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Wie iets te melden heeft
voor deze rubriek kan
contact opnemen met onze
verkoopmedewerkers.
Kijk voor contactgegevens in
het colofon bij Verkoop.

Mode voor de man van nu
De Pierre Cardin
brandstore in de
Arkelstraat is
open
Ria Scholten
GORINCHEM Een stijlvol ingericht
pand aan de Arkelstraat 53 biedt
sinds vorige week plaats aan de eerste Pierre Cardin brandstore van
ons land. Eigenaar Ad Baas is al
vanaf jonge leeftijd in de modebranche actief. ,,Dit is mijn eerste eigen
zaak en daar ben ik er trots op”, laat
hij weten. ,,De modebewuste man
vindt hier een mooie en betaalbare
collectie herenkleding in verschillende stijlen, van gekleed tot sportief.”

De beroemde ontwerper Pierre Cardin (94) leeft en werkt nog steeds in
Parijs. Geïnspireerd door de architectuur en flair van deze metropool
introduceerde hij het lifestyleconcept ‘Appartement Français’ ofwel
klassieke stadsappartementen met
moderne elementen. ,,Onze zaak
is geheel volgens dit concept ingericht”, vertelt Ad. ,,Dit is mede
mogelijk gemaakt door de verhuurder, die het pand volledig heeft gerenoveerd, waardoor het nu aan alle
eisen van deze tijd voldoet. We hebben gekozen voor een vloer in een
warme houttint in combinatie met
een blauwgrijs interieur. In de winkel is beleving het sleutelwoord. Om
die reden is een sfeervolle ruimte gecreëerd, waar in alle rust kan
worden genoten van een heerlijk
kopje koffie.”De kleding hangt in
stalen rekken. Glazen koepels zorgen ervoor dat in het pand voldoende daglicht aanwezig is. De winkel
staat helemaal in het teken van de

pp Ad en Claudia Baas zijn trots op hun Pierre Cardin brandstore.

nieuwe voorjaarscollectie 2017, die
op een eigentijdse en overzichtelijke manier wordt gepresenteerd. ,,De
moderne man met stijl zal hier zeker
slagen”, aldus Ad. ,,Voor werk, vrije
tijd en speciale gelegenheden heeft
Pierre Cardin de perfecte outfit. De
kostuums worden in Europa van
mooie Italiaanse stoffen gemaakt.
Ze hebben een elegante pasvorm
en een intelligent maatsysteem. Een
uitgebreid MIX & MATCH aanbod
maakt het mogelijk om een stukje maatwerk te leveren. Met een
prijskaartje van 299 tot 399 euro
zijn de kostuums bovendien zeer
betaalbaar. In de collectie voeren

de blauwtinten ook deze lente en
zomer de boventoon.”Blikvanger
bij binnenkomst is de uitgebreide
collectie jeans en katoenen 5-pockets. Ad: ,,Alle broeken zijn in vier
lengtes verkrijgbaar. Het succes van
FutureFlex en Jogg-Denim zorgt
voor een extreem hoog draagcomfort. Wie op zoek is naar een wat
gekledere pantalon is bij ons eveneens aan het goede adres. Daarnaast hebben we een ruime keuze in
shirts, zowel in unitinten maar ook
in rustige dessins en vrolijke prints
in combinatie met de accentkleuren
koraal en mint. Voor de koelere dagen heeft de winkel een ruime keu-

ze in pullovers, vesten en jacks.”De
komst van de fraaie Pierre Cardin
brandstore is een mooie aanvulling op het toch al aantrekkelijke
winkelaanbod in de Arkelstraat. De
collectie wordt gekenmerkt door een
goede
prijs/kwaliteitverhouding.
Ter ere van de opening heeft de
zaak een leuke openingsactie. ,,Bij
aankoop van een kostuum geven
wij een overhemd cadeau”, vertelt
Ad. ,,Wie een broek koopt krijgt een
gratis lederen riem.” De winkel is op
maandagmorgen gesloten en gaat
meedraaien met de koopzondagen.
Zie voor het laatste nieuws de Facebookpagina.

Joram Boor opent deuren
Toegankelijk en
persoonlijk
belastingadvies

pp Joram Boor:

Joram Boor, meester in de rechten,
is anders dan het clichébeeld van
zijn vakgenoten. De joviale ondernemer is een mensenmens. Boor:
,,Ik kom bij de mensen thuis waar
de kat over mijn laptop loopt en ik
ben te vinden in de autogarages van
mijn ondernemers en ik drink koffie
met hen, terwijl ze met hun laptop al
aan komen lopen en gelijk mijn auto
weer terugzetten naar fabrieksinstellingen, zodat ik ook weer door
kan.”
Elf jaar terug werkte Joram Boor

op een belastingadvies- en accountantskantoor. Boor: ,,Van de directeur, die mijn grote voorbeeld was
en is, heb ik veel geleerd. Hij begon ‘s morgens nooit voor tien uur,
want hij moest eerst de krant nog
lezen. Iedereen op kantoor was daar
kwaad over, maar dat interesseerde
hem niets. Als hij binnen was werkte
hij het hardst van allemaal en ging
hij tot laat in de avond door. Hij ging
op pad met zijn stropdas voor de zekerheid in de tas, dronk koffie met

Suzanne Heikoop | She Fotografie

GORINCHEM Hij is er voor iedereen.
Joram Boor (38) is, na jaren voor bedrijven te hebben gewerkt, voor
zichzelf begonnen. Hij helpt particulieren en kleine bedrijven met belastingzaken en regelt de juridische
raakvlakken met banken, verzekeringsmaatschappijen en andere instanties. Boor wil helpen bij de problemen waar iedereen mee zit, maar
waar haast niemand voor uitkomt.
Boor: ,,Mensen kunnen echt wakker
liggen van een brief van de Belastingdienst. Ik ben er om de rust weer
terug te brengen en orde in de chaos.”

