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Heb je last van hoofdpijnklachten die gerelateerd zijn 
aan de kaken, aangezichtsverlamming, klemmen, 
knarsen, oorsuizen, onbegrepen oorpijn, keel- en 
slikklachten of duizeligheid? Bij SMC Rijnland 
Fysiotherapeuten is orofaciaal fysiotherapeut Michael 
de Rover gespecialiseerd in de behandeling van 
mensen met klachten rondom het hoofd- en halsgebied 
tot en met de schoudergordel. Zij komen meestal op 
advies van de tandarts, kaakchirurg of huisarts bij hem 
terecht. Je kunt echter ook zonder verwijzing een 
afspraak met de orofaciaal fysiotherapeut maken.    

lang, waardoor die erger worden en dat is een 
gemiste kans,” besluit Michael die als orofaciaal 
fysiotherapeut aangesloten is bij de Nederlandse 
Vereniging voor Orofaciale Fysiotherapie (NVOF).

“Tijdens de uitgebreide intake van een uur, 
onderzoek ik de patiënt en stel ik vragen die 
moeten leiden tot een analyse van het functio-
neringsprobleem. Is de klacht acuut ontstaan 
of geleidelijk aan erger geworden? Hoe lang 
bestaat de klacht en door welke specialist(en) 
ben je al behandeld? Zo kan ik filteren of 
de klacht meer gerelateerd is aan het kaak-
gewricht, de kauwspieren of de nek. Er kan 
ook iets anders aan de hand zijn. Wat zijn je 
wensen en doelen? Bij het onderzoek van 
hoofd-, oor- en kaakpijn meten we ook hoe de 
kaak en nek beweegt. Hoe ver kan de mond 
open? Hoe is de spierspanning in het gezicht 
en de hals? We gaan op zoek naar triggerpoints 
die vaak bij hoofd- en oorpijn voorkomen. 
Na het onderzoek maak ik een behandelplan 
met fysieke behandeling zoals mobilisaties of 
dry-needling en oefeningen waar de patiënt 
met mij én thuis mee aan de slag gaat.”    

WELKE KLACHTEN KOMEN VAAK VOOR?
“Veel mensen hebben pijn aan hun kaken die 
uitstraalt naar hoofd en nek. Ze hebben moeite 
met praten en eten, omdat de spieren rond hun 

kaakgewricht stijf en pijnlijk zijn. Ook hebben 
ze vaak pijn met kauwen, knappende kaak-
gewrichten en soms een beperkte mond-
opening. Regelmatig zie je een combinatie 
van deze pijnklachten met hoofdpijn. Veel 
klachten komen voort uit klem- en mondgedrag 
als gevolg van stress. Ze verbijten zich letterlijk! 
Dat gebeurt onbewust ’s nachts maar ook 
overdag. Dan bijten ze op hun nagels, kauwen 
op een pen of kauwen overmatig veel kauwgom. 
Spieren in en rond de mond raken dan over-
belast. Met tips en oefeningen probeer ik de 
patiënt ervan bewust te maken dat klemmen, 
kauwen of tandenknarsen gerelateerd is aan 
spanningen en gedrag.”

VAN BEWUSTWORDING NAAR HERSTEL!
“Bij oorsuizen blijft een geluid constant in je 
hoofd zitten. Dat kan te maken hebben met 
gehoorschade, maar ook door overprikkeling 
van je nek of kaak. Met behandeling van de nek 
en kaak kun je deze klachten bij ongeveer 25% 
van de mensen verminderen. Bewustwording 
van het probleem is de start van het herstel! 
Sommige mensen negeren hun klachten te 
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Bĳ  Bouwhof Wonen & 
Verlichting vind je duizend en 
één ideeën om jouw woning 
nog gezelliger te maken!

