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 “Zelf doen is een uitdaging en professio-
neel advies schept duidelijkheid. Welke 
houtsoort is bijvoorbeeld het meest ef-
fectief voor uw project? Iedere houtsoort 
resulteert in een andere uitstraling en 
smaken verschillen. Samen komen we er 
zeker uit,” vertelt directeur Henk-Arie Schra. 
“Elke houtsoort heeft een verhaal en 
door onze jarenlange expertise weten 
we precies welke houtsoort het meest 
geschikt is voor uw specifieke tuintoe-
passing. Voor ieder tuinproject hebben 
we de juiste houtsoort en natuurlijk delen 
we onze productkennis graag. Zo voor-
komen we toekomstige problemen bij 
de voorgestelde toepassingen. Daar zit 
namelijk niemand op te wachten. Wij 
luisteren naar uw wensen en het verhaal 
erachter tot we elkaar écht begrijpen,” 
vervolgt Henk-Arie. “Daarna denken 
onze vakmensen uw wensen tot in detail 
uit. Vervolgens selecteren we zorgvuldig 
hout van de hoogste kwaliteit. Dankzij 
onze ruim 15.000 m2 voorraad hout 
kunnen we meteen aan de slag. Tot slot 
verwerken we het hout uiterst nauwkeurig 
tot een nette en vlotte aflevering.”

BESTEL EENVOUDIG VIA ONZE 
VERNIEUWDE WEBSITE! 
“Mensen zijn meestal handiger dan ze 
denken. Ieder tuinproject is een kwestie 
van gewoon doen. Samen met onze 
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www.vandorphout.nl
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EEN NIEUW TUINPROJECT? SAMEN 
MET VAN DORP HOUT LUKT HET! 

ondersteuning is zelf doen een prima 
optie. Als het project dan uiteindelijk 
gelukt is, geeft dat een goed gevoel. 
Niet iedereen is echter even handig. 
Uitbesteden aan een vakman is dan 
verstandiger. Op onze vernieuwde 
website waar u al onze producten kunt 
bestellen, vindt u ook een uitgebreide 
lijst met vakkundige hoveniers waar we 
mee samenwerken. Zelf plaatsen doen 
we namelijk niet. Samen met uw hovenier 
neemt u uw project door. Vervolgens 
komen wij in beeld voor de juiste 
houtsoorten en de verwerking. Uiteraard 
kunt u samen met uw hovenier de 
geadviseerde houtsoort(en) selecteren.”    

WANNEER KIEST U VOOR DUURZAAM?
“Wilt u een terras met de uitstraling van 
tropisch hardhout én de voordelen van 
milieuvriendelijke materialen? De Fiberon 
houtcomposiet vlonder bestaat uit 
massieve terrasdelen van 50% hout en 
50% kunststof. Zo kun je aangenaam 
blootsvoets op je terras lopen zonder 
kans op splinters, scheuren en vervor-
mingen. Fiberon is stijlvol, sterk (25 jaar 
garantie), UV bestendig en onderhouds-
arm. Verkrijgbaar in vier kleuren en 
diverse lengtes. Met onzichtbare roestvrij 
stalen Cobra clips of schroeven is 
montage een fluitje van een cent.”

LUISTER NAAR WIM EN DOE DAT 
NOU NIET!
“Op Youtube en Facebook presenteren 
we diverse instructiefilmpjes over tuin-
klussen. Van simpel tot gecompliceerd. Is 
het rechtstreeks in hardhout schroeven 
van een roestvrijstalen schroef of het te 
ver uit elkaar leggen van onderliggers 
bij een vlonder nou wel zo verstandig? 
Wij hebben ze in huis. Echte vakmensen 
die weten hoe je een tuinproject moet 
aanpakken. Onze Wim is zo’n vakman. 
Met eenvoudige instructiefilmpjes laat 
hij vooral zien wat je niet moet doen bij 
een tuinklus. Bent u nieuwsgierig naar 
het verhaal achter Van Dorp Hout? Scan 
dan de QR code! Welke tuinproject 
gaan we dit jaar samen aanpakken? 
Kijk voor inspiratie ook op Instagram!”

Een nieuwe zomer, een nieuw 
tuinproject. Zodra het zonnetje schijnt, 
willen we genieten van het buitenleven. 
De juiste tijd voor een nieuw tuinproject 
is aangebroken. Misschien bent u toe 
aan een andere schutting, een duurzame 
terrasvlonder, een knusse overkapping, 
een sfeervolle zithoek of een robuuste 
kapschuur? Tuinwensen genoeg, maar 
hoe pakt u het aan?
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Vakman Wim legt in zijn 
instructiefilmpjes uit wat 
je vooral NIET moet doen!



Na maanden verbouwen is het een 
resultaat om trots op te zijn. Lodge at the 
Lake is een modern restaurant met opval-
lende kleuren. En dan nog dat prachtige 
uitzicht over het water. Bij mooi weer 
geniet je op het terras en als het wat 
frisser is kijk je binnen ook uit op het 
meer dankzij de vele grote ramen. Nog 
belangrijker: de kaart staat vol met vegan 
en healthy gerechten, ook met vlees en 
vis. Wat dacht je van smashed avocado 
met granaatappelpitjes, ricotta en water-
kers voor de lunch? En tijdens het diner 
kun je genieten van bijvoorbeeld een 
poké bowl met onder meer edamame 
(sojabonen), rode kool, mango en avocado. 
Een gezonde smoothie erbij en je hebt 
zeker een foto die ‘instagramable’ is! 
Mocht je liever pizza, pasta of grill willen, 
kun je terecht bij het Italiaanse restaurant 
Sweet Lake Italy. En het sportrestaurant 
is er ook nog! Alle restaurants zijn overi-
gens aangepast, zodat iedereen veilig 
anderhalve meter afstand kan bewaren.

MODERNE VERGADERZALEN
Het idee voor Lodge at the Lake 
ontstond vorig jaar al. “We wilden een 
nieuw concept in plaats van restaurant 
l’Elephant. Toen we daarmee begonnen 
dachten we: we pakken de rest ook 
mee”, vertelt directeur Roy Wunderink 
tijdens een rondleiding door Dekker 
Zoetermeer. Lodge at the Lake is niet het 

Scheglaan 12
2718 KZ Zoetermeer
info@dekkerzoetermeer.nl
079 368 42 42
www.lodgeatthelake.nl

enige dat nieuw is. Een groot gedeelte 
van het sport-, party- en conferentie-
centrum kreeg een opknapbeurt. 
Zakelijke klanten zullen de vergaderzalen 
nauwelijks herkennen. De ruimtes zijn 
ideaal voor een vergadering of andere 
zakelijke doeleinden in een trendy en 
informele omgeving. De zalen voor 
10 tot 400 personen zijn per dagdeel te 

huur en te gebruiken voor bijvoorbeeld 
een jubileum, bedrijfsuitje, borrel of 
verjaardag.

TROUWEN AAN HET WATER
Dankzij het geweldige uitzicht en alle 
faciliteiten is Lodge at the Lake dé 
trouwlocatie van Zoetermeer. Al is het 
voor alleen de ceremonie of de hele 
trouwdag. “Trouwen aan het water bij 
mooi weer en bij minder weer in één van 
de andere trendy ruimtes met perfect 
uitzicht op de mooie omgeving. Je hebt 
het rijk voor jou en je gasten alleen, want 
de ruimte  is volledig afgesloten van 
de rest. Wij kunnen uiteraard ook de 
catering en feestavond verzorgen.”

