
          Kleding én koffie bij Mission 

                       

Datum:  

10-03-2017 

Veenendaal - 24 februari 2017 is de voormalige Sandwich winkel in Veenendaal 

heropend onder de nieuwe naam Mission. Mission staat voor de missie welke het bedrijf 

de komende jaren wil gaan teneinde de kledingmarkt te verduurzamen. Mission werkt 

derhalve zo veel mogelijk met merken waarvoor duurzaamheid, recycling en eerlijke 

productie een vanzelfsprekendheid is, dit zie je ook terug in de winkel. ‘’We hebben 

getracht een duurzame winkel te bouwen. Dit betekent zoveel mogelijk hergebruik van 

bestaande materialen, maar ook een interieur op basis van bamboe, led-verlichting 

(meer dan 70% energiebesparing) en een aantel echt ‘’groene’’ kledingmerken als Miss 

Green, Armed Angels, Kuyichi en Ecologica’’ aldus eigenaar Dick Pardijs. Binnenkort is 

het ook mogelijk om bij Mission je kleding die je niet meer draagt in te leveren en een 

tweede leven geven. 

Naast het vinden van de juiste kleding kan er bij Mission ook een kopje duurzame koffie 

gedronken worden in de met daglicht overgoten en fris ogende zaak met uitzicht over de 

markt. Mission speelt in op een toenemende trend in retailland, ook wel blurring 

genoemd, waarin horeca en dienstverlening steeds meer in elkaar overgaan. Mission 

heeft het eerste “Peeze-café” van Nederland.  

Een groot deel van het assortiment van het Arnhemse Peeze wordt aangeboden 

waaronder o.a. de biologisch afbreekbare cups waarvan her restafval in de groene 

container kan, maar ook de biologische Communitea, en diverse soorten koffiebonen en 

snelfiltermalingen. 

https://www.facebook.com/558576421006680/photos/743963225801331/


 

MISSION                                                                                                                                    

Corridor 1 

3901 AL Veenendaal 

Wij willen samen naar een betere wereld. Een kreet die men tegenwoordig vaak roept, maar 

die wij toch waar gaan maken. Dat is onze missie. Duurzaamheid is binnen de missie de 

belangrijkste pijler, maar niet als push naar de Fairtrade en ecologische merken die we 

verkopen. Binnen Mission is duurzaamheid het maken van een bewuste keuze: weten wat je 

doet of wat je koopt. Daar helpt het Mission-team de klant graag bij. Samen met haar zoeken 

we naar wat bij haar past, waar zij zich fijn in voelt. Bij ons mag iedereen zichzelf zijn. Nog 

zoekende? Dan zoeken we mee! Iedereen heeft een verhaal en een geschiedenis, wat 

iemand zichzelf maakt. Als je je daarvan bewust bent, kun je ook bewust kiezen. Wat past bij 

mij? Hoe kan het ook anders? Dat is voor ons duurzaamheid. Bewustzijn.  

+31 (0318) 50 02 85 

Openingstijden: 

 Maandag 13:00 - 17:30 

 Dinsdag 09:30 - 17:30 

 Woensdag 09:30 - 17:30 

 Donderdag 09:30 - 17:30 

 Vrijdag 09:30 - 21:30 

 Zaterdag 09:30 - 17:00 


