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in Capelle aan den IJssel, 
Kralingse Veer, Krimpen aan 
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Eleez Agency | Tekst Eleez 
Agency | Fotografie B’Scene, 
Wereldhave | Vormgeving Eleez 
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Aan de opmaak van teksten en 
foto’s in dit magazine is veel 
aandacht en zorg besteed. 
Desondanks kunnen wij geen 
garanties geven ten aanzien van 
de inhoud. Tevens aanvaarden 
wij geen aansprakelijkheid voor 
de inhoud van deze informatie 
en het gebruik daarvan. De 
in dit magazine vermelde 
informatie is alleen bestemd 
voor persoonlijk gebruik (bv. 
eigen Facebookpagina) en het is 
niet toegestaan deze informatie 
te vermenigvuldigen dan wel 
voor commerciële activiteiten te 
gebruiken, zonder uitdrukkelijke 
toestemming van TrippleAd.
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Verzorg je huid goed in de koude 
wintermaanden met de nieuwe 
lijn van RITUALS. Geniet elke dag 
opnieuw van een klein verwen- 
momentje voor jezelf. 

Moe van het shoppen? Bij DOPPIO 
kun je op adem komen met een 
kopje koffie en een lekkere lunch. 
De drielaagse Italiaanse Tosti is 
bijvoorbeeld altijd een goed idee. 
Of wat dacht je van de heerlijke 
Focaccia met zalm?

Regent het de hele 
dag? Perfect! Een mooi 

excuus om de hele dag spelletjes 
te doen. Kom langs bij INTERTOYS 
om het ruime aanbod aan bord-
spellen te bekijken. Natuurlijk ook 
leuk om cadeau te geven tijdens de 
feestdagen!

Behoefte aan een beetje extra ge-
zelligheid in huis tijdens deze don-
kere dagen? Verhoog deze herfst en 
winter eenvoudig de sfeer in huis 
met de heerlijke geurkaarsen van 
CIGO, die in diverse warme tinten 
verkrijgbaar zijn. 

De herfst is aangebroken, de 
winter komt eraan. Gelukkig 
zorgen deze prachtige lam-
pen van GEVEKE altijd voor 
lichtpuntjes in deze donkere 
maanden. De lampen zijn 
ook nog eens superhandig: 
dimbaar zonder dimmer. Met 
een druk op de normale schakelaar 
dim je de lamp in drie verschillende 
standen.

Verzorg je 
huid goed

Mooie lampen voor
donkere dagen

Gezellige
bordspellen

Even bijtanken

Extra geuren en 
kleuren in huis

U I T G E L I C H T
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soms vind je
wat je zoekt
dichtbij
om de hoek

even neuzen
even groeten
even zitten
even ontmoeten

soms ligt
nieuw bij oud
eigentijds
vertrouwd

even eruit 
even dat praatje
even samen
even hoe het gaat

waar je je thuis
voelt
elke dag goed

Merel Morre
voor De Koperwiek

wat je zoekt

Voor de koppels die hun liefde willen bezegelen 

door het uitwisselen van prachtige ringen. Voor 

de partner die op zoek is naar een speciale ring 

voor zijn of haar geliefde. Vind je het aanbod zo 

overweldigend dat het kiezen van de gepaste ring 

haast onmogelijk wordt? Wil je de zekerheid dat 

je in vertrouwen je ultieme ring kunt aankopen? 

Brunott Juwelier biedt een ongelooflijke keuze, 

van een klassieke, traditionele stijl tot hand-

made en trendy designs. Kies je voor goud of 

eerder platina, voor palladium of zilver? Hou 

je van duurzame schitterende briljanten of ga 

je eerder voor een gladde ring zonder stenen? 

Heb je een beperkt budget of zoek je net die 

unieke exclusieve ring? Wij adviseren je graag 

bij je persoonlijke zoektocht naar de passende 

perfecte ringen  in een van onze winkels. 

