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middelharniscentrum

Middelharnis
centrum
is verrassend veelzijdig
In de pittoreske haven en het historische centrum van Middelharnis
is het goed toeven. Je treft er prachtige oude pandjes, unieke kleine
winkels naast de bekende ketens en een verrassend aanbod aan eetcafés
en restaurants. Wat heel bijzonder is aan alle ondernemers is de gastvrijheid. De klant is hier nog steeds koning en dat voel je aan alles.
De winkeliers nemen ruim de tijd om je van goed advies te voorzien en
zij zijn enorm hartelijk. De koffie staat altijd voor je klaar!
Mooi meegenomen is de ruime gratis parkeergelegenheid in en rondom het
centrum. Meer informatie, activiteiten en actuele openingstijden vind je
op
www.middelharniscentrum.nl.
In dit boekje nemen we je mee van de Haven van Menheerse over d’n Diek,
richting Sommelsdijk. En of het nu gaat over een winkel met
bijzondere artikelen, mooie verhalen of heerlijk eten en drinken,
je komt ze op deze route allemaal tegen.
Welkom en veel plezier in het Middelharnis Centrum.

Middelharnis
centrum
Uberraschend vielseitig
Im pittoresken Hafen und im historischen Zentrum von Middelharnis
lässt es sich gut verweilen. Hier finden Sie prächtige alte Gebäude,
einzigartige kleine Geschäfte neben den bekannten Ketten und ein
überraschendes Angebot an Cafés und Restaurants. Besonders
bemerkenswert ist die Gastfreundlichkeit aller Unternehmer des Centers.
Hier ist der Kunde immer noch König, und das spürt man.
Die Geschäftsinhaber nehmen sich alle Zeit um Sie gut zu beraten und
sind ausgesprochen herzlich. Der Kaffee steht immer für Sie bereit!
Eine unerwartete Zugabe ist die große Fläche an kostenfreien
Parkmöglichkeiten in und um das Center. Mehr Auskunft,
Aktivitäten und aktuelle Öffnungszeiten finden Sie
auf
www.middelharniscentrum.nl.
In dieser Broschüre nehmen wir Sie mit vom Hafen von Menheerse über
d’n Diek, Richtung Sommelsdijk. Und ob es sich nun um ein Geschäft
handelt mit speziellen Artikeln, schönen Geschichten oder gutem
Essen und Trinken, Sie finden alles auf dieser Route.
Herzlich Willkommen und viel Vergnügen im Middelharnis Centrum.
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1. Kofjekokertje

In de haven van Middelharnis staat het standbeeld van een kofjekokertje. Een
heel bijzondere naam voor een heel bijzonder ventje! In vroeger tijden had een
vissersloep van Middelharnis een 13-koppige bemanning. Het kofjekokertje was
de jongste scheepsmaat die meeging. Het was vaak een ventje van een jaar of 10,
11. Aan boord zette hij koffie, assisteerde de kok en kreeg kleine klusjes.

2. De Menheerse Werf

Middelharnis heeft een unieke verborgen maritiemhistorische schat, de voormalige scheepstimmerwerf van
Middelharnis. De werf is opgericht in 1750 en is qua terrein
en indeling nog nagenoeg intact. Momenteel wordt er druk
gewerkt aan het restaureren van de laatst overgebleven
beugsloep ter wereld, de MD10 – Johanna Hendrika.

3. Streekmuseum

Bezoekers aan Goeree-Overflakkee zijn vaak verbaasd
dat er in het kleine Sommelsdijk een museum is gevestigd.
Maar zo gek is dat niet! Het eiland heeft een rijke historie en daar is veel over te vertellen. In het museum maak
je echt een tijdreis door de eilandgeschiedenis en hoor
je de mooiste historische verhalen.
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4. Voorstraat en het Oude Raadhuis

De mooiste straat van een dorp is vaak de Voorstraat.
In Middelharnis is dat zeker het geval. Je ziet in de
straat een groot aantal panden dat voorkomt op de
lijst met Rijksmonumenten. Wandel er op je gemak doorheen en kijk goed rond, er is veel moois te zien!
Aan het einde van de Voorstraat tref je het Oude
Raadhuis uit 1639. Het is in Hollands Classicistische stijl gebouwd en aan
de binnenkant recent compleet gerestyled. Het wapen van Middelharnis
is goed zichtbaar. Op het gebouw zitten drie beelden die voorzichtigheid,
liefde en gerechtigheid symboliseren. Op het torentje zie je een koperen
gaffelscheepje; dit symboliseert dat Middelharnis van origine een vissersplaats is. Momenteel wordt het fotogenieke Oude Raadhuis onder andere
gebruikt voor trouwerijen. Hoe romantisch…

