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Een oase van 
rust en ruimte
Rijdend door uitgestrekte vergezichten is 

daar ineens Oude-Tonge. Een oase van rust 

en ruimte op het Zuid-Hollandse eiland 

Goeree-Overflakkee. 

Op één van de allermooiste plekjes van het 

dorp, vlakbij de gezellige kleine jachthaven, 

verschijnt binnenkort ’t Sluishuys. 

Een kleinschalig appartementencomplex 

met 24 fraaie driekamerwoningen verdeeld 

over drie woonlagen (te bereiken met lift!). 

Alle appartementen zijn klaar voor de toe-

komst, want ze zijn gasloos en energiezuinig. 

En bovendien hebben ze allemaal een heerlijk 

en zonnig balkon op het zuidwesten. 

De woningen in ‘t Sluishuys zijn bestemd 

voor alle leeftijden. Dat past helemaal bij het 

gastvrije karakter van Oude-Tonge: iedereen

is er welkom.

Alexander: “Wij merken ook dat de belang-   

stelling voor het buiten de stad wonen steeds 

verder toeneemt. Onder andere project 

‘Thuishaven’ in Stellendam geniet grote 

belangstelling. Hier is de eerste fase van 15 

woningen afgerond en is er in de tweede 

fase van 17 woningen nog maar 1 te koop. 

Een derde fase ligt inmiddels ook al in de 

planning.” Het wonen op de Zuid-Hollandse 

eilanden heeft zijn voordelen. Ruimte en wijds 

wonen is gegarandeerd en de natuur is altijd 

binnen handbereik. Je zit op een half uur 

rijden van Rotterdam, de huizenprijzen zijn 

er gunstig en het is er door een uitstekend 

niveau voorzieningen kwalitatief goed wonen. 

Daarbij zijn er naast de vele jachthavens en 

kwalitatief goede horeca ook veel leuke plek-

ken om te recreëren. “ ‘t Sluishuys in Oude 

Tonge is een voorbeeld van een project waar 

dit perfect samen komt. Vanuit je apparte-

ment kijk je direct op de jachthaven maar heb 

je ook een schitterend wijds uitzicht over de 

uitgestrekte polders.”

“Net als bij onze andere projecten beheren 

wij het hele proces van begin tot eind van het 

project en stellen altijd de wensen van de 

koper centraal. Daarbij onderscheiden wij ons 

door woningen te ontwikkelen welke voldoen 

aan de hoogste eisen voor wat betreft energie- 

zuinigheid. Wij realiseren woningen die klimaat- 

neutraal, gasloos en duurzaam geproduceerd 

worden en kiezen er ook voor deze op grote 

schaal uit te voeren met een solarsysteem.”

“Zoals bekend houden wij van een uitdaging 

en hebben het lef en geduld om locaties te 

ontwikkelen die misschien niet altijd even 

voor de hand liggen. Door onze kennis en 

ervaring zien wij kansen die andere project-

Alexander Bouhuisen

Huydecoperstraat 17a 

3151 NC Hoek van Holland

I www.bouhuisen.nl

E bouhuisen@bouhuisen.nl

T 0174 - 615 544

Bouhuisen Groep Projectontwikkeling

KWALITEIT VAN LEVEN, 
RUIMTE EN DUURZAAMHEID 
VIND JE OP DE 
ZUIDHOLLANDSCHE EILANDEN
De Bouhuisen Groep, sinds begin dit jaar gevestigd in Hoek van Holland, is al 35 jaar 
projectontwikkelaar van de mooiste nieuwbouwprojecten van het Westland tot de 
Zuid-Hollandse eilanden. Dit jaar staan er met de ontwikkeling van onder andere een 
recreatiepark in Hellendoorn nog nieuwe mooie uitdagingen te wachten. Hierover meer in 
de december editie van Ophetleven! In deze editie speciale aandacht voor de projecten op 
‘het eiland’. Eigenaar Alexander Bouhuisen: “De projecten op de Zuid-Hollandse eilanden 
zijn één van onze specialiteiten. Zeker hier gaan kwalitatief en ruim wonen perfect samen 
met het bouwen van duurzame woningen.”

ontwikkelaars niet snel oppakken. Diekzigt in 

Middelharnis is hier weer een goed voorbeeld 

in. Hier is een oud Chinees restaurant gesloopt 

om plaats te maken voor moderne apparte-

menten in combinatie met multifunctionele 

winkelruimtes die naadloos aansluiten op de 

bestaande omgeving.”

DIEKZIGT: EEN VERRIJKING VOOR MIDDELHARNIS 

Met Diekzigt krijgt het dorpshart van Middelharnis er een schitterend gebouw 

bij. Diekzight bestaat uit twee commerciële ruimtes en vijf appartementen met

een hoogwaardige afwerking, gecombineerd met een eigentijdse architectuurstijl. 

Uiteraard in harmonie met de omringende bebouwing en gemoedelijke sfeer van 

het dorpshart. Je woont hier midden in het City Center Goeree-Overflakkee. 

Comfortabel en met alles in zich om te genieten van een sfeervolle woonbeleving.

Het mag dan het jongste dorp van 

Goeree-Overflakkee zijn, de rijke geschiedenis 

van Stellendam gaat meer dan 250 jaar terug. 

En de zee stroomt als een rode draad door 

zo’n beetje alle verhalen. Zo is Stellendam 

sinds jaar en dag een veilige thuishaven voor 

talloze vissersschepen. En misschien binnen-

kort ook wel voor u. Want ‘Thuishaven’ is de 

naam van een fraai nieuwbouwproject aan 

de zuidwestelijke rand van het dorp. 

De tweede fase bestaat uit tien fraaie 

hoekwoningen en zeven ruime tussen-

woningen, waarin het heerlijk thuiskomen 

is. En zorgeloos bovendien, want zelfs de 

energietransitie is er al voor u geregeld. 

Altijd al op een eiland willen wonen? 

Dan bent u meer dan welkom in Stellendam.

Welkom 
in Stellendam
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(08.30 uur) Edwin: “Het is heerlijk wakker 

worden hier aan het water. Na een eerste 

kopje koffie fiets ik lekker ontspannen het 

centrum in om ontbijt te halen. Broodjes bij 

bakker Ammerlaan in de Passage en even 

snel wat beleg halen bij slagerij Groeneveld.” 

(09.45 uur) Susanne: “Na het ontbijt lopen 

we samen met onze dochter naar het 

Wennekerpand waar wij op een regenachtige 

dag nog weleens een filmpje pakken. 

Lis danst hier iedere zaterdagochtend bij 

Ballet- en Dansstudio Schiedam - Vlaardingen. 

Ondertussen pakken wij ons eerste terrasje bij 

Coverstory Centrum Schiedam

VOOR EEN LEUKE 
DAG HOEF JE ECHT DE 
STAD NIET UIT

Lucas Drinkwinkel op de Grote Markt. 

Een lekkere cappuccino en even mensen 

kijken.” Edwin: “het leuke is dat je steeds 

meer nieuwe mensen ziet in Schiedam.” 

Met een knipoog: “We worden ook steeds 

vaker aangesproken door mensen die 

bijvoorbeeld op zoek zijn naar het Stedelijk of 

Jenevermuseum. Hartstikke leuk toch als we 

iemand beetje wegwijs kunnen maken?” 

(11.30 uur) Susanne: “Via de Hoogstraat lopen 

we terug naar huis. Zeker hier kun je lekker 

shoppen en vind je een keur aan allerlei leuke, 

kleinere ondernemers. Dat is ook wat we zo 

fijn vinden hier, het kleinschalige en de 

betrokkenheid van de ondernemers. Je krijgt 

echt persoonlijke aandacht. Daarom shop ik 

graag bij Vera van The Featherstore. Tijdens de 

‘Coronatijd’ ontdekten we de passie en het 

enthousiasme van Lovedeco ballondecoraties 

toen we dit voorjaar een ballonboeket voor 

ons nichtje wilden opsturen. We lopen ook 

zeker even langs bij Le Marché. De winkel van 

Larissa & Patricia, met prachtige meubels en 

gave woonaccessoires. Zij staan altijd voor je 

klaar om je enthousiast te adviseren over de 

inrichting van jouw huis, maar ook voor leuke 

cadeau ideeën kun je bij hen terecht! 

(13.00 uur) Edwin: “Sinds een tijdje hebben we 

een sloepje en zeker op een zonnige dag als 

deze varen we door  het centrum. Hierdoor 

beleef je de stad weer op een hele andere 

manier. Laatst hadden we een familiedag en 

Edwin Eikenbroek en Susanne van Dongen zijn geboren Schiedammers en wonen 
samen met hun dochter Lis aan de rand van het centrum op het voormalige terrein van 
een houtzagerij aan het water van de Nieuwe Haven. Speciaal voor Ophetleven! nemen ze 
ons mee op sleeptouw op hun ideale zaterdag in het centrum van Schiedam. 
Edwin: “Wij ervaren steeds opnieuw dat je voor een leuke dag echt de stad niet uit hoeft.” 
Susanne vult aan: “Zeker het laatste halfjaar zijn we ons eigen centrum nog meer gaan 
waarderen. Het centrum van Schiedam leeft en heeft van alles te bieden.” 
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Na de maart-editie kon een vervolg op 

‘het rondje’ Schiedam natuurlijk niet uitblijven. 

In deze editie twee enthousiaste inwoners van 

Schiedam aan het woord over hun geliefde 

stad en hun favoriete plekjes. Zo krijgen we 

weer een ander uniek inkijkje in deze 

veelzijdige stad.

Verder vind je in deze editie van Ophetleven! 

wederom een mooie diversiteit aan artikelen. 

Van heerlijk eten bij Palazzo, de nieuwe Bassie 

en Adriaan tentoonstelling in museum 

Vlaardingen, Padel ontdekken bij Racketsport 

Schiedam of kennismaken met de unieke 

designer Jonathan Christopher… 

Er valt opnieuw genoeg te beleven.

