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Beste lezers,

Dit is de MAX-Mobiel.
Max houdt u mobiel.
Max brengt u naar waar u moet zijn.
Of dat nou De Koperwiek, het theater,
uw (klein)kind of een andere locatie is.
Max is er voor Capellenaren, door Capellenaren.
Ma
Max zoekt vrijwilligers die hem besturen
en u komen halen en brengen.
Heeft u zin én tijd om een dagdeel
per week te helpen?
Stuur dan uw aanmelding naar
info@dekoperwiek.nl o.v.v. MAX

Dit is alweer de tweede editie van HalloKoperwiek. We ontvingen op onze eerste editie
ontzettend veel positieve reacties van zowel bezoekers als winkels van De Koperwiek en
hebben daarom met veel plezier deze tweede editie voor je gemaakt.
In deze tweede editie lees je over de laatste ontwikkelingen van De Koperwiek en laten
we je kennismaken met nieuwe en vertrouwde winkels in de vernieuwde Koperwiek. Ook
laten we in deze editie bezoekers aan het woord.
De afgelopen periode is er weer een aantal mooie, nieuwe winkels geopend en wordt er
hard gewerkt aan de nieuwe passage tussen C&A en Albert Heijn. Ook de ingang aan
de Kerklaan wordt volledig vernieuwd. Daarnaast wordt er achter de schermen gewerkt
aan de nieuwe openbare toiletten. Op onze website www.dekoperwiek.nl vind je alle
actuele informatie.
Inmiddels weten veel bezoekers de vernieuwde weg naar De Koperwiek en de
ruime parkeergarage te vinden, we zijn
blij én trots je te verwelkomen in ons winkelcentrum.
We wensen je veel leesplezier over de
mooie winkels en alle ontwikkelingen.
Alexander van Ooijen,
Assetmanager Wereldhave Nederland
Henk Goudberg,
Voorzitter Ondernemersvereniging
De Koperwiek

Colofon
Het HalloKoperwiek Magazine verschijnt twee maal per jaar, dit is jaargang 2, editie 1 en wordt huis-aan-huis verspreid in Capelle aan den IJssel,
Kralingse Veer, Krimpen aan den IJssel, Ouderkerk aan den IJssel, Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk in een oplage van 49.000 stuks.
Voor meer informatie: 0180 - 52 35 85 of 06 - 428 74 101 of ronald@tripplead.nl
Uitgever TrippleAd | Concept & eindredactie HalloKoperwiek, Ronald de Vos | Redactie Han Hordijk | Tekst Sarah de Preter, Thea van der Raaf |
Fotografie Ramona Treure, Wereldhave | Vormgeving Joke van der Kraan, Jet Nijhuis
Drukwerk Mes Repro BV | Verspreiding Snoek Verspreiding, Bezorging Maasstad BV
Disclaimer | 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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Wissel uw goud en zilver in voor cash
Wilt u oude gouden en zilveren sieraden, munten, bestek of andere gebruiksvoorwerpen verkopen? Bij de kiosk van ‘We Buy Gold’ in De Koperwiek wordt de
waarde bepaald en wordt u direct uitbetaald.

“We testen uw voorwerpen waar u bij staat”, vertellen Elly en
Danny. “U kunt meekijken hoe we dit doen. Eerst bepalen we of het
wel echt goud of zilver is. Vervolgens zoeken we met de loep naar
het merk en eventueel het karaatgehalte. Als u wilt dat we een bod
doen, bepalen we het definitieve karaatgehalte. U heeft geen verkoopverplichting, maar als u akkoord gaat met ons bod, dan volgt
nog een diepgaande test om zeker te zijn dat het om massief goud
gaat. Vervolgens betalen we direct uit. Legitimatie is verplicht.”
Een snelle, accurate en eerlijke service. Uw voorwerpen worden op
waarde geschat, ongeacht hun conditie. “Ook als u twijfelt of iets
goud of zilver is, bent u welkom om dit door ons te laten testen.”
De keten ‘We Buy Gold’ bestaat in mei 2019 vijf jaar. Kijk verderop
in dit magazine voor een actie in samenwerking met Wereldhave:
bij inlevering van de bon ontvangt u op de kiosk van We Buy Gold
een parkeerschijf met ruitenkrabber.

KOPERWIEK 59 • CAPELLE AAN DE IJSSEL

DIVERSE MERKJEANS €40

Deze actie geldt
van 22 april t/m
5 mei (ook in onze
winkel in Rotterdam
Alexandrium)

We Buy Gold
06 117 35 006 | www.webuygold.nl

JeansCentre-Capelle-Advertentie-135x92mm.indd 1

Frietjesfeest

Pannenkoekgourmet
PizzaParty

Tienergourmet

Bowling Borrel

Bowling Burger
Bowling Saté

Bowling Borrel Bordje
Bowling Grill

Bowling Buffet

Gourmet

Steengrill

Diverse schotels

WELKOM

26-03-19 15:31

IN DE
KOPERWIEK

Bowling Shoarma
Zaalverhuur
Feestavond

www

bowlingkrimpenhof

ELKE
ZONDAG
OPEN

telefoon

(0180) 514701

WINKELCENTRUM
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nieuw
Nieuw: Adraanse-Tom heeft nu ook
kleding, sjaals en een ruim assortiment
sieraden van het bekende merk Biba.