Brunott Juwelier
Koperwiek 67 - Capelle a/d IJssel
Oude Binnenweg 45 - Rotterdam

brunott.nl
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ONDERNEMERS

Hans Diaz
geveke verlichting Danny en Diana 

cigo
René en Audrey 
speciaalslager 
van schaik

Als je van gemak houdt, maar 
wel lekker wilt eten dan ben je bij 
Speciaalslager Van Schaik aan het 
juiste adres. ‘Er wordt vers gekookt 
en maar liefst 70 procent van de 
vleeswaren komt uit eigen keuken,’ 
vertelt Audrey van Schaik trots. 
Met hun brede assortiment trekt 
Speciaalslager van Schaik een di-
vers publiek: van scholieren die in 
de pauze gegrilde kipkluifjes komen 
halen tot ouderen die een kant en 
klare verse maaltijd kopen. ‘Er is 
voor ieder wat wils’. 
Bij René van Schaik is het slagers-
vak er met de paplepel ingegoten. 
Zijn vader was slager en René heeft 
van jongs af aan de ambitie ge-
had om zélf een slagerij te openen. 
Speciaalslager van Schaik is hier 
sinds 30 jaar het prachtige resul-
taat van. Audrey is samen met René 
in het vak gerold en is de drijvende 
kracht achter de schermen. René 
is het grootste gedeelte van de tijd 
aanwezig in De Koperwiek, waar 
hij samen met zijn medewerkers 
elke dag weer vol passie de toon-
bank vult met verse vleeswaren. 
‘Eerlijk en heerlijk eten’, dat is waar 
ambachtelijke Speciaalslager Van 
Schaik voor staat.

Geveke verlichting is al sinds de 
jaren ’60 een vertrouwd gezicht in 
De Koperwiek. Vader Hans en zoon 
Marcel spreken vol trots over hun 
lange historie in De Koperwiek. 
‘Kijk’, zegt Hans terwijl hij het fo-
toboek van de plank haalt. ‘Zo was 
het vroeger. In die tijd was het ook 
heel mooi, hoor. Mensen vinden het 
leuk, als ik dit laat zien’.

Op de zwart-wit-foto’s zien we de 
verbouwing van de Koperwiek in 
de jaren ’80. Toen werd het winkel-
centrum overdekt. ‘Sinds die tijd 
hebben we misschien wel 100.000 
lampjes opgehangen’. En nog al-
tijd zijn Hans en Marcel elke dag vol 
passie in de weer om hun klanten 
van dienst te zijn: ‘Service vinden we 
belangrijk, vanaf het moment dat 
de klant hier een keuze maakt tot 
en met het moment dat we het bij 
hen ophangen. Ook ophangen doen 
we nog steeds, als de klant dat wil’.

Met dezelfde trotse blik vertelt Hans 
over de nieuwste ontwikkeling: dim-
bare lampen zonder dimmer. ‘Dat is 
handig, joh! Deze lamp heeft drie 
standen, zonder dat je een dimmer 
hoeft te plaatsen’ (zie pagina 4). 

Geveke verlichting was, is en blijft 
hét betrouwbare adres op De 
Koperwiek voor alles op het gebied 
van verlichting. 

‘Ik noem het altijd de Winkel van 
Sinkel, als iemand vraagt wat voor 
winkel wij hebben’, vertelt Diana. 
‘Omdat we een gevarieerd aanbod 
hebben: wenskaarten, geurkaarsen, 
olielampen, lotto, tabak’. Doordat 
CIGO voor ieder wat wils heeft, trekt 
de winkel een breed publiek. ‘Jong 
en oud komt bij ons in de winkel. De 
wenskaarten trekken bijvoorbeeld 
een ouder publiek en jonge mensen 
komen voor de geurkaarsen’.

Danny is ooit begonnen met een 
buurtwinkel in Schiedam, maar 
zes jaar geleden namen Danny en 
Diana de winkel op De Koperwiek 
over: ‘Het was tijd voor iets nieuws’. 
Het leukste van eigen baas zijn? 
Dat is volgens Diana dat je je eigen 
ideeën mag uitvoeren. ‘Wij hebben 
bijvoorbeeld een ruim assortiment 
in geurkaarsen, omdat wij dat zelf 
heel leuk vinden (zie pagina 5). Zo 
kun je van je hobby je werk maken’. 

