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BONUS KIKKER RITSEN WOKKEN
CREPE KNAGEN TROFEE WREKER
ELKEEN PLAATS VINDEN
GEBREK PLENTY WELDRA
HITTE PUNTEN WIEGEN
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Sanders
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BEL & WIN: 0909-5010190

Zo doet u mee! Los de woordzoeker op.
De overgebleven letters vormen de oplossing. U kunt deze op de  volgende 

 manieren doorgeven: spreek uw oplossing in door het volgende nummer 

te bellen:  0909-5010190   (€ 0,45 p.g.) of door middel van een sms-bericht:  

WEEKA[spatie]oplossing naar 3553 (€ 0,45 p.o.b.).

Tarieven zijn excl. de gebruikelijke kosten. De sluitingsdatum is 26 september 2016. 

Maak kans op een 
iPad Air 2 t.w.v. € 439,-

De dunste iPad tot nu toe zit vol met 
geavanceerde technologieën zoals de 
Touch ID-vingerafdruksensor en heeft 
een dikte van slechts 6,1 mm. Verder 
een batterij die tot wel tien uur mee-
gaat en handige apps om uw producti-
viteit mee op te schroeven of u van uw 
creatieve kant te laten zien.

PUZZEL

 & WIN 
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ONDERNEMER IN BEELD

Het was een zwarte 
dag toen KING Jeans en 
Casuals in H.I.Ambacht 
in mei werd getroffen 
door brand. De winkel 
was door de blus- en 
roetschade maanden 
dicht. Sinds enige weken 
is de zaak in vooral 
sportieve en casual 
mannenkleding weer 
open en hangt de nieuwe 
najaarscollectie in de 
vertrouwde rekken.

Trudy Wehrmeijer

REGIO - KING Jeans en Casu-
als - dat zijn hoofdvestiging 
in Sliedrecht heeft, naast 
een derde vestiging in Pa-
pendrecht - is al sinds 1992 
een vertrouwd adres in Hen-
drik-Ido- Ambacht. Al die 
jaren is Frank Glimmerveen 
ook het vaste en bekende ge-
zicht in de winkel.
“Volgend jaar bestaan we 
hier 25 jaar”, blikt hij alvast 
vooruit.
De vestiging begon destijds 
nog in de oude Schoof met 
een winkel van honderd 
vierkante meter. Sinds 2000 
zit King met een meer dan 
twee keer zo grote winkel 
midden in het toen ver-
nieuwde winkelcentrum De 
Schoof. In al die jaren is een 
grote en vaste klantenkring 
opgebouwd.
Natuurlijk zijn Frank en zijn 
medewerksters geschrok-
ken toen 25 mei jongstleden 
de winkel werd getroffen 
door brand.
“Even weet je niet waar te 
beginnen, maar toch heb-
ben we vrijwel direct de 
blik naar voren gericht. 
Ons doel was om de win-
kel weer perfect op orde te 
krijgen. In een soort roes 
hebben we de tijd gebruikt 
om de hele collectie aan een 
opkoper te verkopen en het 
pand schoon te maken. Er 
is een nieuw plafond geko-

men met overal mooie ei-
gentijdse LED-verlichting. 
Het meubilair hebben we 
gelukkig schoon kunnen 
laten maken en staat weer 
op de vertrouwde plaatsen 
in de winkel. De winkel is 
bevoorraad met een volle-
dig nieuwe herfstcollectie. 
Maar wel in de vertrouwde 
stijl”, bezweert Frank.
Hij hecht eraan, dat de win-
kel weer piekfijn in orde is. 

“We willen een hoogwaar-
dige winkel zijn voor casual 
kleding en dat niveau ook 
uitstralen.”
In de term ‘casual’ onder-
scheidt Frank vervolgens 
drie afdelingen. En wie goed 
in de winkel rond kijkt zal 
ze ook moeiteloos herken-

nen. King staat al sinds jaar 
en dag bekend om zijn grote 
collectie jeans in verschil-
lende merken, modellen en 
maten.
“In het verlengde daarvan 
hebben we ook jeans-gerela-
teerde stoere shirts, vesten, 
truien en jassen en jacks van 
bijvoorbeeld PME”, geeft hij 
aan.
Een tweede deel van de 
winkel is gereserveerd voor 

