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“Eigenlijk zijn we al heel lang wat ruim behuisd. 

Nu komen een aantal zaken perfect samen. Het 

naast ons pand gelegen hotel krijgt de ruimte 

voor de gewenste uitbreiding. Nu wij samen 

met DLN het pand delen, kunnen we nog 

korter en prettiger schakelen.” Vriendschappen, 

onderlinge betrokkenheid, samen naar een doel  

toewerken en succesvol lokaal ontwikkelen zijn 

zaken die bij Alexander hand in hand gaan.  

Niet geheel toevallig zijn zus Monique en  

zwager Tom, samen met compagnon Jeffrey,  

de drijvende krachten achter DLN. “Het is toch 

fantastisch dat zij samen de kans hebben iets 

moois op te bouwen. Zo is het ook met Jeroen, 

de eigenaar van Enjoy, onder het oude kantoor 

van Bouhuisen aan de markt in Naaldwijk.  

Naast een vriend nu uitbater van dit succesvolle 

restaurant.”

Bijzondere projecten
In de eerste editie van Ophetleven! vertelde 

Alexander al over hoe hij regelmatig locaties met 

een bijzondere achtergrond en complexiteit 

aanpakt. De Bewaerschole is er weer zo een: 

“Het is een uit 1768 stammend pand, aan de 

St-Joris Doelstraat in Sommelsdijk. Ooit diende 

het als handelsgebouw en ook als kleuterschool, 

vandaar de naam. Onderzoek van de lokale  

makelaar wees uit dat er een woonbestemming 

op het pand zat. Samen hebben we met ons 

lokale netwerk het object opnieuw ontwikkeld 

tot 6 luxe appartementen die mooi met de 

stijl van de omliggende bebouwing zijn 

geïntegreerd.” 

Een ander bijzonder project blijft de ontwikkeling 

van een zeer fraai appartementencomplex aan 

de Badweg in Hoek van Holland op de huidige 

locatie van het Jagershuis. “Het is toch wel 

stiekem mijn droom dat we dit jaar groen licht 

gaan krijgen voor dit schitterende project. Op 

dit moment werken we er hard aan om met alle 

partijen op een lijn te komen, zodat hier een zeer 

fraai en uniek stukje woongenot zal ontstaan.”

Bouhuisen Groep Projectontwikkeling

Huydecoperstraat 17a 

3151 NC Hoek van Holland

I www.bouhuisen.nl

E bouhuisen@bouhuisen.nl

T 0174 - 615 544

Bouhuisen groep  
projectontwikkeling

KATALYSATOR  
ACHTER  
SUCCESVOLLE  
LOKALE TRANSITIES
Na bijna twintig jaar aan de markt in Naaldwijk, verhuisde de 
Bouhuisen Groep begin dit jaar naar Hoek van Holland waar het nu 
een pand deelt met DLN Multiservice. In deze editie van Ophetleven! 
vertelt eigenaar Alexander Bouhuisen iets meer over de reden van 
deze verhuizing, een stiekeme droom voor 2020, en over de lokale 
betrokkenheid die zo belangrijk is voor zijn bedrijf. Ook nemen  
we een bijzonder project onder de loep: De Bewearschole in  
Sommelsdijk. “Dit is weer een uitstekend voorbeeld van hoe wij als 
lokale katalysator met ons sterke, regionale netwerk een succes-
volle transitie realiseren met behoud van een stukje historie.”

DLN MULTISERVICE 
DLN is uw betrouwbare partner in renovatie of verbouwing. 

Tom Hofman: “Wij werken in een klein maar hecht team samen met 

een vaste kern aan specialisten, waaronder tegelzetters en loodgieters. 

Of het nu gaat om een klein appartement of een penthouse, wij klaren 

elke verbouwingsklus. Maar ook plaatsen wij bijvoorbeeld een blokhut 

als dat de wens is.” Jeffrey Roosekrans: “Bij ons heb je altijd één 

aanspreekpunt en coördineren wij het hele traject van begin tot eind 

op basis van uw persoonlijke wensen.” Monique Bouhuisen vult aan: 

“Als onderdeel van de totale service die we bieden kunnen we naar 

wens ook schoonmaakdiensten leveren. Zo ontzorgen wij onze 

klanten van A tot Z.”

Enjoy eten en drinken

Wilhelminaplein 3

2671 GR Naaldwijk

I www.enjoyetenendrinken.nl

E info@enjoyetenendrinken.nl

T 0174 - 625 517

DLN Multiservice BV

Huydecoperstraat 17-A

3151 NC Hoek van Holland

I www.dlnmultiservice.nl

E info@dlnmultiservice.nl

T 0174 - 254 875

Enjoy eten en drinken 

DE HELE WERELD 
OP EEN PLANK

DE GARDENIER 
De Gardenier heeft een kleinschalige opzet, goed voor luxueus wonen in een 
dorpse setting. Gesitueerd als een op zichzelf staand woondomein aan de Noord-
weg, aan de rand van Den Haag. Met 8 royale twee-onder-een-kapwoningen, met 
water aan diverse zijden, combineert de Gardenier het beste van twee werelden! 

De types Oleander en Magnolia (aan de Noordweg zijde) hebben extra grote kavels. 

Ze staan als woonblokken los van elkaar. Met een tuitgevel aan de voorzijde of 

achterzijde. De vier woningen aan de zuidkant (type Camelia en Sering) liggen 

geschakeld aan elkaar. Dit zijn stijlvolle en robuuste woningen met veel leefruimte. 

Deze woningen hebben diepe achtertuinen, staan direct aan het water en zijn 

gesitueerd op het zonnige zuiden. Meer informatie: www.bouhuisen.nl

Eigenaar Jeroen de Bloois: “Wij hebben een uniek concept waarbij we 

je meenemen op een culinaire wereldreis. Waarom kiezen als er zo veel 

lekkers is? Wij serveren al onze gerechten op planken, met steeds 6 

verschillende gerechtjes op een plank. Van een Spaanse tot Japanse 

of vegetarische plank, de keuze is groot. Het leuke is dat het uitnodigt 

tot samen delen en het uitproberen van de vele smaken. Al onze 

gerechten worden vers bereid met liefde voor de natuur en zoveel als 

mogelijk met seizoensgebonden producten. Samen met een lekker 

drankje is het een avondje heerlijk genieten. Maar ook voor lunch en 

voor een borrel kun je natuurlijk bij ons terecht.”

Alexander Bouhuisen
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OP HET LEVEN!

  

BEKIJK HET VOLLEDIGE PROGRAMMA OP 
THEATERAANDESCHIE.NL

FRANS BAUER 
LIVE IN CONCERT 2020
Een oergezellig avondje Frans Bauer. Een avond vol 
Hollandse hits, spektakel en de gulle lach van Frans. 
LAATSTE KAARTEN NU BESCHIKBAAR.
 
Aanvang 20.15 uur.
Toegang € 42,50

  CITY CONTEMPORARY 
  DANCE COMPANY
City Contemporary Dance Company fascineert door
 tradities uit het oude China te laten samensmelten
met de ritmes van een moderne stad: de hartslag van 
Hong Kong. Een prachtige show uitgevoerd door 
veertien topdansers.

Aanvang 20.15 uur
Toegang vanaf € 32,50

  HAAL HET DOEK  
  MAAR OP
Mariska van Kolck, Tony Neef e.a.

In Haal het doek maar op - van Appelscha tot Zierikzee 
staan populaire Nederlandstalige nummers uit met 
name de jaren zestig en zeventig centraal. 
Zangeres Lonneke Rimini en conferencier Rolf Molenaar 
‘ontmoeten’ elkaar na lange tijd weer op een begrafenis 
en gaan terug in de tijd.

Aanvang 15.00 uur
Toegang vanaf € 32,50

VR 10 APR
HIGHLIGHTS

BOEK KAARTEN OP STADSGEHOORZAAL.NL

Do 12 mrt Sven Ratzke

Wo 25 mrt

Wo 18 mrt De waanzinnige boomhut  (5+) 

Kiki Schippers

Do 26 mrt Tour de Legend

Vr 27 mrt The Bootleg Sixties

Di 7 apr Opvliegers 5

Wo 8 apr De Mattheus Passie

Do 9 apr Joël Broekaert

Za 11 apr We LOVE songfestival

Wo 15 apr Tineke Schouten

Za 18 apr RUMAG.

Do 30 apr Intouchables

Za 9 mei De Fransse Eijkel

Zo 10 mei Ernst, Bobbie en de Rest (4+)

Enkele ReisZo 15 mrt

AGENDA

BOEK KAARTEN OP 
THEATERKONINGSHOF.NL

ZA 14 MRT 

ANGELA
GROOT-
HUIZEN

ANGELA GROOTHUIZEN 
‘Ik gaa met je lueke binge’ staat er op de 
strippenkaart die Angela 16 jaar geleden op 
Moederdag kreeg van haar dochters. Nu Angela 
60 wordt en haar dochters volwassen zijn, is het 
hoog tijd om die strippenkaart te gaan innen. 
Voorwaarts! Maar toch, hoe nu verder de komende 
dertig jaar? Moet het roer niet radicaal om?

11 mrt Burgers & Bier: Joker

12 mrt Jihad van Liefde

13 mrt Manchester by the Sea

14 mrt Angela Groothuizen

20 mrt The Best of Britain

21 mrt Brandweerman Sam Live! (2+)

25 mrt Ladies Only Deluxe: Book Club

27 mrt Spruijt & Opperman

28 mrt Tribute to Barbra Streisand

1 apr Wat Is Dan Liefde

3 apr VOF de Kunst

4 apr Mastreechter Staar

7 apr Veldhuis & Kemper

13 apr Dirk Scheele (2+)

17 apr Beatles & Beyond

18 apr Stefano Keizers

23 apr Doet sneeuw pijn

24 apr C’est la Vie! (Le Sens de la Fête)

2 mei Hits from Heaven

15 mei Jason Bouman & band

UITVERKOCHT

ZA 28 MRT

ZO 29 MRT

3 Bouhuisen

25 De Graaf kasten

26 JETE Woonidee

27 Voorberg Zonwering

32 MULTI Keuken en bad

 

9 Schiedamsche vrouwen

12 D'Uk speelgoed

12 Wijnhandel Slijterij Alambic

15 Tafel van Goud + Haarimport

16 Featherstore & Lovedeco

17 Stripes Jeansstore

19 Passage Schiedam

21 Questo Stile

13 Leef mooi

14 Coppens Slaapcomfort

18 DELAGANZA

18 De Vos Burchart

 

15 Argos Servicepas

 

 VASTE RUBRIEKEN

28 Boekenpagina

29 Puzzelpagina

31 Receptenpagina

Als geboren Schiedammer herinner ik het mij 

nog goed. Van de familie aan mijn moeders kant  

woonden er velen in Schiedam, vooral in de 

Gorzen. Altijd grapjes natuurlijk over ‘Schiedamse 

nozems’ en hoe je de kinderen zo lekker liet slapen 

met wat Jenever op de speen. Maar ook de herin-

nering aan de eerste betaald voetbalwedstrijd die 

ik ooit ‘live’ zag op Sportpark Harga met oom  

Andre Corvelijn, oud-speler van SVV. De wedstrijd: 

SVV - ADO in de tijd dat Dick Advocaat er zijn  

intrede deed.

De mooiste jeugdherinnering bewaar ik aan 

‘het rondje Schiedam’ en de jaarlijkse terugkerende 

kermis op de plek waar nu Theater De Schie en het 

Stadhuis zijn gevestigd. Als kleine jongens mochten 

we dan ‘laat’ opblijven en mee een rondje door de 

stad. Aansluitend natuurlijk een rondje in de bots-

auto of de zweefmolen en het feest was compleet.

In dit nummer speciale aandacht voor het centrum 

van Schiedam. Er is sinds die vroegere tijd natuurlijk 

een hoop veranderd, en dit is, net als het leven zelf, 

niet altijd even goed gegaan. Maar Schiedam heeft 

wel altijd zijn karakter behouden en staat ook altijd 

weer op. Het centrum heeft nu een erg leuke mix 

aan authentieke plekjes, historie, nieuwe onder-

nemers, cultuur en gezellige horeca. Het loont dan 

ook zeker de moeite om weer eens ouderwets in 

Schiedam ‘rond te neuzen’. Veel plezier! 

