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Rollen, zitten, staan, lopen, klimmen, 
tekenen en schrijven. Bij de meeste kinderen 
ontwikkelen deze motorische vaardigheden 
zich als vanzelfsprekend. Helaas zijn er ook 
kinderen waarbij deze vaardigheden zich niet 
optimaal ontwikkelen. Er kan dan sprake zijn 
van een motorische ontwikkelingsachterstand 
of een probleem in de prikkelverwerking. Zo 
kunnen schoolgaande kinderen bijvoorbeeld 
niet goed meekomen in de klas en/of bij sport 
en spel. Adequate behandeling door de kinder-
fysiotherapeut is essentieel. Probleemloos 
bewegen moet namelijk voor alle kinderen 
de gewoonste zaak van de wereld zijn.

Na de reguliere opleiding fysiotherapie beslo-
ten Daniëlle Veenstra-Van der Plas en Maayke 
Zwegers zich te specialiseren in kinderfysio-
therapie. Vervolgens werkten ze jarenlang 
samen als kinderfysiotherapeut bij een kinder-
fysiotherapiepraktijk in Den Haag. Ze consta-
teerden, door contacten met o.a. kinderdag-
verblijven en basisscholen, dat de vraag naar 
kinderfysiotherapie in hun woonstad Zoeter-
meer groeide. “Drie jaar geleden trokken we 
de stoute schoenen aan en startten we Kinder-
fysiotherapie Groei! aan het Beatrijspad schuin 
tegenover het CKC. Het pand werd casco 
opgeleverd, zodat we onze praktijk precies 
volgens eigen inzichten konden inrichten,” 
vertelt Daniëlle. “Zo hebben we twee ruimtes 
met volop lichtinval en hoge plafonds gecreëerd 
die veel bewegingsmogelijkheden bieden om 
de behandeling optimaal uit te voeren. “Het 
lijkt wel een gymzaal!” is een veelgehoorde 
reactie van kinderen die hier voor het eerst 
komen. Bovendien zijn alle materialen die we 
voor onze specifieke oefeningen gebruiken 

heel herkenbaar. De praktijkruimtes stralen dan 
ook een vertrouwd gevoel uit,” vervolgt Maayke.

WE KIJKEN HEEL GERICHT NAAR HET 
INDIVIDUELE KIND
“De naam Kinderfysiotherapie Groei! geeft 
precies aan waar we voor staan. We willen 
kinderen van 0 tot 18 jaar helpen met de groei 
van hun motorische ontwikkeling. Er zijn veel 
hulpvragen en indicaties. Zo zien we baby’s met 
een bepaalde voorkeurshouding waardoor een 
afgeplat hoofdje kan ontstaan. Bij andere baby’s 

zijn er vragen over veel en 
ontroostbaar huilen. Bij 
peuters en kleuters kan de 
ontwikkeling van de grove 
en fijne motoriek stroef 
verlopen. Ze bewegen 
bijvoorbeeld wat houterig 
of hebben moeite met knip-
pen, knutselen, tekenen of 
het voorbereidend schrijven. 
Verder zien we basisschool-
leerlingen met concentratie- 
en/of schrijfproblemen. 
Vanaf de tienerleeftijd zien 
we juist meer kinderen met 
specifieke pijn- en sport-
gerelateerde klachten. 

Hulpvragen en indicaties worden samen met de 
ouder(s) en het kind tijdens de intake in kaart 
gebracht. Wat is er aan de hand en wat is de 
voorgeschiedenis? Hoe beweegt het kind zich 
en wat zijn mogelijke (lichamelijke) oorzaken? 
Iedere indicatie is uniek en vereist een individuele 
aanpak!” 

SAMENWERKING RESULTEERT IN 
OPTIMAAL HERSTEL
“Natuurlijk staat optimaal herstel van het kind 
centraal. Daarbij speelt de omgeving een be-
langrijke rol. Als het noodzakelijk is, werken we 
niet alleen samen met andere zorgdisciplines 
zoals osteopathie, podotherapie, logopedie en 
het consultatiebureau, maar onder andere ook 
met scholen, opvoedpoli, sportverenigingen en 
kinderdagverblijven. De therapie, waar ouders 
bij voorkeur bij aanwezig zijn, bestaat uit diverse 
adviezen en oefeningen die afgestemd zijn op 
de klachten en de cognitieve ontwikkeling. Wat 
kunt u verwachten en hoe kunt u bepaalde 
bewegingen stimuleren in de eigen omgeving 
om ze uit te dagen? Twijfelt u of kinderfysio-
therapie passend is bij uw hulpvraag? Neem 
dan vrijblijvend contact met ons op. Vanuit de 
basisverzekering wordt kinderfysiotherapie 
volledig vergoed voor alle kinderen tot 18 jaar.”

KINDERFYSIOTHERAPIE GROEI!

Beatrijspad 2
2722 ZP Zoetermeer
T 079 - 362 92 47
E info@kinderfysiotherapiegroei.nl
W www.kinderfysiotherapiegroei.nl
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HOME WOONCONCEPTEN
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(1e verdieping)
2713 RB Zoetermeer
T 079 - 2340 777
E info@homewoonconcepten.nl
W www.homewoonconcepten.nl
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Vier jaar geleden startte Mark van Es zijn vloeren-
speciaalzaak All In Floorstore volgens een concept. 
“De vloer is de basis van het huis en moet vele jaren 
meegaan. De juiste vloer kiezen is een lastige beslissing. 
Sfeerproeven op locatie is essentieel. Uitstraling en 
gebruikersgemak moeten naadloos aansluiten bij klanten-
wensen. Welke vloer past het best bij de verwachtingen? 
Daar draait het om! We willen realistische vloerideeën 
presenteren en een totaalconcept inclusief een all-in prijs. 
Onze klanten weten dus vooraf precies waar ze aan toe 
zijn en van het één kwam het ander,” vertelt Mark.

“De laatste jaren ontstond er steeds meer 
vraag naar vloerverwarmingssystemen met 
het oog op duurzaam stoken, een hoger rende-
ment en lagere kosten. Vorig jaar zijn we dan 
ook begonnen met Home Vloerverwarming. 
Na aanleg van het vloerverwarmingssysteem 
verwerken we de vloer op de juiste wijze reke-
ning houdend met de specifieke eigenschap-
pen. Verder werken we met eigen personeel. 
Een krachtenbundeling die resulteert in het 
aanbieden van een compleet vloerconcept, 
kwaliteit én continuïteit. Alle werkzaamheden 
hebben we namelijk in eigen beheer: van het 
afbreken en afvoeren van de oude vloer tot en 
met de plaatsing en de afwerking van de nieu-
we vloer. Er is dus één aanspreekpunt en dat 
ervaart men als zeer prettig. Vloerverwarming 
levert naast comfortabel en duurzaam woon-
genot ook meer inrichtingsmogelijkheden op 
door verwijdering van de radiatoren.”  

VAN HET ÉÉN KWAM HET ANDER!
“Mensen zien dat hun vloerproject vakkundig 
en gedisciplineerd begeleid wordt. Daardoor 
kregen we meer vraag naar andere werkzaam-
heden zoals stuc- en schilderwerk en voorberei-
dend installatiewerk voor de nieuwe badkamer 
en/of keuken. Optische verfraaiing en een 
moderne uitstraling realiseren we door de 
plaatsing van zwarte staallookdeuren en kozijnen 
die nu helemaal hot zijn. Van het één kwam het 
ander. Naast All In Floorstore & Home Vloer-
verwarming biedt Homewoonconcepten het 
totaalplaatje waaronder al onze  renovatiewerk-
zaamheden gebundeld zijn. Op papier zijn we 
nog drie verschillende concepten onder één 
dak, maar eind 2019 treden we naar buiten onder 

één naam Homewoonconcepten inclusief onze 
nieuwe website: www.homewoonconcepten.nl 
die nu in ontwikkeling is.” 

ECOLOGISCH VERANTWOORD
“We denken vooruit en willen ecologisch ver-
antwoord bezig zijn. Hoe voer je bijvoorbeeld 
materialen duurzaam af? Welke vloeren zijn 
ecologisch gezien de beste optie? We leveren 
bijvoorbeeld uitsluitend pvc-vloeren van 100% 
nieuw pvc en weekmakervrij. Dat betekent dat 

er geen chemische 
stoffen in verwerkt 
zijn die door de 
vloerverwarming 
vrij kunnen ko-
men. Een andere 
verwarmingsme-
thode wordt ook 
steeds belangrijker. Zo leggen 
we vloerverwarming aan waarmee men op la-
gere temperatuur kan stoken. We brengen dus 
de cv-temperatuur van de ketel naar beneden, 
zonder vermindering van de warme-afgifte. 
Onze vloerverwarmingssystemen zijn ook ge-
schikt voor warmtepompen die al op een veel 
lagere temperatuur functioneren. Als men in de 
toekomst een warmtepomp wil, dan is het door 
ons geïnstalleerde vloerverwarmingssysteem er 
klaar voor. Tot slot kunnen we concurreren met 
de grote bouwmarkten door het inkoopvoor-
deel van de grote fabrikanten. Nieuwsgierig? 
Kom gerust langs en ontdek de vele opties!”

