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Charlie Aptroot. Als opvolger van Jan Waaijer trad hij begin september 2012 aan als 
burgemeester van Zoetermeer. Het afgelopen jaar verschenen er in Mijn Zaak Zoetermeer 
diverse artikelen over de openbare orde en veiligheid. Verschillende onderwerpen kwamen 
aan de orde zoals de nieuwe drank- en horecawet, ondermijning, een veilig Oud & Nieuw, veilige 
evenementen, de 112 Veiligheidsdag, het belang van de WAS-teams en de Buurt WhatsApp-
groepen. Het standpunt van onze burgemeester is duidelijk: wetten moet je handhaven!

VEILIGHEID IN 
ZOETERMEER VERDIENT 
DE HOOGSTE PRIORITEIT!
Achtereenvolgens was hij ondernemer, 
gemeenteraadslid, wethouder, statenlid 
en kamerlid. Uiteindelijk koos hij voor 
het burgemeesterschap van Zoetermeer. 
Waarom eigenlijk? “De landspolitiek 
vond ik heel boeiend, maar in een 
gemeente kun je bijna direct iets voor 
mensen betekenen. Het burgemeester-
schap heb ik altijd al geambieerd. Ik 
zocht een stevige uitdaging en Zoetermeer 
bleek perfect vanwege de bedrijvigheid 
en vele potenties.” Was Zoetermeer 
veilig in 2012? “Zoetermeer was een 
relatief veilige stad, maar in zeven jaar 
is er veel verbeterd. Zo registreerden we 
in 2012-2013 ongeveer 800 woning-
inbraken, terwijl we vorig jaar net boven 
de 200 uitkwamen. Het aantal aangiftes, 
op de tien veelvoorkomende delicten 
die meetellen voor de AD-Misdaadmeter, 
daalde met 18 procent harder dan de 
landelijke trend van 12 procent. Als 20e 
grote stad van Nederland staan we nu op 
de 68e plaats qua misdaad, dat is mooi. 
Ieder misdrijf blijft er echter één te veel. 
Veiligheid staat bij mij op de 1e, 2e en 
3e plaats!” 

WE ZIJN EEN STAD MET HET 
VEILIGHEIDSGEVOEL VAN EEN DORP! 
“De titel “Slaapstad” was altijd al een 
karikatuur. Maar het klopt dat het cen-
trum zeven jaar geleden na 18.00 uur 
nagenoeg uitgestorven was. Nu zitten, 
bij redelijk weer, de terrassen van het 
Stadhuisplein en Cadenzaplein gezellig 
vol. Ook veel jongeren willen in Zoeter-
meer blijven wonen. Het is hier relaxed, 
er is genoeg werkgelegenheid en de 
meeste voorzieningen zijn aanwezig. Ik 
heb liever klachten over het gebrek aan 
starterswoningen, waar keihard aan ge-
werkt wordt, dan signalen over onveilig-
heid. Eigenlijk zijn we een stad met het 
veiligheidsgevoel van een dorp en dat is 
echt bijzonder. Ik ben er zelfs trots op! 
We hebben deze status te danken aan 
een zeer gemotiveerd politie- en handha-
vingsteam én de actieve inzet van inwo-
ners die onze oren en ogen op straat zijn. 
Tijdens de 112 Veiligheidsdag van 18 mei 
jl. kon iedereen ervaren hoe alle discipli-
nes samenwerken en elkaar versterken!” 

BUURTPREVENTIE WERKT!
“Zo zijn er in iedere wijk herkenbare 
WAS-Teams actief waarbij de wijkagent 
samen met de inwoners maandelijks 
surveilleren om misstanden te signaleren 
en een oogje-in-het-zeil te houden. 
Als één van de eerste gemeenten in 
Nederland introduceerden we Buurt 
WhatsApp-groepen. Inmiddels zijn er al 
ruim 200 WhatsApp-groepen actief waar-
in buurtbewoners elkaar op de hoogte 
houden van verdachte situaties. Samen-
werking tussen alerte inwoners, politie en 
handhaving resulteert in veilige en prettig 
leefbare wijken. Tijdens de jaarlijkse 
Wijkveiligheidsavonden, waarvan de 
eerste binnenkort start in de wijk Ooster-
heem, zal ik samen met de wijkagent, de 
teamchef Politie en Handhaving o.a. het 

belang van de WAS-teams en de vraag 
naar nieuwe “ogen en oren” toelichten. 
We presenteren feiten zoals het aantal 
woninginbraken en evalueren klachten 
van het afgelopen jaar. In een open ge-
sprek wordt er teruggekeken en verant-
woording afgelegd. Zijn we tevreden 
over de genomen maatregelen? Ook zijn 
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Inmiddels zijn er al ruim 200 WhatsApp-groepen 
actief waarin buurtbewoners elkaar op de 
hoogte houden van verdachte situaties.

“Met de vuurwerkshow, het jongerenfeest, 
en vuurwerkvrije zones bieden we positieve 
mogelijkheden, maar daarnaast stellen we ook 
duidelijke grenzen!” 

FOTOGRAAF AJAY TEWARIE



er stands van o.a. de brandweer en spe-
cialisten over brand- en inbraakpreventie. 
Iedereen is weer van harte welkom!”

OVER VEILIGHEID COMMUNICEREN 
IS ESSENTIEEL!
“Enige jaren geleden ontvingen we sig-
nalen over onveilige situaties in de wijk 
Buytenwegh De Leyens. Sommige bewo-
ners vonden het niet prettig dat daarover 
gesproken werd vanwege het slechte 
imago dat zo gecreëerd zou kunnen 
worden. Juist door erover te praten kwa-
men er oplossingen op tafel en verdwe-
nen de klachten nagenoeg. Dat geldt 
ook voor signalen die mogelijk wijzen 
op ondermijnende criminaliteit. Als je 
bijvoorbeeld ziet dat de ruiten van een 
woning zijn afgeplakt en het vocht op 
de ramen staat, dan zou er wel eens een 
hennepkwekerij achter kunnen zitten. 
Natuurlijk vragen wij niet aan de burgers 

Stadhuisplein 1
2711 EC Zoetermeer
14079
antwoord@zoetermeer.nl
www.zoetermeerveilig.nl

om zelf actie te ondernemen bij verdach-
te situaties. Dat is veel te gevaarlijk, maar 
meld signalen over mogelijke criminaliteit 
wel bij de gemeente of politie! Je kunt 
ook Meld Misdaad Anoniem bellen. Zo 
is de burgerveiligheid gewaarborgd. 
Ondermijning is een zaak van iedereen. 
Als we het zwartrijden niet aanpakken, 
wordt het openbaar vervoer duurder 
voor de mensen die wel netjes betalen. 
Ondermijning pakken we dus keihard aan, 
anders wordt het van kwaad tot erger!”

ALS HET NIET KAN ZOALS HET MOET 
Regelmatig gaat de burgemeester met 
de politie op patrouille om mee te maken 
wat er in de stad gebeurt. Hij gaat het 
gesprek aan met het uitgaande publiek, 
horecaondernemers en beveiligers. Hoe 
verloopt een horecanacht en wat levert 
het op? “We starten rond 22.00 uur met 
een briefing op het politiebureau waarbij 

de aandachtspunten besproken worden. 
Ik wil zelf zien hoe een horecanacht ver-
loopt en het geeft mij energie om samen 
met politie, brandweer en handhavers op 
te trekken. Er ontstaat ook een beter 
contact met alle betrokkenen. Het eerste 
weekend in het voorjaar verliep echter 
niet naar mijn zin. Daarom hebben we, na 
overleg met de horecaondernemers, een 
aantal maatregelen genomen zoals de 
aanpassing van het cameratoezicht en 
het formeren van een SUS-team. Dat zijn 
beveiligers die surveilleren tussen het 
uitgaande publiek en ruzietjes sussen 
voordat ze uit de hand lopen. Je moet in 
Zoetermeer gewoon gezellig en veilig op 
stap kunnen. Als horecaondernemers zich 
niet aan de regels houden, dan schroom 
ik niet om hun zaak tijdelijk of definitief 
te sluiten. Als het niet kan zoals het 
moet, dan moet het maar zoals het kan!”   

WE MAKEN ER WEER EEN VEILIGE 
JAARWISSELING VAN!
Over een jaar gaat onze burgervader 
vanwege zijn 70e verjaardag verplicht 
met pensioen. Hoe verliep zijn eerste 
Oud & Nieuw in Zoetermeer en wat ver-
wacht hij van de komende editie? “Tot en 
met 2011 moest Zoetermeer de ME 
inzetten, omdat het op een klein aantal 
plekken volkomen uit de hand liep. Dat 
vond ik niet acceptabel. Het was er op 
31 december een veldslag. We hebben 
vanaf 2012 de boel scherp in de gaten 
gehouden en ’s avonds hebben we 17 
arrestaties verricht. Dat was het begin 
van een repressieve en preventieve 
strategie voor een veilig Oud & Nieuw. 
We treden hard op als het moet. Voor-
komen is echter beter dan genezen. Met 
het jongerenfeest, de vuurwerkshow en 
vuurwerkvrije zones bieden we positieve 
mogelijkheden, maar daarnaast stellen 
we ook duidelijke grenzen!” 

IK BEN NOG LANG NIET KLAAR!
Wat verwacht u van uw laatste ambtsjaar? 
“Onlangs hebben we een jeugdmarshall 
en twee extra jeugdboa’s aangesteld om 
criminele jeugdgroepen aan te pakken. 
Zij zoeken naar de oorzaken van het foute 
gedrag en betrekken de ouders erbij. 
Wetten moet je handhaven. We gedogen 
softdrugs en sommige gemeentes willen 
de verkoop van lachgas zonder vergunning 
in de openbare ruimte verbieden. Vaak 
zijn het dezelfde gemeentes die softdrugs 
willen legaliseren. Dat is hypocriet. Het 
liefst zou ik voor softdrugs en lachgas, in 
het belang van onze jeugd, een zerotole-
rance-beleid willen invoeren. Mijn werk is 
nooit af. Tot mijn laatste werkdag zal ik 
me dan ook volledig inzetten. Ik ben nog 
lang niet klaar.”
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Tijdens de 112 Veiligheidsdag kon iedereen ervaren hoe alle disciplines samenwerken en elkaar versterken.



Twee gepassioneerde fysiotherapeuten, 
Ilona van Es-Aardoom en Cleo van 
Wetten-Herfst, kunnen als moeder van 
respectievelijk twee en vier dochters uit 
ervaring over zwangerschap meepraten. 
Drie jaar geleden bundelden zij hun 
krachten voor de zorg van (aanstaande) 
ouder(s) in Parentus. “Behoefte aan zorg 
op maat blijkt voor veel zwangere vrouwen 
en hun partners wenselijk,” vertelt Cleo. 
“Het betreft aanvullende zorg rond 
zwanger- en ouderschap die niet door 
de verloskundige, kraamzorg of het 
consultatiebureau wordt verleend. Onze 
praktijk richt zich op (aanstaande) ouders 
tot circa vier jaar na de bevalling. We 
bieden hier zorg van fysiotherapie en 
kinderfysiotherapie, diëtiek, hapto-
therapie, lichaamsgerichte psychologie, 
trainingsbegeleiding, voorlichting tot 
en met coaching onder één dak.” 