,,Mensen kunnen echt wakker liggen van een brief van de Belastingdienst. Ik ben er om de rust weer terug te brengen en orde in de chaos.”

de klanten en haalde werk binnen.
Tussen de middag wandelden we
samen en beantwoordde hij gelijk
wat mailtjes met zijn BlackBerry en
nam hij mij mee naar de autodealer
om te helpen met het uitzoeken van
zijn auto. Hij was gewoon aardig en
bereikbaar. Ik rijd nu trouwens zelf
ook exact hetzelfde type auto als die
hij toen nieuw had. Alleen hij had
nog een koelkast in het dashboardkastje...”
Boor probeert zijn werk toe te spit-

sen op menselijkheid en rechtvaardigheid. Boor: ,, De maatschappij is
verhard en dat is ook te merken aan
de instanties. Vanachter bureaus
nemen ze beslissingen en ze denken
niet na wat dat concreet voor een
mensenleven kan betekenen. Een
maand geleden stond er in Trouw
een artikel dat de Belastingdienst
onder curatele staat maar de Directeur-Generaal vermeldde vol trots
dat er per dag nog wel 1 miljard euro
wordt geïnd. U moest eens weten op
wat voor een manier dat gaat. Met
hard optreden komen mensen in
een vicieuze cirkel terecht en daar
schiet niemand iets mee op.”
Het kantoor in de Haarstraat heeft
een emotionele waarde voor Boor:
,,Ik heb er acht jaar naast gewoond,
onder andere in mijn studententijd.
En twee jaar lang woonde ik honderd meter in appartement verderop. Ik hoor nu weer dezelfde kerkklokken en dezelfde boeken staan
ook hier weer op tafel. Het gebouw
geeft mij een vertrouwd gevoel en
het voelt als een soort van thuiskomen. Het is bijzonder hoe het in het
leven soms kan gaan.”
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Start bouw
Meesterlaan Leerdam
LEERDAM Op 27 februari is gestart
met de bouw van plan Meesterlaan in Leerdam. Op loopafstand
van het historische centrum, in de
wijk Leerdam-Noord, verrijst dit
kleinschalige nieuwbouwproject
met 15 woningen. De ontwikkeling en bouw van het project zijn
in handen van ABB Bouwgroep te
Sliedrecht. Er zijn nog een paar
woningen beschikbaar.
De ruime woningen van Meesterlaan kenmerken zich door de jaren
‘30 architectuur. Herkenbaar zijn
de schoorstenen in de kopgevels,
meerdere kleuren metselwerk en
de kenmerkende raamverdelingen.
De woningen zijn compleet en aan
alle voorzieningen is gedacht. Dat
maakt de woningen bij oplevering
instapklaar. Kopers hoeven de
woning alleen nog af te werken
naar eigen wensen. Alle woningen
hebben een mooie badkamer en
toilet die voorzien zijn van tegels
en sanitair van Villeroy & Boch.
Tevens beschikken de woningen
over houten, gefundeerde
bergingen en een meer dan riante
tuin op het westen. Interesse? Kijk
dan snel op www.meesterlaan.nl
voor het actuele aanbod of loop
even binnen bij Van der Brugge
makelaardij. Op de website www.
meesterlaan.nl is meer over het
project te lezen.

Open huis La Peau
Satin in Leerdam
LEERDAM Met een leefstijlprogramma, diverse verstevigende en
anti-cellulite salonbehandelingen,
sport- en wellness faciliteiten
heeft La Peau Satin werkelijk alles
onder één dak om vrouwen en
mannen te begeleiden naar een
blijvend lager lichaamsgewicht. Al
ruim drie jaar runt Willy van Loon
haar praktijk met veel succes. ,,Wij
bieden onze klanten handreikingen voor een energiek leven, waar
genieten, gemak en gezondheid
hand in hand gaan. Met kwalitatief hoogwaardige maaltijdvervangers en onze persoonlijke
begeleiding kan een ieder zijn
leven vanaf vandaag blijvend
veranderen.” Via 0345-724905 of
info@lapeausatin.nl kan een
afspraak worden gemaakt voor
een vrijblijvend kennismakingsgesprek. La Peau Satin verzorgt
vrijdag 10 maart van 10.00 - 16.00
uur een open huis in de vestiging
aan de Meent 50. Tamara de
Stigter en Willy van Loon zijn
aanwezig om informatie te geven.
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