WANNEER KIES JĲ  VOOR 
ÉÉN GROTE RADIATOR?

REGEREN IS VOORUITZIEN 
RESULTEERDE IN VL LOGISTIEK!

De focus op klantvriendelijkheid en 
servicegerichtheid heeft het 
ambitieuze en sympathieke 
familiebedrijf onder leiding van 
Debby, René en Aron van Leen geen 
windeieren opgeleverd. Sinds 2002 
timmert de geoliede machine voor 
de dagelijkse post- en pakket-
bezorging keihard aan de weg. 
Het partnership in 2014 met DHL 
resulteerde in een explosieve groei 
van pakketbezorging. Met een 
aanzienlijk groter pand aan de 
Spectrumlaan in Bleiswijk leek VL 
Mailservice klaar voor de toekomst. 
Niets is echter minder waar. De 
naamsverandering van VL Mailservice 
naar VL Logistiek luidt namelijk een 
totaal nieuw tijdperk op het gebied 
van pakketbezorging in!

ZOETERMEER

“Door veranderingen in de markt stoppen we 
eind oktober definitief met postbezorging. We 
gaan ons volledig focussen op pakketbezorging,” 
vertelt directeur Aron van Leen die inmiddels 
het complete operationele proces op de werk-
vloer aanstuurt. Zijn ouders René en Debby van 
Leen houden zich o.a. bezig met administratieve 
werkzaamheden en het opzetten/ombouwen 
van DHL Parcel vestigingen. Aron: “We zijn 
DHL-dealer en dat levert voor ondernemers 
interessante tarieven en opties op. Zo kunnen 
we alles versturen via onze eigen netwerken 
rekening houdend met de klantenbehoeften. 
DHL-vestigingen bevinden zich namelijk in alle 
landen van de wereld. De strategie, kwaliteit en 
het stukje winkelgevoel dat wij als DHL-dealer 
met onze pakketbezorging willen overbrengen 
blijft zo gewaarborgd. Daarnaast zijn we bezig 
om met DHL-Nederland een nieuwe vestiging 
in de regio neer te zetten die compleet geënt 
is op ons marktgebied.”   

TOTAAL NIEUW CONCEPT 
“Binnen anderhalf jaar zijn we dus weer uit ons 
jasje gegroeid. Op een kavel van 5.000 tot 
10.000 m2 willen we een totaal nieuw concept 
neerzetten met een service- en een consumen-
tencenter. Het concept dat in samenwerking 
met DHL tot stand is gekomen inclusief de fi-

nanciering is volledig rond. We wachten echter 
op de bouwvergunning die wat vertraging op-
loopt i.v.m. de stikstofkwestie,” aldus Aron. 
“Het huidige netwerk moet veranderen,” ver-
volgt René. “Dat betekent dat er tussen de 
grote sorteercentra wat kleinere servicecenters 
moeten komen. VL Logistiek wordt het eerste 
servicecenter in Nederland. Naast het service-
center komt er een DHL-winkel voor bedrijven 
én consumenten. Bedrijven kunnen er met alle 
vragen over pakketbezorging terecht. Direct 
klantcontact werkt gewoon veel prettiger en 
efficiënter. Voor consumenten komt er een 
belevingswinkel. Zo kun je pakjes afgeven, 
bestelde kleding ophalen, passen in een aan-
trekkelijke setting en eventueel direct retour-
neren. Het ophalen van pakketjes moet een 
uitje worden inclusief het winkelgevoel.” 

RUGGENGRAAT CREËREN 
EN DUURZAAMHEID OPTIMALISEREN
“De verandering van het netwerksysteem is 
noodzakelijk om ruggengraat te creëren in 
Nederland. Zo kunnen we constant kwaliteit 
garanderen. Met de kleine depots is dat 
gewoon lastiger, omdat ze soms overbelast 
worden. We blijven dus groeien op alle fronten. 
Ons eigen personeel bestaat inmiddels uit 80 
betrokken medewerkers waaronder acht status-

houders die via het WerkgeversServicepunt 
Zoetermeer bij ons aan de slag zijn gegaan. 
Verder willen we in de toekomst volledig 
overstappen op een milieuvriendelijk elektrisch 
wagenpark. Op dit moment zijn we diverse 
merken aan het testen. Uiteraard worden onze 
pakketbezorgers nauw bij dit proces betrokken. 
Zaken als de actieradius, laadruimtecapaciteit 
en het (zit)comfort van het interieur spelen 
daarbij een belangrijke rol. Afhankelijk van de 
vergunningverlening willen we rond november 
2020 operationeel zijn. Pakketbezorging is in 
Nederland de gewoonste zaak van de wereld 
geworden en daar zijn we zijn dadelijk optimaal 
op voorbereid,” besluit Aron.

VL LOGISTIEK

Spectrumlaan 35
2665 NM Bleiswijk (Prismapark)
T 079 - 331 82 05
E vanleenservice@gmail.com
W www.dhl.nl

ARON EN RENÉ VAN LEEN

MIKE BODE (ASSISTENT DEPOT MANAGER)ROBBERT VAN DEN BURG (DEPOT MANAGER)
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MICRONEEDLING: HET GEHEIME WAPEN 
ACHTER EEN STRALENDE HUID

We weten het allemaal: ware 
schoonheid zit van binnen. 
Wie de natuur een handje 
wil helpen, laat zich 
‘microneedlen’. Minuscule 
naaldjes zijn het geheime 
wapen achter de stralende 
huid die na deze behandeling 
tevoorschijn komt. En 
waarom dat helemaal in de 
stijl is van Schoonheidssalon 
Azora, vertellen we je 
hieronder.

ZOETERMEER

Linda Boersma-Balk, schoonheidsspecialiste én 
eigenaresse van Azora, heeft een passie voor 
huidverbetering. “Maar dan wel op een natuur-
lijke manier”, vertelt zij gedreven. “In de salon 
werken we al jaren aan huidverbetering en 
anti-aging. Dat doen we niet met fillers of 
chemische behandelingen, maar met natuurlijke 
producten. We stimuleren de huid zó dat zij zelf 
aan het werk gaat. De microneedling-behande-
ling is daar een prachtig voorbeeld van. Door 
de prikjes van de micro-pen gaat de huid zelf 
collageen en elastine aanmaken. Al een dag 
later krijgt je gezicht zo’n mooie gloed. Er 
gebeurt echt iets en dat merk je.” 

WAT IS MICRONEEDLING EIGENLIJK?
Microneedling is een methode om je huid 
daadwerkelijk te verbeteren. De micro-pen 
maakt kleine beschadigingen in de huid, 
waardoor deze een boost krijgt om zichzelf te 

vernieuwen. De elastine en collagene vezels 
gaan van onder in de huid naar boven werken 
en vullen zo de rimpels en lijntjes op. Linda 
vertelt: “De behandeling is pijnloos, omdat de 
naaldjes heel fijn zijn en niet dieper gaan dan 
één millimeter. Tegelijkertijd is dat wél diep 
genoeg om effect te hebben. Daarom ziet je 
huid er na één behandeling al stralend en 
minder vermoeid uit.”

GLOW LIKE A STAR
Je kunt er bij Schoonheidssalon Azora ook voor 
kiezen om na de behandeling een BB glow te 
laten aanbrengen. Daarmee lijkt het alsof je een 
getinte BB-dagcrème op hebt, terwijl het onef-
fenheden zoals vlekjes, rode plekjes en adertjes 
direct minder zichtbaar maakt. “De BB glow kun 
je het beste in kuurverband doen, het zorgt voor 

een stralende gloed die ongeveer vier weken 
blijft zitten.”, licht Linda toe. 

PERSOONLIJKE AANDACHT
Linda en haar team van deskundige schoon-
heidsspecialisten staan zes dagen in de week 
klaar voor hun klanten. Linda vertelt enthousi-
ast: “We zijn gek van ons vak en willen ieder-
een een heerlijke behandeling geven, zodat 
je hier echt een momentje voor jezelf hebt.“ 
Wie de microneedling wel eens uit wil probe-
ren (een enkele keer of in een kuurtje van 

drie behande-
lingen), maakt 
nu gebruik 
van Azora’s 
kortingsactie...
en heeft deze 
lente een 
stralende huid!

