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Bouhuisen Groep projectontwikkeling

Eigenaar Jeroen de Bloois: “We hebben de
afgelopen periode de zaak lekker opgefrist.
Alles is nieuw geverfd en we hebben ons terras

uitnodigt tot samen delen en het uitproberen

flink uit kunnen breiden tot 70 plaatsen.

van de vele smaken. Maar ook voor een lunch

Reservering voor het buitenterras is niet nodig,

of een borrel kun je natuurlijk bij ons terecht.

je kunt gewoon lekker aan komen waaien.

Wij zijn iedere dag van 11.00 tot 01.00 uur ’s

Binnen is het aantal plaatsen voor het diner

nachts geopend.”

3-GANGEN DINER

lende gerechtjes zijn als vertrouwd vers bereid.

ENJOY

Ga naar de Facebookpagina van

Natuurlijk hebben we wel de samenstelling

Wilhelminaplein 3

Ophetleven!

weer wat aangepast om je te blijven verrassen.”

2671 GR Naaldwijk

Like voor 25 juli de actie en maak kans

KWALITEIT,
DUURZAAMHEID
EN NET DAT
BEETJE EXTRA

WINACTIE

VOOR TWEE

teruggebracht naar 28 en is wel een reservering nodig. Onze planken met steeds 6 verschil-

De Bouhuisen Groep is al 35 jaar project-

expertise naar binnen en kunnen we met be-

I

www.enjoyetenendrinken.nl

ontwikkelaar van de mooiste nieuwbouw-

trouwbare partners op alle vlakken kwaliteit

“Van een Spaanse tot Japanse of vegetarische

E

info@enjoyetenendrinken.nl

De Gardenier heeft een kleinschalige

projecten van het Westland tot de Zuid-

leveren. Afgelopen jaren onderscheiden wij ons

plank, de keuze is groot. Het leuke is dat het

T

0174 - 625 517

opzet, goed voor luxueus wonen in een

Hollandse eilanden. Eigenaar Alexander

door woningen te ontwikkelen welke voldoen

dorpse setting. Gesitueerd als een op

Bouhuisen: “Wij beheren het hele proces

aan de hoogste eisen voor wat betreft energie-

zich staand woondomein aan de

van begin tot eind van het project en stellen

zuinigheid. Wij realiseren woningen die klimaat-

Noordweg, aan de rand van Den Haag.

altijd de wensen van de koper centraal.

neutraal, gasloos en duurzaam geproduceerd

Met 8 royale twee-onder-één kap

Dat is ook de reden dat wij de verkoop van

worden en kiezen er ook voor deze op grote

woningen, met water aan diverse zijden

onze projecten ook zelf doen. Wij doen net

schaal uit te voeren met een solarssysteem.

combineert de Gardenier het beste van

dat beetje extra om onze klanten zo optimaal

Door al deze nieuwe eisen is de complexiteit

twee werelden!

mogelijk van dienst te kunnen zijn. Een

toegenomen en de planning nog belangrijker

gelukkige koper, dat is waar het om draait.

geworden. Wij overzien het hele traject en

De Gardenier biedt een kleine woon-

Een huis bouwen kan iedereen… een nieuw

stellen heldere doelen zodat het hele proces in

ambiance met een eigen identiteit en

thuis creëren voor de nieuwe bewoners vergt

de juiste volgorde verloopt. Van het aanvragen

intimiteit. In de buurt en de omgeving

kunde en inlevingsvermogen.”

van een vergunning tot het vormgeven van het

op deze heerlijke prijs.

Hotel-Restaurant
Inn Naeldwyk

INTIEM BOETIEKHOTEL MET
FRANSE KEUKEN

Eenmaal thuis waan je je in rust.

WINACTIE

OVERNACHTING

INCLUSIEF ONTBIJT
VOOR TWEE PERSONEN

Alexander: “Wij houden van een uitdaging en

gestemd.”

Sinds augustus vorig jaar is er een pareltje

In de tuinkamer, grenzend aan de open keuken,

van een boetiekhotel gevestigd in Naaldwijk.

kun je heerlijk in de serre zitten, onder het

De types Oleander en Magnolia (aan de

kelen die misschien niet altijd even voor de

Katja en Jonathan zijn de trotse eigenaren en

glazen dak. De open keuken is het domein

Noordweg zijde) hebben extra grote

hand liggen. Door onze kennis en ervaring zie

hebben zelf de inrichting van het vier kamers

van Katja en geïnspireerd op de Franse keuken,

kavels. Ze staan als woonblokken los

wij kansen die andere projectontwikkelaars niet

tellende hotel-restaurant ontworpen. “In deze

maar dan net even anders: “We onderscheiden

van elkaar. Met een tuitgevel aan de

snel oppakken. Het grote voordeel is dat we als

regio is niet veel keus qua hotels, dus toen de

ons door heerlijke vleesgerechten, zoals een

voorzijde of achterzijde.

klein bedrijf snel kunnen handelen en beslissen.

kans kwam om hier te starten hebben we die

Procureur, en bereiden bijvoorbeeld zelf de

met beide handen aangegrepen. We hebben

carpaccio van verse tenderloin. Natuurlijk

De vier woningen aan de zuidkant

projecten. Door onze achtergrond in de verkoop

gekozen voor een klassieke stijl maar zijn

hebben we ook een ruime keuze aan heerlijke

(types Camelia en Sering) liggen ge-

ontwikkelen wij de plannen vanuit het perspec-

ook voorzien van al het moderne comfort en

kwaliteitswijnen.”

schakeld aan elkaar. Dit zijn stijlvolle

tief van de toekomstige bewoner. Dit zorgt voor

en robuuste woningen met veel

een zeer positief effect op de kans van slagen

Bouhuisen Groep Projectontwikkeling

van een project.”

Huydecoperstraat 17a

gemak dat je maar kunt wensen. Om onze

2

concept, alles moet goed op elkaar worden af-

kun je terecht voor allerlei activiteiten.
hebben het lef en geduld om locaties te ontwik-

Dit is gunstig voor de doorlooptijd van onze

Ga naar de Facebookpagina van

gasten optimale persoonlijke aandacht te

Wilhelminaplein 2

leefruimte. Deze woningen hebben

Ophetleven!

kunnen geven hebben we bewust de keuze

2671GR Naaldwijk

diepe achtertuinen, direct aan het

Like voor 25 juli de actie en maak kans

gemaakt voor een wat intiemere opzet. Bij ons

I

www.inn-naeldwyk.nl

water en gesitueerd op het zonnige

“Kenmerkend voor onze werkwijze is dat we nog

I

www.bouhuisen.nl

op deze fantastische prijs.

voel je je echt gast.”

