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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).

BOUWHOF: AL 40 JAAR ALLES ONDER ÉÉN DAK!

“Na het behalen van mijn timmermansdiploma
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 gesorteerd,
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 volkstuintjes.
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 bouwwinkel
volledig af door kortsluiting. De vlammen
schoten het dak uit, het was vreselijk om te
zien. ’s Avonds rond 23.00 uur meldde de
brandweercommandant 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 groeiden 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 verbouwing en op de eerste verdieping
kun je volop inspiratie opdoen in een showroom
met de nieuwste woontrends. Bij Brasserie
Vandaag kun je even bijkomen onder het genot
van huisgemaakte, verse producten. 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
montageserviceteam 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 OPENING DOOR
BURGEMEESTER APTROOT!
“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. Zo komt er o.a. een aparte folder uit
waar 40 producten in staan met 40% korting.
Houd social media, kranten en folders in de
gaten voor meer feestelijke acties! Tot slot
zijn we er bijzonder trots op dat burgemeester
Aptroot op zaterdag 7 september om 10.00 uur
onze jubileumactiviteiten officieel opent.
Iedereen is van harte welkom!”

BOUWHOF
Edisonstraat 115
2723 RT Zoetermeer
T 079 - 331 07 00
E info@bouwhof.nl
W www.bouwhof.nl
/debouwhof
@bouwhof

Het is voor velen heel normaal: goed
kunnen horen. Maar dat is helaas niet
voor iedereen het geval. Het lachen
van je kinderen, je favoriete song of
het geluid van de zee. Om weer goed
te kunnen genieten van dergelijke
momenten is een perfect hoortoestel
essentieel.

ZOETERMEER

Neem geen
genoegen met
een standaard
hoortoestel, maar

GA VOOR
EEN PERFECT
GEHOOR
Audicien Gordon Piper legt de keuze voor de
naam Max Hoortechniek perfect uit: “Max staat
voor maximale aandacht, maximaal resultaat en
maximale kwaliteit. Dit kan dankzij de nieuwste
hoortoestellen van de Deense topmerken
Oticon, Bernafon en ReSound. Ik ben er voor
mensen die last hebben van gehoorverlies
of tinnitus (oorsuizen) en beter willen dan
standaard hoortoestellen.”
ER IS VEEL BETER
Gordon weet namelijk als geen ander hoe de
wereld van de hoortoestellen in elkaar steekt.
Hij werkt namelijk al 20 jaar in de branche. “Er
is een enorme ontwikkeling qua technologie”,
zegt Gordon. “De vrije markt hoortoestellen
bestaat uit ongeveer 15 procent van Nederland. Het zijn de beste hoortoestellen van de
wereld, maar worden bijna niet verkocht. Een
indirect gevolg van het beleid van zorgverzekeraars. Via zorgverzekeraars kun je een prima
hooroplossing krijgen, vaak grotendeels of
geheel vergoed. Maar er is nog véél beter. Ik
werd niet gelukkig van het werken binnen de
contracten van zorgverzekeraars. Ik wil iets niet
prima doen, maar zo goed mogelijk en niet half

“Klanten
moeten vrij zijn om
een keuze te kunnen maken”
werk leveren. Klanten moeten vrij zijn om een
keuze te kunnen maken.”
VOLLEDIG NAAR WENS
Veel digitale hoortoestellen van Max Hoortechniek kunnen volledig naar wens worden aangepast via een speciale app op de smartphone.
Hiermee kun je zelfs per omgeving (gezelschap,

auto, luid lawaai) het geluid precies aanpassen
zoals jij het wil. Ook het televisiegeluid in de
hoortoestellen ontvangen en bijvoorbeeld via
het gehoorapparaat telefoneren is mogelijk.
Bang voor een onbetaalbaar gehoorapparaat?
Je kunt kiezen uit de categorieën basic, essential,
advanced, premium of best exemplaar. Deze
toestellen verschillen op basis van functionaliteit,
maar ook qua prijs. Zo zijn hoortoestellen al
vanaf 599 euro beschikbaar. De prijzen zijn
opgesplitst in toestelprijzen en de prijzen voor
bijkomende nazorg of consulten. “De klant
betaalt hierdoor alleen waar hij gebruik van
maakt. De prijzen liggen een stuk lager dan
gebruikelijk in de markt. Dit is uniek in Nederland en ik geloof hier echt in.”
STUUR EEN APPJE
Audicien Gordon werkt alleen op afspraak, ook
in de avond en in het weekeinde. Hij is bovendien via WhatsApp
uitstekend te bereiken.
Jongeren en slechthorende klanten ervaren het als ideaal!
MAX HOORTECHNIEK
Willem Dreeslaan 436B
2729 NK Zoetermeer
T 06 - 270 535 90
E info@maxhoortechniek.nl
W www.maxhoortechniek.nl

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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Zo kom jĳ van die vakantiekilo’s af
én blĳf je op jouw streefgewicht
Het is een agenda, eetdagboek, weekschema
en to-do-lijstje in één. En sinds kort krijgt elke
cliënt van The Slim Company 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
veranderen van jouw levensstijl.
VERANDER JE LIFESTYLE
,,Tijdens mijn consulten probeer ik erachter te
komen waar mensen tegenaan lopen, waardoor
zij geen gezonde manier van leven hebben.
Dat brengen we samen 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
gewichtsconsulent en verpleegkundige en
maakt gebruik van PowerSlim, een door
diëtisten ontwikkeld afslankprogramma gebaseerd op een eiwitrijk en koolhydraatarm
voedingspatroon. 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 belangrijkst om jouw

“Als je iets echt wil afvallen,
dan kan je het ook”
dieet vol te houden en aan te passen naar een
nieuw levensritme.” 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 voedingsmiddelen door PowerSlim-producten, 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 behouden. Zodat jij de volgende
keer zelfs tijdens de vakantie de balans kunt
houden en zónder extra kilo’s naar huis gaat!

