
 

By Mom and Son kiest voor  

ruimere plek in winkelkern  
 

By Mom and Son, de winkel van Renate Hoekstra en Sébastian Witten, heeft een 

nieuw plekje in het centrum, aan het Binnenhof 12a, bemachtigd. De plek waar tot 

deze zomer Zeeman gevestigd was, heeft een complete metamorfose ondergaan. 

De ruimte is in ongeveer vier weken tijd geheel gestript en opnieuw ingericht in de 

stijl die bij By Mom and Son past: stoer en industrieel, om de kleding en 

woonaccessoires goed tot hun recht te laten komen. 

 

Verhuizen was noodzaak, laten Renate en 

Sébastian weten. Het vorige pandje aan de 

Marktstraat was te klein geworden, 

bovendien waren ze op zoek naar een plek 

waar ze beter zichtbaar zouden zijn. De 

winkel aan het Binnenhof heeft een veel 

grotere etalage en een zichtbare entree, die 

je in een stijlvolle ruimte brengt.  
 
 

Naast woonaccessoires 

en herenkleding biedt 

By Mom and Son nu ook 

stijlvolle damesmode. 
 

De sfeer van de vorige locatie aan de 

Markstraat is ondanks de veel grotere opzet 

behouden gebleven: er staat nog steeds de 

koffietafel middenin de winkel en is er een 

kinderspeelhoek ingericht. Zo wordt winkelen 

lekker ontspannend. De woonaccessoires 

trekken de aandacht in het voorste gedeelte 

van de winkel, maar staan ook her en der 

tussen de kleding opgesteld. 

 

“We hebben nu 235 vierkante meter aan 

winkelruimte tot onze beschikking, waardoor 

wij onze woonaccessoires, herenkleding en 

nu ook dameskleding op een mooie manier 

kunnen presenteren”, vertelt Renate. Die 

ruimte is goed gevuld, omdat er ook 

dameskleding aan het assortiment is 

toegevoegd. “Doordat er door onze klanten 

gevraagd werd naar dameskleding, hebben 

wij hierop ingespeeld.” 

 

De royale winkel maakt het ook mogelijk om 

meer aan te bieden. “Naast ons merk Only & 

Sons komen er nieuwe merken bij voor de 

man, zoals Selected Homme en Raizzed. 

Selected Homme speelt in op zowel de casual 

man, alsook de wat meer geklede man. Ook 

voor de dames hebben we verschillende 

merken, waaronder Angelle Milan en 

eveneens Raizzed.” 

 

Renate en Sébastian zijn blij met deze grote 

stap en heten iedereen van harte welkom in 

de nieuwe winkel. 

 

 
 