SCHOONHEIDSSALON AZORA

Balthasarschans 9
2728 EP Zoetermeer
(wijk 28 Noordhove)
T 079 - 341 43 05 
E info@salonazora.nl 
W www.schoonheidssalonazora.nl

 Schoonheidssalon Azora

STRALENDE KORTINGSACTIE 
Wil je ook in korte tijd een gezond uitziende en stralende huid? Lezers van Mijn Zaak Zoetermeer 
die in oktober/november de microneedling-behandeling boeken, betalen nu slechts 55 euro 
i.p.v. 65 euro. Combineer je de behandeling mét de BB glow, dan betaal je 79,50 euro i.p.v. 
89 euro. Boek je meteen een kuurtje? Dan betaal je voor drie kuren MICRO 179,50 euro. 
De kuurprijs 3x MICRO en BB is 250 euro!
Speciale korting  |  Op vertoon van deze bon  |  Geldig in de maand oktober en november 2019

“Het effect van de 
microneedling-behandeling 

is direct zichtbaar”

ZOETERMEER

INDOFOODS 

Indofoods is het nieuwe concept met restaurant, 
bezorging, afhalen en catering. Traditionele 
Indonesische gerechten met verse ingrediënten, 
voor een betaalbare prijs. De keuken is geopend 
van dinsdag tot en met vrijdag van 11.30-20.00 
uur, zaterdag 12.00-21.00 uur en zondag van 
15.00-20.00 uur.

Wattstraat 48A, 2723 RC Zoetermeer
T 079 - 200 20 70
E info@indofoods.nl
W www.indofoods.nl

indofo
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VOLG ONS:
@indofoods079 

Ongeveer een half jaar geleden 
openden Bas Aartsen en Jeffrey 
Wener de onderneming Indofoods. 
Restaurant, catering, afhalen en 
bezorgen in één. Het nieuwe project 
sloeg direct aan bij liefhebbers, maar 
veel meer Zoetermeerders zouden 
de onvervalste Indonesische keuken, 
met traditionele smaken en verse 
ingrediënten, eens moeten proberen!

Indofoods, voor 
een snelle hap of 
uitgebreid rĳ sttafelen

Eigenlijk wilde je alleen ‘indo food’ afhalen, 
maar het is toch veel gezelliger om in het sfeer-
volle restaurant te eten? Dat is ook wat eigena-
ren Bas en Jeffrey graag zien. Gewoon gezellig 
aanschuiven bij Indofoods. Eet je vers gegrilde 
saté, broodje rendang of complete schotel 
direct op in het restaurantgedeelte. Dat is toch 
veel leuker dan thuis voor de buis? “Het is bij 
Indofoods heel laagdrempelig”, zegt Bas. 
“Onlangs at een dame aan de bar haar loempia 
met een glas wijn en nam de rest lekker mee 
naar huis. Zo ongedwongen is het bij ons. 
Er zijn zoveel mogelijkheden waarvan veel 
Zoetermeerders het bestaan niet weten. Even 
snel een hapje halen of uitgebreid rijsttafelen, 
het kan allemaal.”

OOK CHEF’S SPECIALS
Indofoods biedt herkenbare Indonesische ge-
rechten. Denk aan bites, zoals kippastei en spek-
koek, soepen, belegde broodjes, maar ook ver-
schillende schotels met nasi goreng, gado-gado 
en kip cashew én rijsttafels. In het restaurant kun 
je naast het gebruikelijke menu ook genieten 
van chef ’s specials, een wisselend assortiment 

à la carte gerechten, zoals krokant gebakken vis 
of buikspek. “Maar die zijn wel betaalbaar. Ze 
zijn gelijk aan de prijzen die we al hanteren, dus 
niet boven de 15 euro”, aldus Bas.

DE BESTE SATÉ
Wat dacht je van vers gegrilde saté van de 
speciale grill? Een betere manier om saté 
perfect te garen bestaat er niet. “Wij gaan 
voor kwaliteit en blijven verbeteren”, geeft 

Jeffrey aan. “Sinds kort bereiden we onze kip 
cashew zelfs à la carte, niet alleen voor het 
restaurant maar ook (thuis)bezorgd en afhaal, 
voor die extra knapperige bite. We krijgen 
reviews van klanten die nooit deze kwaliteit 
hadden verwacht, vooral bij het bezorgen niet. 
Je proeft de persoonlijke aandacht, dat zorgt 
voor restaurantkwaliteit in de huiskamer.” 

Indofoods kan zelfs een saté-, borrel-, nasi-, 
bamipan of schaal mini indosnacks verzorgen. 
Thuis de pan even opwarmen en klaar. Perfect 
voor als je visite hebt! Wat dacht je van een 
rijsttafel catering vanaf 15 personen bij jou 
thuis of op het werk?

DIT NEEM JE GRAAG MEE
 “We testen zelf de kwaliteit en nemen ook re-
gelmatig iets mee naar huis”, bekent Jeffrey. 
“Dat neem ik dan mee in een handige karton-
nen to-go-box. Die kun je zelf samenstellen en 
is handig voor onderweg.” Neem nasi, bami of 
lontong als basis en vul dat aan met groenten, 
vlees, vis of garnalen. Je kan zelf bepalen wat 

je erin meeneemt en je kunt vanaf 
zes euro al klaar zijn. Samen met 
je collega’s op kantoor of tijdens 
de ‘pauzewandeling’ genieten 
van het boxje vol Indonesische 
lekkernijen. Wanneer is het weer 
lunchtijd?

Tijdens de lunch 
genieten van een box vol 
Indonesische lekkernijen
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INDOFOODS 
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15.00-20.00 uur.

Wattstraat 48A, 2723 RC Zoetermeer
T 079 - 200 20 70
E info@indofoods.nl
W www.indofoods.nl
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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.

Willem Dreeslaan 436B 
2729 NK Zoetermeer 
T 06 - 270 535 90 
E info@maxhoortechniek.nl
W www.maxhoortechniek.nl

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 Neder-
land. Het zijn de beste hoortoestellen van de 
wereld, maar worden bijna niet verkocht. Een 
indirect gevolg van het beleid van zorgverzeke-
raars. 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 

werk leveren. Klanten moeten vrij zijn om een 
keuze te kunnen maken.”

VOLLEDIG NAAR WENS
Veel digitale hoortoestellen van Max Hoortech-
niek kunnen volledig naar wens worden aange-
past 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 Neder-
land 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 boven-

dien via WhatsApp 
uitstekend te bereiken. 
Jongeren en slecht-
horende klanten er-
varen het als ideaal!

“Klanten 
moeten vrij zijn om 
een keuze te kunnen maken”

MAX HOORTECHNIEK

“Het liefst komen we bij de mensen thuis om 
sfeer te proeven en om een goed beeld te 
krijgen van de beschikbare keukenruimte,” 
vertelt Jacob de Boer. “De traditionele keuken-
opstelling zou zo maar eens kunnen veranderen. 
Uiteraard gaan we natuurlijk wel uit van de 
klantenwensen. Vervolgens vertalen wij de 
wensen in een realistisch plaatje dat aan de 
verwachtingen voldoet. Ideeën krijgen ruim-
schoots de kans om te groeien. We kunnen dus 
op ieder moment in het proces aanpassingen 
verrichten. Na de oriëntatiefase werken we het 
gekozen keukenconcept uit in een realistische 
3D-kleurenimpressie. Zo kan je precies zien hoe 
jouw keuken eruit komt te zien. Vervolgens 
hoef je niet direct een beslissing te nemen. 

DE BOER 
MAATWERK IN KEUKENS

Gouderaksedijk 24
2808 NG Gouda
T 0182 - 51 22 78
E info@maatwerkinkeukens.nl
W www.maatwerkinkeukens.nl

De tijd dat er in een keuken alleen 
gekookt werd, is al lang voorbij. De 
keuken als ontmoetingsplek en 
kloppend hart wint steeds meer 
terrein. Samen koken, eten en 
drinken in een ruimte die naadloos 
aansluit op de woonkamer, creëert  
verbinding. De term leefkeuken is 
waarschijnlijk zo ontstaan. Smaken 
verschillen. Hoe gaat jouw nieuwe 
keuken eruit zien? Vaak begint het 
oriëntatieproces met ideeën, 
kleur(en), de voorkeur voor 
specifieke materialen en/of een 
bepaalde stijl. Kies je voor landelijk, 
klassiek, industrieel, modern of een 
mix? Keuzes maken blijft lastig. Tijd 
om De Boer Maatwerk in Keukens in 
te schakelen. 

WĲ  VERTALEN JOUW IDEEËN 
IN EEN UNIEKE DROOM-
KEUKEN EXACT OP MAAT!

Denk er maar rustig over na! Zo willen we een 
goed gevoel creëren. Een nieuwe keuken koop 
je immers niet iedere dag!”