SANDER KORF

Reageren? sander@ophetleven.online

Voorwoord 

RONDJE  
SCHIEDAM

22
JUNIOR FLYNN 
OVER HET BELANG 
VAN GOEDE HORECA

INTERVIEW
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Kitty zit, zoals ze zelf zegt, alweer twintig jaar 

op de ‘centrumtrein’. Eind 2019 nam ze,  

na jaren het secretariaat te hebben geleid, 

het stokje over van centrummanager Phons 

Ockerse. “Een enorm leuke job waarin ik 

probeer het cement tussen de stenen te zijn, 

de schakel tussen de gemeente en de diverse 

culturele partijen, horeca en ondernemers." 

Door haar ruime ervaring kent ze de stad,  

en iedereen die hier een rol in speelt, als geen 

ander. "Maar ik ben zo sterk als het team dat ik 

nu om mij heen heb verzameld. Niemand kan 

Coverstory Schiedam 

SCHIEDAMS CENTRUM 
NEEMT STEEDS MEER ZELF 
DE REGIE EN BLOEIT OP

het alleen, ook ik niet, we hebben elkaar 

allemaal nodig.”

“In de afgelopen tien jaar is er hard gewerkt 

aan het herstel van de Schiedamse binnen-

stad. Met onder andere de restauratie van de 

Lange Haven en een gericht plan voor het 

tegengaan van leegstand is het vertrouwen 

van ondernemers hersteld. Daarbij zijn er ook 

veel nieuwe inwoners bijgekomen in het  

centrum die voor frisse energie zorgen.”

Maurice vult aan: “De laatste paar jaar zitten 

we weer in een echt stijgende lijn. Mede 

doordat er zich ook weer jonge nieuwe onder-

nemers hebben gevestigd, is er sprake van 

een nieuwe dynamiek en energie in het 

Schiedamse centrum. In het afgelopen jaar is 

de herstelde dynamiek zichtbaar geweest in 

nieuwe evenementen, zoals Halloween.” 

Baas in eigen huis

Maurice: “Ik geloof erin dat er altijd plaats 

blijft voor de zelfstandig ondernemer die met  

passie en kennis van zaken in zijn winkel staat. 

Ouderwets persoonlijke aandacht maakt nog 

steeds het verschil. Cruciaal in dit verhaal is 

dat we de samenwerking moeten blijven zoe-

ken. Vergelijk het met je eigen huis. Hier wil je 

je lekker thuis voelen, maar interactie hebben 

met je buren is ook bepalend voor een goede 

sfeer. Eigen verantwoordelijkheid is hierin 

belangrijk. Ik merk dat er steeds meer bewust-

zijn is om zelf de regie te pakken. Het leuke is 

ook dat steeds meer ondernemers hun collega- 

ondernemers opzoeken om te kijken hoe ze 

elkaar kunnen versterken.” 

Kitty vult tot slot aan: “We hebben alles in huis 

in Schiedam en we zien de toekomst dan ook 

positief in!”

Kitty Buijtendijk, centrummanager Schiedam, heeft als taak het Schiedamse centrum 
nog aantrekkelijker te maken. In een werkgroep, met onder andere ondernemer Maurice 
Haverkamp, wordt hard gewerkt, en met resultaat. “We mogen echt zeggen dat we er weer 
positief op staan en in staat zijn met eigen regie onze omgeving te maken. Dat merk je in 
de straten met steeds meer levendigheid, betrokkenheid, nieuwe ondernemers, mooie 
producten en nieuwe initiatieven die zorgen voor een heerlijk positieve energie.”

Kitty Buijtendijk en Maurice Haverkamp
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Arjan: "Het gaat goed met de Schiedamse 

binnenstad. We zien dat steeds meer onder-

nemers zich willen vestigen. SHOP is een 

samenwerking tussen Rabobank, D&S Groep 

en Stichting Centrummanagement Schiedam. 

Daarnaast is de Gemeente Schiedam als 

adviseur betrokken bij SHOP. Door deze 

samenwerking kunnen nieuwe en bestaande 

ondernemers met al hun vragen bij één 

centraal punt terecht. Zo zijn de specialisten 

van de D&S Groep altijd op de hoogte van de 

beschikbare bedrijfsruimtes in de binnenstad. 

Rabobank geeft graag advies bij het aanvragen 

van een financiering of zakelijke rekening. 

Stichting Centrummanagement verbindt 

ondernemers en weet alles over het winkel- 

aanbod, activiteiten en evenementen. 

Uiteraard kan de gemeente alles vertellen 

over de ontwikkelingen in de binnenstad, 

vergunningen en subsidies."

Jessica: "Maar we doen meer dan dat. SHOP is 

ondertussen uitgegroeid tot een ontmoetings- 

plek waar ondernemers graag komen. 

Wij organiseren regelmatig ondernemersont-

bijten en workshops waar je als ondernemer 

gratis aan kunt deelnemen. Zo organiseerden 

we rond de feestdagen een workSHOP 

'cadeautjes inpakken' en was het thema van 

het laatste ondernemersontbijt 'blurring': 

het samenvoegen van branches. Komende 

workshops zijn social media, boekhouden en 

een goed ondernemingsplan schrijven. Onder-

nemers zijn van harte welkom. De komende 

activiteiten zijn te bekijken in de agenda op 

onze website."

SHOP: voor ondernemen in Schiedam 

ONDERNEMERS ZIJN WELKOM 
OM TE NETWERKEN EN KENNIS 
TE DELEN IN SHOP

Shop 

Hoogstraat 140 - 142 

3111 HM Schiedam

I www.shopschiedam.nl

E info@shopschiedam.nl

Aan de Hoogstraat in Schiedam is SHOP gevestigd: het ondernemershuis voor nieuwe en 
bestaande ondernemers. Arjan Douma en Jessica Hartman van de gemeente Schiedam 
organiseren regelmatig ondernemersontbijten, netwerkbijeenkomsten en workshops.
‘Leuk om ondernemers met elkaar te verbinden en samenwerking te stimuleren!’ 

Twee keer per jaar zet boutique Schiedam-
sche Vrouwen in de grote kerk een spette-
rend mode event neer. Wat ooit begon in 
een klein hoekje is uitgegroeid tot een waar 
feest in mediterraanse sfeer voor 200 geno-
digden met modeshows, muziek en heerlijke 
hapjes. Eigenaresse Albertina Maltha: “Deze 
show is zo’n cadeautje. Het is toch de kroon 
op je werk als je ziet met hoeveel passie en 
plezier dit wordt beleefd.”

“In de crisistijd organiseerden we hier op het 

marktplein een keer een modeshow. Dat was zo’n 

succes dat ik besloot het grootser aan te pakken. 

Nu lopen we met zestien dames, variërend van 

18 tot 60+. Het is een heerlijk feest. De dames 

showen verschillende kledingstijlen. Wij willen 

altijd verrassen met steeds wisselend merken uit 

diverse Europese landen en staan voor een fijne 

sfeer, goede service en vakkundigheid. Daar zijn 

we trots op.”

Ondernemen zit Albertina in het bloed. Jarenlang 

had ze in Schiedam een cadeauwinkel, en toen 

het avontuur lonkte, woonde ze 5 jaar in Spanje 

en had daar onder andere een mode boutique. 

Maar als geboren Schiedamse ligt hier toch echt 

haar hart. “De naam van de boutique bedacht ik 

onderweg terug uit Spanje, als knipoog naar de 

bekende serie ‘Gooische vrouwen’. In mijn winkel 

is een deel van het interieur uit de boutique in 

Spanje verwerkt. Zo brengen we een beetje 

warmte en passie terug naar het centrum van 

Schiedam.”

Modeshow Boutique 
Schiedamsche Vrouwen: 
24 mei Grote kerk  
Schiedam

EEN STUKJE  
MEDITERRAANSE 
PASSIE IN HET 
HART VAN  
SCHIEDAM

Schiedamsche Vrouwen

Grote Markt 21

3111 NH Schiedam

E schiedamschevrouwen@gmail.com

T 010 – 229 88 43

Volg ons op Facebook en Instagram 

@schiedamschevrouwen

LEZERSACTIE! 
2 KAARTEN VOOR 
SPETTEREND MODE EVENT 
24 MEI
T.W.V. € 19.95  PER STUK

Wil jij ook bij dit spetterende mode event 
op 24 mei, met onder andere Karin Bloemen, 
zijn? Like voor 17 april de actie op de 
Facebookpagina van Ophetleven! en maak 
kans op 2 kaarten.

WINNAAR
B A N KG I RO  LOT E R I J 

2019

Nu te zien*

Theo Gootjes. 
Altijd zwart-wit
t/m 24 mei 2020

Kijk voor meer informatie op
stedelijkmuseumschiedam.nl

Hoogstraat 112, 3111 HL Schiedam
Postbus 208, 3100 AE Schiedam
Telefoon: +31 (0)10 246 3666

Realisme nu
t/m 2 augustus 2020

PROGRAMMA KONINGSDAG IN SCHIEDAM

Vrijmarkt en winkels geopend
Natuurlijk is er de traditionele vrijmarkt en zijn 

alle winkels geopend.

 
Oranje loper
Het Broersveld zal weer oranje kleuren door de 

oranje loper die vanaf de Hoogstraat tot het 

Land van Belofte wordt neergelegd.

Livemuziek
In samenwerking met muziekscholen, 

amateurbandjes, kindermuzikanten is er

 livemuziek door de hele stad. In de tuin 

van de Grote Kerk zullen coverbands een 

spetterend optreden verzorgen. In de 

Grote Kerk is er een muziekprogramma 

voor kinderen van 4 tot 13 jaar.

Straattheater & Oudhollandse spellen
Op diverse plaatsen in de stad en de passage 

vind je straattheater acts. De Hoogstraat zal 

het decor zijn van Oudhollandse spelletjes en 

spelletjes uit andere culturen. Verdeeld tussen 

Koemarkt en Lange Kerkstraat worden deze 

spellen geplaatst en kinderen kunnen aan de 

hand van de strippenkaart alle spellen spelen.

KOM KONINGSDAG 
VIEREN IN HET CENTRUM 
VAN SCHIEDAM



OP HET LEVEN!

WWW.OPHETLEVEN.ONLINE 11WWW.OPHETLEVEN.ONLINE10

3 maart 2020 bestond de Schiedamse 
bibliotheek exact 100 jaar. Directeur Theo 
Schilthuizen is trots op deze mijlpaal: 
“De bibliotheek bewijst al 100 jaar haar 
waarde in het ontwikkelen en verrijken van 
de mens. Daarbij heeft ze zichzelf opnieuw 
uitgevonden. Van voor iedereen naar van 
iedereen. Meer dan ooit is de bibliotheek 
een ontmoetingsplaats waar interactie en 
debat plaatsvindt en kunst en cultuur 
hoogtij vieren.”

Theo vervolgt: “Van oorsprong vervulde de 

bibliotheek traditionele functies, een plaats 

waar je kon lezen, leren en een schat aan  

informatie vinden. Hieraan zijn in de moderne 

tijd twee nieuwe functies toegevoegd.  

De moderne bibliotheek is als een ‘Agora’, een 

sociaal dynamische ontmoetingsplaats die 

kansen biedt voor iedereen. Wij zijn als het 

ware het Zwitserland van de stad. Alle kennis 

is bij ons verenigd en vrij beschikbaar voor 

iedereen. Niets moet, (bijna) alles mag!”

Zijn passie voor bibliotheken is er al lang.  

Al 35 jaar werkt hij voor bibliotheken en  

inmiddels 10 jaar voor de bibliotheek in  

Schiedam, waarvan 6 jaar als directeur. “Ik zag 

het als de ontdekking van de hemel op aarde. 

Een fijne plek om te zijn, zeker hier in de  

Korenbeurs met haar schitterende binnentuin 

en een plek waar je jezelf kunt blijven verrijken. 

Natuurlijk door alle beschikbare kennis, maar 

ook steeds meer door de interactie die hier 

tussen mensen plaatsvindt. Voorleessessies, 

taalcafés, muziek, exposities: het gebeurt hier 

allemaal.”