“Ons team staat garant voor een veilige 
basis en kwaliteitszorg. Heb je toch 
andere zorg nodig? Door onze nauwe 
samenwerking met gerelateerde discipli-
nes blijft de zorg dichtbij en kwalitatief 
hoog. Heb je twijfels over de motorische 
ontwikkeling van je kindje? Vermoed 
je een voorkeurshouding? Vertoont je 
kindje veel onrust of huilt het veel? Dan 
kan een bezoek aan onze kinderfysio-
therapeut meer duidelijkheid geven. 
Zij komt eventueel ook bij jou thuis!”  

VAN ZWANGERFIT NAAR EEN 
ONTSPANNEN BEVALLING 
“De fysiotherapeutische opleiding 
ZwangerFit die we beiden volgden, ver-
sterkte onze passie voor deze bijzondere 
doelgroep,” vervolgt Ilona. ZwangerFit is 

Europaweg 151 (4e etage)
2711 ER Zoetermeer
079 - 30 30 796
info@parentus.nl
www.parentus.nl

ZORG EN ONDERSTEUNING ONDER ÉÉN DAK 
VOOR (AANSTAANDE) OUDER(S) EN KIND!

een actieve cursus in groepsverband 
voor zwangere vrouwen vanaf 14 weken. 
Onze trainingen kenmerken zich door 
persoonlijke aandacht en natuurlijk 
houden we rekening met de individuele 
belastbaarheid. Niemand is namelijk 
hetzelfde en iedere zwangerschap is 
uniek. Bij specifieke lichamelijke klachten 
kunnen we onze fysiotherapeutische 
kennis inzetten. In onze diverse cursussen 
(eventueel Engelstalig) individueel en in 
groepsverband, met of zonder partner, 
leer en oefen je essentiële vaardigheden 
die de bevalling “aangenamer” kunnen 
maken zoals houdingen, massage-, 
ademhalings- en perstechnieken. Hoe 
verloopt een bevalling en wat kun je 
verwachten? Hoe geef je borst- en/of 
flesvoeding? We adviseren en stimuleren 
vooral om te vertrouwen op je eigen 
gevoel en lichaam.” 

GOEDE BEGELEIDING IS ESSENTIEEL! 
“Wil je na je bevalling onder begeleiding 
trainen samen met andere mama’s en 
werken aan jouw persoonlijke doelen? 
MamaFit biedt individuele aandacht in 
een groepje van maximaal acht vrouwen. 
Bij specifieke klachten zoals diastase is 
een individueel traject mogelijk. Het 
hechten en leren kennen van je kindje 
begint al tijdens de zwangerschap. 
Verschillende activiteiten bevorderen de 
hechting tussen moeder en kind, denk 
hierbij aan zwangerschapsmassage en 
zwangerschapsyoga. Na de bevalling 
kun je dat traject voortzetten met 
bijvoorbeeld Babymassage en Mama- 
& BabyFit. Uiteindelijk resulteren onze 
specifieke cursussen in meer zelfver-
trouwen vóór, tijdens en na je bevalling.”     

Zwangerschap gevolgd door het ouderschap zijn bijzondere fases in je leven vol uitdagingen. Iedere 
zwangerschap verandert namelijk je wereld en je lichaam. Geleidelijk ontstaan er vragen, lichamelijke 
ongemakken en onzekerheden. Veel vrouwen krijgen te maken met bekende zwangerschaps-
kwaaltjes zoals lage rugpijn, bekken- en/of bekkenbodemklachten, buikspierenproblematiek en nek- 
en schouderklachten. Je wilt graag bewegen, maar je bent onzeker over de mogelijkheden. Kortom, 
hoe geniet je meer van je zwangerschap? Hoe bereid je je voor op de bevalling en hoe herstel je beter?  
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“Yoga is niet alleen een filosofie, maar 
ook een methode die de verstoorde 
balans tussen lichaam en geest herstelt,” 
vertelt Sonja Adriaansz die al vanaf haar 
17e gefascineerd is door yoga. Na diverse 
yogaopleidingen en jarenlange leservaring 
startte zij in 1995 Yogastudio Balans in 
Zoetermeer. Waarom heeft iedereen  
baat bij yoga? “Yoga is een oude oosterse 
leer en staat voor verbinding tussen 
lichaam en geest. Verder draait yoga 
vooral om bewustwording en ontspanning. 
Mensen raken al snel uit balans door 
een jachtig leven, stress en negatieve 
emoties. We eisen te veel van onszelf en 
op een gegeven moment raakt de koek 
op. Luisteren naar je lichaam is dus essen-
tieel. Wie ben je en wat voel je? Je hoeft 
er ook helemaal niet lenig voor te zijn. Je 
lichaam wordt vanzelf soepeler. Het feit 
dat yoga niet prestatiegericht is, spreekt 
veel mensen aan.”

HATHA YOGA RESULTEERT IN PURE 
ONTSPANNING
“Een Hatha Yoga-les duurt 75 minuten en 
vooraf drinken we gezellig een kopje 
biologische thee of een glas water. In 

Algengroen 3
2718 GN Zoetermeer
079 - 361 6570
info@yogastudiobalans.nl
www.yogastudiobalans.nl

  @YogaStudioBalansZoetermeer

onze ruime, behaaglijke yogastudio met 
vloerverwarming en sfeerverlichting be-
gint de les met “vijf minuten niks” in een 
comfortabele houding om je spieren te 
ontspannen. Je kunt het zien als een gees-
telijke cooling-down van je (werk)dag en 
een meditatiemoment om de drukte van 

de dag los te laten. Vanuit een ontspan-
nen lichaam kunnen vervolgens de een-
voudige yoga-oefeningen beter uitge-
voerd worden. Yoga is geschikt voor 
iedereen en je hebt er slechts een badla-
ken en comfortabel zittende kleding bij 
nodig. Wees vooral gewoon lekker jezelf!” 

YOGASTUDIO BALANS BESTAAT 
BINNENKORT 25 JAAR!
“In januari 2020 bestaan we 25 jaar en 
dat willen we met diverse activiteiten fees-
telijk vieren. Zo vindt eind januari de aftrap 
plaats van een bijzonder yogajaar met een 
receptie voor leden en belangstellenden. 
Verder presenteren we diverse extra lessen 
zoals een klankschalenconcert en medita-
tief schilderen. Ook heeft de yogastudio in 
het kader van de verduurzaming een 
“groen” dak waardoor de isolatie nu opti-
maal is. ’s Winters blijft de studio behaag-
lijk warm en ’s zomers is het er heerlijk 
koel. Inmiddels is onze website compleet 
vernieuwd en het is dan ook raadzaam om 
onze jubileumagenda in de gaten te hou-
den. Wanneer kies jij voor jezelf en maak je 
online een afspraak voor een gratis en 
vrijblijvende proefles? Zeker in de ochtend-
uren is er nog voldoende plek.”
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LESTIJDEN
MAANDAG Hatha Yoga 19.00-20.15 en 20.30-21.45 uur door Sonja Adriaansz
DINSDAG Hatha Yoga 20.30-21.45 uur door Sonja Adriaansz
WOENSDAG Hatha Yoga 09.00-10.15, 19.00-20.15 en 20.30-21.45 uur door Sonja Adriaansz
DONDERDAG Hatha Yoga 10.30-11.45 uur en 20.00-21.15 uur door Jeltje Goet-Hiemstra
VRIJDAG Hatha Yoga 10.00-11.15 uur door Mieke Vissers
ZATERDAG Hatha Yoga 09.30-10.45 uur door Sonja Adriaansz

WANNEER KIES JIJ STRUCTUREEL 
VOOR EEN ONTSPANNEN GEVOEL?

Helaas! Het is weer voorbij die mooie zomer. 
Waarschijnlijk heb je genoten van een heerlijke 
vakantie in het binnen- of buitenland. Stress van 
dagelijkse verplichtingen verdwijnt als sneeuw voor 
de zon. Niets moet en alles mag. Je accu is weer 
helemaal opgeladen en je bent klaar voor een 
nieuwe start. Al snel verlang je naar dat ontspannen 
vakantiegevoel van slechts enkele weken geleden. 
Wil jij dat gevoel vasthouden? Het is duidelijk 
dat minder stress resulteert in een gezonder en 
relaxter leven. Heb je wel eens aan yoga gedacht? 



“Innoveren resulteert in profileren,”
vertelt Willem van Capelleveen. “In onze 
showroom tonen we dé keukentrends 
van 2019-2020 zoals “Face” van Artego 
in Steel gecombineerd met goudbruin 
eiken, Dekton Xgloss en geborsteld 
roestvrijstaal. De XL-onderkasten van 
84,5 cm hoog leveren nog meer kast-
ruimte op. Met de nieuwe “Feel-serie” 
van Artego hebben we ook nog een zeer 
commerciële vernieuwing in petto. Ver-
der biedt ons huismerk Smart Collection 
volop perspectief voor klanten die net 
even iets anders willen. Een puur Neder-
lands concept met een uitgebreide 
collectie voor ieder budget. De uitstraling 
is stoer, robuust en industrieel. Kies je 
voor zijdeglans lak en fineerbeits in strak 
greeploos gecombineerd met gouden 
accenten? Of prefereer je de trendkleur 
ultramat, een karakteristiek houten basis 
en een marmerlook werkblad? Met de 
Smart Collection kun je alle kanten op!”

PERSOONLIJKE SMAKEN VERFIJNEN!
“De keuken is het kloppend hart van het 
huis. Daar gebeurt het allemaal. Lekker 
borrelen, samen koken, eten, dromen 
delen en gezellig samen zijn. Het is de 
plek waar je tot rust komt na een hectische 

Wattstraat 14 
(tegenover de Pelgrimshoeve)
2723 RC Zoetermeer
079 - 33 00 900
info@wimvanderhamkeukens.nl 
www.wimvanderhamkeukens.nl

BEN JE NIEUWSGIERIG NAAR DE 
KEUKENTRENDS VAN 2019-2020?

werkdag. Na inspanning volgt immers 
ontspanning. Een nieuwe keuken koop je 
echter niet iedere dag! Dat beseffen wij 
heel goed. Klanten komen met een idee 
en daar ligt nou precies onze uitdaging. 
Stap-voor-stap meedenken is onze pas-
sie. In een ongedwongen sfeer vertalen 
we ideeën naar een realistische 3d-sfeer-
impressie. We verfijnen persoonlijke 
smaken en nemen daar uitgebreid de 
tijd voor.”

WE KOESTEREN ONZE KLANTEN!
“Onze kracht schuilt in mond-tot-mond-
reclame. Een kwestie van betrouwbaar-
heid en aandacht voor details. Inmiddels 
zitten we al 21 jaar in Zoetermeer en 
blijkbaar doen we het goed. Het kost nu 
eenmaal tijd om een gevestigde naam op 
te bouwen én te behouden. Op onze 
website lees je de meest recente ervarin-
gen van onze klanten. Onze klantgerichte 
begeleiding, de professionele montage 
en service worden uitermate hoog 

gewaardeerd. Op de gemiddelde score 
van 8,6 uit de laatste 125 beoordelingen 
zijn we dan ook erg trots. Zowel achter 
als voor de schermen zijn we een echt 
familiebedrijf. Mensen kopen hier hun 
eerste én hun laatste keuken. Onze klan-
ten zijn wandelende visitekaartjes die we 
koesteren. Ze adviseren hun kinderen, 
familie en vrienden om bij ons eens te 
komen kijken. We hebben gewoon 
veel te bieden. Zo vervangen we ook 
delen van keukens zoals aanrechtbladen, 
inbouw-apparatuur, fronten en/of kleine 
onderdelen. Nieuwsgierig naar de 
nieuwste keukentrends? Kom gezellig 
langs en doe volop inspiratie op!”