TOTAALCONCEPT
Drie restaurants, vergaderzalen en het 
stadsstrand, daar blijft het niet bij. 
Lucky’s Bowling, de kids playground, 
escape rooms en sportmogelijkheden 
(tennis, snooker en pool) zijn er ook nog. 
Dekker Zoetermeer groeit steeds meer 
naar een totaalconcept voor een volledige 
dag vermaak. Vanaf 1 juli kan weer de 
combi-deal Bowlen/Eten in een van 
onze restaurants geboekt worden!

Je ziet ze weleens voorbij 
komen op social media. 
Restaurants waarvan je meteen 
denkt: daar wil ik ook eten! 
Zoetermeer is sinds kort 
ook zo’n restaurant rijker: 
Logde at the Lake. Bij Dekker 
Zoetermeer ga jij dus komende 
zomer genieten van lunch, 
diner en nog veel meer!
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FOTO’S BIJ LODGE AT THE LAKE 
ZIJN ZEKER ‘INSTAGRAMABLE’

DIT IS DE NIEUWE HOTSPOT VAN 
ZOETERMEER: LODGE AT THE LAKE

Trouwen aan het water.



Zo komt ook aan het thuiswerken voor-
lopig geen einde. Veel mensen dreigen 
hun baan en/of hun onderneming te 
verliezen. De klantenkring van Louwers 
Advies bestaat voornamelijk uit kleine en 
middelgrote MKB-bedrijven in de regio 
Zoetermeer waaronder éénmansbedrijven 
tot ondernemingen met zeventig man 
personeel. Hoe is de stand van zaken bij 
het allround advieskantoor sinds de “in-
telligente lockdown” van 16 maart 2020?

“Sommige sectoren zijn zwaar getroffen 
door het lamleggen van de economie. 
Als je naar onze sector kijkt, is het een 
ander verhaal. Wij mogen eigenlijk niet 
klagen. In deze turbulente periode is het 
van primair belang dat we onze klanten 
bijstaan. Contact is dus essentieel. Dat 
kan veelal telefonisch. Intern veroorzaak-
ten de RIVM-maatregelen geen proble-
men. Onze medewerkers werkten voor 
de coronacrisis al regelmatig thuis,” ver-
telt fiscaal econoom Jan Louwers. “De 
crisis is met name een regelrechte ramp 
voor de horeca. Ondernemers die hun 
brood verdienen met de vrijetijd van 
mensen, zagen in één klap vanaf 16 
maart hun omzet naar nul procent dalen. 
Maar ook andere sectoren worden kei-
hard geraakt zoals bedrijven uit de grafi-

Julianalaan 23
2712 CB Zoetermeer
079 - 342 99 42
info@louwers.net
www.louwers.net

sche industrie. Zij zien hun omzet met 30 
tot 40% dalen door de afwachtende 
houding van hun klantenkring. Zo ont-
staat er een domino-effect met negatieve 
effecten voor andere bedrijven, waarbij 
er nog geen zicht is op verbetering. Er is 
geen handboek voor deze crisis, maar wij 
fungeren graag als klankbord voor onze 
klanten. Zo kunnen we samen mogelijke 
oplossingen creëren.”

OVERHEIDSMAATREGELEN 
BIEDEN PERSPECTIEF 
“Deskundigen voorspellen dat onze 
economie met 7½% zal dalen. Ik vrees 
echter dat het nog slechter zal uitpakken. 
Gelukkig bieden de landelijke maat-
regelen om ondernemers financieel 
te ondersteunen zoals de Tijdelijke 
Overbruggingsregeling Zelfstandige 
Ondernemers (ToZo 2.0), de Tegemoet-
koming Getroffen Sectoren COVID-19 
(TOGS) en de NoodOverbrugging voor 
Werkgelegenheid (NOW) enig perspec-
tief. Natuurlijk bieden deze overheids-
maatregelen geen structurele oplossingen, 
maar het houdt bedrijven en zzp‘ers wel 
even overeind. Uiteraard ondersteunen 
en adviseren wij onze klanten bij de 
aanvraag van de betreffende overheids-
tegemoetkomingen.” 

PREFEREREN 
PERSOONLIJK CONTACT
‘’Eén ding is zeker. We ontkomen 
voorlopig niet aan de anderhalvemeter-
samenleving. Dat effect ervaren we door 
de toename van videobesprekingen via 
Zoom en Teams. We prefereren echter 
persoonlijk contact waar we samen 
rond de tafel zitten. Uiteraard rekening 
houdend met de gepaste afstand van 
anderhalve meter. Een persoonlijk 
gesprek heeft toch meer inhoud. Onder-
nemers zijn over het algemeen oppor-
tunistisch en komen nog steeds graag 
langs. Zo’n gesprek verloopt dus 
effectiever. Van de ene vraag, rol je in de 
andere. Hoe zie je de toekomst en wat 
heb je daarvoor nodig? Vaak fungeren 
we puur als klankbord. Natuurlijk kunnen 
we niet alles oplossen, maar we denken 
mee en adviseren voornamelijk op 
bedrijfseconomisch niveau. Verder willen 
we oprecht begrip tonen en een warm 
gevoel uitstralen.”

Niets is meer helemaal zoals 
het was. Voor ondernemers 
in Zoetermeer zijn een 
aantal versoepelingen 
vanaf 1 juni doorgezet. De 
anderhalvemetersamenleving
blijft nog wel van kracht.
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WE FUNGEREN ALS KLANKBORD EN SAMEN 
CREËREN WE MOGELIJKE OPLOSSINGEN! 



Hoe goed de resultaten ook zijn, in de 
beste organisaties ontstaan persoonlijke 
conflicten. Zo snel als die ontstaan, zo 
gemakkelijk kunnen die opgelost worden 
dankzij mediation. Dat is belangrijk om 
escalatie te voorkomen want dat kan 
grote gevolgen hebben, zoals een 
verpeste sfeer, verminderde motivatie 
of zelfs een stap naar de rechter. 
“Mediation is gebouwd op drie pijlers: 
vertrouwelijkheid, vrijwillig en neutraliteit. 
93 procent van de bedrijven waar 
mediation heeft plaatsgevonden, is daar 
tevreden over. Dat terwijl 78 procent 
van die gesprekken slagen, dus ook als 
men niet samen tot een oplossing komt 
heeft mediation vaak een positieve 
uitwerking”, aldus Ton, gecertificeerd 
zakelijk mediator en directeur van 
Kouwets Mediation. 

ZAKELIJKE MEDIATION
Conflicten op het werk zijn te onder-
scheiden in zakelijke mediation (met 
derde partijen, zoals klanten en leveran-
ciers) en werkvloer mediation (tussen 
werknemers). Bij zakelijke mediation 
kunnen ook problemen ontstaan over 
bijvoorbeeld een contract of eigendoms-
rechten. “Als je niet tevreden bent met 
een derde partij kan het fout gaan als je 
het te lang laat sudderen. Dan kun je 

Koraalrood 153
2718 SB Zoetermeer 
(wijk 18 Rokkeveen)
info@kouwetsmediation.nl
06 - 829 985 10
www.kouwets-mediation-en-conflictbemiddeling.nl

CONFLICTEN OP HET WERK OF THUIS? MET 
MEDIATOR TON WORDEN DEZE OPGELOST!

naar de rechter stappen, maar dat kost 
veel geld én je bent je relatie kwijt. Na 
een goed gesprek met mij erbij kun je 
er samen uitkomen en zaken met elkaar 
blijven doen.”

