
Op het moment dat we Miranda 
spreken wordt er hard gewerkt 
aan de belettering op de ramen, 
want nu is het nog niet zo zicht-
baar aan de buitenkant, maar 
zowel Kok Wonen als Little Tree 
Baby krijgen een prominente plek. 
“Doordat we in de loop van tijd 
minder woonaccessoires gingen 
verkopen, ontstond de plek voor 
een babyafdeling,” legt Miranda 
uit. “Daar was ook echt behoefte 
aan in Pijnacker, want de baby-
winkels die we hier hadden zijn 
langzamerhand verdwenen. Nu 
kunnen inwoners weer in de 
buurt terecht voor babytextiel en 
babykleding. We verkopen onder 
andere de Nederlandse merken 
Feetje, Jollein en Little Dutch . Ook 
voor een kraamcadeautje kun je 
goed terecht.”

Het is nu zo’n drieënhalf jaar gele-
den dat de winkel van de fami-
lie Sprado werd overgenomen 
door Danny en Nienke Borsboom. 
Danny was daarvoor al jaren voor 
klanten een bekend gezicht, als 
stoffeerder. Nienke is bij het team 
in de winkel gekomen, waardoor 
de winkel vier vaste krachten telt. 
Naast Nienke en Miranda zijn dat 
Astrid en Carina. Kok Wonen & 
Lifestyle ontzorgt u van het begin 
tot het eind. “We meten in, maken 
een offerte, verzorgen de afhan-
deling en monteren de vloer of de 
raambekleding,” vertelt Miranda. 
“Daar hebben we ons eigen team 
voor bestaande uit Danny, Guy en 
Robert. Alleen behangen besteden 
we uit, maar ook daarvoor hebben 
we een prima netwerk.” Natuurlijk is 
wonen aan trends onderhevig weet 

ook Miranda: “Op dit moment zijn 
pvc vloeren enorm populair en dan 
in een visgraatmotief, bijna 80 pro-
cent van wat we leggen, leggen we 
in visgraat.”

“Voor ons staan service en vertrou-
wen hoog in het vaandel”, vertelt 
ze verder. “Een beetje dat dorpse 
karakter nog. Zo kunnen mensen 
hier altijd stalenboeken meekrijgen 
bijvoorbeeld, en vragen we geen 
aanbetaling.” Tijdens de winkel-
sluitingen door corona hebben de 
dames daarom ook veel service aan 
huis verleend. “Toen we de eerste 
in lockdown ingingen schrokken 
we wel, wat zou ons te wachten 
staan? Maar wat bleek: klussen aan 
het huis was populairder dan ooit. 
Niet zo raar natuurlijk; als je veel 
meer thuis bent, ga je dingen zien 
die wel mooier kunnen. We brach-
ten stalen aan huis zodat klanten op 
hun gemak thuis konden kijken. We 
gaven ook aan huis advies als men 
dat wilde. We waren blij dat onze 
serviceverlening gewoon door kon 
gaan. En intussen hebben we het 
hele pand verbouwd, zodat we klaar 
waren voor de babyafdeling. Wij 
hebben er helemaal zin in.” 
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Er is de laatste tijd veel veranderd bij Kok Wonen en Lifestyle. 
We spraken met medewerkster Miranda Dijkshoorn. “We 
vinden het allemaal erg leuk om te doen”, vertelt ze over de 
splinternieuwe baby-afdeling Little Tree Baby Lifestyle. 

Kok Wonen en Lifestyle is voor alle 
leeftijden!

Ondernemer aan het woord!