De tijd staat niet stil. Ieder jaar ontstaan er 
nieuwe keukentrends. Van minimalistisch tot 
nostalgisch. Intense kleuren bruin, blauw en 
groen of juist neutrale grijstinten in combinatie 
met mat zwart, koper of goud. In 2018 lag de 
focus o.a. op het gebruik van veel natuurlijke 
materialen zoals hout, natuursteen, beton en 
metaal. Die trend zet zich in 2019-2020 voort 
in diverse stijlen van trendy tot klassiek met 
verrassende accenten, kleuren en details die 
iedere keuken uniek en compleet maken.  
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Theresiastraat 168-178 
2593 AT Den Haag 
070 - 383 50 10



Storkstraat 9 
2722 NN Zoetermeer
085 - 201 47 33
info@bhvnederland.nl
www.bhvnederland.nl
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BHVNederland is simpelweg op te delen 
in twee takken: opleidingen en advies. 
De opleidingen BHV, EHBO en AED voor 
de zakelijke en particuliere markt zijn 
bij vrijwel iedereen bekend, maar dat 
is slechts een klein onderdeel. Bij 
BHVNederland Advies is bijvoorbeeld 
Risico-inventarisatie & Evaluatie een 
groot en vaak onbekend product. “Ieder-
een wil in een veilige omgeving werken”, 
zegt Kees Weerheim van BHVNederland, 
gevestigd in  Zoetermeer. “Risico-inven-
tarisatie is de basis voor elk bedrijf als 
het gaat om Arbobeleid, voortkomend 
uit de Arbowet en Arbobesluit. Want pas 

BEDRIJFSVEILIGHEID IS VEEL MEER DAN 
REANIMEREN EN EEN BRANDJE BLUSSEN

als je weet welke risico’s er zijn, kun je de 
juiste maatregelen treffen. Daarna volgt 
het plan van aanpak, want je moet het op 
papier hebben hoe een risico wordt weg-
genomen of verminderd. Hierin staat 
wie, wanneer, welke maatregel neemt.”

PAS ALS JE WEET 
WELKE RISICO’S ER ZIJN, 

KUN JE DE JUISTE 
MAATREGELEN TREFFEN

INCOMPANY IS ALTIJD MAATWERK
Bij een incompany training, een training 
op locatie van de klant, is de Risico-
inventarisatie mede bepalend voor de 
invulling van de cursus. “Er is steeds 
meer vraag naar advies, want bedrijfs-
hulpverlening is veel meer dan reanimeren 
en een brandje blussen. Denk daarbij aan 

specifieke bedrijfsrisico’s. In het voor-
traject begeleiden wij bedrijven daarin, 
zodat zij zich daar geen zorgen over 
hoeven te maken. Het is altijd maatwerk. 
In een laboratorium zijn namelijk andere 
risico’s dan bij een kinderdagverblijf of 
zorginstelling”, aldus Kees.

GEBEURT ALTIJD BIJ DE BUREN
Ondernemers denken vaak: je moet niet 
bij ons zijn, maar bij de buren. Máár de 
buren denken dat ook. Jaarlijks zijn er 
6000 bedrijfsongevallen. Ga er maar 
vanuit dat niet alle ongevallen, begrijpe-
lijk, niet eens gemeld worden omdat men 
niet weet dat dit een eis is. Ook zijn er 
gevallen dat het bijna misgaat, de ‘bijna 
ongevallen’, zoals net niet van de trap 
vallen of net niet aangereden worden 
door een heftruck. Ook dat zijn mogelijk 
signalen dat er iets niet goed gaat qua 
veiligheid in het bedrijf. Dat zegt niet 
dat de bijna val van een trap komt door 
een onveilige situatie, maar wanneer 
het komt door een leuning die al jaren 
loszit had dit ‘bijna ongeval’ voorkomen 
kunnen worden.

Door veel ondernemers wordt Arbobeleid 
gezien als een verplicht nummer. Wist je dat 
slechts de helft van de bedrijven in Nederland 
de Risico-inventarisatie & Evaluatie op orde 
heeft? Maar wat als er een bedrijfsongeval 
gebeurt? Dat heeft dan grote gevolgen voor 
de werknemer en werkgever. BHVNederland, 
gevestigd in Zoetermeer, kan deze risico’s voor 
je in kaart brengen.

Een stap waar de bekendste aanbieder van kwalitatief goede BHV-, EHBO- en 
AED-trainingen zeer blij mee is. Kees: “Een inspirerende omgeving, fris en strak. 
Hier kunnen klanten zich op hun gemak voelen. Het biedt ons ook ruimte om te 
groeien. Aangezien de helft van de bedrijven de Risico-inventarisatie van de be-
drijfshulpverlening nog niet heeft geregeld, hebben we nog genoeg werk te doen.”

BHVNEDERLAND ZOETERMEER IS BEGIN SEPTEMBER 
VERHUISD VAN HET BREDEWATER NAAR DE STORKSTRAAT 9



“Eigenlijk is het een open deur. Doen 
waar je goed in bent, resulteert in meer 
plezier in je werk en leven. Een cursus 
“Latente talenten ontdekken” zette mij 
op het juiste spoor. Veel mensen weten 
namelijk niet of nauwelijks wat hun talen-
ten zijn. Dat is een gemiste kans voor 
zowel bedrijven als werknemers. Als je 
plezier in je werk hebt, ben je namelijk 
veel efficiënter en productiever. Voor mij 
bleek de cursus een eyeopener. Het ging 
over werken in organisaties, maar ook 
over de mensen die het moeten uitvoeren. 
Als je dus doet waar je van nature goed 
in bent, ontstaat er automatisch een 
win-winsituatie. Je zit lekker in je vel en 
voelt je energieker. Bovendien kan het 
leiden tot persoonlijk en zakelijk succes! 
Zo is in 2017 het idee ontstaan om 
Talenten in Beeld te starten.” 

ONDERNEMEN LEER JE BIJ 
TER ZAKE HET ONDERNEMERSHUIS! 
“Ik volgde dus mijn hart, maar wist niet 
goed hoe ik mijn talententrainingen aan 

TALENTEN 
IN BEELD
Ruivenstraat 17
2729 GD Zoetermeer
06 - 22 22 40 40
info@talenteninbeeld.nl
www.talenteninbeeld.nl

ONTDEK JE TALENTEN EN CREËER 
MEER WERKPLEZIER!

de man moest brengen. Gelukkig bood 
Ter Zake Het Ondernemershuis in Zoeter-
meer uitkomst! Vanaf september 2018 
t/m februari 2019 volgde ik de Onder-
nemersschool. Iedere starter worstelt 
natuurlijk met vragen en stap-voor-stap 
werden we op het juiste spoor gezet. 
Alle aspecten van het ondernemerschap 
kwamen uitgebreid aan bod. Hoe schrijf 
je een ondernemersplan? Met welke 
fiscale aspecten moet je rekening hou-
den? Hoe werf je klanten? Welke sociale 
media en marketingtools kun je inzetten? 
Hoe vergroot ik mijn netwerk? Kortom, 

alle handvatten die een beginnend 
ondernemer nodig heeft, werden aan-
gereikt. Ook leer je veel van elkaars 
ervaringen. Samen kom je nu eenmaal 
tot betere ideeën en oplossingen. Verder 
heb ik er een goed netwerk aan over-
gehouden.”

JE HOEFT NIET TE VERANDEREN 
OM JEZELF TE ZIJN!
“Mijn talententrainingen zijn gericht op 
het versterken van de organisatie, 
teambuilding en mobiliteit. Ik wil talenten 
zichtbaar maken, zodat ze bewuster 
ingezet kunnen worden. Vele vragen en 
praktische opdrachten passeren de revue. 
Welke talenten bezitten je medewerkers 
al? Hoe zijn de talenten verdeeld over 
het team? Haal je optimaal rendement uit 
je team? Vind je het belangrijk dat men-
sen zich blijven ontwikkelen? Verborgen 
talenten worden herkend en benoemd in 
een informele setting. Collega’s leren 
elkaar beter kennen op een positieve ma-
nier. Hoe vertaal je het in beeld brengen 
van elkaars talenten naar praktijksituaties 
en hoe maak je dan gebruik van elkaars 
krachten? Tot slot moet je ervoor waken 
dat je na verloop van tijd niet terugvalt in 
oude patronen. De trainingen resulteren 
in meer werkplezier, energie, vertrouwen 
en begrip voor elkaar. Voor particulieren 
organiseer ik laagdrempelige en betaal-
bare workshops in het Talentencafé.”

Tijdens haar studie Algemene Sociale 
Wetenschappen richtte Loes van den Brandt zich 
voornamelijk op organisatie en beleid. Vervolgens 
verlegde zij haar focus naar het in kaart brengen 
en verbeteren van werkprocessen voor o.a. 
PinkRoccade en de gemeente Den Haag. “Het viel 
me op dat mensen niet altijd even happy waren 
met hun werk,” vertelt Loes. “Zelf liep ik daar ook 
regelmatig tegenaan. Twee jaar geleden hakte ik 
de knoop door en volgde ik mijn hart. De 
ontwikkeling van mensen fascineerde mij altijd al.” 
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TER ZAKE HET 
ONDERNEMERSHUIS
Markt 3
2711 CZ Zoetermeer
079 - 346 97 00
info@tzho.nl
www.tzho.nl



Sinds begin 2018 is het restaurant van 
woensdag tot en met zondag geopend 
om je te laten genieten van bijzondere 
gerechten. Startend met een viergangen-
menu voor 40 euro en zelfs uit te breiden 
tot vijf of zes gangen. Met een maande-
lijks wisselend en creatief menu, te allen 
tijde passievol bereid met verse seizoens-
producten. Deze producten haalt Smaak 
& Vermaak zo veel mogelijk bij leveran-
ciers die in de Dorpsstraat gevestigd 
zijn, zoals Meat & Daily’s, Vis van Lon en 
‘t Kaashuys.

EERST EVEN CHECKEN
Naast de restaurantavonden op woens-
dag tot en met zondag biedt Smaak & 
Vermaak ook mogelijkheden voor private 
dining, walking dinner, bruiloften, cate-
ring en kookworkshops. Hierdoor kan het 
soms voorkomen dat een avond in de 

Dorpsstraat 35, 2712 AC Zoetermeer 
(wijk 12 Dorp)
079 - 750 39 04 
info@smaakenvermaak.nl
www.smaakenvermaak.nl

SMAAK & VERMAAK BESTAAT 4 JAAR 
EN DAT IS EEN FEESTJE WAARD

week het restaurant niet geopend is. 
Kijk daarom voor de zekerheid voor de 
beschikbare dagen op de website van 
Smaak & Vermaak onder het kopje 
agenda of bel even om te informeren.