E

info@inn-naeldwyk.nl

zuiden.

veel meer de samenwerking met onze lokale

E

bouhuisen@bouhuisen.nl

T

06 - 188 668 32

partners opzoeken. Zo halen we veel specifieke

T

0174 - 615 544
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gaan. Het Stadsstrand heeft er nu al de stad

17

KADE40

naar het water getrokken en ervoor gezorgd

18

Bibliotheek Maassluis

Door de veranderde wereld waarin we leven

dat mensen met andere ogen naar dit unieke

18

Bibliotheek Schiedam

heeft het iets langer geduurd om deze nieuwe

gebied zijn gaan kijken.”

19

Museum Vlaardingen

editie te kunnen maken. Maar we zijn trots

19

Museum Schiedam

dat we ook in deze editie weer vele mooie

19

Theater Koningshof

ondernemers in het licht kunnen zetten.

vuurtoren, de grote blikvanger van het Stadsstrand en sinds vorig jaar omgebouwd tot
een volwaardige uitgifte voor lekker eten en

2e Editie stadsstrand Vlaardingen

drinken. Guido: “Als stichting huren wij de

ONGEDWONGEN
GENIETEN OP UNIEKE PLEK
LANGS DE NIEUWE MAAS

de vuurtorenkap’, die zorgen voor het onder-

vuurtoren van de stichting ‘De vrienden van
houd van dit unieke object. Op termijn zal de

14

Stadsgehoorzaal

Voorwoord

industrie, cultuur en recreatie goed samen-

Wat natuurlijk ook het oog trekt is de oude
Guido de Jong

HANDELSHUIS
DE HARING

4

FLYNNS

COLOFON

Zeker nu wil Ophetleven! nog meer laten zien
wat er in eigen regio te zien, te doen en te
koop is. Zo kunnen we deze zomer gelukkig
Bouhuisen

genieten van de tweede editie van het

10

JETE Woonidee

Stadsstrand. Inspirerend ook hoe deze groep

20

De Graaf kasten

mensen er samen met vele vrijwilligers een

vuurtoren een vaste plek gaan krijgen in de

feest van maakt.

herontwikkeling van de KW-haven of het

Uitgever: Ophetleven! +Marketing

Maas-Deltapark, en zo behouden blijven voor

Hoofdredactie: Sander Korf

Vlaardingen. Voor nu kijken we ernaar uit om

Tekstcorrecties: Roelof Broekman

een mooie 2e editie van het Stadsstrand te

Op de coverfoto: Guido de Jong

6

Wat ook gaaf is om te zien, is dat er veel
creativiteit en saamhorigheid is onder
Handelshuis de Haring

ondernemers en dat men elkaar steunt waar

gaan draaien op deze schitterende plek. Dus

Vormgeving: JIP Concept & Creatie

11

Past-Elle

mogelijk. Een mooi voorbeeld vinden we in

Organisator Guido de Jong raakt niet uitgepraat over de unieke ligging van het Stadsstrand

kom zeker een keer kijken en ervaar zelf hoe

Fotografie: Tycho’s Eye Photography

12

STRIPES

Handelshuis de Haring waar kleinere

in de KW-haven aan de oever van de Nieuwe Maas: “Wij willen zo veel mogelijk Vlaardingers

heerlijk het hier is!”

Website: Webcare4All

13

Haarimport

ondernemers elkaar versterken en de kans

Drukwerk: Koninklijke Drukkerij

13

Winkelcentrum De Passage

krijgen hun spullen te verkopen.

en regiogenoten laten genieten van deze plek. Er valt hier zo veel te zien op het water, het
hoort bij ons en het verveelt nooit. Afgelopen jaar is het Stadsstrand ook een inspirerende

Programma en informatie

Em. De Jong

‘vrijplaats’ gebleken waar cultuur, muziek, sport en een goed feestje samenkomen in een

Van begin juli tot eind september kun je weer

Verspreiding: SPOTTA

Ook deze editie hebben we diverse leuke

ongedwongen en ontspannen sfeer. Die lijn willen we graag dit jaar doortrekken, volgens

van iedere vrijdag tot zondag van ’s ochtends

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

acties met allerlei leuke prijzen van lokale

de nu geldende corona-maatregelen en samen met de vele partijen die hier hun steentje

10.00 uur tot eind van de avond 00.00 uur

Vlaardingen, Maassluis en Midden-Delfland

ondernemers. Zeker even liken op onze

aan bijdragen.”

terecht op het Stadsstrand. Reserveren is

en op 100 hightraffic locaties (Bibliotheken,

niet nodig en er is voldoende ruimte voor de

theaters, musea, horeca en retail)

Guido vervolgt: “Dat is ook de kracht van dit

Guido vormt samen met Rory Dickhoff en

inachtneming van de huidige RIVM-richt-

project: deze plek geeft energie en zorgt voor

Robbert van Egmond het bestuur van de

lijnen. Afgelopen jaar hebben al meer dan

Ophetleven! Het +Magazine voor de

synergie. Het is zo geweldig om te zien dat

stichting ‘De KWartiermakers’: “Samen

10.000 mensen kennis gemaakt met deze

Waterweg verschijnt 5x per jaar.

mensen en bedrijven het leuk vinden en

organiseren we diverse activiteiten die ervoor

unieke plek.

De volgende editie verschijnt eind

spontaan iets willen bijdragen. Afgelopen jaar

moeten gaan zorgen dat mensen de KW-

zijn hier heel veel leuke dingen gedaan en

haven gaan ervaren als een gebied waar

Voor een compleet programma, actuele

georganiseerd. Van een kampvuur tot een

nieuw leven in wordt geblazen. In de komen-

informatie en alle mogelijkheden die het

kunstproject, sportclinic of een spontaan

de jaren wordt het gebied stevig aangepakt,

Stadsstrand biedt, bezoek de website:

muziekoptreden: het strand brengt het beste

wat moet resulteren in een aantrekkelijke

www.hetstadsstrand.nl of

Volg ons ook op

in mensen naar boven.”

rivierzone waar wonen, werken, haven,

Facebookpagina: hetstadsstrand.

of op www.ophetleven.online

4
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Facebookpagina maar ook zeker niet vergeten
9

Melati

om de lokale winkels, horeca en cultuur te
bezoeken. Er valt in eigen omgeving een hoop
te genieten dus steun uw lokale ondernemer!

8

De Vos Burchart

8

Golfbaan Delfland

Reageren? Mail:

12

Delaganza

redactie@ophetleven.online

17

De Ergo

september 2020

SANDER KORF
Reageren? sander@ophetleven.online
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STUDIO HOOGWATER
De Vlaardinger Bert Grimmerink, eigenaar van Studio Hoogwater,
huurt een vitrine in het handelshuis. Studio Hoogwater faciliteert
workshops en individuele begeleiding in het creëren van beeldjes,
sculpturen en schilderijen. Het gebruikte materiaal is powertex.