WERKVLOER MEDIATION
Ook werkvloer mediation is een belang-
rijk onderdeel van zijn conflictoplossende 
methodiek. Een klein onbegrip op de 

werkvloer kan resulteren in verstoorde 
verhoudingen tussen leidinggevenden en 
hun medewerkers of teamleden onder-
ling. Dat kan leiden tot een verminderde 
productiviteit en zelfs een burn-out. “Het 
kost een bedrijf veel geld als een werk-
nemer niet goed functioneert, omdat hij 
niet goed in zijn vel zit. Wist je dat 50 
procent van de ziektemeldingen voort-
komen uit de situatie op de werkvloer?” 

CONFLICTEN VOORKOMEN
Bij sommige bedrijven fungeert Ton als 
vaste mediator, net als een bedrijfsarts. 
“Hierdoor kunnen we in een vroeg 
stadium misverstanden bespreken. 
Voordat het een conflict wordt. Dat 
houdt een bedrijf mentaal gezond en 
productief.” Ook particulieren kunnen, 
bijvoorbeeld bij burenruzies en relatie-
problemen, bij Ton terecht. ,,Ik faciliteer 
het gesprek, zorg dat het gelijkwaardig 
verloopt en probeer het wederzijds 
belang op tafel te krijgen om de relatie 
weer op te bouwen.”

Ton Kouwets weet hoe het is om 
aan de andere kant te zitten. 
Anderhalf jaar geleden was hij 
betrokken in een mediationtraject. 
Tijdens de eerste sessie wist hij 
meteen: dat wil ik ook doen. Het 
inspireerde hem om dit jaar te 
starten met Kouwets Mediation. 
Daarmee bemiddelt hij zowel 
zakelijk als privé.
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“MEDIATION IS 
GEBOUWD OP DRIE PIJLERS: 

VERTROUWELIJKHEID, 
VRIJWILLIG EN NEUTRALITEIT”

ONDERNEMERSKRACHT
Ton is naast mediator ook mede-initiator van Ondernemerskracht.nu. Dat is lande-
lijk in het leven geroepen om bedrijven te ondersteunen die vanwege de corona-
crisis in de problemen komen. “Veel bedrijven hebben de coronacrisis overleefd, 
maar dreigen alsnog failliet te gaan. Ze moeten met minder omzet het personeel 
betalen, maar krijgen geen overheidssteun meer. Dat kan veel spanningen veroor-
zaken. Wij bekijken het financiële gedeelte van het bedrijf en praten met bijvoor-
beeld de crediteuren. Wat zijn nu de verwachtingen van het bedrijf? En moet de 
visie of het businessplan aangepast worden? Grote problemen op het werk neem 
je al snel mee naar huis. Zowel zakelijk als privé kunnen wij helpen.”



HEB JIJ AL LANG GENOEG HUUR BETAALD? 
KOOP NU JE EIGEN BEDRIJFSPAND: NEWTONHOF

Ben jij als mkb’er nog op zoek naar een bedrijfsunit? 
Stop dan met zoeken! Onlangs is ontwikkelaar 
CK Business Development begonnen met de bouw 
van het bedrijfsverzamelgebouw Newtonhof, aan 
de Edisonstraat in Zoetermeer. Wees er snel bij, 
want er zijn nog slechts enkele units beschikbaar!
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BUSINESS CONNECT 
BEDRIJFSMAKELAARDIJ 
Dorpsstraat 171 |  2712 AH Zoetermeer
erik@pand.nu  |  06 - 557 951 69
079 - 316 10 20  |  www.business-connect.nl

BASIS BEDRIJFSHUISVESTING 
GOUDA B.V.
Contact: David Bentley  |  d.bentley@basis.nl
Lage Gouwe 2  |  2801 LG Gouda
0182 - 525 700  |  www.basis.nl

Sinds kort staat de revolutionaire stoom-
reiniger, met de indrukwekkende naam 
Scarpa Vapor, bij de vestiging van Tico 
Schoenmakerij in winkelcentrum Meer-
zicht. 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 Zoeter-
meer. 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 20 euro. 

RESULTAAT IS VERBLUFFEND
Het apparaat maakt jouw schoenen van 
binnen en buiten compleet schoon. Door 
stoom met een reinigingsmiddel te injec-
teren en vervolgens met een speciale 
borstel te bewerken, kan de stoomreini-

Bij de vestigingen in het Stadshart, Oosterheem 
en Meerzicht kunt u terecht voor het ambachtelijk 
herstellen van (wandel)schoenen. 

Luxemburglaan 150, 2711 EH  Zoetermeer
079 - 360 80 96, www.schoenmakerijtico.nl

STADSHART 7 DAGEN PER WEEK OPEN!

ger vuil oplossen en verwijderen. “Soms 
zijn schoenen zo vuil dat we ze in twee 
etappes moeten reinigen, maar het resul-
taat is altijd verbluffend”, vertelt Tico, 
terwijl hij de stoomreiniger demonstreert. 
“Het werkt ook verslavend. Als je een-
maal 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 gedesinfec-
teerd. 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 ver-
nieuwing 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 ongevoe-
lig voor weersomstandigheden en boven-
dien heb je garantie tot het glasplaatje 
thuis aan de muur hangt!

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!

TICO MAAKT JOUW SCHOENEN ALS NIEUW!



P.S. door de coronamaatregelen hebben er de 
afgelopen maanden helaas geen trainingen kunnen 
plaats vinden. In de studio zijn allerlei maatregelen 
genomen om straks weer veilig te kunnen trainen. 
Zo is er een belijning aangebracht om 1,5 meter aan 
te geven, wordt er voldoende geventileerd en zijn 
er echte “wachtstickers” op de grond aangebracht. 

Heb jij ook interesse in fit20 
en wil je meer informatie of 
een proeftraining inplannen? 
Neem een kijkje op 
www.fit20zoetermeer.nl of neem contact 
via zoetermeer@fit20.nl of 079 - 20 330 48.

Transport en Logistiek Nederland (TLN) 
vindt duurzame inzetbaarheid en de 
gezondheid van haar medewerkers erg 
belangrijk. Eén van de wensen was een 
sportschool op het hoofdkantoor in 
Zoetermeer. Na een aantal proef-
trainingen was de keuze voor fit20 snel 
gemaakt. Vanaf oktober 2019 traint 
meer dan de helft van de medewerkers 
wekelijks onder begeleiding van de 
enthousiaste personal trainers van fit20.
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FIT20 NU OOK BIJ TRANSPORT EN LOGISTIEK 
NEDERLAND: VOOR EEN GEZONDE TOEKOMST

TLN betrok in 2002 het huidige kantoor 
in Zoetermeer. Begin 2015 kwamen er 
plannen om het kantoor grondig te 
renoveren. In dit proces mochten ook alle 
medewerkers hun mening en ideeën 
aangeven. Een sportschool binnen de 
muren van TLN werd door een groot 
aantal medewerkers benoemd. “Vanuit 
TLN vinden we gezondheid belangrijk, 
zo waren we al aan het kijken of we op 
dat gebied ook iets met catering konden 
afspreken. Een wens voor een eigen 
sportschool sloot dan ook één op 
één aan op ons beleid”, aldus John 
Krassenburg (Facility manager TLN).