5. Brouwerij Solaes

Een eigen biertje, ook dát heeft Goeree-Overflakkee. Het
Solaes Bier heeft een typisch Flakkees karakter; een
beetje bars maar met een groot hart. Dat maakt het bier
zo uniek van smaak, het is gewoon buutegeweun bier!
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Meer informatie:
middelharniscentrum.nl
goeree-overflakkee.nl
hartvangoereeoverflakkee.nl
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2019

Juni

Juli

zaterdag 29 juni
Kinderwaterspeeldag (Havenkom)

vrijdag 12 juli			
Beachvolleybaltoernooi Diekhuus

zaterdag 1 juni
Havendag			

zaterdag 6 juli
Wielerronde van Middelharnis

vrijdag 19 juli			
Diekdag met braderie
‘Hippiek op d’n Diek’
vrijdag 26 juli			
Diekdag met braderie
‘Kiek op d’n Diek’		

Augustus

September

vrijdag 2 augustus		
Diekdag met braderie
‘Sjiek op d’n Diek’		

zaterdag 7 september
GO Classic
zaterdag 14 september
112-dag (Spuiplein)

vrijdag 9 augustus 		
Diekdag met braderie
‘Antiek op d’n Diek’

November

Zaterdag 10 augustus 		
Diekdag met braderie
‘Muziek op d’n Diek’

zaterdag 16 november
Intocht Sinterklaas		
zaterdag 23 november
Pepernotenmarkt (Ben. Zandpad)
		
vrijdag 29 november
Lampionnenoptocht		

vrijdag 16 augustus
Hollebolle dag in Sommelsdijk
vrijdag 30 &
zaterdag 31 augustus
Omloop van GO
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2B Jeans & Trends

8. H ema

14. Bij
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Juwelier Keuvelaar

9. Bakkerij

3.

Brilcentrum Keuvelaar

10. Brassière

4.

Hamoedi supermarkt
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6.

De Diekmeester
19Toen - vintage & retro
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Bodyfashion
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12. Black

& White Fashion
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13. De
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21. Z wartbol

Elles

15. P lusmarkt

Slingerland

Foods

22. B akker van

16. Fietstotaal

23. 7Camicie

17. Atelier

24. D uifhuizen

In d’ Egelantier

18. Brasserie
19. Quartier

’t Vingerling
Latin

20. L unchroom

‘t Majoortje

25.

Helden

27. L LEV
28. Kapsalon

Tonnekreek

29. B oekhandel
-

Dekker
en Van Esbroek

tassen & koffers

30. T ara

Eye Wish

31. V an

26. P earle

33.

CC

The Men’s Factory

34. B lue

Denim

35. Miller

36. DA + Mooi
37. B uijsse

Dam Mode

32. O ’Moda
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2B Jeans & Trends
Alles klopt bij 2B Jeans & Trends. De oude, maar hippe
uitstraling, de muziek, de eigentijdse mode, als jong
volwassene kun je er niet omheen, 2B is your place to
be! Door de snel wisselende collectie hangt er altijd
wel iets van jouw smaak bij. Dus snel naar 2B voor
het samenstellen van een hippe zomeroutfit.
De meiden in de winkel inspireren je graag.
2b-trends.nl

2.

Juwelier Keuvelaar
Een derde generatie aan het roer, waar zie je dat
nog? Juwelier Keuvelaar is exclusief dealer voor
Goeree-Overfakkee en ver daarbuiten van mooie merken als BRON, Breitling, Nanis, Jochen Pohl en Tag
Heuer. Ook zijn zij specialist in Zwitserse horlogemerken en gouden sieraden van nationale en internationale topmerken. In het mooie pand op d’n Diek
staan Xander en zijn team voor je klaar.
keuvelaar.nl

3.

Brilcentrum Keuvelaar
Een bril koop je niet zomaar, daar moet je echt wel
even de tijd voor nemen. Bij Brilcentrum Keuvelaar
vind je mooie merken zoals Chanel, Ray-Ban en Theo
brillen. De medewerkers hebben alle tijd voor je zodat
je rustig kunt kiezen uit het ruime aanbod brillen. Ook
het aanbod zonnebrillen is groot, er zitten altijd meer
dan 400 moderne zonebrillen in de collectie.
brilcentrumkeuvelaar.nl

4.