PLATENBEURS 18 JULI 2020
Na de succesvolle eerste editie in 2019
organiseren de Vinyljunkies op zaterdag 18 juli
de tweede editie van de Vlaardingse platenbeurs.
Dus mis jij nog die ene favoriete elpee in je
collectie? Kom lekker grasduinen in onze
platenbakken. Er zijn meer dan 5.000 elpees en
Cd’s op voorraad. Speciaal ter gelegenheid van
de beurs verloot het Haringhuis een unieke

De werkruimte van de studio is door de sluiting van De Watertoren in
het Hof (tijdelijk) gesloten. De activiteiten, zoals het organiseren van de
workshops, gaan in het thuis-atelier van Bert gewoon door. “Met het
tentoonstellen van de beeldjes en sculpturen in het handelshuis maak
ik op een leuke wijze reclame voor de studio. Ik verkoop daar ook
'doe het zelf pakketten' voor thuis. Creatief bezig zijn is een weldaad
voor je mentale welzijn. Het brengt mij tot een heerlijke innerlijke rust.
Deze ontspanning door creatief bezig te zijn breng ik graag over op
andere mensen.”

Gouden elpee van Elton John onder de bezoekers.

GIJS MUSIC DISC COUNTER
Bij Gijs Music Disc Counter vind je een brede selectie aan mooie lp's

We zien je graag zaterdag 18 juli!

en cd's. Ook vind je er allerlei leuke artikelen die iets met muziek te
maken hebben zoals een miniatuur gitaartje.
Gewoon leuk als hebbedingetjes of als leuk cadeau of om de eigen

Sylvia en dochter Layla

STUDIO HOOGWATER

Handelshuis de Haring

verzameling aan te vullen.

I www. studiohoogwater.nl

WIJ HELPEN LOKALE
ONDERNEMERS HUN
SPULLEN AAN DE MAN
TE BRENGEN

E studiohoogwater@kpnmail.com

Kom eens langs in het Haringhuis en laat je verrassen onder het genot

T 010-435 79 74

van een lekkere kop koffie of thee.

JOKE’S 60’/70’
WOONACCESSOIRES

ROSITA’S
LIFESTYLE
In het winkeltje van Rosita vind je

Jos en Sylvia Lukassen, initiatiefnemers van het Handelshuis, lichten toe:

een breed aanbod van leuke

“Sinds kort zijn we gevestigd aan de Westhavenkade direct naast het

verwerkt. Ook zijn Gravilux reclamemakers en

Houd jij ook zo van die Vintage

woonaccessoires en cadeau en

terrassenplein aan de Westhavenplaats. Wij werken volgens het shop-in-shop

Gemware Apps, Websites en SAAS Products

jaren 60 en 70 stijl met zijn unieke kleuren en stijl? Wij hebben een

geschenk artikelen. Het unieke is

principe. Ondernemers kunnen hier een stukje ruimte huren en wij zorgen

in het handelshuis gevestigd.

grote en leuke collectie vintage woonaccessoires die jouw woning

dat veel items kunnen worden

helemaal afmaken. Van een emaillen vergiet, potten en pannen tot

gepersonaliseerd en naar jouw

ervoor dat hun spullen worden verkocht. Zie ons als een kleine lokale Bijenkorf
waar je naast gezellig winkelen ook even lekker een kopje koffie met een

Jos en zijn vrouw Sylvia zorgen voor een

leuke lampen en mooie ouderwetse huishoudelijke apparaten, in

specifieke wens op maat worden

heerlijk vegan taartje kunt nuttigen op ons terras.”

gezellig praatje en een heerlijke kop koffie.

onze shop in het Handelshuis vind je het allemaal! Groetjes Joke

gemaakt. Denk hierbij aan het

Hierbij wordt de specialiteit van dochter Layla

verwerken van je naam in muur

geserveerd: vegan taartjes onder de naam

en glasdecoraties of decoratie-

In het Handelshuis is het altijd gezellig en het

jouw spullen. Vanuit de app kun je ook je voor-

Loela. Het Handelshuis heeft zowel binnen als

heeft ook een sterk sociaal karakter. Jos: “Wij

raad beheren, prijzen aanpassen en naar wens

buiten een ruim aantal zitplaatsen. Dus kom

willen ondernemers helpen die niet zelf de

nieuwe artikelen toevoegen.”

eens langs als je in de buurt bent, je bent van

middelen hebben om een winkel op te zetten.

harte welkom!

Denk bijvoorbeeld aan webshops die een

In het handelshuis vind je een mooie verza-

fysieke plek zoeken om hun producten te laten

meling lokale producten. Van vintage spullen

zien of lokale ondernemers die te klein zijn om

tot een schitterende collectie kunstwerken

HANDELSHUIS DE HARING

een eigen winkel op te kunnen zetten. Wij

(www.graviluxart.nl) en Lifestyle artikelen.

werken met een slimme app die je op je telefoon kunt installeren. Alle producten zijn voor-

INDOFOOD2GO

ZOEK JIJ IETS
NIEUWS VOOR
IN HUIS OF BEN
JE OPZOEK NAAR
EEN ORGINEEL
CADEAU...

stickers. Ook kunnen we kleding,
SHOP NU OOK ONLINE

kussens en bijvoorbeeld schorten

Onze producten

I

indofood2go.nl

bedrukken met persoonlijke tek-

• Sambals, spekkoeken, kroepoek

E

info@indofood2go.nl

sten zodat je iemand een echt

ONTVANG
15% KORTING
tegen inlevering van
deze bon.

• Bamisoep, Boemboes

uniek en origineel cadeau kunt

• Rijststomers, wokpannen

geven. Een andere leuke optie is

• Bonsai

om je cadeau in te laten blikken.

Westhavenkade 5-7

• Indische koekjes

Naast onze decoratieve assorti-

Uniek is ook het ruime assortiment aan

3131 AB Vlaardingen

• en nog veel meer....

ment bakken we zelf ook

ROSITA LIFESTYLE

Vlaardingse Popart#vld souvenirs, zoals

I

www.handelshuisdeharing.nl

VOLG ONS OP

Vlaardingse ijzerkoekjes op maat

I

www.rositaslifestyle.nl

zien van een label en gekoppeld aan deze app.

mokken en T-shirts, waarin allerlei afbeeldingen

E

info@handelshuisdeharing.nl

FACEBOOK EN INSTAGRAM

zoals harinkjes, hartjes, snorretjes,

E

info@rositaslifestyle.nl

Zo heb je realtime inzicht in de verkoop van

van bekende plaatsen en personen zijn

T

06 - 245 127 18

haasjes en nog veel meer.