KORTING, ALTIJD GOED
Op 1 oktober bestaat Smaak en Vermaak 
alweer 4 jaar en dat moet natuurlijk 
gevierd worden. Dat gebeurt op twee 
manieren. Allereerst heeft het restaurant 
gedurende de hele maand oktober een 
kortingsactie. Een viergangenmenu is 
dan slechts 34 euro in plaats van de ge-
bruikelijke 40 euro. Ook krijgt iedereen 
als welkomstdrankje een glaasje bubbels 
om op de verjaardag te proosten!

MAG JE NIET MISSEN
De tweede manier waarop Smaak & 
Vermaak zijn verjaardag viert, is met twee 
speciale ‘jubileumdiners’. Deze avonden 
zullen plaatsvinden op 12 oktober en 
2 november. Het jubileumdiner ziet er 
als volgt uit:
•  Broodje vooraf
•  Amuse om op gang te komen
•    7 gangenmenu met een selectie 

van de favoriete gerechten van 
de afgelopen 4 jaar

De kosten van het jubileumdiner 
bedragen 75 euro.

VERGEET KERST NIET
Reserveren voor de maand oktober of 
voor één van de jubileumdiners? Gebruik 
de speciale button op de website of 
bel 079 750 39 04. Kijk je al iets verder 
vooruit dan oktober of november? Groot 
gelijk, want voordat je het weet is het 
alweer kerst. Smaak & Vermaak is kerst-
avond, eerste kerstdag én tweede kerst-
dag klaar voor een avond vol belevenis, 
uiteraard met verrassende kerstgerechten. 
Meer informatie volgt nog, maar reserveren 
kan alvast wel!

In een oude bewaarschool aan de 
Dorpsstraat 35 bevindt zich sinds 
oktober 2015 restaurant Smaak & 
Vermaak. Vanaf de start was Smaak & 
Vermaak alleen op de zondag geopend 
als restaurant. Het bleek al snel een 
regelrechte hit. Hierdoor werd besloten 
om, naast de zondag, vaker als 
restaurant de deuren te openen.
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GENIETEN VAN TWEE 
EXCLUSIEVE JUBILEUMDINERS

Foto’s: Tom de Rooij

SANDER BEENTJES, EIGENAAR 
RESTAURANT SMAAK&VERMAAK
“Ik ben begonnen op mijn 14de in de 
horeca. En hard gewerkt om mijn 
droom waar te maken. Dit is gelukt! 
Met passie run ik samen met mijn team 
mijn eigen restaurant waar belevenis, 
interactie en de persoonlijke aandacht 
voorop staat.”
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Azobéhout 2
2719 MN Zoetermeer 
(wijk 19 Rokkeveen)
079 - 361 00 65
info@bbmedicosmetics.nl
www.bbmedicosmetics.nl

STRALEND HET VOORJAAR BEGINNEN!
Boek dan nu een anti-aging kennismakingskuur, bestaande uit 3 behandelingen, 
met de !QMS producten en behandeltechnieken. Voor de lezer van ‘Mijn Zaak 
Zoetermeer’, op vertoon van deze coupon, 3 behandelingen voor € 159,-. 
(ter waarde van € 265,50). Geldig t/m 30 november 2019 I Per behandeling duurt het ca. 1,5 uur.

Toen Sabine Verschut in 2006 het 
felbegeerde diploma van schoon-
heidsspecialiste op zak had, had 
ze één duidelijk doel voor ogen: 
huidverjonging. “Destijds dacht 
iedereen meteen aan Marijke 
Helwegen als ik het over anti-aging 
had. Nu, met de !QMS-behandelingen, 
kun je je huid verjongen mét 
behoud van je gezichtsuitdrukking. 
Een soort update 4.0 van je gezicht.”

BIJ BELLE & BEAU MEDICOSMETICS WERKEN ZE AAN JE HUID 

HUIDVERJONGING 4.0
Sabine is haar eigen visitekaartje. Eén 
blik op haar stralende - perzikachtige - 
huid en je weet dat deze schoonheids-
specialiste een professional is. “Toen ik 
mijn eigen salon startte, was ik in de 
veertig. Natuurlijk begon je dat aan mijn 
huid te zien, maar ik was altijd op zoek 
naar een manier om het tikken van de 
klok te vertragen, zodat ik op een leuke 
manier oud kan worden. Het heeft 
enkele jaren geduurd voordat ik dat 
merk vond waarmee ik resultaten 
bereikte. De behandelingen en produc-
ten van !QMS doen wat ik beloof. Je 
kunt er de klok zelfs mee terugdraaien!”

HET GEHEIM 
!QMS Medicosmetics is een revolutio-
naire behandelmethode die het mogelijk 
maakt om de huid weer op te vullen met 
collageen. En dat is uniek! Daar waar 
andere producten zich richten op de 
stimulering van aanmaak van collageen, 

vult !QMS zelf het collageengehalte aan 
in je huid. Hierdoor krijgt je huid haar 
jeugdigheid weer terug, zonder gebruik 
te hoeven maken van injectietechnieken. 
“De resultaten zijn verbluffend mooi”, 
vertelt Sabine. “Na één maand zie je een 
gladdere huid, na 2 maanden verdwijnen 
je fijne lijntjes en na 3 maanden zijn je 
poriën kleiner, heb je minder rimpels, 
en een gezonde en stralende huid. Om 
dit huidresultaat te realiseren moet je 
ook thuis aan de slag en, net zoals met 
tandenpoetsen, de huid twee keer per 
dag reinigen.”

!QMS MEDICOSMETICS

•  Ontwikkeld door plastisch 
chirurg Dr. Schulte

• Revolutionaire behandelmethode
 met zuurstof en collageen 
• Onderscheiden met 
 internationale prijzen

NIEUW: 
EPIGEN DAILY DETOX
!QMS (Quick Medical-Skin-Formula) 
is ontwikkeld door de Duitse arts Erich 
Schulte: chirurg, biochemicus en een 
expert op het gebied van plastische 
chirurgie bij brandwonden. Schoonheids-
specialistes die met !QMS samenwerken 
worden intensief getraind in de inzichten 
en huidkunde zoals ontwikkeld door 
Dr. Schulte. Een goed voorbeeld hiervan 
is het nieuwe product Epigen Daily De-
tox. Een product waar een intensieve 
epigenetica training vooraf is gegaan. 
Sabine licht dit toe: “de cyclus van de 
huidcel is 40 dagen en gedurende die 
tijd neemt de huid stoffen op en wordt 
beschadigd door de zon en het milieu. 
Deze celschade wordt doorgegeven 
aan de nieuwe cel. Het nieuwe product 
Epigen Daily Detox kan deze celschade 
overdag detoxen en ’s nachts de 
cel-schade herstellen. Kortom een 
fantastische technische ontwikkeling 
met gegarandeerd huidsucces!”

LEUK OUD WORDEN
Het meest trots is Sabine als haar klanten 
vertellen dat zij complimenten over hun 
huid krijgen van hun naaste omgeving. 
“Blijkbaar ben ik niet de enige die leuk 
oud wil worden”, grapt de bevlogen 
schoonheidsspecialiste.



TIJDELIJK OF LANGDURIG 
UW WONING VERHUREN?

Sinds 2012 is Martin Verschut, die een 
bouwkundig commerciële achtergrond heeft, 
als verhuurmakelaar actief in de regio 
Haaglanden. Onder de naam Dutch Brickx 
Real Estate is hij en zijn team uw vertrouwde 
verhuurpartner voor de zorgeloze verhuur én 
beheer van uw onroerend goed. Hij focust 
zich voornamelijk op de tijdelijke verhuur van 
gestoffeerde en gemeubileerde woningen in 
de vrije sector. Martin: “Om maar gelijk met 
de deur in huis te vallen. We zoeken mensen 
die tijdelijk of langdurig hun woning willen 
verhuren. Dat kunnen particuliere beleggers 
of zakelijke investeerders zijn of mensen die 
voor hun werk een bepaalde periode in het 
buitenland verblijven.”
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DUTCH BRICKX REAL ESTATE
Koraalrood 153
2718 SB Zoetermeer 
085 - 7500 479
info@dutchbrickx.nl
www.dutchbrickx.nl

“De markt voor woningverhuur is op dit 
moment uitstekend. Het aanbod is be-
perkt en de vraag is groot. Kortom, er 
zijn huurders genoeg en het kan dus 
financieel zeer aantrekkelijk zijn om je 
woning te verhuren. Maar hoe pak je dat 
aan en hoe vind je betrouwbare huur-
ders? Welke huurprijs is reëel? Potentiële 
verhuurders komen met logische vragen 
die stap voor stap aan de orde komen. 
Zorgeloos verhuren is immers onze ex-
pertise. Het complete verhuurproces is in 
vertrouwde handen door onze ruime 
ervaring en ons uitgebreide netwerk. 
Daarbij is een betrouwbare en krediet-
waardige huurder essentieel. Bovendien 
bespreken we de juridische en fiscale 
consequenties, zodat verhuurders 
niet voor verrassingen komen te 
staan. Bij de zoektocht naar de 
ideale huurder gaan we dus niet 
over één nacht ijs en daarbij 

heeft de verhuurder altijd het laatste 
woord.”

REËLE VERHUURPRIJS
“Spaargeld op de bank levert nauwelijks 
meer iets op. Voor zakelijke investeerders 
en particulieren kan verhuren dus een 
lucratieve inkomstenbron zijn. Een inven-
tarisatiegesprek is de start van de ver-
huurproces. De bepaling van een reële 
huurprijs is afhankelijk van diverse facto-
ren zoals de locatie, het aantal m² en de 
staat van het verhuurobject. Hoe zien de 
badkamer en keuken eruit? Welke vloer-
bedekking ligt er? Want in principe ver-
huren we alleen gestoffeerde en gemeu-

bileerde woningen inclusief 
vloerbedekking, raambekleding en 

vaste lichtarmaturen. Soms advi-
seren we een eenvoudige aan-
passing voor een betere verhuur-
baarheid en/of verhuurprijs. 

Uiteraard vindt de waardebepaling van 
de verhuurprijs op locatie plaats. In het 
hele proces van verhuur is de wens van 
de verhuurder leidend. Bij onze 
bemiddeling draait alles om de juiste 
match tussen huurder en verhuurder!” 

ACTIEF VAN A(LKMAAR) 
T/M Z(OETERMEER)
“We zien dat steeds meer expats kiezen 
voor Zoetermeer. Naast het groeiend 
aantal bedrijven in Zoetermeer waar 
expats werkzaam zijn is er namelijk ook 
een stijgende overloop van woningzoe-
kers vanuit Den Haag en Rotterdam, 
omdat de huurprijzen daar aanzienlijk 
hoger zijn. We zijn actief in een grote 
regio, dat is een voordeel voor onze 
verhuurders. Mensen die uit het buiten-
land komen en in Den Haag of Rotter-
dam gaan werken, denken in eerste in-
stantie niet aan de omliggende plaatsen. 
Ze komen met specifieke woonwensen 
die wij vervolgens inventariseren. Op het 
moment dat de ideale woning in bijvoor-
beeld Den Haag of Rotterdam niet be-
schikbaar is, wijken we uit naar bijvoor-
beeld randgemeenten zoals Zoetermeer. 
De iets langere reisafstand blijkt voor 
expats totaal geen probleem te zijn. Alle 
grote steden in de randstad zijn immers 
snel bereikbaar.”