Kleurrijk het
nieuwe seizoen in

De schoenmakerij van Adriaanse-Tom in winkelcentrum De
Koperwiek is verhuisd en zit sinds kort weer op zijn oude
locatie naast de winkel waar het allemaal begon. Wel zo
gemakkelijk!
Schoenen laten repareren en eens rondkijken tussen de
tassen, schoenen en reisartikelen die Adriaanse-Tom verkoopt,
kan dus voortaan weer op één locatie: naast de lift en roltrappen die het winkelcentrum verbinden met de nieuwe parkeergarage.

Adriaanse-Tom
bags&shoes

Voor de trendy man

Bij de heren mag ook de witte sneaker niet ontbreken in de kast. Sneakers staan leuk,
lopen heerlijk en passen bij elke outfit. Met een wat dikkere zool of met een kleurendetail
voldoet ook de man aan het trendy modebeeld. Sneakers van Floris van Bommel, Van Lier
en Nubikk, gemaakt van mooie materialen en met de vernieuwende kleuraccenten zijn dan
ook nog altijd populair. Ook voor een meer geklede schoen en bijpassende riem heeft de
man een uitgebreide keuze in merken als Floris van Bommel en Van Lier.

10 % korting
op de gehele collectie

Deze aanbieding van Adriaanse-Tom is geldig t/m 27
april 2019 en niet geldig op reeds afgeprijsde artikelen.
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Deze aanbieding van Adriaanse Tom
is geldig t/m 27 april 2019.

Schoenmakerij
Adriaanse-Tom
weer naast de
winkel

Ontvang een
extra duplicaat van
uw huissleutel voor
slechts €1,Deze aanbieding van Adriaanse Tom
is geldig t/m 27 april 2019.

Gecertificeerde schoenmakerij

mee!

Openingstijden:

Vuile schoenen, die wil je niet meer aan. Met de ‘Scarpa Vapor’, een speciale stoomreiniger,
worden ze gereinigd, gepoetst en gedesinfecteerd en zien ze er weer uit als nieuw!
Op onze facebookpagina staat hiervan een leuk filmpje.

Adriaanse-Tom
Ingang naast de parkeergarage
010 451 11 03
info@adriaanse-tom.nl
www.adriaanse-tom.nl

Elke zondag open van 12.00 - 17.00 uur

| Floris van Bommel | Van Lier | Blackstone | Nubikk
Eastpak | Claudio Ferrici | Guess | Legend |

Knip uit en neem mee!

Meesterschoenmaker Wendran herstelt schoenen, tassen en koffers. Kleine reparaties
voert hij direct uit. “Als gecertificeerde schoenmakerij zijn we aangesloten bij het schoenmakersgilde. We gebruiken originele materialen van onder meer Van Bommel, Van Lier
en Greve. Zo brengen we schoenen terug in hun originele staat.” Daarnaast kun je in de
schoenmakerij sleutels laten dupliceren, óók autosleutels met een chip. Je kunt er naamborden laten maken en scharen en messen laten slijpen.

Nieuw: schoenen reinigen

✄

Knip u
it en n
eem

Bij een paar nieuwe
zolen een paar nieuwe
hakken gratis!

Schoenen reinigen en
poetsen voor slechts
€ 15,-

✄

Was afgelopen winter de luipaardprint helemaal in, deze zomer zijn sneakers, cowboylaarsjes en tasjes met slangenprint de trend. Wit blijft ook nog dit seizoen. Sneakers,
loafers en laarsjes, witte schoenen blijven gemakkelijk te combineren. Bijvoorbeeld met
zwart of denim voor een zomerse look. Floris van Bommel en DL-Sport hebben fantastische sneakers met een perfecte pasvorm.

Deze aanbieding van Adriaanse Tom
is geldig t/m 27 april 2019.

Deze aanbieding van Adriaanse Tom
is geldig t/m 27 april 2019.

Een modern opgezette winkel in het hart van De Koperwiek, naast de
roltrap en de ingang naar de parkeergarage. Hét adres in de regio
voor kwaliteitsschoenen, tassen en reisartikelen. Bovendien beschikt
Adriaanse-Tom over een eigen schoenmakerij waar reparaties worden
uitgevoerd aan schoenen, tassen en koffers.
Het is lente en we kijken uit naar de zomer. De winter hebben we achter ons gelaten. Tijd
voor een nieuwe garderobe waarbij een paar nieuwe schoenen niet mogen ontbreken.
Het modebeeld dit voorjaar is zeer kleurrijk. Trendkleuren zijn geel, rood en groen. Maar
ook basic outfits met schoenen in neon of multicolor doen het geweldig. Schoenen mogen
knallen dit seizoen.

Bij een paar nieuwe
hakken het tweede
paar gratis!

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

12.00 - 17.30 uur
09.00 - 17.30 uur
09.00 - 17.30 uur
09.00 - 17.30 uur
09.00 - 21.00 uur
09.00 - 17.30 uur

| Shabbies | Via Vai | Paul Green | Gabor | DL-Sport | Toms | Waldlaufer | Fred de la Bretonière | Samsonite |
Cowboysbag | Kipling | Lou&Lou | X-Works | Castelijn&Beerens | Fjällräven |
HalloKoperwiek 04.2019
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Stijlvol genieten
van superieure koffie
Lekker shoppen en tussendoor genieten van heerlijke koffie met
gebak, een goed glas wijn of een verse lunch? Op het horecaplein in De Koperwiek opende onlangs Doppio Espresso de
deuren.

