
 

 

casual  herenkleding  en  unieke  woonaccessoires 
Knus shoppen By Mom&Son 
 
 
Middenin het gezellige winkelhart van Wierden vind je de winkel 

van Renate Hoekstra en Sébastian Dekkers-Witten: By Mom&Son.  

Sinds een kleine twee maand presenteren moeder en zoon een  

uitgebreide collectie van woonaccessoires en herenkleding. 
 

 

“De stap in het diepe – van een baan in de zorg 

naar een eigen winkel – heeft voor beiden goed 

uitgepakt, want By Mom&Son is een schot in de 

roos. Rustige momenten zijn zeldzaam en klanten 

lopen met een goed gevoel de winkel uit, voor-

zien van de nieuwste trends op herenmode en 

woonaccessoires. Renate en Sébastian zijn 

enthousiast als het over hun winkel gaat: “We 

hebben al veel mensen mogen begroeten en 

ontmoeten, van inwoners tot ondernemers”, 

vertellen de twee aan de koffietafel, die een 

prominente plek heeft midden in de zaak. “Als je 

hier komt winkelen, is er ook altijd tijd voor een 

kop koffie en een eerlijk advies.” 

Het idee voor een winkel is aan het begin van dit 

jaar ontstaan. “Ik had al een webshopje, maar 

wilde wel een fysieke zaak”, licht Sébastian toe. 

“M’n moeder liep ook met 

het idee om een andere stap 

te maken.” Zo werden de 

ideeën al vlot gesmeed tot 

een serieus plan: een all-in-

one-concept waarbij de man 

kleding gaat uitzoeken, ter-

wijl de vrouw zich richt op 

woonaccessoires. “En nage-

noeg alles is betaalbaar, 

zowel de kleding als de 

accessoires!” 

Met de herfst en winter voor de deur hebben de 

twee gedreven Wierdenaren een mooie collectie 

ingekocht. Sébastian: “Kijk, hier hangen vooral 

veel nieuwe winterjassen, zoals parka’s en  

 

gewatteerde, gevoerde jassen. Dan heb je het 

tijdens de koude maanden in ieder geval lekker 

warm. En aan dat rek hebben we broeken en 

truien die net zijn binnengekomen. We hebben 

alles in allerlei kleuren en tot en met maat XXL.” 

Renate vult aan: “Ook wat 

betreft de woonaccessoires 

hebben we al veel items 

voor de herfst en winter.  

Dit jaar zie je veel warme 

kleuren, zoals brons en 

mosgroen, terugkeren in 

verschillende vormen 

windlichten, potten en 

kaarsen.” 

 

 En voor wie al helemaal met 

de gedachten bij de donkere 

kerstmaand is, kan ook zeker 

bij By Mom&Son terecht. “Ja, we maken alvast 

een knipoog naar de kerstperiode met leuke 

kerstitems, zoals kerststerren, kerstmannetjes, 

bellen en rendiertjes!” 

 

By Mom&Son, gevestigd  aan de Marktstraat 11 

in Wierden, is geopend op dinsdag en woensdag 

en donderdag van 10.00 uur tot 18.00 uur, 

vrijdag koopavond tot 21.00 uur en op zaterdag 

van 9.30 uur tot 17.00 uur. Daarnaast is meer 

info te vinden op de site www.bymomandson.nl 

of houd Instragram en Facebook in de gaten. 