Move2Social helpt je graag bij het starten en/of ontwikkelen van je bedrijf. We begeleiden je 
in drie maanden tijd via diverse workshops, expertmeetings en persoonlijke businesscoaching.

Ben je gevestigd in de gemeente Zoetermeer, Alphen aan den Rijn of Waddinxveen? 
Dan ben je van harte uitgenodigd deel te nemen aan Move2Social Groene Hart.

Meer info en voorwaarden vind je op www.move2social.nl/groene-hart. 
Aanmelden voor dit programma kan nog tot 14 oktober 2019.

Ondernemen 
met Impact? 
Move2Social 
Groene Hart 
helpt je verder
Heb jij een concreet idee of 
een sociale onderneming 
waarbij maatschappelijke 
impact voorop staat? 
Creëer je bijvoorbeeld 
werkgelegenheid voor 
mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt? Of 
zet je een circulair bedrijf op? 



“Voor veel cliënten uit Zoetermeer en 
omstreken zal de nieuwe locatie bekend 
terrein zijn. Het betreft namelijk de oude 
boerderij waar de Pelgrimshoeve zich 
vroeger bevond, in de buurt van Volks-
wagendealer Van der Velden. Op de 
nieuwe locatie zijn er ook andere medi-
sche disciplines waarmee samengewerkt 
wordt. Al met al wordt mijn praktijk al-
leen maar professioneler. Zo kan ik met 
behulp van een geavanceerde scanplaat 
in één oogopslag zien of iemand been-
lengteverschil heeft. Mensen kunnen 
meekijken, waardoor de diagnose voor 
hen duidelijker wordt. De ontwikkelingen 
op ons vakgebied verlopen razendsnel. 
Qua materialen zijn bijvoorbeeld (sport)
steunzolen aanmerkelijk geïnnoveerd 
inclusief effectieve verwerkingsmetho-
den. Stilstand is achteruitgang. Door het 
voortdurend volgen van bijscholing en 
congressen blijf ik vertrouwd met alle 
moderne technologieën.”  

LUISTEREN, TIJD EN AANDACHT
“Goed luisteren is essentieel. Dat kan 
alleen als je ruimschoots de tijd neemt 
voor je cliënten. Het is een werkwijze 
waarmee ik me wil onderscheiden. Echte 
aandacht resulteert namelijk in een effec-
tieve klachtenanalyse. Mensen komen bij 
mij met verschillende klachten aan bij-
voorbeeld schouders, nek, rug, heupen, 
knieën of voeten. Als die klachten gerela-

Rokkeveenseweg 44A
2712 XZ Zoetermeer
06-576 712 91
info@voetmedica.nl
www.voetmedica.nl

PER 1 OKTOBER IS VOETMEDICA 
VERHUISD NAAR DE ROKKEVEENSEWEG 44A!

teerd zijn aan de voeten, zoals een krom-
ming in de rug of een ontsteking onder 
de voet, dan kan ik de behandeling star-
ten. Effectief herstel begint dus altijd met 
de juiste diagnose. Verder is het ook van 
belang om te bespreken hoe klachten 
voorkomen kunnen worden. Het dragen 
van hulpmiddelen zorgt natuurlijk voor 
verlichting, maar bewustwording van de 
houding kan zeker bijdragen tot klach-
tenafname. Heb je een medische aan-
doening zoals jicht of diabetes waardoor 
er voetklachten ontstaan? Een totaalop-
lossing is dan de beste optie.” 

MAATWERK
“Nadat ik de lichaamshouding vanuit 
allerlei posities gedetailleerd in kaart heb 

Drie jaar geleden startte Irma van der Vliet haar 
praktijk VoetMedica aan het Marotplan. Het 
herkennen en behandelen van voetklachten en 
gerelateerde klachten vanuit knieën, heupen, rug, 
nek en schouders is haar expertise. Mond-tot-mond-
reclame resulteerde in een vlot groeiend cliënten-
bestand. Een tweede vestiging aan de Dublinstraat 
bleek een goede zet. “VoetMedica groeit uit zijn 
jasje”, vertelt de enige vrouwelijke registerpodoloog 
in Zoetermeer. “Om mijn cliënten nog beter van dienst 
te kunnen zijn, is het tijd voor een volgende stap!”
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Dublinstraat 20
2713 HS Zoetermeer

Orthese op maat i.v.m hamerteen

gebracht, maak ik de steunzolen exact op 
maat rekening houdend met de specifieke 
voeteigenschappen. Zo houd ik ook reke-
ning met het soort schoenen dat je draagt. 
Een stewardess draagt immers andere 
schoenen dan een bouwvakker of een 
sporter. Je hoeft ook echt niet ineens al je 
schoenen weg te gooien. Het is in principe 
mogelijk om voor iedere schoensoort de 
meest ideale steunzool te vervaardig-
heden. Het blijft namelijk maatwerk.” 

SAMENWERKING MET ANDERE 
SPECIALISTEN
“Wist je trouwens dat de vergoeding van 
steunzolen onder de aanvullende verze-
kering valt en niet van toepassing op het 
eigen risico is? Is er meer expertise nood-
zakelijk? De afgelopen jaren heb ik een 
uitgebreid netwerk specialisten zoals 
fysio- en manueel therapeuten, orthope-
dische schoenmakers en (medisch) pedi-
cures opgebouwd waarmee ik nauw 
samenwerk. Zo ontstaat echt maatwerk. 
De locatie aan de Dublinstraat blijft on-
gewijzigd en vanaf 1 oktober 2019 ben je 
van harte welkom bij onze nieuwe locatie 
aan de Rokkeveenseweg.”



“De herfst neemt geen 
blad voor zijn mond”

Just notarissen ook niet!
Regel uw notariele zaken (testament, levenstestament, 

schenkingen etc.) voor het einde van het jaar!

Verkoper géén kosten doorhaling 
1e hypotheekrecht en volmacht bij 

aanlevering koopcontract nieuwe woning!

Levering en hypotheekakte voor € 755,-
voor overdrachten in Zoetermeer en Benthuizen obv KIK-tarief, 

inclusief kadastraal recht,  recherchekosten en btw
(vraag naar onze voorwaarden)

JUST | Notarissen
Bredewater 22
2715 CA Zoetermeer

079 323 97 61
www.justnotarissen.nl

Just_Z-Living_herfst.indd   1 17-09-19   12:54



Willem Dreeslaan 229-231
2729 NE Zoetermeer
079 - 319 06 87
info@slootwegconsultancy.nl
www.slootwegconsultancy.nl
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SLOOTWEG CONSULTANCY PROFILEERT ZICH AL 
20 JAAR ALS DÉ BOEKHOUDER VOOR HET MKB!

Rien Slootweg. Aanvankelijk koos hij voor een 
carrière bij gerenommeerde accountants-
kantoren. Hij werd officieel accountant en 
verwierf veel expertise. Nieuwe wetgeving 
resulteerde voor accountants in meer 
bureaucratie gekoppeld aan hogere kosten voor 
de klanten. Formaliteit ging steeds meer ten 
koste van kwaliteit. De start van een eigen 
administratiekantoor, inmiddels 20 jaar geleden,
kon dan ook niet uitblijven. “Persoonlijk contact 
is essentieel. Alleen op die basis kunnen we 
efficiënt en effectief meedenken,” vertelt Rien.

Sinds 1999 bewijst het administratiekan-
toor Slootweg Consultancy zijn waarde 
voor het mkb. “Onze dienstverlening 
bestrijkt een breed gebied. Zo houden 
wij ons bezig met de loon- en financiële 
administratie, jaarrekeningen, belasting-
aangiften en adviezen, startersbegelei-
ding, bedrijfsovernames en bedrijfsover-
drachten voor “kleine” ondernemingen 
van 0 tot 50 personeelsleden. We staan 
voor professionele en betaalbare bege-
leiding. Mond-tot-mond reclame is onze 
kracht. Een kwestie van betrokkenheid. 
We spreken geen geheimtaal, maar ge-
woon Nederlands. Onze klantenkring is 
dan ook heel divers. Er komt hier van 
alles over de vloer: van tandartsen tot 
timmermannen. De meeste ondernemers 
komen uit de regio Zoetermeer en 
sommige zelfs van ver daar buiten. Wij 
hechten aan een duurzame verhouding. 
Waarom zou je na een verhuizing voor 
een ander administratiekantoor kiezen? 
Wisselen van kantoor brengt namelijk 

onnodige kosten 
met zich mee.” 

ONLINE 
BOEKHOUDING
“In grote lijnen 
hanteert ons 
ervaren team 
dezelfde principes 
als twintig jaar geleden. 
We leveren kwaliteit en 
continuïteit op basis van 
persoonlijke service, 
inmiddels al 20 jaar.
Professioneel en betaalbaar! Het werk 
verandert wel. Het digitaal aanleveren 
van administratieve gegevens zoals bank-
afschriften en facturen is inmiddels de 
kinderziektes ontgroeid en verloopt 
goed. Automatisering verloopt vlekke-
loos als we er gezamenlijk aandacht aan 
besteden. Zo kunnen mensen via een 
app van het boekhoudpakket (benzine)
bonnen scannen met hun smartphone. 

In het verleden werden die bonnetjes wel 
eens vergeten of raakten ze zoek. Over 
een jaar gezien, kunnen die gemiste 
aftrekposten behoorlijk oplopen. Digitaal 
aanleveren mag, maar het moet niet. 
Sommige nieuwe klanten zijn juist naar 
ons toegekomen omdat ze hun adminis-
tratie bij ons ook nog op de oude manier 
mogen aanleveren.” 

WEL DE KENNIS, MAAR NIET DE 
KOSTEN  
“Ondernemingen (tot 50 werknemers) 
kiezen niet voor niets voor ons. De
kosten van een accountantskantoor zijn 
vaak hoog. “Ik heb wel het accountants-
diploma”, zegt Rien, “maar ik sta niet 
ingeschreven. Daardoor heb ik veel min-
der rompslomp en kan ons kantoor 
goedkoper werken dan een accountants-
kantoor. Wel de kennis, niet de kosten.”



Het is een agenda, eetdagboek, week-
schema en to-do-lijstje in één. En sinds 
kort krijgt elke cliënt van The Slim Com-
pany deze zogeheten PowerSlim Planner. 
Hierin kun je alles opschrijven wat voor 
jou belangrijk is. Je afspraken, lijstjes, 
notities en aantekeningen. Ook staan er 
allerlei tips en tricks in om het afvallen 
net iets leuker en makkelijker te maken. 
De PowerSlim Planner past perfect bij de 
werkwijze van The Slim Company, want 
afvallen is veel meer dan alleen op je 
voeding letten. Het gaat om het veran-
deren van jouw levensstijl. 

