
Kontakt Mediapartners brengt ook in 2021 de goed gelezen 

glossy ’VIJF’ uit. De redactie van VIJF interviewt bijzondere 

inwoners van de Vijfheerenlanden, schrijft over de historie 

van het gebied, over het verenigingsleven en over de 

natuur. VIJF bundelt het beste uit de Vijfheerenlanden  

in één blad. VIJF verschijnt in de weken 22 en 44 huis-aan-

huis in de gemeente Vijfheerenlanden.

Formaat Breedte x hoogte Tarief Bedrukking

1/1 pagina 210 x 297 mm € 850,- Full colour

1/2 pagina 186 x 131 mm € 450,- Full colour

1/4 pagina 90,5 x 131 mm € 275,- Full colour

Cover Binnenkant 210 x 297 mm € 950,- Full colour

Cover Achterpagina 210 x 297 mm € 995,- Full colour

Meer informatie?

Max Broekhoff  | 06-51314935

m.broekhoff@kontaktmediapartners.nl

Jolanda Smit | 06-13088831 

j.smit@kontaktmediapartners.nl

Carmen Timmer | 06-10054953 

c.timmer@kontaktmediapartners.nl

RUBRIEK: Trends 
Een pagina speciaal voor wie op 

wil vallen in VIJF! Deze rubriek 

licht vijf mooie producten uit in 

woord en beeld.

€180,- per product

RUBRIEK: Aanraders 
Is jouw onderneming een echte 

aanrader? Dan is dit jouw rubriek! 

Vertel kort wie je bent en wat je 

doet. Een foto maakt het geheel af.

€275,- voor 1/4 pagina

RUBRIEK: Advertorial 
Een krachtige bedrijfspresentatie die 

laat zien waar jouw bedrijf voor staat, 

dat is een advertorial. Geschreven 

door een professionele journalist. 

€ 885,- voor 1/1 pagina

TRENDS
5x

Dressoir Kirby
Een prachtig mangohouten dressoir met metalen frame voor wie 
houdt van een industriële uitstraling! 

WOONMALL LEERDAM
Techniekweg 22, Leerdam | 06-20568488 
www.cosmopoliteliving.nl | www.budgetkingstore.nl

Kleur en print
Warme kleuren gemixt met mooie prints is wat we gaan zien 
dit najaar. Blouses, broeken, jurkjes, truien en vesten; je vindt 
het dit seizoen allemaal bij B Plus Fashion in de winkel. 
Kom voor inspiratie naar de winkel of volg B Plus Fashion 
op Instagram en Facebook.

B PLUS FASHION 
Voorstraat 87, Vianen | www.bplusfashion.nl

Nieuw bij Etos 
Sunny Naturals
Sunny Naturals is een nieuwe productlijn 
die een gezonde levensstijl en een vitaal, 
energiek leven ondersteunt. Wist je bijvoor-
beeld dat bijenpollen werken als antioxidant 
en alle aminozuren bevatten die je nodig 
hebt? Dit is van belang voor mensen die hun 
spiermassa en –kracht willen behouden. 
De producten van Sunny Naturals zijn 
glutenvrij, bevatten geen toevoegingen en 
bestaan uit biologische ingrediënten. Wil je 
jouw immuunsysteem een boost geven of je 
darmen, huid of gewrichten ondersteunen? 
Dan adviseert Etos Vianen graag.

ETOS VIANEN
Lijnbaan 11, Vianen | 0347-326125 
www.etos.nl

Dr. Martens
Dokter Martens, afgekort Dr. Martens, 
bestaan al heel wat jaren. Vroeger werden 
ze vooral gedragen door aanhangers van 
bepaalde muziekstromingen, tegenwoordig 
zijn deze laarzen een echte musthave voor 
elke vrouw! Ze zijn helemaal hot! In eerste 
instantie ogen ze misschien wat lomp, maar 
trek ze aan en je ziet dat ze eigenlijk onder 
iedere outfit staan. Panterhuis geeft graag 
advies in de winkel, of kijk op de webshop.

PANTERHUIS
Voorstraat 66, Vianen | Traay 34, Driebergen | 
’t Erf 7, Leusden | www.panterhuis.nl

Highland Park
10 years Viking scars
Highland Park, opgericht in 1798 
op de Orkney-eilanden, is de 
meest noordelijk gelegen Schotse 
whiskydistilleerderij. De Highland 
park 10 Year Old heeft een zachte 
rokerige maar verrassend zoete 
smaak. Dit is karakteristiek voor 
Highland Park. Whiskymaker 
Max McFarlane creëert een mooie 
balans tussen de aromatische turf 
van Orkney en het zoete karakter van sherryvaten. 
Verkrijgbaar bij Gall & Gall Vianen, 0,70 liter voor € 36,99.