T

06 - 232 411 11
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SLAAPZEKER MET SLAAPID
SLAAPTEST VAN DE VOS BURCHART
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 2012 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 helpen bij
het maken van een passende en goede keuze uit de brede collectie die wij voeren.”
“Wij bekijken bij u thuis uw persoonlijke slaap-

graag bij u thuis om u een passend advies te

situatie. Vervolgens slaapt u gewoon thuis 3

geven of uw huidige slaapsituatie te bekijken.

manier afscheid kunt nemen en waarbij de

nachten met de SlaapID sensor. Hoe je geslapen

Na de aankoop monteren en bezorgen wij

overledene samen met de nabestaanden en

hebt wordt nauwkeurig uitgelezen. Zowel de

gratis, nemen uw oude matrassen retour en

hun wensen centraal staan. We beschikken

slaaphouding, de slaapbeweging, het slaap-

bieden u de beste garanties.

over alle denkbare faciliteiten, zoals onze flexi-

klimaat als jouw slaapritme worden inzichtelijk.

Bovendien ontvangt u in juli en augustus tot

bel in te delen afscheidszaal voor maximaal 50

Deze informatie is essentieel en gebruiken we

€ 200,- korting op uw oude matras."

personen, twee 24-uurskamers en de modern-

om samen te bepalen welk bed, matras of

ste visuele en audio-techniek. Met elk budget

hoofdkussen nu echt helemaal bij jou past.

Beddenspecialist De Vos Burchart

kunnen we werken en alles is bespreekbaar.

Wij bieden je toegankelijk, persoonlijk en onaf-

Hoogstraat 172 - 174

Zo wilden onlangs de nabestaanden een hele

hankelijk slaapadvies en werken volledig vol-

3111 HP Schiedam

kampeerplek neerzetten tijdens de afscheids-

gens Corona protocol. Indien gewenst kunnen

I

www.bednodig.nl

plechtigheid, inclusief tent en fiets. Dit omdat

wij een afdeling voor u sluiten. Ook kunnen wij

T

010 - 426 8732

de overledene graag wilde dat zijn passie voor

buiten onze reguliere openingstijden onze

LET OP: in juli hanteren wij aangepaste

deuren voor u openen. Bent u niet in staat om

openingstijden, raadpleeg de website

naar de winkel toe te komen, dan komen wij

voor meer informatie.

het buitenleven voelbaar was bij zijn afscheid.”
Christian van der Gaag

“Wat mensen zich niet altijd realiseren is dat

Melati Uitvaartzorg opent
memoricentrum in Vlaardingen

IEDEREEN VERDIENT EEN
MOOI AFSCHEID

een mooi afscheid kan helpen bij de verwerking van het verlies van een dierbare. Na de
afscheidsceremonie blijven we betrokken en
bieden nazorg waar nodig. Er komen veel
zaken op de nabestaanden af en daarom
bieden wij tot een jaar na het afscheid online
kosteloze ondersteuning op bijvoorbeeld
administratief gebied. Dit tekent onze betrokkenheid. Wij zijn er om een passend afscheid

Op 4 juli aanstaande opent het nieuwe Memoricentrum haar deuren. Eigenaar en

te realiseren en ondersteunen iedereen van

initiatiefnemer Christian van der Gaag van Melati uitvaartzorg is trots en legt uit waarom

jong tot oud, wie je ook bent of waar je ook

hij dit centrum heeft gerealiseerd. “Er zijn in Vlaardingen en directe omgeving nog te

maar vandaan komt, van sober tot uitbundig.”

weinig mogelijkheden om op een echt passende manier afscheid te kunnen nemen van
onze dierbaren. Met het Memoricentrum creëren we een eigentijdse locatie waar alle
middelen aanwezig zijn om het maatwerk en de persoonlijke aandacht te kunnen bieden
waar Melati voor staat. Iedereen verdient een mooi afscheid waarbij de wensen en
herinneringen aan de mens centraal staan.”

NEEM EEN
KIJKJE ACHTER
DE SCHERMEN!
WWW.OPHETLEVEN.ONLINE
8
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Christian vervolgt: “De dood blijkt soms nog

op een vlekkeloos afscheid. Hierbij nemen

een beladen thema. Toch zien we steeds meer

we alle tijd die nodig is om te luisteren naar

dat mensen het omarmen en accepteren als

de wensen en zijn we altijd bereikbaar voor

onderdeel van het leven zelf. Ik merk dat ik

de familie.”

door mijn werk als uitvaartverzorger juist heb
geleerd om van het leven te houden. Het is

Met het nieuwe Memoricentrum is Christian

Memoricentrum Vlaardingen

mooi en dankbaar werk en een bijzonder

in staat nog meer persoonlijke aandacht te

Over de dammen 4

proces om korte tijd zo dicht bij een familie

geven: “Standaard is niet meer van deze tijd.

3136 KA Vlaardingen

te mogen staan. In die korte tijd doen we er

Mensen willen steeds meer zelf de regie bij

I

www.melati-uitvaartzorg.nl

alles aan om de familie zo veel mogelijk te

een afscheid. Het Memoricentrum is een

E

info@melati-uitvaartzorg.nl

ontzorgen zodat zij zich kunnen concentreren

gastvrije, warme plek waar je op jouw eigen

T

010 - 23 06 845

WWW.OPHETLEVEN.ONLINE
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OP HET LEVEN!

Lingerie & mamacare specialist
Past-Elle

WIJ ZIJN ER
VOOR IEDERE
VROUW EN ZORGEN
ERVOOR DAT JIJ JE
100% LEKKER VOELT
IN DE LINGERIE
DIE JOU HET
BESTE PAST
Eigenaressen Merel en Marieke vallen maar meteen met de
deur in huis: “Wij merken toch nog wel wat drempelvrees bij

JÉTÉ Woonidee

ALTIJD EEN EERLIJK
INTERIEURADVIES

voelen. Zijn we er samen uit, dan maken we

vrouwen omdat het kiezen van lingerie heel persoonlijk is. Een-

een vervolgafspraak en gaan we alles op

maal binnen is de vrees snel weg. Omdat wij als specialist voor

locatie inmeten.”

iedere vrouw de juiste producten in huis hebben, kunnen wij
perfect met jou meedenken en aangeven wat jou het beste

John vervolgt: “Advies en kennis maken ons

past. Of je nu jong of oud bent, cupmaat A of J hebt, of speciale

tot specialist. Mensen weten niet altijd welke

borstprothese lingerie nodig hebt: wij stellen jou op je gemak

mogelijkheden er liggen en worden hier posi-

en vinden in alle rust en privacy de perfecte oplossing voor jou.”

John en Yvonne Terlouw zijn al ruim 30 jaar actief in de woninginrichting branche. Sinds 10 jaar

tief verrast. Neem bijvoorbeeld de veel voor-

zijn ze met hun winkel gevestigd in Maassluis, op de hoek van de Govert van Wijnkade en de

komende situatie dat men wil overstappen

Industrieweg. John: “Wij hebben een enorme keuze in alle mogelijke soorten stoffering en zijn

van een plavuizenvloer met vloerverwarming

gespecialiseerd in PVC-vloeren en het stofferen van trappen. Daarbij hechten we grote waarde

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

Marieke: “We merken in onze gesprekken met

nog 3 lingeriestylisten, allemaal verschillende

operatie. Dan is dit de perfecte oplossing om je

aan het geven van een eerlijk advies. We stofferen uw volledige woning, kunnen werken met

dat de hele vloer eruit moet worden gehakt.

klanten dat er veel vragen leven bij vrouwen als

types met ieder hun eigen stijl. “Het is hier een

weer zelfverzekerd te laten voelen.”

ieder budget, bieden een vast aanspreekpunt en leveren altijd kwaliteit.”