BETAALBAAR MAATWERK
“Vakmanschap is meesterschap staat bij ons 
hoog in het vaandel. Zo hebben wij alles en 
iedereen in huis voor de realisatie van jouw 
droomkeuken. Vakmensen met passie voor 
ambachtelijk vakmanschap. Vakmensen die 
meedenken en met verrassende ideeën en 
oplossingen komen. Maatwerk is bij ons dan 
ook echt maatwerk tot op de millimeter nauw-
keurig. Na het inmeten fabriceren en bouwen 
we de keuken op in onze eigen werkplaats. 
Klopt alles volgens het concept? Dan wordt het 

tijd voor ons professionele 
montageteam om de keuken 
te plaatsen. Omdat we bij 
iedere stap in het proces de 
touwtjes strak in handen heb-
ben, kunnen we ook op ieder 
moment wijzigingen toepas-
sen. Dat is een prettig gevoel, 
want sommige ideeën ont-
staan spontaan tijdens de 
plaatsing. Verder wil ik het 
misverstand, dat maatwerk 
onbetaalbaar is, uit de weg 
ruimen. Vanaf €15.000 kunnen 
we namelijk al een droom-
keuken op maat realiseren.”

ZOETERMEER

WE DOEN MEER DAN DE CONCURRENTIE
“Voor onze concurrentie betekent de keuken-
plaatsing het einde van de samenwerking met 
hun klanten. Bij ons is dat regelmatig een ander 
verhaal. Zo zijn we nu bij drie particulieren 
volop aan de slag met woonprojecten die 
voortvloeiden uit hun droomkeuken op maat. 
Van het één komt het ander, is meer schering 
dan inslag. Maatwerk kan alle kanten opgaan 
en klanten komen met diverse vragen. Soms 
komen ze met afbeeldingen van internet of 
een woonblad. Kan de retrostijl van de keuken 
niet terugkomen in een wandkast, boekenkast 
en/of tv-meubel op maat? Is het mogelijk om 
een inloopkast in de slaapkamer te creëren? 
Op zolder willen we graag opbergruimtes in 
de schuine gedeeltes met een schuifwand-
systeem. Natuurlijk, ook meubelen op maat 
is onze expertise. Als de keukenboer stopt, 
gaan wij verder!” 
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HOE JE HILRO HET BESTE KUNT 
OMSCHRĲ VEN? LAAGDREMPELIG!

Als Carolien van Rossum 
draden zou spannen tussen 
al haar cliënten ontstaat er 
een soort spinnenweb. De 
cliënten van HilRo Accounting 
& Financial Services hebben 
bijna allemaal een link met 
elkaar. Dat is nou de kracht 
van mond-tot-mondreclame. 
,,De beste PR die er is”, 
aldus Carolien. Zij richtte 
achttien jaar geleden HilRo 
op en geniet sindsdien elke 
dag van haar werk.

ZOETERMEER

‘Hey Caro, hoe is het?’ Zo beginnen de meeste 
cliënten van HilRo een gesprek met Carolien. 
Het geeft direct de laagdrempeligheid bij HilRo 
weer. Met collega Mary van der Vet is zij ver-
antwoordelijk voor het administratiekantoor dat 
met name in het midden- en kleinbedrijf actief 
is. “De laagdrempeligheid vind ik juist prettig”, 
zegt de vrolijke Carolien. “Ik heb zeer verschil-
lende cliënten, van kappers en metaalbedrijven 
tot huisartsenpraktijken en kraamzorgbureau’s.” 
Sommige cliënten doen de administratie zelf. 
Carolien controleert het, maar doet bijvoor-
beeld wel de aangifte inkomstenbelasting. “Wij 
denken echt met de klant mee. Hoe klein we 
ook zijn, wij bieden het complete pakket. Dat 
maakt het werk zo leuk.”

VERTROUWEN
Carolien had vroeger nooit verwacht dat zij 
later een eigen bedrijf zou hebben. “Dit is 
nooit de bedoeling geweest”, zegt ze lachend. 
“Ooit ben ik begonnen als assistent-accountant. 

Daarna kreeg ik een commerciële functie 
aangeboden, dat heb ik een jaar gedaan, maar 
dat is niets voor mij. Ik kan veel, maar ik ben 
absoluut niet commercieel.” Ze werd vervolgens 
gevraagd om in het kader van extra dienstver-
lening de administratie van twee cliënten over 
te nemen en zodoende werd HilRo ‘geboren’. 
In achttien jaar groeide het cliëntenbestand tot 
over de honderd. “Sommige cliënten komen na 
een loondienst weer bij mij terug, zelfs als zij 

ergens anders in het land gevestigd zijn. Dan 
doe je iets goed, want je weet echt alles van 
iemand. Hun bedrijf is alles voor ze en dat 
geldt voor mij met HilRo ook.”

MOEDER
Naast zakenvrouw is Carolien ook een moeder 
van drie dochters van 4, 12 en 16 jaar. “Ik heb 
veel vrijheid en kan bijvoorbeeld mee naar de 
paardrijlessen. Je moet jezelf soms wegcijferen, 
maar daar ben je ook moeder voor. Dan 
betekent het maar dat ik in de avond achter de 
laptop zit. Als mijn kinderen wat groter zijn, wil 
ik misschien weer groeien en meer op manage-
mentniveau actief zijn. Nu nog niet. Ik moet mijn 
tijd toch ergens aan besteden als mijn kinderen 
zelfstandiger zijn”, zegt ze en schiet in de lach.

TERUGGEVEN
Overigens zet Carolien zich ook in voor maat-
schappelijke projecten, en is penningmeester 
van Stichting Happy Days. Deze stichting trekt 
er elk voorjaar met Zoetermeerse kinderen, 
die een moeilijke periode doormaken, op uit 
om hen een onbezorgde week te bezorgen. 
Carolien: “Wij hebben het goed, dus ik vind 
het belangrijk om me in te zetten voor wie 
dat niet zo vanzelfsprekend is.”

“Hoe klein of hoe 
groot ook, wij bieden 
het complete pakket”

HILRO ACCOUNTING 
& FINANCIAL SERVICES

HilRo Accounting & Financial Services beschikt 
over meer dan achttien jaar ervaring in het 
adviseren en begeleiden op zowel fiscaal als 
administratief gebied. Ook mogelijk op locatie. 
Van facturatie, debiteuren- en crediteuren-
beheer, tussentijdse verslagen en rapportages 
tot het verzorgen van de jaarrekening en alle 
soorten belasting waar een ondernemer mee 
te maken krijgt.

Sneekermeer 60, 2729 PG Zoetermeer
Wijk 29 Oosterheem
T 079 - 331 16 36
E info@hilro.nl
W www.hilro.nl

Ben je net op vakantie geweest? 
Heb je de eerste verjaardag van je 
kleinkind gevierd of heb je samen 
met vrienden een dagje gevist op 
de Kaag? Waarschijnlijk heb je deze 
mooie momenten vastgelegd met 
je mobiel of videocamera. 
Herinneringen verzamelen, koesteren 
en delen met familie en vrienden 
resulteren in een goed gevoel. Een 
kwestie van herbeleving en napret. 
Filmen is een populaire hobby. Helaas 
filmen we vaak teveel en verdwijnt 
het materiaal, nadat we het één keer 
bekeken hebben. Een gemiste kans 
en eeuwig zonde!

ZOETERMEER

“Jarenlang was ik bezig met filmen, maar ik 
miste ondersteuning en feedback van andere 
hobbyisten. Filmen is namelijk veel meer dan 
een verhaal vertellen met bewegende beelden. 
Zo ben ik uiteindelijk bij de club gekomen die 
in 1972 startte als Smalfilmklub Zoetermeer,” 
vertelt Ton Smit die sinds drie jaar de public 
relations verzorgt van Filmgroep Zoetermeer. 
Sinds een paar jaar maakt de club deel uit van 
Palet Welzijn, waardoor we kunnen beschikken 
over een mooie ruimte. Pensionado John Sterk 
deelt al vijftien jaar iedere woensdagavond zijn 
technische (computer)kennis met de leden. 
“Hoe pas je kleurcorrectie toe? Met welke 
software maak je leuke animaties? Hoe werken 
Pinnacle, MAGIX en Final Cut Pro X? Je krijgt 
van ons een kist met gereedschappen, maar 

je moet wel weten wat die gereedschappen 
doen voordat je er iets mee kunt. Anders blijf 
je steken in het toepassen van trucs,” vervolgt 
John.