Op het terras van de recent geopende Doppio Espresso
treffen we Mieke met haar moeder Corrie. Ze zitten er net
en hebben nog niet besteld. Moeder en dochter komen elke
vrijdag koffiedrinken op De Koperwiek. “Even een bakkie en
dan naar Appie”, zegt Corrie. Mieke is mantelzorger voor
haar 87- jarige moeder. “We missen wel ons vaste adresje,
dat is er niet meer. Dus nu proberen we Doppio uit.” Wanneer
de medewerker komt, bestellen ze elk een espresso en delen
samen een stukje taart. Mieke: “Gratis parkeren, dat vind ik
ook heel fijn. Vroeger gingen we naar Zuidplein, maar de
kosten om daar te parkeren zijn niet leuk meer. Dat hebben ze
hier goed gedaan.”

Mevrouw Vassy woont in de buurt, nadat ze pasgeleden uit
België hierheen is verhuisd. Eerder woonde ze in Zevenkamp,
vertelt ze. Zeker drie keer per week komt ze naar De
Koperwiek. “De boodschappen doe ik op vrijdag. De andere
keren ga ik winkelen bij Kruidvat, Hema, Big Bazar of
Hunkemöller of maak ik een rondje met de kinderen. Ze kunnen
zo leuk spelen bij La Place terwijl ik een kop koffie drink.”

Bij The Stone komen we Dymphie met haar kleindochter tegen.
Ze weet niet hoe De Koperwiek vroeger was, want ze woont
in Eindhoven. “Ik wilde even naar de Action. We hebben wat
knutselspullen gekocht. Het lijkt mij wel een leuk winkelcentrum.
Ik ga nog even verder rondkijken en nog ergens koffiedrinken.
Of misschien gaan we toch direct naar huis, dat ligt een beetje
aan mijn kleindochter”.
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Ruud De Clercq werkte 30 jaar in de detailhandel, had vervolgens
een brillenwinkel en besloot toen om nog eens iets leuks op te
zetten. Aangezien zijn zoon Daniël een horecaopleiding volgde en
al jaren in de horeca werkt, viel de keuze op een Doppio Espressozaak. Deze jonge Nederlandse franchiseketen met Italiaanse roots
heeft zich ontwikkeld van een pure espressobar tot een espressoen lunchroom. Daniël: “Onze koffiebonen worden exclusief voor
Doppio in Milaan gebrand. Hun smaak wordt continu verbeterd.
We willen immers de beste koffie van Nederland blijven schenken!”
Doppio Espresso richt zich op kwaliteit, gezelligheid en beleving.
Met sfeervolle verlichting en fraaie Chesterfieldbanken voelt de
zaak aan als een huiskamer. Je kunt ook relaxed genieten op het
grote terras. Het servies is stijlvol, de bediening enthousiast. Ruud:
“We bereiden alles zelf, van de koffie tot de opgeschuimde melk
en lunches met gebraden kip of zalm. Ons streven? Een perfecte
gastheer te zijn.” Dit laatste straalt het hele team uit!

Doppio Espresso

Ici Paris XL verwent je huid
Een stralende huid begint bij een goed
advies en hoogwaardige huidverzorgingsproducten. Welkom bij Ici Paris XL in De
Koperwiek!

Het team van Ici Paris XL neemt graag de
tijd om je onder het genot van een kopje
koffie te adviseren over de ideale verzorging voor jouw huid. Met Philosophy,
Filorga en Novexpert heeft Ici Paris XL
drie exclusieve huidverzorgingsmerken
in huis. Philosophy brengt wetenschap en
inspiratie bij elkaar, met producten die de
huid transformeren en poëtische woorden
die het welzijn inspireren. De huidverzorging van Filorga is vergelijkbaar met een
hyaluronzuur-injectie, maar dan in een
potje. Hyaluronzuur is een lichaamseigen
stof die de vochtbalans van de huid op peil
houdt, met als direct resultaat een gladde
huid. Novexpert is geavanceerde en natuurlijke huidverzorging. De producten zijn
100% natuurlijk, vegan, parabenenvrij en
hypoallergeen. Eenmaal geopend moeten
deze zuivere producten meteen worden
gebruikt. Uitermate geschikt voor mensen
met allergieën!

Ontdek het zelf
Sinds kort heeft Ici Paris XL een nieuw
concept: je mag alle producten in de winkel
zélf aanraken, voelen en ruiken en je kunt
ook zelf de prijs opvragen. Helen: “Maar
natuurlijk helpen we je ook graag bij het
uitzoeken van jouw ideale schoonheidsproduct!”

Ici Paris XL
www.iciparisxl.nl
HalloKoperwiek 04.2019
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DAG IN
DAG UIT
OP PAD
MET DE
STERKSTE

Diamant:
een ode aan
de liefde
In de lente- en zomermaanden
bezegelen tal van mensen hun liefde
voor elkaar met een verlovings- of
trouwring. Wat is er mooier dan hierin
de meest unieke edelsteen ter wereld,
een diamant, te laten verwerken?

Ondernemen is risico’s nemen. Maar het liefst heb je natuurlijk gewoon zekerheid. Elke dag weer.
Met een HAPERT aanhangwagen kies je voor die zekerheid en kun je je volledig concentreren op
je werk. Wil jij ook werken met de sterkste? Ga naar www.hocar.nl
BRING IT ON!

