeft DSG dan ook veel projecten in de regio uitgevoerd.
,,Van tuinen tot trapvelden, sport- en pannakooien; we kunnen het
allemaal”, vertelt Sjoerd, die kan bogen op een jarenlange ervaring
in de branche. ,,Bovendien is alles wat we voor sportclubs of scholen
maken ook leverbaar aan particulieren. Putting greens, speeltoestellen
en zelfs een privésportveld, zoals we bijvoorbeeld aan de Essendijk
hebben aangelegd.” Indien gewenst kan DSG een buitenruimte
volledig inrichten, inclusief overkappingen, bestrating, hekwerken,
elektrische poorten en andere benodigdheden. ,,Hardware vormt
de hoofdmoot, maar in samenwerking met hoveniers kunnen we
tevens de beplanting verzorgen.”
Valdemping
Ook op speelplaatsen ligt steeds vaker kunstgras. DSG wordt daarbij
niet alleen ingeschakeld voor de aanleg, maar ook voor onderhoud
en zelfs keuring. Veiligheid is namelijk een belangrijk thema, zeker
als speeltoestellen aanwezig zijn. ,,Wij zijn gespecialiseerd in
valdempende ondervloeren, zowel in de vorm van kunstgras, EPDM
Rubbervloeren, als met behulp van natuurlijke materialen”, zegt
Sjoerd. Op speelplaatsen wordt dit vaak als vanzelfsprekend gezien,
maar particulieren met een eigen speeltoestel in de tuin vergeten
het nog wel eens. ,,Terwijl valdemping daar natuurlijk net zo
noodzakelijk is. Er zijn veel mogelijkheden, ook in combinatie met
landscaping of speelgras. Wij denken graag mee.” Op het gebied
van installatie en valdempende ondervloeren wordt samengewerkt
met Kompan.

Samenwerking
De afgelopen jaren is er ook intensief samengewerkt met
Nootenboom Sport en Infra Holland. ,,Die samenwerking was
voor ons aanleiding om elkaar nog meer te versterken door als
groep verder te gaan”, vertelt Sjoerd over de laatste ontwikkeling
binnen het bedrijf. DSG is dus klaar voor de toekomst en hoopt
nog meer mooie projecten te mogen realiseren voor uiteenlopende
opdrachtgevers.
Nieuwsgierig naar het gemak van kunstgras? Neem dan eens
contact op en informeer naar de mogelijkheden voor uw tuin.

DSG Landscaping
Dienstenstraat 17
3161 GN Rhoon
T: 010-2233396
I: www.dsglandscaping.com
E: info@dsglandscaping.com
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HOE VERKOPERS ONS BEOORDELEN
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Charloisse Lagedijk 471

9,5

Rotterdam
Ongelooflijk prettig contact met de makelaar, geweldige terugkoppeling en zeer deskundig in alle opzichten.
Ook de fotograaf was zeer deskundig en prettig in de ingang en adviezen naar ons toe.

G.A. Soetemanweg 91

7,3

Pernis Rotterdam
Goede ervaring gehad met Greveling Makelaardij. Goede service en netjes met alles geholpen! Ik
zou ze zeker aanraden.

Achterzeedijk 49
32

Jan Kooijmanlaan 9

Robbenoordplein 9A

9,0

8,

0

Barendrecht
Goede en deskundige begeleiding en altijd directe reactie op vragen.

Klompenmaker 5

8,8

Rhoon
Het contact met de makelaar was vanaf het begin prettig zonder poespas . Makelaar komt de afspraken na,
geeft goed en onderbouwd advies gedurende het volledige traject en belooft niet meer dan waargemaakt
kan worden.

Roerdomplaan 13

10,0

Rhoon
Het personeel is goed op de hoogte van de bestaande markt. Tevens wordt er hierdoor een goede prijs
bedongen voor uw huis. Iedereen wordt goed geïnformeerd, zowel koper als verkoper. Een aanrader.

Heraut 18A

9,0

9,0

Barendrecht
Vriendelijke en zeer professionele begeleiding van de verkoop van onze woning. Binnen drie dagen verkocht
mede door de kennis en het netwerk van Greveling Makelaardij. Irene, heel hartelijk dank.

Dorpsdijk 56
3161 KG Rhoon
Tel. 010 – 50 15 001
Email: info@grevelingmakelaardij.nl

8,8

Rhoon
Superfijne begeleiding gehad via deze makelaar. Een makelaar die meedenkt, persoonlijke interesse
heeft en waar je goed mee kunt overleggen. Voor een eventuele volgende verkoop zou ik zeker weer
gebruik willen maken van hun diensten.

Poortugaal
Ontzettend fijne samenwerking, goed contact, snel handelen en ons huis was binnen tweeëneenhalve week
verkocht!

Avenue Carré 16

10,0

Rotterdam
Mijn woning had 7 jaar te koop gestaan bij een andere makelaar en nooit eeen kijker ontvangen...
Besloten om bij Greveling Makelaardij te koop aan te bieden en in nog geen driekwart jaar meerdere
kijkers en de woning is inmiddels ook verkocht!

Barendrecht
Een heel goed contact met de makelaar. Veel advies gehad. Alles werd goed overlegd. Werd goed naar de
situatie gekeken. De vele bezichtigingen werden in goed overleg gedaan. Het was fijn om met de personen
samen te werken. Hebben ook de juiste prijs uit de bemiddelingen gehaald.

Haydnsingel 45

10,0

Rhoon Portland
In één woord ‘uitstekend’, van het begin tot het einde. Vanaf het eerste contact verliep alles zeer professioneel met een erg plezierige persoonlijke benadering. Ik heb voor Greveling Makelaardij gekozen vanwege de
lokale marktkennis en de snelle verkoopresultaten i.c.m. reële verkoopprijzen. Dit hebben ze geheel waargemaakt met een verkoop binnen 5 dagen voor een mooie prijs. De communicatie verliep erg prettig, veelal
telefonisch met een bevestiging via de e-mail.