FILMEN IS EEN VERHAAL VERTELLEN
“De meeste leden zijn jong begonnen met 
filmen. Zelf ben ik in 1968 gestart met 
smalfilmen,” aldus Ton. “Denk maar aan de 

super8-familiefilmpjes die bij veel mensen nog 
in een doos op zolder liggen. Doodzonde! 
Waarom maak je er geen mooie compilatie van 
inclusief passende muziek? De filmtechniek 
heeft zich namelijk de afgelopen 50 jaar enorm 
ontwikkeld. Je hebt zelfs digitale videocamera’s 
die 4k-kwaliteit registreren. Ook met een mo-
biel of fototoestel maakt men massaal filmpjes 
die we al snel goed vinden. Bij ons leer je om 
opnamen te maken die iets betekenen, een 
verhaal vertellen. Dat is lastiger met een 
mobieltje of fotocamera. Met een videocamera 
kun je in- en uitzoomen. Bovendien is het 
geluid door toepassing van een externe 
microfoon beduidend beter.”

WAT VINDEN JULLIE VAN MIJN VERHAAL?
“Onze leden hebben ook behoefte aan feed-
back op gemaakte filmpjes. Wat kan er beter 
en/of anders? Soms past de muziek totaal niet 
bij de film. We leren dus vooral veel van elkaar. 
Welke apparatuur en/of montagepakketten kun 
je het best aanschaffen? Hoe zit het met de 
belichting, ondertiteling of visual effects? Er is 
ook clubapparatuur beschikbaar. We leren van 
elkaar de kunst om een (familie)filmpje vanaf de 
eerste tot en met de laatste seconde boeiend 
voor de toeschouwers te maken. Maar we doen 
meer, zoals het filmen van evenementen. Op 
18 oktober ’18 hebben we voor het koor ‘New 
Sound ’78’ met vijf man vanuit verschillende 
posities een compleet optreden van drie uur 
geregistreerd in het Stadstheater van Zoeter-
meer. Het ruwe materiaal van vijf camera’s is 
vervolgens tot één professionele opname 
gemonteerd. Ook maken we (korte) speelfilms 
compleet met script en regisseur. Onze film 
‘de Vlaardingervaart’ ontving in 2009 zelfs de 
hoogste onderscheiding van de NOVA. Kom 
gewoon een keer langs op woensdagavond 
en laat zien wat je gemaakt hebt. Je bent van 
harte welkom!”

FILMGROEP ZOETERMEER

Petuniatuin 7A (ingang Parkdreef)
2724 NB Zoetermeer
T 06 - 463 685 10
E info@fvcz.nl
W www.fvcz.nl

BOEIENDE FILMS MAKEN, LEER 
JE BĲ  FILMGROEP ZOETERMEER!

We leren van elkaar de kunst 
om een (familie)fi lmpje vanaf 

de eerste tot en met de 
laatste seconde boeiend voor 

de toeschouwers te maken
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Tegenwoordig heeft iedereen het druk. Verwachtingen 
en verplichtingen beheersen onze agenda. Lichamelijke 
klachten, stress en chronische hoofdpijn liggen op de 
loer. Als een sluipmoordenaar verdwijnt de energie uit je 
lichaam en je lontje wordt steeds korter. Ingrijpen is 
essentieel. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen. 
Tijd voor een geluksmoment voor jezelf in de vorm van 
een heerlijke, ontspannen massage. Het is dé methode 
om de balans tussen lichaam en geest weer te herstellen.  

Bij ons ben je letterlijk en figuurlijk in goede han-
den,” vertelt Ellen Straver. Ruim tien jaar was zij 
werkzaam bij politie, justitie, de jeugdhulpver-
lening en diverse commerciële organisaties. In 
2004 gooide zij, na een burn-out, het roer radi-
caal om en volgde zij de opleiding tot integraal 
massagetherapeute. “Door de dagelijkse druk 
luisteren veel mensen niet meer naar hun lichaam 
en dat resulteert in o.a. verhoogde spierspannin-
gen en vermoeidheidsklachten. Je lichaam liegt 
niet. De eerste massage start daarom altijd met 
een gratis intake, zodat we een goed beeld 
van spiergerelateerde of andere lichamelijke 
klachten en wensen in kaart kunnen brengen.” 

WELKE MASSAGETECHNIEK PAST BIJ JOU?
“Samen beheersen onze zeer ervaren en ge-
diplomeerde masseurs meer dan achttien 
verschillende massagetechnieken. Voor iedere 
wens bestaat dus een specifieke massagetech-
niek. De Ayurvedische massage is bijvoorbeeld 
een complete lichaamsmassage met relatief 
zachte druk die o.a. stress, vermoeidheid en 
slapeloosheid bestrijdt en spierspanning 
verlicht. Ook bieden we pure ontspannings-, 
sport- en zwangerschapsmassages aan. Ontdek 
op onze website welke massagetechniek bij jou 
past en boek eenvoudig een verwenmoment 
voor jezelf bij Ellen, Esther of Marianne!”

KLEIN SPECIALIST IN MASSAGE

Zegwaartseweg 4
2712 PM Zoetermeer
M 06 - 408 55 324
E info@kleinmassage.nl
W www.kleinmassage.nl

KLEIN specialist in massage 
NU OOK IN ZOETERMEER! 

ACTIEBON Ontvang €7,50 korting op een massage van 45 minuten tegen inlevering van 
deze actiebon bij Klein specialist in massage, locatie Zoetermeer. Geldig tot maart 2020. 
Boek eenvoudig en snel via: www.kleinmassage.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 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
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• 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.
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WAAR IS HET FEESTJE? 
HIER IS HET FEESTJE! 
WANNEER ZET CATER & CO 
DE KROON OP JOUW FEESTJE?

Passie voor catering. Zo zou je de visie van Cater & Co 
kort en krachtig kunnen typeren. De drijvende krachten 
achter het cateringbedrijf, Marvin en Claudia Wijnants, 
zetten zich al zestien jaar met hart en ziel in voor 
particulieren en bedrijven in Zoetermeer en omstreken. 
Het succes van het cateringbedrijf is niet ongemerkt 
gebleven. Goede wijn behoeft immers geen krans. Zo 
past de lijst referenties van kleine tot grote bedrijven 
niet meer op één A4-tje. De vraag naar Cater & Co 
groeit jaarlijks. Wat is hun geheim en met welke diensten 
kunnen zij hun klanten dit najaar verrassen?

ZOETERMEER

Marvin: “Onze kracht zou ik niet per se een 
geheim willen noemen. We luisteren gewoon 
goed naar de wensen van onze klanten. Dat is 
voor ons de normaalste zaak van de wereld. 
Het is eigenlijk heel simpel. Waar is het feestje 
en in hoeverre kunnen wij daar een rol in spe-
len? In principe kunnen wij alles regelen voor 
ieder budget. We profileren ons door verras-
sende arrangementen en kunnen de complete 
organisatie van verjaardagen, feesten en eve-
nementen voor onze rekening nemen. Met 
onze opties kun je alle kanten op. Van hapjes-
schalen, een bedrijfsborrel, een tuinbarbecue, 
een walking dinner t/m themafeesten zoals een 
Tropical Party, thuis, op het werk of op locatie. 
Een kwestie van maatwerk. Mensen moeten 
weer genieten van hun eigen feestje.”  

VERS, VERS EN NOG EENS VERS 
“Onze hapjesschalen doen het erg goed en 
je kunt ze al vanaf één schaal (40 stuks) met 
ongeveer zeven verschillende hapjes online 
bestellen. Wil je Oud Hollandse hapjes, 
gevulde eitjes of schijfjes brood met zalm, 
roomkaas en garnituur? Of toch liever glaasjes 
carpaccio met oude kaas, pijnboompitjes, 
kappertjes en dressing? Dit is slechts een 
greep uit ons assortiment hapjesschalen. Alle 
hapjes zijn verpakt in een luxe doos en worden 
op een mooie zwarte schaal gepresenteerd. Tot 

slot bezorgen we gratis onze goed gekoelde 
hapjes tot 21.00 uur ’s avonds. Want je wil 
natuurlijk wel verse hapjes presenteren!” 

EEN EIGEN KOK?
“Complete ontzorging is ons motto. Dit kan 
een winter BBQ zijn maar ook een heerlijk 
stamppotten buffet. Een walking diner doet 
het ook goed. Diverse culinaire hoogstandjes 
vormen samen één compleet diner. Alle 
gerechten bereidt onze kok vers op locatie. 
In een informele sfeer kun je genieten van 
passende porties die subtiel op elkaar afge-

stemd zijn en stijlvol 
gepresenteerd wor-
den. Na afloop laten 
we uiteraard alles 
brandschoon achter. 
Wanneer is jouw 
feestje?”

CATER & CO

Perengaarde 5
2723 AT Zoetermeer
M 06 - 249 920 45
E info@caterenco.nl
W www.caterenco.nl

 cater-en-co
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Jouw flexwerkplek in Zoetermeer
Crown Business Center Zoetermeer biedt 
flexwerkplekken voor een vast bedrag per maand 
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

CROWN BUSINESS 
CENTER ZOETERMEER

Ben jij 
ondernemer en 
op zoek naar 
een flexibele 
werkplek?