THE SLIM COMPANY
De openingstijden (in de avonden op afspraak)
zijn op dinsdag van 10.00-17.00 uur, woensdag
van 9.00-12.00 uur, donderdag en vrijdag van
10.00-17.00 uur en zaterdag van 09.00-17.00 uur.

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

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

Zijn vader had een gas- en
oliehandel aan de Galvanistraat.
Als 7-jarig jongetje hielp Gert van
Wijk al met het onderhoud van het
wagenpark. Na de lts volgde hij
de opleiding schademonteur bij
het ROC Leiden. Het repareren
van auto’s bleek echter zijn
passie. In 1989 startte hij Gert
van Wijk Auto in de schuur van
zijn vader. Vijftien jaar later
verhuisde het garagebedrijf door
de bouw van Oosterheem naar
de Kryptonstraat 74. In augustus
2019 bestaat de universele garage
met vijf werkplaatsen exact dertig
jaar. Achteroverleunen is uit
de boze, want in 2020 verrijst er
aan de Heliumstraat een compleet
nieuw garagebedrijf van 2200 m2.

ZOETERMEER

Wat we beloven, maken we waar met onze handen!
Het spreekwoord “Goede wijn behoeft geen
krans” is bij Gert van Wijk Auto wel heel
toepasselijk. Tot voor kort had de garage niet
eens een website. Al is het nog wel zonder
e-mailadres, omdat Gert e-mailen onpersoonlijke
communicatie vindt. “Als je probleem hebt
met je auto, kun je beter even langskomen of
bellen. Dat werkt het beste. Wat we beloven,
maken we waar met onze handen,” vertelt
Gert. “Ons trouwe klantenbestand is dan ook
het resultaat van dertig jaar vertrouwen en
waardering in de sleutelkunsten van ons
familiebedrijf. We stralen vertrouwen uit door
onze persoonlijke aanpak. Klanten voelen
zich hier geen nummer en de meeste klanten
kennen we bij naam. Ze zien hier altijd bekende
gezichten. Zo loopt zoon Rutger al jaren mee
als 1e monteur. Daarnaast verzorgt mijn vrouw
Irene de boekhouding en regelt zij stages en
personeelszaken. We doen het samen en dat
voelt goed!”
WAARDERING IS HET GEHEIM VAN ONS
SUCCES!
“Speerpunten zijn service, kwaliteit en flexibiliteit. Je hebt niets aan een auto met een
serieuze storing zoals een tik in de motor of
een olielek. Dat begrijpen we heel goed. Na
de diagnose weten onze klanten precies waar
ze qua kosten aan toe zijn. Ze houden niet van

verrassingen achteraf en dat beseffen we heel
goed. Vervolgens denken we mee over de
meest efficiënte oplossing. Na de reparatie
laten we eventueel vervangen onderdelen
zien en leggen we uit wat we gedaan hebben.
Eerlijk en helder! Die werkwijze waarderen

Structurele nascholing van
onze monteurs resulteert in
actuele technische kennis!
onze klanten. Dat blijkt uit het feit dat we maar
liefst 95 % van onze klanten na de eerste
reparatie terugzien voor bijvoorbeeld een
APK-keuring of onderhoudsbeurt. Onze goede
reputatie wordt zelfs doorgegeven aan volgende
generaties. We hebben ook klanten uit Spanje

en Zwitserland die hun familiebezoek aan
Nederland combineren met een onderhoudsbeurt bij hun vertrouwde garage. Een stukje
waardering waar we erg trots op zijn.”
VOORDELEN BOVAG & AUTOCREW
GARAGE
“Sinds kort zijn we niet alleen aangesloten bij
BOVAG maar ook bij AutoCrew Garage, een
werkplaatsconcept van Bosch die onderdelen,
technische trainingen en diagnoseapparatuur
levert. Alle merken mogen we nu met behoud
van fabrieksgarantie onderhouden en repareren. We hanteren dus dezelfde voorwaarden als
de merkgarages, alleen zijn onze prijzen scherper. Zo garanderen we professionele uitvoering
van service, onderhoud en reparatie aan nieuwe en gebruikte auto’s. Uiteraard zijn we een
RDW erkend keuringsstation inclusief kentekenloket. Tot slot blijven we ons profileren en gaan
we een uitdaging niet uit de weg. We kijken
dan ook uit naar onze nieuwe locatie in 2020
aan de Heliumstraat,” besluit Gert.

G. VAN WIJK AUTO

14 AUGUSTUS 2019 30 JAAR GERT VAN WĲK AUTO
MET EEN DOORLOPENDE ONTWIKKELING VAN ONS TEAM
HOPEN WIJ U NOG BETER VAN DIENST TE ZIJN!

Kryptonstraat 74
2718 TD Zoetermeer
T 079 - 341 50 96

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-totmondreclame resulteerde in een vlot
groeiend cliëntenbestand. 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!”

ZOETERMEER

PER 1/10 VERHUIST
VOETMEDICA NAAR DE
ROKKEVEENSEWEG 44A!

Orthese op maat i.v.m hamerteen
“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 Volkswagendealer Van der Velden.
Op de nieuwe locatie zijn er ook andere medische disciplines waarmee samengewerkt wordt.
Al met al wordt mijn praktijk alleen maar professioneler. Zo kan ik met behulp van een
geavanceerde scanplaat in één oogopslag zien
of iemand beenlengteverschil 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
verwerkingsmethoden. 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 effectieve klachtenanalyse. Mensen komen