Maria van der Duinstraat 40

9,5

Poortugaal
Klantvriendelijk, zeer correct, eerlijk en actief! Wat een verademing t.o.v. eerdere ervaring. Een aanrader!

www.grevelingmakelaardij.nl
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DE INSPIRATIE VOOR AL UW WOONWENSEN

BEGINT BIJ WONEN-COMPLEET
Is het tijd voor een nieuw interieur? Of denkt u er over na
om de buitenkant van uw woning op te laten knappen?
Dan is een bezoek aan de schitterende showroom van
Wonen-Compleet absoluut de moeite waard. Zeker
weten dat u er inspiratie opdoet voor al uw woonwensen!

34

Alles onder één dak
Wonen-Compleet is in 2013 voortgekomen uit Schildersbedrijf
H&A Dedert en Stucadoorsbedrijf HAM, vertelt Henk Dedert. ,,Dat
is gebeurd vanuit de vraag van onze klanten. We merken dat zij
het fijn vinden om voor de inrichting van het interieur en exterieur
op één adres terecht te kunnen. Daarom bieden wij een totaalpakket aan, dat we in onze showroom tonen. Alles onder één
dak. Het voordeel voor de klant is dat zij altijd met een vast
aanspreekpunt te maken krijgen en op ieder vakgebied mogen
rekenen op dezelfde werkwijze”, legt Henk uit. De showroom is
door Wonen-Compleet volledig zelf ingericht en dient daardoor
ook als visitekaartje. Alles wat de klant er ziet, kan worden gemaakt.
Precies zoals het in de showroom is aangebracht.

Diverse diensten
De dienstverlening is erg breed en bestaat uit schilderwerk,
stucwerk en timmerwerk. Ook zijn er allerlei producten op het
gebied van vloeren, deuren en raamdecoratie verkrijgbaar. Alle
werkzaamheden worden door de vakbekwame medewerkers zelf
uitgevoerd. ,,We werken soms samen met deskundige en
betrouwbare partners, zoals een interieurstyliste en een
kunstenares, die bijzondere driedimensionale muurschilderingen
maakt”, vertelt Henk. Ook hiervan zijn enkele voorbeelden aanwezig
in de showroom, net als het schitterende fotobehang dat een
ruimte echt een heel eigen uitstraling kan geven.
Scherpste offerte
Wonen-Compleet is een goede speler op de vloerenmarkt. ,,Met
name in de PVC vloeren kunnen we heel scherpe prijzen hanteren”,
bevestigt Henk. ,,We proberen altijd om onze klanten zoveel
mogelijk voordeel te geven. Dat komt bijvoorbeeld ook terug in
de samenwerking met badkamer- en keukenspecialisten, waardoor
de klant direct de scherpste offerte krijgt aangeboden. Zo maken
we het totale pakket steeds interessanter.”

Webshop
Wonen-Compleet heeft sinds kort een webshop, waarmee het
de klant ook online van dienst kan zijn. In eerste instantie worden
hierin de raamdecoratie van Zonnelux, shutters, zonwering,
rolluiken, deurbeslag en de deuren van Weekamp en Bruynzeel,
waarvan Wonen-Compleet het dealerschap heeft bemachtigd,
aangeboden. ,,Zie het als een extra service. Het is toch een stukje
gemak als je thuis vanaf de bank een bestelling kunt plaatsen.
Op termijn willen we het assortiment van de webshop verder
uitbreiden”, vertelt Henk. De webshop is te bezoeken via www.
wonencompleet.nl, dus zonder verbindingsstreepje.
Met al uw woonwensen kunt u daarom terecht bij Wonen-Compleet. Ook uw verbouwing is bij hen in goede handen. Kom ter
inspiratie of kennismaking gerust eens langs in de showroom.
De showroom is op woensdag, vrijdag en zaterdag tussen 9.30
en 16.30 uur geopend.

Waar staan wij voor?
* kwaliteit voor een scherpe prijs
* snel en een duidelijke offerte
* erkend, gecertificeerd en met garantie
* Nederlands sprekende specialisten
* advies, uitvoering en nazorg
* wij komen onze afspraken na!

Wonen-Compleet
Deventerseweg 7
2994 LE Barendrecht
T: 0180-629043
I: www.wonen-compleet.nl
I: www.schildersbedrijf-dedert.nl
I: www.stucadoorsbedrijf-ham.nl

Webshop www.wonencompleet.nl
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Schildersbedrijf H&A Dedert
Schildersbedrijf H&A Dedert heeft zich sinds de oprichting in 2000 bewezen als kwalitatief goed
bedrijf, getuige de gewonnen award voor de beste vakschilder van Nederland. Deze werd uitgereikt
door de landelijke kwaliteitsorganisatie De Betere Schilder. Geopend
Daarnaast
Schildersbedrijf
H&A
op Woensdagviel
– Vrijdag
– Zaterdag
Deventerseweg
7, 2994 LE Barendrecht
Van 9.30 uur tot 16.30 uur
www.wonen-compleet.nl - 0180 629043
Dedert al diverse keren in de prijzen bij klanttevredenheidsonderzoeken. Er wordt gewerkt voor
vve’s, particulieren en gemeenten.

Stucadoorsbedrijf HAM
Stucadoorsbedrijf HAM is ontstaan vanuit de vraag van klanten van het schildersbedrijf. Zij vonden
het handig om bij één partij terecht te kunnen voor een totaalaanbod, waarbij de afstemming
en planning van de werkzaamheden nog beter op elkaar kan worden afgestemd. De specialisten
kunnen elk soort stucwerk, zowel voor binnen- als buitenwerk en restauraties uitvoeren.

www.wonen-compleet.nl
www.schildersbedrijf-dedert.nl
www.stucadoorsbedrijf-ham.nl

Showroom geopend op
Geopend op
Woensdag
– Vrijdag – Zaterdag
Woensdag
- Vrijdag
- Zaterdag
Van 9.30 uur
Van
uur tot
tot16.30
16.30uur
uur

Deventerseweg 7, 2994 LE Barendrecht
www.wonen-compleet.nl - 0180 629043

2 Werelden bij elkaar!

RHOON KLEIDIJK 15A

BARENDRECHT 1E BARENDRECHTSEWEG 98100

Deze nagenoeg volledig gerenoveerde twee-onder-een-kapwoning met
achtertuin en berging op 125 m2 eigen grond is gelegen in het oude deel
van Rhoon. De 4-kamerwoning beschikt over een tuingerichte
woonkamer met openslaande deuren naar de achtertuin en een
halfopen keuken met diverse inbouwapparatuur. In de directe nabijheid
treft u diverse voorzieningen zoals winkels, scholen, openbaar vervoer
en uitvalswegen.