FLEXWERKEN IN 
ZOETERMEER

Vanaf €169,- p.m. (excl.btw)

WWW.CROWN-BC.NL

ZATERDAG 2 NOVEMBER
KVK STARTERSDAG

Meld je aan op KVK.nl/startersdag

ONDERNEMER WORDEN? GEEF JE START MEER KANS EN MELD JE 
GRATIS AAN VOOR DE KVK-STARTERSDAG OP 2/11 in ROTTERDAM!

Droom je van een eigen bedrijf, maar 
heb je geen idee waar je moet 
beginnen? Veel starters worstelen 
met dit dilemma en hebben behoefte 
aan sturing. Hoe schrijf je een 
ondernemingsplan? Met welke 
financiële aspecten moet je rekening 
houden? Hoe bepaal je je uurtarief? 
Hoe kun je slim samenwerken en 
netwerken vergroten? Het wiel 
opnieuw uitvinden, is verspilde 
energie. Maar waar vind je experts 
uit verschillende disciplines die hun 
expertise willen delen? Gelukkig sta 
je er niet alleen voor, want de Kamer 
van Koophandel (KVK) en Ter Zake 
Het Ondernemershuis (TZHO) in de 
gemeente Zoetermeer hebben alle 
kennis en informatie in huis voor 
jouw droomstart!   

ZOETERMEER

“De KVK Startersdag op zaterdag 2 november 
van 10.00-16.00 uur in het Postillion Convention 
Centre WTC in Rotterdam is voor iedereen 
die droomt van een eigen bedrijf, al concrete 
plannen heeft of recent is gestart,” vertelt 
ondernemerscoach Irma de Graaff van TZHO 
die 28 jaar een coördinerende rol speelde 
bij de KVK. Nu organiseert zij samen met 
beleidsmedewerker economie Harold Beffers 
maandelijks inspirerende activiteiten voor 
starters, zzp’ers en small business uit de regio. 
“Met actuele kennis en ervaring kom je name-
lijk verder. We hebben de contacten en kunnen 
efficiënt inspelen op deze behoefte. Daarom 
zijn we ook aanwezig op de informatiemarkt 
van de KVK Startersdag in Rotterdam waar 
starters diverse workshops, inspiratiesessies en 
presentaties kunnen volgen zoals: Je eigen 
bedrijf in 10 stappen. Hoe werkt de BTW-
vrijstelling met de nieuwe kleineondernemers-
regeling? Hoe realiseer je klantenbinding? Hoe 
maak je een zakelijke vlog? Hoe start je een 

webshop? Ga naar KVK.nl/startersdag voor het 
volledige programma en meld je gratis aan.”  

TER ZAKE HET ONDERNEMERSHUIS 
HELPT JE VERDER!
“Wil je na de KVK Startersdag handen en 
voeten geven aan jouw ondernemersdroom? 
Starters uit de regio Zoetermeer kunnen dan 
gebruik maken van de dienstverlening van 

TZHO. Een bedrijf starten gaat nu eenmaal niet 
vanzelf. Je moet gewoon veel regelen en de 
juiste coaching kan het verschil maken. We 
adviseren namelijk over alle aspecten van het 
ondernemerschap. Bovendien werken we 
nauw samen met de regionale ondernemers-
verenigingen en businessclubs. Stap-voor-stap 
willen we starters op het juiste spoor zetten, 
maar uiteindelijk moeten ze het natuurlijk wel 
zelf doen. De ambities op het gebied van on-
dernemersdienstverlening liggen hoog bij de 
gemeente Zoetermeer. Voor starters, zzp’ers en 
small business is Ter Zake Het Ondernemers-
huis dan ook een waardevolle informatie- en 
inspiratiebron.”

KVK STARTERSDAG OOK ONLINE
“Ben je verhinderd op 2/11? Jammer! Toch 
kun je de KVK Startersdag ook online volgen. 
Na aanmelding ontvang je een link voor het 
online event. Zo volg je alsnog de KVK Starters-
dag in Utrecht met ondernemers, starters en 
experts aan het woord over het ondernemer-
schap. Tijdens het kijken, kun je vragen stellen 
aan een chatteam dat bestaat uit adviseurs 
van KVK en de Belastingdienst. Ondernemen 
begint met een goede start. Nu ben jij aan 
zet!” besluit Irma.

TER ZAKE HET ONDERNEMERSHUIS

Markt 3
2711 CZ Zoetermeer
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Vanaf ons kerstbuffet verzorgen wij

Soep
• Bouillon van gevogelte 

met verse groenten en kruiden

Koud buffet
• Luxe boerenbroden en Italiaanse broodsoorten

• Plateau van (inter)nationale kaassoorten
• Italiaanse ham en worst specialiteiten

• Diverse soorten gerookte vis
• Luxe mini broodjes met smeersels

• Salade buffet, zoetwaren en Kerststollen

Warm buffet
• Gebraden kalkoenfilet met cranberries
• Pasteibakje met klassieke kalfsragout

• Beenham met honingmostersaus
• Diverse soorten quiche

• Roseval aardappels
• Strudel van zalm en wintergroenten

Dessertbuffet
• Omelet Siberienne
• Heerlijke taarten

• Panna cotta
• Tiramisu, bavarois en fruit

Kinderbuffet
• Knapperige frites
• Diverse snacks

• Appelmoes
• Poffertjes

Tijd
Van 12.00 tot 14.30 uur

PrijS
Volwassenen € 39,50 p.p.

Kinderen van 3 t/m 12 jaar € 19,50 p.p.
Kinderen tot 3 jaar gratis

Entertainment
Tijdens het kerstdiner kunnen de kinderen 

gebruik maken van ons speelparadijs.

KERST BRUNCH

wij serveren een 
uitgebreide kerstbrunch 
in onze feestelijke zaal

op Woensdag 25 en donderdag 26 december 2019 vieren wij kerst samen met u

in ons italiaanse restaurant sweet 
lake italy serveren wij een viergangen 
kerstdiner, bereid door onze topchefs

Exclusief vijfgangen kerstdiner in
restaurant L‘elefant. ontvangst met 
een aperitief en een heerlijke amuse

Op tafel verzorgen wij

• Antipasti (sharing dishes)
• Een selectie van Italiaanse specialiteiten

• Vers gebakken brood en heerlijke smeersels

Tussengerecht
• Bouillon van gevogelte met bospaddestoelen

Hoofdgerecht
• Kalfsentrecôte, zwarte knoflookjus
• Aardappelgratin, pompoencréme 

en groene asperges

Dessert
• Feestelijk Kerstdessert

Tijd 
U kunt reserveren op het hele en halve uur 

vanaf 16.00 uur (1 zit max 2,5 uur)

PrijS
Volwassenen € 49,50 p.p.

Kinderen van 3 t/m 12 jaar € 19,50 p.p.
Kinderen tot 3 jaar gratis

Entertainment
Tijdens het kerstdiner kunnen de kinderen 

gebruik maken van ons speelparadijs.

Kerstdiner Sweet Lake Italy

Kerstmenu

Voorgerecht
• Gemarineerde spicy gember zalm

• Gedroogde pancetta

Soep
• Pastinaaksoep met bospaddenstoelen

Tussengerecht
• Kort gebakken tonijn, gamba, antiboise

• Couscous en groene asperges

Hoofdgerecht 
• Reerugfilet, gemarineerde vijg, portjus

• Structuren van biet

Dessert
• Proeverij van Kerstdesserts

Tijd 
Van 18.00 tot 22.30 uur

PrijS 
Volwassenen € 61,50 p.p.

Kerstdiner l’Elephant

FUN Op beide Kerstdagen kunnen de kleine Kerstgasten gebruik maken van ons indoor speelparadijs.

Bowlen Op 1e en 2e Kerstdag is het ook mogelijk om uw brunch of diner te combineren met een uur bowlen. Ons bowlingcentrum is geopend van 11.00 tot 23.00 uur. 
De prijs van een bowlingbaan bedraagt 32,50 per baan per uur (max. 6 personen per bowlingbaan). Graag vooraf reserveren.

Escape Room Een avontuurlijke ontsnapping beleven tijdens de kerstdagen? Reserveer dan één van onze vier escape rooms bij Dekker Zoetermeer. 
De escape rooms zijn geopend van 12.30 tot 19.30 uur. Graag vooraf reserveren. Minimaal 2 en maximaal 5 personen per escape room.

Betalings- en annuleringsvoorwaarden Voor de kerstarrangementen hanteren wij een volledige vooruitbetaling, uiterlijk 16 december 2019. 
Bij annuleren na 16 december 2019 ontvangt u van ons een voucher ter waarde van het betaalde bedrag. Dit tegoed mag vrij worden besteed binnen 

Dekker Zoetermeer met uitzondering van onze partners.