Tot slot wil Theo nog maar eens benadrukken 

dat een van de belangrijkste functies van de 

bibliotheek blijft het bestrijden van laag- 

geletterdheid en daarmee kansenongelijk-

heid. “Lezen moet zo vanzelfsprekend zijn als 

tandenpoetsen. Je wordt er altijd wijzer van en 

het biedt iedereen kansen zichzelf te ontwik-

kelen en mee te komen in de samenleving.”

De hele maand maart viert de bibliotheek 

haar 100-jarig bestaan. Feest je mee? 

www.100jaaropen.nl

Bibliotheek Schiedam viert 100-jarig bestaan

VAN VOOR IEDEREEN 
NAAR VAN IEDEREEN!

100 jaar Bibliotheek 
Schiedam in vogelvlucht

Op 3 maart 1920 opende de bibliotheek 

voor het eerst haar deuren aan de 

Lange Haven. Twee jaar eerder had 

M.C.M. de Groot – ondernemer en 

gemeenteraadslid die op sociaal en 

cultureel gebied veel pionierswerk voor 

de stad heeft verricht – het pand op 

nummer 131 (voorheen het Volkshuis) 

aan de gemeente Schiedam geschonken. 

Hij verbond hieraan de strikte voor-

waarde dat er een moderne openbare 

bibliotheek met leeszaal in zou worden 

gevestigd. 

In die dagen groeide het aantal open-

bare bibliotheken in Nederland snel. 

Het bood de burgers de laagdrempelige 

mogelijkheid zich te ontwikkelen en te 

scholen. Volksverheffing heette dat. In 

1970 fuseerde de openbare met de 

katholieke bibliotheek. In 1997 verhuisde 

de hoofdvestiging van de Lange Haven 

naar Het Stadserf en werden er diverse 

servicepunten in de stad geopend.

Door de niet te stoppen digitalisering 

heeft ook de Schiedamse bibliotheek 

een grote verandering doorgemaakt. 

Tegenwoordig heeft iedere basisschool 

een eigen bibliotheekvoorziening, zijn 

er dicht bij huis wijkvoorzieningen en is 

er een DigiTaalhuis voor mensen met 

een taalachterstand.

In 2015 keerde de bibliotheek min of 

meer terug naar haar oorsprong en 

vestigde zich in het monumentale pand 

De Korenbeurs aan de Lange Haven.

Theo Schilthuizen

do 26 mrt •  LITERAIR CAFÉ 
ANNEJET VAN DER ZIJL, OCOBAR EN RICKY KOOLE

za 28 mrt • SLOTFEEST GROTE- OF SINT JANSKERK
spectaculaire show met 

edsilia rombley, leo blokhuis, 
hot town, dj miss sugaware, 

micky hurts, diva’s of the world

AGENDA UITGELICHT
zo 22 mrt • SING-ALONG ANNIE M.G. SCHMIDT

ZING MEE MET GIJS VAN RIJ EN DE BLIJHOFSINGERS

WIJ ZIJN 
JARIG!

WWW.100JAAROPEN.NL 

VIER MET ONS MEE

zo 29 mrt • PETER EN DE WOLF (4+)
MUZIKALE VERTELLING DOOR DE SPROOKJESPIANO

wo 08 apr • INLOOPSPREEKUUR DIGITAALHUIS
KOM LANGS VOOR ADVIES

volledige agenda op onze website: 
www.debibliotheekschiedam.nl
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Bianca: “We hebben een erg fijne wisselwerking 

en beiden een enorme drive om onze klanten 

zowel van binnen als buiten te laten stralen.  

Wij hebben diverse specialisaties. Van anti- 

aging door middel van naadloze meso therapie 

tot voeding adviezen voor een gezonde huid,  

of kleur en style adviezen voor je nieuwe  

kapsel tot mooie bruidskapsels en make-up.  

Natuurlijk kun je bij ons ook terecht voor het 

‘gewoon’ even opfrissen van kapsel en huid,  

we helpen jou graag en zien je graag terug in 

onze salon.”

KAP- EN SCHOONHEIDS- 
SALON LEEF MOOI
Sinds juni 2018 is kapsalon Collé – al meer dan 50 jaar een begrip in Schiedam – overgenomen 
door Laura en Bianca. De nieuwe naam, ‘Leef Mooi’ is niet zomaar gekozen: “Leef mooi staat 
voor jezelf ‘mooi’ voelen door goede verzorging, maar zeker ook voor ‘mooi’ zijn voor je omgeving. 
Wij staan voor vakmanschap en kwaliteit voor onze klanten, maar willen ook maatschappelijk 
ons steentje bijdragen.”

Laura: “Als salon hebben we ervoor gekozen net 

dat stapje extra te zetten in ons ondernemer-

schap. De schoonheidssalon werkt bijvoorbeeld 

met natuurlijke cosmetica in biologisch afbreek-

bare verpakkingen. Ieder jaar zoeken we een 

aantal goede doelen uit waar we onze klanten 

bij kunnen betrekken zoals de stichting  

Haarwensen voor haardonatie, Movember en 

stichting Look Good Feel Better.”

Haarstyliste Laura kwam zo’n 8 jaar geleden in 

de zaak werken en is sinds september 2017 de 

trotse mede-eigenaresse samen met Claudia, 

schoonheidsspecialiste, die al over meer dan 

twintig jaar ervaring beschikt. De beide dames 

vullen elkaar perfect aan met hun expertises 

zodat zij jou kunnen laten genieten van een 

zeer breed aanbod aan haar-, beauty- en relax 

behandelingen die je overigens ook heel  

gemakkelijk via de website kunt boeken. 

Wijning Wijn & Beleving: 

DE WIJNBAR VAN SCHIEDAM!
Een avondje uit bij Wijning aan de Dam 40 in Schiedam is een heerlijke 

beleving. Een met zorg samengestelde selectie aan wereldwijnen wordt 

perfect aangevuld door verrassende combinaties van Food To Share.

Gezelligheid, kwaliteit van eten en drinken, aandacht voor elkaar. dat 

vinden we belangrijk bij Wijning. Schuif samen aan de bar voor een glas, 

aan tafel voor een hapje of op ons terras voor een fijn gesprek. 

Iets te vieren? Verjaardag, huwelijksfeest, jubileum of bedrijfsuitje? 

Kies voor hapjes en drankjes op nacalculatie of ga voor ons borrel-

arrangement.

Voor meer informatie of om te reserveren zijn wij dagelijks vanaf 

12.00 uur telefonisch bereikbaar via 010 - 22 38 026.

De Beurs

Dam 2

3111 BD Schiedam

I www.debeursschiedam.nl

E info@debeursschiedam.nl

T 010 - 473 30 16 

Wijning  

Wijn & Beleving

Dam 40

3111 BD Schiedam

I www.wijning.nl

T 010 - 223 8026

D’UK SPEELGOED 
Eigenaresse Phyllis Touw heeft altijd graag met haar handen gewerkt.  

In de werkplaats onder haar winkel maakt ze zelf kindermeubels van  

milieuvriendelijke materialen of hergebruik van oude meubels. Door 

haar onderwijsachtergrond heeft ze uitstekende kennis van goed en 

duurzaam speelgoed en dat zie je terug in het kwalitatieve en kleurrijke 

aanbod in haar winkel op de Hoogstraat 66B. De winkel is echt voor de 

kinderen zelf. Zelf verzinnen en maken op de knutselafdeling. Spelen in 

een leuk speelhoekje of met de kleine winkelwagentjes, even meekijken 

op een eigen trapje bij de toonbank of bij de  2 grote bomen de verstop-

te droom deurtjes ontdekken. Een bezoek aan d’Uk is altijd spannend.

Vanaf 1 april organiseert d’Uk ook iedere woensdagmiddag een 

knutselmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Opgeven kan in de winkel. 

Kosten € 5,- per kind. Voor meer informatie: www.d-uk.nl 

Kinderwinkel d’Uk

Hoogstraat 66b

3111 HK Schiedam

I www.d-uk.nl 

E info@d-uk.nl

T 06 - 15 18 11 73

DE HELE WERELD 
STAAT HIER OP DE PLANK
Al in 1987 startte eigenaresse Ria Kouwenoord - geboren vanuit de liefde 

voor wijn – haar slijterij. Al na een jaar kocht ze het pandje van de buurman 

en ontstond er meer ruimte voor beleving en specialisatie in bieren, jene-

vers en gins. Jaar na jaar groeide ze en werd het assortiment met passie en 

toewijding uitgebouwd, met als resultaat een schitterende selectie van 

meer dan 300 soorten. Wekelijks worden nieuwe bieren aan het assorti-

ment toegevoegd, en waar ze kan werkt ze samen met het jenevermuseum 

en verkoopt daarom ook diverse exclusieve jenevers die daar worden ge-

maakt. Sinds 2018 is dochter Wendy Dekker, bekend van haar slijterij in de 

Woudhoek, er in de zaak bijgekomen met het idee geleidelijk aan het stokje 

van haar moeder over te nemen. “Het is fijn de wetenschap te hebben dat 

de volgende generatie klaar is om Alambic voort te zetten. Ik woon boven 

de winkel, dus ik zal altijd wel op een of andere manier betrokken blijven.”

Slijterij en Wijnhandel 

Alambic

Hoogstraat 139

3111 HE schiedam

T 010 - 427 0867

LUNCHCAFE DE BEURS
Gevestigd op de hoek van de Dam en Lange Haven, op één van de 

meest historische en mooiste plekjes van Schiedam, is café De Beurs de 

ideale plek om even te onthaasten onder het genot van heerlijke verse 

gerechten en een kopje koffie uit eigen koffiebranderij. Eigenaar Michael 

Boekholt: “Al onze koffie's zijn arabica en direct trade. Dit wil zeggen dat 

we precies weten waar onze koffie vandaan komt en dat de koffieboer 

een eerlijke prijs krijgt voor zijn product.” Michael staat dagelijks in de 

zaak en is trots op zijn koffie. “Ik hou van de hele beleving die om het 

koffiemoment heen zit en de gezelligheid die dat geeft. Deze plek is 

uniek door zijn ligging en historie. Een goed gesprek en de interactie 

met je klanten is wat mijn dag maakt. Wij zorgen ervoor dat iedereen 

het naar zijn zin heeft en zich hier thuis voelt. Ook in de namiddagzon 

is het hier een heerlijke plek om te genieten onder het genot van een 

lekker biertje of wijntje, of om een borrel of feestje te geven.” 

LEEF MOOI

Hoogstraat 196-B

3111 HP Schiedam

I www.leefmooisdam.nl

T 010 - 426 76 31

LEZERSACTIE 

BEHANDELING  

T.W.V. 

Leef Mooi geeft een complete  

Mesotherapie behandeling met een 

haar behandeling (wassen knippen 

föhnen) ter waarde van € 110,- cadeau.  

Wil jij ook kans maken op deze  

heerlijke behandeling? 

Like voor 19 april de actie op de 

Facebookpagina van Ophetleven! 

€100.- 

Laura en Claudia
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Carlo Coppens: “Bij elkaar slaap je gemiddeld 
een derde van je leven. Voldoende en goede 
nachtrust is essentieel om goed te herstellen. 
Des te beter je bent uitgerust, des te meer 
kun je alles uit je dag halen. Reden genoeg 
om je slaapcomfort de juiste aandacht te 
geven. Hier ligt onze passie: wij weten alles 
en willen alles weten over slapen. Zo kunnen 
we u optimaal adviseren om met het juiste 
comfort het maximale uit uw nachtrust te 
halen.”

In de Coppens familie sta je er letterlijk mee op 

en ga je ermee naar bed. De liefde voor het vak 

wordt inmiddels alweer drie generaties naad-

loos doorgegeven. Carlo leerde het vak van zijn 

ouders, Chris en Cilia, die de winkel hebben 

opgericht. Sinds kort heeft ook zoon Luke zijn 

intrede in de zaak gedaan. Hij is een al even 

grote ‘vakidioot’ als zijn vader: “Kenmerkend 

voor onze werkwijze is dat we het hele proces 

van begin tot eind zelf verzorgen. Altijd krijg je 

hetzelfde vertrouwde gezicht. En wij houden 

van ‘netjes’. Of het nu gaat om het correct te 

woord staan en adviseren van onze klanten, of 

het volledig schoon achterlaten van de nieuw 

ingerichte slaapkamer. Trots zijn we dat we in 

2018 werden onderscheiden als beste bedden-

zaak van Nederland. Van ons mag u dus alleen 

de allerhoogste kwaliteit en service verwachten.”

