
Escudostraat 7, Woonboulevard Barendrecht
tel. 010 - 420 41 45    www.mooienmore.nl

Mooi&More is dealer van:
Leolux, Interstar, Topform, Bert Plantagie, Venier 

Italiaanse kasten, Presotto enz.

Fauteuil Swing
leverbaar in 25 kleuren leder
729,- 549,- 899,- 1995,-

1099,-Mistral 3-zitsbank
in verschillende stoffen
1299,-

Master 3-zitsbank
Nederlands fabrikaat in 15 kleuren stof
1299,-

Cross eettafel met 6 stoelen
3053,-

JOKO

JOKO

Kastenwand
3698,- 1998,-Eénmalig!

Kastenwand
3350,- 2350,-Eénmalig!

2195,-

Bora-Bèta
2-zitsbank
in 9 kleuren wapiti leder

2825,-

Eénmalig!Spectaculaire prijs!

ma 13.00-17.30 -  di t/m do 9.30-17.30  -  vr. 9.30-21.00   -  za 10.00 -17.00 uur

ZOMER UITVERKOOP!
Nu bij Mooi & More 

2995,-
Oscar hoekbank
inclusief kussens
4355,- Eénmalig!

Actieprijs!

KASTENWANDEN
Nu met hoge kortingen!

    

HOGE KORTINGEN
op alle eenmalige showmodellen 

van topmerken zoals Leolux, 
Interstar, Topform enz.
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Producten ‘Ekofamily’ richten 
zich op het huishoudelijk gebruik
Plastic is niet meer 
uit onze samenleving 
weg te denken, maar 
er is een onderscheid 
tussen ‘goed’ en ‘slecht’ 
plastic. Vanuit de wens 
op dit vlak duurzamer 
met haar gezin te gaan 
leven, richtte Joan 
Melgers samen met haar 
schoonzus Sandra Loos 
Ekofamily op. Ekofamily 
biedt producten van glas, 
roestvrijstaal, katoen 
en duurzame gifvrije 
plastics, die stukken 
minder schadelijk zijn 
voor mens en milieu.

Mirjam Boertje

ACHTHUIZEN - “Nadat we 
mee hadden gedaan aan de 
Zero Plastic Week, wilden 
we samen duurzamer gaan 
leven met materialen die 
veel minder belastend voor 
het milieu zijn”, vertelt Joan. 
“Toen zijn we gaan zoeken 
op internet wat we kunnen 
gebruiken in plaats van plas-
tic. In tegenstelling tot de 
stedelijke omgeving wordt 
op ons eiland trouwens al 
wel veel gescheiden.” Joan 
onderzocht welk plastic op 

een eerlijke manier wordt 
geproduceerd. Boterham-
zakjes bijvoorbeeld, zijn 
moeilijk te recyclen: “Die 
verdwijnen in de prullen-
bak. Tijdschriften zitten in 
plastic dat je nooit meer ge-
bruikt. Plastic vorkjes wor-
den vaak verbrand bij het 
restafval. Als je een douche-

gordijn uit de verpakking 
haalt, ruik je de gifstoffen 
al. De giftige stof BPA zat 
tot juni 2011 in babyflessen, 
maar nu nog wel in soep-
blikken en colablikjes en is 
uiterst gevaarlijk. Zelfs in 
deodorant en shampoo zit 
giftig (micro)plastic, dat in 
het rioolwater terecht komt, 
wat naar zee gaat, in een vis-
je terecht komt.” De drijfveer 
van Joan en Sandra is dat ze 
dingen die ze op televisie 
zien, kunnen integreren in 
het huishouden. Het tweetal 
schreef leveranciers aan om 
te starten met het aanbieden 
van duurzame producten. 
Een webshop lag het meest 
voor de hand, hoewel de da-
mes ook aanwezig zijn op de 
biologische markt in Noord-
gouwe en op de streekmarkt 

op het Diekhuusplein in 
Middelharnis. De producten 
van Ekofamily richten zich 
op dagelijks huishoudelijk 
gebruik. “Een petflesje water 
kun je maar één keer gebrui-
ken, want het plastic aan de 
binnenzijde laat los. Dus we 
bieden waterflessen van glas 
en roestvrijstaal aan. Brood-
trommels zijn van rvs, want 
aluminium geeft af. En alle 
producten hebben een gezel-
lig kleurtje. Voor in de su-
permarkt bieden we groen-

te- en fruitzakjes van katoen 
en polyester aan.” Er hangt 
wel een prijskaartje aan de 
producten van Ekofamily: 
“Het duurt wel even voor je 
je geld eruit hebt, maar dat 

is ook het idee erachter. Het 
gaat om bewustwording. 
De welvaart heeft ons veel 
goeds gebracht, maar ten 
aanzien van het milieu kan 
het allemaal wat minder.”

Joan Melgers (links) en Sandra Loos willen een duurzamer leven. U kunt de Ekofamily ook 
liken op Facebook. Foto: Mirjam Boertje

‘ten aanzien van 
het milieu kan het 
allemaal wel een 
beetje minder’

Joan: “Neem een boodschappentas mee als  je naar de 
supermarkt gaat. Of koop groot in. En papieren zakjes 
kun je hergebruiken of bij het oud papier doen. Er zitten 
nog wel wat haken en ogen aan het composteren van 
bioplastic. Als het bij het plastic wordt weggegooid, 
wordt het gewoon verbrand. Apart inzamelen gebeurt 
nog niet.” Informatie: 06-2461 5826 of www.ekofamily.nl

Uurtje zingen 
OUDDORP - Er is zaterdag 16 
augustus weer gelegenheid 
om 19.30 uur een uurtje sa-
men te zingen in de 
Doopsgezinde Gemeente 
Ouddorp. Al vele jaren lang 
komen, ook in de vakantie-
tijd, mensen bij elkaar om 
voordat de zondag begint 
even de stemmen te oefe-
nen, gezelligheid te hebben 
met elkaar maar bovenal 
met hun liederen God te lo-
ven en te danken. Was u er 
nog nooit bij? Of was het al 
lang geleden dat u meezong? 
Zaterdag 16 augustus staan 
de deuren van de kerk weer 
wijd open en krijgt u de ge-
legenheid met elkaar mooie 
liederen te zingen.

‘Huiskamer van 
Flakkee’ begint
OOLTGENSPLAAT - De ‘Huis-
kamer van Flakkee’ start 
maandag 1 september het 
zesde seizoen waarin Rietje 
Barelds en haar team elke 
week een gast ontvangt die 
iets heeft te vertellen over 
een activiteit, hobby, gezond-
heid of welk onderwerp dan 
ook dat betrekking heeft op 
Goeree-Overflakkee. Dat 
doet Rietje op Het Fort waar 
ze altijd zeer gastvrij wordt 
ontvangen bij Wim en Gerda 
de Neef. Jacco en Eric zijn 
er ook altijd aanwezig voor 
de koffie en hand- en span-
diensten. Rietje: “We zijn 
een sterk team van vrijwil-
ligers dat er veel plezier aan 
beleeft om te laten zien wat 
ons eiland allemaal te bie-
den heeft.”