In het afgelopen halfjaar zijn een hoop zaken 

een beetje anders geweest dan we gewend 

zijn of zouden willen. Des te belangrijker dus 

om te genieten en er het beste van te maken 

in onze eigen omgeving. Ophetleven! wil daar 

zijn steentje aan bij blijven dragen met mooie 

artikelen over onze veelzijdige regio.

Geniet dus van het najaarszonnetje, 

steun elkaar en houd de ‘shop local’ gedachte, 

zeker richting de feestdagen, goed vast.

 

SANDER KORF

Reageren? sander@ophetleven.online

Voorwoord 
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BELEEF 
EAT PALAZZO 
SCHIEDAM

DELANGANZA

Edwin Eikenbroek, Susanne van Dongen en dochter Lis

HET KLEINSCHALIGE 
EN DE 
BETROKKENHEID 
VAN DE ONDERNEMERS 
VINDEN WIJ ZO 
FIJN HIER
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hebben we met hen een tochtje met de 

fluisterboot gemaakt. Ze waren echt heel 

positief verrast over het mooie historische 

karakter van de binnenstad.” 

(14.00 uur) Voor de lunch wordt aangelegd 

bij 1714 aan de sfeervolle Lange Haven. Hier 

word je gastvrij ontvangen en kun je heerlijk 

eten of een cocktail drinken. De ideale zater-

dagmiddag ontvouwt zich in het zonnetje op 

het ponton onder het genot van een heerlijk 

wijntje en speciaal biertje. 

(16.00 uur) “Voor Lis is de middag pas com-

pleet met een ijsje en dus varen we verder 

en bezoeken we ijssalon La Sorpresa voor een 

lekker ambachtelijk ijsje. Daarna lopen we 

ONTDEK 
NOG MEER 
SCHIEDAMSE 
HOTSPOTS
Centrummanager Kitty Buijtendijk 

onderschrijft dat steeds meer mensen 

Schiedam bezoeken en dat er veel 

leuke plekken en verborgen parels zijn 

om te ontdekken. Zeker ook in het 

najaar is de stad de moeite waard om 

te bezoeken, sfeervol, lekker om in te 

wandelen of in het najaarszonnetje 

een terrasje te pakken.

Wil jij ook de mooie plekken in het 

centrum van Schiedam ontdekken? 

Blader dan verder naar pagina 14. 

Hier vind je nog meer leuke hotspots 

om te gaan bekijken.

Check ook even 

www.schiedamcentrum.nl voor meer 

tips en de laatste nieuwtjes.

nog even langs de Korenbeurs om voor Lis 

een nieuw boek te lenen bij de bibliotheek. 

Ook een leuke tip trouwens: de bibliotheek 

organiseert veel leuke dingen voor kinderen. 

Lis is gek op de workshops en voorstellingen 

die hier worden gegeven, bijvoorbeeld in het 

kader van de Kinderboekenweek.” 

(17.00 uur) Vervolgens schuiven ze aan bij 

Café Sjiek, nog zo’n favoriete plek: “Ook hier 

is het heerlijk zitten en lekker borrelen in de 

namiddag, het zou zomaar kunnen dat we 

blijven hangen om een hapje te eten.” Zo aan 

het einde van de middag gekomen willen 

Edwin en Susanne nog een keer benadrukken 

hoe leuk het is om lekker je eigen stad in te 

duiken. “Er valt zoveel te genieten en te 

ontdekken, en je steunt er de lokale onder-

nemers ook nog mee! Kortom, we raden je 

het van harte aan, kom ook eens het gezellige 

centrum van Schiedam bekijken.”

De serre van het Hotel is de ideale plek om heerlijk in het najaarszonnetje te zitten. 
Uitzicht op het water, heerlijk ruim en sfeervol. Ook deze maand heeft de chef weer 
een heerlijk 3-gangenmenu naar de smaak van het seizoen samengesteld wat
garant staat voor culinair genieten.

HEERLIJK GENIETEN 
VAN HET NAJAAR BIJ 
HOTEL MAASSLUIS

WINACTIE 

HOTEL MAASSLUIS 
MAANDMENU 
VOOR 2 PERSONEN 

Wil jij deze winnen? Ga dan naar de 

Facebookpagina van Ophetleven! 

Like de actie voor 18 oktober en maak 

kans op dit heerlijke menu.

HOTEL MAASSLUIS

Govert van Wijnkade 48

3144 EG Maassluis

I www.hotelmaassluis.nl

E info@hotelmaassluis.nl

T 010-26 14 343

Zwaardvis 

Sashimi van zwaardvis 

met rode biet, olijven, 

tapioca 

Reepaté 

Cranberry compote, 

brioche brood, witlof, 

aceto balsamico 

Soep van

Westlandse groenten

Een dag variërende soep 

gemaakt van Westlandse 

kasgroenten

Runderbavette 

Roseval aardappel, 

spruiten, mais en sjalot jus 

Zalmforel 

Met kokkels, groene kool, 

pastinaak, schuimige saus 

van citroentijm 

Kaas

Selectie van drie kazen 

met bijpassend garnituur 

Surprise dessert 

Verrassing van onze chef 

met dagelijks variërende 

ingrediënten

Koffie Maassluis 

Koffie of thee 

geserveerd met friandises 

en Maassluise likeur 

MAANDMENU € 35.-
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Cees legt uit: “Stam was al jaren een begrip in 

Vlaardingen. Van oorsprong een feestzaal 

waar vooral veel bruiloften werden gegeven, 

en sinds de jaren negentig als eetcafé. We 

zitten natuurlijk ook op een uniek mooi plekje 

met ons terras op de markt voor het stadhuis 

en de kerk. Een heerlijke plek voor een borrel, 

een hapje eten of gewoon om lekker een 

avondje te blijven zitten na het eten. We zijn 

al vanaf 10 uur in de ochtend geopend voor 

koffie en gaan tot in de late uurtjes door.” 

Cees geeft aan dat het belangrijk is dat de ziel 

OPGEFRIST EETCAFÉ STAM

7 DAGEN PER WEEK GEZELLIGHEID 
EN VERTROUWDE BETAALBARE KWALITEIT

van het eetcafé behouden blijft. Dat zie je onder 

andere terug in de kaart waar vertrouwde 

gerechten als de bekende, heerlijke kwaliteit 

Saté en de Stamburger zijn gebleven. 

De keuze is overigens nog steeds ruim: vlees, 

vis, vegetarisch, ruime keuze in sauzen, diverse 

tapas en nieuw op het menu is een heerlijke 

paardenbiefstuk. Ook een goede wijnkaart 

ontbreekt natuurlijk niet. 

Het interieur is gemoderniseerd met een 

nieuwe bar, lounge gedeelte en leestafel in 

het voorste deel, en ook hoge tafels waar je 

gezellig aan kunt eten of borrelen. “We zijn 

nog een beetje onze identiteit aan het bepalen 

en proberen steeds weer nieuwe dingetjes toe 

te voegen. Zo hebben we inmiddels al 10 

speciaal-bieren onder de tap staan. We doen 

ons best het lekker gezellig te maken zodat 

je op ieder moment ongedwongen kunt

genieten.”

Markt 9

3131 CR Vlaardingen

E info@eetcafestam.nl

T 010 - 333 99 33

Sinds juni zijn de deuren van Eetcafé Stam aan de Markt in Vlaardingen weer geopend. 
Na de overname door Junior Flynn is er in het eerste halfjaar hard gewerkt om het bekende 
eetcafé op te frissen. Cees en Kelsey runnen samen het team. “We zijn nog steeds het 
gezellige eetcafé waar je voor een betaalbare prijs kwalitatief goed kunt eten. Maar wel 
in een fris nieuw jasje, gewoon een leuke plek voor iedereen. Van jong tot oud en voor 
ieder moment op de dag.”

De tentoonstelling over het leven van 

Bassie & Adriaan is ingedeeld in drie thema’s: 

The Crocksons, over hun beginjaren in acroba-

tiek, de diverse liveoptredens, waaronder het 

Circus Bassie & Adriaan, en hun ongekend 

succesvolle televisiecarrière. Ook krijgen fans 

een kijkje in het persoonlijke leven van de 

broers en kunnen ze bij de wall of fame alle 

awards en onderscheidingen van het 

kinderduo bewonderen.

LEUKE ACTIVITEITEN

Er is niet alleen veel te zien maar ook veel te 

doen. Er zijn allerlei leuke activiteiten in en om 

de tentoonstelling georganiseerd. Zo kun je 

selfies maken met diverse originele rekwisieten 

uit de tv-series, er is een knutselhoek voor de 

kids, een stadstour langs bekende plekken 

waar de series zijn opgenomen en een leuke 

familiespeurtocht waarin je samen op zoek 

kunt naar de schat aan herinneringen. 

Directeur Leanne Selles is erg blij met de 

tentoonstelling over Vlaardingens bekendste 

duo. “Het is ongekend wat deze twee nog 

steeds losmaken. Daarom is het zo bijzonder 

dat we ze kunnen eren met deze tentoon-

stelling, in het museum van de stad waar ze 

al meer dan 70 jaar onlosmakelijk mee zijn 

verbonden!“

PRAKTISCHE INFORMATIE:

Geopend van 14 oktober 2020 – 16 mei 2021

Dinsdag t/m zaterdag 10.00 – 17.00 uur, 

zondag 12.00- 17.00 uur.

Let op: In verband met de geldende corona-

maatregelen is de tentoonstelling alleen te 

bezoeken door vooraf online te reserveren 

via www.museumvlaardingen.nl/tickets.

Bij het bezoeken van de tentoonstelling 

wordt een gezondheidscheck gedaan. 

In het museum zijn diverse ontsmettings-

punten, ook dient de aangegeven loop-

richting aangehouden te worden.

Voor meer informatie: 

www.museumvlaardingen.nl

Tentoonstelling Bassie & Adriaan

EEN SCHAT AAN 
HERINNERINGEN
Vanaf 14 oktober brengt Museum Vlaardingen een ode aan het 
populaire kinderduo Bassie & Adriaan. De tentoonstelling is een 
aanrader voor jong en oud. Door de vele originele attributen, 
rekwisieten en foto- en filmmateriaal zal het bezoeken van de 
tentoonstelling voelen alsof je weer naar een aflevering of 
optreden van het illustere duo zit te kijken.