Op een zeer geliefde locatie in Barendrecht treft u deze bijzondere
vrijstaande jaren ’30 villa (samengevoegde twee-onder-één-kapwoning)
met tal van fraaie authentieke details. De objecten zijn door de eigenaren
op heel praktische wijze ingedeeld tot één riant gezinshuis. De woning
biedt een eetkamer met halfopen keuken, voorkamer, riante doorzon
woonkamer, separate wasruimte, 4 slaapkamers, 3 badkamers en diverse
bergruimten. Plus niet te vergeten: de afzonderlijke gelijkvloerse studio
maakt de woning zeer geschikt voor dubbele bewoning of mantelzorg.
Op alle momenten van de dag geniet u van de zon in de riante op het
westen gelegen achtertuin.

VRAAGPRIJS € 279.900,-- K.K.

VRAAGPRIJS € 895.000,-- K.K.

RHOON GRAAF BENTINCKLAAN 15

RHOON OYENSHOF 4

Deze bijzondere woning is gelegen op één van de meest sfeervolle
locaties van het dorp Rhoon. De Graaf Bentincklaan is een thuis voor een
variatie aan prachtige vrijstaande woningen. Op een steenworp afstand
biedt het dorp Rhoon u alle gewenste voorzieningen. Het centrum met
verscheidene winkels, horecagelegenheden, de Rhoonse golfbaan, het
bijzondere “Kasteel van Rhoon” en beschermd natuurgebied. Het
vrijstaande woonhuis uit 1953 heeft de gemeentelijke monumentenstatus
en het karakter van een landhuis. De gehele renovatie in 2006 heeft het
pand gevormd tot een fraai hedendaags woonhuis met behoud van de
authentieke details en landelijke sfeer.

Deze prachtige vrijstaande villa met inpandige garage is gelegen in een
landelijke omgeving aan de rand van het gezellige dorpje Rhoon in de
nieuwbouwwijk “Essendael”. De zeer ruime villa, welke op traditionele
wijze is gebouwd, beschikt over een Z-vormige woonkamer met open
keuken, 4 slaapkamers en 2 badkamers. De woning is gelegen nabij
sportcomplex “De Omloop”, golfbaan en op zeer kort bereikbare afstand
van Rotterdam.

VRAAGPRIJS € 1.875.000,-- K.K.

VRAAGPRIJS € 890.000,-- V.O.N.

Ondernemers beter laten ondernemen; dat is in een notendop de
drijfveer van FACET Accountants & Adviseurs, een dynamisch kantoor
met circa 50 medewerkers in Capelle aan den IJssel, onder de rook van
Rotterdam. Klanten zijn in dit geval innovatieve en ambiteuze
ondernemers met een sterk verleden en voortdurend oog voor de
toekomst, net als FACET zelf.
Ons kantoor, accountants/advies, omarmt LEAN Thinking en heeft
daarbij een prominente rol voor processen en IT ingeruimd. “We denken
en doen vanuit onze klanten”, aldus algemeen directeur Wim de Jong.
“We staan de klant voortdurend bij, om samen zijn kritische
succesfactoren boven water te krijgen waardoor kan worden bijgestuurd
o.a. met behulp van onze IT-oplossingen. Dat moet ook wel, want
gegeven de digitalisering en de veranderende markt kunnen we ons op
die manier onderscheiden.”
Met deze aanpak heeft FACET haar klanten al regelmatig positief weten
te verrassen, bijvoorbeeld bij klanten met wettelijke controles. FACET
heeft een relatief stevige audit-tak, goed voor ongeveer een kwart van
de activiteiten. Maar dit is geen accountantscontrole in de klassieke zin,
uitsluitend gericht op de wettelijke check van de jaarrekening. FACET
gaat over op ‘Audit 3.0’. In het nieuwe proces is een belangrijk deel
ingeruimd voor continuous monitoring en trekken accountant en klant
samen op, ondersteund door IT-instrumenten als data-analyse
en process mining. Inzichten die tijdens de controle worden opgedaan,
worden meteen teruggekoppeld.

Klant

Audit

Continuousteam
Advisering

IT

Zo kan het ook
Klanten ervaren het vernieuwde proces niet alleen als meerwaarde, maar
ook ons kantoor zelf. Het maakt het controlevak zelf veel leuker. Geen
overbodige luxe. Wij zijn creatiever, willen met de ondernemer
meedenken en hen toegevoegde waarde leveren. Dat kan zeker met
onze manier van controleren, die andere competenties en een andere
manier van denken vraagt.”
Van de accountant wordt steeds meer IT-knowhow verwacht. De
combinatie IT en accounting is belangrijk. Er zijn kantoren die deze
disciplines splitsen in een IT-afdeling en een Audit-afdeling. Wij brengen
deze werelden juist bij elkaar, omdat dit versterkend werkt. Wij werken
niet voor de klant maar met de klant.
Kijk op onze website of maak een afspraak met:
Cor van Marle (RA & IT-Auditor)
c.vanmarle@facet-accountants.nl

Ondernemers beter
laten ondernemen
Kijk op www.facet-accountants.nl
FACET Accountants & Adviseurs
Fascinatio Boulevard 768-772
2909 VA Capelle aan den IJssel

Postbus 4079
3006 AB Rotterdam
010 452 61 44

info@facet-accountants.nl
werkenbijfacet.nl
facet-germandesk.de

Rhoon 010 - 501 5001 | Barendrecht 0180 - 453 734
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WIJ ZOEKEN NIEUWE WONINGEN!!