Maar door de vloer te behandelen met een

het gaat om het vinden van een perfect passen-

gezellige en ontspannen boel. Dus schroom niet

hechtprimer, hierna te egaliseren en hier de

de bh. Er is ook zo veel keus en zo veel mogelijk.

Merel en Marieke

bij ons binnen te stappen. Een goede bh kost

Marieke benadrukt daarbij de ruimte en de pri-

Jété Woonidee is een echt en hecht familie-

we bijna alles op voorraad van ons ruime

nieuwe PVC-vloer op te verlijmen, is dit niet

Het mooie aan ons vak is dat als vrouwen zich

iets meer geld, maar is het dubbel waard. Het

vacy die de ruime winkel biedt: “Wij beschikken

bedrijf waar persoonlijke aandacht en service

aanbod aan kwaliteitsmerken. Tapijt en vinyl

nodig. De gehele vloer komt slechts 6 mm

openstellen en zich op hun gemak voelen, wij

versterkt je silhouet en biedt het juiste comfort

over heerlijk ruime paskamers en ook over een

centraal staan en de klant koning is. Dat merk

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

omhoog en bovendien is het warmte-

op ons best zijn. Het geeft veel voldoening als

door de kwaliteit van de stoffen en beugels.”

speciale paskamer die kan worden afgesloten

je meteen als je de winkel binnenkomt. Hier

ruimte om dit zelf te voelen en te bekijken.

rendement optimaal doordat er geen onder-

een vrouw zich volkomen zelfverzekerd voelt in

word je altijd geholpen door Yvonne of haar

Veel keuzes in interieur worden toch gemaakt

vloer tussen ligt. Met deze werkwijze bespaar

wat ze aanschaft.”

schoondochter Zoë. Op de drukke momenten

op het gevoel bij de stof of het materiaal.

je sloopkosten van de oude vloer en scheelt

is ook dochter Kelly in de zaak te vinden. John

Wij vinden het belangrijk om een eerlijk en

het bovendien ook heel veel rommel.”

Past-elle mag gezien worden als een echte

om een borstprothese te kunnen aanmeten

en zijn zoon Tom zijn samen met hun team

transparant advies te geven. Met iedere klant

specialist voor deze regio. In de schitterende

en de daarbij behorende lingerie.

verantwoordelijk voor het uitvoeren van de

nemen we de tijd die nodig is en denken we

zaak vind je naast luxe lingerie onder andere

Merel: “Tegenwoordig wordt er veel gebruik

PAST-ELLE LINGERIE

opdrachten.

op alle mogelijke manieren mee. Vervolgens

Jété Woonidee

badmode, beenmode, corrigerend ondergoed,

gemaakt van ‘shapers’, dit zijn flinterdunne

Korte Hoogstraat 21a

schetsen we een reële prijsopgaaf. Hierna ge-

Govert van Wijnkade 27

nachtkleding en sport en comfort bh’s. Merel en

deelprotheses die een cupmaat verschil kunnen

3131 BH Vlaardingen

Yvonne: “Wij vinden het fijn om klanten bij ons

ven we de klant altijd bedenktijd. Het is toch

3144 EE Maassluis

Marieke spreken een brede groep vrouwen aan.

corrigeren. Niet iedereen heeft van nature twee

I www.past-elle.nl

in de showroom te hebben zodat we direct

een keuze die je voor meerdere jaren maakt

E

info@jetewoonidee.nl

Zo wordt er zowel sportieve als kanten lingerie

gelijke borsten. Maar het kan ook zijn dat er een

E info@past-elle.nl

een goed advies kunnen geven. Hier hebben

en waar je je iedere dag comfortabel bij wilt

T

010 - 785 8947

ingekocht. Ze werken samen met een team van

verschil is ontstaan na een borstsparende

T 010 - 434 23 99

10
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voor persoonlijk advies of het aanmeten van een
Beide dames zijn gecertificeerd Mamacare

beha of prothese. Wij staan voor je klaar en

specialist, wat wil zeggen dat ze zijn opgeleid

helpen je graag!”

WWW.OPHETLEVEN.ONLINE
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Stripes Jeansstore

Haarimport

OOK ONLINE HERKENBAAR
DOOR DE PERSOONLIJKE AANPAK

ALLES VOOR PROFESSIONELE
HAARVERZORGING

Eigenaar Maurice Haverkamp gaat graag met zijn tijd mee en vernieuwt binnen zijn

Haarimport is een echte specialist en vervult een groothandelsfunctie voor de kappers

bedrijf waar hij kan. “Onze veranderde digitale aanwezigheid is daar een goed voorbeeld van.

branche en distribueert gerenommeerde merken als L’Oréal Professionel en Schwarzkopf.

In eerste instantie waren we met onze website vooral een ‘online etalage’ om je te oriënteren

Victor van Ham: “Deze merken kun je dan ook in onze winkels kopen. Onze klanten komen

voordat je naar de winkel kwam. Nu zijn we een volwaardige webshop waar je als verlengstuk

hier voor de betere en luxere haarverzorgingsproducten, maar vooral ook voor ons

van de winkel direct kunt shoppen uit een ruim en actueel aanbod. Daarnaast proberen we

specialistisch advies."

WINACTIE

ook via onze sociale kanalen het spontane, ongedwongen gevoel van onze winkels over te
brengen, natuurlijk met een vleugje humor en een dikke knipoog.”

"Dat specialisme bouw je niet zomaar op.

negen maanden durende kappersopleiding

Na mijn studie heb ik alle facetten binnen ons

verzorgen. Daarnaast willen we ook meer

herkenbaar gezicht. Of je nu bij ons in de

bedrijf doorlopen en dat zorgt ervoor dat de

kennis delen door het online aanbieden van

winkel komt of via de webshop shopt: het

kennis van generatie op generatie wordt over-

trainingsvideo’s en gaan we meer workshops

moet hetzelfde persoonlijke gevoel geven.

gedragen en behouden blijft. Dat wordt ge-

voor particulieren organiseren, voor mensen

Wij willen mensen het gevoel geven dat ze

waardeerd door onze klanten die net dat beetje

die alles willen weten over de optimale

Bedrijfsleider Jim, die de spil is in het beheren

welkom zijn en dat er naar hun wensen wordt

extra aandacht aan hun haar willen geven.”

verzorging van je haar, verftechniek of

van de digitale kant van Stripes, vult aan:

geluisterd.” Maurice besluit: “Uiteindelijk willen

“We vinden het leuk iets van onszelf te laten

we met onze persoonlijke en vertrouwde

“Voor de toekomst willen we dat Haarimport

zien en het zo persoonlijk mogelijk te maken.

service het verschil maken, ook als je bij ons

steeds meer een rol als kennisinstituut

Door zelf in de kleding te poseren op Facebook,

online shopt. Binnen de regio Maasdijk, Maas-

WWW.STRIPES.NL

gaat vervullen. Niet veel mensen weten

HAARIMPORT

af en toe filmpjes te plaatsen of een blog te

sluis, Vlaardingen en Schiedam bezorgen wij

FACEBOOK Stripesjeansstore

bijvoorbeeld dat we in onze vestiging in de

Lange Kerkstraat 17 - 19

schrijven, hebben we nu ook online een

iedere bestelling hoogstpersoonlijk bij U thuis.”