bij mij met verschillende klachten aan bijvoorbeeld schouders, nek, rug, heupen, knieën of
voeten. Als die klachten gerelateerd zijn aan de
voeten, zoals een kromming in de rug of een
ontsteking onder de voet, dan kan ik de behandeling starten. 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 klachtenafname. Heb je
een medische aandoening zoals jicht of
diabetes waardoor er voetklachten ontstaan?
Een totaaloplossing is dan de beste optie.”
MAATWERK
“Nadat ik de lichaamshouding vanuit allerlei
posities gedetailleerd in kaart heb gebracht,
maak ik de steunzolen exact op maat rekening
houdend met de specifieke voeteigenschappen.
Zo houd ik ook rekening 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 vervaardigheden. Het blijft
namelijk maatwerk.”
SAMENWERKING MET ANDERE
SPECIALISTEN
“Wist je trouwens dat de vergoeding van
steunzolen onder de aanvullende verzekering
valt en niet van toepassing op het eigen risico
is? Is er meer expertise noodzakelijk? De afgelopen jaren heb ik een uitgebreid netwerk
specialisten zoals fysio- en manueel therapeuten, orthopedische schoenmakers en (medisch)

pedicures opgebouwd waarmee ik nauw samenwerk. Zo ontstaat echt maatwerk. De locatie
aan de Dublinstraat blijft ongewijzigd en vanaf
1 oktober 2019 ben je van harte welkom bij
onze nieuwe locatie aan de Rokkeveenseweg.”

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

Dublinstraat 20
2713 HS Zoetermeer

Een familiebedrijf als Veenstra moeten we
koesteren. De unieke juwelierszaak is sinds
1963 gevestigd in de Dorpsstraat in Zoetermeer.
In het verleden repareerde opa Veenstra
uurwerken achter in de zaak, maar tegenwoordig
worden daar handgemaakte juwelen vervaardigd
door kleinzoon en juwelenontwerper Daniel
Moesker, samen met zijn moeder Heleen
Veenstra zijn ze in al die jaren uitgegroeid tot
een vertrouwd gezicht in de Dorpsstraat.

ZOETERMEER

IN HET ATELIER
KOMEN DE JUWELEN
ECHT TOT LEVEN

Overal waar je kijkt zie je gereedschappen en
materialen. In het oudste atelier van Zoetermeer
is Daniel hard aan het werk voor zijn nieuwe
collectie. Hij is net terug van een van zijn reizen
waarbij hij exclusieve edelstenen en parels van
over de hele wereld heeft meegenomen. Ze
worden door hem zelf uitgezocht, ingekocht en
vaak ook in het eigen atelier geslepen. Daniel
beschikt over een unieke collectie om bijvoorbeeld een persoonlijke verlovingsring, exclusieve oorbellen of saffieren hanger te maken.
Want Veenstra Juwelier verkoopt niet alleen
sieraden, maar ontwerpt en maakt ze ook!
VERNIEUWEND EN DUURZAAM
“Als juwelierszaak willen we niet alleen bijzondere juwelen en horloges verkopen, ook vinden
we het belangrijk om vernieuwend te zijn en
te weten hoe en waar onze collecties vandaan
komen en gemaakt zijn. Hierdoor werken we
steeds meer met merken die duurzaam en
origineel zijn. Zoals Clic Dutch design, Eclat,
Trollbeads, Rabinovich, Jéh Jewels en uiteraard
onze eigen handgemaakte atelier Collectie”,
vertelt Heleen.
OP MAAT GEMAAKTE JUWELEN
Soms heb je een bepaald idee in je hoofd van
hoe het eruit moet zien, maar lukt het niet om
jouw droomsieraad te vinden. Het atelier van
Veenstra heeft hiervoor de oplossing en kan
een passend juweel volledig naar eigen wens
ontwerpen en maken. Daniel kan met zijn ruime

zit dat perfect bij jou past. Precies naar jouw
idee, stijl en budget”, aldus Daniel.
TROUW- EN VERLOVINGSRINGEN
Trouw- en verlovingsringen zijn misschien wel
de belangrijkste juwelen in het leven. Om die
reden is het belangrijk dat deze volledig op jou
en je partner zijn afgestemd. De ringen kun je
natuurlijk uitzoeken uit een van de bestaande
collecties, maar om het nog persoonlijker te
maken kunnen deze ook volledig ambachtelijk
naar eigen ontwerp worden gemaakt. Daarnaast is het ook mogelijk om bestaande trouwringen te vermaken. Heleen: “Het vermaken
van trouwringen is een van de werkzaamheden
die wij dagelijks uitvoeren. Vaak gaat het om
het samenvoegen van twee ringen tot één
ring of het toevoegen van bijvoorbeeld een
edelsteen of diamant.”

LAAT OUDE OF
BESCHADIGDE JUWELEN
NIEUW LEVEN INBLAZEN
collectie edelstenen en materialen alle te
bedenken sieraden ook daadwerkelijk maken.
“Wij beschikken over een mooie collectie
parels en edelstenen, waardoor er altijd iets bij

REPAREREN OF MODERNISEREN
Ook het repareren of moderniseren van juwelen
is mogelijk in het Atelier van Veenstra. Het is
jammer om oude, kapotte of beschadigde
juwelen niet meer te dragen. Vaak hebben zij
nog steeds een emotionele waarde. In de werkplaats kan Daniel deze juwelen nieuw leven
inblazen door ze vakkundig te repareren of
restaureren. Ook is het mogelijk om van deze
sieraden een nieuw juweel te maken door ze
te laten vermaken en of moderniseren. Zo kan
een dierbaar juweel weer gedragen worden
en blijft de emotionele waarde behouden!

sinds 1963

JUWELIER VEENSTRA
Dorpsstraat 77
2712 AD Zoetermeer (wijk 12 Dorp)
T 079 - 316 30 88
E info@veenstrajuwelier.nl
W www.veenstrajuwelier.nl