WWW.HOCAR.NL

Marcio komt met vrouw en kind uit de Action. “We zijn inkopen aan
het doen voor een verjaardag. We gaan ook even naar de Big Bazar
en naar Geveke. Nu zijn we aan het winkelen, maar we doen hier ook
onze wekelijkse boodschappen. Het is hier echt mooi geworden. Het
winkelcentrum heeft uitstraling, het is groter en ook schoner. Vooral de
kledingwinkels vindt mijn vrouw wel fijn. We zijn er erg tevreden mee.”

Meneer Steenbergen heeft
een lekker hapje gekocht
bij Bram Ladage. “Dit is een
gezellig winkelcentrum. Op de
scootmobiel gaat ook prima
hoor. Als het regent neem ik
de rollator en de bus of metro
hier naartoe. Ja, dat doe ik
drie keer per week, dan ga ik
’s morgens eerst verse dingen
halen, dat is belangrijk.”
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Diamanten worden in het binnenste van de aarde gevormd doordat
koolstof onder enorme druk en hitte kristalliseert. Ze zijn slechts
op enkele plaatsen ter wereld te vinden. Om één karaat diamant te
delven, moeten vaak tientallen tonnen erts worden verplaatst. Dit
alles maakt diamanten zeldzaam en dus ook waardevol. Diamant
is bovendien het hardste materiaal dat in de natuur te vinden is.
Om die reden zijn ze in de loop van de geschiedenis hét symbool
van duurzaamheid geworden. En daarmee ook de meest populaire
edelsteen om in een verlovings- en trouwring te verwerken. Want
ware liefde is voor altijd.

A diamond is forever

Een stapje terug in de tijd. Al bij de Romeinen was het gebruikelijk
om als teken van liefde een ring met een steentje te dragen.
In 1477 schonk de Oostenrijkse aartshertog en latere keizer
Maximiliaan I zijn bruid Maria van Bourgondië een ring met een
diamant. Vanaf dat moment namen diamanten als symbool voor
liefde en eenheid een hoge vlucht. “A diamond is forever”, aldus
de bekende slogan die het grootste diamantbedrijf ter wereld, De
Beers, in 1947 lanceerde.

Prachtige ringen
Brunott Juwelier werkt samen met gerenommeerde diamantleveranciers, diamantslijpers en goudsmeden. “Onze grootste
diamantleverancier is Peter Bruining met het merk R&C. Deze
sieraden worden stuk voor stuk op bestelling met de hand gemaakt
in Nederland. Ook ons trouwringenmerk Aller Spanninga levert
unieke, handgemaakte sieraden uit Nederland. Daarnaast kun je bij
ons terecht voor de diamantwerken Schaffrath, One More, Alfieri.”
Alleen al bij het zien van deze prachtige juwelen krijg je vlinders in
je buik. Sta jij op het punt je geliefde een aanzoek te doen of hebben jullie concrete trouwplannen? Laat de liefde dan schitteren als
een diamant!

Unieke fonkeling

Diamanten weerkaatsen het licht op een unieke manier. In de kern
zie je een grijze en witte fonkeling, maar aan de buitenkant alle
kleuren van de regenboog. Geen enkel ander materiaal kan het
licht zo sterk breken als een diamant. Het slijpen van diamanten is
een kunst. De meest voorkomende vorm is de ronde briljant geslepen diamant. Hij heeft 58 facetten en bezit veel vuur en schittering.

Brunott Juwelier
www.brunott.nl
HalloKoperwiek 04.2019
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Iedereen kan modieus gekleed gaan
Mode moet betaalbaar zijn en voor iedereen, vinden ze bij Choices.
De steeds wisselende collectie bestaat uit bekende merken, die niet
overal in Capelle te koop zijn. Heren kiezen uit modieuze kleding
van Cars, Petrol, Superdry en Jack & Jones. Dames vinden ongetwijfeld iets leuks van Vera Moda, Envy of Jacqueline de Yong.
Chanine: ”Iedereen kan er modieus bij lopen. Meisjes van zestien kopen bij ons trendy shirts en oma van tachtig gaat met een
prachtig jasje de deur uit, terwijl mannen zich kleden met Petrol of
Superdry, zelfs tot en met het ondergoed”.

“Kleding is onze passie. Wij zijn altijd op zoek naar iets leuks voor
iedereen. Kom je bij ons binnen, dan helpen we je heel graag om
precies die outfit te kiezen waar jij je lekker in voelt. Wil je het
helemaal compleet maken? Dan vinden we er zeker de bijpassende
accessoires bij zoals een tas, sjaal of ketting”.

Wij zijn Choices, de keuze is aan jou
Kijk eens even in het straatje waar ook Xenos zit, want heb je
Choices eenmaal gevonden, dan vind je ook jouw favoriete
outfit. De keuze bij deze leuke kledingzaak is enorm, je slaagt
gegarandeerd.

Openbare toiletten
Wellicht heb je het al gezien. Naast de ingang van Action
werken we aan de realisatie van de nieuwe openbare
toiletten.
Naast ruime heren en dames toiletten wordt er ook een
familietoilet gemaakt, waarin gezinnen met kleine kinderen
goed terecht kunnen. Tevens wordt er een kamer gemaakt
waarin ouders en verzorgers hun baby comfortabel kunnen
verzorgen en verschonen.
Uiteraard wordt er ook een goede voorziening gemaakt
voor mindervaliden. Deze ruimte wordt door middel van een
schuifdeur toegankelijk, waarbij rekening wordt gehouden met
de wensen van de gebruikers.
Het is nog heel even wachten voor de bezoekers van De
Koperwiek, maar rond de zomer zal het openbaar toilet
gereed zijn. Het gebruik van deze voorzieningen is uiteraard
gratis voor onze bezoekers.