“De dagen worden korter, het is eerder donker en de 
feestdagen zijn in zicht. Door de coronabeperkingen 
zijn vakanties en uitjes uitgesteld. Mensen zijn sowieso 
vaker thuis. Ze hebben ook meer tijd en geld om aan 
hun “thuis” te besteden. Het is begrijpelijk dat ze 
meer behoefte hebben aan het creëren van sfeer in 
huis,” vertelt interieuradviseur Jan die samen met 
verlichtingsadviseur Arthur verantwoordelijk is voor 
de afdeling Wonen & Verlichting. 
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“Mensen zijn verrast als ze onze afdeling Wonen 
& Verlichting bezoeken. Zo presenteren we 
een zeer ruim assortiment zitbanken, eetkamer-
stoelen, fauteuils, eet- en salontafels, buffet-
kasten, verlichting en accessoires van gerenom-
meerde merken zoals By-Boo, Dutchbone, 
Eleonora, BePureHome, Sevn, Zuiver en 
Woood. Net als onze klanten volgen we woon-
trends op de voet via populaire woonprogram-
ma’s en woonbladen. In onze showroom van 
1500 m2 vind je compleet ingerichte woon-
kamers mét verlichting in verschillende woon-
stijlen. Van modern, minimalistisch, landelijk, 
industrieel t/m retro & vintage. Onze stagiaire 
Yasmijn van het HMC College heeft onlangs nog 
een kamer volgens de laatste trends en eigen 
inzicht ingericht. Mensen kunnen zo ervaren of 
een bepaald interieur aanspreekt,” aldus Jan.  

MIX & MATCH
Maar welke woonstijl past bij jouw smaak? 
“Je kunt zelfs verschillende woonstijlen 
combineren. Alle merken zijn bewust verspreid 
opgesteld over de showroom. Mix & match 
is de trend. Zo kan er een compleet nieuwe 

interieurstijl ontstaan. Over smaak valt niet te 
twisten, maar je vindt op de afdeling Wonen 
& Verlichting ongetwijfeld items die bij jouw 
smaak passen,” vervolgt Arthur. “De mogelijk-
heden zijn eindeloos! Sommige klanten weten 
precies wat ze willen en andere klanten hebben 
totaal geen idee. Onze interieurstylisten advise-
ren graag. Wat zijn je wensen? “Less is more” 
of juist niet? Knus of stoer? Zo zijn ronde vor-
men, goud en velvet stoffen erg trendy. Maar 
ook met diverse leuke accessoires zoals vazen, 
kaarsen, planten, kussens en plaids kun je een 
totaal andere woonsfeer creëren. Door onze 

ervaring voelen we precies aan welke kant de 
klant op wil.”

TEGEN DÉ JUISTE LAMP “AANLOPEN”
“Verlichting brengt warmte en sfeer in huis. De 
juiste verlichting maakt een interieur compleet. 
We hebben een ruim assortiment met verschil-
lende soorten warme (LED)-verlichting van be-
kende merken zoals Light & Living, Philips, Lu-
cide, Steinel, Paulmann, Trio en EGLO. Eigenlijk 
is verlichting de kers op de taart. Veel mensen 
weten echter niet welke verlichting bij hun 
interieur past. Ze zijn vaak niet op zoek naar een 
lamp, maar zien hier bij toeval dé lamp boven 
een tafel hangen die aan hun verwachtingen 
voldoet. Ze moeten als het ware tegen de juiste 
lamp “aanlopen” en dat gebeurt hier regel-
matig. Door het totaalplaatje brengen we ze op 
ideeën. Kom gewoon eens langs en volg ons op 
Instagram voor de laatste trends,” besluit Arthur. 
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VAN DONGEN UITVAARTZORG & UITVAARTCENTRUM 
CREËERT AFSCHEID MET KARAKTER!

Niets duurt eeuwig. De dood is 
onlosmakelijk verbonden aan het leven. 
We ontkomen er niet aan. Vroeg of laat 
moeten we afscheid nemen van onze 
dierbaren. De impact is enorm en de tijd 
staat even stil. Afscheid nemen is 
moeilijk en zwaar. Heftige emoties 
komen los en je leven staat op zijn kop. 
Tegelijkertijd moet er snel en efficiënt 
veel geregeld worden voor het onver-
mijdelijke afscheid. Een mooi afscheid is 
belangrijk voor de rouwverwerking, 
maar is dat in deze bizarre tijd die 
Covid-19 veroorzaakt nog wel mogelijk?
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VAN DONGEN UITVAARTZORG 
& UITVAARTCENTRUM

Iwan van Dongen en zijn team nemen alle zorg 
uit handen rondom de uitvaart. Op werkdagen 
zijn wij tussen 9.00 en 17.00 uur op kantoor 
aanwezig. Telefonisch zijn wij zelfs 24 uur per 
dag bereikbaar, ook in het weekend. 
Kijk voor meer informatie op de website van 
Van Dongen UitvaartZorg & UitvaartCentrum.