STRIKE! LUCKY’S BOWLING
ROLT UIT NAAR ZOETERMEER

Het geluid van vallende kegels na een strike klinkt voor beginners,
doorgewinterde recreanten en professionals als muziek in de oren. “Bij bowlen
draait het vooral om de gezelligheid en iedereen kan meedoen. Daarom is
bowlen al jarenlang een favoriet fenomeen bij Dekker Zoetermeer,” vertelt
directeur Roy Wunderink. “Stilstand is echter achteruitgang. Met de opening
van Lucky’s Bowling in het kloppende hart van Dekker Zoetermeer hebben we
de Rolls Royce onder de bowlingbanen van Hofleverancier Brunswick in huis.”
“Alle ingrediënten om de beleving van een
uurtje bowlen te optimaliseren zijn nu aanwezig.
Met Lucky’s Bowling varen we een eigen koers.
Niet voor niets werd onze eerste vestiging in
Warmond door het Amerikaanse vakblad
Bowlers Journal International in de categorie
Best New Centre bekroond met de prestigieuze
Architecture & Design Award voor het mooiste
interieur wereldwijd. We hebben gekozen voor
een industriële, vintage uitstraling met opvallende
festivalachtige lampen die als een goudgele
golf de complete ruimte sfeervol verlichten. De
huiselijke sfeer, die volledig doorgetrokken
wordt tot de achterliggende escaperooms en
de pool- en snookerruimte, is door 3D-ontwerper
Alexander de Bruin gecreëerd met comfortabele,
lederen Chesterfields, houten materialen en
passende verlichting. Zo kun je hier buitengewoon bowlen op één van de zestien professionele prolane banen.”
GROENE STROOM VOOR 100 M2
VIDEOWALL!
“Duurzaamheid staat hoog in ons vaandel. Het
dak van Dekker Zoetermeer is door Kieszon/
Green Choice voorzien van zonnepanelen,
waardoor het pand van zoveel groene stroom
profiteert. Zo gebruiken we de duurzame

stroom o.a. voor de unieke videowand van ruim
30 meter breed. Deze blikvanger grenst aan de
baan en vertoont video-animaties zoals het
beeld van de Skyline van New York bij night
ontwikkeld door video-animatie-ontwerper
Reynoud Wieringa. Wil je voor of na het bowlen genieten van dagverse en authentieke Italiaanse gerechten? Dan is het aangrenzende Italiaanse restaurant Sweet Lake Italy een
uitstekende optie. Of geniet van ons unieke
stadsstrand en picknickveld met volledig omheinde speeltuin! Met de komst van Lucky’s
Bowling is Dekker Zoetermeer dé basis voor
plezier in optima forma. Want naast het bowlingcentrum en de in- en outdoor speeltuinen,

ZOETERMEER

staan ook de escaperooms, tennisbanen,
squash ruimtes en de pool- en snookertafels
garant voor een sportieve, gezellige middag of
avond uit. Verder is de zakelijke markt van harte
welkom voor vergaderingen en/of evenementen.”
“Spare of strike? De “perfect game” is meer
dan een hoge score. Lucky’s Bowling is niet
alleen de perfecte plek om je uit te leven met
vintage bowlingballen,
maar ook de plek waar je
achter glas met zicht op
de bowlingbanen kunt
genieten van een borrel en
smakelijke bites. Een
speciale geluidsabsorberende laag rondom de
bowlingmachines zorgt
voor een sterk gereduceerd
geluid in de zaal, zodat een
normaal gesprek tijdens de
activiteit mogelijk is.”

DEKKER ZOETERMEER
Scheglaan 12
2718 KZ Zoetermeer
T 079 - 368 42 42
E info@dekkerzoetermeer.nl
W www.facebook.com/dekkerzoetermeer/
W www.luckysbowling.nl

Die witte sneakers of nieuwe hakken
schoon houden. In het begin lukt het
nog wel, maar na een tijdje wordt het
een hels karwei. Op den duur wordt
de schoen vuiler en vuiler tot je het
paar op een gegeven moment niet
meer aantrekt. Nergens voor nodig!
Ga met je stappers op tijd langs bij
Schoenmakerij Tico!

ZOETERMEER

TICO MAAKT JOUW
SCHOENEN ALS NIEUW!
Sinds een maand staat de revolutionaire stoomreiniger, met de indrukwekkende naam Scarpa
Vapor, bij de vestiging van Tico Schoenmakerij
in winkelcentrum Meerzicht. Het professionele
apparaat werd door Tico en zijn team ontdekt
op een beurs. Na wat onderzoek en testen
werd de Scarpa Vapor aangeschaft, waarmee
Schoenmakerij Tico de enige is in Zoetermeer.
Hoe het precies werkt? De Scarpa Vapor is een
speciale machine voor het reinigen van alle
soorten schoenen. Stoom zorgt ervoor dat het
vuil loslaat van bijvoorbeeld leer of suède en
kan de meeste vlekken verwijderen. En dat
voor prijzen vanaf slechts 15 euro.
RESULTAAT IS VERBLUFFEND
Het apparaat maakt jouw schoenen van binnen
en buiten compleet schoon. Door stoom met
een reinigingsmiddel te injecteren en vervolgens met een speciale borstel te bewerken, kan
de stoomreiniger vuil oplossen en verwijderen.
“Soms zijn schoenen zo vuil dat we ze in twee
etappes moeten reinigen, maar het resultaat
is altijd verbluffend”, vertelt Tico, terwijl hij de
stoomreiniger demonstreert. “Het werkt ook
verslavend. Als je eenmaal begint, kun je niet
meer stoppen. We willen de schoen als nieuw
krijgen. Ideaal voor als bijvoorbeeld dure
schoenen die vies zijn geworden na een avondje stappen en weer een tijdje de kast ingaan.”

DROGEN EN BACTERIËN DODEN
Naast de stoomreiniger heeft de Scarpa Vapor
ook een droogkast. De schoenen worden daarin op een veilige manier gedroogd en tegelijkertijd gedesinfecteerd. Hete lucht zorgt ervoor
dat de schoenen snel drogen en dat leer zacht
blijft. De ingebouwde ozonlamp zorgt voor eliminatie van bacteriën en laat zelfs nare geurtjes
verdwijnen.
VOOR AAN DE MUUR
De stoomreiniger is niet de enige vernieuwing
in Meerzicht. Ook hangt er aan de muur een
nieuwe collectie naam-, huisnummer- en bedrijfsborden. Deze zijn van echt glas en worden
speciaal op maat gemaakt. Zo kan je de kleuren

van het glas, de vorm en letters bepalen uit
twaalf kleuren. De borden zijn ongevoelig voor
weersomstandigheden en bovendien heb je
garantie tot het glasplaatje thuis aan de muur
hangt!
OPLEIDING
Tico leert Zoetermeerse hangjongeren wekelijks
het vak schoenmaken, maar onlangs is Tico
met zijn erkend leerbedrijf een ouderenproject
gestart. Hiermee kunnen ouderen boven de
50 jaar een opleiding tot schoenmaker volgen.
Tico is niet voor niets meesterschoenmaker!