Hamoedi supermarkt
Hamoedi supermarkt is hét adres als je op
zoek bent naar Midden-Oosten producten,
Poolse producten of buitenlandse lekkernijen. In deze kleine supermarkt vind je verse
kruiden, heerlijke olijven, vers Turks brood
en vele andere producten. Merwan, de altijd
vriendelijke eigenaar van de supermarkt,
geeft je graag advies en helpt je om van je
gerecht een feestje te maken! Én weet je wat
extra fijn is? De winkel is van maandag t/m
zaterdag van 10 tot 10 geopend!
hamoedisupermarkt
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5.

Cafetaria De Diekmeester

7.

Beddenspecialist Kruider
Toen de overgrootvader van eigenaar André zich in
1907 op Goeree-Overflakkee vestigde, had hij niet
durven dromen dat ruim 100 jaar later zijn bedrijf
dé beddenspecialist van het eiland zou zijn. Maar zo
gek is dat helemaal niet, want kwaliteit en service
staan bij Kruider hoog in het vaandel. Waar vind
je tegenwoordig nog een zaak met een eigen bezorgdienst en parking? En, echt waar, een omruilgarantie
op matrassen en kussens. Uniek!

Een patatje op z’n tijd is best lekker. Geserveerd
met een kroket of een hamburger is het helemaal
af. Loopt het water je al in de mond? Maar dan
natuurlijk wel verantwoord! De maaltijden die je
krijgt bij Cafetaria de Diekmeester zijn allemaal
met zorg, aandacht en eerlijke producten bereid.
En dát proef je!
dediekmeester.com

beddenspecialist.nl/winkels/kruider

6.

Vintage en retro “19Toen”
Inspiratie nodig voor je huis? Als je over de drempel stapt bij
19Toen kom je direct in de juiste vibe. De winkel heeft een verrassende collectie verlichting, meubelen en woonaccessoires uit de jaren ’20 tot ’80. Een schatkamer voor de liefhebbers van vintage en
retro! En ben je op zoek naar verlichting die helemaal naar jouw
wens is? Eigenaresse Trudy adviseert je graag. Zeker weten dus dat
je met een bijzonder item de deur uit gaat.
19toen.nl

8.

Hema
HEMA, wie kent het fijne warenhuis nou niet?
Het aanbod is grandioos. Of je nu een nieuw
zomershirt nodig hebt, een zwembroekje voor je
jongste, een taart voor de verjaardag van je moeder
of oogschaduw, HEMA heeft het. Alle producten zijn
geschikt voor dagelijks gebruik en worden vaak
speciaal in opdracht van HEMA geproduceerd.
En wist je dat de Hema al sinds 1926 bestaat?
hema.nl

12

13

9.

Bakkerij Bienefelt

11.

Al winkelend is een break af en toe belangrijk. Rond
lunchtijd zit je bij bakker Bienefelt op rozen. Vul
eerst je mandje met vers brood, bonbons en koekjes en
neem daarna plaats in de lunchroom. Op de menukaart
vallen direct de huisgemaakte producten op. De soep
is overheerlijk en ook het balletje gehakt komt uit
eigen keuken. En heb je dan nog niet genoeg? Dan
moet je zeker de knapperige tompouces proberen!

Met veel enthousiasme word je bij VIVE ontvangen en maak je
kennis met een geweldige selectie aan exclusieve en bijzondere
parfums, welke je inspireren en je zintuigen prikkelen. Naast
deze mooie parfums bieden zij jou ook een ruime collectie
exclusieve huidverzorging en make-up. VIVEbeautysalon werkt
met de nieuwste behandelingen, vakexpertise en hoogwaardige
merken als Dermalogica en PCAskin, welke garant staan voor
huidverbetering op het hoogste niveau!

bakkerijbienefelt.nl

uwparfumerie.nl

12.
10.

Brassière Bodyfashion
Op zoek naar mooie lingerie, dan ben je bij
Brassière Bodyfashion aan het juiste adres!
Eigenaresse Laura helpt je graag met deze zoektocht en geeft je vakkundig advies. Van cup A t/m J,
het is er allemaal. Ook is er een zeer uitgebreide
collectie badkleding met leuke bijpassende tunieken of jurkjes. In de winkel vind je merken als Mey,
LingaDore, Chantelle, Wow, Ten Cate en Syl.
Ga snel langs, summer is coming!

Vive Parfumerie & Schoonheidssalon

Black & White Fashion and Colours
Bij de gezellige winkel Black and White fashion vind
je eigentijdse, betaalbare en draagbare kleding van
onder andere Suzy-Q, Enjoy, Para Mi en Red Button jeans.
De collectie wisselt continue en heeft een heel uniek
concept! De collectie bestaat namelijk voor de helft
uit zwartwit en de andere helft is in de kleuren van
het seizoen. Naast kleding kun je in de winkel ook terecht voor leuke accessoires zoals lederen tassen van
Bag2Bag en handgemaakte A3& sieraden!
blackandwhitefashion.nl

Brassière Bodyfashion
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13. De ouwe stempel

15.