Choices
Fb/choices koperwiek capelle aan den ijssel
Instagram: choices koperwiek

De beste oog- en hoorzorg voor de beste prijs,

Specsavers Capelle maakt kwaliteit betaalbaar
Professioneel
én persoonlijk
‘Uw zicht is een belangrijk zintuig en
daarom verdienen uw ogen de beste zorg
en de beste producten. Dat staat bij ons
centraal! Voor een zorgvuldig oogonderzoek
starten wij met een voormeting waarin
onder andere uw oogdruk gemeten wordt,
gevolgd door een exacte meting door een
gediplomeerd opticien. Hierna begeleiden
wij u door het gehele proces van montuuren glasadvies tot het uiteindelijk afhalen
van uw nieuwe bril.’

Korting

40%
Op alle glazen en
contactlenzen

Laura Heijkoop, Opticien

Profiteer t/m 2 juni van
40% korting op alle glazen
en contactlenzen!

Profiteer t/m
31 mei

2 hoortoestellen
zonder bijbetaling

Een goede
hoormeting komt
nooit te vroeg
‘Veel mensen stellen een hoortest lang
uit. Gedurende de uitstelperiode wordt de
kwaliteit van leven er niet beter op. Aarzel
daarom niet en kom langs als u denkt dat u
minder goed hoort,’ vertelt audicien Hilde
Vrins. Om kwalitatief hoogwaardige hoorzorg
voor iedereen bereikbaar te maken, bieden
wij momenteel 2 hoortoestellen zonder
bijbetaling aan. Ongeacht waar en hoe u
verzekerd bent. ‘Wij vergoeden altijd uw
eigen bijdrage voor uw hoortoestel,’ bevestigt
Hilde. ‘We nemen genoegen met minder
marge en kopen scherp in door onze grote
en internationale inkoopkracht. Uiteraard
doen we dit wel met behoud van dezelfde
kwaliteit. Daarom bieden wij u altijd 5 jaar
gratis garantie, service én nazorg.’
Hilde Vrins, Audicien

Capelle aan den IJssel
Winkelcentrum de Koperwiek Tel. 010 3120 630
Vraag in de winkel naar de voorwaarden.
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Welkom in De Koperwiek

Bremer Opticiens

19 Rookies
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Nelson

Op een bankje treffen we Meneer Boodt verdiept in zijn
krantje. “Ik heb boodschappen gedaan en een kop koffie
gedronken. Nu zit ik mijn tijd vol te maken tot de bus komt. Ik
ben hier dagelijks. Elke dag even de boodschappen en een
kop koffie. Mijn vaste zaakje is weg, maar ik heb al een ander
plekje gevonden. Als alleenstaande kom ik hier echt om er
gezellig even uit te zijn. Het wordt mooi hier.”

gezien in de koperwiek
16

Jeans Centre

The Stone

Tegen lunchtijd is het druk bij Bram Ladage. Op het bankje zit
Nicole. Ze komt uit Afrika en woont in Schenkel. “Ik zit hier
even voordat ik ga shoppen. Twee tot drie keer per week doe
ik hier de boodschappen. Woensdag na de zwemles ga ik
hier ook met de kinderen even heen. De grote winkels zijn wel
favoriet bij mij, hoor.”

Adam Brandstore

Bij La Place zitten Cynthia en Christin achter de koffie met
gebak. De twee vriendinnen hebben hier afgesproken voor een
gezellig dagje samen. Cynthia: “Vol verwondering kwam ik
hier binnen. Ik had het nog niet gezien, maar het is prachtig.
Ook al omdat er een C&A is.” “Voorheen kozen we voor
Alexandrium”, vertelt Christin. “Maar nu is het hier leuker,
vanwege de winkels, maar ook door de inrichting. Cynthia: “Ik
zei al tegen Christin, het is net een Mall. Nu eerst koffie en dan
gaan we heerlijk shoppen.”

Esprit

Geraldien en John Noorlander zijn speciaal gekomen om de
nieuwe zaak Doppio Espresso uit te proberen. John: “Onze
hobby is eten. Vorige week zaten we bij La Place. Het bevalt
goed. Straks gaan we door naar Amsterdam, maar sinds De
Koperwiek veranderd is, komen we ook regelmatig hier. Voor
mijn gezondheid moet ik dagelijks lopen en het winkelcentrum
ligt op mijn route. Als het slecht weer is loop ik mijn rondje in
het winkelcentrum. Zie ik dan een aanbieding voor de bingo,
dan neem ik die ook gelijk mee.”

KIES OOK VOOR EEN
SUCCESVOLLE VERKOOP!
Rhijnspoor 231 | 2901 LB Capelle a/d IJssel
T 010 - 258 09 19 | info@woongoedmakelaars.nl
woongoedmakelaars.nl
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NIEUW in Nederland

U kunt langer thuis blijven wonen!
Voor het eerst een hoog-laag bed en

De entree aan de Kerklaan wordt volledig gerenoveerd. Net
als bij de entree aan de Rivierweg wordt er gebruik gemaakt
van een hoge glazen pui en een ruime ingang. Waar voorheen
nog een parkeerplaats lag, wordt nu gebouwd aan de
winkelruimte van TerStal mode, die in de zomer zal openen.
De glazen overkapping is inmiddels geplaatst, waarna de
tegelvloer zal worden gelegd. Daarna worden de openbare
zitjes aangebracht. In de loop van juni dit jaar is deze passage
klaar en is de verbinding vanuit C&A richting Albert Heijn
gerealiseerd.

boxspring in -1. Wie wil er nu een
‘ziekenhuisachtig’ bed in huis?
Ervaar het heerlijke comfort van een echte
boxspring en het gemak van een zorgbed
thuis en dat dan ook nog in een huiselijke
sfeer! Keuze uit div. kleuren en 17 verschillende maten, want alles is maatwerk!
Wegens overweldigend succes nu een tijdelijke actie; maak vrijblijvend een afspraak
bij u thuis!