SCHOENMAKERIJ TICO
Bij de vestigingen in het Stadshart, Oosterheem en Meerzicht kunt u terecht voor het
ambachtelijk herstellen van (wandel)schoenen.
Luxemburglaan 150
2711 EH Zoetermeer
T 079 - 360 80 96
W www.meesterschoenmakertico.nl

Stadshart
7 dagen per
week open!
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MijnZaakZoetermeer • Fotografie: Graphixphotos.nl • Tekst: Angela Puggioni, Adrie Urgert en Silvester van der Hansz • Oplage 40.000 ex. • 6e jaargang • 2019
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Volg je trouw de foodbloggers
op Instagram, dan vliegen de
eiwitshakes en komkommersoepjes
met avocado je om de oren. Maar
wat koop je zélf voor het avondeten vanavond, als je gezond en
lekker wilt eten? In de jungle die
de supermarkt heet, neemt
gewichtsconsulent Judith Bosch
je mee op Supermarkt-safari.
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Durf jĳ mee op
Supermarkt-safari?
“Zo’n 70 procent van de producten die je in de
supermarkt vindt, is bewerkt voedsel”, vertelt
Judith. “Denk maar eens aan de pakjes en
zakjes, de verpakte tussendoortjes en de
ontbijtgranen, daarin zitten veel onnodige suikers, vet of zout. Tijdens de supermarkt-safari
leer ik je één-op-één hoe je gezonde keuzes
kunt maken in dat oerwoud van producten.”
STAP VOOR STAP
Judith, van huis uit verpleegkundige, begon
jaren geleden met de opleiding tot gewichtsconsulent toen de getallen op haar eigen
weegschaal een dieptepunt hadden bereikt.
“Deze opleiding gaf mij veel inzicht in voeding
en mijn eigen gedrag. Stap voor stap heb ik
toen veranderingen in mijn leven doorgevoerd.
En dat is precies wat ik mijn cliënten wil laten
zien: pak het niet te groots aan, maar voer
gewoon stap voor stap kleine veranderingen
door. Ik kan je daarbij als gewichtsconsulent
begeleiden, maar je kunt ook eenmalig een
supermarkt-safari bij mij boeken.”
OP SAFARI DOOR DE SUPERMARKT
Die begint al voor je één stap in de supermarkt
hebt gezet. Judith vraagt je namelijk om haar
een lijstje te sturen met alle boodschappen

die je de week ervoor hebt gekocht. “Zo krijg
ik een goed beeld welke producten je lekker
vindt en kan ik de safari-route alvast goed
voorbereiden. Wist je dat supermarkten al
hun gezonde producten aan de buitenkant
plaatsen, en de wat ongezondere maar oh zo
lekkere producten precies op jouw route
dwars door de supermarkt? Tijdens de safari
lopen we samen door de buurtsuper. Ik leer je
hoe je etiketten kunt lezen en waar je op kunt
letten, zodat je in het vervolg zelf betere en

bewustere keuzes kunt
maken.”
WINNARES ONDERNEMERSSCHOOL
ZOETERMEER
Het idee van de supermarkt-safari is niet
zomaar ontstaan. Afgelopen november volgde
Judith de 10-weekse opleiding aan de Ondernemersschool Zoetermeer en won zij de 1e prijs
voor de beste ondernemerspitch. Inmiddels zijn
er al veel enthousiaste safarigangers. Durf jij
ook een keer mee, dan biedt Judith in de
maanden september en oktober een korting
van vijf euro per persoon aan.

EVENWICHT

FOTOGRAFIE OP LOCATIE PLUS VERHEUL BENTHUIZEN

IN SEPTEMBER EN OKTOBER
5 EURO KORTING OP EEN SUPERMARKT-SAFARI
Geldig in september en oktober 2019

Geen crashdieet, geen vermageren en geen
onhaalbare doelen. Bij gewichtsconsulent
Judith Bosch gaat het vooral om anders eten,
beter geïnformeerd zijn, je (emotionele) valkuilen begrijpen en de balans vinden tussen
verleiding en verandering. Met haar bedrijf
Evenwicht won zij de pitchwedstrijd van de
vierde editie van de Ondernemersschool
Zoetermeer. Judith helpt ook jou graag verder
met het vinden van een nieuw evenwicht.
Cesar Franckrode 3
2717 BA Zoetermeer (wijk 17 Buytenwegh)
T 06 - 245 713 45
E judith.bosch@evenwicht.info
W www.evenwicht.info

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.”
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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 schoonheidsspecialiste 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
producten van !QMS doen wat ik beloof. Je
kunt er de klok zelfs mee terugdraaien!”
HET GEHEIM
!QMS Medicosmetics is een revolutionaire
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

!QMS MEDICOSMETICS
• Revolutionaire behandelmethode
met zuurstof en collageen
• Onderscheiden met internationale prijzen
• Ontwikkeld door plastisch chirurg Dr. Schulte

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.”
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. Schoonheidsspecialistes 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 Detox.
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.

BELLE & BEAU MEDICOSMETICS

STRALEND DE ZOMER DOOR!
Boek dan nu een anti-aging kennismakingskuur, bestaande uit 3 behandelingen, met
de !QMS producten en behandeltechnieken. Voor de lezers van ‘Mijn Zaak Zoetermeer’,
op vertoon van deze coupon, 3 behandelingen voor € 159,-. (ter waarde van € 265,50).
Geldig t/m 31 oktober 2019 I Per behandeling duurt het ca. 1,5 uur.