De woonwinkel van Hennie in de Schoolstraat ademt
de passie voor landelijke en industriële stijl van
stoere woondecoratie in alle poriën uit. Echt, je komt
ogen tekort. Eén van de merken die De Ouwe Stempel
voert is het merk Brynxz. Allerlei potten, schalen,
groendecoratie en hebbedingetjes. Naast het aantrekkelijke assortiment staat eigenaresse Hennie klaar
om je van persoonlijk interieuradvies te voorzien.

Plusmarkt Slingerland
PLUS Slingerland staat midden in de maatschappij en haalt,
voor zover mogelijk, producten uit de omgeving. Het vriendelijke
en deskundige personeel helpt je bij het doen van je dagelijkse
boodschappen. In de winkel is een uitgebreid assortiment aan
producten en verse producten te vinden. Met de vier kernwaarden,
‘Aandacht’, ‘Kwaliteit’, ‘Lokaal’ en ‘Verantwoord’ kun je met een gerust hart je boodschappen doen bij PLUS Slingerland!
PlusSlingerlandMiddelharnis

deouwestempel.nl

14.

Bij Elles

16.

Of je nu komt voor koffie, lunch, borrel of diner, Bij
Elles heeft bij al haar gerechten oog voor eerlijke en
pure producten. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met
biologische teelt en natuurlijk het liefst met streekproducten. Het eten is verrassend anders, lekker en gezond. Ben je gek op vlees of juist vegetariër? Bij Elles
kunnen jullie beiden je hart ophalen. Ook mensen die
veganistisch eten zitten Bij Elles goed.

Fietstotaal
Met meer plezier op de fiets! Dat is het motto van de nieuwe
fietsenwinkel, Fietstotaal Middelharnis. Sinds kort kun je deze
fietsenwinkel vinden in het centrum van Middelharnis aan het
Kerkepad. In de winkel verkopen ze niet alleen nieuwe fietsen en
e-bikes van merken als QWIC, Merida, Sparta en Kona, maar ook kun
je er terecht voor reparaties of als je een fiets wilt huren. De
heren staan voor je klaar met eerlijk advies en een kopje koffie!
fietstotaalmiddelharnis.nl

bijelles.nl
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17.

Atelier/galerie “In d’Egelantier”

19.

Annette de Roo is fulltime kunstenaar en docente tekenen
en schilderen. In haar atelier/galerie, gevestigd in twee
prachtige havenpandjes uit 1830, exposeert ze naast eigen
werk ook werk van andere kunstenaars. Annette verkoopt
originele cadeauartikelen zoals kaarten van eigen werk,
doosjes en notitieboekjes. Heel bijzonder zijn de sieraden.
En ben je op zoek naar een origineel cadeau? Dan schaf je
natuurlijk het Zeeuws mosselbestek aan.

Qua tier Latin
Quartier Latin is het gezelligste en kindvriendelijke eetcafé
aan de haven van Middelharnis. Hier serveren ze de lekkerste
spareribs van het hele eiland, maar er is nog veel meer lekkers natuurlijk! De kaart, het servies én de koffie zijn recent
vernieuwd! Redenen genoeg om langs te gaan en te genieten van
al het lekkers Quartier Latin te bieden heeft.
eetcafe-quartier.nl

Im sorIrysaid
for what

annettederoo.nl

18.

Brasserie 't Vingerling
Gelegen aan de mooiste haven van het eiland ligt
Brasserie ‘t Vingerling. “De Bras”, zo wordt dit restaurant ook wel liefkozend door de lokale bevolking
genoemd. En dat de locals van dit restaurant houden is
niet zo gek. Het eten is van uitmuntende kwaliteit, de
bediening is vriendelijk en de Bras heeft een prachtig
verwarmd en groot terras. Heerlijk om hier zomers te borrelen en te genieten van de smakelijke
gerechten op de menukaart.

20.

when I was

Lunchroom 't Majoortje
Bij ‘t Majoortje is het gewoon genieten. Je kunt er
terecht voor een kop koffie met wat lekkers, een
heerlijke lunch of een uitgebreide high tea.
Lees zeker ook even het bijzondere verhaal in
de menukaart! Elke vrijdagavond serveren Ilse
en haar team klassiekers zoals spareribs, een
broodje hamburger en kipsaté met verse friet.
hetmajoortje.nl

brasserievingerling.nl
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hungry

21.