DE JUISTE INVULLING
De juiste invulling van de sportschool 
was voor TLN snel duidelijk. Een kamer 
vrij maken en hier een aantal toestellen 
in zetten was niet voldoende. TLN wilde 
een veilige omgeving creëren waar de 
medewerkers onder professionele per-
soonlijke begeleiding konden sporten. 
Hiermee wordt er op een verantwoorde 
wijze gesport, wat minder blessures en 
meer resultaat inhoudt. “Hoe we bij fit20 
uitkwamen? Toevallig was ik net in die 
periode door Jeroen Natzijl (eigenaar 
studio fit20 Zoetermeer, de openbare 
particuliere studio waar iedereen terecht 
kan) benaderd. Het verhaal van fit20 
sprak mij aan en ik besloot om een proef-
training te gaan doen.”

Tijdens de proeftraining hoorde John 
meer over de werkwijze en visie van fit20. 
Met het doorlopen van het circuit kon hij 
zelf de oefeningen en begeleiding van 
de personal trainers ervaren. John was 
erg enthousiast en nodigde Jan Boeve 
(algemeen directeur) en Jeroen Spaans 
(manager bedrijfsvoering) uit om ook een 
proeftraining te doen. “Na deze training 
was iedereen overtuigd. Als het ons lukt 

om een interne sportschool te faciliteren, 
dan wordt dit samen met fit20.”

Om de sportschool te realiseren moest er 
een aantal zaken intern en met fit20 
worden afgestemd. Toen alle seinen op 
groen stonden kwam het spannendste 
moment. Alle medewerkers kregen een 
proeftraining aangeboden en Jeroen 
heeft tijdens onze “Brood en Brein” ses-
sies de visie van fit20 toegelicht. 
Hierna konden de medewerkers aan-
geven of ze gebruik wilden maken van de 
mogelijkheid om te sporten. Jeroen heeft 
veel van de proeftrainingen gegeven en 
merkte dat de medewerkers veel vragen 
hadden. “Eén keer in de week 20 minu-
ten sporten? Werkt dat?” De uitleg en 
proeftrainingen hebben een groot deel 
van de medewerkers overtuigd. 
Er was ruim voldoende animo, dus we 
konden van start.

ENTHOUSIASTE BEGELEIDING
We zijn nu een half jaar aan de slag en 
John kijkt tevreden terug. De medewer-
kers zijn enthousiast en meer dan de helft 
doet actief mee. “Ik krijg positieve feed-
back van de medewerkers. Ze voelen zich 
fitter, sterker en sommige passen zelfs hun 
hele levensstijl aan.” Volgens John komt 
dit vooral door de enthousiaste begelei-
ding van de personal trainers en de 

manier van trainen. Het trainen bij fit20 
is voor iedereen geschikt, sportief of 
onsportief, jong of oud. Daarnaast is het 
natuurlijk erg prettig dat de fit20 studio 
in ons eigen kantoor zit. Mensen lopen 
naar beneden, sporten 20 minuten en 
gaan weer aan de slag. Geen reistijd, 
geen lange training en je gaat niet zweten.

Jeroen is ook erg positief over de huidige 
samenwerking. “Het is leuk om te zien 
hoe enthousiast de medewerkers van 
TLN zijn. De medewerkers zijn verschil-
lend en hebben hun eigen persoonlijke 
doelstelling. Door de toegankelijkheid 
voor zowel sporters als niet als niet-
sporters is fit20 de ideale “inhouse 
sportschool.” 

John raadt het andere bedrijven aan om 
de mogelijkheden van een eigen fit20 
studio te onderzoeken. Er wordt vanuit 
TLN ook gekeken om bedrijven in de 
buurt hun medewerkers in hun fit20 
studio te laten trainen.

TIP VANUIT JOHN 
Neem contact op met fit20 voor een 
proeftraining. Dan raak je overtuigd. 
Heb je daarna interesse in een eigen 
studio? Bij TLN laten we je graag zien 
hoe wij alles hebben gefaciliteerd.

V.l.n.r. John Krassenburg, 
Jeroen Natzijl en Jan Boeve.



Absrechtstraat 45
2729 AW  Zoetermeer
06 - 15 34 1718
eva@balsobe.nl
www.balsobe.nl

Eva Ujvari: “Wij kunnen, net als de 
huisarts, wratten verwijderen. Maar met 
stikstof kun je huidbeschadiging tot 
gevolg krijgen. Bij ons wordt geen 
gezond weefsel weggehaald.” Ook voor 
behandeling van acne en couperose, 
haarvaatjes en verkleuringen van de huid 
ben je bij Balsobé aan het juiste adres. 

HAREN DEFINITIEF WEG
Elektrisch ontharen is zeer populair bij 
Balsobé. Door een stroomstootje wordt 
het haarzakje vernietigd, waardoor er 
geen voedingsstoffen via het bloed de 
haar kunnen bereiken. “Elektrisch ontha-

ren is de enige vorm van definitief ontha-
ren”, aldus de eigenaresse.

VOETVERZORGING
Vergeet je voeten niet! Een pedicure-
behandeling geeft verlichting bij klachten, 
maar is ook preventief aan te raden. 
Vooral bij mensen met medische klachten. 
Ziekten als diabetes, reuma en spasticiteit, 
maar ook ouderdom, overbelasting of 
gewoon verwaarlozing zorgen voor een 
verhoogd risico op complicaties. 

Nazorg is erg belangrijk bij Balsobé. “Na 
een intensieve behandeling bellen we 

hoe het daarna gaat. Ook blijven we 
informeren als de klant lange tijd niet is 
geweest om te weten of we nog iets voor 
hem of haar kunnen betekenen.” Eva: 
“De behandelingen van Balsobé worden 
mogelijk vergoed vanuit de aanvullende 
verzekering. Neem telefonisch contact 
op voor een gratis huidanalyse en maak 
gauw een afspraak!”

Balsobé Huidspecialisaties en Huid-
verzorging is veel meer dan een schoonheids-
specialist. De salon is gespecialiseerd in 
onder meer cosmedische behandelingen. 
Denk hierbij aan elektrisch ontharen, 
wratten en overige huidoneffenheden 
verwijderen en pigmentvlekken verhelpen.

BALSOBÉ IS MEER DAN 
EEN SCHOONHEIDSSPECIALIST
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Dijkmanschans 198
2728 GK Zoetermeer 
(wijk 28 Noordhove)
079 - 331 29 93
zoetermeer@haarhuisvantongeren.nl
www.haarhuisvantongeren.nl

Wellicht heb jij er nog niet eerder van 
gehoord, maar frontale fibroserende 
alopecia wordt steeds vaker bij Haarhuis 
van Tongeren geconstateerd. Een 
symmetrische rand van haarverlies aan 
de voorste haarlijn en aan de zijkanten 
van de hoofdhuid kan voor veel onzeker-
heid zorgen. “Wij zorgen voor een haar-
stuk dat niemand ziet zitten”, belooft 
Sander. “Kaalheid kan bij vrouwen elk 
aspect van het leven beïnvloeden. Er 
zijn vrouwen die zelfs in een isolement 
raken. Bij Haarhuis van Tongeren doen 

we er alles aan om dat te voorkomen. 
”Ook voor mannen zijn haarstukken 

beschikbaar. “Met folie verlijmen we 
dat met de hoofdhuid. Dat ziet er super 
mooi uit en is erg populair. Dat kan bij 
kale plekken of kaalheid bovenop. Voor 
volledig kale mannen hebben we ook 
haarwerken. Wij hebben geen toupet 
van vroeger, maar kwalitatief haarwerk.”