Bij Cigo kun je terecht voor cadeau-
tjes en hebbedingetjes in verschil-
lende prijsklassen. ‘Een winkel waar 
je eigenlijk altijd slaagt’. Bovendien 
houden Danny en Diana van een 
persoonlijke benadering. ‘Wij ken-
nen onze vaste klanten en maken 
graag een praatje. Bij ons ben je 
geen nummer, bij ons ben je nog 
gewoon een klant’.

Alles op het gebied 
van verlichting

Variatie op je bord, 
elke dag weer

Winkel van Sinkel:
voor ieder wat wils

in de 
KOPERWIEK
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“Met veel gemak 
 ál je boodschappen 

in huis!”

Sinds april 2017 is De Koperwiek 
grootschalig gerenoveerd. De eerste 
fase van deze grote verbouwing is af-
gerond. Zo zijn er een aantal winkels 
volledig nieuw gebouwd en is ook de 
bestaande bouw behoorlijk aange-
past.  “Onherkenbaar” en “wát een 
vooruitgang”  zijn veel gehoorde re-
acties van bezoekers.  De parkeer-

garage biedt plaats aan bijna 300 
auto’s. In het ontwerp is rekening 

gehouden met al onze bezoe-
kers. Zo kan een elektrische 
auto worden opgeladen bij 

een van de vier oplaadpalen 
en kunnen mindervaliden 

de auto dichtbij de in-
gang naar de lift of het 

rolbaanpad parkeren. 
Voor gezinnen zijn er 

extra ruime parkeer-
plaatsen gemaakt, 

zodat zij een-
voudig en veilig 

met kinderen 
en kinderwa-

gens kunnen 
uitstappen.

GEREALISEERD!

Eerste fase 
herontwikkeling 

van De Koperwiek

De parkeergarage is dagelijks ge-
opend vanaf 8:00 uur en sluit om 
18:00 uur. Parkeren in De Koperwiek 
is helemaal gratis, wel even de blau-
we schijf gebruiken (max. 3 uur).

Ook aan de kinderen is 
gedacht tijdens de her-
ontwikkeling van De 
Koperwiek. Het gereali-
seerde speelplein wordt 
al veel gebruikt door de 
jongste bezoekers. Voor 
iedere leeftijd is hier iets 
te vinden. Van een glijbaan 
tot een digitaal scherm waarop 
kinderen verschillende spellen kun-
nen spelen.  De ruilkast met boeken 
en spelletjes is er ook voor ieder-
een. Wil je een boekje meenemen?  
Geen probleem! Ruil dat dan voor 
een boekje dat je graag aan iemand 
anders gunt.

De meest recente oplevering zijn 
de toiletten geweest. Afgelopen 
juni werden ze feestelijk in gebruik 
genomen. Naast de gebruikelijke 
heren- en damestoiletten is er ook 
een familietoilet gerealiseerd. Hier 
kunnen gezinnen met extra ruimte 
en gemak gebruik maken van het 
toilet. Ook is er een aparte verzor-
gingsruimte waar ouders en ver-
zorgers babys kunnen voeden en 

verzorgen. Het gebruik van de 
toiletten is gratis, net als 

parkeren.

Wist je dat Capelle aan den IJssel in de afgelopen jaren flink gegroeid is? 
Tussen 1995 en 2019 is het aantal inwoners met maar liefst 10 procent 

toegenomen! Daar hoort natuurlijk een passend en meegroeiend winkel-
aanbod bij. Het liefst met verse producten. De herontwikkeling van het 
winkelgebied rondom de Jumbo draagt hier straks in hoge mate aan bij. 
Maar wat betekenen de vernieuwingen in deze hoek van de Koperwiek? 