Kerst- of Nieuwjaarsborrel Buiten de feestdagen om een feestelijke Kerst- of Nieuwjaarsborrel organiseren? Ook hiervoor bieden wij diverse arrangementen. 
Voor meer informatie kunt u direct contact opnemen via 079 - 368 42 42 of sales@dekkerzoetermeer.nl.

Namens alle medewerkers van Dekker Zoetermeer wensen wij iedereen FIJNE feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar!

Scheglaan 12
2718 KZ Zoetermeer 

079 - 368 42 42
info@dekkerzoetermeer.nl 
www.dekkerzoetermeer.nl

COLUMN WIL KEULERS

W.P. Keulers
Wijnkamp & Keulers Fiscaal Juristen Zoetermeer B.V.

WIJZIGINGEN IN BOX 3 VANAF 2022 
VOORAL GUNSTIG VOOR SPAARDERS, 
BELEGGERS GAAN MEER BETALEN

De huidige box 3 belastingheffing is met de huidige rentestanden op spaarsaldi niet te handhaven, dat heeft 
inmiddels ook de hoogste belastingrechter aangegeven. Hoewel de minister van Financiën weigert generiek 
belastingverlagingen te overwegen en teveel geïnd belastinggeld (“meevallers”) naar de burgers terug te 
sluizen, komt er nu toch enige beweging. 

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.

Wijnkamp & Keulers
Baron de Coubertinlaan 6, 2719 EL Zoetermeer
079 - 342 85 55 • wijnkamp@keulers.nl • www.keulers.nl

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.

Mondjesmaat en overduidelijk ‘met lange tanden’ 
gaan spaarders worden ontzien. Beleggers en 
particuliere huizenverhuurders moeten de Staat 
compenseren, zo zijn de plannen. Niet meteen, 
er is een aantal jaren “kieskauwen” nodig om 
het allemaal te kunnen regelen. Men hoopt 
overduidelijk dat treuzelen en aankondigen 
dat het allemaal beter gaat worden de rechter 
terughoudend zal laten zijn de huidige box 
3-regeling onverbindend te doen zijn. In 2022 
moet het allemaal geregeld zijn.

SPAARDERS, RUIME VRIJSTELLING
Degenen, die sparen op de bank en niet 
(willen) beleggen, zullen geen belasting meer 
betalen over de eerste € 440.000. Weliswaar is 
er nog wel sprake van een vastgesteld inkomen 
van 0,09% bij de huidige lage rentestand, 
echter er is een belastingvrijstelling voorzien 
van € 400 per fiscaal partner, dus dat betekent 
dat voor beide partners tezamen ca € 880.000 
buiten de heffing kan blijven. Daarmee is beter 
aangesloten bij het aanhoudend zeer lage en 
mogelijk toekomstig negatief rendement op 
spaargeld.  

BETER AANSLUITEN BIJ MOGELIJK 
RENDEMENT 
Ook bij andere beleggingen wordt meer aan-
gesloten bij het werkelijk behaalde rendement. 
In het wetsvoorstel wordt het vastgestelde (for-
faitaire) rendement op de ‘overige bezittingen’ 
gesteld op 5,3% van de waarde. Het gaat om 
verschillende vermogensbestanddelen, zoals 
aandelen, obligaties, een tweede woning, een 
vakantiehuisje, beleggingspanden etc. Het 
werkelijke behaalde rendement op deze 
overige beleggingen doet niet ter zake, er 
wordt een vastgesteld gemiddelde in aan-
merking genomen. Dit betekent dat beleggers, 
die hogere rendementen dan 5,3% denken te 
kunnen behalen, in box 3 nog steeds beter af 
zullen zijn. Degenen, die dat niet denken te 
zullen halen, moeten uitzien naar alternatieven. 

Het is duidelijk dat dit nieuwe voorgestelde 
systeem gedoe met zich mee zal brengen. 
Slimmerikken zullen proberen op 1 januari 
spaargeld te hebben en op 2 januari weer te 
gaan beleggen. Niettemin, omdat bij overige 

beleggingen leningen niet meer integraal in 
aftrek komen, zal moeten worden bezien of 
“omzetten” niet lastig zal zijn. Aandelenkoers-
dalingen tegen het einde van het jaar en kosten 
zullen de pret wel wat drukken. Er wordt gestu-
deerd op wetgeving om dit soort handelen te 
ontmoedigen, zo wordt gedacht aan een mix, 
die in aanmerking moet worden genomen en 
aan verschillende peildata, dat heeft uiteraard 
als nadeel dat er een heel controlesysteem moet 
worden opgezet. Niettemin, wellicht dat dit met 
data-analyse is op te lossen, we zullen zien. 

BELEGGEN MET GELEEND GELD
Beleggingen in aandelen en vastgoed met 
geleend geld, bijvoorbeeld van de eigen BV, is 
met de huidige lage rente financieel gunstig. 
De rendementen zijn nogal eens hoger dan het 
thans geldende fictieve rendement. Beleggen 

met geleend geld wil de wetgever zwaarder 
gaan belasten en wellicht zelfs tegengaan. Dat 
is gek, want de ECB beoogt met onderhand 
negatieve rente, lenen te stimuleren. Zo wordt 
de belegger fraai in de bankschroef genomen, 
lage en negatieve rente door de ECB en toch 
belasting heffen door de Nederlandse Staat. 
Beleggingen met leningen moeten tegen een 
afzonderlijk forfaitair rendement in aanmerking 
worden genomen, zo is het plan. 

NIET MEER AFTREK VAN SCHULDEN, MAAR 
AFTREK VAN (VASTGESTELDE) KOSTEN
Het forfaitaire rendement zal zijn gebaseerd 
op de gemiddelde hypotheekrente van het 
voorgaande jaar en bedraagt 3,03%. De aftrek 
van schulden gaat dus tegen 3,03%, er is sprake 
van een beperking in de aftrek van schulden 
en een verhoging van het in aanmerking te 
nemen forfaitaire rendement. Voor ‘overige 
bezittingen’ bedraagt dit 5,33%. Waar dus 
in het huidige systeem bij een belegging van 
€ 500.000 met geleend geld € 0 werd belast, 
wordt dit nu € 11.500 tegen 33%, dus € 3.795 
te betalen IB. 

FORMULE: 
Box 3 belasting = 
(0,09% x spaarvermogen) + 
(5,33% x overige bezittingen) – 
(3,03% x schulden) x 33%

REKENEN
Alternatieven voor box 3 zijn inbrengen in een 
BV, een fonds voor gemene rekening of onder-
nemen in plaats van beleggen. Te verwachten 
valt dat voor deze uitwijk de eisen voor regelin-
gen, die het ondernemen moeten stimuleren, 
worden aangescherpt. Zo is voor afschrijvingen 
van onroerende zaken in een BV al geen 
ruimte meer en zullen MKB-winstvrijstelling 
en bedrijfsopvolgingsregelingen wel aan zwaar-
dere eisen worden onderworpen. De Staat wil 
heffen, vooral over vermogens die bij ouderen 
aanwezig zijn. Het tegengaan van uithollen van 
vermogens door de combinatie, inflatie en 
vermogensbelasting is met deze maatregelen 
noch doel noch het resultaat. 

Het is maar dat u het weet.  
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Lekker met een borduur-, brei- of 
haakwerkje op de bank als de wind 
om het huis waait en de regen met 
bakken uit de hemel komt? Of is het 
tijd om de naaimachine weer eens 
uit de kast te halen? Of je nu van 
bolletjes wol, strengetjes zijde of 
stofjes houdt, Atelier La Vivere in de 
Dorpsstraat helpt je graag op weg 
met workshops, haak- en breicafés 
en naai- en quiltcafés.

ZOETERMEER

ATELIER LA VIVERE
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 Atelier La Vivere

LEUKE ACTIE
Als je bij je eerste bezoek aan het Naai&Quilt-Café in oktober en november een strippenkaart 
aanschaft, krijg je direct een cadeaubon van € 5,00 op vertoon van deze coupon.
(In te leveren bij een aankoop vanaf € 15,00)

HAKEN, BREIEN, 
NAAIEN, QUILTEN, 
PUNCHEN, BORDUREN...

WINKEL
Staat je hobby erbij? Ga dan gauw een kijkje 
nemen bij Atelier La Vivere. Veel Zoetermeerders 
weten nog niet eens dat er zo’n grote hand-
werkzaak in de Dorpsstraat zit. “Onze winkel-
oppervlakte is meer dan 250 m2 en tot de nok 
toe gevuld met creatieve handwerkartikelen”, 
vertelt Wim enthousiast. Wij verkopen wol 
van ultradun tot megadik van merken zoals 
Scheepjes, Katia, LanaGrossa en Borgo de Pazzi. 
Onze stoffen zijn van Tilda, Katia, Gütermann 
en ModaStoffen. “In drie jaar tijd is onze 
collectie enorm uitgebreid”, vervolgt Wim. 