WINACTIE 

5X 2 VRIJKAARTEN
TENTOONSTELLING 
BASSIE & ADRIAAN

Heb jij ook zo’n zin om de tentoonstelling van dit beroemde 

duo te bezoeken? Museum Vlaardingen geeft 5x2 vrijkaarten 

weg. Ga naar de Facebookpagina van Ophetleven! Like de 

actie voor 18 oktober en maak kans op 1 van de 5 sets kaarten.

Westhavenkade 54 

3131 AG Vlaardingen

I www.museumvlaardingen.nl 

E info@museumvlaardingen.nl

T 010 - 434 87 22

Overzichtstentoonstelling met werk 
van de Vlaardingse kunstenaar Leen 
Droppert, die dit jaar 90 jaar is
geworden. 

Met modellen van beelden, grafisch 
werk, tekeningen en schilderijen, 
krijgt u een indruk van zijn veelzijdig 
artistiek leven, gewijd aan de kunsten. 

Bij de tentoonstelling is een fietsroute 
gemaakt, waarmee de kunstwerken 
in de buitenruimte in Vlaardingen 
kunnen worden bezocht. 

 

Museum Vlaardingen
Westhavenkade 54
3131 AG Vlaardingen
www.museumvlaardingen.nl

Meer
dan
het
oog 
kan
zien

t/m 15 november 2020

LEEN DROPPERT
NEGENTIG JAAR
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“De vraag is waar de uitdaging ligt bij de keuze 

voor een vloer. Zoekt u puur naar comfort en 

warmte of moet u rekening houden met 

vocht, oneffenheden of bijvoorbeeld grote 

temperatuurverschillen in huis? Zijn er kinderen 

in huis en ligt de behoefte vooral in een sterke 

vloer? Akoestiek is ook zo’n belangrijke keuze 

factor.” Het mooie is dus, zo verteld John, dat 

de PVC-vloer voldoet aan alle eisen en ver-

wachtingen die de moderne consument stelt 

aan de keuze voor een vloer in huis. Het ziet er 

prachtig uit, biedt comfort en warmte en voelt 

zacht aan als je erop loopt. Ook de akoestiek is 

perfect, geen gekraak of klikgeluiden, geluiden 

worden uitstekend gedempt. De vloer is 

‘deukvrij’ door de veerkrachtigheid. De vloer 

keert terug in zijn oorspronkelijke staat als de 

druk van hakken of stoelpoten weer wordt 

verlicht. “De sterke en stabiele kern van PVC 

biedt goede isolatie, warmte en koude hebben 

geen invloed op de vloer. Hetzelfde geldt voor 

vocht, de vloer is waterbestendig. PVC-vloeren 

bieden ook het hoogst haalbare rendement in 

combinatie met vloerververwarming.”

DUURZAAM EN ONDERHOUDSVRIENDELIJK

“Een ander groot voordeel is de duurzaamheid 

en onderhoudsvriendelijkheid. PVC-vloeren 

gaan lang mee en zijn gemakkelijk te onder-

houden. Dit is zeker ten opzichte van een 

houten vloer het grote voordeel. Wel de looks 

van hout, maar dan gewoon met een doekje 

met schoonmaakazijn te onderhouden.”

Overigens biedt JÉTÉ Woonidee ook PVC-

JÉTÉ WOONIDEE 
DE PVC-VLOEREN SPECIALIST

Al jaren is JÉTÉ Woonidee het vertrouwde adres voor het stofferen van uw complete woning. In deze editie lichten we een van de 
specialiteiten van JÉTÉ eruit; de PVC-vloer. Eigenaar John Terlouw: “Het grote voordeel van PVC-vloeren is dat je niet hoeft te kiezen 
tussen design en alle praktische eisen en verwachtingen waar een vloer aan moet voldoen. De oplossingen en designmogelijkheden van 
PVC-vloeren zijn eindeloos. Van uitgesproken en pure houtdessins tot onderscheidende steendessins, ze zorgen ervoor dat ook uw vloer 
een absolute blikvanger in huis wordt.”

JÉTÉ WOONIDEE

Govert van Wijnkade 27

3144 EE Maassluis

E info@jetewoonidee.nl

T 010 - 785 89 47

vloeren waarbij op innovatieve wijze de onder-

vloer in de PVC-vloer is geïntegreerd. Dit zorgt 

ervoor dat zij nog sneller kunnen plaatsen, met 

een nog betere geluidsdemping en een betere 

uitvlakking van bestaande vloeren, wat PVC erg 

geschikt maakt voor renovatieprojecten.

BREDE KEUZE IN STOFFERING EN 

ALTIJD EEN EERLIJK ADVIES

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 in Maassluis, 

gevestigd op de hoek van de Govert van 

Wijnkade en de Industrieweg, binnenkomt. 

Al 11 jaar zijn ze hier gevestigd en 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 verantwoorde-

lijk voor het uitvoeren van de opdrachten. 

Zij worden hierbij ondersteund door stoffeerder 

Mike en Jurgen, die gespecialiseerd is in 

montage van gordijnen en binnen-zonwering. 

Voor het op maat maken van de gordijnen 

wordt samengewerkt met een vast atelier.

John en Yvonne brengen ruim 30 jaar ervaring 

in de branche mee en bieden een ruime keuze 

aan stoffering voor de gehele woning. Van PVC- 

en laminaatvloeren tot tapijt en vinyl of marmo- 

leum, tot een breed assortiment gordijnen en 

vitrage. Van vouw- of rolgordijnen tot allerlei 

soorten lamellen en jaloezieën, alles is in huis. 

DE AKOESTIEK 
IS PERFECT, 
GEEN GEKRAAK 
OF KLIKGELUIDEN

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 ge-

voel 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. We kunnen werken met ieder 

budget en geven de klant altijd bedenktijd. 

Het is toch een keuze die je voor meerdere 

jaren maakt en waar je je iedere dag comfor-

tabel bij wilt voelen. Zijn we er samen uit, 

dan maken we een vervolgafspraak en gaan 

we alles op locatie inmeten. Omdat dit 

precisiewerk is, doen we dit altijd zelf.”

RUIME KEUZE AAN 
STOFFERING VOOR 
DE GEHELE WONING.
VAN PVC EN LAMINAAT- 
VLOEREN TOT TAPIJT 
EN VINYL OF 
MARMOLEUM, TOT EEN 
BREED ASSORTIMENT 
GORDIJNEN EN 
VITRAGE
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Kwaliteit hoeft niet altijd duur te zijn, dat bewijst de  
SLP collectie. Hier vind je een uitgebreide collectie  
matrassen, boxsprings, kussens en dekbedden.  
Niet onbelangrijk, de boxsprings en matrassen  
van SLP hebben een lengtemaat tot wel 240 cm!  

Tijdens Slaaptember 25% korting op onze 
SLP collectie.

Kies bewust voor
betaalbare kwaliteit
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SLP Family
boxspring

€ 2.385,- nu: 
€ 1.789,-*

Naam: Jelle
Adres:

 Amsterdam
Nederland

Geslacht: Man
Geboortedatum:
Nationaliteit:
Input v/d fysio:

Hoe gevonden:
Telefoon:
Email:
Wil nieuwsbrief: Nee

Omschrijving Waarde
Aantal metingen 3

Gemidelde duur actief 14:27:33
Gemiddelde duur ligging 14:22:21

ruutarepmet edleddimeG 35.2 °C

Omschrijving Waarde
Draaimomenten (van/naar P8
positie)

73

Draaimomenten (van/naar P4
positie)

49

Draaimomenten (P8posities) / uur 5
Draaimomenten (P4posities) / uur 3.4

P4 
Positie

Percentage Aantal Duur

Buik 2.4 % 1 00:20:51

Links 23.9 % 9 03:27:23

Rug 23.8 % 25 03:26:14

Rechts 49.4 % 18 07:08:41

Staand 0.5 % 4 00:04:24

P8 
Positie

Percentage Aantal Duur

Buik 0.2 % 1 00:01:37

Buik
Links

5.5 % 2 00:47:48

Links 20.5 % 8 02:57:49

Rug
Links

0.8 % 4 00:07:13

Rug 22.9 % 24 03:18:26

Rug
Rechts

7.3 % 11 01:03:10

Rechts 27.2 % 17 03:56:17

Buik
Rechts

15.1 % 9 02:10:49

Staand 0.5 % 3 00:04:24

Klantgegevens

Gemiddelde waardes
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Klantgegevens

Gemiddelde waardesSlaapID
Eigenlijk is het puur gokken, een bed kopen 
zonder te weten hoe je ligt. Daar heeft  
Beddenspecialist.nl iets op gevonden: 
De SlaapID-slaaptest. Dé manier om je 
slaapgedrag tot op de minuut en millimeter 
nauwkeurig in kaart te brengen.

• Vraag de gratis SlaapID-slaaptest 
 aan in onze winkel of via Slaapid.nl.
•  Neem de SlaapID-sensor mee naar  

huis en slaap drie nachten met dit 
slimme maatje. 

• Retourneer de SlaapID-sensor in 
 de winkel voor het uitlezen  
 en een 100% persoonlijk advies.

Maak nu vast een afspraak om  
deze SlaapID-sensor te reserveren.
www.slaapid.nl 

METEN = WETEN!
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Delaganza 

DE BESTE KWALITEIT 
HAARWERKEN

Het geheim van Delaganza? “Ik geef mijn

klanten alle aandacht, luister naar hun wensen 

en speel hier op in. Daarbij probeer ik altijd iets 

van mezelf erin te verwerken. Ik lever geen 

standaard maatwerk zoals andere pruikenmakers, 

maar ik kijk verder door een pruik te maken 

die echt bij iemand past. En ik werk hard: 

als je echt iets wilt, moet je ervoor gaan, vind ik. 