EENVOUDIG BEREIKBAAR
Met de herontwikkeling van de 
Jumbo en de komst van de vers-
straat wordt niet alleen het as-
sortiment verruimd, maar ook de 
bereikbaarheid vergroot. De par-
keergarage is inmiddels al een jaar 
open. Door de ingang van de Jumbo 
te draaien, wordt een nóg betere 
verbinding tussen de Jumbo en de 
parkeergarage gerealiseerd. 
Binnenkort kun je dus eenvoudig 
met je boodschappenwagentje via 
de rolband naar je auto, die in de 
parkeergarage geparkeerd staat. 
Op die manier doe je al je bood-
schappen snel én droog bij De 
Koperwiek. Dat parkeren gratis is, is 
natuurlijk mooi meegenomen!

VERSE PRODUCTEN EN EEN 
VERNIEUWDE JUMBO

EEN FRIS UITERLIJK
De herontwikkeling van het ge-
bied rondom de Jumbo betekent 
ook dat de hoek van de Reigerlaan 
en de Rivierweg wordt aangepakt. 
Waar voorheen de Big Bazar geves-
tigd was, wordt nu gewerkt aan een 
nieuw fris uiterlijk dat past bij een 
modern winkelcentrum.  Ook de en-
tree aan de Reigerlaan wordt aan-
gepakt, zodat het past bij de nieuwe 
uitstraling van De Koperwiek

WANNEER KAN IK HIER MIJN 
BOODSCHAPPEN DOEN?
Een logische vraag! In het vierde 
kwartaal van 2019 start de verbou-
wing van de units waar de Jumbo en 
de versstraat komen. Het doel is om 
dit gedeelte van De Koperwiek in de 
tweede helft van 2020 te openen. 
Tot die tijd zijn Jumbo en Ekoplaza 
natuurlijk gewoon geopend en kan 
iedereen als vertrouwd bij ‘Kip ik 
heb je’ terecht.

RUIM AANBOD EN VERSE 
PRODUCTEN
De verbouwing van de Jumbo heeft 
straks een grotere winkel met een 
ruimer assortiment als eindresul-
taat. Dit is echter niet de enige ver-
nieuwing. Naast de Jumbo wordt 
ook een versstraat gerealiseerd 
met winkels waar verse producten 
gekocht kunnen worden. Met deze 
versstraat realiseren we een logische 
invulling met een compleet aanbod 
voor de dagelijkse boodschappen. 
Ook Ekoplaza blijft hier gevestigd.
Wat voor verswinkels kunnen we 
dan verwachten in de versstraat? 
Allereerst komt de poelier ‘Kip ik heb 
je’ in deze versstraat. Daarnaast wer-
ken we hard aan het aantrekken van 
een viswinkel. Dit is een grote wens 
van veel bezoekers van De Koperwiek. 
Verder denken we aan bijvoorbeeld 
winkels met kaas, noten en zuivel.
Een grotere Jumbo in combinatie 
met deze versstraat leidt tot een 
breder aanbod in De Koperwiek. En 
doordat Jumbo en verswinkels zich 
op één centrale plek vestigen, haal je 
op een efficiënte manier al je da-
gelijkse en verse boodschap-
pen in huis.

Impressie aanzicht
hoek Rivierweg/Reigerlaan
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Shoeby heeft een aanbod voor 
mannen, vrouwen en kinderen. ‘In 
het weekend komen er soms hele 
gezinnen binnen. Dan kan ieder ge-
zinslid gezellig gaan passen. Veel 
mensen vinden het een luxe dat je 
in één winkel kunt slagen voor het 
hele gezin’.

Bij Shoeby kun je niet alleen terecht 
voor kleding, schoenen en accessoi-
res, maar ook voor personal shop 
afspraken, VIP-avonden en zelfs 
voor kinderfeestjes. ‘Wij nemen dan 
alles uit handen en de kinderen zijn 
vaak zó onder de indruk van alles. 
Hun haar en make-up worden ge-
daan en ze mogen mooie kleding uit 
de winkel aantrekken. En hoe tof is 
het om ten slotte een modeshow op 
te voeren voor je eigen ouders?’

Kortom, Shoeby is een enorme aan-
winst voor De Koperwiek! 

NIEUW  in de
KOPERWIEK

Op 4 september is de prachtige 
nieuwe winkel van Shoeby geopend 
in De Koperwiek. Shopmanager 
Charona kijkt met een goed gevoel 
terug op de eerste maand: ‘Het is 
druk, klanten zijn blij dat we hier 
zitten en we krijgen veel compli-
mentjes over de mooie winkel. Daar 
zijn we supertrots op!’.