VERANDER JE LIFESTYLE
,,Tijdens mijn consulten probeer ik erach-
ter te komen waar mensen tegenaan 
lopen, waardoor zij geen gezonde manier 
van leven hebben. Dat brengen we sa-
men in kaart. Gezond eten, voldoende 
bewegen en sociale activiteiten spelen 
allemaal een rol in het afslankproces. We 
zorgen ervoor dat jij goed voorbereid 
jouw dagen doorkomt, want er zijn elke 
dag zoveel prikkels. Maar als je iets echt 
wil, dan kan je het ook. Dat geldt ook 
voor afvallen”, zegt Iris Vogelezang van 
The Slim Company. Zij is gewichtsconsu-
lent en verpleegkundige en maakt ge-

Dorpsstraat 122
2712 AN Zoetermeer
079 - 500 12 65
06 - 300 116 83
info@slimcompany.nl 
www.slimcompany.nl

ZO KOM JIJ VAN DIE VAKANTIEKILO’S AF 
ÉN BLIJF JE OP JOUW STREEFGEWICHT

bruik van PowerSlim, een door diëtisten 
ontwikkeld afslankprogramma gebaseerd 
op een eiwitrijk en koolhydraatarm voe-
dingspatroon. Zo gebruik jij vetreserves 
als energiebron en behoud je spiermassa, 
waardoor jouw stofwisseling op gang 
blijft. 

WEKELIJKSE CONSULTEN
,,Afvallen met PowerSlim gaat snel en het 
is blijvend, maar het is fijn om structuur te 
hebben en te weten wat jouw valkuilen 
zijn. Structuur en regelmaat zijn het be-
langrijkst om jouw dieet vol te houden en 
aan te passen naar een nieuw levensrit-

me.” De wekelijkse consulten bij Iris 
helpen daarbij. Ook word je gemeten en 
gewogen. Iris adviseert de producten die 
je nodig hebt en geeft bijbehorende 
recepten. Je hoeft geen honger te lijden, 
want je eet zes keer per dag. Tijdens die 
momenten vervang je gangbare voe-
dingsmiddelen door Power-Slim-produc-
ten, maar eet je ook diverse vlees- en 
vissoorten, eieren en veel groenten.

BALANS HOUDEN
Eenmaal jouw doel bereikt, mag je gratis 
blijven langskomen voor het nawegen en 
de consulten. Alles om ervoor te zorgen 
dat je die gezonde levensstijl kan behou-
den. Zodat jij de volgende keer zelfs tij-
dens de vakantie de balans kunt houden 
en zónder extra kilo’s naar huis gaat!

Wat was de vakantie weer 
heerlijk! Genieten van het 
zonnetje en al het lekkere 
eten en drinken. Máár de 
welbekende vakantiekilo’s 
vlogen er helaas weer aan. 
Geen paniek! Dankzij The 
Slim Company kun jij jouw 
levensstijl veranderen en 
jouw streefgericht bereiken 
én behouden.
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HEB JE ALLES 
AL GEPROBEERD, 
MAAR ZONDER 
BLIJVEND SUCCES?
Heb jij die stok achter de deur 
nodig? Wil jij afvallen maar niet 
afzien? Probeer nu Powerslim 
éénmalig voor 29,95 euro. 

Actie geldig tot 31/12/2019



“Na het behalen van mijn timmermans-
diploma op 15-jarige leeftijd ging ik 
gelijk bij mijn vader werken. Dat ging 
gewoon zo, je wist niet beter. Recycling 
zat toen al in onze genen. Alle bruikbare 
gesloopte materialen zoals dakpannen, 
planken en balken werden netjes gesor-
teerd, opgeslagen en verkocht tegen 
scherpe prijzen. Gebruikte spijkers in een 
doperwtenblikje kostten bijvoorbeeld 
slechts tien cent. Zoetermeer was een 
groeistad en vlakbij ons bedrijf aan de 
Bleiswijkseweg verrezen de eerste volks-
tuintjes. Mensen bouwden er schuurtjes 
en kippenhokken. Zo groeide onze 
klantenkring gestaag. Op een gegeven 
moment raakten de gebruikte materialen 
op door de komst van de sloopkogel. 
Tijd was geld. Alles werd rigoureus 
gesloopt en naar de vuilstort gebracht. 
We moesten een andere koers varen! 
De vraag naar nieuwe bouwmaterialen, 
keukentjes en kastjes betekende de 
start van Bouwhof BV in 1979.” 

20.000 M2 BOUW, SANITAIR, KEUKEN 
EN INTERIEUR
“Helaas brandde in 1998 onze bouw-
winkel volledig af door kortsluiting. De 
vlammen schoten het dak uit, het was 
vreselijk om te zien. ’s Avonds rond 

BOUWHOF: AL 40 JAAR ALLES ONDER ÉÉN DAK!

23.00 uur meldde de brandweercomman-
dant dat er niets meer te redden viel. 
Gelukkig waren we goed verzekerd en 
vier maanden na het drama was onze 
complete nieuwe bouwwinkel van 
4.500 m2 aan de Edisonstraat 111 een 
feit. Het liep gelijk goed en al snel groei-
den we uit ons jasje. Daarom namen we in 
2008 het voormalig distributiebedrijf van 
Peek & Cloppenburg aan de Edisonstraat 
115 over. Het pand werd volledig gestript 
en voorzien van een eerste verdieping, 
zodat er 20.000 m2 wonen & bouwen 
ontstond.”

ASSORTIMENT, WOONBELEVING 
& VAKKUNDIG PERSONEEL
“Ons totaalconcept: “Bouwhof. Bezig 
met je huis” biedt een zeer uitgebreid 
assortiment en complete woonbeleving. 
Op de begane grond vind je werkelijk 
alles wat je nodig hebt voor een verbou-
wing en op de eerste verdieping kun je 
volop inspiratie opdoen in een showroom 
met de nieuwste woontrends. Bij Brasse-
rie Vandaag kun je even bijkomen onder 
het genot van huisgemaakte, verse pro-
ducten. Onze vakkundige medewerkers 
staan voor je klaar met deskundig advies. 
Zo profileren we ons. Kun je zelf de klus 
niet klaren? Dan is ons eigen montage-

serviceteam dé oplossing. Ook hebben 
we onder de naam Bouwhof BPG een 
eigen groothandel voor de zakelijke 
klant. Inmiddels ben ik bezig met de 
bedrijfsopvolging met mijn zonen Ewout, 
Dirk jr. en Jan-Bart. Achter de geraniums 
zitten, is niets voor mij! Dus zie je 
mij nog regelmatig op de werkvloer.”  

FEESTELIJKE ACTIES
“We beseffen heel goed dat we het 
40-jarig jubileum te danken hebben aan 
onze klanten. Daarom willen we ons 
feestje samen met ze vieren. In het kader 
van het 40 jarig bestaan hebben wij een 
jaar lang acties. Houd onze website, 
social media en kranten in de gaten voor 
meer feestelijke acties!”

40 jaar Bouwhof! Tijd voor een feestje 
met aantrekkelijke acties en activiteiten 
voor de trouwe klantenkring. Maar ook 
tijd voor een terugblik. Hoe is het 
familiebedrijf ooit begonnen en wat is 
de huidige stand van zaken? Onlangs 
won Bouwhof de “Winkelier van het jaar 
2019” verkiezingen in de categorie 
bouwmarkten in Zoetermeer en Zuid-
Holland. Deze prijs is zonder meer de 
kers op de taart in het jubileumjaar. 
“Eigenlijk begint onze geschiedenis in 
1956 bij Huurman Sloperij van mijn opa 
en vader,” vertelt Dirk Huurman sr. (70).
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Edisonstraat 115
2723 RT Zoetermeer
079 - 331 07 00
info@bouwhof.nl
www.bouwhof.nl

 /debouwhof
 @bouwhof



“Haarhuis van Tongeren doet alles wat 
met haaraanvulling te maken heeft”, 
maakt Sander van Tongeren direct duide-
lijk. “Wij zijn heel breed georiënteerd. 
Van maatwerk na een hoofdoperatie of 
slechts een kleine kale plek opvullen.” 
Haarwerken van kunststofvezels, cyber 
vezels, betex vezels of onbehandeld 
Europees haar. Het zal je de meesten 
misschien niet zoveel zeggen, maar Haar-
huis van Tongeren beschikt over werkelijk 
alle soorten haarwerken. “Het is afhanke-
lijk van wat de klant ermee wil doen. Met 
kunststofvezel kun je bijvoorbeeld niet 
slapen, maar wel in de regen lopen. Met 
een haarwerk van Europees haar kan je 
alles doen”, zegt Sander en laat enkele 
voorbeelden zien in de haarwerksalon 
aan de Dijkmanschans 198 in Noordhove.

Ook voor mannen zijn haarstukken 

Dijkmanschans 198
2728 GK Zoetermeer 
(wijk 28 Noordhove)
079 - 331 29 93
zoetermeer@haarhuisvantongeren.nl
www.haarhuisvantongeren.nl

VOORKOM ONZEKERHEID 
EN PROBEER EEN HAARWERK

beschikbaar. “Met folie verlijmen we dat 
met de hoofdhuid. Dat ziet er super mooi 
uit en is erg populair. Dat kan bij kale 
plekken of kaalheid bovenop. Voor 
volledig kale mannen hebben we ook 
haarwerken. Wij hebben niet zoals 
vroeger de vreselijke  toupet, maar 
kwalitatief haarwerk.” Kaalheid wordt bij 
mannen geaccepteerd, maar bij vrouwen 
ligt het een stuk gevoeliger. “Zij voelen 
zich minder vrouw en minder aantrekkelijk. 
Ook hebben vrouwen vaak een negatief 
beeld. Ze zien een slecht haarwerk bij 
iemand anders. Maar als het een goed 
haarwerk is, is het onmogelijk om te zien. 
Wij horen heel vaak van klanten: Was ik 
maar jaren eerder gekomen.

OOK VOOR EXTENSIONS
Haarhuis van Tongeren kan ook op 
modieus vlak een rol spelen. Haarhuis 
van Tongeren werkt namelijk met exten-
sions van Great Lengths, de beste op de 
markt. Great Lengths is zelfs de uitvinder 
van de extensions. “Perfect voor mooier, 
voller haar. Er is zoveel mogelijk en wij 
zijn altijd op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen op het gebied van 
haaraanvulling. Wij doen het al zo lang, 
nu al drie generaties.”

FAMILIEBEDRIJF
Ooit begonnen als kapsalon door opa 
Leendert van Tongeren in Leiden. En 

inmiddels al zo’n 50 jaar specialist op het 
gebied van haarwerken. Sander laat 
weten dat de techniek in de afgelopen 
25 jaar enorm vooruit is gegaan. “In de 
toekomst verwacht ik dat kunststofvezel 
haarwerken veel meer het echte haar zal 
benaderen.” Waar Sander vroeger al 
wist dat hij zijn vader Hans zou opvolgen, 
is het nog maar de vraag of zijn nu 
14-jarige dochter Aukje ooit in de voet-
sporen van haar vader zal treden. “Ik zou 
het heel mooi vinden”, aldus Sander.

HAARHUIS VAN TONGEREN 
Een haarwerksalon met uitsluitend 
kwaliteitsproducten uit voorraad. Het 
familiebedrijf heeft contracten met alle 
zorgverzekeraars en neemt de afhande-
ling hiervan volledig uit handen. Bij 
Haarhuis van Tongeren is gratis parkeer-
gelegenheid, maar ook een kosteloos 
bezoek aan huis of ziekenhuis behoort 
tot de mogelijkheden. De openingstijden 
zijn op maandag van 9.00-17.00 uur, 
dinsdag t/m vrijdag van 9.00-18.00 uur 
en zaterdag van 9.00-16.00 uur.