Soms ben ik tot diep in de nacht bezig voor 

een optimaal resultaat.” 

“Ik doe het nu 12 jaar en het gaat goed. 

Delaganza moet een merknaam worden die 

staat voor de beste kwaliteit haarwerken in 

Nederland. Mijn salon heeft een luxe uitstraling 

en dat gevoel wil ik mijn klanten ook geven. 

Soms komen ze helemaal depressief binnen 

omdat ze geen hoop meer hebben voor hun 

haar. Ik houd niet van opgeven en probeer 

altijd een oplossing te vinden. Toch denk ik 

weleens: o jee, gaat dit wel lukken? Maar aan 

het eind van de dag is het altijd gelukt. 

Dan ben ik trots op mezelf dat ik het toch 

maar mooi gedaan heb. Ik wil graag mensen 

blij maken en helpen er mooi uit te zien.”

De helft van Dela’s klanten komt hier om 

medische redenen, bijvoorbeeld vanwege 

haarverlies als gevolg van chemotherapie 

of de haarziekte alopecia. De andere helft heeft 

cosmetische redenen en kiezen voor bijvoor-

beeld weaves of extensions. “We hebben een 

uiteenlopende klantenkring. Van vrouwen 

met een uitkering tot miljonairs en bekende 

Nederlanders, we helpen iedereen.” 

DELAGANZA 

Broersveld 111  

3111 EE Schiedam

I www.delaganza.com

E info@delaganza.com

T 010 - 22 65 017

Dela Wosinu Gadri - gespecialiseerd in pruiken - werkte jaren vanuit huis, maar kon niet meer om 

het succes van de haarwerken heen. In 2018 opende ze een eigen salon in Schiedam. 

Door hard aan de slag te gaan en kwaliteit te leveren is haar naam nu overal bekend  

en mag ze veel bekende Nederlanders tot haar vaste klantenkring rekenen. 

DELAGANZA 
PUURHEID, 
SCHOONHEID 
EN BELEVING

SCHOONHEIDS-
BEHANDELINGEN

GEZICHTSBEHANDELING

Wil je een gezonde huid en er 

stralend uitzien? Kies dan voor één 

van de vele gezichtsbehandelingen 

van Delaganza. Delaganza maakt 

tijdens de schoonheidsbehandeling 

gebruik van de beste producten op 

de markt, zoals EmerginC.

MANICURE

Delaganza werkt alleen met 

gecertificeerde nagelstylistes die 

aan onze hoge kwaliteitseisen voldoen. 

Zo staan wij garant voor onze kwaliteit 

en hygiëne. Elke behandeling is afge-

stemd op je persoonlijke wensen en er 

wordt ruim de tijd voor je genomen. 

PEDICURE

Bij Delaganza wordt er bij een 

pedicurebehandeling alle zorg aan 

je voeten besteed. Je voeten worden 

heerlijk onder handen genomen door 

onze pedicure-specialist. Je kunt 

genieten van allerlei behandelingen, 

zoals cosmetische pedicure en 

spa pedicure.
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Verborgen parels
We horen het wel vaker, Schiedam is verrassend leuk! 

Verspreid over het centrum hebben we steeds meer specialiteiten 

op bijzondere plekjes. Een kek barretje waar je voor zowel vers 

gebrande koffie als een virgin cocktail terecht kunt. Een bieb met 

een binnen-tuin. Veggie pop ups. Ondernemers met lef zorgen 

voor een unieke beleving.

Vanuit de kamers van het hele smalle pand van B&B Elderflour, kun je 
breeduit turen over de Lange Haven. Het voormalig koetshuis is nog  
helemaal in oude staat. Logeren op deze prachtlocatie, naast het  
Jenevermuseum, wordt een nog groter feestje door het uitgebreide 
ontbijt. Met meel van molen ‘de Walvisch’ één van de hoogste molens ter 
wereld, bakt Libby zuurdesem brood en Robert zoete lekkernijen. 

“Ik heb leren bakken van mijn oma en vind het nog steeds magisch om  
met zo weinig zoiets lekkers te maken. Minutenlang kneden en dagen 
rijzen. Geen twee broden zijn gelijk. Misschien schaffen we ooit nog een  
            mixer aan”, lacht ze. “We zijn zo blij met ons plekje, nu beneden nog  
                      onze winkel openen, dan kan iedereen ervan genieten.”

                             Voor een aansprekend historisch hoekpand met prachtige  
                     halfronde entree staat een grote zwarte kunststof teckel.  
          Kinderen willen ermee op de foto en bezoekers van het centrum  
stappen, aangetrokken door de verrassende combinatie van oud en 
modern, vaak even binnen. Beatrice en Beryl verkopen eigen ontwerpen, 
aangevuld met houten speelgoed en diverse hebbedingetjes. “Bij ons vind 
je altijd een passend cadeau. 

Mijn dochter maakt prachtige muurdecoraties van dieren met bijpassende 
kussens. Al mijn kinderkleding is handwerk. We vinden het belangrijk dat het 
eerlijk is gemaakt. Een deel van de kleding maak ik met vlisco, deze kleurrijke 
stof wordt veel in Afrika gedragen. Onze producten zijn origineel en duur-
zaam, maar niet duur. We maken mensen liever blij met iets betaalbaars”.

De pandjes aan de Hoogstraat zijn een aantal jaar 
geleden in ere hersteld en nu is het de perfecte 
plek om je heerlijk terug te trekken. Wegdromen 
met je favoriete schrijver in een luie fauteuil of 
het laatste nieuws aan de leestafel. De intieme 
sfeer met de oude balken zorgt voor net dat 
beetje meer. De winkel heeft een breed assorti-
ment van kinderprenten- tot non-fictieboeken. 
Ook beginnende schrijvers bieden ze graag een 
kans. “Als er een boek uitkomt van een auteur 
uit Rijnmond hebben we er altijd een plekje voor. 
ln onze winkel laten we klanten zelf op ontdek-
kingstocht gaan. Mensen die nieuw zijn in de stad 
herkennen we meteen en verkopen we natuurlijk 
het Schiedams geschiedenisboek.”

Hap & Sap Kijk & Beleef Shop & Hop

Elderflour 
Magische meelanchonie

Schiedams Boekhuis 
Sterk verhaal

Eenmaal binnen in dit zwart-wit getegelde zaakje, 
kom je niet snel weer weg. En dat terwijl ze ook 
heerlijke koffie to go hebben. Met hun twintig 
soorten vers gebrande koffie en honderdvijftig 
soorten thee is er zoveel te ontdekken.

Moeder en dochter staan altijd voor hun klanten 
klaar. Je kunt bij ons alle kanten op van zwarte 
tot witte en groene thee, rooibos en natuurlijk 
fruit- en kruidenthee. Zeggen welke smaak het 
lekkerst is, dat is heel lastig. Thee is gewoon heel 
persoonlijk. Net als koffie trouwens. We hebben 
vele soorten bonen waaronder die van onze lokale 
koffiebrander: Branderij Luijendijk en van de 
Heilige Rotterdamse Boontjes. Je komt diverse 
van onze theesmaken ook tegen bij een aantal 
restaurants en winkels in het centrum. Laatst zei 
een klant nog: ‘Ik zat bij de kapper en die thee was 
echt verrukkelijk, die wil ik ook!’”

Expreszo koffie & Thee
Vakvrouwen 
met smaak

BEC again 
De winkel 
met het hondje... De speciaalzaak op de Broersvest is al jaren een 

begrip. Iets dat misschien niet iedereen weet, is dat 
zij een eigen humidor hebben. Een kamer waarin 
de uit hele bladeren gerolde sigaren, liggen. “In 
deze ruimte houden wij precies de goede lucht-
vochtigheid aan zodat de tabak niet uitdroogt”, 
vertelt eigenaar Mike. Samen met zijn vrouw Marja 
adviseert hij klanten over de verschillende soorten: 
van de bekende Cubaanse tot de minder bekende 
uit de Dominicaanse Republiek. “Wil je de duurste 
of de lekkerste?”, zeg ik wel vaker tegen mensen, 
over smaak valt niet te twisten. Laatst nog kwam 
een mevrouw allerlei soorten aanschaffen, toen ik 
vroeg waarvoor het was, vertelde zij voor ‘Flikken 
Maastricht’. Hij lacht: “Onze sigaren komen overal.”

Janse Tabak & Gifts
Voor bijzondere 
momenten

In het pittoreske pand op de hoek is deze stoere 
no-nonsens zaak gevestigd. Willem ‘zit’ al jaren 
in de kaas, een oud en simpel product: niks sjieks, 
gewoon goed. “In onze winkel heerst een prettige 
sfeer. We helpen onze klanten op een ongedwon-
gen manier, zo mag een stukje proeven natuurlijk 
altijd, we pakken gewoon de schaaf erbij. 

Onze Ouwe Schiedam en Ouwe Schiedamse geit 
zijn echt superlekker, die leveren we ook aan de 
verschillende horeca. De locatie op het plein is 
geweldig, klanten wippen op hun boodschappen-
rondje vaak nog even binnen: doe mij 
nog zo’n stukkie pittige-maar-o-zo-
smeuïge boerenkaas!”