INSTAGRAM stripesjeansstore

Hoogstraat in Vlaardingen al jarenlang een

3111 NN Schiedam

bijvoorbeeld haar-uitgroei.” Interesse?
Bel 010 – 426 82 89 voor meer informatie.

HAARVERZORGINGSPAKKET ELGON
T.W.V. € 75,Wil jij dit pakket met onder andere
shampoo, conditioner, een masker en
2 hairstylingproducten naar keuze
winnen?
Like dan voor 25 juli de actie op de
Facebookpagina van Ophetleven.

Delaganza

JOUW STIJL ONZE CREATIE!
Beautysalon Delaganza van ondernemersechtpaar Dela en Marouf 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, technieken en volgens het Corona Kappersprotocol. Dela werkte voor
tv-programma’s en als haarstylist voor beroemdheden als Amanda Balk en Fayah Lourens.
Haar bekendheid bouwde ze op met op maat gemaakte haarstukken en pruiken.

LEZERSACTIE

Marouf: “We hebben er bewust voor gekozen

brekende technologieën en innovatie. Delaganza

een breder beauty concept neer te zetten. Er is

is ook een gecertifieerde CND Shellac luxe salon.

steeds meer aandacht voor persoonlijke verzor-

Onze ultraluxe pedicure en manicure unit heeft

ging en wij spelen hierop in met een breed aan-

een relaxerende, lounge-achtige opstelling die

T.W.V. € 120,-

bod aan beauty behandelingen." Dela vult aan:

speciaal is ontworpen voor een ontspannende

“Een bezoek aan onze salon is een ontspannen

en heerlijke behandeling. Ervaar gelukzaligheid

90 minuten genieten van een

belevenis. Ons team bestaat uit topspecialisten

van vingers tot tenen. Graag helpen we jou er

en gediplomeerde schoonheidsspecialistes die

ook gezond en stralend uit te zien!”

ANTI-AGING
TREATMENT
Cleansing, scrub, Connective tissue
massage, Meso therapy,
protocell special mask & day cream.

basis van jouw persoonlijke wensen. Wij werken

DELAGANZA

met gerenommeerde en vooruitstrevende

Broersvest 111 | 3111 EE Schiedam

Like de actie voor 25 juli op de

producten zoals emerginC, rawceuticals en

I

www.delaganza.com

scientific organics. Deze producten combineren

E

info@delaganza.com

de beste ingrediënten uit de natuur met baan-

T

010 - 226 5017

Facebookpagina van Ophetleven!

12

een behandeling op maat samenstellen op
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OP HET LEVEN!

WINACTIE

5 ZAKEN MET IEDER
HUN EIGEN KARAKTER

DINER

Flynn’s:

VOOR TWEE

Eten in Flynn's aan de haven is een pure
belevenis. Flynn’s staat voor vakmanschap

Ook zo’n fan van een heerlijke

en oprecht vriendelijke service. Flynn’s is

grote steak of gegrilde vis.

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

Speciaal voor de lezers van

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

Ophetleven! geeft Flynn’s
een diner naar keuze voor
2 personen weg.

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

Wil jij deze heerlijke prijs

Kenmerkend voor de pub is natuurlijk

winnen? Like dan voor 25 juli

de ‘clubhuissfeer’, het maakt niet uit waar je

de actie op de Facebook-

vandaan komt, iedereen is welkom en de

pagina van Ophetleven!

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

en Ieren, en voelt hij zich thuis in Nederland. “Wij zijn samen toch vaak

livemuziek en je kunt er live voetbalwedstrijden kijken.

de sfeermakers, houden van gezelligheid, zijn ‘relaxed’ van aard en houden van sport. In de Ierse pub kan ik altijd thuiskomen.” Opgegroeid op

I www.theirishpubvlaardingen.com T 010 - 785 3309

de boerderij op het Ierse platteland, houdt hij van vrijheid en levendig-

Junior Flynn

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

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

Eetcafé De Stam

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

Er is hard gewerkt aan Eetcafé De Stam.

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

De Stam is natuurlijk een begrip. De zaak

muziek de grote passies van Junior. Hij is opgegroeid tussen dartidolen

is gemoderniseerd met een nieuw fris

als Bobby George en Phil Taylor en mag hen tot zijn persoonlijke kennis-

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

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

je gezellig kunt borrelen. 7 dagen per week zijn we vanaf 10 uur open

kijken en beleven en ben een echte sportfanaat. Ik kijk alles van voetbal

voor koffie, lunch en diner. Voor de deur hebben we een heerlijk

tot snooker.”

zonnig terras op één van de mooiste plekjes van Vlaardingen.

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

I www.stamvlaardingen.nl T 010 – 333 99 33

aanwezig. “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

De Stoep

vrouw, mij de ruimte geeft om al deze dingen te kunnen doen.

Gezellige bruine kroeg waar je

En gelukkig heb ik goed personeel. Er is een hoop veranderd door de

heerlijk kunt eten en met regelmaat

jaren heen, veel technologie maakt het ons makkelijker, ook in het

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

managen, maar uiteindelijk valt of staat alles met de juiste mensen.

is ook altijd een heerlijke daghap voor een aantrekkelijke prijs.

In Flynn’s zijn Rik, Rox en Willem mijn steun en toeverlaat, en in de Pub

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

werk ik alweer 14 jaar met Arno.”

en gedestilleerd.