Azobéhout 2
2719 MN Zoetermeer
(wijk 19 Rokkeveen)
T 079 - 361 00 65
E info@bbmedicosmetics.nl
W www.bbmedicosmetics.nl

HOGE RAAD OPENT DEUR
VOOR VRIJSTELLING VAN
BOX 3 HEFFING, MAAK BEZWAAR!

COLUMN WIL KEULERS
W.P. Keulers
Wijnkamp & Keulers Fiscaal Juristen Zoetermeer B.V.

De Hoge Raad heeft op 14 juni 2019 beslist dat een belastingplichtige, die een buitensporig zware last
ondervindt van box 3 (vermogensrendements)heffingen op spaargeld en beleggingen, met succes een beroep
kan doen op de verdragsbescherming in het EVRM van eigendom. Dit kan betekenen dat de aanslag met box
3 heffing wordt vernietigd. Er moet wel worden aangetoond dat de belasting een “buitensporig zware last” is
voor een belastingplichtige. Dat zal niet zo snel aan de orde zijn, niettemin gaat deze beoordeling verder dan
alleen het in aanmerking nemen van de jaarlijkse inkomsten uit box 2 en box 1.
Naar onze visie zouden diegenen die voor hun
levensonderhoud afhankelijk zijn van opgespaard
vermogen bij uitholling van het vermogen door
belastingheffing wel eens een buitensporige
last kunnen ondervinden. Het loont de moeite
om die discussie met de fiscus nog maar eens
aan te gaan, dat kan in de vorm van bezwaar
tegen de aanslag IB, ook al zou die volgens de
eigen aangifte worden of zijn opgelegd.

WET AN SICH KAN NIET WORDEN
GETOETST DOOR DE HOGE RAAD
Hoewel de Hoge Raad (HR) de box 3 bepalingen in de wet IB om formele redenen niet terzijde kan stellen (de HR kan de wetgever niet
corrigeren) en dus de procedures door de
appellanten zijn verloren, is de boodschap van
de HR onmiskenbaar.

RENDEMENT SPAARREKENING KAN
UITGANGSPUNT ZIJN
Van een belastingplichtige kan niet worden verlangd, dat hij risicovol belegt in aandelen e.d.
op straffe van uitholling van zijn vermogen door
de fiscus. Met andere woorden het argument
van de minister dat iedereen gemakkelijk 4%
rendement kan halen, mits je maar zo slim was
en bent om met meer risico te lopen door in
aandelen en dergelijke te beleggen, vindt geen
steun bij de Hoge Raad. Spaargeld kan best de
benchmark zijn en is wel degelijk het uitgangspunt bij de bepaling of de vastgestelde rendementen haalbaar zijn. Dat blijkt in 2013 en 2014
niet het geval geweest te zijn, aldus de HR.

VEEG UIT DE PAN
Het oordeel van de HR is een veeg uit de pan
voor de Tweede Kamer, Regering en vooral het
Ministerie van Financiën. Het oordeel van de
Hoge Raad geeft aan dat de overheid de burgerrechten inzake bescherming van eigendom
bij belasting heffen serieus moet gaan nemen.
Belasting heffen op basis van ficties heeft zijn
grenzen. Als het op onteigening gaat lijken, is
dat een brug te ver.

PYRRUSOVERWINNING FISCUS
De Hoge Raad zet dus, hoewel de procedures

door de belastingplichtigen zijn verloren, in
zijn motivering de deur wijd open voor iedere
belastingplichtige om met kans op succes bezwaar te maken en zijn individuele positie ter
beoordeling voor te leggen. Dat geldt dus
ook voor de bezwaren, die nu lopen over
2013 en 2014, deze arresten betekenen dus
niet “einde verhaal”, ga dus niet akkoord met
een afwijzing van de inspecteur op basis van
deze arresten. De al gemaakte bezwaren zullen wel moeten worden aangevuld en ook
nieuwe bezwaren zullen inhoudelijk goed gemotiveerd moeten zijn. Dat moet op basis van
feiten en omstandigheden, die een belastingplichtige zelve aangaan. Het gaat er dus om
dat ieder voor zich in zijn geval aantoont dat
sprake is van een buitensporig zware last. De
vraag is wat onder een “buitensporig zware
last” moet worden verstaan. Hoe dan ook is
dat voor iedereen verschillend. De Hoge Raad
lijkt aan de hand van de inkomsten uit andere
bronnen in een bepaald jaar te willen beoordelen.

VERMOGEN MET EEN DOEL, BUITENSPORIGE LAST
Als sprake is van vermogen met een doel, bijvoorbeeld pensioen of lijfrenteuitkeringen of
om in levensonderhoud te voorzien, bijvoorbeeld na het toegebracht zijn van letsel, dan
zou de instandhouding van dit vermogen mede
worden bepaald door sterftekansen, (reken)
rente en eventuele kostenopslagen om van indexeringen nog maar te zwijgen.

VERMOGENSRENDEMENT
Als rendement zou bestaan uit rente en vermogenswinst, dan is de vraag wat er moet gebeuren bij negatief rendement. Zou niet sprake
kunnen zijn van een “buitensporig zware last”
als het vermogen niet (meer) voldoende is, om
het doel te kunnen vervullen waarvoor het vermogen in stand gehouden moet worden?

De dienstverlening omvat fiscale- en juridische dienstverlening. Tax-planning op het gebied van inkomstenbelasting
vennootschapsbelasting, successierecht, btw en overdrachtsbelasting is een belangrijk onderdeel. Verder wordt
deze dienstverlening geïntegreerd met adviezen op juridisch en financieel gebied. Waar nodig kunnen zowel op
gebied van belastingrecht en bestuursrecht alle juridische procedures gevoerd worden tot in hoogste instantie.