The Cheese Store 
Stukkie oud 
Schiedam

Elderflour
Lange Haven 78 | 010 236 7232 | jeneverlogies.nl 

BEC again
Hoogstraat 78 | becagain.nl

Expreszo koffie & Thee
Hoogstraat 166 | 010 273 0133 | expreszokoffieenthee.nl

Schiedams Boekhuis
Hoogstraat 106 | 010 761 1352 | schiedamsboekhuis.nl

The Cheese Store
Land Van Belofte 13b | 06 51 799 199 | thecheesestore.nl

Janse Tabak & Gifts
Broersvest 8a | 010 426 8804

Lucas Drinkwinkel
Grote Markt 15 | 010 737 1319 | lucasdrinkwinkel.nl

Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112 | 010 246 3666 | stedelijkmuseumschiedam.nl

Jenevermuseum Schiedam
Ingang: Hoogstraat tussen nr 87 & 89 | 010 246 9676 | jenevermuseum.nl

The Feather Store
Hoogstraat 35 | 06 42 527 568 | thefeatherstore.nl

Love Deco ballondecoraties
Hoogstraat 37a | 06 36 386 000 | lovedeco.nl

Le Marché Interieur & Woondecoratie
Hoogstraat 125 | 010 273 0819 | interieurlemarche.nl

1714 Drinks & Bites
Lange Haven 24 - 26 | 010 426 8948 | 1714-schiedam.nl

IJssalon La Sorpresa
Hoogstraat 188 | 06 41 623 331 | ijssalonlasorpresa.nl

Café Sjiek
Oude Sluis 17 | 010 473 0476 | sjiek.info

Partí noten - koffie - chocolade
Nieuwe Passage 32 | 010 426 0868 | parti.nl

Beddenspecialist De Vos Burchart
Hoogstraat 172 | 010 426 8732 | beddenspecialist.nl

Bakker Ammerlaan
Nieuwe Passage 21 | 010 310 5905 | bakkerammerlaan.nl  

De Bibliotheek Schiedam
Lange Haven 145 | 010 714 6300 | debibliotheekschiedam.nl

Stripes Jeansstore
Hoogstraat 60-64 | 010 – 426 79 06 | stripes.nl

Jonathan Christopher
Hoogstraat 108-110 | 06 46 408 389 | jonathanchristopher.nl

Delaganza 
Broersvest 111 | 010 226 5017 | delaganza.com

Fluisterboot opstap punt  
Lange Haven - Hoek Vismarkt | 010  473 3000 | sdam.nl/zien-doen/ 
varen/info/rondvaart-fluisterboot
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schiedamcentrum.nl

Wat is er leuker dan na je 
rondje door Schiedam 
Centrum nog eens terug 
te komen en de stad vanaf het water te erVAREN? 
Stuur ons een foto van jou en je aankopen en wie 
weet win jij wel een tocht met sloepschiedam.nl
Actie geldig tot eind oktober. 
info@schiedamcentrum.nl
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Richard: “In samenwerking met Identity Games 

en producent Hasbro hebben we het spel 

ontwikkeld en helemaal Schiedams gemaakt. 

Zo hebben we de stations vervangen door de 

bekende Schiedamse molens, zijn alle straten 

en nutsbedrijven aangepast en is ook de 

vormgeving van het spel met de inhoud van 

de Kans- en Algemeen Fondskaarten helemaal 

op Schiedam afgestemd.” 

Olivia: “Wij spelen het zelf ook regelmatig met 

onze kinderen. Monopoly is en blijft toch een 

van de populairste bordspellen en door het 

lokale karakter worden kinderen nog eens 

extra in het spel getrokken. Van de Korenbeurs 

tot het Stedelijk Museum, alle bekende 

Schiedamse iconen zitten in het spel. Het zorgt 

gewoon voor een gezellige tijd aan de tafel 

thuis. Ik kan het alle Schiedammers dan ook 

van harte aanraden.”

CADEAUTIP: 
Schiedamse uitvoering Monopoly

EXTRA SPELPLEZIER DOOR 
SCHIEDAMS KARAKTER VAN HET SPEL
Na de succesvolle spaaractie van afgelopen najaar van AH De Wolf met de Schiedamse editie van het populaire bordspel is deze nu 
los te verkrijgen bij Primera De Wolf aan de Groenelaan in Schiedam. Initiatiefnemers en AH-ondernemers Richard van Breugelen en 
zijn vrouw Olivia De Wolf zijn nog steeds razend enthousiast over het spel: “We hebben erg veel leuke reacties gehad van mensen 
die het hebben gespeeld. Omdat het spel helemaal op maat op Schiedam is gebaseerd, is het natuurlijk een feest van herkenning, 
en dat geeft extra plezier bij het spelen.”

Het spel is verkrijgbaar bij de Primera aan de 

Groenelaan in de Gorzen. Leuk om als cadeau 

te geven of gewoon lekker zelf met je gezin 

te gaan spelen. Ook richting het einde van 

het jaar alvast een goede cadeautip om te 

onthouden. Olivia: “Voor de zakelijke markt 

kunnen we het spel ook in een aantrekkelijk 

pakket verwerken met lekkernijen en andere 

typisch Schiedamse producten.”

WINACTIE 

4 ORGINELE 
SCHIEDAMSE 
MONOPOLY

AH De Wolf stelt 4 Schiedamse 

Monopoly spellen beschikbaar. 

             Wil jij een van deze 

     spellen winnen? 

 

 Like dan voor 25 juli de

       Facebookpagina van Ophetleven! 

en maak kans op 1 van de 4 spellen.

A 300
A 300

A 320

STADHUIS
KORENBEURS

STEDELIJK 
MUSEUM

PROOSJE

A 350BETAAL A 100A 400

GROENELAAN
HAGASTRAAT

In de schitterende zaak zijn de stoffen promi- 

nent aanwezig. “Ik koop de reststoffen van de 

grote merken op. Deze stoffen zijn uniek en van 

de hoogste kwaliteit, maar ‘afgeschreven’ zodat 

we ze kunnen aanbieden voor betaalbare prijzen. 

Zo heb je al 100% wol vanaf 15 euro per meter en 

pure zijde vanaf 25 euro per meter. De stoffen 

worden verwerkt in de eigen ontwerpen of op 

maat gemaakte kleding voor onze klanten.”

OP MAAT GEMAAKTE KLEDING

“Mensen die hier komen voor de op maat 

gemaakte kleding weten meestal vrij goed wat 

ze willen qua design. Wij zijn er om hierbij te 

helpen en te adviseren over de keuze voor 

stoffen, pasvorm en de detaillering. In onze 

winkel en atelier heerst een open en ontspan-

nen sfeer waarin je jouw creativiteit de vrije 

loop kunt laten. Wat ons betreft kan het niet 

gek genoeg zijn. Waar het om gaat is wat jij 

wilt uitstralen met jouw kleding.” Jonathan 

weet waarover hij het heeft: “Ik heb met veel 

verschillende grote merken en mensen mogen 

werken. Dit heeft me enorm verrijkt in kennis en 

ervaring en helpt me jou te adviseren. Zeker de 

stofkeuze bepaalt in grote mate de haalbaar-

heid van je ontwerp. In ieder kledingstuk pro-

beer ik natuurlijk ook iets van mijzelf te stoppen 

om zo een aanvulling te zijn op jouw idee." 

"Het gaat om de kleine finesses zodat we het 

ontwerp samen kunnen vervolmaken tot een 

perfect eindproduct waarin jij helemaal 100% 

jezelf bent. Het zelfvertrouwen dat dit iemand 

Mode-ontwerper Jonathan Christopher

BETAALBAAR EN 
TOEGANKELIJK HIGH-END 

DESIGN EN MAATWERK 
"Mensen denken vaak dat high-end design en op maat gemaakte kleding 

duur en onbereikbaar is. Daarom hebben we ons afgelopen jaar bewust gevestigd in een 
winkelstraat zodat we een plek hebben waar mensen naartoe kunnen komen. Zie het als een 

creatieve maakplaats waar je kunt zien hoe de kleding wordt ontworpen en gemaakt en waar 
we jou kunnen helpen en adviseren.” In de winkel vind je zijn eigen collectie en kun je terecht 
voor betaalbare op maat gemaakte heren en dames designkleding. Daarnaast worden er, ook 

voor als je zelf kleding ontwerpt en maakt, unieke stoffen van grote labels als Versace en 
Armani verkocht, die je nergens anders zult vinden.

kan geven, geeft mij enorm veel voldoening. 

Op maat gemaakte kleding maak je voor het 

leven en is kleding waar je meer waardering 

voor hebt, iedere keer weer als je het draagt.”

JONATHAN CHRISTOPHER HOMME

Zijn eigen collectie heeft heel duidelijk een 

eigen ontwerphandschrift met een mix van 

zeer klassiek en uitgesproken streetwear. 

Draagbaarheid en kwaliteit zijn de speer-

punten en van alle stukken in zijn collectie is 

slechts 1 item per maat beschikbaar, wat het 

super exclusief maakt. Met prijzen vanaf 

125 euro voor een sweater of hoody is het ook 

verrassend betaalbaar. Jonathan Christopher 

won meerdere prijzen met zijn ontwerpen en 

werkte voor grote labels als Lagerfeld en  

Supertrash. Ook kleedt hij bekende personen 

als Waylon en David Guetta.

JONATHAN CHRISTOPHER HOMME

Hoogstraat 108-110

3111 HL  Schiedam

I www.jonathanchristopher.nl 
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Bedrijfsleider Yoni Poorthuis van all-you-can-eat concept Eat Palazzo in Schiedam 
constateert dat in deze Coronatijd mensen met een hoop onzekerheid zitten. “Is het 
wel veilig, is er voldoende afstand en met wie mogen we wel of niet aan tafel zitten? 
Terechte vragen, maar wij kunnen onze gasten geruststellen. In overleg vinden wij 
binnen de huidige regelgeving altijd een goede oplossing voor de tafelindeling van 
ieder gezelschap. Daarbij is onze hygiëne standaard aangepast en draagt ons personeel 
altijd een mondkapje en handschoenen. We kunnen u dan ook verzekeren dat u 
zorgeloos kunt genieten in de bij ons vertrouwde sfeer.”

Yoni: “Wij doen ons werk met passie en plezier. 

We houden ervan onze gasten helemaal in de 

watten te leggen en een heerlijke, zorgeloze 

avond genieten te laten beleven. Ons goed 

opgeleide personeel en unieke bedienings- 

concept zorgen voor rust in het restaurant, 

met onder andere een uitgebreid buffet 

voorgerechten, wok, Teppan Yaki, Sushi en 

een spectaculair toetjesbuffet met een echte 

chocoladefontein. Uniek aan het concept is 

dat alle drankjes zijn inbegrepen in de prijs 

van het arrangement. 