Persoonlijk slaapadvies

Carlo: “Een groot verschil met vroeger is dat de 

werkwijze eigenlijk volledig is omgedraaid. 

Vroeger werd vooral geadviseerd vanuit het 

totaalplaatje waar de inrichting van de slaap- 

kamer aan moest voldoen. Nu adviseren we 

puur vanuit de persoonlijke slaapwensen van 

de klant en ligt de focus in eerste instantie 

volledig op het op maat samenstellen van het 

bed. Een goed op maat samengesteld bed 

helpt fysieke problemen voorkomen en onder-

steunt of verbetert zelfs je fysieke gesteldheid. 

Hierbij is de juiste keuze voor een kussen een 

essentieel onderdeel van het slapen dat nogal 

eens wordt onderschat. Zo mag je een kussen 

bij ons op proef mee naar huis nemen zodat je 

zeker weet dat deze jouw slaapgenot optimaal 

Coppens Slaapcomfort 

Oranjestraat 19 - 21

3111 AM Schiedam

I www.coppensslaapcomfort.nl

E info@coppensslaapcomfort.nl

T 010 - 426 87 17 

LEZERSACTIE 
CADEAUBON 

T.W.V. 

Coppens geeft 5x een cadeaubon weg.  

Te besteden voor jouw persoonlijke 

slaapcomfort. 

 
Wil jij ook kans maken op deze 

cadeaubon? Like voor 19 april de 

actie op de Facebookpagina van 

Ophetleven!

ondersteunt. Voor matrassen geldt dat je deze 

bij ons zelfs tot drie maanden na aflevering nog 

mag omruilen.”

Zoon Luke besluit: “Als specialist beschikken 

wij over een zeer uitgebreid pallet aan uiterst 

betrouwbare merken als AUPING, BEKA (Belgisch 

Hofleverancier) en Wonderland voor het betere 

Scandinavische slaapcomfort. Met het merk 

Silvana hebben we een actueel en uitgebreid 

assortiment aan dekbedden en kussens in huis. 

Dus: gunt u uzelf ook de best mogelijke nacht-

rust? Kom dan gerust eens langs voor een 

persoonlijk advies, de koffie staat voor u klaar!”

Coppens: al 3 generaties een begrip in slaapcomfort

JE BED IS HET BELANGRIJKSTE 
OPLAADPUNT VOOR JE VOLGENDE DAG

Van links naar rechts; Luke, Carlo, Cilia en Chris Coppens

€ 50.- 

Goudsmidatelier Tafel van Goud

VAN ERFSTUK TOT 
MODERN JUWEEL

Haarimport

ALLES VOOR PROFESSIONELE 
HAARVERZORGING

Van goed idee tot gouden sieraad

Je herkent het vast; je trekt een lade open en 

ziet de broche van je oma liggen of de trouw-

ringen van je ouders. De herinneringen zijn 

onbetaalbaar, maar je draagt het niet omdat 

het je niet past. Bij Goudsmidatelier Tafel van 

Goud maken Taco en Lou er jóuw sieraad van. 

Op maat gemaakt en speciaal voor jou. 

Wat hun sieraden zo bijzonder maakt is dat er 

vaak een persoonlijk detail in zit.

Duurzaamheid

Taco en Lou vragen klanten altijd of ze nog 

sieraden hebben waarmee ze niets doen. 

Victor: “Wij zijn echte specialisten en vervullen 

een groothandelsfunctie voor de kappersbranche 

en distribueren gerenommeerde merken als 

L’Oréal Professionel en Schwarzkopf. Deze  

merken kun je dan ook in onze winkels kopen. 

Onze klanten komen hier voor de betere en 

luxere haarverzorgingsproducten, maar vooral 

ook voor ons specialistisch advies. Dat specialisme 

bouw je niet zomaar op. Na mijn studie heb ik 

alle facetten binnen ons bedrijf doorlopen en 

dat zorgt ervoor dat de kennis van generatie op 

generatie wordt overgedragen en behouden 

Dat kan een kapotte armband zijn of die onge-

dragen broche. “Duurzaamheid is belangrijk 

en we werken daarom graag met eigen goud 

en edelstenen van de klant. Die ongedragen 

sieraden kunnen hergebruikt worden. Maar 

dat hoeft natuurlijk niet, we werken ook met 

‘nieuw goud’”

Storytelling in goud

Dus neem die oude sieraden mee en bespreek 

wat er allemaal kan. Voor erfstukken die je een 

tweede leven gunt, trouwringen met persoon-

lijke symboliek of 'gewoon' het uitkiezen van 

een mooi juweel uit de eigen collectie; schuif 

blijft. Dat wordt gewaardeerd door onze klanten 

die net dat beetje extra aandacht aan hun haar 

willen geven.”

“Voor de toekomst willen we dat Haarimport 

steeds meer een rol als kennisinstituut gaat 

vervullen. Niet veel mensen weten bijvoorbeeld 

dat we in onze vestiging in de Hoogstraat in 

Vlaardingen al jarenlang een negen maanden 

durende kappersopleiding verzorgen.  

Daarnaast willen we ook meer kennis delen 

door het online aanbieden van trainingsvideo’s 

aan bij de Tafel van Goud in Schiedam, 

je kunt er terecht voor de meest unieke 

sieraden. Een echte aanrader voor wie houdt 

van vakmanschap en exclusiviteit!

 Oude Kerkhof 20 

 Schiedam

 I  www.TafelvanGoud.nl 

 E  info@TafelvanGoud.nl 

 T  010 - 761 52 13

Open op vrijdag en zaterdag  

van 10.00 tot 17.00 uur

en gaan we meer workshops voor particulieren 

organiseren, voor mensen die alles willen weten 

over de optimale verzorging van je haar, verf-

techniek of bijvoorbeeld haar-uitgroei.”

Interesse? Bel 010 - 426 8289 voor meer  

informatie.

Haarimport 

Lange Kerkstraat 17-19

3111 NN Schiedam

I www.haarimport.nl 

Aan hun Tafel van Goud toveren Taco en Lou erfstukken om tot een eigentijds sieraad. 
In een karakteristiek pand aan het Oude Kerkhof in Schiedam vertaalt dit creatieve 
duo verhalen in goud. De persoonlijke verhalen leveren prachtige sieraden op.

Zijn opa startte het bedrijf in 1965, in het pandje aan de Broersveld, 
als importeur van pruiken. Nu staat Victor van Ham klaar om binnenkort, 

als 3e generatie, het bedrijf over te nemen van zijn ouders. Haarimport heeft
 in haar winkels en salon alles in huis voor professionele haarverzorging 

en verzorgt zelf ook trainingen en opleidingen.

Victor van Ham

Hoogstraat 159

3131 BB Vlaardingen
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Tijdens hun studie in Rotterdam leerde het in 

2019 getrouwde stel elkaar kennen. Marco:  

“We zijn echte ondernemers en genieten van 

de vrijheid om zelf keuzes te kunnen maken. 

Iris vult aan: “Vergelijk ons met een kunstenaar. 

We combineren de creativiteit van het keer op 

keer bedenken van nieuwe creaties met het 

ondernemerschap. Wij zijn erg ambitieus en 

onderscheiden ons door maatwerk en per-

soonlijke aandacht. In ons vak is het visuele 

aspect natuurlijk erg belangrijk en we stellen 

ons dan ook voortdurend op de hoogte van de 

laatste trends. Dat zie je terug in onze creaties 

en onze winkel waar we je kunnen helpen met 

de kleinste decoratie voor een kinderfeestje, 

maar waar je ook inspiratie op kunt doen voor 

een totaalconcept voor jouw feest."

"We zien telkens weer de uitdaging om ons 

volledig in jouw thema in te leven en volgen 

hierin ons gevoel. Schroom dus niet om ons 

een WhatsApp te sturen als je een gave foto 

hebt van een creatie en wil weten of we die 

voor jou kunnen maken!”

Lovedeco

UNIEKE DECORATIES 
VOOR ELKE GELEGENHEID

Lovedeco

Hoogstraat 37a

3111 HB Schiedam

I www.lovedeco.nl

E info@lovedeco.nl

T 06-  36 38 60 00

Het jonge ondernemers duo Iris Nederend en Marco Ruissen streek 
begin 2019 neer in de Schiedamse binnenstad. Iris: “Werkend vanuit 
huis groeiden we volledig uit ons jasje en waren we echt toe aan een 
inspirerende plek om onze winkel te vestigen. Schiedam is met zijn 
creativiteit en ‘makers’ historie perfect voor ons. Zeker met onze  
producten is interactie met je klant, het beleven en het laten zien  
van wat je kunt, erg belangrijk.”

Boetiek The Feather Store

IEDERE VROUW VERDIENT  
HET ZICH MOOI TE VOELEN!

“Veel vrouwen zijn druk maar vooral ook erg 

kritisch doordat we overal worden geconfron-

teerd met het perfecte plaatje. Maar we zijn 

niet perfect, he? En dat hoeft ook niet. Mijn 

voldoening zit erin om samen met jou te kijken 

wat echt bij je past en hoe jij optimaal kunt 

stralen. Shoppen in The Feather Store is echt 

een feestje voor jezelf, een moment echt hele-

maal voor jou. Samen zoeken we de outfit 

waarin die jou helpt je goed te voelen zodat je 

vol trots en energie kunt zijn wie je wilt zijn.”

“Wij voeren merken als Ydence, Moss  

Copenhagen, Elvy, Sisters Point en Ichi. Ook 

verkopen we sieraden en allerlei leuke (cadeau)

artikelen van The Gift Label zoals homesprays, 

kaarsen, geuren en hun baby lijn.”

“Ik zie het ook als een compliment dat ieder-

een hier naar binnen loopt. Mannen shoppen 

hier iets leuks voor hun vrouw of vriendin en 

het is hier regelmatig een gezellige chaos als er  

kinderen mee komen, voor wie we een gezellig 

speelhoekje hebben. Dus kom gezellig langs, 

de koffie en thee staan klaar!”

Featherstore 

Hoogstraat 35A

3111 HB Schiedam

I www.thefeatherstore.nl

E info@thefeatherstore.nl

T 010 - 310 50 79

Vera is een echt kind van de Hoogstraat. Hier geboren en getogen, 
werkte er in de motorzaak van haar ouders en is nu sinds eind 2017 de 

trotse eigenaresse van boetiek ‘The Feather Store’. “In deze boetiek komt 
veel samen voor mij. De liefde voor mode, de vrijheid van het zelfstandig 

ondernemerschap, maar vooral de overtuiging dat iedere vrouw het 
verdient zich mooi te voelen in een bij haar passende outfit.”

SCHIEDAM. SHIRTS 

Ben jij ook trots op jouw stad? 

Stripes heeft een originele collectie 

SCHIEDAM. shirts, sweater of een 

hoody. Leuk voor jezelf of als cadeau. 

Verkrijgbaar in de winkel of via 

www.stripes.nl

gezicht van de zaak in Schiedam en Maassluis, 

als mijn rechterhand is hij verantwoordelijk 

voor o.a. een gedeelte inkoop, planning en de 

webshop. Met de dames Miranda, Marleen en 

Hennie in Maassluis bepalen we samen de 

koers in assortiment en presentatie binnen 

onze winkels. Ook hecht ik veel waarde aan de 

meningen van mijn parttimers Justin, Jordi en 

Desteney, zij hebben namelijk door hun jonge 

leeftijd weer een hele andere interessante kijk. 

Als laatste is mijn partner Petra heel belangrijk 

in de besluitvorming betreffende grote aanpas-

singen binnen mijn bedrijf. Want naast elke 

sterke man staat een sterke vrouw...”

“Ik roep altijd dat ik het niet in mijn eentje kan,  

en daarom is mijn team superbelangrijk in het 

proces. Met z’n allen maken wij Stripes zoals 

Stripes is!! En maken we elke week weer heel 

veel mensen blij!”