NA VELE SUCCESVOLLE VERKOPEN,
VERKOPEN WIJ OOK GRAAG UW WONING!

Krimpen aan den IJssel - Lekkerkerk - Rhoon Bergambacht - Hoogvliet - Capelle aan den IJssel
T: 088 - 546 86 00

E: info@lintnotarissen.nl

I: www.lintnotarissen.nl

NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR EEN
VRIJBLIJVENDE WAARDEBEPALING
RHOON

010 501 5001

BARENDRECHT

0180 453 734

WWW.GREVELINGMAKELAARDIJ.NL

INHUIS PL A ZA
TRENDY HOUTEN JALOEZIEEN
Houten jaloezieën zijn alweer een tijdje helemaal ‘in’! Michelle,
interieurstyliste van INHUIS Plaza, vertelt jullie deze keer over de
vele mogelijkheden die dit type raamdecoratie biedt voor een
sfeervolle inrichting.

Stitch-Bitch
ATELIER VOOR MACHINAAL BORDUREN EN BEDRUKKEN VAN TEXTIEL
(ZOWEL ZAKELIJK ALS PARTIKULIER)

Smalle en brede lamellen

Helemaal persoonlijk

Houten jaloezieën zijn er in verschillende uitvoeringen. Ze zijn
te bestellen in smalle lamellen van 25 mm breed, maar ook in 50
mm en 70 mm breed. Op dit moment wordt de 50 mm brede
lamel het meest besteld. De smalle, 25 mm lamel kan heel subtiel
en stijlvol ogen, waar de 70 mm brede lamel juist een hele stoere
uitstraling heeft.

Houten jaloezieën zijn verkrijgbaar in drie duurzame houtsoorten
met FSC keurmerk: bamboe, abachi en lindehout. U heeft een
uitgebreide keuze aan kleuren. Van licht tot donker, van strak wit
tot stoer zwart en diverse natuurtinten, zoals eikenhout, kers,
kastanje, walnoot en beuken. U maakt uw raamdecoratie helemaal
persoonlijk door te kiezen voor decoratieve koordgewichten.

Foto’s: E.G. Photograpy | Rotterdam

WOONTIPS

Verkoop van textielverf en hobby materiaal
Tijdelijk heb ik een winkel aan de Dorpsdijk 151 Rhoon (maandag afspraak, woensdag/vrijdag gesloten)
Website:stitch-bitch.com | mail:info@stitch-bitch.com
Els van Gemert Rhoon

Deur en draai-kiepramen
Deze trendy raamdecoratie oogt heel stijlvol in elk type interieur,
maar is daarnaast ook nog eens super functioneel! Door te kiezen
voor zijgeleiding monteert u de houten jaloezieën gemakkelijk
op een draai-kiepraam of op een deur en voorkomt u klapperen
als deze geopend is.

Ladderband of ladderkoord
De smalle lamellen van 25 mm worden standaard geleverd met ladderkoord. Dit is het
koordje dat de lamellen aan elkaar verbindt. Vanaf 50 mm brede lamellen kunt u het
ladderkoord vervangen door een stoffen ladderband.
Houten jaloezieën met ladderkoord ogen subtieler en rustiger, waar de jaloezieën met
ladderband een stoere uitstraling hebben. Het ladderkoord is te kiezen in dezelfde kleur
als de lamel, of juist in een contrasterende kleur. Zo kunt u deze raamdecoratie helemaal
in uw eigen stijl samenstellen!

Autobedrijf Palsgraaf B.V.

| Dorpsdijk 120 | 3161 CE Rhoon | 010-5015289 | info@palsgraaf.nl | www.palsgraaf.nl

Bent u toe aan nieuwe raamdecoratie? Wij helpen u graag met het vinden van het
juiste product voor uw persoonlijke wensen en maken uiteraard alles voor u geheel
op maat. Op onze website kunt u gratis kleurstalen bestellen, maar in onze showroom
krijgt u daar persoonlijk advies bij. U bent van harte welkom!
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HAAL MEER UIT JE BARBECUE!
Een stuk vlees op de barbecue leggen kan iedereen,
maar echt een succes maken van je avond met
enthousiaste gasten én eten om niet snel te vergeten
is een vak apart. Daarom hieronder een aantal tips van
Keurslager Frans Koot om deze zomer meer uit je
barbecue te halen!
 Zorg voor de goede voorbereiding!
Een goede voorbereiding is onmisbaar. Door de volgende vijf
stappen te volgen, begin je altijd goed: geef het vlees gelegenheid
om op kamertemperatuur te komen, zorg dat de barbecue goed
heet is voor je er vlees op legt, verdeel de barbecue in twee zones,
gebruik goed gereedschap als isolerende handschoenen, een
vleestang, een staalborstel, een schort en een snijplank met
scherp vleesmes en let altijd op je veiligheid door een emmer
water en een blusdeken in de buurt te hebben.
 Let op de volgorde!
Het is verstandig om het vlees dat snel klaar is als eerste te
bereiden. Globaal kun je deze volgorde aanhouden: rundvlees /
biefstuk, kalfs- en lamsvlees / spiesen, varkensvlees, kip, voorgegaarde producten als bbq worstjes en spareribs.
 Groot vlees? Probeer dan indirecte garing!
Een groot stuk vlees op de barbecue, maar je moet er wel even
de tijd voor nemen om de lekkerste gerechten op tafel te zetten.
Sommige stukken groot vlees, zoals rollades en kippen, kun je

DE HONDA CIVIC 5-DEURS is verkrijgbaar vanaf A-label. CO2-uitstoot: min. 106 g/km - max. 139 g/km. Gemiddeld brandstofverbruik: min. 1 op 21,3 km (4,7 l/100 km) - max. 1 op 16,4 km (6,1 l/100 km).
Vorenbedoelde meetgegevens vloeien voort uit officiële homologatietests die zijn voorgeschreven in de Europese regelgeving. In de praktijk kunnen afwijkingen ontstaan als gevolg van factoren zoals rijgedrag, weersomstandigheden,
beladingsgraad, aanwezigheid van bepaalde accessoires, de mate van onderhoud, etc.