Yoni: “Een lekker biertje of heerlijk wijntje 

hoort er natuurlijk bij. Onze arrangementen 

zijn betaalbaar en afgestemd op de samen-

stelling van het gezelschap. Zo eten kinderen 

onder de 4 gratis en zijn er voor 65-plussers en 

kinderen boven de 4 aangepaste prijzen. 

Daarnaast kies je zelf de tijdsduur van je arran-

gement en bepaal je zo zelf het tempo waarin 

je wilt eten. Soms wil je gewoon even lekker 

snel een hapje eten, maar in het weekend 

bijvoorbeeld lekker ongedwongen en in alle 

rust uitgebreid dineren. Het fijne aan ons 

concept blijft dat je zelf de combinaties maakt 

van wat jij lekker vindt. Onze koks bereiden 

met passie jouw keuze ter plekke vers in de 

wok, op de Teppan Yaki of BBQ grill. Kwaliteit 

is gegarandeerd. Wij werken uitsluitend met 

eerlijke en pure ingrediënten en hebben alleen 

het beste in huis. Al ons vlees, vis, groenten en 

fruit is dagvers en altijd kwaliteitsklasse 1.”

Ook aan de kleine gasten is binnen Eat Palazzo 

gedacht, zodat ouders zelf ook lekker kunnen 

genieten. Er is een apart buffet voor kinderen 

en een eigen KidsPlaza. Hier kunnen de 

kinderen onder begeleiding van het animatie-

team heerlijk een filmpje kijken, geschminkt 

worden of zelf koekjes leren bakken in de 

kookstudio.

Yoni besluit: “Wij staan voor een fijne beleving 

en kwaliteitservaring in ons restaurant. Of je 

nu met zijn tweeën bent, met het hele gezin 

of een groep vrienden of collega’s, wij maken 

het iedereen naar de zin en respecteren één 

ieders wensen. We nodigen je van harte uit 

om het zelf te komen beleven.”

HOE WERKT PALAZZO?

Reservering, telefonisch of via de website is 

verplicht. Je maakt zelf een keuze uit de 

all-you-can-eat arrangementen van 1,5, 2,5, 

3 uur of V.I.P. (onbeperkt). In overleg bepalen 

we samen het tijdstip en de tafelopstelling, 

rekening houdend met de RIVM-richtlijnen 

en de samenstelling van uw gezelschap. 

Prijzen starten al vanaf € 30,50 en alle dranken 

(bier, wijn, fris, koffie en thee) zijn inbegrepen 

bij de prijs. Betalen bij voorkeur met PIN.

Beleef Eat Palazzo Schiedam

ZORGELOOS GENIETEN 
VAN DE AZIATISCHE KEUKEN 
MET WERELDSE INVLOEDEN

zodat wij op ieder moment kwaliteit en 

gastvrijheid kunnen garanderen. Het mag 

onze gast aan niets ontbreken!”

En dat zal ook niet snel gebeuren. Eat Palazzo 

biedt een enorm brede keuze aan kwaliteit 

Prinses Beatrixlaan 6

3121 JN Schiedam

I www.eatpalazzo.nl 

E info@eatpalazzo.nl

T 010 – 313 49 71

FB www.facebook.com/eatpalazzo 

In www.instagram.com/eatpalazzo

WINACTIE 

EEN AVOND 
GRENZELOOS 
GENIETEN VOOR 
4 PERSONEN!

Wil jij ook kans maken op een avond 

heerlijk genieten van de specialiteiten 

van Eat Palazzo voor 4 personen? 

Ga dan naar de Facebookpagina van 

Ophetleven! en like de actie voor

18 oktober.

PALAZZO AFHAALSERVICE & CADEAUBON

Wil jij thuis genieten van onze heerlijke 

gerechten? Dat kan door online te bestellen 

uit onze ruime keuze in thuismenu’s, Sushi-

to-go of losse hoofd- en nagerechten. Je krijgt 

bij de bestelling meteen door hoe laat je de 

bestelling kunt afhalen. Wil jij iemand verras-

sen met een lekker etentje? Denk dan ook 

eens aan de EAT PALAZZO cadeaubon, kijk 

voor meer informatie op onze website.

WIJ WERKEN 
UITSLUITEND MET 
EERLIJKE EN PURE 
INGREDIËNTEN 

WIL JIJ IEMAND 
VERRASSEN... 
DENK OOK EENS 
AAN DE EATPALAZZO 
CADEAUBON
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Volg ons via             passage.schiedam of             passageschiedam www.passageschiedam.nl

1e zondag van de maand 
KOOPZONDAG

Zaterdag 31 oktober
11.00 – 16.00 uur
Laat je verrassen door onze 
SUPRISE 
SHOPPER
en maak kans op  
gratis aankopen.

In het centrum is hard gewerkt aan de moder-

nisering en dat is te zien: nieuwe verlichting, 

meer groen en alles is weer strak geschilderd. 

Ook de parkeergarage waar je het eerste uur 

gratis parkeert is klantvriendelijker gemaakt. 

Ed vervolgt: “Wij willen klaar zijn voor de 

toekomst en blijven daar hard aan werken. 

Zo hebben we onlangs onze website geheel 

vernieuwd en aangepast aan de wensen van 

deze tijd. Ook is deze gekoppeld aan onze 

Facebooksite waar men  al onze activiteiten 

PASSAGE SCHIEDAM 
BESTAAT 25 JAAR
Ed Vriethoff, Readshop ondernemer en voorzitter van de winkeliersvereniging 
Passage Schiedam, was er vanaf het eerste moment bij en is nog steeds trots op 
het winkelcentrum. “We hebben een goede bezetting, een mooi winkelaanbod 
en in de afgelopen tijd heeft het centrum een ‘opfrisbeurt’ ondergaan. 
Het is hier prettig winkelen en we zijn klaar voor de toekomst. We hadden ons 
jubileum graag ‘groots’ willen vieren met onze klanten, maar zijn blij dat we 
de komende tijd in ieder geval weer wat leuke extra activiteiten kunnen 
organiseren. Zo maken de bezoekers kans om op zaterdag 31 oktober de suprise 
shopper te ontmoeten en een deel van de aankopen vergoed te krijgen.’’

kan volgen. We heten overigens sinds februari 

gewoon ‘Passage Schiedam’  en hebben dit 

jaar ook een fris nieuw logo gekregen.” 

“Omdat wij een verbindende functie hebben 

ten opzichte van de andere winkelgebieden in 

Schiedam vinden we het belangrijk samen te 

werken en te kijken hoe we de stad nog aan-

trekkelijker kunnen maken. Voor komend 

jaar hebben we hoge verwachtingen van de 

geplande aanpak van de Hoogstraat wanneer 

ook onze entree aan deze zijde grondig 

wordt aangepakt.”

Ed heeft tot slot nog een vriendelijk verzoek 

aan de bezoekers van het winkelcentrum: 

“Nu we richting de feestdagen gaan zou het 

erg fijn zijn als we rekening met elkaar 

houden en de aankopen voor Sint en Kerst 

wat meer gespreid kunnen worden. Als dit 

wat eerder gebeurt dan normaal, kunnen 

we iedereen de ruimte en de persoonlijke 

aandacht geven die zo gewaardeerd wordt.”

Op 1 augustus namen Hans Melaard en Jeroen de Krom de sleutel over van Tennis- en 
Badmintoncentrum Kethelhage. Het duo wil een toonaangevend racketsportcentrum 
worden waar diverse racketsporten en gezelligheid hand in hand gaan. Om deze ambitie 
meteen kracht bij te zetten is de horeca al flink aangepakt en zijn er 6 indoor padelbanen 
aangelegd. Hans: “Padel is enorm in opkomst en erg leuk om te doen. Iedereen kan 
binnen een half uur een potje meespelen.”

RACKETSPORT SCHIEDAM ZET 
DE TOON MET INTRODUCTIE PADEL

Jeroen: “Padel komt uit Spanje en is een 

combinatie van squash en tennis. Je speelt 

het met zijn vieren, en net als bij squash mag 

je gebruik maken van de zij- en achterwand. 

Dit geeft je vaak een ‘tweede’ kans om de rally 

door te spelen. Het leuke is dat het erg laag-

drempelig is en iedereen het snel kan leren. 

Het spel kent tevens veel variatie waardoor je 

nooit bent uitgeleerd. Het is daarnaast een 

tactisch spel, echt schaken en vooruitdenken 

wat je volgende slag wordt. Padel is typisch 

een sport waar gezelligheid bij hoort en een 

drankje en een hapje direct naast de baan 

worden genuttigd.” Hans: “Wij willen door-

groeien en racketsporten verder verankeren 

in de regio. Daarom hebben we onder 

andere de tennislerarenopleiding van de 

KNLTB hierheen gehaald. Maar we gaan het 

‘stap voor stap’ doen, inspelen op waar 

mensen behoefte aan hebben en zo een plek 

creëren waar je graag je vrije tijd doorbrengt.”

RACKETSPORT SCHIEDAM

Zoomweg 4

3123 EP Schiedam

I www.racketsportschiedam.nl

E info@racketsportschiedam.nl

T 010 - 470 66 83

WINACTIE 

PADEL CLINIC
VOOR VIER PERSONEN

Racketsport Schiedam geeft een 

clinic weg voor 4 personen inclusief 

materiaalhuur en een drankje, waarin 

je de basis van het spel leert spelen 

onder begeleiding van de nr. 1 van 

Nederland: Uriël Maarssen.