Frontale fibroserende alopecia (FFA) komt steeds 
vaker voor, merkt Sander van Tongeren. Het is een 
vorm van haaruitval die gekenmerkt wordt door 
verlies van haren aan de voorzijde en zijkanten van 
de hoofdhuid. Enkele haren kunnen blijven bestaan in 
de kale plekken. FFA komt vooral voor bij vrouwen 
vanaf ongeveer vijftig jaar. Gelukkig heeft Haarhuis 
van Tongeren ook een oplossing voor dit probleem!

LAST VAN ALOPECIA? EEN HAARWERK 
GEEFT JE WEER VERTROUWEN

V.l.n.r. Janine, Sander, Monique en Petra



Gouderaksedijk 24
2808 NG Gouda
0182 - 51 22 78
06 - 517 48 879
info@maatwerkinkeukens.nl
www.maatwerkinkeukens.nl
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Zoveel mensen, zoveel wensen. Eén 
ding is zeker. De laatste jaren wint de 
keuken die naadloos aansluit op de 
woonkamer steeds meer terrein. Samen 
koken, eten en borrelen resulteert in een 
ontmoetingsruimte waar iedereen zich 
‘senang’ voelt. De keuken als centrale 
ontmoetingsplek en kloppend hart van 
jouw leefomgeving is tegenwoordig dan 
ook meer regel dan uitzondering. 
“Je persoonlijke smaak omzetten in een 
realistisch keukenconcept blijft echter 
lastig. Je wilt ook niet over één dag ijs 
gaan. Een nieuwe keuken is immers een 
duurzame aanschaf,” vertelt Jacob de 

OOK IN 2020 IS JOUW DROOMKEUKEN 
OP MAAT ONZE UITDAGING!

Boer. “Wij adviseren iedereen om ruim-
schoots de tijd te nemen voor de oriën-
tatiefase. In dit digitale tijdperk kun je 
volop inspiratie opdoen. Zo vind je op 
Google, Pinterest en in keukenbladen 
prachtige plaatjes met de keukentrends 
van 2020. We zien hier dan ook steeds 
meer mensen met een moodboard 
waarmee ze een bepaalde sfeer willen 
aangeven. Afbeeldingen zeggen natuur-
lijk meer dan woorden. Verder blijft de 
aanschaf van een keuken een kwestie van 
aandacht voor details en pure beleving. 
Daarom komen we het liefst bij de 
mensen thuis om sfeer te proeven en een 

goed beeld te krijgen van de beschikbare 
keukenruimte. Ideeën en wensen 
vertalen we vervolgens in een realistische 
3D-impressie. Toch nog twijfels? Niets 
moet! Ideeën krijgen bij ons de kans 
om zich te ontwikkelen en het woord 
‘beperkingen’ kennen we niet. We 
denken uitsluitend in mogelijkheden.” 

ONDERSCHEIDEND 
IN ALLE OPZICHTEN
“Na het inmeten, fabriceren en bouwen 
we de keuken op in onze eigen professi-
onele werkplaats. Klopt alles volgens het 
concept? Dan wordt het tijd voor ons 
montageteam om de keuken te plaatsen. 
Maatwerk is bij ons echt maatwerk tot op 
de millimeter nauwkeurig. Omdat we bij 
iedere stap in het proces de touwtjes 
strak in handen hebben, kunnen we ook 
op ieder moment wijzigingen toepassen. 
Sommige ideeën ontstaan nu eenmaal 
spontaan tijdens de plaatsing. Onze 
vakmensen denken mee en creëren ver-
rassende oplossingen. Het misverstand 
dat maatwerk onbetaalbaar is, wil ik 
graag uit de weg ruimen. Vanaf €15.000 
realiseren wij al droomkeukens op maat. 
Daarnaast is maatwerk in interieur onze 
expertise. Na plaatsing van de keuken 
kunnen we dus verder gaan dan de 
keukenboer. Een meubel voor in de bad-
kamer, toilet en/of bijkeuken in dezelfde 
stijl als de keuken? We doen het graag! 
Inspiratie opdoen door het bezoeken van 
referentieprojecten? Ook dat is mogelijk! 
Ons ontwerpersteam is onlangs uitgebreid 
en zij begeleiden je graag bij de zoek-
tocht naar jouw nieuwe droomkeuken.”

Smaken verschillen. Als je toe bent aan 
een nieuwe keuken, kun je vele kanten op. 
Waarschijnlijk heb je al een bepaald 
beeld? Kies je voor de nieuwe romantiek 
met zachte tinten en een robuuste open 
wandkast? Of geef je de voorkeur aan een 
keuken die volledig bestaat uit natuurlijke 
materialen zoals hout en natuursteen.

VANAF 1 APRIL KUNT U OOK ONLINE ADVIES BIJ ONS KRIJGEN. GA NAAR DE 

WEBSITE WWW.MAATWERKINKEUKENS.NL EN MAAK DE ONLINE AFSPRAAK.

Jacob de Boer



JUST Notarissen
Albert Einsteinlaan 50
2719 ER Zoetermeer

079 323 97 61
www.justnotarissen.nl

Just Notarissen, gevestigd te Zoetermeer, heeft onlangs zijn 
intrek genomen in een nieuw modern kantoorgebouw aan de 
Albert Einsteinlaan 50 te Zoetermeer. 

Van hieruit kunnen we nog meer cliënten ontvangen, adviseren en 
de juiste akten aanbieden tegen de inmiddels bekende goedkope 
tarieven.

Onze organisatie is nog steeds groeiende, vandaar dat wij steeds op 
zoek zijn naar diverse collega's voor alle afdelingen. 

Volg jij een opleiding MBO, HBO of studeer je aan de universiteit, 
heb je affi niteit met rechten of juridische dienstverlening en wil jij 
intern opgeleid worden? Dan komen wij graag met jou in contact! 

Wij bieden jou:
• Marktconform salaris;
• Passende arbeidsvoorwaarden;
• Interne trainingen met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling;
•  Een uitdagende en variërende functie in een jonge omgeving met

de nodige dosis plezier;
• Dagelijks een gezonde en lekkere lunch.



“Een bespreking voor een standaard 
testament zou dus volledig online gere-
geld kunnen worden eventueel met 
behulp van beeldschermcommunicatie. 
Deze efficiënte werkwijze levert onze 
cliënten louter financieel voordeel op. Wij 
behoren niet voor niets tot de goedkoopste 
notarissen van Nederland. Veel mensen 
onderschatten het werk van een notaris. 
Ze denken: “Een beetje knippen en 
plakken en je hebt een nieuw testament”, 
maar je moet natuurlijk wel weten wat 
je knipt en plakt. Daar zit een essentieel 
verschil in. Maar waarom zou je meer 
betalen voor dezelfde dienst? “Vakman-
schap is meesterschap” telt zeker ook 
voor onze notarissen. Naast de notarissen 
Arie Jan van der Bijl en Maarten Schils is 
nu ook notaris Manoj Raghoebarsingh 
benoemd aan ons kantoor. Daarnaast 
beschikken we over een toegevoegde 
notaris en diverse kandidaat-notarissen. 
Met alle ondersteunende notariële mede-
werkers draaien we als een geoliede ma-
chine en zijn we klaar voor de toekomst!”