Stripes Jeansstore

DE DENIMSPECIALIST  
VOOR DE MAN
Na de oktober editie van Ophetleven! was eigenaar Maurice Haverkamp positief verrast over 
de reacties op zijn artikel. “Het bleek maar weer eens dat veel mannen worstelen met de aan-
schaf van de juiste jeans. Dit vraagt om vakkennis en specialisme. Zo hebben we een hoop 
nieuwe klanten kunnen helpen met het vinden van een perfect passende denim die aansluit 
bij hun persoonlijke stijl. Allemaal zijn ze tevreden de deur uitgegaan en dat is waar wij het 
voor doen!”

Als 17-jarige jongen liep Maurice al stage bij de 

toenmalige eigenaar. Ook toen heette de zaak 

al Stripes. Dit was met een knipoog naar de 

film ‘Stripes’, een comedy met Bill Murray,  

met als thema de ‘maakbaarheid’ van succes.

Maurice onderschrijft dat succes vooral gemaakt 

wordt door hard werken en de juiste keuzes 

maken. “In het verleden hebben we soms keuzes 

gemaakt die heel spannend waren; pakt onze 

klant het op zoals wij verwachten, of juist niet? 

Gelukkig gaat het in de meeste gevallen goed. 

Onze kracht ligt ook in dat we als team al lang 

bij elkaar zijn. Zo is Jim al 10 jaar mede het  

Stripes Schiedam

Hoogstraat 60 

3111 HK Schiedam

Stripes Maassluis

Koningshoek 92353

3144 BA Maassluis

I  www.stripes.nl

E info@stripes.nl
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Beautysalon Delaganza van ondernemers-echtpaar Dela en Marouf is sinds de zomer 
van 2018 gevestigd in een schitterend pand aan de Broersvest in Schiedam. De salon biedt 
een uitgebreid aanbod aan beautybehandelingen gebaseerd op puurheid, schoonheid en 
beleving. Specialiteit blijft haarverzorging en er wordt gewerkt met Extentions en Weaves 
volgens de laatste trends en technieken. Dela werkte voor tv-programma’s en als haarstylist 
voor beroemdheden als Fayah Lourens en Amanda Balk. Haar bekendheid bouwde ze op 
met op maat gemaakte haarstukken en pruiken.

Delaganza

JOUW STIJL ONZE CREATIE!

Voor haar ‘haarcreaties’ komen de mensen uit 

het hele land. Dela: “Haar is zo’n belangrijk deel 

van je uiterlijk. Haaruitval, haarverlies en kaal-

heid heeft voor vrouwen een enorme impact 

op hoe je je voelt. Omgaan met haarverlies 

heeft veel invloed in je dagelijkse leven op 

zowel psychisch als fysiek vlak. Delaganza is 

gespecialiseerd in het maken van haarstukken. 

Met heel veel aandacht en oog voor detail  

creëren we een stijlvolle en natuurlijke look die 

aansluit bij jouw wensen en persoonlijkheid. 

We maken haarstukken voor vrouwen om  

zichzelf te voelen zodat ze elke ochtend wakker 

worden en in de spiegel kunnen kijken zonder 

zich zorgen te hoeven maken over hun haar."

Marouf: “We hebben er bewust voor gekozen 

een breder beauty concept neer te zetten. Er is 

steeds meer aandacht voor persoonlijke verzor-

ging en wij spelen hierop in door een breed 

aanbod aan beauty behandelingen aan te  

bieden." Dela vult aan: “Een bezoek aan onze 

salon is een ontspannen belevenis.  Ons team 

bestaat uit topspecialisten en gediplomeerde 

schoonheidsspecialistes die een behandeling 

op maat samenstellen op basis van jouw per-

soonlijke wensen. Wij werken met gerenom-

“Wij bekijken bij u thuis uw persoonlijke slaap-

situatie. Vervolgens slaapt u gewoon thuis 3 

nachten met de SlaapID sensor. Hoe je geslapen 

hebt wordt nauwkeurig uitgelezen. Zowel de 

slaaphouding, de slaapbeweging, het slaap- 

klimaat als jouw slaapritme worden inzichtelijk. 

Deze informatie is essentieel en gebruiken 

we om samen te bepalen welk bed, matras of 

hoofdkussen nu echt helemaal bij jou past.

Wij bieden je toegankelijk, persoonlijk en onaf-

hankelijk slaapadvies en openen buiten onze 

reguliere openingstijden graag onze deuren 

wanneer het u uitkomt. Bent u niet in staat 

om naar de winkel toe te komen, dan komen 

wij graag bij u thuis om u een passend advies 

te geven of uw huidige slaapsituatie te bekijken. 

Na de aankoop monteren en bezorgen 

wij gratis, nemen uw oude matrassen retour 

en bieden u de beste garanties.”

Beddenspecialist De Vos Burchart

Hoogstraat 172 - 174 | 3111 HP Schiedam

I www.bednodig.nl

T 010 - 426 8732

SLAAPZEKER MET SLAAPID 
SLAAPTEST VAN BEDDENSPECIALIST 
DE VOS BURCHART

3X HORECABON 

T.W.V. 

Het centrummanagement van 

Schiedam geeft 3x een horecabon 

t.w.v. € 100,- gratis weg. 

Te besteden binnen de Schiedamse 

horeca in het centrum!  

 
Wil jij ook kans maken op een 

horecabon? Like voor 19 april de 

actie op de Facebookpagina van

Ophetleven!

KOM JIJ DIT 
VOORJAAR OOK 
GENIETEN IN SCHIEDAM!

€100.- 

De Vos Burchart is al decennialang de beddenspecialist in de Schiedamse Hoogstraat. 
Eigenaar Bram de Vos Burchart: “Het uitzoeken van een nieuw bed kan voor veel mensen 
een grote uitdaging zijn, daar hebben wij van Beddenspecialist De Vos Burchart sinds een 
aantal jaar iets op gevonden. SlaapID is ons onafhankelijk meetsysteem waardoor wij meer 
inzicht krijgen in uw slaapgedrag. De uiteindelijke resultaten bieden u hele verrassende 
informatie die helpt bij het maken van een passende en goede keuze uit de brede collectie 
die wij voeren.”

meerde en vooruitstrevende producten zoals 

emerginC, rawceuticals en scientific organics. 

Deze producten combineren de beste ingre- 

diënten uit de natuur met baanbrekende  

technologieën en innovatie. Wij helpen jou  

ook graag er gezond en stralend uit te zien!”

Delaganza

Broersvest 111 

3111 EE Schiedam

I www.delaganza.com

E info@delaganza.com

T 010 - 226 5017

LEZERSACTIE 
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Dinsdag 31 mrt 65ste verjaardag Delta Hotel

Lancering jubileumbier van Vulcaan en 

jubileumboekje 65 jaar Delta Hotel in de serie 

van ’t Oft naar ’t Hoofd van Jan Anderson.

 

Woensdag 1 apr Opening Ocean Escape

De nieuwe spannende escape room in het 

Delta Hotel, is dagelijks te reserveren met max. 

8 personen.

 

Vrijdag 17 apr Met de Wannebiezz het schip in

Een avondvullende Dinnershow waarbij u een 

DELTA Hotel Vlaardingen

AL 65 JAAR EEN 
THUISHAVEN AAN DE 
NIEUWE MAAS

avond lang te gast bent bij de Wannebiezz en 

hun bemanning op ‘Cruiseschip De Delta’.

Tussen de gangen door wordt u vermaakt met 

optredens, spelletjes, dansjes en veel interactie. 

Tussendoor en als afsluiting draait de deejay 

passende (achtergrond)muziek en dansbare 

hits.

 

Vrijdag 8 mei Sing a Songfestival.

Begeleid door 4 topmuzikanten zingen 3  

zangers en 2 zangeressen in wisselende bezet-

ting, een avond lang, de grootste, bekendste  

en leukste songfestivalliedjes van de afgelopen 

6 decennia.

 

Vrijdag 15 mei Eurovisie Songfestival  

PUB Quiz

Gaat jouw team met de bokaal naar huis na 

een gezellige muzikale avond? Stel een team 

samen van max. 6 personen en speel de enige 

echte Eurovisie Songfestival Quiz in het Delta 

Hotel. 

 

Voor meer informatie en aanmeldingen, ga 

naar www.deltahotel.nl of neem contact met 

ons op.

Maasboulevard 15

3133 AK Vlaardingen 

T +31 10 - 434 54 77

E info@deltahotel.nl

Ronald Cordes, directeur van het Delta Hotel: “Een jubileumjaar mag natuurlijk 
niet onopgemerkt voorbijgaan! Daarom organiseren we dit jaar een keur aan 
leuke activiteiten en evenementen.” In deze editie geven we je alvast een inkijkje 
in de agenda voor de komende twee maanden:

OPEN HUIS 
Op zaterdag 18 april ben je van harte 
welkom tijdens het Open Huis van 
KADE40.Ben je nieuwsgierig wat er alle-
maal voor cursussen gegeven worden, wil 
je de docenten ontmoeten, de leslokalen 
bekijken óf de cursistenexpositie 
bekijken? Dat kan! Ook is het op deze dag  
mogelijk om je in te schrijven voor het 
nieuwe cursusseizoen dat in september 
van start gaat.

Wat: Open Huis KADE40 
Wanneer: za. 18 april, 11.00u - 16.00u
Locatie: KADE40, Westhavenkade 40, 
3131 AE Vlaardingen

WIJ ZIJN KADE40!
KADE4O is er voor iedereen. Voor jong en oud, voor 
beginners en gevorderden. Wij zien talent. Je kan bij ons 
terecht voor een (creatieve) cursus in je vrije tijd, we 
organiseren kunsteducatie op scholen en geven 
creatieve zakelijke workshops. Met diverse partners 
organiseren we evenementen, nieuwe samenwerkingen 
en zoeken altijd de verbinding op. Hét knooppunt voor 
kunst en cultuur.  Wat kom jij bij ons doen?

“Ons doel? Mensen verbinden. 
Met elkaar, 

de stad en natuurlijk met 
kunst & cultuur! ”

KADE40.NL

“Dat laatste vinden we erg belangrijk en is ook 

kenmerkend voor ons. Wij houden niet van 

pushen en willen iedereen lekker de ruimte 

geven om zelf te bepalen wat ze willen dragen. 

Natuurlijk adviseren we daar graag bij, maar 

het belangrijkste is dat jij je er lekker bij voelt. 

Wij zorgen ook altijd voor een stukje gezellig-

heid. Zo hebben we op vrijdagmiddag een 

gezellig borreltje en komen ook de mannen 

van onze klanten gewoon lekker mee voor een 

kopje koffie en een krantje.”

Het ondernemersbloed – haar vader had een 

fietsenzaak – zat er altijd al in, en nu ze zelf eigen 

baas is, voelt ze zich als een vis in het water. 

“Mode trekt me al van kleins af aan, en ik ben 

iemand die ervan houdt mensen te helpen en 

service te bieden. Daarbij zie ik veel uitdaging 

Questo Stile  

WIJ MAKEN VAN IEDERE  
AANKOOP EEN  
PERSOONLIJK FEESTJE!
Eigenaresse Charlotte van Leeuwen nam in oktober de zaak over waar ze al jaren met plezier 
werkte. De naam werd aangepast en de zaak is verbouwd en gemoderniseerd. “In de nieuwe 
winkel combineren we de huiselijke gezelligheid, die we altijd al hadden, met een industriële 
en stoere inrichting. Wat ook altijd blijft is de persoonlijke aandacht: op een ongedwongen 
manier maken we van iedere aankoop een feestje!”

in het inkopen van de juiste merken. Dit is een 

mix van mijn eigen gevoel en de kennis over 

wat mijn klanten op waarde weten te schatten. 

Casual chique, geschikt voor alle momenten, 

dat is onze stijl in een mix van merken die elkaar 

aanvullen. Met merken als LOAVIES en ESQUALO 

verjongen we ook weer iets. In de nieuwe winkel 

zijn we nog beter in staat een breder publiek te 

bedienen. Veel moeders en dochters shoppen 

hier nu samen, hartstikke leuk toch!”

