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www.ziedewij.nl

Vers belegde 
broodjes

bij Shell station Ziedewij

Iedere dag in de   
corner! www.remax.nl

RE/MAX brengt de markt in beweging!

Je kan de richting van de 

   wind niet veranderen,

  wel de stand van de zeilen

...En dat is precies wat 
RE/MAX Makelaarsgroep Barendrecht 
doet. Geen kans of zuchtje wind wordt 

onbenut gelaten om de markt in 
beweging te krijgen.

Bijdorp-Oost 42

2992 LA Barendrecht

T  0180 615 233

F  0180 620 230

barendrecht@remax.nl

Als dé proactieve regiomakelaar van Barendrecht bundelen wij onze krachten en varen onze 
koers langs maximale service, vakkennis en enthousiasme. Passie voor ons vak en maximale 
aandacht voor u, maken ons net even anders dan de anderen. Door het ontwikkelen van nieuwe 
en creatieve ideeën grijpen wij iedere mogelijke kans aan om uw woning maximaal onder de 
aandacht te brengen.

RE/MAX Makelaarsgroep is juist daarom dé partner voor 
het scherp aankopen van uw droomwoning; het behalen 
van een maximale verkoopprijs voor uw huidige woning en 
het snel organiseren van een betrouwbare taxatie. Dat 
geldt trouwens ook voor uw zakelijke huisvesting (BOG)!

Wij vertellen u graag meer over onze werkwijze, waarbij de 
gerealiseerde transacties voor zich spreken.  Welkom!



WIJ ZIJNVERHUISD MET ONS KANTOORNaar de Groene Tuin 289,Centraal gelegen in IJsselmonde en tramlijn 23 stopt voor de deur!

… op de (dag)rust van uw kind!

Het mag een oud gezegde zijn, maar de regel ‘Rust, Regelmaat en Reinheid’ gaat nog

steeds op voor het welzijn van kinderen. Maar deze drie ‘R’-en zijn niet de enige pijlers

van een veilige haven voor uw kind bij Stichting Kinderopvang IJsselmonde. Een fi jne,

warme sfeer in de babygroep vinden wij erg belangrijk waarbij plezier niet vergeten wordt.

In de dagopvang hebben we een speciale ruimte waar uw kinderen heerlijk

kunnen slapen. We creëren momenten van rust. Bovendien zijn er vaste 

tijden voor eten, slapen en spelen. Wij stellen hoge eisen aan hygiëne. 

Niet alleen voor de speel- en slaapruimtes, maar ook op gebied

van voeding en verzorging.

U kunt in ieder 
geval gerust zijn...

Stichting Kinderopvang IJsselmonde biedt kinderopvang en buiten- of
naschoolse opvang. Met 15 locaties door heel IJsselmonde is er altijd wel een
plek waar u en uw kind zich allebei thuis voelen. Kom gerust eens langs op 
één van de locaties of kijk op www.skoij.nl. Meer weten? Bel 010 - 479 06 37.
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Open: ma-vr 09:00-17:00 uur. U vindt ons in de Medimall, Zorgboulevard Rotterdam, 
bij het nieuwe Maasstad Ziekenhuis. Maasstadweg 14 Rotterdam, tel. 010 - 479 71 44. 

U vindt ons in de Medimall, Zorgboulevard Rotterdam, 

wat voeten willen.nl

Alles op z’n kop: Vanaf woensdag 22 juni 
hebben wij een aanzienlijk deel van
onze collectie schoenen afgeprijsd! 
Profi teer van dit voordeel t/m 16 juli! 30%

20%
10%

Een greep uit onze collectie;

MERKSCHOENEN
OPRUIMING!

50%

           Jongensschoen

 vanaf  114,90

Meisjesschoen 

SHOESME

 49,90

Damesslipper

PAPILLIO/BIRKENSTOCK  39,90

Damesschoen

 119,90

Herenschoen

AUSTRALIAN

  109,90

Herenslipper

MJUS  59,90

Meisjesschoen 

SHOESME

 49,90

           Jongensschoen Herenslipper

 119,90

wat voeten willen.nl

U vindt ons in de Medimall, Zorgboulevard Rotterdam, bij het nieuwe Maasstad Ziekenhuis.
Maasstadweg 14 Rotterdam Tel. 010 - 479 71 44

Voor elke gelegenheid een perfect passende schoen. Aangename schoenen, van 

een uitstekende kwaliteit en de mooiste materialen. Comfortabel, modieus en stijlvol. 

Bij Wittepoel werken professionals die uw voeten juist opmeten en u goed adviseren.

Verantwoord lopen op trendy schoenen!

Een greep uit onze collectie;

Damesschoen

  
 169,90

Damesslipper

SKECHERS

   39,90

Damesschoen

  
 154,90

Damessandaal

   

 104,90

 FLEURIG
EN VROLIJK

• Optimaal draagcomfort 

• Lengte- en breedtematen

• Eigentijds en kwaliteit

• A-merken 

wat voeten willen.nl
U vindt ons in de Medimall, Zorgboulevard Rotterdam, bij het nieuwe Maasstad Ziekenhuis. Maasstadweg 14 Rotterdam Tel. 010 - 479 71 44

Wij hopen u binnenkort te 

mogen verwelkomen in onze 

nieuwe schoenenspeciaalzaak.

• Dames- en herenschoenen

• Kinderschoenen

• Optimaal draagcomfort

• Lengte- en breedtematen

• A-merken en professioneel advies
Een greep uit onze collectie;

           Jongensschoen

 vanaf  114,90

Meisjesschoen 

SHOESME

 49,90

Damesslipper

PAPILLIO/BIRKENSTOCK  39,90

Damesschoen

 119,90

Herenschoen

AUSTRALIAN

  109,90

Herenslipper

MJUS  59,90

 ZORGELOOS
DRAAGCOMFORT

Een
lekkere

traktatie
gratis

Ook 
pedicure 
behande-

lingen

Open 
vanaf 

17 mei 
2011!



Magazines
Z e  m o g e n  g e Z i e n  w o r d e n

w w w. r e m a x . n l

Kijk op wonen
Het woningaanbod van RE/MAX Makelaarsgroep

11

M
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Bijdorp-Oost 42
2992 LA Barendrecht

 T  0180 615 233
 F  0180 620 230 
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CED,
Uitgave 3  |  zomer 2010

De passie van...

In elke zee nemen
we een duik

Een dagje mee met... 

Medewerkster 
fi nanciële administratie 
volgt forensisch expert

blikken terug

“De natuur heeft 
me altijd getrokken”

Jubilarissen George Vermeulen en John van Empelen 

[Trots op mijn werk]

Gerko van den Akker:
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nieuwsbrieven





Posters

Zorgboulevard Rotterdam (Maasstad Ziekenhuis) 

wat voeten willen.nl

OPENINGSACTIE
 MERKSCHOENEN
 KASSAKORTING

30%
TOT





flyers





websites



websites



Signing
i n  w e e r         e n  w i n d



Let op!

WILT U HET HEK GOED SLUITEN?



Interieur en standbouw



Interieur en standbouw

          www.2020vision.nl

Budgetbewaking       

Inkoopmanagement        

Factuurverwerking

Contractmanagement