IEDERE NOTARIS DOET HETZELFDE. 
WAAROM ZOU JE MEER BETALEN?

IEDERE NOTARIS DOET HETZELFDE.
WAAROM ZOU JE MEER BETALEN?
GEEN POEHA EN TIERELANTIJNEN
“De reviews over ons op Klantenvertellen 
liegen er niet om. We komen gewoon 
uitstekend uit de bus. Of het nu gaat om 
een leverings-/hypotheekakte, testament, 
huwelijkse voorwaarden, samenlevings-
contracten, voogdijbenoeming of leven-

stestament. We zijn een professioneel 
notariskantoor zonder poeha en tierelan-
tijnen. Er zitten geen addertjes onder 
het gras, we denken mee, geven tips en 
leveren onze diensten tegen zeer scherpe 
prijzen. Laatst was hier een echtpaar met 
een testament uit 1996. De notaris heeft 
het testament uitgebreid met ze door-
genomen en constateerde dat er niets 

hoefde te veranderen. Zonder kosten en 
met een goed gevoel verliet het echtpaar 
ons pand. Zo kan het dus ook!”
“Onbekend maakt onbemind. Het levens-
testament is daar een typisch voorbeeld 
van. Gelukkig is dat beeld zo langzamer-
hand aan het veranderen. U wilt er niet 
aan denken, maar jaarlijks krijgen onge-
veer 160.000 mensen te maken met een 
hersenziekte, een tumor, een hartstilstand 
of een ongeluk. Ieder uur krijgen vier 
mensen in ons land de diagnose dementie. 
Mensen worden op den duur wilsonbe-
kwaam. Dat kan tot juridische en finan-
ciële problemen leiden. Met een levens-
testament houdt u de touwtjes strak in 
handen. Ook op het moment dat u het 
zelf niet meer kunt. Meer informatie 
vindt u op onze compleet vernieuwde 
website,” besluit Camillus.

De ambitie van het notariskantoor 
Just Notarissen kent geen grenzen. 
De vlijmscherpe tarieven gekoppeld aan 
persoonlijke aandacht en uitmuntende 
service lokken steeds meer cliënten van 
ver buiten de randstand. Anticiperen is 
commercieel manager Camillus Overmeire 
op het lijf geschreven: “Hoe kunnen 
bijvoorbeeld de handelingen voor een 
leveringsakte nog efficiënter en sneller 
verricht worden? Er komt ook een andere 
generatie aan die het vanzelfsprekend 
vindt om diensten online te regelen. 
Waarom zou je daar niet op inspelen?”

Albert Einsteinlaan 50
2719 ER Zoetermeer
079 - 323 97 61
zoetermeer@justnotarissen.nl
www.justnotarissen.nl

“TOEKOMSTPLANNEN?
DE A12 LOOPT

DOOR ZOETERMEER!”
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Camillus Overmeire 

Arie Jan van der Bijl



“De laatste jaren ontstond er steeds 
meer vraag naar vloerverwarmingssyste-
men met het oog op duurzaam stoken, 
een hoger rendement 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 rekening 
houdend met de specifieke eigenschap-
pen. Verder werken we met eigen perso-
neel. Een krachtenbundeling die resul-
teert 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 
nieuwe vloer. Er is dus één aanspreek-
punt en dat ervaart men als zeer prettig. 
Vloerverwarming levert naast comfor-
tabel en duurzaam woongenot 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 

Van Leeuwenhoeklaan 8A 
(1e verdieping)
2713 RB Zoetermeer
079 - 234 07 77
info@homewoonconcepten.nl
www.homewoonconcepten.nl

naar andere werkzaamheden zoals 
stuc- en schilderwerk en voorbereidend 
installatiewerk voor de nieuwe badkamer 
en/of keuken. Optische verfraaiing en 
een moderne uitstraling realiseren we 
door de plaatsing van zwarte staallook-
deuren en kozijnen die nu helemaal hot zijn. 
Van het één kwam het ander. Naast All In 
Floorstore & Home Vloer-verwarming 
biedt Homewoonconcepten het totaal-
plaatje 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 Homewoon-
concepten inclusief onze nieuwe website: 
www.homewoonconcepten.nl die nu in 
ontwikkeling is.” 

ECOLOGISCH VERANTWOORD
“We denken vooruit en willen ecologisch 
verantwoord 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 komen. Een andere verwarmings-
methode wordt ook steeds belangrijker. 
Zo leggen we vloerverwarming aan 
waarmee men op lagere temperatuur 
kan stoken. We brengen dus de cv-
temperatuur van de ketel naar beneden, 
zonder vermindering van de warme-
afgifte. Onze vloerverwarmingssystemen 
zijn ook geschikt voor warmtepompen 
die al op een veel lagere temperatuur 
functioneren. Als men in de toekomst 
een warmtepomp wil, dan is het door 
ons geïnstalleerde vloerverwarmings-
systeem er klaar voor. Tot slot kunnen we 
concurreren met de grote bouwmarkten 
door het inkoopvoordeel van de grote 
fabrikanten. Nieuwsgierig? Kom gerust 
langs en ontdek de vele opties!”

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.
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WANNEER KIES JIJ VOOR 
ÉÉN GROTE RADIATOR?

VOOR DE SNELLE BESLISSER..... PVC VLOEREN GRATIS* GELEGD IN JULI EN AUGUSTUS

* Vraag naar de voorwaarden
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Willem Dreeslaan 436B 
2729 NK Zoetermeer 
06 - 270 535 90 
info@maxhoortechniek.nl
www.maxhoortechniek.nl

“Het wordt steeds mooier, kleiner en 
beter”, zegt audicien Gordon en toont 
een exemplaar ter grootte van zijn 
vingertopje. “De digitale hoortoestellen 
van Oticon Opn zitten binnen in de 
gehoorgang en zijn vrijwel onzichtbaar. 
Ook maak je gebruik van de natuurlijke 
oorschelpfunctie, dus je hoort net als 
anderen met richtinggevoeligheid. 
Onlangs zei een jonge klant over een 
achter-het-oor toestel: ‘Ik zie voor mijn 
gevoel iedereen naar mij kijken. Dat leidt 

af en daardoor ben ik er ook steeds mee 
bezig’. Vrouwen kunnen het vaak gemak-
kelijker verstoppen achter het haar.” 

NIEUWE TECHNOLOGIE
Dankzij de nieuwste technologie kun je 
eenvoudig onderscheid maken tussen 
spraak en lawaai, bijvoorbeeld in een 
druk restaurant. Daardoor heb je een 
natuurlijke luisterervaring, net als anderen 
zonder gehoorapparaat, waardoor je 
tegelijkertijd meerdere gesprekken kunt 

volgen. De meeste Oticon Opn-hoor-
toestellen kun je ook gebruiken om 
handsfree te bellen, muziek te streamen 
of naar de televisie te luisteren. Met een 
speciale app op je smartphone kun je alle 
geluiden precies instellen zoals jij dat wilt!

Als je een hoortoestel nodig hebt, kan dat 
voor veel onzekerheid zorgen. Je wilt namelijk 
niet dat iemand het in je oor ziet zitten. 
Gordon Piper van Max Hoortechniek kan 
die onzekerheid wegnemen met de nieuwe 
Oticon Opn in-het-oor hoortoestellen. Gehoor-
apparaten van dit topmerk zijn extreem klein 
en zullen daarom niet of nauwelijks opvallen!