G. VERHAGEN AUTO’S B.V.

Driemanssteeweg 698 3084 CB Rotterdam Tel. 010-4801166
www.honda-verhagen.nl

het beste indirect garen. Bij indirecte garing wordt het gerecht
tussen of naast de hittebron geplaatst en maak je vooral gebruik
van de warmte en flow in je barbecue. Dit doe je met gesloten
deksel waardoor de convectiewarmte in de barbecue wordt
teruggekaatst zoals in een heteluchtoven.

 Een lekkere burger is een klassieker!
Loopt het water je al in de mond bij de gedachte aan een lekker
broodje met een heerlijke burger, kaas, spek, sla of uien? De
burger is dé barbecueklassieker. Voor een krokante korst is het
slim om de deksel tijdens het grillen niet te sluiten, keer de burger
tijdens het grillen om de twee minuten om en druk of duw tijdens
het grilproces niet op de burger. Om opzwellen te voorkomen,
kun je vooraf een kuiltje in het midden maken van 4 tot 5
centimeter rond en van een halve centimeter diep. Eet smakelijk!
 Vraag de keurslager om tips!
Wil je echt eens iets anders of zit je nog met vragen? Kom dan
langs en vraag de keurslager om tips. Zeker weten dat hij je graag
helpt!

Keurslager Frans Koot
Julianastraat 22
3161 AK Rhoon
T: 010-5015216
I: www.franskoot.keurslager.nl

43

ALBERT HEIJN RHOON,

WIJNKENNIS EN TOPWIJNEN
Als je zoekt naar een goede wijn, is de supermarkt
niet de eerste plek waar je aan denkt en
supermarktwijn is door veel consumenten dan
ook een ondergewaardeerd product.
Dat heeft meerdere oorzaken. Ten eerste gaat
men er vanuit, meestal door de lage prijs, dat er
wijn van mindere kwaliteit wordt verkocht. De
tweede vaak genoemde reden is dat men
geadviseerd wil worden en dat men denkt dat
de supermarkt geen kennis in huis heeft.

R A A M D E C O R AT I E | T U I N M E U B E L E N | I N T E R I E U R

www.joebenelli.nl | A mba ch tsw eg 8 a | R h o o n | Tel . 0 1 0 -7 2 0 0 4 0 0

Toch is het echt niet altijd nodig om naar een speciaalzaak te
gaan voor een goede wijn vindt ook Bert de Haan, afdelingsmanager bij Albert Heijn Rhoon en vinoloog. Bert heeft 17 jaar in
een slijterij gewerkt en heeft veel wijnkennis. ‘ In het wijnassortiment van Albert Heijn zitten heus een aantal topwijnen. Sterker
nog, in “De grote Hamersma” hebben 2 Albert Heijn-wijnen
bovenaan in de Top 50 van supermarktwijnen gestaan.’
Door Bert’s opleiding als vinoloog en zijn bekendheid met de
eigenschappen van diverse wijnen kan hij klanten goed adviseren.
‘De juiste wijn bij een gerecht kan de maaltijd net dat beetje extra
geven. Dat hoeft echt niet de allerduurste wijn te zijn, ook onze
voordelige Albert Heijn huiswijn krijgt heel goede recensies in
de pers en ook Nadien de Visser van “Le Club des Vins” heeft
diverse wijnen in haar blog aangeprezen.’
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WIJ VERKOPEN UW WONING!

Seip

- een begrip in Albrandswaard

V

an verkoop op de markt naar een Chocolaterie en Petit
Salon du Thé. Dit familiebedrijf heeft een enorme groei
en bloei meegemaakt en bestaat in oktober 31 jaar. Een
hele prestatie, maar niet verwonderlijk, omdat hoge kwaliteit
en vriendelijke service hier nog steeds erg belangrijk worden
gevonden.

BIJ INLEVERING VAN DEZE PAGINA
PROFITEERT U VAN EEN GRATIS PRESENTATIEPAKKET
(T.V.W. €363,-) MET PROFESSIONELE
FOTOGRAFIE EN PLATTEGRONDEN!

I.C.E. Seip bestaat uit twee delen: de Chocolaterie met diverse
soorten bonbons, nougat, truffels, marsepein en diverse cadeauartikelen en de sfeervolle Petit Salon du Thé waar koffie, thee of
frisdrank met heerlijk huisgemaakt gebak kan worden genuttigd,
maar waar tegenwoordig ook kan worden genoten van een goede
wijn, een lekker fris biertje of op een warme zomerdag een lekkere
ijscoupe.
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De Chocolaterie staat ook bekend als Bruidssuiker Atelier ‘De
Suikerboon’ voor bruids- en geboorteattenties, maar ook kunnen
hier diverse soorten relatiegeschenken worden samengesteld,
bijvoorbeeld rond Pasen of Kerstmis.
I.C.E. Seip
Dorpsdijk 220
3161 CJ Rhoon
T: 010-5014426
I: www.chocolaterieseip.nl
Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag van 9.00 – 18.00 uur
zaterdag van 9.00 – 17.00 uur

(GELDIG BIJ ONDERTEKENING VAN EEN OPDRACHT TOT DIENSTVERLENING IN DE PERIODE TOT 1 SEPTEMBER 2017)

RHOON

010 501 5001

BARENDRECHT

0180 453 734

WWW.GREVELINGMAKELAARDIJ.NL

Pasen

Kerst

badkamers

toiletten

tegels

tegelvloeren

ROTTERDAM SCHULPWEG 450

Wilt u centraal wonen op een landelijke locatie in een riante en sfeervolle
woning? Aan de Slot Valckensteinsedijk wordt uw droom werkelijkheid!
Uw droomhuis zit vast en zeker tussen één van de prachtige ontwerpen.
De woning wordt zonder zorgen voor u gebouwd! Het enige dat u hoeft
te doen is uw specifieke wensen kenbaar maken.
De prijs is inclusief luxe keuken, sanitair, tegelwerk en wandafwerking.