Niet iedereen is gezegend met een 
volle bos haar. Dat kan door aanleg, 
chemotherapie of ziekte. Haar wordt 
echter gezien als een belangrijk 
onderdeel van je uitstraling. Weinig 
of dun haar kan dus voor grote 
onzekerheid zorgen. Bij jong en oud, 
man of vrouw. Gelukkig heeft 
Haarhuis van Tongeren altijd een 
oplossing voor deze problemen.
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JE KRIJGT ER 

GEEN SPIJT VAN!
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Voorzitter Yvette Feeke is zo trots als een 
pauw op de frisse uitstraling en het bij-
zondere assortiment. “We willen graag 
bijdragen aan een betere en duurzame 
wereld. Zo liggen de stranden van Kenia 
jaarlijks vol met ongeveer 400.000 aange-
spoelde plastic teenslippers. Medewerkers 
van de milieuorganisatie Ocean Sole 
verzamelen ze en vervolgens worden er 
door lokale creatieve kunstenaars kleur-
rijke Afrikaanse (dieren)beelden van ge-
maakt. Een kwestie van milieuvervuiling 
tegen gaan en werkgelegenheid creëren. 
Maar er is meer. Bohemien Fair Trade 
hoeden, sjaals en kettingen in de Ibiza-
stijl. Servies, lampen van geitenleer, koffie, 
wijn, chocolade, kaarsen, doppers en col-
lectie Kazuri sieraden van prachtige kleuren 
keramiek. Te veel om op te noemen.”      

IEDEREEN VERDIENT EEN KANS!
“Echt fairtrade met kwaliteit staat bij ons 
voorop! Onze missie blijft dus onveran-

SAMEN DE WERELD VERBETEREN BEGINT BIJ DE WERELDWINKEL!

derd. We verkopen authentieke kunst-
nijverheid uit Derde Wereldlanden die 
op kleine schaal geproduceerd worden 
tegen een eerlijke prijs. Kunstenaars, 
ambachtslieden en kleine boeren bieden 
we zo kansen om hun eigen bestaan op 
te bouwen. Hun leefomstandigheden 
verbeteren en hun werkomstandigheden 
worden veiliger. Bovendien controleren 
we streng op kinderarbeid. Kinderen 

kunnen onderwijs volgen en er ontstaan 
meer kansen voor vrouwen. Ieder product 
heeft een verhaal. Naar welk verhaal ben 
jij nieuwsgierig?”

Dorpsstraat 107
2712 AE Zoetermeer
079 - 316 57 95
info@wereldwinkelzoetermeer.nl
www.wereldwinkelzoetermeer.nl 

  Wereldwinkel Zoetermeer

Na de rigoureuze metamorfose van de Wereldwinkel Zoetermeer in januari 2019 komen 
de fairtrade producten veel beter tot zijn recht. Ook is het assortiment met klein meubelen 
uitgebreid. Zo zijn er veel producten van gerecycled material zoals een enorme speelgoedkist 
uit Indonesië, gemaakt van metaal van zeecontainers. De Wereldwinkel verkoopt unieke 
handgemaakte producten voor een eerlijke prijs. Achter ieder product schuilt een persoonlijk 
verhaal. Een bezoek blijft de moeite dus meer dan waard!

“Gelukkig steunen veel Zoetermeerse 
bedrijven ons door een vriend te worden”, 
vertelt Hilbrand Nawijn, voorzitter van 
de stichting. “Hoe meer er wordt bij-
gedragen des te meer bedrijven ervoor 
terug krijgen in de vorm van publiciteit.” 
Elk jaar is er een donateursdag met een 
lezing van een specialist en krijgen 
donateurs een rondleiding langs de 
projecten van de vrienden, met 
afsluitend een hapje en een drankje.
Wil jij ook meehelpen aan nieuwe voor-
zieningen voor patiënten, speelgoed 
voor kinderen of fraai opgeknapte ruimtes? 

Jamaica 7
2721 KR Zoetermeer
06 - 549 083 01
info@vriendenlangeland.nl
www.vriendenlangeland.nl

Vanaf 30 euro per jaar ben jij al een 
donateur van de stichting. Dan ontvang 
je onder meer 10% korting op koffie en 
thee in het restaurant en het winkeltje 
in het ziekenhuis. Ook zijn er speciale 
bijeenkomsten voor de vrienden en krijgen 
zij een rondleiding om op de hoogte te 
blijven van de laatste ontwikkelingen.

Nawijn: “Het geeft veel voldoening om bij 
deze projecten betrokken te zijn. Wij doen 
het vóór en mét de inwoners van Zoeter-
meer. Hoe meer mensen willen helpen, 
hoe beter we elkaar kunnen helpen. Want 

patiënten zijn wij soms zelf of onze familie, 
vrienden of collega’s. Daarom wil ik alle 
Zoetermeerders vragen om ons te steunen. 
Dat is hard nodig om dit mooie ziekenhuis 
in stand te houden.” 
Graag ontvangen wij uw bijdrage 
voor een nieuwe balie bij de poli van 
de cardiologie en een nieuwe CT-scan.
IBAN NL76INGB0006459337

Speelgoed voor de kinderafdeling, gerenoveerde 
chemokamers, vernieuwde wachtruimtes en verlos-
kamers, een wolkenplafond bij radiologie en iPads om 
tijdens de bevalling in andere talen te communiceren. 
Het zijn slechts enkele voorbeelden van projecten van 
Stichting Vrienden van het LangeLand Ziekenhuis. Zij 
doen er alles aan om het verblijf in het Zoetermeerse 
LangeLand Ziekenhuis zo prettig mogelijk te maken.

STEUN OOK STICHTING VRIENDEN 
VAN HET LANGELAND ZIEKENHUIS!



Ook vreselijk last van allergieën? Yvonne, 
tevens gediplomeerd voedingsdeskundige, 
staat voor je klaar. “Ik spoor met behulp 
van spiertesten van de Touch for Health 
op voor welke producten jouw lichaam 
overgevoelig is”, legt ze uit. “Voeding is 
de basis van onze gezondheid. Ik heb 
600 buisjes om te testen of het lichaam 
niet goed op een voedingstof reageert. 
Vervolgens rolt daar een lijstje met pro-
ducten uit. Dan kan ik het lichaam weer 
in balans brengen met behulp van druk-
punten uit de NAET-methode, zodat de 
allergie vermindert of zelfs verdwijnt. Zo 
heb ik een keer een vrouw behandeld die 
van kleins af aan allergisch was voor 
honden en katten. Na drie behandelingen 

WEG MET ALLERGIEËN EN VOEL JE WEER LEKKER IN JE VEL

kon zij haar neus in een kattenvacht 
steken, zonder ergens last van te hebben. 
Ook kan ik mensen helpen bij bijvoor-
beeld een tarwe-allergie of zonneblaas-
jes.”

VAGE KLACHTEN
Zit je ook wel eens met ‘vage’ klachten, 
waarmee je niet echt goed terecht kunt 
via de reguliere gezondheidszorg? Breng 
dan even een bezoekje aan Yvonne. Haar 
manier van werken is gebaseerd op het 
feit dat geestelijk en lichamelijk welzijn 
nauw met elkaar samenhangen. Ze 
brengt de energie-banen in je lichaam in 
balans door de blokkades op te heffen, 
zodat het lichaam weer optimaal kan 
functioneren.

Al meer dan 20 jaar helpt de gecertificeerd 
natuurgeneeskundig specialist Yvonne 
Schouten mensen zichzelf te helen van 
klachten als stress, vermoeidheid en 
angsten. Zij kan zelfs je allergieën, 
hoofdpijn en migraine verminderen of 
volledig doen verdwijnen.
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bezoekadres Markt 3, 2711 CZ  Zoetermeer
postbus 15, 2700 AA  Zoetermeer

tel. (079) 346 97 00
e-mail info@tzho.nl
www.tzho.nl

Ontmoeten,
kennis delen,
samenwerken
en zaken doen
16 mei  - Let’s Talk Legal: When legal meets business
21 mei  -  Kennissessie “Durf te Vragen”
19 juni  -  Zoetermeerse Zakenvrouwen: 
  “Alles over online zichtbaarheid”

  Kijk op www.tzho.nl/agenda

Din 15 okt “Durf-te-Vragen”, Small Business Event voor ondernemers
Zat  2 nov Startersdag Kamer van Koophandel, WTC Rotterdam
Din  5 nov “Hoe ondernemend bent u als het gaat om uw 
  oudedagsvoorziening?”,  workshop Boekhouddienst Verhoek
Woe  6 nov Zoetermeerse Zakenvrouwen; netwerkbijeenkomst
Twee wekelijks “Meer Puur Netwerken”, ondernemers netwerkbijeenkomst

bezoekadres Markt 3, 2711 CZ  Zoetermeer
postbus 15, 2700 AA  Zoetermeer

tel. (079) 346 97 00
e-mail info@tzho.nl
www.tzho.nl

Ontmoeten,
kennis delen,
samenwerken
en zaken doen
16 mei  - Let’s Talk Legal: When legal meets business
21 mei  -  Kennissessie “Durf te Vragen”
19 juni  -  Zoetermeerse Zakenvrouwen: 
  “Alles over online zichtbaarheid”

  Kijk op www.tzho.nl/agenda

079 - 342 7309
info@youyouheeljezelf.nl
www.youyouheeljezelf.nl
Gecertificeerd door Stichting GezondZorg en BATC



Ook vreselijk last van allergieën? Yvonne, 
tevens gediplomeerd voedingsdeskundige, 
staat voor je klaar. “Ik spoor met behulp 
van spiertesten van de Touch for Health 
op voor welke producten jouw lichaam 
overgevoelig is”, legt ze uit. “Voeding is 
de basis van onze gezondheid. Ik heb 
600 buisjes om te testen of het lichaam 
niet goed op een voedingstof reageert. 
Vervolgens rolt daar een lijstje met pro-
ducten uit. Dan kan ik het lichaam weer 
in balans brengen met behulp van druk-
punten uit de NAET-methode, zodat de 
allergie vermindert of zelfs verdwijnt. Zo 
heb ik een keer een vrouw behandeld die 
van kleins af aan allergisch was voor 
honden en katten. Na drie behandelingen 

WEG MET ALLERGIEËN EN VOEL JE WEER LEKKER IN JE VEL

kon zij haar neus in een kattenvacht 
steken, zonder ergens last van te hebben. 
Ook kan ik mensen helpen bij bijvoor-
beeld een tarwe-allergie of zonneblaas-
jes.”

VAGE KLACHTEN
Zit je ook wel eens met ‘vage’ klachten, 
waarmee je niet echt goed terecht kunt 
via de reguliere gezondheidszorg? Breng 
dan even een bezoekje aan Yvonne. Haar 
manier van werken is gebaseerd op het 
feit dat geestelijk en lichamelijk welzijn 
nauw met elkaar samenhangen. Ze 
brengt de energie-banen in je lichaam in 
balans door de blokkades op te heffen, 
zodat het lichaam weer optimaal kan 
functioneren.