NOOIT MEER ONZEKER DANKZIJ 
‘ONZICHTBAAR’ HOORTOESTEL

“WANNEER JIJ MET EEN COLLEGA NIET 
DOOR ÉÉN DEUR KAN IS DAT FUNEST 
VOOR JOUW PLEZIER IN HET WERK EN 
DE GEWENSTE PRODUCTIVITEIT EN/OF 
RESULTATEN. JAMMER TOCH!?”

LAAT HET NIET TE VER ESCALEREN!

Ton Kouwets Bedrijfsmediator
Koraalrood 153  |  2718 SB Zoetermeer
06 - 82998510  |  info@kouwetsmediation.nl
www.kouwets-mediation-en-conflictbemiddeling.nl
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Plas van Poot

Dutch 
Innovation 

Factory

Van Tuyllpark

Vanaf 
€ 119.500,00 v.o.n.

Een goed plan financieren wij binnen één dag. 
Vanaf de start van het project is Rabobank betrokken bij de ontwikkeling van de 

Philipsstraat. Gaat u zich hier vestigen? Wellicht heeft u dan een nieuwe of andere 

financiering nodig. Wij denken graag met u mee en kijken naar traditionele én 

alternatieve financieringsvormen. Voor klanten en toekomstige klanten.

Rabobank Zuid-Holland Midden 
E-mail adres: bedrijven_zhmidden@rabobank.nl
015 275 04 44  Remco van Eendenburg of Frank Hordijk
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alternatieve financieringsvormen. Voor klanten en toekomstige klanten.

Rabobank Zuid-Holland Midden 
E-mail adres: bedrijven_zhmidden@rabobank.nl
015 275 04 44  Remco van Eendenburg of Frank Hordijk

Ondernemen 
aan de 

Philipsstraat?
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graag met 
u mee.

A12

(079) 351 31 11
www.rob-swart.nl

V E R K O O P

EEN ONTWIKKELING VAN

De verkoop van 21 bedrijfsunits gelegen op de hoek van de 
Fokkerstraat en de Philipsstraat (bedrijventerrein Hoornerhage) 
is gestart. Units vanaf ca. 50m2 tot ca. 100m2 begane grond, 
exclusief entresol. Interesse? Schrijf je in via vdk.nl
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Rolien van Groeningen is toegetreden 
tot het bestuur van de Vrienden van het 
LangeLand ziekenhuis. Zij is voormalig 
verpleegkundige en kent de achter-
gronden van de zorg. Haar bedrijf, 
dat onder andere gespecialiseerd is in 
huishoudelijke diensten, telt inmiddels 
meer dan honderd medewerkers.
“Ik heb er zin in”, reageert Rolien van 
Groeningen. “Deze bestuursfunctie is 
een aansprekende uitdaging. Ik wil graag 
mijn steentje er aan bijdragen om door 
middel van de ‘Vrienden’ de faciliteiten 
voor het LangeLand te vergroten. Tevens 
kijk ik uit naar de samenwerking met de 
overige bestuursleden”.
Namens ‘De Vrienden van het LangeLand’ 

Ondernemers en andere relaties die de Vrienden 
van het LangeLand willen steunen, kunnen mailen 
naar b.bakker@vriendenlangeland.nl of bellen 
met 06 - 506 171 22.

reikte het bestuur een aantal gesponsor-
de koelvesten uit. “De temperaturen bij 
ons op de afdeling zijn in de zomer-
maanden al hoog en het werken in de 
noodzakelijke beschermende kleding is 
daarbij een extra belasting. Deze koel-
vesten bieden uitkomst en daar zijn we 
bijzonder blij mee....!” aldus Claudia van 
der Laan en Marianne Havik, die ook 
Corona-patiënten behandelden. “Het 
geeft ons tijdens de werkzaamheden meer 
comfort. Met dank aan de sponsoren”.
“Er is bijzonder snel geschakeld”, 
reageert Rolien van Groeningen. “In 
het netwerk van De Vrienden zitten 
ondernemers die het zorgpersoneel 
met hart en ziel willen steunen”. 

“Hun bijdragen worden enorm gewaar-
deerd” vult Bart Bakker aan. “We gaan 
dan ook graag op (werk)bezoek bij spon-
sors om hen nog even persoonlijk te 
bedanken. Het blijft mooi dat lokale 
ondernemers in Zoetermeer het zieken-
huis blijven steunen. Hier zijn we hen 
bijzonder dankbaar voor.”

Zowel vanuit Zoetermeer als de omliggende 
gemeenten dragen ondernemers het LangeLand 
Ziekenhuis een warm hart toe. “Deze support moeten 
we uiteraard vasthouden”, reageert bestuurslid Bart 
Bakker. “We onderhouden graag nauwe contacten 
met hen. Het is mooi dat er positiviteit rondom het 
ziekenhuis heerst. Maar dit moet ook in de toekomst 
zo blijven. Blijf ons daarom steunen….(!)”.  

BLIJF HET LANGELAND STEUNEN!

BKT voor bouwkundige-, verkoop- en 
NHG aankoopkeuringen, specialistisch en 
destructief onderzoek, maar ook het 
opstellen van(d)mjop’s , nulmetingen en 
Quickscans. De bouwkundige aankoop-
keuring is visueel en non-destructief. 
Tijdens het onderzoek wordt er niet al-
leen gekeken naar gebreken aan de ge-
vels en vloeren al dan niet afkomstig van 
de fundering, maar ook het dak en de 
kruipruimte (indien toegankelijk). Daar-
naast worden de installaties beoordeeld 
of deze nog aan de huidige normering 
voldoen en wordt er naar de conditie van 

de sanitaire voorzieningen en de keuken 
gekeken. Wanneer er asbest, zwam, 
funderingsproblemen of houtaantasters 
zoals boktorren aangetroffen worden 
wordt hier melding van gemaakt in het 
rapport met bijbehorende onderhouds-
maatregel. Met een bouwkundige keu-
ring van BK ben je op de hoogte van de 
bouwkundige staat, voldoe je voor een 
groot gedeelte aan de onderzoekplicht, 
heb je inzicht in de kosten voor het direct 
noodzakelijk en achterstallig onderhoud, 
kom je niet voor verrassingen, verborgen 
gebreken en dus extra kosten te staan en 

kun je zonder problemen een hypotheek 
aanvragen bij een hypotheekverstrekker. 
BKT ook voor bouwkundig tekenwerk, 
bouwaanvragen, bouw- en project-
management directievoering en toezicht. 
Onze projecten: West507, Bentwijck, 
Cobana, Laan van Spartaan, Thorbecke 
State, House of Cool en vele andere.

“BKT is een ingenieursbureau opgericht in 2008. Wij leveren 
in de basis bouwkundig advies alsmede bouw- en 
projectmanagement. Dit doen wij voor semi overheid, 
vastgoedbeheerders /-beleggers, Verenigingen van Eigenaren 
en particulieren. Met bijna 15 jaar ervaring met het 
onderzoeken en inspecteren van vastgoed maken wij het 
verschil,” vertelt bouwmanager Frank Koot.

Rolien van Groeningen overhandigt een koelvest aan Marianne Havik 
onder toeziend oog van Claudia van der Laan (links) en Bart Bakker. 