Geheel naar eigen smaak bouwen op een centraal en groen gelegen
kavel aan de voet van Rotterdam? Dat is mogelijk op één van de ruime
bouwkavels aan de Schulpweg 450 te Rotterdam. De kavels zijn gelegen
aan een rustige weg midden in het groen. De locatie is zowel met
openbaar vervoer als met autoverkeer zeer goed bereikbaar. Zowel het
centrum van Rotterdam als natuurgebied de ‘Oude Maas’ zijn met de
auto bereikbaar binnen 15 minuten.

VRAAGPRIJS € 1.295.000,-- V.O.N.

VRAAGPRIJS € 295.000,-- K.K.

POORTUGAAL MARGRIETSTRAAT 7+ 18

BARENDRECHT SPINNERIJ 13

Deze tussenwoning met tegenover gelegen garage en oprit ligt in een
rustige woonwijk op loopafstand van het centrum van Poortugaal. De
woning wordt aangeboden voor een scherpe prijs, waardoor er ruimte is
het woonhuis extern en intern geheel naar eigen smaak te moderniseren.
Een buitenkans voor de handige klusser! De woning heeft een zonnige
achtertuin op het westen met stenen berging. De ligging biedt op
loopafstand niet alleen winkels, maar ook het metrostation en
basisscholen. Door de centrale ligging nabij de Groene Kruisweg zijn
gemakkelijke ontsluitingen naar o.a. Rotterdam mogelijk.

Deze ruime en verzorgde tussenwoning met zonnige tuin op het zuiden is gelegen
in gewilde en kindervriendelijke wijk “Smitshoek” in Barendrecht. Een geschikte woning voor gezinnen met kinderen door de veilige ligging aan een autovrij voetpad.
Aan de zijkant in de straat is voldoende parkeergelegenheid aanwezig. De woning
beschikt over een ruime lichte woonkamer met open keuken, 3 slaapkamers, badkamer en een vrij in deelbare zolder (mogelijk 4e slaapkamer). De zonnige tuin is
keurig aangelegd en heeft een houten overkapping, houten berging en achterom.
De locatie in de fijne woonwijk is ideaal voor gezinnen op loop- en fietsafstand van
winkelcentra “Carnisse Veste” en “Hof van Portland”, verschillende basis- en middelbare scholen, sportfaciliteiten, tram en bus en schitterende natuur.

VRAAGPRIJS € 189.000,-- K.K.

VRAAGPRIJS € 265.000,-- K.K.

installatie

Onze showroom is gevestigd aan de Deventerseweg 11 in Barendrecht ■ 0180 646810 ■ info@tegelhuis.nl ■ www.tegelhuis.nl

NST_0515_Tegelhuis.indd 1

POORTUGAAL SLOTVALKENSTEINSEDIJK 40

30/06/15 17:05

Rhoon 010 - 501 5001 | Barendrecht 0180 - 453 734
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Panta Reizen
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De reisspecialisten van VakantieXperts Panta Reizen
verzorgen en ontzorgen u bij de vakantie naar uw keuze
Een korte relax vakantie, een fascinerende stedentrip of
een vakantie met een sportief karakter. Maar ook een
overheerlijke zonvakantie of een prachtige cruise.
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Kom langs, bel of mail met VakantieXperts Panta Reizen!
• Sinds 1974, al meer dan 40 jaar, een betrouwbare
partner voor al uw reizen
• Ervaren reisspecialisten, voor persoonlijke service
• Wij werken ook op afspraak
• Voor alle vakanties, zoals u die wenst
• Cruisespecialist
T 010 492 54 00
• Ook voor vliegtickets
zakenreizen@pantareizen.nl
• Aangesloten bij ANVR & SGR en IATA

Panta Reizen

Niet-ledenprijs 0.55 p/st.
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IKEA Barendrecht Hamburg 1, 2993 LG Barendrecht
Ma t/m vrij 10-21 uur / Zat 9-21 uur / Zo 12-18 uur.
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Maar ook: Zekerheid voor de zakelijke reiziger
Betrouwbare full service door 8 sterke punten:
• Deskundige medewerkers
• Onafhankelijk advies
• Meer dan 35 jaar ervaring
• 57 uur per week geopend
• 24/7 bereikbaar
• Vliegtickets op www.pantazakenreizen.nl
• Visum bemiddeling
• Concurrerende tarieven
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Bierens de Haanweg 22-28, 3076 DC Rotterdam (Lombardijen)
T 010-492 5 492, info@pantareizen.nl, www.pantareizen.nl

elke vakantie een ontdekking

MOBILITY CENTRE
keert eerste Clubbonus van 1.000 Euro
uit aan hockeyclub Tempo ‘34
Sinds eind 2016 heeft Mobility Centre een structurele
samenwerking met Tempo ’34. Er wordt een bonus van
maar liefst € 1.000 uitgekeerd aan de club zodra een
Tempo ’34-lid of de ouders van een jeugdlid een nieuwe
Volvo koopt of least bij Mobility Centre. Clublid Edwin
van Zanten zorgt voor de eerste Clubbonus en is sinds
een aantal weken de trotse eigenaar van de V60 Nordic +.

Volvo Car Nederland is al enige jaren official Partner van de
Koninklijke Nederlandse Hockey Bond. Om hockey niet
alleen op topniveau maar ook op lokaal niveau te ondersteunen, is de Volvo Clubbonus ontwikkeld. Deze clubbonus
is een initiatief van Volvo Car Nederland, de importeur.