Al meer dan 20 jaar helpt de gecertificeerd 
natuurgeneeskundig specialist Yvonne 
Schouten mensen zichzelf te helen van 
klachten als stress, vermoeidheid en 
angsten. Zij kan zelfs je allergieën, 
hoofdpijn en migraine verminderen of 
volledig doen verdwijnen.
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Het werkt kinderlijk eenvoudig. Online 
of via een papieren menulijst kies je één 
keer per week wat je de komende zeven 
dagen wil eten. Denk bijvoorbeeld aan een 
dag met runder-sukade met vleesjus. Je 
kunt ervoor kiezen om te combineren met 
aardappelpuree of gekookte aardappelen 
en/of sperziebonen of rode kool. Daar-
naast kun je extra jus of een bepaalde saus 
kiezen. “Uniek in Nederland”, geeft Wytze 
aan. “Bovendien hebben we het zout in de 
maaltijden verminderd. Ook werken we 
niet meer met verzadigd vet, maar on-
ver-zadigd vet. Daar zijn de ruim 2000 
maaltijden nog gezonder door geworden.”

ERVARING
Wytze weet waar hij het over heeft, want 
de afgelopen 35 jaar was hij werkzaam 
als zorg-assistent en dieet- en chef-kok in 
diverse verzorgingstehuizen en zieken-
huizen. Hij raadt aan om zelf een kleine 
toevoeging te doen aan de maaltijden. 
“Denk aan een augurkje, zilverui, picca-
lilly of chutney. Vooral ouderen hebben 
dan het gevoel dat ze het een persoonlijke 
touch hebben gegeven, waardoor ze 
lekkerder en gemakkelijker eten.” Wytze 
merkt vooral veel eenzaamheid onder 

NIET ALLEEN OUDEREN GENIETEN VAN DE VERSE 
EN GEZONDE MAALTIJDEN VAN ETEN MET GEMAK…

ouderen. “Ik ben soms een van de 
weinigen die op een dag bij iemand 
langskomt. Ik probeer altijd de tijd te 
nemen om even een praatje te maken. 
Dat is enorm belangrijk voor hen.” Dat is 
te merken aan zijn trouwe klanten. Velen 
zijn er al vanaf het begin, in 2016, bij.

OOK VOOR ZORGINSTELLINGEN
Ook steeds meer zorginstellingen maken 
gebruik van de diensten van Eten met 
gemak. Het begon bij Zorgpension 
Zoetermeer, maar nu zijn ook in de zorg-
pensions in Woerden, Rotterdam en 
Baarn blij met de persoonlijke service van 
Wytze. “Ik ben vrijwel altijd bereikbaar”, 
zegt Wytze, terwijl hij net een bericht 
krijgt van een zorgpension. “Medewerkers 
in de detailhandel, kinderopvang of 
kleine zorg-organisaties hebben het vaak 
druk en zijn op een gegeven moment 

uitgekeken op fast food. Ook zij weten 
mij steeds meer te vinden. Indien nodig 
kan ik zelfs boodschappen meenemen 
en samen met de maaltijden leveren.” 

VERSCHIL ZIT IN DETAILS
Volg je een dieet of eet je liever vegeta-
risch? Geen enkel probleem. De 14 ver-
schillende soorten diëten bestaan onder 
meer uit kalium- en natriumbeperkt, 
glutenvrij en lactosevrij. Wytze bezorgt 
in Alphen aan den Rijn, Lansingerland 
en Pijnacker-Nootdorp. Dat doet hij één 
of twee keer per week. De maaltijden 
zijn een week houdbaar in de koelkast en 
te bestellen in kleine, medium of grote 
porties. “Die keuze is erg belangrijk, 
want ouderen willen niets weggooien en 
eten niet veel. Een kleine maaltijd eten 
ze gemakkelijker op. Het zijn kleine 
details, maar die maken wel het verschil.”

Niet iedereen is in staat om elke 
dag voor een verse en gezonde 
maaltijd te zorgen. Met name 
ouderen hebben hier moeite 
mee. Ook als je lekker wil eten 
maar weinig tijd of zin hebt om 
zelf iets te maken, biedt Wytze 
Sloot met zijn maaltijdenservice 
Eten met gemak uitkomst.

Verse en gezonde gerechten, persoonlijke 
bezorging, mogelijkheden voor diëten en 
voedingsgewoonten én geen abonnement en 
veilig betalen. Dat is Eten met gemak. Liever 
eerst proberen? Bestel dan een (dieet)proefbox, 
met drie verschillende maaltijden, voor slechts 
€ 14,95. Lijkt het je leuk om maaltijden te bezorgen? 
Reageer dan via onderstaande contactgegevens.

079 - 820 03 99
wytze@etenmetgemak.nl
www.etenmetgemak.nl/wytze
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JIJ MAAKT HET VERSCHIL VOOR EEN ANDER

Het project Thuisadministratie van de afdeling Humanitas Zoetermeer richt zich op 
mensen die tijdelijk niet (meer) in staat zijn zelfstandig de administratieve handelingen 
te verrichten die nodig zijn om financiële problemen te voorkomen of op te lossen. Het 
ondersteunen van deelnemers wordt gedaan door vrijwilligers, die begeleid, getraind en 
ondersteund worden door de coördinatoren.

Ons team bestaat uit 3 enthousiaste coördinatoren en 1 projectondersteuner en zij 
begeleiden circa 60 vrijwilligers. Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega coördinator; 
word jij onze nieuwe collega?

Jouw rol als coördinator:
•	 Werven,	selecteren,	trainen,	coachen	en	binden	van	vrijwilligers.
•	 Het	voeren	van	intake	gesprekken	met	deelnemers.
•	 Het	koppelen	van	vrijwilligers	aan	deelnemers.
•	 Ondersteunen	en	begeleiden	van	vrijwilligers.
•	 Zorgdragen	voor	voortgang	en	afsluiting	van	ondersteunend	contact.

Heb jij?
•	 Ongeveer	8	uur	per	week	tijd.
•	 Ervaring/kennis	van	financiële	zaken.
•	 Ervaring	in	het	aansturen,	motiveren,	ondersteunen	en	begeleiden	van	een	team.
•	 Geduld,	een	warm	hart	voor	mensen,	flexibiliteit.
•	 Coachende	kwaliteiten.

Wat bieden wij jou?
•	 Betekenisvol	vrijwilligerswerk.
•	 Een	gemotiveerd	en	enthousiast	team	collega’s.
•	 Vergoeding	van	gemaakte	onkosten	en	een	vrijwilligersverzekering.

Coördinator Thuisadministratie
(vrijwilligersfunctie)

Ben je geïnteresseerd?
Neem dan contact op met Marleen van Noortwijk, coördinator Thuisadministratie, 
telefoon 06-13122659 marleenvannoortwijk@humanitaszoetermeer.nl

Informatie over Humanitas Zoetermeer:

www.humanitaszoetermeer.nl

Ons adres: Croesinckplein 24-26 b, 2722 EA Zoetermeer

KEURMERK 2016
ERKEND OPTIEKBEDRIJF

Dorpsstraat 93   •   2712 AE Zoetermeer   •   T 079 316 45 75   •   www.optiquerene.nl

JIJ MAAKT HET VERSCHIL VOOR EEN ANDER

Het project Thuisadministratie van de afdeling Humanitas Zoetermeer richt zich op mensen 
die tijdelijk niet (meer) in staat zijn zelfstandig de administratieve handelingen te verrichten 
die nodig zijn om � nanciële problemen te voorkomen of op te lossen. Het ondersteunen van 
deelnemers wordt gedaan door vrijwilligers, die begeleid, getraind en ondersteund worden 
door de coördinatoren. Ons team bestaat uit 3 enthousiaste coördinatoren en 1 project-
ondersteuner en zij begeleiden circa 60 vrijwilligers. Wij zijn op zoek naar nieuwe uitvoerend 
vrijwilligers, die de deelnemers thuis begeleiden naar hernieuwde zelfredzaamheid.

Jouw rol als uitvoerend vrijwilliger:
• Begeleiden van deelnemers met administratieve en/of fi nanciële problemen.
• Coachen van deelnemers naar gedragsverandering.
• Soms begeleiden van deelnemers bij gesprekken met externe (zorg)partijen.
• Vastleggen van bezoekverslagen in het Humanitas Registratie Systeem.

Heb jij?
• Ongeveer 4 uur per week tijd.
• Affi niteit en/of ervaring met administratieve en fi nanciële zaken.
• Ervaring met excel.
• Geduld, een warm hart voor mensen, fl exibiliteit.
• Coachende kwaliteiten.

Wat bieden wij jou?
• Betekenisvol vrijwilligerswerk.
• Interne opleidingen op fi nancieel gebied en coachingstrainingen.
• Boeiende thema-avonden.
• Intervisiebijeenkomsten met collega’s.
• Een gemotiveerd en enthousiast team collega’s.
• Vergoeding van gemaakte onkosten en een vrijwilligersverzekering.

Vrijwilliger Thuisadministratie

Ben je geïnteresseerd?
Neem dan contact op met Marleen van Noortwijk, coördinator Thuisadministratie, 
telefoon 06-13122659 marleenvannoortwijk@humanitaszoetermeer.nl

Informatie over Humanitas Zoetermeer:

www.humanitaszoetermeer.nl

Ons adres: Croesinckplein 24-26 b, 2722 EA Zoetermeer
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Bonnen zijn niet geldig icm met 
andere acties/happy hour/waspas

Mijn Zaak Zoetermeer is een uitgave van Koren Marketing Communicatie • Ook een pagina in dit magazine? Neem dan contact op met Koren Marketing Communicatie • Dick Koren • T 06-53793227
E dick.koren@casema.nl •  MijnZaakZoetermeer • Fotografie: Graphixphotos.nl • Tekst: Angela Puggioni, Adrie Urgert en Silvester van der Hansz • Oplage 20.000 ex. • 6e jaargang • 2019

NIETS UIT DEZE UITGAVE MAG WORDEN VERVEELVOUDIGD, OPGESLAGEN IN EEN GEAUTOMATISEERD GEGEVENSBESTAND OF OPENBAAR GEMAAKT, IN ENIGE VORM, OF OP ENIGE WIJZE, HETZIJ ELEKTRONISCH, MECHANISCH, 
DOOR FOTOKOPIEËN, OPNAMEN OF ENIGE ANDERE MANIER, ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE UITGEVER. DE UITGEVER SLUIT IEDER AANSPRAKELIJKHEID VAN SCHADE ALS GEVOLG VAN DRUK- EN ZETFOUTEN UIT.



Love life, 
embrace design

Limec
fauteuil

Djenné
 fauteuil

Aikon Lounge
1-arm en poef 102x102

Bloq 
1-arm & dormeuse

Heelz
1-arm & chaise longue

DESIGN ON STOCK ONTWERPT MEUBELS MET DE KWALITEITSSTEMPEL ‘MADE IN HOLLAND’. 
DE COLLECTIE WORDT IN HET ZUIDEN VAN HET LAND DOOR NEDERLANDSE ONTWERPERS MET 
VEEL LIEFDE ONTWORPEN. EEN DESIGN ON STOCK BANK, FAUTEUIL, POEF, STOEL, TAFEL OF 
ACCESSOIRE IS ALTIJD EIGENTIJDS EN BETAALBAAR.

Aikon
bank

WONEN
SLAPEN
OUTDOOR
AUDIO & HIFI
INTERIEURTEXTIEL
INTERIEURADVIES

VERBREEPARK 27
V (A12 AFRIT 8)
T (079) 331 12 00
WWW.VANWAAYINTERIEURS.COM
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