GALL & GALL VIANEN
Lijnbaan 9a, Vianen | 0347-328070  | www.gall.nl

29.

Kent u ze al?Aanraders
van de Vijfheerenlanden

Aanraders

15.

Vianen heeft een onafhankelijk hypotheek- en verzekeringsadvieskan-

toor erbij gekregen. Romany Staring is de drijvende kracht achter 

Hypotheek Visie Vianen. Zij geeft met veel passie en visie op de 

toekomst advies bij het afsluiten of aanpassing van je hypotheek. Haar 

kantoor is gevestigd in een mooi ingericht pand aan de Lange Dreef 11 

waar je gratis kunt parkeren. Een bewust gekozen locatie op een steen-

worp afstand van Hoef & Haag waar volop nieuwe huizen gebouwd 

worden en goed bereikbaar voor mensen van buiten Vianen. Deze 

toegankelijkheid is ook zichtbaar in haar dienstverlening. Zij neemt alle 

tijd voor het beantwoorden van je vragen op afspraak. Nieuwsgierig? 

Neem contact op! 

Lange Dreef 11 | Vianen | 06-14768093 | hypotheekvisie.nl/vianen

Het gras in de tuin zorgeloos en zonder moeite maaien? Bij Horden 

Tuinmachines kunnen ze dat realiseren. Ze komen vrijblijvend in de tuin 

kijken om te zien of deze geschikt is voor een Husqvarna robotmaaier. 

Ze leveren en installeren deze machines. Ook repareren en onder-

houden ze de Husqvarna robotmaaiers. In de showroom is er ook een 

assortiment met loopmaaiers, heggenscharen, kettingzagen, bladbla-

zers en bladzuigers, bosmaaiers, waterpompen en toebehoren, snoei-

gereedschap en meer. Kortom: alles wat u in de tuin gebruikt. De deur 

van de showroom staat altijd open voor iedereen die goed advies wil, 

uiteraard gecombineerd met een lekkere bak koffie.

Techniekweg 11 | Leerdam | 0345-870087 | hordentuinmachines.nl

HYPOTHEEK VISIE VIANENHORDEN TUINMACHINES

Een bezoek aan Tuincentrum Huiting is elk jaargetijde een feestje. De 

planten staan buiten in een parkachtige setting gerangschikt op kleur 

of soort en er zijn inspirerende kleurrijke voorbeeldcombinaties. Na 

deze groenbeleving kom je binnen in een sfeervolle winkel met stijlka-

mers. Een mengeling van woondecoratie van gerenommeerde merken 

met zijdebloemen, droogbloemen en woonplanten. Deze geven niet 

alleen sfeer en zuurstof maar zuiveren ook de lucht van het vertrek. Het 

hoveniersbedrijf heeft alle disciplines in huis om volledig te ontzorgen. 

De boomkwekerij heeft voor elke tuin een passende boom. Onmisbaar 

in een gezonde leefomgeving en sterk in een visueel beplantingsplan! 

Team Huiting adviseert graag!

Lexmondsestraatweg 2 | Vianen | 0347-373302 | tuincentrumhuiting.nl

TUINCENTRUM HUITINGLISTA LIJSTEN

De mooiste lijsten zijn van Lista Lijsten! Eigenaresse Isabelle garandeert 

een vakkundig advies en een eerlijke prijs. Ze levert maatwerk lijsten in 

alle stijlen en kleuren. 

Daarnaast is Lista Lijsten het adres voor reparaties aan lijst en glas en 

het schoonmaken van schilderijen. Verder vind je bij Lista Lijsten unieke 

handgekleurde wanddecoraties en cadeauartikelen. 

Laat je online inspireren op de Facebookpagina of het Instagram-

account van Lista Lijsten of maak een afspraak om het knusse aterlier in 

Everdingen te bezoeken. Er is parkeergelegenheid voor de deur. Indien 

gewenst komt Isabelle ook thuis langs.

Graafhuibertlaan 4 | Everdingen | 06-38305802 | listalijsten.nl

37.

Eetkamerstoel Roma met microstof
3 kleuren.

nu vanaf € 79,-

 STERK IN WONEN VOOR IEDERS BUDGET

Balboa 3 zits bank microvezel stof ook met 
relax leverbaar. Div. stoff en en leder.