Lokale samenwerking

I www.oudestoep.nl T 010 - 434 7502

Junior Flynn is al jaren een vertrouwd gezicht

Door de Corona crisis hebben we een pittige

in de horeca. Het idee van Flynn’s zat al

in de horeca in Vlaardingen, bekend als uitbater

tijd achter de rug. We hebben veel opgeknapt

langer in mijn hoofd en is uiteindelijk verder

van The Irish Pub. Sinds eind 2018 runt hij ook

en zijn blij dat we weer open zijn. Junior blijft

uitgewerkt tot het concept wat het nu is.”

het succesvolle restaurant Flynn’s op de

strijdbaar: “Ik loop niet weg voor een uitdaging,

Hoogstraat. Junior: “Vlaardingen verdient

we blijven ervoor gaan. In 2014 verhuisde ik, na

In de Ierse pub kan ik altijd thuiskomen

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

Tapperij De Molm is een echte ouder-

goede horeca en een aantrekkelijk aanbod.

bijna 14 jaar, met The Irish Pub vanuit het grote

Junior Flynn studeerde civiele techniek en

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

wets gezellige kroeg om een biertje te

Je moet iets te kiezen hebben. Maar we moeten

pand aan de Westhavenkade, waar tot voorkort

werkte al jaren in de horeca toen hij besloot

en ondernemer van Vlaardingen vind ik het ook belangrijk maatschap-

doen, een feestje te geven of samen

het wel samen doen. Dat is ook de reden dat

Albas was gevestigd, naar een kleiner, intiemer

een jaar lang een vriend te gaan helpen die net

pelijk betrokken te zijn. Dat doe ik onder andere met de sponsoring

gezellig een wedstrijd te kijken.

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

pand op de Westhavenplaats. Na jaren keihard

een Ierse pub in Eindhoven had geopend. Zo

van diverse sportverenigingen. Waar mogelijk probeer ik bruggen te

Stoep heb overgenomen. Zeker nu is het erg

werken was het tijd voor verandering en ook

streek hij 23 jaar geleden neer in Nederland en

bouwen. We moeten het toch samen doen, we werken hard en hopen

belangrijk voor de identiteit van Vlaardingen

iets meer tijd voor mijzelf. Toen heb ik veel na-

ging er nooit meer weg. Geen toeval: als geboren

dat we weer snel in een wat positiever vaarwater terecht komen.

dat deze zaken behouden blijven.”

gedacht over wat ik verder nog wil neerzetten

Ier ziet hij veel gelijkenissen tussen Nederlanders

YEAH, we blijven er voor gaan!”

14
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Junior benadrukt het belang om lokaal actief te zijn. “Ik streef ernaar

T 010 - 435 0974
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De Ergo: advies aan huis in de Waterweg

Juist in deze tijd gun je mensen afleiding, troost en plezier!

11

WIJ HELPEN U ZO LANG
MOGELIJK ZELFSTANDIG
TE FUNCTIONEREN

11

Inmiddels is de kaartverkoop weer in volle gang, maar daar ging wel het nodige aan vooraf.
Meer dan ooit werd de afgelopen maanden zichtbaar wat de rol van een theater in de stad is.
Podia hebben een verbindende, creatieve kracht waar de hele regio voordeel aan heeft. Ook in
corona-tijd is het gelukt om klaar te staan voor scholen, muzikanten, verenigingen, ouderen,
kinderen en jongeren. Uiteraard blijven er zorgen, maar waar een wil is, is een weg!

Anke Korf heeft 20 jaar ervaring als ergotherapeut en is per 1 januari gestart met
haar ergotherapiepraktijk “de Ergo”. Een lang gekoesterde droom is hiermee in
vervulling gegaan. “Het is mijn passie mensen te helpen en te adviseren hoe u zo
lang mogelijk zelfstandig kunt blijven functioneren. Daarbij richten we ons op de
mogelijkheden die u heeft en proberen hier alles uit te halen.”
“De meeste gesprekken voer ik bij de mensen

In de vervolgafspraak gaan we samen aan de

thuis. Daar voelen mensen zich op hun gemak

slag. Ik leer u op bijvoorbeeld op een andere

de huisarts of specialist verwezen. Maar ook

en daar zie je ook de uitdagingen in het dage-

wijze bepaalde handelingen aan, adviseer u

zonder verwijzing kunt u bij mij terecht.

lijkse leven bij het aankleden, koken, werken of

om de handelingen in een ander volgorde te

Vaak ondersteun ik mijn cliënten ook met het

bijvoorbeeld boodschappen doen. In een eerste

doen of we proberen een hulpmiddel uit wat

aanvragen van de hulpmiddelen. Als ergothera-

gesprek inventariseren we wat de vraag is.

de handeling makkelijker maakt, zoals bijvoor-

peut ben ik op de hoogte van alle regelingen en

We praten er over en meestal vraag ik om het

beeld een hulpmiddel voor het aantrekken van

bij welk loket deze kan worden aangevraagd.”

geproduceerd. "Gelukkig is kansen zoeken iets waar we goed

voor te doen, zodat ik kan zien wat er nodig is.

steunkousen.

in getraind zijn. Er kon veel niet, maar ook veel wél," vertelt

Aan de hand van dit gesprek stellen we samen

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket

het doel op. Wat wil je bereiken? En wat is

van alle ziektekostenverzekeringen. Iedereen

I

belangrijk voor je.

heeft recht op 10 uur ergotherapie per

M 06 - 462 902 64

Op 12 maart stond in één keer alles stil en moest er direct
creatief gekeken worden naar de mogelijkheden. Binnen een
week was het eerste online concert een feit, werden theater
voorstellingen op de radio uitgezonden en eigen livestreams

Renske Verbeek, directeur van het theater en poppodium De
Kroepoekfabriek. Gelukkig konden vanaf juni in veilige
stappen de mogelijkheden met publiek verkend worden.

De uitdaging
Financieel brengt de situatie een monsterlijke uitdaging met
zich mee. Vanaf half maart zijn er geen eigen inkomsten meer
en op 1,5 meter kunnen podia slechts 20% van het normale
aantal bezoekers kwijt. "We hebben straks echt weer die
volle zalen nodig om rond te komen," legt Verbeek uit. Tot die
tijd springt het bedrijfsleven bij door regelmatig het theater
te huren voor presentaties, vergaderingen, borrels en
brainstorms. "Zo kunnen we ons hoofd boven water houden."
Het programma
Het aanbod dit najaar is breed en aantrekkelijk. Muziek(theater), cabaret, jeugdtheater, talkshows,
festivals en gave talentontwikkelingsprogramma's. Ook de livestreams zullen worden doorgezet, zodat
ook de mensen die liever nog even thuis blijven van theater kunnen genieten. De podia zoeken samen
met de artiesten en partners in de regio alle mogelijkheden uit om de collectieve culturele beleving
sterker, beter, leuker en nóg meer van iedereen te maken. Verbeek besluit: "Juist in deze onzekere en
verdrietige tijden gun je mensen afleiding, troost en plezier!"

WIJ ZIJN
KADE40

LA
INSP AT JE
IR
D EREN
CURSOOR
ISTEN
!