Maak gebruik van de actie: lever uw
oude bed in en ontvang tot max € 500,retour bij aanschaf van een hoog-laag
boxspring. Vraag naar de voorwaarden.
Advies en opmeten aan huis volledig
kosteloos.

Onze leverancier doet mee
aan het beste idee 2019!

Red Dot Awards.

bed voor nu en later
Nu een hoog-laag-boxspring ter introductie al voor
*

€ 1995,-

i.p.v. € 3995,-

*Excl. matras. Maat o.b.v. 80x200cm

158

mensen
gingen u voor
beoordeeld met

8,7

Makkelijker opmaken matras

Verrijdbaar

Indien nodig zorgbed voor later

Makkelijke stofzuigen onder bed

Tillift alsmede zijrekken geschikt!
Bel 06 419 50 486 - www.seniobed.nl
18
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LENTE VOORDEEL
Cheque

Bij inlevering van deze cheque
ontvangt u € 15,- korting
bij aankoop vanaf €100,-.

Deze cheque is niet geldig i.c.m. andere acties één cheque per persoon. Geldig t/m zaterdag 11 mei 2019.

Geniet van de lente!

Uniek aandenken aan een dierbare

Proef de lente en geniet van onze
uitgebreide en kleurrijke collectie.
Anna Montana
Bianca
Bthree
Creenstone
Donna Dura
Eterna
Frank Lyman
Frank Walder
Gardeur

Joseph Ribkoff
Juffrouw Jansen
Just White
Le Comte
Meri Esca
Rabe
Rino & Pelle
Toni
Valentino Bags

Winkelcentrum De Koperwiek
Centrumpassage 89 – 91
2903 HB Capelle aan den IJssel
T. 010-4587447
Volg ons op Facebook: aljamode

Openingstijden:
Maandag 12.00 – 17.30 uur
Di. - Do.
09.30 – 17.30 uur
Vrijdag
09.30 – 21.00 uur
Zaterdag 09.30 – 17.00 uur

Andersgedenkmonumenten heeft
de website vernieuwd en lanceert
binnenkort een webshop vol unieke
accessoires om dierbare overledenen
persoonlijk te gedenken.

In de showroom van Andersgedenkmonumenten staan prachtige
grafmonumenten uit glas, natuursteen, brons of roestvrij staal.
Persoonlijke kunstwerken waarin teksten, foto’s of tekeningen van
de overledene kunnen worden verwerkt, maar ook accessoires en
urnen. “Samen met nabestaanden creëren wij unieke monumenten
om de dood én het leven van hun dierbaren te gedenken”, zegt
eigenaar Rinus Tonder. “Aangezien er tegenwoordig steeds meer
wordt gecremeerd hebben we ook een groeiende collectie asbestemmingen. We breiden ons wereldwijde leveranciersnetwerk
van bijzondere en kwalitatieve objecten permanent uit. De diversiteit is enorm.”

Online shoppen en oriënteren

Op de vernieuwde website kun je je oriënteren op grafmonumen-

ten en hun prijs. De site oogt modern en is gebruiksvriendelijk. “Je
krijgt online een goede indruk van de materialen en uitstraling. In
de winkel voorzien we je graag van verder advies.” Eind mei gaat
de vernieuwde webshop online, met daarin honderden accessoires
zoals vazen, lantaarns en kaarsen die 6 dagen achtereen branden.
Maar ook sieraden met de as of vingerafdruk van de overledene.
“Onze site en webshop worden continu verder uitgebreid.”
Andersgedenkmonumenten
Meeuwensingel 101 | 2903 TE Capelle aan den IJssel
010 752 88 37 | 06 306 52 609
www.andersgedenkmonumenten.nl
webshop: www.gedenkartikelenonline.nl

Van Haren
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Op de bank van het speelplein zit een man uit Eritrea. Hij
woont nu in Capelle aan den IJssel. Hij heeft net medicijnen
gehaald. “Ik zit nu te wachten tot het tijd is om mijn vierjarige
dochtertje van school te halen. Dan gaan we hier even spelen
en daarna naar huis. Dat doen we elke dag.”

Rituals

Bremer Opticiens

gezien in
de koperwiek

Liza en Mabel wonen in de buurt en staan bij Nelson te
wachten op klasgenoten. “We hebben eten bij La Place
gehaald. Dit is een afspreekpunt. Uit school gaan we vaak
hierheen. Eigenlijk altijd tijdens de pauze en een tussenuur. Het
is hier heel mooi geworden en er is een betere sfeer. Als we
hier gaan shoppen komen we meestal bij de bekende winkels
en vooral voor kleding.”