Stel nu, dat iemand die geen of onvoldoende
pensioen heeft en na zijn werkzaam leven zal
moeten leven van zijn vermogen en pakweg 48
jaar is, en hij heeft € 500.000 gespaard o.i.d.
Wat zou daar dan van over zijn als hij op 68-jarige leeftijd AOW krijgt. Alsdan zou de combinatie geen rente, inflatie en 1,34 % - 1,68% bij
vermogens boven pakweg € 160.000 tot een
uitholling leiden van ca 1% per jaar. Bij een vermogen van € 500.000 bedraagt de uitholling €
140.000 door het inmiddels progressieve tarief
in box 3, dit alles bij ca 2% inflatie per jaar gedurende de 20 jaar.
Om deze uitholling op te vangen moet dus 1%
van € 500.000 dus € 5.000 extra worden gespaard van het netto-inkomen om de vermogensachteruitgang te stoppen. Let wel, voor
die € 5.000 extra sparen moet eerst bruto-inkomen worden verdiend en voorts wordt de besparing ook nog weer extra belast in box 3. Dit
alles zou bij een vermogen op 48-jarige leeftijd
een cumulatieve “rekenrente” opleveren van
3,34% - 3,68% per jaar en wel het eerste jaar bij
€ 500.000 ca 3,5% ofwel € 17.500 van het netto- inkomen.
Dit is maar een ruw rekenvoorbeeld, er zijn
complexere denkbaar. Niettemin is duidelijk
dat sparen met als doel het vormen of in standhouden van vermogen als appel voor de dorst
erg duur is geworden.

TOT SLOT
Enig leedvermaak ten opzichte van het Ministerie van Financiën is niet te onderdrukken, boontje komt om zijn loontje. Slechte onrechtvaardige wetgeving leidt tot weerstand. Dit is het
enige verzet dat ouderen, zelfstandigen en diegenen die moeten leven van vermogen kunnen
bieden tegen te hoge belastingdruk. De tariefverandering, die onlangs door verandering in
de wet IB tot stand is gebracht, was halfhartig
en is onvoldoende. Ik heb geen medelijden
met de forse werklast die voor de fiscus ontstaat, het Ministerie van Financiën had al lang
met iets anders moeten komen.

Wij zijn verhuisd naar de Baron de Coubertinlaan 6
te Zoetermeer. Correspondentieadres:
Postbus 289, 2700 AG Zoetermeer.
Het telefoonnummer is ongewijzigd.
Het telefoonnummer van de advocatenlijn
is gewijzigd in 06 - 124 125 93.
Wijnkamp & Keulers
Baron de Coubertinlaan 6, 2719 EL Zoetermeer
079 - 342 85 55 • wijnkamp@keulers.nl • www.keulers.nl

De zomer is voorbij!
Nog tijd genoeg om voor het einde van het jaar
uw persoonlijke zaken bij de notaris te regelen.

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

Verkoper géén kosten doorhaling
1e hypotheekrecht en volmacht bij
aanlevering koopcontract nieuwe woning!

De oude aardappelschuur aan de
Edisonstraat maakt binnenkort
plaats voor een eigentijds bedrijfsverzamelgebouw. Van der Kooy
Vastgoed is momenteel druk bezig
met de ontwikkeling van 20
bedrijfsunits aan de Edisonstraat
in Zoetermeer. Er is veel interesse,
dus wees er snel bij!

ZOETERMEER

VAN OUDE SCHUUR
NAAR MODERNE
BEDRĲFSUNITS
Het nieuwe project aan de Edisonstraat bestaat
uit 20 bedrijfsunits op bedrijventerrein Zoeterhage. In het project genaamd: ‘Edison Bedrijfsunits’ , variëren de begane grondvloeren vanaf
47 m² tot 120 m², exclusief entresolvloer. Daarnaast voldoen de units aan de laatste duurzaamheidseisen, worden zonder gasaansluiting
opgeleverd en zijn via aantrekkelijke geprijsde
meerwerkopties te voorzien van onder andere
zonnepanelen. Door de hoogwaardige isolatie
zijn de units uitstekend geschikt om te verwarmen en te koelen door een warmtepompinstallatie. De prijzen beginnen vanaf €115.000 v.o.n..
UITSTRALING
Het complex wordt afgewerkt met hoogwaardige gevelelementen, aangevuld met gevel-

metselwerk. Deze afwerking zorgt voor een
unieke uitstraling en waardevastheid in de
toekomst. Overigens beschikt elke unit over
tenminste één eigen parkeerplek en is er
gekozen voor chique straatwerk. Al deze
voordelen leiden tot veel interesse van diverse
ondernemers en beleggers uit Zoetermeer,
maar ook buiten de stad.
UITSTEKEND BEREIKBAAR
Bedrijventerrein Zoeterhage ligt tussen de
woonwijken Seghwaert, Oosterheem en aan de
doorgaande wegen die in verbinding staan met
de A12. Via deze wegen zijn de snelwegen uitstekend bereikbaar voor bezoekers, leveranciers en medewerkers. Ook de bushalte en de
RandstadRail liggen op loopafstand. Hiermee is

reizen naar het centrum van Zoetermeer, Den
Haag en het treinstation erg gemakkelijk. Digitaal zijn de units ook snel bereikbaar, door aangesloten te worden op de glasvezelverbindingen
van GlasnetZoetermeer. Ideaal en lekker snel!
VAN DER KOOY VASTGOED
Kijk voor meer informatie op de website
www.edisonbedrijfsunits.nl. En wie weet ben jij
voor de zomer van 2020 een bedrijfsunit rijker!
Willem Dreeslaan 436
2729 NK Zoetermeer
T 079 - 331 0 331
E info@vdk.nl

Het was een dag die ze niet snel zullen
vergeten. Dankzij Van der Kooy Vastgoed
kon afgelopen juli meester schoenmaker
Tico Roozendaal met vijftig jongeren gratis
over de langste stormbaan van Nederland.
Dat betekende 400 meter lang klimmen,
klauteren, vallen en opstaan op de stormbaan van Gamecity, dat drie jaar geleden
werd overgenomen en vernieuwd
door Van der Kooy Vastgoed.