Zodra je de winkel binnenloopt, krijg 
je direct een huiselijk gevoel door de 
warme, gezellige inrichting en het 
behulpzame personeel. ‘Iedereen 
werkt hier met plezier en we zijn er 
écht voor onze klanten. ‘All eyes on 
you’, is bij ons het motto. Als een 
klant bijvoorbeeld moeite heeft met 
styling, zijn wij er om te helpen. We 
vinden het ook belangrijk om te we-
ten hoe het met onze klanten gaat. 

Met een kopje koffie en een praat-
je leren we onze klanten kennen 

en bouwen we een band op.’

Heb je pauze, een tussenuur of ge-
woon zin in iets lekkers? Dan kun je 
binnenkort bij Yummies & Churros op 
het Horecaplein in De Koperwiek, ko-
men genieten van heerlijke, warme 
churros en andere lekkernijen, zoals 
poffertjes, baghlawa, donuts en ui-
teraard koffie en thee.

Churros zijn in Spanje en Latijns-
Amerika een begrip. Op bijna iede-
re straathoek worden ze gebakken 
en verkocht. In Spanje zijn churros 
populair voor ontbijt en in Latijns-
Amerika worden ze gezien als een 
lekkernij voor tussendoor. Churros 
lijken op reuze friet, maar smaken 
naar wafels, donuts of oliebollen en 
worden bestrooid met (kaneel)sui-
ker. Je kunt churros ook dippen in 
warme Nutella of caramelsaus. 

Het deeg wordt uit en machine ge-
perst en afgesneden. Daarna valt 
het direct in hete plantaardige 
olie. Na het bakken worden ze be-
strooid met suiker. Churros worden 
bij voorkeur warm gegeten, maar je 
kunt ze ook meenemen voor thuis. 
Opwarmen kan in een voorver-
warmde oven op 180 graden, gedu-
rende 2 à 3 minuten. 

Wij werken uitsluitend met 
hoge kwaliteit ingrediënten 
om de lekkerste churros van 
Nederland te maken.

SHOEBY

“All eyes 
on you”
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BLACK FRIDAY 201819

Kom ook dit
jaar tijdens
Black Friday

naar 
De Koperwiek.

Zet 29 november
alvast

in je agenda!

/
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Alle kleding voor je baby 
vind je in De Koperwiek

WEETJES
OVER

BABY’S
TIP

TIP

win een theaterarrangement
dienst-
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aard-
gordel

vertrager

gril
agrariër steek gammel

reclame-
licht

boeren-
bezit

opdracht

dicht op
elkaar

lawaai

woon-
schip

nieuw (in
samenst.)

zeer heet

steken

vieze
geur

wind-
richting
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vet

rund

staat in
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soort
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opening

mep

sterke
drank
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Maak kans op één van de vijf theaterarrangementen voor 2 personen!
Vul uw oplossing uiterlijk 30 november 2019 in op www.dekoperwiek.nl/kruiswoord 
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TIPKoop alleen 
boxpakjes 

met drukknopen 
aan de onderkant. 
Dan hoeft je kindje niet 

helemaal uitgekleed te 
worden bij het verschonen.

Boxpakjes zijn ideaal als je de 
deur niet uit hoeft. Ze blijven 

altijd goed zitten, ook als je 
kindje gaat kruipen.

Vraag als kraamcadeau kleding 
vanaf maat 62, voor je het weet 

is je baby uit de kleinste 
maatjes gegroeid en 

verdwijnt kleding 
ongedragen in 

 de kast.

TIP
 

Zorg voor genoeg 
rompers in effen kleu-
ren, omdat rompers 
met een drukke print 
kunnen doorschijnen 

of er minder mooi uit 
zien wanneer het shirtje 
omhoog kruipt.

WEETje dat tijdens 
de negen maanden 
van bevruchting tot 
geboorte het gewicht 
van de baby tot wel
3 miljard keer stijgt?