Buitenom 255 (Spazio Office)
2711 KB Zoetermeer
085 - 13 03 891
info@bkt-advies.nl
www.bkt-advies.nl

  facebook.com/BKTadvies/

BKT

EEN WONING (VER)KOPEN? EEN BOUWKUNDIGE 
KEURING VAN BKT GEEFT INZICHT.
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Het magazine en de krant Mijn Zaak Zoetermeer zijn uitgaven van Koren Marketing Communicatie. 
Ook een pagina in een van de edities? Neem dan contact op met Koren Marketing Communicatie, Dick Koren T 06 - 537 932 27 • E info@mijnzaakzoetermeer.nl •  MijnZaakZoetermeer

Fotografie: Graphixphotos.nl en Odynsocialmedia.com Tekst: Adrie Urgert, Silvester van der Hansz, Angela Puggioni • Oplage 20.000 ex. • 7e jaargang • 2020

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm, of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, 
door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever sluit ieder aansprakelijkheid van schade als gevolg van druk- en zetfouten uit.
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KEURMERK 2016
ERKEND OPTIEKBEDRIJF

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

Unieke en zorgvuldig handgemaakte monturen van 100% natuurlijke producten zoals 
hout en steen. ROLF Spectacles staat voor puur design, technologie en innovatie. De 
monturen zijn vederlicht, comfortabele en er zijn geen schroefjes in het montuur te 
bekennen. Elk montuur is origineel en karakteristiek, dus laat je verrassen!

Duo deal!Bij aankoop van één complete bril en 
een tweede als computerbril ontvangt u 
1 glas GRATIS. Of als tweede (of derde) 
een zonnebril ontvangt u ook 1 glas GRATIS.

Nieuw in onze collectie: Rolf Spectacles!

Actie is geldig tot 31 augustus 2020. 
Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

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



NATUURLIJK BIJ 

  Nauwelijks wachttijden!
  Gegarandeerd sprankelend schoon
  Uw auto wordt altijd GRATIS voorgewassen
  Krasvrij wassen en het beste autowas resultaat
  Altijd GRATIS stofzuigen
  Altijd GRATIS banden oppompen
  Bodemwas beschikbaar!
   Altijd korting en extra bonus 
bij gebruik van onze waspas

OPENINGSTIJDEN
Ma t/m za 8.00 - 18.00 uur
Zondag 9.30 - 17.30 uur

(ook contactloos betalen mogelijk)

WASBOXEN 24/7 GEOPEND
Maximale doorrijhoogte 
Wasboxen 2,70 meter
Maximale doorrijhoogte 
Carwash 2,20 meter

MOS Carwash • Argonstraat 18 • Zoetermeer • Tel. 079 - 362 89 10 • www.moscarwash.nl
Mos Carwash en de uitgever stellen zich niet aansprakelijk voor eventuele onjuiste vermeldingen / opmaak. Kortingsbonnen niet geldig i.c.m. andere acties of aanbiedingen.

Niets van deze uitgave mag nagemaakt of gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.
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WAAR ‘WAS’ JE

DEZE ZOMER?



“Uiteraard houden we ons strikt aan 
de RIVM-maatregelen. Hygiëne en de 
gezondheid van onze klanten, onze 
adviseurs én montageteam verdienen nu 
de hoogste prioriteit,” vertelt Willem van 
Capelleveen. “Iedereen blijft welkom in 
onze showroom, het liefst op afspraak. 
We zijn namelijk minimaal twee uur in 
gesprek met het inventariseren van 
wensen en ideeën. Welke indeling is het 
meest efficiënt? Hoe kook je eigenlijk 
en welke apparaten zijn dan essentieel? 
Vaak creëren we meer vragen dan we 
antwoorden geven. Uiteindelijk ontstaat 
er door de 3D-sfeerimpressie een duide-
lijk beeld. Na de vervolgafspraak werken 
we jouw droomkeuken tot in detail uit. 
Maar we zien nu ook klanten die na het 
eerste gesprek, de voorkeur geven aan 
digitale adviezen en (beeld)bellen. Gelukkig 
schakelen en leveren we nog steeds snel, 

Wattstraat 14 
2723 RC Zoetermeer
079 - 33 00 900
info@wimvanderhamkeukens.nl 
www.wimvanderhamkeukens.nl

omdat we beschikken over een eigen 
importgroep. Zo kunnen we topkwaliteit 
bieden tegen scherpe prijzen!”

VANAF SCHETS T/M LAATSTE SCHROEF
“Niemand zit op de rompslomp van een 
keukenrenovatie te wachten. Daarom 
wil ik nogmaals benadrukken dat ons 
montageteam alle zorgen uit handen kan 
nemen.  Indien gewenst demonteren en 
voeren onze vakmensen de oude keuken 
af, ze verleggen leidingen, verzorgen 
timmer-, verf-, stuc-, elektra- en lood-
gieterswerk en plaatsen uiteindelijk jouw 
droomkeuken exact volgens afspraak. 
Een nieuwe keuken moet een feestje zijn 
vanaf de schets t/m de laatste schroef!”

OLIJFGROEN ÉN ZWART ZIJN HOT!
“Naast bekende merken als Artego, Aran 
Cucine en Mereno hebben we ook een 
eigen collectie keukens: de Smart Collec-
tion. Deze lijn is in elke prijsklasse lever-
baar in maar liefst 1960 kleuren. Zo zijn 
olijfgroen en (houtskool) zwart gecombi-
neerd met licht (marmer) getinte werk-
bladen dé keuzes van 2020. Ook deuren 
met geïntegreerde grepen zijn trendy, 
omdat ze meer opbergruimte creëren. 
Smaken verschillen en keuzes worden 
steeds groter. Nieuw zijn de werkbladen 
van Simacore met afwijkende reliëfs én 

bijpassende spoelbakken. Ook qua 
apparatuur staat de tijd niet stil. Met een 
combi-stoomoven kun je bijvoorbeeld 
smaakvol, gezond, vers en snel een 
maaltijd bereiden en via WiFi grill je 
eenvoudig een knapperig kippetje. We 
laten graag alle opties zien!” 

100% BOB-ERVARING!
“Eigenlijk is mond-tot-mondreclame de 
beste reclame. In de regio Zoetermeer 
staan we al 61 jaar bekend als hét 
familiebedrijf met pure passie voor 
keukens. Dat kunnen wij wel van de daken 
schreeuwen, maar klantenervaringen 
geven een objectief beeld. Zo behaalden 
we op de site “Klanten vertellen” een 
9.5 op basis van zestien recente klanten-
beoordelingen. Een klant uit Zoetermeer 
spreekt zelfs van een BOB-ervaring: 
Binnen budget, Op tijd en Beter dan 
verwacht! Daar zijn we trots op! We 
koesteren niet voor niets onze klanten. 
Ze zijn immers wandelende visitekaart-
jes,” besluit Willem.

2020 staat in het teken van de 
coronapandemie. Het nieuws 
erover houdt ons dagelijks bezig. 
Het is een bizarre en onwerkelijke 
tijd. Tegelijkertijd gaat ons leven 
“gewoon” door. Vakanties naar 
het buitenland skippen we 
waarschijnlijk. In plaats daarvan 
zijn we volop aan het verbouwen. 
Hoe is de stand van zaken bij 
Wim van der Ham Keukens?
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Theresiastraat 168-178 
2593 AT Den Haag 
070 - 383 50 10

PASSIE EN PERFECTIE ZIJN DÉ INGREDIËNTEN 
VOOR DE CREATIE VAN JOUW DROOMKEUKEN!