Tsjaikovskistraat 3
3161 WH Rhoon

Interessant merk
,,Mijn leasecontract liep af en ik vond Volvo al langer een interessant merk”, vertelt van Zanten. ,,Ook wist ik van de Clubbonus
af en vind ik het geweldig dat deze bonus gebruikt wordt voor
de jeugdopleidingen binnen Tempo ’34. Sinds een aantal weken
ben ik de trotse eigenaar van de Volvo V60. Een station vol opties
en met meer vermogen. Hij bevalt goed en dat vinden mijn
kinderen, Storm en Sterre, ook. Zij vinden de achterbankverwarming de beste vooruitgang. Zelf vind ik de voorruitverwarming
de mooiste optie, maar ook het navigatiesysteem. Veel gedetailleerder dan in mijn vorige auto. Ik rijd zo’n 45 a 50.000 kilometer
per jaar, dus ik wil ook dat mijn auto comfortabel zit en daarnaast

ook veilig is. Nadat ik mijn leasemaatschappij had verteld over
de Clubbonus hebben ze erg meegewerkt in het afhandelen van
het leasecontract. Dat waardeer ik enorm, want ik heb toch
gekozen voor een ander merk.”
Trots
Christiaan van Hoogstraten, marketeer bij Mobility Centre:
,,We zijn er enorm trots op om de eerste Volvo Clubbonus uit
te mogen reiken. We hopen dat andere leden ook dit voorbeeld
zullen volgen en aan ons en, belangrijker nog, aan Tempo ’34
denken wanneer ze een andere auto nodig hebben. Met de
Clubbonus kunnen we als dealer de sponsorovereenkomst
met Tempo ’34 veel meer inhoud geven. We proberen zoveel
mogelijk ons gezicht te laten zien bij onder andere grote
toernooien, maar ook bij andere leuke evenementen.”
Mobility Centre stelt met nadruk dat die € 1.000 betaald wordt
door de importeur en dus niet ten koste gaat van eventuele
inruil of korting!
Meer weten over de Clubbonus? Neem dan contact op of kom
langs op de vestiging in Barendrecht.

Mobility Centre Volvo
Lübeck 11
Barendrecht (naast IKEA)
T: 010-8504400
I: www.mobilitycentre.nl
Tekst: Esther Paans
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UNIEK MAATPAK CADEAU
TER WAARDE VAN €649,BIJ EEN NIEUWE VOLVO
Ieder maatpak is uniek; met een keuze uit fraaie
hoogwaardige stoffen, de kleur van de binnenvoering,
fournituren en het eventueel personaliseren met uw initialen.

DEZE ACTIE IS GELDIG TOT EN MET 1 JULI 2017.
VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN.

AH UITGELICHT:

DE KAASAFDELING

Kaas is een eeuwenoud product en wordt al lang
niet meer alleen als “broodje kaas” gegeten bij
de lunch. Tegenwoordig is het ook populair bij
de borrel of bij het avondeten. Dat geldt
natuurlijk niet alleen voor de Hollandse kazen
maar ook voor de vele buitenlandse kazen. Kaas
verbetert een slechte, en hoort bij een goede
maaltijd.

Mobility Centre
19216 adv. maatpakken actie 190 x 277mm.indd 1

Hoofdweg 137 - ROTTERDAM - 010-8504550
Lübeck 11 - BARENDRECHT - 010-8504500
Nettenboetsterstraat 7 - VLAARDINGEN - 010-8504450

www.mobilitycentre.nl
02-06-17 09:55
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Margo van Leeuwen-Blok werkt al 16 jaar bij Albert Heijn Rhoon
en is een echte kaaskenner.
‘Ik heb in 2002 een kaascursus gevolgd en heb daar veel van
geleerd.’ vertelt Margo. ‘Sindsdien kan ik de klanten veel beter
adviseren welke kaas het beste past bij een gelegenheid.’
Dat de cursus effect had blijkt wel uit het feit dat Margo in 2007
een prijs heeft gewonnen met haar kaasafdeling. ‘Ik ben samen
met andere winkelwinnaars een weekend naar Italië geweest en
heb daar de kaasfabriek van Zanetti, van onder andere de
Parmezaanse kaas, bezocht. Dat was een leuke ervaring waar ik
op de afdeling nog steeds veel mee kan.’
Margo voelt zich nog steeds erg thuis op de kaasafdeling. ‘Het is
zo divers. Er is voor iedereen wel iets te vinden. Behalve koemelk
kaas is er ook schapen, geiten en buffelmelk-mozzarella kaas en
kaas voor mensen met een allergie. Natuurlijk hebben we ook
kaas met minder vet of minder zout. Ik zou zeggen: kom eens
gezellig langs en laat je uitgebreid informeren. Proeven mag
natuurlijk ook altijd!’

ROBERT BROEKERS STOFFERINGEN:

VOOR DE COMPLETE INRICHTING VAN UW WONING

Buiten is het nieuwe binnen! Rol- of vouwgordijnen
stof of leer? Ook voor uw boot of loungeset!

Zijn de stoelen toe aan een opfrisbeurt met een trendy stof? Of wordt het tijd
voor een nieuwe vloer of vloerbedekking? Met dit soort vragen kunt u al vanaf

Nieuw interieur, zelfde bank! PVC of tapijt?
Binnen en buiten zonwering Deze stoel zit zo lekker!
Kies uw eigen stijl! Diverse merken

1975 terecht bij het Rotterdamse Robert Broekers Stofferingen. De betrouwbare specialist groeide in ruim veertig jaar uit tot een begrip. Service, kwaliteit
en flexibiliteit staan bovenaan bij de vakbekwame medewerkers. Iedere klant

Meubelstoffering
Uw meubels volledig naar uw wens!

Een nieuwe look!

Het kan voorkomen dat u zo gehecht bent geraakt aan uw
meubels dat u deze liever niet vervangt. In zo’n geval is het
mogelijk om uw bank of stoel te herstofferen.
Naast herstofferen van meubelen is het uiteraard ook
mogelijk om nieuwe meubelen op maat te laten stofferen,
volledig aangepast aan uw wensen.

Voor elke soort vloer!

Vloeren
Is uw huidige vloer aan vervanging toe of wilt u graag een
vloer plaatsen in uw nieuwbouwwoning?
Kiest u juist voor een strakke pvc-vloer voor een moderne
woning of heeft u liever een klassieke woning met
vloerbedekking? Naast kleur en soort is het ook van belang
waar de vloer voor dient.
Vloeren zijn een belangrijk onderdeel van uw woning.
Onze medewerkers adviseren u graag met het kiezen
van de juiste vloer.

kan bovendien rekenen op een persoonlijke benadering. De redactie sprak
hierover met Richard Schoenmaker en Gideon Broekers.