Zwa tbol Foods
Een waarschuwing is hier wel op zijn plaats… als je
eenmaal bij Zwartbol een voet over de drempel hebt gezet, kom je er zeker terug. Bereid je voor op de lekkerste kazen, de mooiste wijnen, vers gebrande noten, smakelijke charcuterie en smeuïge tapenades. En natuurlijk
de mooiste streekproducten, want bij Zwartbol weten ze
wat lekker is!
Zwartbolfoods.nl

22.

Bakker van Helden
Kom bij Bakker van Helden genieten in de gezellige
en sfeervolle lunchroom en laat je verrassen door de
uitgebreide lunchkaart. Veel van de gerechten zijn
gemaakt met ingrediënten van het eiland. Terwijl de
broodjes vers voor je worden bereid, zie je de bakkers in de open bakkerij aan het werk. Ze maken
niet alleen het lekkerste brood van het dorp maar
ook voortreffelijk banketbakkersijs en bijzondere
streekspecialiteiten.
bakkervanhelden.nl

23.

7camicie
7camicie is dé overhemdenspeciaalzaak van de eilanden.
Iedere man kan bij 7camicie slagen voor een perfect
passend business of casual overhemd, want met 19
verschillende maten van XS t/m 6XL, zit er altijd een
perfect passend overhemd tussen! Naast het specialisme in
overhemden, zowel korte als lange mouw, heeft 7camicie een
prachtige collectie Colbert Jasjes met een fantastische
pasvorm. Vanwege de toegevoegde stretch zit het jasje zeer
comfortabel en blijft het tijdens het dragen kreukvrij.
Italian style broeken ook wel Chino’s genoemd maken je
outfit helemaal compleet. Alle bijpassende accessoires
zoals: Pullovers, Dassen, Manchetknopen, Riemen,
Ondershirts, Boxershorts en Sokken zijn ruim voorradig.
Tijdens de zomermaanden vindt je bij 7camicie ook trendy
polo’s in maar liefst 12 verschillende kleuren. Een uniek
ontwerp voorzien van een stijlvolle kraag afgewerkt met
zeer fraaie knoopjes. Kortom 7camicie is zeker de moeite
waard om tijdens je dagje winkelen even een bezoekje te
brengen. De vriendelijke medewerkers nemen de tijd voor je,
geven je goed persoonlijk advies én helpen je graag met de
zoektocht naar je favoriete eigen kleding stijl of eens een
keer iets uitdagenders. Ga langs voor een heerlijke kop
Italiaanse koffie en ontdek de oneindige mogelijkheden!
wellefashion.nl
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25.
24.

Duifhuizen -

Eye Wish Opticiens is verkozen tot Beste Optiekketen van Nederland
en daar zijn ze natuurlijk trots op! De ervaren vakmensen geven je
graag wat extra aandacht en nemen niet alleen de tijd om je ogen
te leren kennen, maar ook jou. Zo kunnen zij je het beste adviseren
welke bril uit het eigentijdse assortiment het beste bij je past. Je
kunt bij Eye Wish kiezen uit de nieuwste collecties van topmerken
zoals Ray-Ban, Boss, Michael Kors, Gucci en Fendi. Ga langs in de
winkel en ervaar de service!

tassen & koffers

Je kijkt je ogen uit als je de mooie en ruime
zaak van Duifhuizen op d’n Diek binnenloopt.
En ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik word
er hebberig van. Die tas van Ted Baker! Dat roze
koffertje van SuitSuit of die handige trolley
van Samsonite. I love it! Maar Duifhuizen is ook
dé zaak als je een nieuwe portemonnee zoekt,
of juist een mooie tas voor je laptop. En heb
je een keer een bijzondere gelegenheid? Dan
schaf je natuurlijk zo’n bijzondere clutch aan.
Het deskundige personeel staat voor je klaar
en helpt je graag met het maken van de juiste
keuze. En dat doen ze goed, want al sinds de
oprichting in 1953 is Duifhuizen dé koffersen tassen specialist van Nederland.
duifhuizen.nl/winkels/middelharnis

Eye Wish

eyewish.nl

26.

Pearle
Pearle Opticiens Middelharnis zorgt voor je ogen, van jong tot
oud, je hele leven lang. Het hele team heeft een ware passie voor
brillen en contactlenzen. Alles draait hier om service en de beste zorg voor je ogen. Als je rondkijkt in de winkel, zie je overal
de mooiste monturen van topmerken zoals Rayban, Tommy Hilfiger,
Calvin Klein en Carrera. Kom langs voor een gratis oogmeting! Of
gewoon voor een bakje koffie. Pearle for Happy Eyes.
pearle.nl

22
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27.

LLEV

29.