Salontafel 3 stuks, mangohout/staal.

Eetkamerstoel met arm Kaito 3 kleuren. 

Eetkamertafel massief eiken of pine 
met U oF X poot of spinpoot. 

Armstoel Monica met parketwiel 
div. stoff en.

Hoekbank Coast in ribstof. Div. maten en stoff en 
met dubbele rugkussens. 

nu vanaf € 799,-

3S modellen. Draai relax fauteuil studio 
electrisch/handmati g verstelbaar, stof 
en leder.

nu vanaf € 499,-

nu € 229,- 

nu € 99,-

nu vanaf € 369,-

vanaf € 139,-

nu vanaf € 998,-

WWW.COSMOPOLITELIVING.NL
WWW.BUDGETKINGSTORE.NL

Techniekweg 22 Leerdam
Tel.: 06-20568488

Openingstijden: di.-vr. 10.00 - 17.30 uur
za. 10.00 - 17.00 uur

3000 M2 1E ETAGE  |  OUDE PAND MEUBELKONING

1257197.indd   1 09-10-20   10:00

Sinds kort mag Hans de Goeij van 

Traiteurslagerij de Goeij in Vianen 

zich één van de zeven erkende 

meesterslagers in Nederland 

noemen. De welbespraakte 

vakman is een gepassioneerd 

voorvechter om het ambacht van 

slager in stand te houden. 

Van het uitkiezen van een koe of 

varken voor de slacht tot het 

verkopen in de slagerij en het 

verwerken in kant en klare 

maaltijden; letterlijk alles wordt 

door een deskundige jury doorge-

licht voordat je je meesterslager 

mag noemen. Hans de Goeij 

doorliep het hele proces en kwam 

met vlag en wimpel over de 

eindstreep. Niet zo gek: de 

Vianense slager grossiert al jaren in 

prijzen en is een fervent ambassa-

deur van het ambacht van slager. 

“Dat dreigt verloren te gaan; er zijn 

collega’s die zich slager noemen en 

nog nooit een levende koe onder 

hun handen hebben gevoeld”, stelt 

hij “Vooral op het gebied van 

voedselveiligheid is het zeer belang-

rijk dat je als slager kennis van het 

ambacht hebt. 

Je moet weten waar het vlees vandaan 

komt en hoe het behandeld is. Mijn doel 

is jonge slagers het vak te leren en 

samen met de andere ambachtelijke 

slagers ervoor zorgen dat zij de kans 

krijgen onze zaken voort te zetten.”

Praten met De Goeij zorgt ervoor dat je 

gaandeweg steeds meer zin krijgt om 

een echt goed stuk vlees op tafel te 

zetten. Het enthousiasme dat hij 

uitstraalt wil hij ook overbrengen op zijn 

klanten. Ze kennis laten maken met 

nieuwe soorten, hen adviseren hoe klaar 

te maken; voor hem en voor zijn 

medewerkers zit daar veel voldoening in. 

“Laatst kwam er een jongeman die ik 

voor een barbecue een dubbeldoel 

ribeye aanraadde. Het was duur, maar 

hij nam het wel mee. De volgende dag 

kwam hij binnenlopen toen de winkel 

net vol stond. Hij liep naar voren naar de 

toonbank en zei: ‘Wat was dát een 

lekker stuk vlees.’ Dat vind ik zo prachtig. 

En de andere klanten wilden meteen ook 

weten om wat voor vlees het ging.” 

Minder is meer gaat wat betreft Hans de 

Goeij zeker op. Het klinkt gek uit de 

mond van een slager, maar hij vindt 

minder vlees eten helemaal niet zo’n 

gekke gedachte. “Het is belangrijker dat 

je voor kwaliteit gaat. Daarvoor moet je 

bij de échte slager zijn. Vlees waar je je 

vingers bij opeet, daar word je gelukkig 

van. Ik krijg mensen in de winkel die 

gezien hun budget het eigenlijk niet 

kunnen betalen; zij kiezen voor minder 

keren vlees op tafel, maar als ze het 

eten, dan is het wel heel lekker.” Met 

een lach: “Dan is onze missie geslaagd.”

Traiteurslagerij de Goeij

Voorstraat 83-85, Vianen

 0347-371298 

 slagerijdegoeij.nl

Traiteurslagerij de Goeij

De missie van een meesterslager

Vlees waar je je 
vingers bij opeet,
daar word je 
gelukkig van
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