Zeer uiteenlopende mogelijkheden
Vaak begint het contact als klanten een
bezoek brengen aan de showroom. Daar is
een uitgebreide collectie aan stoffen en leer
voorradig, maar ook vloerbedekking en
raamdecoratie. ,,Wij zijn dealer van alle
topmerken tapijt, gordijnstoffen en meubelstoffen”, vertelt Richard. ,,Dat betekent dat
we zeer uiteenlopende mogelijkheden
hebben en aan veel wensen kunnen voldoen
om een woning, kantoor of zelfs plezierjacht
compleet in te richten. Van het bekleden van
bankstellen en stoelen tot het plaatsen van
gordijnen of het leggen van vloerbedekking.”
Robert Broekers Stofferingen heeft ook een
ruime voorraad PVC-vloeren in het assortiment. Deze vloeren zijn zeer populair omdat
ze zeer slijtvast en onderhoudsvriendelijk
zijn.

Raamdecoratie
Hierdoor creëert u eenheid in uw woninginrichting en is
raamdecoratie op maat geschikt voor iedereen!
Raamdecoratie is zoals de naam al zegt decoratief.
Naast decoratie regelt u hiermee de lichtinval en geeft
het u de gewenste privacy in huis. Bij raamdecoratie wordt
al snel alleen gedacht aan gordijnen, maar ook lamellen en
jaloezieën vallen hieronder.
Robert Broekers stofferingen helpt u graag uw wensen
werkelijkheid te maken.
Kom eens een kijkje nemen in onze winkel!

meubelstoffering

woningstoffering

Voor iedere woonstijl!
scheepsstoffering

projectstoffering

Winkel: Pascalweg 135 - 137 3076 JN Rotterdam
Contact: T 010 419 45 20 E info@robertbroekers.nl

www.robertbroekers.nl

Eigen atelier
Steeds vaker kiezen mensen ervoor om een
meubel een tweede leven te gunnen met
behulp van herstoffering. ,,Zeker bij een
kwaliteitsproduct is stofferen lonender dan
de aanschaf van iets nieuws”, weet Gideon.
,,Op dit gebied kunnen we eigenlijk alles aan.
Als stoffering mogelijk is, doen we het. Dit
gebeurt allemaal in ons atelier, waar
vakmensen werken.” Robert Broekers Stofferingen haalt de meubels bij de klant thuis
op en brengt die vervolgens als nieuw weer
terug. De stoffeerders beperken zich niet
alleen tot grotere producten, maar pakken

bijvoorbeeld ook kussens mee. Behalve de
particulier weten ook interieurbouwers
Robert Broekers Stofferingen steeds beter
te vinden.
Ontzorgen
Onderdeel van de persoonlijke benadering
bij Robert Broekers Stofferingen is de wijze
waarop wordt meegedacht met de klant. Dat
begint al in de aanloopfase. ,,Iedere opdracht
begint uiteraard met een vrijblijvende offerte.
Daarvoor brengen we altijd een bezoek op
locatie, maar het gebeurt ook wel dat klanten
een foto mailen of appen en dat we aan de
hand daarvan aan de slag gaan”, vertelt
Richard. Vervolgens wordt er alles aan gedaan
om de klant volledig te ontzorgen. Meubelen
verzetten, oud tapijt verwijderen en afvoeren,
kasten terugzetten, de kamer stofzuigen; het
is allemaal vanzelfsprekend voor Robert
Broekers Stofferingen. ,,We regelen alles en
zijn heel flexibel. Het is zelfs mogelijk dat we
in de avonduren langs komen. Omdat we
zelf betrokken blijven bij het volledige proces,
zijn wij het enige contactpersoon waar de
klant met alle vragen kan aankloppen. Wel
zo duidelijk”, zegt Gideon tot besluit.

Gunt u uw meubelen een tweede leven of
denkt u na over (her)stoffering, nieuwe
vloerbedekking of gordijnen? Neem dan
eens contact op of breng geheel vrijblijvend
een bezoek aan de showroom. Geopend van
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot
17.00 uur. Op aanvraag is een bezoek in de
avonduren of het weekend ook mogelijk.
Robert Broekers Stofferingen
Pascalweg 135-137
3076 JN Rotterdam
T: 010-4194520
I: www.robertbroekers.nl
E: info@robertbroekers.nl
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AZZ 2017

FORUM 53 POORTUGAAL
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1 juli

FESTIVAL

Kasteel van Rhoon
Aanvang: 15.00 uur

JAN VAN ALMONDESTRAAT 78 POORTUGAAL
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NICOLAAS VAN PUTTENSTRAAT 27 POORTUGAAL
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Zitakula
King of the world

HT

Gare du Nord

De Raad van Toezicht
DJ Onno Paloma
West End Combo

RAVELSTRAAT 18 RHOON
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Het Jazzfestival Rhoon wordt mede mogelijk gemaakt door:

GOOD
SUMMER
TENTENVERHUUR

Kaar ten € 15,00

www.jazzfestival-rhoon.nl

Boek & Leeswinkel Het Witte Huys
Kasteel van Rhoon . Dorpsdijk 63 . 3 min. vanaf metro Rhoon

Rhoon 010 - 501 5001 | Barendrecht 0180 - 453 734

M a k e l a a r d i j & Ta x a t i e s
010 501 5001 WWW.GREVELINGMAKELAARDIJ.NL

RAAMDECORATIE EN ZONWERING OP MAAT

Zonneschermen op maat

BESTEL OP WWW.INHUISPLAZA.NL OF KOM LANGS IN EEN VAN ONZE SHOWROOMS

Markiezen op maat

Shutters op maat

Raamdecoratie op maat

BESTEL OP WWW.INHUISPLAZA.NL

Showroom Barendrecht

Openingstijden

Londen 18, 2993 LA

Ma - Vr

09:00 - 17:00

OF KOM LANGS IN ONZE SHOWROOMS IN
BARENDRECHT, NAARDEN OF AARTSELAAR

Tel: 0180 555 900

Za

10:00 - 16:00

info@inhuisplaza.nl

Zo

Gesloten