WEET

WEETje dat baby’s de muziek 
die je luisterde tijdens de 
zwangerschap herkennen? 
Zelfs maanden na de 
geboorte kan deze  
muziek ze rustig maken.

je dat een baby pas 
na zes maanden weet 
dat alle objecten 
uniek zijn? Voor die 
tijd is alles hetzelfde. 
Elke poes is altijd 
dezelfde poes. 

gespot bij C&A

ge
sp

ot
 b

ij 
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em
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←

←
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DUUR
ZAAM
HEID

De 352 zonnepanelen op 
het dak van de Koperwiek  
wekken in een jaar net 
zoveel energie op als 24
gezinnen verbruiken. 
De rest van de 
energie die we
nodig hebben
komt van
de wind.

Er ligt 200m2 groen dak
op de Koperwiek.

In de nieuwe  
parkeergarage staan 
vier laadpalen voor 
elektrische auto’s.

352 = 24

200m2

4

Een groen dak helpt tegen de 
opwarming van de buurt, isoleert 
het gebouw en vangt excessief 
water op bij een hoosbui.

Als je suddervlees maakt, gebruik 
dan mooie riblappen met een klein 
vetrandje voor smaak en malsheid. 
Altijd zachtjes aanbraden en af-
blussen met warm water, bier of 
wijn. Bij toevoegen van koud vocht, 
bestaat de kans dat het vlees zich 
als het ware afsluit (‘schrikt’). Het 
wordt dan niet meer echt zacht en 
neemt minder smaken op.
Na het toevoegen van laurier en to-
maat het geheel met een bijna ge-
sloten deksel op een laag pitje weg-
zetten en lekker zo’n 2,5 uur laten 
sudderen. Wel het vlees regelmatig 
draaien. Laat de jus na toevoeging 
van een gekruimelde plak ontbijt-
koek zachtjes inbinden. Heerlijk 
met stoofpeertjes!

Proeverijen
Wil je eens heerlijk proeven en zien 
hoe wij dat doen? Kom dan eens 
langs op een van onze proeverij-
dagen. Of je nu een ervaren of een 

maar laat 
stoofvlees
niet schrikken!

HAPPY
HALLOWEEN

De één noemt het 
suddervlees
de ander 
draadjesvlees 
weer een ander 
stoofvlees

Maar we 
bedoelen 
allemaal 
hetzelfde

Heerlijk zacht 
vlees met veel 
jus dat lekker 
staat te 
pruttelen

beginnende kok bent, we hebben 
handige en smakelijke tips voor je 
om zelf het allerlekkerste stoofvlees 
klaar te maken. Het onovertrof-
fen vlees van het Blanc Bleu rund is 
daarvoor de basis. Je bent van harte 
welkom in één van onze winkels. En 
als je het heel erg lekker vindt, dan 
komt je gewoon naar alle drie…

Proeverijdagen vrijdag 18, zaterdag 
19 oktober en vrijdag 25, zaterdag 
26 oktober.

Speciale Halloween-aanbieding 

Oma’s Sudderlapjes
500 gram € 7,50

 
Allemaal een fijne Halloween 

gewenst!
Team René van Schaik 

Speciaalslager
www.speciaalslager.nl
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MENSEN KOPERWIEK
van de

In de buurt van de HEMA loopt een 
meneer om zich heen te kijken. Hij 
is op zoek naar de opticiën, maar 
is even gedesoriënteerd. “Het is 
ook allemaal zo veranderd,” zegt 
hij. Gelukkig was hij niet ver uit de 
buurt. Opticiën Bremer zit bijna  
tegenover de HEMA. “Ik ben nodig 
aan een nieuwe bril toe”, vertelt 
hij nog. “En dan ga ik graag naar 
Bremer. Die man heeft zoveel ge-
duld en als je wat ouder wordt, is 
dat toch wel heel fijn.”