De leukste en gezelligste koffie- en wijnbar van
Middelharnis is vanaf nu te vinden op de Westdijk! Neem
plaats op de comfortabele banken en geniet van een
heerlijke, kwalitatieve goede kop koffie of een heerlijk
glas wijn met een heerlijk hapje erbij. Bij LLEV kun je
uitstekend terecht voor een ontbijt, lunch of gewoon even
een lekkere verwennerij tussendoor. LLEV staat voor een
locale en smaakvolle beleving in een sfeervolle ambiance, die je zeker een keer moet ervaren.

Boekhandel Dekker en Van Esbroek
Dé boekwinkel van Middelharnis. Je kan er terecht
voor een spannend boek of een ontspannend tijdschrift. En wat denk je van luxe schrijfwaren, zoals
Parker of Ferrari pennen? Of diverse schilder- en
hobby-artikelen? In de winkel vind je bovendien een
uitgebreid aanbod aan wenskaarten en bijzondere
cadeauartikelen. Kom je er even niet uit? Het team
helpt je graag verder!
boekhandelmiddelharnis.nl

bijllev.nl

28.

Kapsalon Tonnekreek
Op het ‘dubbele gedeelte’ van de dijk vind je dé
kapsalon van het eiland. Op de benedenverdieping
is er een aparte afdeling voor de allerkleinsten, met een heuse ballenbak. En wat zeker ook
de jeugd aanspreekt is de 10 till 20 op de eerste
etage: knippen en kleuren tegen een speciaal
tarief. Dit alles gecombineerd met topmerken als
Redken, Balmain Volume en Olaplex maken deze
salon the place to be in Middelharnis Centrum.

30.

Tara CC
Dames opgelet! Ben je op zoek naar een verrassende collectie kleding, die net even anders, vernieuwend, stijlvol
en gemakkelijk met elkaar te combineren is? Dan kun je
terecht bij hulpvaardige medewerksters van Tara CC. Zij
staan voor je klaar met eerlijk advies en tips. Het motto
is “alles mag maar niets moet”. Naast kleding heeft Tara
CC ook leuke accessoires, maar ook voor een gezellige
vriendinnenavond ben je van harte welkom.
taraonline.nl

kapsalontonnekreekmiddelharnis
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31.

Van Dam Mode
Van Dam mode is niet meer weg te denken op de
Westdijk in Middelharnis. Sinds 1997 is dit familiebedrijf in het centrum van Middelharnis te vinden.
Recent heeft de winkel een ware metamorfose ondergaan en ziet er met een geheel vernieuwd interieur
en nieuwe kleuren weer fris en fruitig uit! Als je
op zoek bent naar een perfect passende dames jeans,
ga dan zeker even langs. In de winkel is een ruime
keus in jeans in alle kleuren, soorten, lengtes en
maten. Naast jeans is er een groot aanbod in trendy
casual damesmode te vinden van maat 34 t/m maat
48-50. Ook voor de wat ‘vollere’ vrouw is er genoeg
keus! De collectie wordt iedere week aangevuld met
nieuwe items. En weet je wat extra leuk is? Van Dam
mode heeft een eigen kledinglabel ‘Van Dam Basic
Collection’! Deze collectie wordt met de grootste
zorgvuldigheid door eigenaresse Marjolein zelf
samengesteld. De winkel heeft mooie merken als
G-maxx, &co, Enjoy en Il Dolce in het assortiment.
Het klantvriendelijke team van Van Dam mode heet
jullie van harte welkom in de winkel en helpt jou,
als modebewuste dame, graag met het uitzoeken van
een mooie, nieuwe outfit.

32.

O’moda
De meeste vrouwen zijn er dol op. Schoenen! Een nieuw
stel kopen is bijna altijd een feestje! Bij Omoda op d’n
Diek is het aanbod verrassend groot. Je wordt vriendelijk te woord gestaan door het personeel, dat je graag
van persoonlijk advies voorziet en altijd een stapje
extra voor je zet. En neem gerust je man en kind mee,
want ook voor hen is de collectie uitgebreid en hip.
omoda.nl/winkels/middelharnis

33.

The Men’s Factory

(voorheen SA-Sport)

Stefan Scholts heet je van harte welkom in zijn nieuwe winkel ‘The Men’s Factory’, dé winkel voor de jongeman die op zoek is naar hippe, trendy en eigentijdse
kleding. In de winkel zijn merken te vinden als Fred
Perry en Pure White. Van shirt, blouse tot jeans, alle
ingrediënten zijn aanwezig voor een complete outfit. En
speciaal voor de voetballers, op de eerste verdieping
van de winkel is het vertrouwde assortiment aan voetbalkleding te vinden.
The-Mens-Factory

vandammode.com
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36.
34.