Ga naar de Facebookpagina van 

Ophetleven! Like de actie voor 18 oktober 

en maak kans op deze Padel clinic!
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alles zelf en kunnen onze klanten zo optimaal 

adviseren.” Marcel vult aan: “Ons assortiment is 

erg divers, nagenoeg alle landen zijn vertegen-

woordigd en ook hebben wij voor elke porte-

monnee een geschikte wijn. We vernieuwen 

voortdurend en hopen je zo steeds opnieuw te 

verrassen.” Marina: “In onze nieuwe winkel heb-

ben we meer ruimte om wijn te beleven en de 

beleving om wijn heen nog beter te kunnen 

laten zien, met mooie glazen, cadeaupakketten 

en accessoires. Daarnaast vind je bij ons een 

René van Tilborg, eigenaar van de Parti 
winkels in het centrum van Schiedam en 
Winkelcentrum Spaland, staat voor zijn 
product. “Noten zijn ontzettend goed voor 
je gezondheid en daarom voor iedereen een 
welkome dagelijkse aanvulling op je voe-
dingspatroon. Maar noten zijn natuurlijk 
vooral ook erg lekker, dus gun jezelf dat 
dagelijkse verwenmoment. Wij verkopen 
uitsluitend de best geselecteerde noten uit 
alle winstreken van de wereld, verwerken 
deze zelf en dat proef je aan de smaak.”

René licht verder toe: “Noten zijn te koop in 

vele verschillende soorten en kwaliteiten. Wij 

beschikken over een schat aan productkennis 

en richten ons op de inkoop van de kwalitatief 

beste noten. Zo halen we onze pecannoten uit 

Californië en komen onze walnoten altijd uit 

Frankrijk. Cashewnoten zijn het grootst en 

lekkerst als ze uit India komen. Noten komen 

‘rauw’ binnen, dat wil zeggen: onbewerkt. 

Hier in de zaak branden we de noten zelf 

zodat we altijd versproduct hebben liggen en 

deze warm mee kunnen geven met de klant.”

Het leuke aan zijn werk vindt René het contact 

met zijn klanten en de waardering die hij 

dagelijks terugziet. “Noten zijn echt een 

product waar je blij van wordt. Kwaliteit en 

versheid staan voorop, en dat proeft men. 

Het zorgt ervoor dat klanten terugkomen. 

De laatste jaren zie je dat steeds meer mensen 

ook de positieve werking van de plantaardige 

vetten en eiwitten op hun gezondheid begin-

nen te erkennen. Een handje noten per dag is 

aan te bevelen voor iedereen!”

CADEAUPAKKETTEN

Naast noten vind je bij Parti ook een lekker 

assortiment van aanvullende producten van 

hoge kwaliteit, zoals koffie & thee, Callebout 

chocolade, fruit, rijstcrackers & zoutjes en wijn 

& likeuren, of een speciaal biertje of heerlijke 

vruchtensap. Deze producten worden samen 

met de noten gecombineerd in diverse 

heerlijke cadeaupakketten. Wil jij iemand ook 

eens iets anders en origineels cadeau geven? 

Wij stellen het pakket van jouw voorkeur met 

zorg samen en verpakken dit altijd feestelijk. 

Pakketten zijn er in diverse prijsklassen en al 

verkrijgbaar vanaf  7 à 8 euro.

Parti Noten: de beste kwaliteit verse noten 
uit alle windstreken

NOTEN ZORGEN VOOR 
EEN LEKKER EN GEZOND 
DAGELIJKS VERWENMOMENT

PARTI SPALAND

Hof van Spaland 59

3121 CA Schiedam

T 010 - 470 76 61

PARTI CENTRUM

Nieuwe Passage 32

3111 EG Schiedam

T 010 - 426 08 68

PARTI DE TUINEN

De Tuinen 20

2671 NX Naaldwijk

T 0174 - 67 08 13

René van Tilburg

Fred: “Door de jaren heen hebben we ons 

gespecialiseerd in de betere merken dames-

mode en lingerie voor dames boven de 40. 

Met merken als Frank Walder, Gerry Weber, 

Roberto Sarto, Rabe, Triumph, Felina en 

Conturelle hebben we een kwalitatief goede 

collectie in huis. We volgen de moderne 

trends en richten ons op wat mooi is maar 

ook lekker comfortabel zit. 

We hebben een fraaie lijn nachtmode met 

nachthemden en pyjama’s. Maar bijvoorbeeld 

ook hele goede kwaliteit badjassen en nacht-

mode voor heren. Ons specialisme ligt verder 

in grotere maten lingerie die zowel comforta-

bel als elegant gedragen kunnen worden.”

Het is niet toevallig dat de gezellige koffietafel 

centraal in de winkel staat. Marian: “We vinden 

het belangrijk dat onze klanten zich op hun 

gemak voelen en in alle rust onder het genot 

van een kopje koffie kunnen uitzoeken wat ze 

mooi vinden. We houden ervan echt persoon-

lijke aandacht te geven en dat waarderen 

onze klanten. We merken overigens ook dat 

steeds meer dochters hier voor hun moeders 

komen. Veel oudere dames zijn slecht ter 

been of willen in deze corona-tijd geen risico 

Middelbosch: damesmode & lingerie specialist
 
KWALITEIT EN OUDERWETSE 
PERSOONLIJKE AANDACHT 
GAAN HAND IN HAND

nemen. De kleding kan gewoon mee naar 

huis worden genomen om te passen. Het is 

fijn dat we dat stukje vertrouwen kunnen 

geven. Je wilt toch zelf passen en voelen hoe 

het zit.”

MIDDELBOSCH MODE EN LINGERIE

Hof van Spaland 70

3121  CC Schiedam

I www.middelboschmode.nl

E info@middelboschmode.nl

T 010 - 47 18 433

Eigenaren Fred en Marian beschikken over een schat aan ervaring in de modebranche. Hun winkel 

in het Hof van Spaland is al 30 jaar een begrip in Schiedam en omstreken. Fred: “We staan bekend 

om onze persoonlijke service en ons zorgvuldig geselecteerde aanbod van de betere kwaliteits-

merken in damesmode en lingerie.” Marian: “Wij hebben heel veel vaste klanten, kennen hen goed 

en kunnen dan ook prima adviseren wat bij hen past.”

Dat de wijnhandel bekend staat om zijn 

knusse karakter en deskundige service is niet 

toevallig. Marcel en Marina hebben een eigen 

restaurant gerund en delen de passie voor wijn, 

vaak gecombineerd met lekker eten. Marina: 

“Wij houden van toegankelijkheid en transpa-

rantie. Bij ons geen ‘poeha’, wij willen iedereen 

laten genieten van lekkere wijnen. Wijn is de 

rode draad door ons leven. We hebben echt 

passie voor en kennis van ons vak. We willen 

weten hoe de wijn smaakt, dus proeven we 

Wijnhandel van Dijk neemt 
knusse karakter mee naar nieuw pand

HEERLIJKE WIJN VOOR 
EEN EERLIJKE PRIJS

steeds ruimere keuze aan lokaal gedestilleerd, 

whisky’s, speciaal bier en alcoholvrij. Reden 

genoeg dus om eens lekker te komen kijken 

en proeven!”

WIJNHANDEL VAN DIJK

Schiedamseweg 33

3121 JD Schiedam

I www.wijnhandelvandijk.nl

E info@wijnlekkerland.nl

T 06 - 10 92 82 91

Sinds 2015 hebben Marcel en Marina van Dijk hun eigen knusse wijnhandel. 
In 5 jaar tijd is het assortiment gegroeid naar ruim 500 wijnen met daarbij 
ook nog een deel gedistilleerd. Daarmee was de winkel letterlijk uit zijn 
jasje gegroeid. Daarom zijn ze per 1 oktober verhuist naar een ruimer pand 
aan de Schiedamseweg, voorheen ’t Ketheltje. “Ik kan u geruststellen,” 
zegt Marcel, “Alles blijft zoals het was; de gezelligheid, persoonlijke aan-
dacht en natuurlijk een goed advies over heerlijke wijn voor een eerlijke 
prijs. Alleen krijgen we meer ruimte om onze producten te presenteren.
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We werken met cosmetische behandelingen 

en lasertherapie en zijn gespecialiseerd in 

medische behandelingen. Het fijne aan dit 

werk is dat we mensen van alle leeftijden 

kunnen helpen. Zo helpen we baby’s, maar is 

onze oudste klant 115! En daar zijn we trots op,” 

besluit Mandy.

Dillenburgsingel 122

3136 ED Vlaardingen

I www.huidtherapie-gelderblom.nl

E info@huidtherapie-gelderblom.nl

T 010 - 73 71 733

Elvani Verzekeringen ontzorgt volledig

JE KUNT EROP VERTROUWEN DAT 
HET GOED EN SNEL GEREGELD IS

Zijn opa richtte het bedrijf al 56 jaar geleden op en nu na 35 jaar heeft 
Yennick Berrevoets als 3e generatie Elvani van zijn vader overgenomen. “De passie en

 specialisatie voor verzekeringen zit ons in het bloed. Wij ontzorgen hierin volledig 
en helpen particulieren, ondernemers en bedrijven bij het samenstellen van het best 

passende pakket verzekeringen tegen de scherpste prijs. Bij ons kun je jouw 
verzekeringszaken met een gerust hart uit handen geven. Snelheid, persoonlijk contact, 

gemak en het vertrouwen dat het goed geregeld is, zijn hierbij vanzelfsprekend.” 

“Het leukste aan dit vak vind ik het helpen van 

mensen en de diversiteit in onze klantenkring. 

Wij hebben contact van de slager tot een 

verhuisbedrijf en helpen mensen vaak met 

zowel zakelijke als privé verzekeringen. 

Als betrouwbare partner voor ondernemers 

en bedrijven houden wij ervan ons helemaal 

in jouw situatie en business in te leven, mee te 

denken en zorgen zo, op basis van jouw 

belangen, voor de best mogelijke samenstelling 

van jouw verzekeringspakket. Ons motto hierbij 

is: verzeker je alleen tegen financiële risico’s die 

je niet kunt veroorloven. Wij regelen alles met 

de verzekeraars, realiseren al snel een besparing 

en zorgen dat jouw pakket altijd up-to-date blijft.

Bij ons staat persoonlijke aandacht en service 

voorop. Je hebt een vast aanspreekpunt en wij 

zijn altijd bereikbaar. Wil je bijvoorbeeld je 

nieuwe auto verzekeren? Met één appje of 

telefoontje is dit geregeld zonder poespas. 

Bij Elvani houden we van transparantie 

en duidelijkheid en kunnen we je vanuit 

onze ervaring en deskundigheid altijd snel 

en goed helpen.”