Jordy staat bij het speelplein. Hij is 
vader van drie kinderen, waarvan er 
vandaag twee mee zijn. Terwijl zij 
spelen met de andere kinderen ver-
telt hij: “De Koperwiek is een leuk 
winkelcentrum. Ik kom hier niet al-
leen voor de boodschappen, maar 
zo eens in de twee weken gaan we 
hier ook lekker shoppen. Er is van al-
les. Soms gaan we naar Rotterdam, 
maar meestal kiezen we toch voor 
De Koperwiek.”

“Ruim en overzichtelijk”, vindt 
Jenny De Koperwiek. Het zijn mooie 
winkels en ook aardig wat horeca. 
Dat is wel fijn als je hier wat uurtjes 
doorbrengt. Er zijn veel kledingza-
ken, maar elke zaak heeft weer zijn 
eigen stijl. Dat maakt het leuk. Bij 
Norah bijvoorbeeld hebben ze erg 
leuke dingen, lekker fleurig. Ik zag 
dat er binnenkort een Shoeby voor 
kinderkleding geopend wordt. Ook 
leuk. Het maakt niet uit welke stijl 
je zoekt, volgens mij kan iedereen 
wel slagen in De Koperwiek.” 

Op het bankje bij Bram Ladage zit-
ten een moeder met haar dochtertje 
en een tante. Zij zijn op vakantie in 
Nederland en komen uit Suriname. 
“Ik heb nog niet echt een indruk, 
want we hebben nog maar een deel 
gezien”, vertelt de moeder. “Vanaf 
de Jumbo zijn we hierheen gelopen 
voor een patatje, maar het winkel-
centrum is wel veel groter dan dat 
het vanaf de buitenkant lijkt.”

Mevrouw en meneer van Wijnen 
zitten bij La Place met een heer-
lijk broodje voor zich. Elke maand 
komen zij hier om te lunchen. “We 
houden de veranderingen goed bij”, 
vertelt meneer van Wijnen. “Ik kijk 
geregeld even op de website naar 
wat er veranderd is. Telkens is het 
weer mooier en zijn er weer winkels 
bij gekomen. Het is nog niet klaar, 
dus ik ben benieuwd wat er nog 
meer bijkomt. Het is leuk om elke 
maand even door het winkelcen-
trum te lopen en de vorderingen te 
zien.”
 

“Nou, je hoeft echt niet meer 
naar Rotterdam”, zegt mevrouw 
Vermaat. Samen met haar man 
heeft ze er een dagje voor uitge-
trokken om in De Koperwiek te win-
kelen. “In de stad kun je je auto niet 
fatsoenlijk kwijt of je betaalt de 
hoofdprijs aan parkeergeld. Hier is 
het gratis en je bent direct op je be-
stemming. En dan de winkels, hier is 
werkelijk alles. Zoveel kledingzaken, 
ik kan meestal wel slagen. Verder 
zijn er winkels als de Blokker, Big 
Bazar, Action, nou ja, alles eigenlijk. 
Het ís er gewoon. Oh en Brunott, 
die zit hier nu ook. Ik mag een paar 
oorbellen uitzoeken van mijn man”, 
glundert mevrouw.

“Veel groter dan 
van buiten lijkt”

“Je hoeft niet 
meer naar 

Rotterdam”

“Zoveel geduld is 
toch wel heel fijn”

“Telkens is het 
weer mooier!”

“De Koperwiek
is leuk”

“Volgens mij 
kan iedereen 
wel slagen”
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Sinds mei dit jaar is hij regelmatig te zien in 

Capelle aan den IJssel: De MAX-mobiel.

Stichting Max Capelle is opgericht 
om inwoners van Capelle aan den 
IJssel te helpen meer mobiel te 
worden. Met behulp van acht en-
thousiaste vrijwillige chauffeurs 
rijden er momenteel al twee van 
deze elektrische voertuigen rond. 
We spraken met een van hen.

Het is een mooie auto, krijgen jullie 
veel complimenten?
Nou, eigenlijk is het niet echt een 
auto, wij mogen namelijk op de stoep 
rijden. Dat maakt het ook meteen zo 
praktisch, wij kunnen onze dienst 
dus écht van deur tot deur aanbie-
den, dat is uniek. Natuurlijk, men-
sen kijken daar best wel eens van op 
als wij voorbij rijden, maar dat doen 
we altijd heel rustig en oplettend. 
Zeker omdat je ons niet hoort vinden 
we dat belangrijk. Om chauffeur te 
kunnen worden is een brommerrij-
bewijs dan ook voldoende.