Questo Stile

Korte Hoogstraat 16a

3131 BK Vlaardingen

I www.questostile.nl

E info@questostile.nl

T 010 - 470 0831

MUZIEK VAN 
DE BEVRIJDING

15 maart t/m 7 juni 2020

Museum Vlaardingen

Museum Vlaardingen viert 75 jaar 
vrijheid met de muziek van de bevrij-
ding. Bekijk de prachtig vormgegeven 
omslagen van de bladmuziek van de 
bevrijdingsliederen en luister naar 
bekende nummers als ‘Eens zal de 
Betuwe in bloei weer staan’, ‘Trees 
heeft een Canadees’ en ‘Lili Marleen’. 
Ook kunt u de muziek tot leven bren-
gen door de bladmuziek zelf op de 
piano te spelen. 

 

Museum Vlaardingen
Westhavenkade 54
3131 AG Vlaardingen
www.museumvlaardingen.nl
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en Ieren, en voelt hij zich thuis in Nederland. “Wij zijn samen toch vaak de 

sfeermakers, houden van gezelligheid, zijn ‘relaxed’ van aard en houden 

van sport. In de Ierse pub kan ik altijd thuiskomen.” Opgegroeid op de 

boerderij op het Ierse platteland, houdt hij van vrijheid en levendigheid 

om zich heen. “Een kantoorbaan is echt niets voor mij. Ik heb een heel 

sociaal karakter en vind het heerlijk om mijn vrijheid te hebben en de 

hele dag tussen de mensen te zijn.” Naast horeca zijn sport en muziek de 

grote passies van Junior. Hij is opgegroeid tussen dartidolen als Bobby 

George en Phil Taylor en mag hen tot zijn persoonlijke kennissenkring 

rekenen. “Ik hou van de spanning van een wedstrijd, samen kijken en 

beleven en ben een echte sportfanaat. Ik kijk alles van voetbal tot snooker.”

Als eigenaar is hij direct betrokken bij al zijn zaken en ook zichtbaar aan-

wezig. “Je stopt toch je ziel en zaligheid erin, dat is de fun, en dat merk je 

zodra je in de zaak bent. Erg belangrijk is ook dat Ursula, mijn vrouw, mij 

de ruimte geeft om al deze dingen te kunnen doen. En gelukkig heb ik 

goed personeel. Er is een hoop veranderd door de jaren heen, veel tech-

nologie maakt het ons makkelijker, ook in het managen, maar uiteindelijk 

valt of staat alles met de juiste mensen. In Flynn’s zijn Rik, Rox en Willem 

mijn steun en toeverlaat, en in de Pub werk ik alweer 14 jaar met Arno.” 

Lokale samenwerking
Junior benadrukt het belang om lokaal actief te zijn. “Ik streef ernaar op 

goede voet te staan met mijn horeca collega’s en daarom ben ik, waar 

ik kan, betrokken bij de organisatie van evenementen. Als inwoner en 

ondernemer van Vlaardingen vind ik het ook belangrijk maatschappelijk 

betrokken te zijn. Dat doe ik onder andere met de sponsoring van diver-

se sportverenigingen. Waar mogelijk probeer ik bruggen te bouwen. 

We moeten het toch samen doen, en gelukkig komen we langzaam 

weer in een wat positiever vaarwater terecht. YEAH, ik heb er echt zin in!”Junior Flynn is al jaren een vertrouwd gezicht 

in de horeca in Vlaardingen, bekend als uitbater 

van The Irish Pub. Sinds eind 2018 runt hij ook 

het succesvolle restaurant Flynn’s op de 

Hoogstraat. Junior: “Vlaardingen verdient 

goede horeca en een aantrekkelijk aanbod.  

Je moet iets te kiezen hebben. Maar we moeten 

het wel samen doen. Dat is ook de reden dat 

ik begin dit jaar Café de Stam, De Molm en De 

Stoep heb overgenomen. Het is erg belangrijk 

voor de identiteit van Vlaardingen dat deze 

zaken behouden blijven.”

Door het succes opent dit voorjaar ook de 

tweede vestiging van Flynn’s haar deuren, in 

Ridderkerk. Het zijn al met al drukke tijden voor 

Junior: “Ik houd ervan steeds nieuwe uitdagingen 

te hebben. In 2014 verhuisde ik, na bijna 14 jaar, 

met The Irish Pub vanuit het grote pand aan 

de Westhavenkade, waar thans Albas is geves-

tigd, naar een kleiner, intiemer pand op de 

Westhavenplaats. Na jaren keihard werken was 

het tijd voor verandering en ook iets meer tijd 

voor mijzelf. Toen heb ik veel nagedacht over 

wat ik verder nog wil neerzetten in de horeca. 

Het idee van Flynn’s zat al langer in mijn hoofd 

en is uiteindelijk verder uitgewerkt tot het con-

cept wat het nu is.” 

In de Ierse pub kan ik altijd thuiskomen
Junior Flynn studeerde civiele techniek en 

werkte al jaren in de horeca toen hij besloot 

een jaar lang een vriend te gaan helpen die net 

een Ierse pub in Eindhoven had geopend. Zo 

streek hij 23 jaar geleden neer in Nederland en 

ging er nooit meer weg. Geen toeval: als geboren 

Ier ziet hij veel gelijkenissen tussen Nederlanders 

Junior Flynn

GOEDE HORECA IS BELANGRIJK  
VOOR DE IDENTITEIT VAN HET CENTRUM  
VAN VLAARDINGEN

Flynn’s:
Eten in Flynn's aan de haven is een pure  

belevenis. Flynn’s staat voor vakmanschap  

en oprecht vriendelijke service. Flynn’s is  

gespecialiseerd in vlees en vis. Van een Tomahawk steak tot een 

heerlijke visstoofpot, het is op en top genieten in een relaxte sfeer.

 I www.flynnsvld.n T 010 - 223 5229l

Irish Pub
Kenmerkend voor de pub is natuurlijk  

de ‘clubhuissfeer’, het maakt niet uit waar je 

vandaan komt, iedereen is welkom en de 

sfeer altijd vriendelijk. Vooral de quiz-avonden zijn erg populair 

met o.a. ‘De grote Vlaardingen quiz’ waar we geld inzamelen voor 

goede doelen zoals de Sjaak Foundation. En er is wekelijks echte 

livemuziek en je kunt er live voetbalwedstrijden kijken.

I www.theirishpubvlaardingen.com T 010 - 785 3309

Eetcafé De Stam
Er wordt hard gewerkt om de verbouwing 

van Café De Stam af te ronden, het zal 

medio maart heropend worden. De Stam 

is natuurlijk een begrip. De zaak is gemoderniseerd met een nieuw 

fris uiterlijk, een lounge gedeelte en een gedeelte met hoge tafels 

waar je gezellig kunt borrelen. 7 dagen per week open voor lunch 

en diner, en met een heerlijk zonnig terras voor de deur.

I www.stamvlaardingen.nl T 010 - 434 1557

De Stoep
Gezellige bruine kroeg waar je  

heerlijk kunt eten en met regelmaat 

kunt genieten van livemuziek. Je kunt er altijd binnenvallen en er 

is ook altijd een heerlijke daghap voor een aantrekkelijke prijs.  

De Stoep staat ook bekend om zijn brede selectie aan bier, wijn 

en gedestilleerd.

I www.oudestoep.nl T 010 - 434 7502

Tapperij De Molm is een echte ouder-

wets gezellige kroeg om een biertje te 

doen, een feestje te geven of samen 

gezellig een wedstrijd te kijken.

T 010 - 435 0974

5 ZAKEN MET IEDER  
HUN EIGEN KARAKTER
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“Veel mensen komen tegenwoordig binnen 

met ‘een beeld’ dat ze online hebben gevon-

den en zijn benieuwd of dit ook in hun specifie-

ke situatie is in te passen. Wat ons betreft is 

niets onmogelijk en gaan we elke uitdaging 

aan. Geen enkele kast en situatie is hetzelfde. 

Het gaat er eigenlijk vooral om de juiste functie 

en behoefte voor de kast te vinden en ‘out of 

the box’ te denken in het benutten van iedere 

beschikbare ruimte, van vloer tot plafond. Zo 

denken mensen bijvoorbeeld al snel dat een 

inloopkast niet realiseerbaar is door in de weg 

zittend leidingwerk of een verwarming, of een 

raam dat op de verkeerde plaats zit. Door dit op 

een kwalitatief hoogwaardige en creatieve ma-

nier weg te werken kunnen we toch de ge-

droomde oplossing in een zeer esthetische stijl 

realiseren. Hetzelfde geldt vaak voor zolder-

ruimtes waar je juist met onze maatwerk op-

lossingen de ruimte maximaal kunt benutten. 

Het is overigens een misvatting dat maatwerk 

extreem duur zou zijn. Wij bieden een uitste-

kende prijs-kwaliteit verhouding en daarbij kies 

je bewust voor duurzame kwaliteit en een op-

lossing die jarenlang voor dagelijks gemak en 

plezier gaat zorgen.”

“De toepasbaarheid is eindeloos. Of je nu kiest 

voor een ‘eyecatcher’ in de woonkamer of een 

op maat gemaakte slaapkamerkast, wij heb-

ben alle expertise en 45 jaar vakmanschap en 

ervaring achter ons staan. Onze stijl is modern 

en wij werken voornamelijk met hoogwaardige 

Italiaanse lakwerk kasten en Belgische inloop-

kasten, standaard met minimaal 25mm plank-

dikte. In onze showroom hebben we alles in 

huis om u te kunnen laten zien wat er allemaal 

mogelijk is om uw droomkast te realiseren!"

De Graaf Kasten op maat
Gerard Burgerlaan 7 | 3131 KZ  Vlaardingen

I www.degraafbv.nl

E info@degraafbv.nl

T 085 - 273 7956

De Graaf Kasten op maat

45 JAAR VAKMANSCHAP  
EN KWALITEIT

GEEN UITDAGING  
IS TE GROOT:  
WIJ REALISEREN  
JOUW PERFECT OP 
MAAT GEMAAKTE 
DROOMKAST

Eigenaar Niels de Graaf ziet het als zijn grootste uitdaging om iedere keer weer de perfecte 
op maat gemaakte kast samen te stellen. “Mensen komen hier vooral binnen omdat ze een 
specifiek probleem hebben. Een schuin dak, een scheve muur of een onmogelijk onbenutte 
ruimte, daar zit de uitdaging. En dat is het leuke van mijn vak. Mensen zijn toch altijd weer 
verbaasd over wat er allemaal mogelijk is en wij vinden voor iedere situatie een passende 
maatwerk oplossing.”

Column Tinus

JAGEN
Laatst zat ik in het najaarszonnetje voor mij uit 

te staren naar een trekker waarmee een boer 

bezig was het land te bewerken, een partij van 

die meeuwen erachteraan, u kent dat wel, of 

niet? Bent u iemand die zich druk maakt over 

het feit dat we straks nog maar 100 kilometer 

per uur over de snelweg mogen razen? Nou, ik 

niet, want het maakt op z’n Rotterdams gezegd 

allemaal geen reet uit.

Een deel van mijn familie woont op een respec-

tabel aantal kilometers aan de andere kant van 

Nederland. Voor de taalpuristen en snelheids-

maniakken: het is dus een maximum en géén 

minimum, net als een uiterste betaaldatum; 

je mag een rekening ook eerder betalen als de 

dienst al is verleend. Maar ik dwaal af in het 

zonnetje... Met een gezonde spanning lekker 

nog eens 5 kilometer sneller dan de teller aan-

geeft, want dat zijn de échte kilometers per uur, 

ook nog geholpen door mijn routenavigatie die 

exact aangeeft hoe hard ik rijd. Kom ik aan op 

mijn bestemming, ben ik moe van het rijden. 

Ik zei al dat het om een respectabel aantal kilo-

meters gaat, zo’n 250. Enkele reis. Da’s als ik 

dezelfde dag ook nog terug wil zo’n 500 kilo-

meters, maar wil ik wel terug op dezelfde dag? 

Verbruik 1 op 10. Laat ik me nou niet verleiden 

tot het alsmaar benaderen van de maximaal 

toegelaten snelheid, en zet ik de cruise control 

op 105, dan doe ik er, jawel, 15 minuten langer 

over. Nou, nou, wel een heel kwartier! Al dat 

gestress is mij die 15 minuten helemaal niet 

waard. Als ik al die rapporten lees over stress 

levert die 15 minuten langer rijden mij later veel 

meer op omdat ik geen vet hart heb van het 

jachten en jagen. Daarnaast is mijn verbruik 

minder, zo’n 1 op 12, scheelt weer stikstof geloof 

ik, alhoewel ik dat betwijfel als je rijdt op LPG 

met G3 installatie en katalysator, maar dat terzij-

de. Dus is mijn conclusie: doe rustiger aan, dat 

scheelt stress, brandstof, slijtage en levert onze 

bouwvakkers weer een minuutje bouwen op...