Seizoen 2020-2021
Het Culturele seizoen 2020-2021 zal een
ander seizoen worden dan wij hadden verwacht. We kunnen nog niet voorzien hoe
alle maatregelen rondom het coronavirus
van invloed zullen zijn op ons aanbod. We
gaan ervan uit dat we een creatief seizoen
tegemoet gaan in deze nieuwe 1,5 metersamenleving. Juist nu is het dé tijd om
dicht bij huis lekker creatief aan de slag te
gaan. Beeldende kunst, muziek, dans,
theater, body & mind; klim uit je comfortzone en ontdek jouw talent!
Wij Zijn KADE40!
Maak kennis met een aantal enthousiaste
cursisten die je meer vertellen over zichzelf, hun creativiteit én de cursus die ze
volgen bij KADE40! Samen maken we van
KADE40 hét knooppunt van Kunst en Cultuur, waar iedereen elkaar kan ontmoeten
en hun creativiteit aan kan scherpen.
Voor meer informatie, meer interviews en
inschrijven ga je naar: www.kade40.nl.

Tilly (65 jaar)
de technieken
ng
me
Ge
&
ge
Colla

Kasja (52 jaar)
deren
Vrij tekenen & Schil

kalenderjaar. Meestal worden de cliënten door

www.de-ergo.nl

“Ik ben bij KADE40 terecht gekomen via mijn
vriendin, die is ook cursist. Ik zit al heel lang op
les, ik ben ooit begonnen bij de SKVR in Rotterdam en heb hier een vierjarige opleiding gedaan. Daar heb ik mijn huidige docent Michel
Wieggers leren kennen. In mijn vrije tijd doe
ik veel met de geleerde stof, ik heb zelfs mijn
eigen atelier! Mijn werk is te zien geweest in
Gouda in het Weeshuis en zelfs een keer in de
Kunsthal in Rotterdam! Ook heb ik meegedaan
aan de Kunstroute Albrandswaard.”
Voor iedereen die nog twijfelt om te starten
met deze cursus: gewoon DOEN! Er is zo veel
te leren, je kunt jouw eigen wereld creeëren.”

“Ik ben in 1995 begonnen met schilderlessen van Maria
Arenas aan de overkant op de Vrije Academie. Het leukste aan de lessen vind ik dat ik elke week 2,5 uur lang
ongestoord bezig kan zijn met mijn hobby en ik een
docent heb die mij soms uit mijn comfortzone haalt.
Ik heb dankzij de geleerde stof van mijn hobby mijn
werk kunnen maken. Ik geef schilderworkshops op
basis-scholen in Vlaardingen en Schiedam. Ook geef
ik kin-derfeestjes waarbij we met zijn allen gaan
schilderen. Ik doe elk jaar mee met de cursistenexpositie bij KADE40. Vorig jaar heb ik meegedaan aan
het White Wall Project en toen is mijn werk uitgekozen.
Mijn werk heeft toen gehangen in het Stedelijk
Museum Schiedam en ook bij KADE40!”
KADE40 voor mij: Inspirerend!

KADE40.NL

WWW.OPHETLEVEN.ONLINE
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OP HET LEVEN!

WINACTIE

QUALITYLAND VAN MARC-UWE KING
RONALD WACENAAR • BIBLIOTHEEK DE PLATAAN

In dit verhaal is de president een Androïde en wordt iedereen de

OUALITV

LAND
MARC-UWE
KLINr,

Wat is jouw favoriete zomerse plek om een

hele dag gecontroleerd en geadviseerd door een apparaat dat

boek te lezen & koffie te drinken? Laat het ons

iedereen verplicht is te dragen. Partners worden gekoppeld op

weten! Stuur jouw zomerse foto in en maak

basis van algoritmes, privacy bestaat niet meer.

kans op een van deze heerlijke prijzen.

Het systeem verzint zelf ook wat je nodig hebt en op een dag krijgt

Uit de inzendingen kiezen we de 3 meest

hoofdrolspeler Peter via TheShop een roze 'artikel' opgestuurd.

originele foto's:

Die wil hij echter niet, maar het blijkt onmogelijk om hem terug te

le prijs

sturen... Pure satire, erg grappig om te lezen en het houdt je een
spiegel voor over de maatschappij waar we in leven en misschien

E-BOOKS LENEN MET JE ABONNEMENT
Wist je dat je met een bibliotheekabonnement naast boeken
ook e-books, online luisterboeken, tijdschriften en dvd's kunt
lenen? Daarbij krijg je exclusief thuistoegang tot o.a. Theorie
examen rijbewijs en Delpher.
Dit alles voor nog geen 5 euro per maand.

Cadeaubon Blend Maassluis t.w.v. €50

Echte
troostkunst
Voor jou, van Schiedamse kunstenaars
t/m 4 oktober 2020

MUZIEK VAN
DE BEVRIJDING

Bucketlistboek voor op reis
2e prijs Jaarabonnement Bibliotheek

wel naar toe gaan.

vooR MAAR EEN PAAR EuRo PER MAAND

Jaarabonnement Bibliotheek

Nu te zien*

Afi,e.u.,w

VERLENGD
T/M 6 SEP. 2020

Cadeaubon Blend Maassluis t.w.v. €35
Bucketlistboek voor op reis

hin,n,en,

3e prijs Jaarabonnement Bibliotheek

Museum Vlaardingen

Cadeaubon Blend Maassluis t.w.v. €20
Bucketlistboek voor op reis

FILMS

Meedoen? Kijk snel op onze actiepagina voor
alle info en voorwaarden:
www. debibliotheekdeplataan.nl

Voor de jeugd tot 18 jaar is de Bibliotheek gratis, inclusief
thuistoegang tot o.a. e-books, de Online Bibliotheek, theorie
cursus voor het rijbewijs, voorleesfilmpjes en nog veel meer.
Lid worden? Meld je aan via www.debibliotheekdeplataan.nl

de Bibliotheek

de Plataan

Achter de stilte
van corona
Ruim honderd foto’s uit Schiedam
t/m 4 oktober 2020

Museum Vlaardingen viert 75 jaar
vrijheid met de muziek van de bevrijding. 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 brengen door de bladmuziek zelf op de
piano te spelen.

26 juni

C’est la Vie (Classics)

26 juni

Kapsalon Romy

1 juli

1917

8 juli

Aladdin

15 juli

Whitestar (kids)

22 juli

Parasite (16+)

24 juli

Judy (Classics)

BANDS
20 juni
4 juli

Koop je ticket via de website.

WINNAAR

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

Vier Maten
Petit Acoustique

THEATER
AAN JE DEUR

BANKGIR O LOTERIJ

2019

28 juni
6 juli

Kijk voor meer informatie op
stedelijkmuseumschiedam.nl

website: www.debibliotheekschiedam.nl
telefoon: 010 - 714 63 00
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Hoogstraat 112, 3111 HL Schiedam
Postbus 208, 3100 AE Schiedam
Telefoon: +31 (0)10 246 3666

11 juli

De heren van Petit Acoustique
Stadsdichter Maassluis aan je deur
Never too late in de tuin van
De Vliet en Zonneburcht

BOEK KAARTEN OP
THEATERKONINGSHOF.NL

WWW.OPHETLEVEN.ONLINE
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