Wie maken er gebruik van jullie 
dienst?
Dat is heel verschillend. Soms 
brengen we iemand die af-
hankelijk is van onze hulp 
naar een afspraak in het 
ziekenhuis. Het is zo mooi 
om dat te doen, echt heel 
dankbaar werk! Soms hel-
pen we ook iemand ‘gewoon’ 
naar het winkelcentrum. Nou 
ja, gewoon, daar is het natuurlijk wél 
allemaal voor bedoeld. Zorgen dat 
we mensen helpen achter de voor-
deur vandaan te komen. We zien dat 
er behoefte aan is. Al na een korte 
tijd hadden we al 100 ritten gedaan. 
Het is zo fijn om op deze manier iets 
te kunnen betekenen voor andere 
inwoners van Capelle.

Jullie zijn nu met acht vrijwillige 
chauffeurs, die twee voertuigen 
bemannen. Hoe kwam je hiermee 
in aanraking? 
Ik liep door De Koperwiek en zag de 
poster waarop stond dat er chauf-
feurs gezocht werden. Daar heb 
ik even over nagedacht en daarna 
contact opgenomen. Ik kreeg sa-
men met de andere chauffeurs een 
training en een certificaat, waarna 
we de weg op mochten. Dat doe 
ik nu een paar 
maanden en ik 
vind het nog ie-
dere dag leuk. Ik 
doe dit overigens 
een dagdeel per 
week, dat geldt 
ook voor de an-
dere vrijwilligers. 

Hoe werkt het? 
Kan ik jou gewoon bellen?
Haha, nou mij niet, dan zou ik het 
wel erg druk hebben. We hebben 

een telefoonnummer waar-
naar gebeld kan worden. 

De klant kan dan aan-
geven wanneer een rit 
gewenst zou zijn. Dat 
wordt dan meteen in-

gepland. De chauffeur 
hoort de avond ervoor 

welke ritten hij de vol-
gende dag heeft. Hierdoor 

kan reserveren tot een dag van te-
voren, dan kunnen wij goed voorbe-
reid op pad. 

Wat is het gekste dat je hebt 
meegemaakt?
Hmm, niet echt iets geks, maar er is 
weleens een rit niet goed doorgeko-
men. Toen was de rit verkeerd in de 

agenda gezet, waardoor 
de klant stond te wachten. 
Het blijft natuurlijk mensen-
werk, maar dat was wel ver-
velend. Gelukkig hebben we het 
kunnen oplossen. We werken er met 
zijn allen hard aan om alles vlek-
keloos te laten werken. We hebben 
met de groep een whatsappgroep, 
daar delen we veel informatie en 
ervaringen. Dat zorgt ervoor dat het 
steeds beter gaat. De groep wordt 

ook steeds gro-
ter, dan is goede 
communicatie 
belangrijk . 

Wat is voor 
jou het mooi-
ste aan dit 
vrijwilligerswerk?
De waardering, 
zonder twijfel. 

De dankbaarheid die je hiervoor 
krijgt, is voor mij de belangrijkste 
reden om dit te doen.

“De dankbaarheid 
die je hiervoor 

krijgt is voor mij 
het belangrijkste”

Wil jij ook een dag(-deel) 
per week als vrijwilliger aan 
de slag voor Stichting Max 
Capelle? Stuur dan een e-mail 
aan info@dekoperwiek.nl 
o.v.v. Stichting Max Capelle. 

Wil je gebruik maken van deze 
dienst? Bel dan naar 

06 45 274 886
en reserveer de rit zo vroeg 

mogelijk, maar uiterlijk 24 uur 
vantevoren! 

win een tas vol verrassingen
KLEURPLAAT

Lever je kleurplaat uiterlijk 
30 november 2019 in bij de inleverbox 
naast de lift naar de parkeergarage.

naam

leeftijd

telefoon

e-mail
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