Blue Denim
Blue Denim is dé speciaalzaak voor jeans op
Goeree-Overflakkee. Of je nu jong bent of een dagje
ouder, elke man slaagt voor een mooie jeans, daar
is eigenaar Leon van overtuigd. Ook voor hippe
shirts en overhemden kun je bij Blue Denim terecht.
En is je broek te lang? Geen probleem, deze wordt
gratis voor je ingekort.

DA

+ Mooi Hisschemöller

Als enige retailer op het eiland voert de DA + Mooi het
Nederlandse cosmetica merk Rituals. En daar zijn ze
stiekem best een beetje trots op! Naast Rituals biedt
de drogisterij een ruime keuze aan luxe, gezondheidsen verzorgingsproducten. Natuurlijk krijg je daarbij
de beste service als mogelijk van het enthousiaste en
klantvriendelijke team van DA + Mooi Hisschemöller.
hisschemoller.nl

bluedenim.eu

35.

Miller & Monroe
Miller & Monroe is een moderne en comfortabel ingerichte winkel met een uitgebreide collectie dames- en
herenmode.De winkel heeft dameskleding t/m maat 54, dus
ook dames met een maatje meer kunnen hier terecht voor
een leuke outfit! In de gezellige koffiehoek zorgen
de enthousiaste medewerksters van Miller & Monroe
voor een lekker kopje koffie en adviseren zij je graag.
Ook kun je bij deze ‘local hero’ terecht voor een mooie
stolp, kussens of andere accessoires voor in huis!
millerandmonroe.com
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37.

Buijsse Mode
Buijsse mode is al sinds 1880 een begrip op
Goeree-Overflakkee en ver daarbuiten. In
het prachtige witte pand in het hart van
Middelharnis Centrum vind je topmerken
voor dames en heren onder één dak. Vier
verdiepingen vol fashion, badmode en
accessoires, wat een feest! De gastvrije
medewerkers staan voor je klaar en helpen met
veel plezier bij het samenstellen van jouw
perfecte outfit. Op de 2e etage is het helemaal
feest! Daar shop je een mooi setje voor een
bruiloft, dat leuke jurkje voor een speciaal
diner of een bijzondere outfit voor een feest.
Met de ruime keuze aan bijpassende accessoires
style je je outfit helemaal naar wens af.
En vind jij het lastig om te bepalen wat nu
precies de beste outfit voor jou is? Maak dan
gebruik van de personal shopper! Zij geeft je
gratis een persoonlijk style advies!!

In 2013 is het Diekhuus
gerenoveerd en is er een
prachtige theaterzaal
gerealiseerd, compleet
met theaterlicht en geluid. De theaterzaal, de
Rabobankzaal, doet ook
dienst als filmzaal.

buijsse.nl

In de Foyer geniet je voor
en na een voorstelling
van een hapje en een
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drankje. Het Diekhuus
biedt een gevarieerd programma met cabaret, film,
muziek, jeugdtheater en
toneel. Er zijn regelmatig
exposities te bewonderen
in de gang en de Foyer.
Dit alles wordt mede
mogelijk gemaakt door
een enthousiaste groep
vrijwilligers, je komt
hen zowel voor als
achter de schermen tegen.
Bijvoorbeeld in de rol
van kaartverkoper, kaartcontroleur, gastvrouw/
heer, bardame/heer, kok
of technicus. En als je er
toch bent, kijk dan ook
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eens in de prachtige
Diektuun. Deze tuin
wordt onderhouden door
Pameijer, een welzijnstichting op het eiland.

Een mooi weetje:
de Rabobankzaal van het
Diekhuus is volledig uit
donaties en sponsoring
van zowel burgers als
lokale bedrijven gerealiseerd, en uiteraard
door de hulp van vele
vrijwilligers.

hetdiekhuus.nl
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Bloemen & planten
Boeken & tijdschriften
Eten & drinken
Electronica & telefonie
Huishoudelijke artikelen

Kappers
Lichaamsverzorging & drogisterij
Lingerie & badmode
Luxe & geschenken
Makelaar & financieel

Mode
Opticiens & audiciens
Overig
Reisburo
Schoenen

Sport & sportartikelen
Supermarkt
Vers
Warenhuis
Wonen

Lichaamsverzorging &
drogisterij

Buijsse Mode
By Liek
Cosy Fashion & Lifestyle
Curious styling
Custom Made
Deauville Middelharnis
Duifhuizen tassen & koffers
Ever-Jeans
Jeanne d’Arc Fashion
Josephine Hoedenhuis
Kelluf Kleertjes
Lico’s shop
Manuel Beroepskleding
Miller & Monroe
Modehuis Annette
Rivian Hoedenzaak
Shoeby Middelharnis
Street One
Takko Fashion
Tara CC
Ter Stal
The Mens Factory (SA Sport)
Van Dam Mode
Van de Ven fashion
VDal Mannenmode
Wibra
Zeeman textielSupers
Zina mode

