De Amsterdamsestraatweg, zo lang als de naam zelf en aangelegd voor bereikbaarheid door
Napoleon Bonaparte. Een Wereldse straat met verschillende culturen en veel winkels. Maar wie zijn
eigenlijk die winkeliers? Met enige regelmaat gaat #ASW030 de winkeliers aan u voorstellen.
Met de simpele vraag:
Wie ben je?
Serin Gokhan, ik woon samen met mijn vriend en wij hebben een dochtertje en ons tweede kindje
verwachten wij in het najaar.
Wat doe je?
Nu ruim een half jaar heb ik mijn winkel aan de Amsterdamsestraatweg, maar ik ben 10 jaar geleden
gestart met mijn websites: Bordenmeer.nl en Ilikevintage en bordophangen.nl. Ik heb het altijd
heerlijk gevonden om rond te struinen op (rommel)markten en beurzen en daar echt “schatten” te
ontdekken. Mooie borden vinden die ik zelf dan weer decoreer, meubelen, kleine snuisterijtjes,
noem het maar op. Als klein meisje speelde ik eigenlijk altijd al winkeltje en toen ik 10 jaar geleden
voor mij zelf een bordenhanger zocht en het niet kon vinden, begon mijn zoektocht naar de perfecte
bordenhanger. Eénmaal gevonden in Denemarken, ging het snel. De bordenhangers zijn
handgemaakt en van zeer hoge kwaliteit, wel iets waar ik ook echt voor sta. Duurzaamheid en
spullen een tweede leven geven vind ik belangrijk. Het bleek een schot in de roos voor Serin, want al
heel snel was ze uitverkocht, want de bordenhangers bleken een succes. In de winkel vind je onder
unieke (vintage) woonaccessoires, bijzondere cadeaus, design en duurzame merken van onder
andere ondernemers uit Utrecht. Je zult hier niet snel een standaard product vinden die je op elke
hoek tegenkomt. “Als iets met passie en liefde is gemaakt straalt dat er van af, en dat maakt het zo
speciaal”, vertelt Serin, die zelf ook de nodige passie heeft. Dat is ook duidelijk te zien in haar winkel
en bij elk item heeft Serin wel een verhaal. Ook worden alle cadeaus vrolijk en origineel ingepakt, de
verpakking is net zo belangrijk als de inhoud!
Waarom heb je voor de Amsterdamsestraatweg gekozen als locatie?
Een paar jaar geleden begon het echt te kriebelen, ik werkte toen nog bij ASR, maar de droom bleef
om echt iets voor mij zelf te doen. De sites gingen heel goed en ik dacht het is nu of nooit! Dus ben ik
op zoek gegaan naar het geschikte pand. Niet te groot, niet te klein, maar wat bij mij past. Ik woon
zelf in de omgeving van de Amsterdamsestraatweg en het voelde goed om daar te starten. Ik wist als
bewoner dat een winkel als wat ik wilde neerzetten er niet was aan de straat, maar wel heel goed
zou passen. Verbaasde reacties over een start aan de Amsterdamsestraatweg heeft Serin niet gehad.
De straat is in positieve zin heel erg aan het veranderen, er komen steeds meer leuke zaken, geeft
Serin aan.
Waar ben je over 5 jaar?
Serin denkt even na, over 5 jaar? Dan ben ik niet meer fulltime aan de slag in de winkel, maar heb ik
collega’s en ga ik mij meer richten op advies en styling en het geven van workshops, trainingen en
feestjes. Nu geef ik ook al workshops en kinderfeestjes. Zo kan je tegeltjes bewerken, borduren of
natuurlijk borden beschilderen. Leuk om te doen met een vriendinnenclubje voor een
vrijgezellenfeest bijvoorbeeld, maar ook met een kinderverjaardag. Het vieren van een
kinderverjaardag is niet voor elk kind vanzelfsprekend. Daarom verzorgt &Meer ook feestjes voor de
kinderen van de voedselbank. Serin vindt betrokkenheid bij de wijk en sociaal contact heel belangrijk.
En draagt daar op deze wijze met &Meer aan bij.
Wat is het verschil tussen de namen?
Bordenmeer.nl is de naam van de site, daar ligt de focus meer op de borden en de bordenhangers.
&Meer is echt de naam van de winkel, daar komt alles samen. De borden, bordenhangers maar ook
alle andere vintage artikelen zijn in de winkel te koop. Ook is de workshopruimte te huur.
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