WORKSHOPS
“Of je nu een beginnende haak- of breister 
bent of een andere techniek wilt leren als 
ervaren breister, alle begin lijkt moeilijk, maar 
hier maken we het leuk”, vult Debby enthousiast 
aan. Atelier La Vivere begon 3 jaar geleden met 
het geven van workshops en is inmiddels uitge-
groeid tot handwerkspecialist van Zuid-Holland.

Debby noemt een aantal workshops op: 
Tunisch Haken, Fair-Isle breien, Double Knitting, 
Brioche breien, Armbreien, Punchen, Free 
Form haken, Quilten. Op de website 
www.atelierlavivere.nl staan alle workshops 
voor de komende periode. Je kunt je daar 
ook inschrijven. Ook leuk om met een aantal 
vriendinnen een workshop te organiseren.

HAAK- EN BREICAFÉ
Voor tips en trucs, koffie en een babbel kun 
je terecht bij de cafés op woensdagavond en 

vrijdagochtend en om de week ook op zaterdag-
middag. Is je patroon niet duidelijk en kom je 
er niet uit? Of heb je inspiratie nodig en wil je 
graag met anderen gezellig haken of breien? 
Een kaart voor 5x Haak- en Breicafé kost € 25,- 
euro en geeft bovendien 10% korting op al je 
aankopen.

NAAI- EN QUILTCAFÉ
Al sinds april van dit jaar organiseert Atelier La 
Vivere het Naai- en Quiltcafé op de woensdag- 
en vrijdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. 
Organisator Debby vertelt enthousiast: “Onze 
cafés worden door veel trouwe bezoekers en 
enthousiaste nieuwelingen bezocht. Met het 
uitbreiden van de collectie met modestoffen 
voor kinderen, quiltstoffen en fournituren kon 
een café natuurlijk niet uitblijven. 
Een kaart voor 5x Naai&Quilt-Café kost € 50,-. 
Je neemt je eigen naaimachine lekker mee of 
je gebruikt er één van ons tegen een klein 
bedrag. Ook met deze kaart geniet je van 
10% korting op al je aankopen tijdens het café.

CADEAU-IDEE?
Debby heeft nog een goeie kado tip: “Kijk je 
man of kinderen aan en geef ze de hint voor 
een cadeaubon van Atelier La Vivere. Deze zijn 
in te vullen tegen elk bedrag en in te wisselen 
voor een workshop, strippenkaarten, stoffen, 
fournituren, wol etc.”

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

31 oktober Workshop “Website enzo!” van DrsPee, Buro Grafilizz en Site Boosting
5 november Workshop “Oudedagsvoorziening en de ondernemer”  
  Boekhouddienst Verhoek
7 november Meer Puur Netwerken, ondernemersnetwerkbijeenkomst
12 november Meer Puur Netwerken, ondernemersnetwerkbijeenkomst
12 november Workshop “Zelfvertrouwen kun je leren!” van Arises Coaching
18 november Meer Puur Netwerken, ondernemersnetwerkbijeenkomst 
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1X PER MAAND EN JE WORDT GOED BETAALD!



Lekker met een borduur-, brei- of 
haakwerkje op de bank als de wind 
om het huis waait en de regen met 
bakken uit de hemel komt? Of is het 
tijd om de naaimachine weer eens 
uit de kast te halen? Of je nu van 
bolletjes wol, strengetjes zijde of 
stofjes houdt, Atelier La Vivere in de 
Dorpsstraat helpt je graag op weg 
met workshops, haak- en breicafés 
en naai- en quiltcafés.

ZOETERMEER

ATELIER LA VIVERE

Dorpsstraat 179
2712 AJ Zoetermeer
T 079 - 889 60 12
E info@atelierlavivere.nl
W www.atelierlavivere.nl

 Atelier La Vivere

LEUKE ACTIE
Als je bij je eerste bezoek aan het Naai&Quilt-Café in oktober en november een strippenkaart 
aanschaft, krijg je direct een cadeaubon van € 5,00 op vertoon van deze coupon.
(In te leveren bij een aankoop vanaf € 15,00)

HAKEN, BREIEN, 
NAAIEN, QUILTEN, 
PUNCHEN, BORDUREN...

WINKEL
Staat je hobby erbij? Ga dan gauw een kijkje 
nemen bij Atelier La Vivere. Veel Zoetermeerders 
weten nog niet eens dat er zo’n grote hand-
werkzaak in de Dorpsstraat zit. “Onze winkel-
oppervlakte is meer dan 250 m2 en tot de nok 
toe gevuld met creatieve handwerkartikelen”, 
vertelt Wim enthousiast. Wij verkopen wol 
van ultradun tot megadik van merken zoals 
Scheepjes, Katia, LanaGrossa en Borgo de Pazzi. 
Onze stoffen zijn van Tilda, Katia, Gütermann 
en ModaStoffen. “In drie jaar tijd is onze 
collectie enorm uitgebreid”, vervolgt Wim. 

WORKSHOPS
“Of je nu een beginnende haak- of breister 
bent of een andere techniek wilt leren als 
ervaren breister, alle begin lijkt moeilijk, maar 
hier maken we het leuk”, vult Debby enthousiast 
aan. Atelier La Vivere begon 3 jaar geleden met 
het geven van workshops en is inmiddels uitge-
groeid tot handwerkspecialist van Zuid-Holland.

Debby noemt een aantal workshops op: 
Tunisch Haken, Fair-Isle breien, Double Knitting, 
Brioche breien, Armbreien, Punchen, Free 
Form haken, Quilten. Op de website 
www.atelierlavivere.nl staan alle workshops 
voor de komende periode. Je kunt je daar 
ook inschrijven. Ook leuk om met een aantal 
vriendinnen een workshop te organiseren.

HAAK- EN BREICAFÉ
Voor tips en trucs, koffie en een babbel kun 
je terecht bij de cafés op woensdagavond en 

vrijdagochtend en om de week ook op zaterdag-
middag. Is je patroon niet duidelijk en kom je 
er niet uit? Of heb je inspiratie nodig en wil je 
graag met anderen gezellig haken of breien? 
Een kaart voor 5x Haak- en Breicafé kost € 25,- 
euro en geeft bovendien 10% korting op al je 
aankopen.

NAAI- EN QUILTCAFÉ
Al sinds april van dit jaar organiseert Atelier La 
Vivere het Naai- en Quiltcafé op de woensdag- 
en vrijdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. 
Organisator Debby vertelt enthousiast: “Onze 
cafés worden door veel trouwe bezoekers en 
enthousiaste nieuwelingen bezocht. Met het 
uitbreiden van de collectie met modestoffen 
voor kinderen, quiltstoffen en fournituren kon 
een café natuurlijk niet uitblijven. 
Een kaart voor 5x Naai&Quilt-Café kost € 50,-. 
Je neemt je eigen naaimachine lekker mee of 
je gebruikt er één van ons tegen een klein 
bedrag. Ook met deze kaart geniet je van 
10% korting op al je aankopen tijdens het café.

CADEAU-IDEE?
Debby heeft nog een goeie kado tip: “Kijk je 
man of kinderen aan en geef ze de hint voor 
een cadeaubon van Atelier La Vivere. Deze zijn 
in te vullen tegen elk bedrag en in te wisselen 
voor een workshop, strippenkaarten, stoffen, 
fournituren, wol etc.”



IN HET ATELIER 
KOMEN DE JUWELEN 
ECHT TOT LEVEN

ZOETERMEER

JUWELIER VEENSTRA

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

sinds 1963

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.

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 bijvoor-
beeld een persoonlijke verlovingsring, exclu-
sieve 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 bijzon-
dere 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 

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 

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. Daar-
naast is het ook mogelijk om bestaande trouw-
ringen 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.” 

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 werk-
plaats 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!

LAAT OUDE OF 
BESCHADIGDE JUWELEN 
NIEUW LEVEN INBLAZEN

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

Sinds een maand staat de revolutionaire stoom-
reiniger, 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 vervol-
gens 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 avond-
je 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 daar-
in op een veilige manier gedroogd en tegelij-
kertijd gedesinfecteerd. Hete lucht zorgt ervoor 
dat de schoenen snel drogen en dat leer zacht 
blijft. De ingebouwde ozonlamp zorgt voor eli-
minatie 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 be-
drijfsborden. 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, Ooster-
heem 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!

TICO MAAKT JOUW SCHOENEN ALS NIEUW!
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“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
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