DA + Mooi Parfumerie Hisschemöller
G&W Gezondh. winkel De Goudsbloem
Kruidvat
Vive Parfumerie en Schoonheidssalon

Lingerie & badmode
Brassière Bodyfashion

Luxe & geschenken
Bloemen & planten

No 5 Tapas & Drinks
Pizza Grill Sfinx
Quartier Latin
Restaurant Het Genot van Menheerse
Roos Sali aan de Haven
Take Away Ayca

Biedermeijer Expresse
Peet The Flowerman

Boeken & tijdschriften
Boekhandel Dekker & Van Esbroek
Primera Middelharnis

Electronica & telefonie

Eten & drinken

D&J Computerservice
Mobiel Repair
Protect Mobile
Telecombinatie Middelharnis

Bakkerij Bienefelt
Bakker van Helden
Bij Elles
Brasserie Het Vingerling
Cafetaria De Diekmeester
De Snackerij
Entrez
Fooklam Chinees afhaalcentrum
Grand Café no. 9
Grillroom Papyrus
IJs van Kruik
Kip & zo
L’Ambiance
Le Bateau
Le Pinocchio
LLEV
Lunchroom ’t Majoortje
Lunchroom Croissy

Huishoudelijke artikelen
Flakkeesche Bazar

Kappers

AMI Kappers
BrainWash
Flakkeese Barbier
H&E Kappers
Kapsalon Krijger
Kapsalon Marvellous
‘t Nieuwe Kappershart & Flakkeese Barbier
Tonnekreek kapsalon
Z10 Haarstudio
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Atelier/galerie “In d’ Egelantier”
De Goudsmid
Het lijstje van Brocante
Juwelier Fons Kern
Juwelier Keuvelaar
K’dootje
Paleander
Wereldwinkel

Makelaar & financieel
ABN/AMRO bank
Adviesgroep De Vogel
De 3 Linden Makelaardij
Het Huis van Jansen
Koese finance
Makelaardij Struijk & Struijk /
Berkel Hypotheken
Rabobank Het Haringvliet
Van Alphen Makelaardij

Opticiens & audiciens
Beter Horen
Brilcentrum Keuvelaar
Eye Wish Groeneveld Opticiëns
Hans Anders
Hisschemöller Optiek
Pearle Opticiens/Brilmij Groep
Saers Brillen Contactlenzen
Schoonenberg Hoorcomfort

Mode

2B Jeans & Trends
7Camicie
Beau-Tique
Black & White Fashion and Colours
Blue Denim
Bodacious
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Overig

B&B het Kadehuisje
BasiCaire
Bibliotheek ZH Delta
Breeman Dierenspeciaalzaak
Curamare
CZ Zorgverzekering
De Menheerse Werf
Fietstotaal
Goed Gekeurd
Happy Body (Health Bar)
Het Diekhuus (cultuur)
Het Tabakswinkeltje
Historische vereniging GO de Motte
Koppelaar MixMedia
Krachtig Fit
Kranse Drukkerij
OsteoGroep
Perron X
Podopraktijk Middelharnis
Rijmi Loodgietersbedrijf
Trimsalon Ziezo
WSV Flacquee

Reisburo

D-Reizen Vakantiewinkel
Tui Reisbureau

Schoenen

Keyzer Shoes en Trends
O’Moda Schoenen
Schoenmakerij Jansen
Van Haren Schoenen

Sport & sportartikelen
Sporthuis de Bont

Supermarkt

Albert Heijn
Gall en Gall
Hamoedi Supermarkt
Plusmarkt Slingerland

Vers

Kaasspeciaalzaak Zwartbol
Koetshuysch Kaas
Silk & Chocolate
Vis Expo
Zwartbol Foods

Warenhuis

Blokker
Hema
Intertoys
Jouw Marktkraam

Wonen

19Toen Vintage & Retro
Beddenspecialist Kruider
Berg & Berg
Bij Chris
De ouwe stempel
FidesWonen
Melaard Parket

Vormgeving: DINK
Tekst: Heleen Ravenhorst

DINK.nl

middelharniscentum.nl

Tekst: Angelique Lagerwerf - All Creative

All-creative.nl

Fotografie: Tamara - My Objective

myobjective.nl

Dit is een uitgave van Middelharnis Centrum.

Heerlijk vertoeven aan de haven
Gratis parkeren
Veelzijdig winkelaanbod
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