Bij het speelplein zit een
moeder wat te eten, terwijl
haar twee kinderen spelen
op de speeltoestellen. “Wij
wonen in Nieuwerkerk en ik
kom speciaal hierheen om
boodschappen te doen, zodat
de kinderen kunnen spelen. Het
is een ideale combinatie en
dat heb je niet in Nieuwerkerk.
Sinds dit in De Koperwiek is,
kom ik hier best vaak, wel een
of twee keer per week. Meestal
beperk ik mij dan tot dit stukje
en ga naar Kruidvat, Zeeman
en de Big Bazar. De tweeling
van twee jaar speelt hier graag
en ondertussen eten we wat of
drink ik alleen koffie.”

HalloKoperwiek 04.2019
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Nieuw
!

Het beste zicht,
alleen bij de echte
specialist

Heeft u weleens aan een
levenstestament gedacht?
Een levenstestament is heel iets anders dan
een gewoon testament

Een levenstestament voorkomt een hoop
gedoe

Dit kunt u allemaal voorkomen door in een ‘levenstestament’ vast
te leggen wie uw belangen moet behartigen indien u dat zelf niet
meer kunt. Dit levenstestament maakt u bij de notaris.
Een levenstestament heeft niets te maken met het normale testament. In een testament legt u vast wie van u moet erven. Het
levenstestament is een notariële akte, waarmee u tijdens uw leven
voorziet in de situatie waarin u niet langer meer in staat bent zelfVestiging Krimpen aan den IJssel
Notaris mr. R.R. Rijnvis
Expeditieweg 1
2922 HN Krimpen aan den IJssel
(parkeren: Nachtegaalstraat 1)
0180 - 82 02 20
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standig te handelen. Het bevat naast een algemene volmacht ook
uw wensen op het gebied van o.a. medische behandelingen. U wijst
een vertrouwenspersoon aan die uw belangen behartigt.

Een volmacht, uzelf bepaalt wie en wat

In de volmacht kunt u onder meer vastleggen wie uw huis mag
verkopen, of er geschonken mag worden, wie bevoegd is om uw
bankrekening te beheren en wie bevoegd is om uw administratie
te doen. Kortom: het betreft een algemene volmacht, waardoor
de gevolmachtigde alles namens u mag doen, tenzij u bepaalde
dingen van de volmacht heeft uitgesloten. U kunt bijvoorbeeld uw
echtgeno(o)t(e) of uw kinderen als gevolmachtigde aanwijzen.
Voor wat betreft de medische bepalingen moet u denken aan: wie
overlegt namens u met de artsen, wie mag inzage hebben in (delen
van) uw medisch dossier en wie mag beslissingen nemen?
Ook bepalingen omtrent euthanasie of een behandelverbod kunnen worden opgenomen in het levenstestament.
Mr B. Zwaveling, notaris te Capelle aan den IJssel,
voorheen notaris bij Lint Notarissen, thans notaris bij Rijnvis en
Zwaveling Notarissen
Voor meer informatie over het levenstestament en over andere
familierechtzaken kunt u contact opnemen met mijn kantoor.
Eerdere artikelen kunt u nalezen op www.rznotarissen.nl

info@rznotarissen.nl | www.rznotarissen.nl

Vestiging Capelle aan den IJssel
Notaris mr. B. Zwaveling
Kanaalweg 5
2903 LR Capelle aan den IJssel
(parkeren: achter het kantoor)
010 - 44 222 33

Bremer Opticiens heeft de perfecte oplossing. De multimediabril
met de nieuwe Eyezen brillenglazen, speciaal ontwikkeld voor de
jonge generatie. Deze enkelvoudige brillenglazen bieden een lichte
leesondersteuning en voorkomen vermoeide en branderige ogen.
Ben Bremer: “Komt u bij ons voor een nieuwe bril, dan registreert
ons speciale Visioffice© oogmeetsysteem binnen enkele ogenblikken uw specifieke kijkgedrag. Met die gegevens maken wij voor u
100 % gepersonaliseerde brillenglazen en garanderen u het beste
zicht.”
Waar anderen stoppen, begint het vakmanschap van
Bremer Opticiens.
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Bremer Opticiens
010 450 25 22 | info@bremeropticiens.nl
www.bremeropticiens.nl | Fb/bremeropticiens
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zweedse puzzel

Stel u wordt wilsonbekwaam en als gevolg daarvan kunt u niet
meer zelfstandig thuis wonen, maar het huis is nog wel van u. Dit
moet dan verkocht worden, maar u kunt niet meer zelf tekenen
en uw kinderen mogen dit ook niet namens u doen. Het gevolg is
dat uw vermogen onder bewind gesteld moet worden en dat een
bewindvoerder aangesteld wordt. Het aanvragen van bewind is een
langdurige procedure en verloopt via de rechter. In de tussentijd
kan uw huis niet verkocht worden. Bent u onder bewind gesteld,
dan mag de bewindvoerder niet zelfstandig uw huis verkopen of
namens u schenkingen doen om een lagere eigen bijdrage voor
de WLZ (Wet langdurige zorg) te realiseren. In al deze situaties is
toestemming van de rechter nodig en voor schenkingen geeft de
rechter meestal geen toestemming. Een bewindvoerder moet jaarlijks rekening en verantwoording aan de kantonrechter afleggen
over het door hem gevoerde bewind.

Kijkt u gedurende de dag veel naar het scherm van uw smartphone, tablet of laptop? Dan krijgt u misschien last van uw ogen
of zelfs moeite met lezen.