ELVANI VERZEKERINGEN

Burg. Kampschoerstraat 65

2681 AC Monster

I  www.elvani.nl

E  info@elvani.nl

T   0174 - 24 72 40

Huidtherapie Gelderblom praktijk voor huid- en oedeemtherapie

WIJ KUNNEN HET GROOTSTE DEEL VAN 
HUID- EN OEDEEMPROBLEMEN SNEL EN 
EFFECTIEF BEHANDELEN EN HELPEN JE 
ZO EEN POSITIEVE VERANDERING 
TE REALISEREN
Huid- en oedeemproblemen zijn er in veel 
verschillende vormen en kunnen je veel 
ongemak en zelfs mentaal leed bezorgen. 
Mandy Gelderblom is met haar praktijk ge-
specialiseerd in het effectief verhelpen van 
deze problemen: “Wij merken dat er nog 
steeds veel onbekendheid is met dit gebied 
waardoor mensen er vaak te lang mee door-
lopen. Wat veel mensen niet weten is dat 
wij het grootste deel van huid- en oedeem-
problemen kunnen reduceren of verhelpen, 
ook als het gaat om chronische aandoeningen. 
Het mooie is dat we hiermee een positieve 
verandering in je leven kunnen realiseren 
en dat is waar wij energie van krijgen.” 

Mandy legt uit wat het probleem is: 

“Zeker over oedeem is veel onduidelijkheid. 

Kort gezegd: oedeem is overtollig vocht in 

meestal de armen, maar ook in benen of

andere plekken in het lichaam. Het kan erfelijk 

zijn of een gevolg van ziekte, en de klachten 

zijn vaak chronisch. Wij kunnen je leren 

omgaan met jouw oedeemprobleem. Zie je 

huid als je grootste en belangrijkste orgaan. 

Het gaat ons hele leven mee en wordt letter-

lijk door het leven getekend. Waar het om 

gaat is of je een probleem hebt waar je zelf 

iets mee wilt. Heb je er echt last van? 

Wij kunnen je helpen: of het nu gaat om 

een klein wratje, acne, een pigmentvlek die 

op een zichtbaar vervelende plek zit of om 

opgezwollen ledematen."

“We vinden het erg belangrijk om drempels 

weg te nemen en huidproblemen bespreek-

baar te maken. Daarom is iedere intake bij 

ons gratis en krijg je eerlijk advies over wat er 

mogelijk is met jouw huidvraag. Hierbij zorgen 

we ervoor dat jij je welkom voelt en krijg je alle 

persoonlijke aandacht bij de huidtherapeut 

bij wie jij je op je gemak voelt. Omdat huid- en 

zeker oedeemproblemen zo divers zijn is een 

stukje uitleg belangrijk om samen te bepalen 

wat voor jou effectief is."

”Onze visie is om je snel in een zo beperkt 

aantal mogelijke behandelingen te kunnen 

helpen. Niet eindeloos doorbehandelen, maar 

effectief bekijken wat nodig is en hier een 

doelgericht plan op maken. Daarom werken 

wij met de nieuwste technologie en doen we 

mee aan diverse onderzoeken om innovatie 

te stimuleren. In onze praktijk werken 

uitsluitend HBO opgeleide huidtherapeuten 

en worden we ondersteund door dermatolo-

gen, huisartsen en andere zorgprofessionals 

bij bijvoorbeeld een gecompliceerde wond. 

WIJ VERKOPEN 
JOUW SPULLEN

WWW.HANDELSHUISDEHARING.NL

VERKRIJGBAAR BIJ 
STRIPES SCHIEDAM OF 
WWW.STRIPES.NL

POST SCRIPTUM

Hof van Spaland 31

3121 CA Schiedam

I www.postscriptum.nl

E info@postscriptum.nl

T 010 - 471 23 13

BOEKHANDEL POST SCRIPTUM
Al jaren is het najaar bij boekhandel Post Scriptum één groot feest en 

dat zal dit jaar niet anders zijn. Kinderboekenweek, lezingen en alle 

aandacht voor jullie cadeauwensen in de feestmaand december; 

daarvoor moet je in het Hof van Spaland zijn. Juist nu is een persoonlijk 

advies belangrijk en dat kunnen eigenaren Marijke en Gerben en hun 

collega's Julia, Brenda en Ruud als geen ander. Van dat herontdekte 

pareltje tot de spannendste thriller en van het grappigste kinderboek 

tot de lekkerste kookboeken; hier vind je het allemaal.

Dus koop ook je boeken, tijdschriften, kerstkaarten en andere cadeau-

artikelen lokaal, en dat kan ook online! 

Want op www.postscriptum.nl kun je ook alle boeken bestellen en wor-

den ze de volgende dag gratis thuisbezorgd. Gewoon vanuit je luie stoel. 

Dus koop lokaal, ook online. En zeg nou zelf: een boek is toch het mooi-

ste cadeau? Voor een ander of voor jezelf.

Mandy Gelderblom
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fieks zoekt wat we nog niet op de plank 

hebben staan. We nodigen u van harte uit 

om ook eens bij ons te komen kijken.”

BOEKHANDEL HET KEIZERRIJK

Noordvliet 27

3142 CH Maassluis

I www.hetkeijzerrijk.nl

E info@hetkeizerrijk.nl

T 010 – 59 23 298

“Maar zonder gekheid,” vervolgt Onno, “Ik ben 

trots dat ik als literatuurliefhebber de boek-

handel heb kunnen voortzetten. Specialisten 

worden toch steeds schaarser. Gelukkig merk 

ik dat steeds meer mensen het belangrijk 

vinden dat winkels als die van mij kunnen 

voortbestaan. Hier kun je heerlijk in alle rust 

grasduinen in onze grote en diverse collectie 

boeken. Wij hebben goede contacten met 

uitgevers en proberen voortdurend een 

actueel en interessant assortiment samen te 

stellen. In het drie verdiepingen tellende pand 

hebben we een keur aan titels van literatuur 

tot gezondheid en van kinderboeken tot theo-

logie.” Samen met enkele trouwe medewerkers 

zorgt Onno voor persoonlijke aandacht en 

sfeer in het oude pandje. “Als klant word je 

bij ons ‘gekend’. We kunnen ons steeds beter 

inleven en titels adviseren die bij u passen. 

We gaan graag op zoek wanneer u iets speci-

Boekhandel het Keizerrijk

IN ALLE RUST ZOEKEN 
NAAR DE MOOISTE BOEKEN

Aan de Noordvliet in Maassluis vind je boekhandel Het Keizerrijk. 
Gevestigd in een schitterend monumentaal pandje uit 1900 met 
karakteristieke gevels. Onno Huiberts is de trotse eigenaar en 
nam vorig jaar februari de boekhandel over. “We hebben een 
naam hoog te houden want er wordt nogal eens gezegd dat wij 
een van de mooiste boekwinkeltjes van Zuid-Holland hebben,” 
zegt Onno met een knipoog.
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HIGHLIGHTS

BOEK KAARTEN OP STADSGEHOORZAAL.NL

Vr 9 okt Trio Tango Extremo

Di 20 okt

Vr 16 okt Let’s be Gypsies XL

Over een kleine mol... (2+)

Vr 23 okt Enge Buren

Za 24 okt Koffie met de StadsVrienden

Zo 25 okt Klassiek op zondag

Za 31 okt Zing Nederlands Met Me

Za 7 nov X-Posure: Open Podium

Vr 13 nov George en Eran worden racisten

Za 14 nov Sanne Wallis de Vries

Zo 15 nov Pieten Pret

Vr 20 nov Niels Geusebroek

Do 3 dec Ronald Snijders

Vr 11 dec Nesim El Ahmadi

De SekszusjesZa 10 okt

Overzichtstentoonstelling met werk 
van de Vlaardingse kunstenaar Leen 
Droppert, die dit jaar 90 jaar is
geworden. 

Met modellen van beelden, grafisch 
werk, tekeningen en schilderijen, 
krijgt u een indruk van zijn veelzijdig 
artistiek leven, gewijd aan de kunsten. 

Bij de tentoonstelling is een fietsroute 
gemaakt, waarmee de kunstwerken 
in de buitenruimte in Vlaardingen 
kunnen worden bezocht. 

 

Museum Vlaardingen
Westhavenkade 54
3131 AG Vlaardingen
www.museumvlaardingen.nl

Meer
dan
het
oog 
kan
zien

t/m 15 november 2020

LEEN DROPPERT
NEGENTIG JAAR

BOEK KAARTEN OP 
THEATERKONINGSHOF.NL

VRIJDAG 27 NOVEMBER
NESSIM EL AHMADI

NESSIM 
EL AHMADI (14+) 
In TaBoe! vertelt hij over 
zijn Islamitische opvoeding, 
de ontvoering en het 
huwelijk met zijn christelijke 
vrouw. Nesim is jong, 
onbevangen en gretig. 
Ben jij er klaar voor?

4 okt You can’t stop the beat

7 okt A star is born Cinema Koningshof

8 okt Renée van Wegberg 

16 okt Fuse Live

17 okt Schoolreisje naar het strand (2+) 
Peppa Pig live

21 okt Meester Kikker Cinema Koningshof Kids

23 okt JB Meijers 

30 okt Ako Taher

31 okt Boom, like that!

1 nov Ernst, Bobbie en de rest

4 nov Fuck de liefde Cinema Koningshof

5 nov Cedric Muchall & Lennard Toma Fuck it!

7 nov Freek de Jonge

13 nov Oude liefde Cinema Koningshof

19 nov Lebbis

WOENSDAG 23 DECEMBER 
STERRIN’S REPTIELENREIS

STERRIN’S REPTIELENREIS (8+) 
Interactieve familievoorstelling. Sterrin Smalbrugge laat zien 
hoe bijzonder en waardevol slangen, krokodillen en hagedissen 
eigenlijk zijn. Tijdens de reis ontmoet je een paar van Sterrin's 
vrienden die geweldig werk doen voor reptielen.

AGENDA