En, o ja, dat doet mij denken aan het geheugen 

waar ik het vorige keer over had. Enige jaren 

geleden was het niet anders dan dat je 100 kilo-

meter per uur mocht rijden op de snelwegen… 

dag én nacht. Ik wed dat er over twee jaar een 

rapport uitkomt dat ons vertelt dat er onder-

zoek is gedaan naar de daling van het aantal 

verkeersdoden en gewonden op snelwegen in 

Nederland. De conclusie zal dan zijn dat het 

waarschijnlijk komt omdat de gemiddelde 

snelheid naar beneden is gebracht. En daar-

naast mogen we dan ook weer meer bouwen 

natuurlijk!

Wat een verrassing?!
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“Door de veranderde wens van de consument 

heeft een stuk verluxing en specialisering 

plaatsgevonden. Wind- en zonbestendig 

buiten zitten, in een ‘verlengde woonkamer’ 

als het ware, is daarbij de trend. Door het toe-

passen van slimme techniek kunnen we tegen- 

woordig met een textiel overkapping met 

gemak een groot aantal vierkante meters 

overkappen. De ontwikkelingen volgen elkaar 

snel op en hiermee ook het grote aantal 

producten. Het is dus van belang je goed te 

laten adviseren om zo de juiste keuze te 

kunnen maken. Wij zijn een echte specialist 

en onderscheiden ons met een breed en 

luxe assortiment en uitstekende service.”

Eigenaar Johan Voorberg beschikt over een 

schat aan ervaring in de branche. Ooit begon 

hij in 1993 in de Prins Hendrikstraat in Vlaar-

dingen. Al snel groeide het bedrijf uit zijn jasje 

en vestigde hij zich, als geboren Maassluizer, 

in 2000 in de Wagenstraat in Maassluis. 

“Hier beschikken we over een grote showroom 

waar je kunt zien en ‘beleven’ wat er allemaal 

mogelijk is. Of het nu gaat om een textiel, 

lamellen, vouw of glazen dak, wij hebben 

alle opties in huis.”

Maatwerk oplossingen

“Omdat wij van ouderwetse aandacht en een 

persoonlijk contact houden, nemen wij graag 

de tijd voor onze klanten. Onze kracht ligt 

erin uitgebreid te inventariseren en op zoek 

te gaan naar al hun wensen. Zo kunnen we 

door kennis en ervaring de juiste maatwerk-

oplossing adviseren. Wij maken bewust de 

keuze om geen prijsopgaves per mail op te 

stellen zonder dat we de klant persoonlijk 

gesproken hebben en zijn specifieke situatie 

kennen. Natuurlijk is de prijs ook een belang-

rijke factor, maar hier komen we altijd in goed 

overleg uit en u krijgt dan ook vrijwel altijd 

direct een reële prijsindicatie mee naar huis 

na een bezoek aan onze showroom. 

Gemiddeld doorlopen we binnen 6 tot 8 weken 

het hele proces van aanvraag tot realisatie. 

Hierbij heeft u altijd een vaste contactpersoon 

en zorgen we voor heldere communicatie en 

een realistische verwachting.”

“Service neemt een belangrijke plaats in onze 

visie in. Zo bieden wij 5 jaar ROMAZO-garantie 

op onze producten. En werkt uw zonwering, 

tuinkamer, textiel- of lamellen dak niet naar 

behoren? Wij staan altijd klaar om u zo snel 

mogelijk te helpen. Dat is ook een belangrijk 

voordeel van het werken met een lokale 

specialist,” besluit Johan met een knipoog. 

“Goede service is altijd dichtbij.”

Voorberg Zonwering: 
Ruim in keuze en groot in service

AL MEER DAN 25 JAAR 
DE SPECIALIST IN 
LUXE ZONWERING
Voorberg Zonwering in Maassluis is al jaren de vertrouwde specialist in luxe zonwering. 
Eigenaar Johan Voorberg: “De trend om meer buiten te leven heeft zich onmiskenbaar 
doorgezet. Met de juiste keuze in zonwering kun je hier perfect op inspelen. De mogelijk-
heden zijn eindeloos en van uitstekende en duurzame kwaliteit. Wij adviseren u graag 
over de voor u passende oplossing voor jarenlang buitenplezier.”

Wagenstraat 27 - 29

3142 CR  Maassluis

I www.voorbergzonwering.nl

E info@voorbergzonwering.nl

T 010 - 592 29 76

Bekijk ook eens onze andere specialismen:

www.luxe-tuinkamer.nl

www.luxe-lamellendak.nl

www.luxe-textieldak.nl

Jété Woonidee is een echt en hecht familie-

bedrijf waar persoonlijke aandacht en service 

centraal staan en de klant koning is. Dat merk 

je meteen als je de winkel binnenkomt. Hier 

word je altijd geholpen door Yvonne of haar 

schoondochter Zoë. Op de drukke momenten 

is ook dochter Kelly in de zaak te vinden. John 

en zijn zoon Tom zijn samen met hun team 

verantwoordelijk voor het uitvoeren van de 

opdrachten. 

Yvonne: “Wij vinden het fijn om klanten bij ons 

in de showroom te hebben zodat we direct 

een goed advies kunnen geven. Hier hebben 

we bijna alles op voorraad van ons ruime

 aanbod aan kwaliteitsmerken. Tapijt en vinyl 

hebben we hier op ‘volle’ rollen, en zo is er de 

ruimte om dit zelf te voelen en te bekijken. 

Veel keuzes in interieur worden toch gemaakt 

op het gevoel bij de stof of het materiaal. 

Wij vinden het belangrijk om een eerlijk en 

transparant advies te geven. Met iedere klant 

nemen we de tijd die nodig is en denken we 

op alle mogelijke manieren mee. Vervolgens 

schetsen we een reële prijsopgaaf. Hierna ge-

ven we de klant altijd bedenktijd. Het is toch 

een keuze die je voor meerdere jaren maakt 

en waar je je iedere dag comfortabel bij wilt 

voelen. Zijn we er samen uit, dan maken we 

een vervolgafspraak en gaan we alles op 

locatie inmeten.”

John vervolgt: “Advies en kennis maken ons 

tot specialist. Mensen weten niet altijd welke 

mogelijkheden er liggen en worden hier posi-

tief verrast. Neem bijvoorbeeld de veel voor-

komende situatie dat men wil overstappen 

van een plavuizenvloer met vloerverwarming 

op een PVC-vloer. Er wordt dan al snel gedacht 

dat de hele vloer eruit moet worden gehakt. 

Maar door de vloer te behandelen met een 

hechtprimer, hierna te egaliseren en hier de 

nieuwe PVC-vloer op te verlijmen, is dit niet 

nodig. De gehele vloer komt slechts 6 mm 

omhoog en bovendien is het warmte-

rendement optimaal doordat er geen onder-

vloer tussen ligt. Met deze werkwijze bespaar 

je sloopkosten van de oude vloer en scheelt 

het bovendien ook heel veel rommel.”

Jété Woonidee

Govert van Wijnkade 27

3144 EE Maassluis

E info@jetewoonidee.nl

T 010 - 785 8947

JÉTÉ Woonidee 

ALTIJD EEN EERLIJK 
INTERIEURADVIES
John en Yvonne Terlouw zijn al ruim 30 jaar actief in de woninginrichting branche. Sinds 10 jaar 
zijn ze met hun winkel gevestigd in Maassluis, op de hoek van de Govert van Wijnkade en de 
Industrieweg. John: “Wij hebben een enorme keuze in alle mogelijke soorten stoffering en zijn 
gespecialiseerd in PVC-vloeren en het stofferen van trappen. Daarbij hechten we grote waarde 
aan het geven van een eerlijk advies. We stofferen uw volledige woning, kunnen werken met 
ieder budget, bieden een vast aanspreekpunt en leveren altijd kwaliteit.”
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HIGH-TEA 
Eén van de vijf 

High-tea’s, voor 2 personen, t.w.v. € 47,-, 

beschikbaar gesteld door Brasserie Veerplein. 

LOS DE REGIOPUZZEL OP 
EN MAAK KANS OP:

Column
NATUURLIJKE GEZONDHEID!

Bewegen is gezond, en goede gezondheid is een 

prachtig streven! Bewegen is dus één van de 

middelen om dat doel te bereiken. Maar wat nou 

als je niet vrij kunt bewegen, wegens pijn of   

bewegingsbeperkingen? Tijdens een studiereis 

naar Qingdao, een Chinese stad aan de Gele Zee, 

deden we als acupuncturisten praktijkervaring 

op, in een modern ziekenhuis met traditionele 

Chinese geneeskunde. Op de afdeling neurolo-

gie had ik een memorabele ontmoeting met 

een heel bijzondere man.  Hij vertelde dat hij 9 

jaar in het ziekenhuis lag wegens een dwars-

laesie in zijn nek, waardoor hij geen gevoel of 

controle meer had over zijn ledematen en romp. 

Het was tropisch warm en hij lag er zonnig bij in 

zijn shirt en korte broek. Zijn lichaam zag er, na 

9 jaar bedlegerig zijn, erg gezond uit en zijn 

ogen straalden vol levenslust. Hij genoot van zijn 

aquarium op de vensterbank. Ik was perplex en 

vroeg hem naar zijn geheim, hoe hij zichzelf zo 

gezond hield. Dit is wat hij onder andere vertelde: 

dagelijks gezond, regelmatig en gedoseerd eten 

en drinken, twee thermossen kruidentheeën,  

acupunctuur en Qi Gong oefeningen. Qi Gong is 

een bewegingsleer; maar deze meneer kon zijn 

lichaam helemaal niet bewegen! Hoe kan dat? 

Nou, Qi betekent ‘energie’, Gong betekent

‘geduld’ of ‘met aandacht de tijd nemen’. Qi is 

energie, je lichaam is energie, je gedachten zijn 

energie, alles is energie. Kortom: gebruik aan-

dachtige concentratie om bepaalde routes door 

het lichaam te ‘wandelen’. Dan zal de energie 

beter door het lichaam gaan stromen. Door je 

aandachtig voor te stellen dat je bepaalde oefe-

ningen in het lichaam doet (visualiseren), kun je 

jezelf helpen gezonder te worden of te blijven. 

Dit soort oefeningen kunnen dus zowel mét als 

zónder (of met beperkte) bewegingen van het 

lichaam, afhankelijk van je lichamelijke mogelijk-

heden. Met diezelfde concentratie kun je de 

ademhaling tijdens het oefenen volgen. Dit zal 

daarbij ontspanning en rust geven. Deze man 

dacht niet in beperkingen, maar in mogelijk-

heden! Het resultaat mocht er zijn… Hij heeft mij 

zo geïnspireerd, dat ik de Qi Gong als extra 

behandelmogelijkheid ben gaan gebruiken bij 

mijn patiënten. Bij het weggaan keek ik nog 

even om, en keek hij met een glimlach naar zijn 

aquarium en het zonlicht wat erdoorheen scheen. 

Zijn glimlach weerspiegelde zijn gemoedsrust. 

Marleen Meijer-Lousberg

KAARTEN SING 
A SONG FESTIVAL
2 gratis kaarten voor het Sing a Song festival op 

8 mei. Beschikbaar gesteld door DELTA Hotel.

PUZZELENBOEKEN

             kom atir kom | agnita de ranitz | uitgeverij de brouwerij | 350 p | €20,99 

HET IS WEER 
BOEKENWEEK...

van 7 t/m 15 maart ontvang je
bij aankoop van Kom Atir kom  

het boekenweekgeschenk!