De oplossing van de puzzel mag u vóór 1 juli sturen naar: info@dekoperwiek.nl. U maakt dan kans op een van de drie
theaterarrangementen voor 2 personen van het Isala Theater.
HalloKoperwiek 04.2019
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kleurplaat

Met bijna 300 gratis parkeerplaatsen is De Koperwiek
uitstekend bereikbaar. Via rolbaanpaden of de lift bereik
je eenvoudig, snel én droog de winkelpassage. De
parkeergarage is bereikbaar via de Kerklaan en is dagelijks
geopend van 8:00 tot 18.00 uur en op koopavonden tot
22.00 uur.

Kleur deze tekening zo mooi
mogelijk in. Lever
de kleurplaat met
je naam en adres
in bij de speciale
brievenbus die
staat bij de ingang
van de parkeergarage. Doe dit
vóór 1 juli en
je maakt dan
kans op een van
de prachtige
speelgoedpakketten!

STAD EN LANDSCHAP 39 . KRIMPEN AAN DEN IJSSEL . 0180 515 237 . WWW.HONDA-VANROON.NL

BINNENWEG 1 . KRIMPEN AAN DEN IJSSEL . 0180 550 544 . WWW.ROOCAR.NL
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Naam:

Leeftijd:

Adres:

Tel.nummer:
HalloKoperwiek 04.2019
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Korting,
een kleine moeite

Maak gebruik van de ‘HalloCashback Kortingskaart’, of nog makkelijker, download deze op uw
telefoon. Het is gratis en zonder aankoopverplichtingen. Ook thuis op de computer of laptop eenvoudig
te installeren.
Met deze kaart ontvangt u voordeel tot 5% bij
lokale ondernemers, diverse winkelketens en meer
dan 1400 winkels via het internet. We noemen de
aangesloten bedrijven ‘Loyalty Partners’.

De handige browser plug-in vertelt u precies bij welke online
winkels u voordelen ontvangt, als u een artikel via Google zoekt.
Deze winkels zijn herkenbaar aan bijv :

De korting ontvangt u op uw privé rekening, dus niet gelijk bij het
afrekenen aan de kassa. Ondernemers die bij elkaar kopen, maken
er ook gebruik van. Het automatisch sparen van Shopping Points
(SP) levert veel extra voordeel op.

Registreer u nu door de QR-code hieronder
te scannen.
Achtergrond

De HalloCashback kortingskaart is onderdeel van een groot shopping netwerk: Cashback World. Lokaal, regionaal, landelijk en online in Nederland zijn meer dan 1400 winkels aangesloten. Ook in
Capelle en Krimpen komen er de komende maanden steeds meer
winkels en ondernemers bij.

Registreer u dus nu en kijk bij
welke winkels -ook bij enkele winkels op de Koperwiek- u korting
krijgt. Voordeel kan oplopen tot
honderden euro’s per jaar.
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Wij houden u in onze magazines en
op onze websites www.hallokrimpen.nl en www.hallocapelle.nl op

HalloKoperwiek 04.2019

de hoogte van de nieuwe lokale deelnemers. Tevens treft u daar
meer gedetailleerde info aan over de HalloCashback kortingskaart.

Bent u ondernemer en wilt u nieuwe klanten aantrekken en uw
trouwe klanten belonen met een cashbackkorting, neem dan even
contact op met Ronald de Vos (ronald@tripplead.nl). Dan informeren we u over alle mogelijkheden en helpen u verder.

Stap voor stap de kaart op uw telefoon

• U heeft een QR-code reader op uw mobiel, zo niet: download
deze uit de play store of app store;
• Scan de QR-code op deze pagina;
• Klik op browserwebsite, u komt dan in de Cashback omgeving;
• Vul de gevraagde gegevens in en let op hoofdletter gevoeligheid;
• Als u mijn naam ziet (Ronald De vos) dan zit het goed en kunt u
akkoord geven voor de items;
• Als alles goed ingevuld en geaccepteerd is, klik dan op verder;
• U ontvangt een welkomstmail;
• In uw telefoon heeft u daarna uw HalloCashback Kortingskaart
waarmee u met korting kunt kopen. Deze kan als QR-code of als
streepjescode bekeken worden en is nodig voor de directe kortingen in deelnemende winkels en bedrijven wereldwijd;
• U ontvangt binnen enkele dagen in uw mail een Magazine waarin
het gebruik wordt uitgelegd en een aantal kortingspartners wordt
voorgesteld.
Wilt u meer informatie? Stel uw vraag aan ronald@tripplead.nl
HalloKoperwiek 04.2019
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0.90

AH Extra aardbeien jam
Pot 450 gram

*Bron: Consumentengids Februari 2019. Betreft basisboodschappen.

1.53

0.79

AH Party mix
broodjes

AH Gekleurde
hagel

AH Excellent Paas
crème mélange

AH Chocolade
eitjes

Zak 12 stuks

Pak 400 gram

Pak 175 gram

Zak 200 gram

2.45

1.29

1.63

0.98

AH Basic
koffiepads regular

AH Witte
scharreleieren

AH Slagroom

Pak 36 stuks

Doos 10 stuks

Spuitbus 250 gram

1.16

3.99
AH diepvries
aardbeien
Zak 1 kilo

Bij Albert Heijn hebben we een groot assortiment. Om daar als Prijsfavoriet uit te komen, lukt je niet zomaar. Dat kan alleen als
je goede kwaliteit combineert met een altijd lage prijs. En dat doen onze Prijsfavorieten! Die zijn altijd goed en altijd goedkoop.
Inmiddels zijn er al ruim 1000, en het worden er elke dag meer. U herkent ze aan dit blauwe duimpje.

Ruim 1000 Prijsfavorieten. Altijd goed, altijd goedkoop.
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