‘smart casuals’, oftewel net 
iets nettere hemden, truien 
en broeken.
“Sommigen dragen dit naar 
hun werk, anderen voor een 
avondje uit”, weet Frank.
Merken als Matinique, Cast 
Iron en Ted Baker zijn in 
deze afdeling in de rekken 

te vinden. Een derde afde-
ling vormen de American 
classics, zoals Gant en Boss.
“Die merken zijn casual 
maar toch verfijnd. Ze heb-
ben mooie overhemden met 
leuke details en comforta-
bele truien, die ieder sei-
zoen weer prachtige kleu-
ren hebben en mooie, slank 
gesneden chino’s. De collec-
tie is vertrouwd, maar ieder 
seizoen ook vernieuwend in 
kleur en detail”, legt Frank 
uit.
Frank Glimmerveen is er-
varen in het vak van de 
mannenmode. Als 18-jarige 
werkte hij al in een kleding-
zaak in Papendrecht. Zes 
jaar later was hij zelfstan-
dig ondernemer bij KING in 
Hendrik-Ido-Ambacht.
“Ik heb dus mijn hele werk-
zame leven in de kleding ge-
zeten. Ik houd van het wer-
ken met de klanten en het 
contact met hen. Het geeft 
voldoening om naar een 

klant te luisteren en iemand 
zo te adviseren, dat deze 
met leuke kleding, die bij 
hem past, de deur uit gaat. 
Afwisselend kan het daar-
bij gaan om kleding voor de 
vrije tijd of kleding voor het 
werk.”
Die persoonlijke aandacht 
is volgens Frank ook met-
een de meerwaarde van de 
winkel. “Je wordt hier nog 
echt geholpen en geadvi-
seerd. Onze klanten hebben 
door de jaren heen ervaren 
dat KING een betrouwbaar 
advies geeft. Omgekeerd 
voelen de klanten ook dat 
de medewerksters en ik het 

echt leuk vinden om men-
sen te helpen.”
KING Jeans en Casuals heeft 
ook een webshop. Volgens 
Frank kijken mensen daar 
vaak om een indruk van de 
collectie te krijgen. “Maar 
wij geloven ook in de fysie-
ke winkel. Naast het aanbod 
in de webwinkel blijft het 
contact en het advies krijgen 
een belangrijk onderdeel 
van het winkelen.”
Samen met de eigenaren 
van de King en Quinna-
winkels in Sliedrecht en 
Papendrecht koopt Frank 
de collectie zelf in. “We ver-
plaatsen ons in een breed 
scala van smaken. De wen-
sen van onze klanten veran-
deren misschien niet dras-
tisch, maar evolueren in de 
loop der tijd wel. We spelen 
daar op in en vernieuwen zo 
het beeld steeds een beetje. 
Merken als Boss Orange, 
Cast Iron, Ted Baker en Su-
perdry zitten in ons mode-
DNA. De drie stijlen, vari-
erend van jeans, via smart 
casual tot klassiek Ameri-
kaans, zullen onze pijlers 
blijven. Binnen dat palet 
vernieuwen we wel, maar 
willen we niet vervreemden 
van onze klanten.”
Omdat King al zo lang een 
vertrouwde verschijning is 
in het Ambachtse winkel-
aanbod, is het in de loop der 
tijd een ware familiewinkel 
geworden. “Je kunt hier sla-
gen als zoon, maar ook als 
vader. Inmiddels zien we 
de jongens van wat jaren 
geleden weer binnen komen 
met een buggy.”

Winkelen in de webshop 
kan op www.kingkleding.
nl.



King Jeans en Casuals maakt verse start 
met nieuwe herfstcollectie na brand

Frank Glimmerveen van King Jeans en Casuals: “Ik heb mijn hele werkzame leven in de kleding gezeten. Ik houd van het werken met 
de klanten en het contact met hen.” FOTO: TRUDY WEHRMEIJER

“We verplaatsen ons in een breed scala 
van smaken. de Wensen van onze klanten 
veranderen misschien niet drastisch, maar 
evolueren in de loop der tijd Wel”

Als uw artikel niet naar wens is, kunt u dit binnen 14 
dagen ruilen. Dit kan op twee manieren. U kunt het 
artikel gratis ruilen of retourneren in een van de KING-
filialen of tegen betaling via de bezorgservice.
KING Papendrecht, Veerpromenade 6, telefoon 078-
6158093.
KING Sliedrecht, Kerkbuurt 98, telefoon 0184-490140.
KING H.I.Ambacht, De Schoof 51 , telefoon 078-6813995.