AGNITA  DE  RANITZ
verloot 5 gesigneerde exemplaren 

Kom Atir kom
Vul hiernaast de Regiopuzzel in 

en maak kans op dit mooie boek!

www.brainbooks.nl

Kom Atir kom
De historische voetreis met een 

gira� e van Marseille naar Parijs in 1827

Met een bonte stoet van dieren en verzorgers 
vertrekt de eigenzinnige Saint-Hilaire, zoöloog 
op lee� ijd, te voet vanuit Marseille. Hij wil 
het geschenk van de Egyptische pasja voor 
koning Karel X - de eerste gira� e in Frankrijk - 
persoonlijk begeleiden en in Parijs aanbieden.  

Onderweg wordt hij in dorpen en steden 
onthaald door een niet te stuiten mensen-
massa die van heinde en verre het ‘vriendelijke 
monster’ uit Afrika komt bewonderen. 

De legendarische tocht van 900 kilometer in 
42 dagen verloopt niet zonder hindernissen. 

Kom Atir kom is een waargebeurd verhaal dat 
in deze roman op meesterlijke wijze is vertolkt.

Horizontaal

1.  Vlaardingse wijk

2.  Burgemeester Schiedam

4.  Stadsfeest Maassluis

6. Park Schiedammer Parkmoord

9. Golfbaan in Schipluiden

11. Recreactiegebied

14. Kanaal tussen Schipluiden en Den Hoorn

15. Regio ziekenhuis

17. Hoogste 'oude' molen in Schiedam

18. Voormalige Schiedamse werf

19. Rivier waaraan Maassluis ligt

Verticaal

1.  Bakker in Midden Delfland

3. Vlaardingse specialiteit

5. Iemand geboren in Vlaardingen

7. Wijk in Schiedam Noord

8. Regio zwembad

10. Iemand geboren in Schiedam

12. Beroemde manage in Den Hoorn

13. Winkelcentrum in Maassluis

16. Kleinste dorp in Zuid Holland

12

17

19

15 16

13

3

8

9

6 7

10

11

14

4

2

1

5

18

Stuur de oplossing voor 19 april a.s. 

onder vermelding van uw naam aan 

puzzel@ophetleven.online, onder de 

correcte inzendingen wordt het 

prijzenpakket verloot. De winnaars 

worden per e-mail geïnformeerd.

GESIGNEERD EXEMPLAAR  
KOM ATIR KOM 
Uitgeverij De Brouwerij geeft 5 

gesigneerde exemplaren weg van  

de historische roman Kom Atir Kom.

8 19 16

8 7 13

2 8 3

Vul de letters in die corresponderen met  

de cijfers en de kleuren in de puzzel

®
 JK

G
olfpro.com
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Uitgave: Ophetleven! +Marketing

Hoofdredactie: Sander Korf

Tekstcorrecties: Roelof Broekman 

Op de coverfoto: Kitty Buitendijk en  

Maurice Haverkamp

Vormgeving: JIP Concept & Creatie

Fotografie: Tycho’s Eye Photography

Illustraties: Teken-ing Illustration

Website: Webcare4All

Drukwerk: Koninklijke Drukkerij Em. De Jong

Verspreiding: Broos Verspreidingen

Oplage: 80.000, huis-aan-huis in Schiedam, 

Vlaardingen, Maassluis en Midden-Delfland en 

op 100 hightraffic locaties (Bibliotheken, theaters, 

musea, horeca en retail

Ophetleven! Het +Magazine voor de 

Waterweg verschijnt 5x per jaar. 

De volgende editie verschijnt in de week  

van 11 mei 2020

Reageren? Mail: redactie@ophetleven.online

Volg ons ook op  

of op www.ophetleven.online

Dit jaar kun je kiezen uit twee 

soorten Paasontbijtjes of Paas-

brunchboxen, waar naar wens 

nog heerlijke specialiteiten aan 

toegevoegd kunnen worden. 

Alles is perfect te gebruiken voor 

een ontbijt of, als je lekker wilt 

uitslapen met Pasen, als brunch. 

De Paasontbijtjes en Brunch-

boxen zijn na bestelling af te 

halen in één van onze drie 

winkels in Vlaardingen op 

zaterdag 11 april. Wil je nog meer 

gemak, onze Paasbrunchboxen 

kunnen op zaterdag 11 april 

bezorgd worden met PostNL 

door heel Nederland.

De Paasontbijtjes bezorgen wij in 

Vlaardingen, Schiedam en Maas-

sluis op 1e Paasdag (zo. 12 april) 
en 2e Paasdag (ma. 13 april). 
Kies je voor bezorgen, dan heb-

ben wij voor jou ‘s ochtends de 

broodjes al vers afgebakken en 

de eitjes gekookt. Haal je de 

Paasontbijtjes zaterdag op, dan 

moet je zelf de broodjes nog in 

een paar minuutjes afbakken en 

de eitjes koken of bakken.

Ga voor meer informatie en jouw 

bestelling naar 

www.slagerijwapenaar.nl en 

verras je partner of familie deze 

Pasen!

Petit Four is een verzamelnaam 

voor allerlei soorten kleine gebak-

jes. Bij Meesterbakker Roodenrijs 

maken we de Petit Fours van 

cake die we vullen met een luch-

tige crème. De gebakjes worden 

bedekt met een laagje marse-

pein en vervolgens gedoopt in de 

fondant. Als laatste worden de 

Petit Fours gegarneerd met kleine 

versiersels, zoals toefjes crème en 

chocolaatjes. Zo ontstaat er een 

heerlijk zoet en charmant 

gebakje dat eigenlijk altijd 

smaakt. Bij de koffie of de thee, 

tijdens een brunch of high tea, als 

dessert of als traktatie; een petit 

four kan altijd.  Wil je petit fours 

trakteren op een bedrijfsfeest, 

dan kunnen we een schildje met 

jullie logo erop maken. En voor 

een verjaardag zetten we de trots 

behaalde leeftijd erop. 

Doordat we de Petit Fours in 

diverse smaken maken is het een 

echte allemansvriend. Vind je ze 

toch te klein? Er twee nemen 

kan natuurlijk altijd. 

Wil je weten hoe onze petit fours 

gemaakt worden? Kijk op 

roodenrijs.meesterbakker.nl 

of op ons YouTube kanaal 

youtube.com/meesterbakker-

roodenrijs voor het filmpje.

Meesterbakker Roodenrijs

HERKEN DE HAND 
VAN DE MEESTER IN 
ONZE PETIT FOURS

Koningshoek 91103   Westeinde 2

Maassluis  Maassluis

T 010 - 268 11 46 T    010 - 591 28 69

I www.roodenrijs.meesterbakker.nl 

E info@roodenrijs.nl

LAAT JE DEZE PASEN 
EENS VERRASSEN MET EEN 
ONTBIJTJE OF BRUNCHBOX 
VAN WAPENAAR!

Vestigingen Slagerij Wapenaar

Docter Wiardi 

Beackmansingel 29 

T 010 - 434 65 47

De Loper 27

T 010 - 474 38 22 

Van Hogendorplaan 925

T 010 - 844 90 00

INGREDIËNTEN
Deeg

500 gram bloem

300 gram suiker

4 eieren

160 gram boter

25 gram biergist

100 gram gekonfijte sinaasappels

2 zakjes vanillesuiker

sinaasappelschil

lauw water

Suikerstroop
1 eidooier

1 eetlepel suiker

amandelmeel

amandelen

vruchtenhagel

In Italië is er geen eerste en geen 
tweede Paasdag. Pasen (Pasqua) is op 
Zondag en Pasquetta (kleine Pasen) is 
op Maandag. Er is een spreekwoord in 
Italië ”Natale con i tuoi, Pasqua con 
chi vuoi’. Dit geeft aan dat je Pasen in 
tegenstelling tot kerst, niet persé in 
huiselijke kring hoeft te vieren. Veel 
Italianen gebruiken de Paasdagen 
voor leuke uitstapjes. Natuurlijk wordt 
er wel veel gegeten en op Zondag 
vindt er een traditionele uitgebreide 
Paaslunch plaats.  (o.a. gegrilde auber-
gine, courgette, lichte lasagne, frittata 
met uien, gekookte eieren, artisjokken, 
lamsvlees en nog veel meer lekkers 
uiteraard per streek net weer even 
anders).

Pasquetta staat altijd in het teken van 
uitstapjes maken naar het platteland 
om er te picknicken of te barbecueën. 
Elk jaar weer leidt dit tot een grote  
chaos op de Italiaanse wegen.

En natuurlijk eten de Italianen 
allemaal na de lunch La Colomba. 
De Colomba is een zoete cake, net als 
de ‘Panettone’ met kerst, maar dan in 
de vorm van een duif, het symbool 
van de vrede.

BEREIDINGSWIJZE
1.   Los de gist op in een beetje lauw water of warme melk en 

voeg 120-140 gram bloem toe. Meng dit goed en vorm een 

bal. Laat deze een uur rijzen op een warme plaats tot deze 

twee keer zo groot is geworden.

2.   Voeg de helft van de suiker, twee eidooiers en de rest van 

het lauwe water toe. Voeg dan ongeveer 150 gram bloem 

toe en meng dit tot een compact deeg. Het is aan te raden 

een mixer te gebruiken. Laat het deeg hierna een tot twee 

uur staan op een warme plaats totdat het twee keer zo 

groot is geworden.

3.   Voeg de rest van de bloem, de suiker en de eierdooiers toe. 

Kneed dit goed door en voeg ondertussen een snufje zout 

en 100 gram boter toe (zacht en in kleine stukjes). Leg het 

deeg, zodra het goed gemengd is, in een kom. Dek deze 

af met een theedoek en laat rijzen gedurende 12 uur.

4.   Voeg de gekonfijte vruchten, een eidooier, de geraspte 

sinaasappelschil, vanillesuiker en 60 gram zachte boter 

toe. Maak er een luchtig deeg van.

5.   Doe het mengsel in een vorm en laat het rijzen tot dubbel 

volume.

6.   Klop een eiwit met een eetlepel suiker. Dit moet niet hele-

maal stijf geklopt worden. Voeg vervolgens het amandelmeel 

toe en meng tot een schuimig geheel. Bestrijk de duif 

met het mengsel. Maak het af met de amandelen en de 

vruchtenhagel.

7.   Bak de "duif" in 50 minuten gaar op 170 graden in een 

voorverwarmde oven.

WAT DOEN  
DE ITALIANEN 
MET PASEN?



SCHUIFWANDKASTENKEUKENS

PVC VLOERENBADKAMERS

Bent u ook op zoek naar een betrouwbare 

partner voor uw binnen-verbouwing? MULTI 

Keuken en Bad heeft een ervaren team wat 

alle disciplines in huis heeft om al uw wensen 

te realiseren. Onze specialiteit is het ‘casco’ 

strippen van de woning en deze, binnen de 

afgesproken periode, weer geheel naar uw 

specifieke wensen opbouwen zodat u weer 

jarenlang van u woning kunt genieten.

Het hele proces start met het in kaart brengen 

van uw specifieke wensen. Hierbij nemen we 

ieder detail zorgvuldig onder de loep en maken 

een scherpe inschatting van waar de uitdagin-

gen van het project liggen. Voor iedere wens 

vinden wij een passende oplossing.  

Samen met de klant maken we een ontwerp 

waarin alle wensen samenkomen en de  

beschikbare ruimte optimaal wordt benut.  

Ook het levensbestendig maken van woningen 

is een specialiteit die wij beheersen, zodat u 

langer in uw eigen huis kunt blijven wonen.

Het gemiddelde verbouwingstraject neemt 

zo’n acht weken in beslag. Gedurende deze 

periode houden wij voortdurend contact met 

u over de voortgang en heeft u altijd een vast 

aanspreekpunt. Aan het einde van het traject 

leveren we de woning schoon en stofvrij op en 

ontvangt u de sleutel van uw volledig nieuw 

MULTI keuken en bad 

VOOR UW COMPLEET ONTZORGENDE  
BINNEN-VERBOUWING

gerenoveerde woning. Omdat MULTI service 

hoog in het vaandel heeft staan leveren we ook 

altijd de gewenste ‘nazorg’. Details worden 

nagelopen waar nodig en na enkele maanden 

komen we altijd nog een keer terug om samen 

te kijken of alles nog naar wens is. Dat is service 

volgens MULTI.

MULTI Keuken en bad
Elektraweg 7

3144 CB Maassluis

I www.multikeukenenbad.nl 

E info@multikeukenenbad.nl

T 010 - 592 2411

GRAND METAL DOORS