Een onvergetelĳke dag dankzĳ Van der Kooy Vastgoed

Op een zonnige dag in juli genoten de door
Tico geselecteerde jongeren volop. “En wij
vonden het superleuk om Tico en deze jongeren
deze dag te gunnen”, vertelt Wim van der Kooij
jr. “Wij wilden graag dit goede doel steunen. Tico
doet veel voor Zoetermeer en wij willen graag
ook maatschappelijk iets terugdoen voor de
stad. Dat kon in dit geval goed met het Stormbaan Festival. We hebben alleen maar positieve
reacties gekregen van Tico en de jeugd.”
Ook dit jaar was de stormbaan weer te vinden
langs de Oostweg, achter Game-City. Het evenement was dit jaar voorzien van een foodcourt

met bar en foodtruck om tussen de run’s door
te genieten van lekker eten en wat te drinken.
“Ideaal om toe te kijken en te genieten van een
hapje en een drankje. Vanwege het warme weer
had Game-City extra maatregelen getroffen,
zoals een waterattractie en extra waterpunten.”
Eerder mochten zo’n 60 kinderen van serviceclub Kiwanis de stormbaan openen. Na afloop
was er een ijsje, zonnebril, snoepjes en een
T-shirt voor hen. De opening werd verricht door
de wethouders Margreet van Driel en Robin
Paalvast. Game-City Zoetermeer kijkt terug op
een geslaagde editie van het Stormbaan Festival.

VAN DER KOOY VASTGOED
Van der Kooy Vastgoed onderneemt in vastgoed. Het bedrijf investeert en ontwikkelt
commercieel vastgoed en woningen.

Ontmoeten,
kennis delen,
samenwerken
en zaken doen
Ma mei
16 sept.
“MeerTalk
Puur Legal:
Netwerken”,
ondernemers
netwerkbijeenkomst.
16
- Let’s
When
legal meets
business
Din
17
sept.
“Hoe
ondernemend
bent
u
als
het
gaat
om
uw
oudedagsvoorziening?”
21 mei - Kennissessie “Durf te Vragen”
Woejuni
25 sept.
“Back to Business”,
Zoetermeerse Zakenvrouwen.
19
- Zoetermeerse
Zakenvrouwen:
Don 26 sept. “Alles
“Meer Puur
ondernemers netwerkbijeenkomst.
overNetwerken”,
online zichtbaarheid”

Kijk op www.tzho.nl/agenda

tel. (079) 346 97 00
e-mail info@tzho.nl
www.tzho.nl
bezoekadres Markt 3, 2711 CZ Zoetermeer
postbus 15, 2700 AA Zoetermeer

Droom jij van een eigen kapsalon, maar beschik je niet over startkapitaal? Grijp dan nu je kans bij Hafez Hairstyling!
Als ervaren allround hairstylist bepaal je je eigen salaris en verricht je werkzaamheden als “eigen baas”? Just do it!

WIL JIJ ALS ALLROUND HAIRSTYLIST (M/V)
GOED GELD VERDIENEN BIJ HAFEZ HAIRSTYLING?

DAN ZĲN WĲ OP
ZOEK NAAR JOU!
BEN JIJ?
• Ambitieus
• Een ervaren allround hairstylist
• Stressbestendig
• Ondernemend
• Enthousiast & gezellig
WIL JIJ?
• Eigen baas zijn
• Juiste kapsels creëren
• Na overleg zelf je werktijden bepalen
• Een goede boterham verdienen

WIJ BIEDEN JOU:
• Een eigen stoel
• De faciliteiten van een professioneel ingerichte kapsalon
• Samenwerking met een gezellig,
supergemotiveerd team
• Een droomkans!

Sommige kansen laat je niet liggen!

BEN JIJ ENTHOUSIAST?
Neem dan vrijblijvend contact op met Hafez Derees voor meer informatie over deze kans:
079 - 362 59 00. Schriftelijk reageren kan natuurlijk ook. Stuur je motivatiebrief en/of CV
naar hafez@live.nl of kom gewoon gezellig langs om de mogelijkheden te bespreken.

RECTIFICATIE
In de juni editie van Mijn Zaak Zoetermeer is per abuis in het artikel van Spark een foutief
logo geplaatst. Bij deze plaatsen wij het juiste logo van Spark. Spark heeft alle expertise
in huis om jouw doelen te behalen: personal trainers, fysiotherapeuten en diëtisten.
KORAALROOD 17 • 2718 SB ZOETERMEER • 06 - 39 79 89 99 • HALLO@SPARKFYSIOTHERAPIE.NL • WWW.SPARKPT.NL

Aburahout 1 A
2719 MX Zoetermeer
079 - 362 59 00
hafez@live.nl
www.hafezhairstyling.nl
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Vanaf €169,- p.m. (excl.btw)

FLEXWERKEN IN
ZOETERMEER
WWW.CROWN-BC.NL

CROWN BUSINESS
CENTER ZOETERMEER

Jouw flexwerkplek in Zoetermeer
Crown Business Center Zoetermeer biedt
flexwerkplekken voor een vast bedrag per maand

Ben jij
ondernemer en
op zoek naar
een flexibele
werkplek?

aan. Je contract is maandelijks opzegbaar; je hebt
dus geen verplichtingen voor langere termijn.
Ontdek de voordelen
• Flexwerkplekken per direct beschikbaar
• Vanaf €169,- (excl.btw) per maand!
• Contract maandelijks opzegbaar
• 1 min. loopafstand vanaf Station Zoetermeer
• Voordelig huren van vergaderzalen

Meer informatie?
Neem vrijblijvend contact op via: www.crown-bc.nl
of bel: 071 - 405 15 00.
Adres
Crown Business Center Zoetermeer
Boerhaavelaan 40 | 2713 HX