Bredewater 20a
2715 CA Zoetermeer
T 079 – 343 43 03 
E info@vduz.nl
W www.vduz.nl

Ruim vijftien jaar geleden besloot Iwan van 
Dongen in Zoetermeer voor zichzelf te beginnen. 
“Mijn ouders hadden in Brabant een uitvaart-
onderneming, maar toch koos ik op een gege-
ven moment mijn eigen pad. Een kwestie van 
andere inzichten. Naar mijn idee moet een 
uitvaart passen bij de persoonlijkheid van de 
overledene. Zo kun je door goed te luisteren 
naar de familie iedere uitvaart uniek en 
persoonlijk maken. Een afscheid met karakter,” 
vertelt Iwan. Lukt dat nu nog? “Ondanks alle 
coronabeperkingen zijn er genoeg opties om 
een bijzondere en persoonlijke uitvaart te 
verzorgen,” vervolgt hij. “Het maximaal aantal 
personen dat aanwezig mag zijn, kan echter 
na iedere persconferentie anders zijn. Sowieso 

moeten de aanwezigen anderhalve meter 
afstand van elkaar houden. Ook catering is na 
de uitvaartplechtigheid nog mogelijk! Door de 
coronabeperkingen vinden sommige uitvaart-
plechtigheden in besloten kring plaats. Via 
een livestream kunnen belangstellenden het 
afscheid alsnog meemaken. Zo kan iedereen 
erbij zijn.”

EIGEN UITVAARTCENTRUM IS UNIEK
“Als mensen voor het eerst ons uitvaartcentrum 
van 1000 m² aan het Bredewater bezoeken, zijn 
ze verrast door de inrichting van de condoleance-
ruimte, de aula, de multiculturele aula waar 
vuur- en offerdiensten gehouden kunnen 
worden en de vijf rouwkamers. De ruimtes 

stralen sfeer, warmte en rust uit. We beschikken 
dus als enige particuliere uitvaartonderneming 
in Zoetermeer over een eigen uitvaartcentrum, 
huisdrukkerij en rouwauto. Daardoor kunnen 
we veel flexibeler inspelen op allerlei wensen. 
Zo beschikken we over een sleutelkamer, zodat 
nabestaanden met een eigen toegangssleutel 
op elk gewenst tijdstip gedurende 24 uur op 
bezoek kunnen komen. Indien er een beperkt 
aantal personen is toegestaan, kan er een 
intieme setting ontstaan die als zeer prettig 
wordt ervaren. Als de uitvaartplechtigheid in 
onze aula iets uitloopt, dan gaan we er flexibel 
mee om. Uiteraard kunnen mensen er ook voor 
kiezen om ons de uitvaartdienst op een andere 

locatie, bij begraafplaats 
of crematorium te laten 
verzorgen. Uiteindelijk 
gaat het om een afscheid 
met karakter, dat is onze 
uitdaging!”

Mieke van Bergenhenegouwen, Iwan van Dongen en Henk Pieters.
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Op 1 november jongstleden werkte 
Register Belastingadviseur Linda 
Barendregt exact 20 jaar bij 
Louwers Advies. Een allround 
adviesbureau dat belastingaangiftes, 
jaarrekeningen, loonadministraties 
en fiscale advisering verzorgt voor 
MKB-bedrijven in de regio. “Samen 
met Linda en ons professionele 
team staan we garant voor een 
doortastende aanpak van diverse 
fiscale kwesties. Twee weten immers 
meer dan één. Het feit dat zij nu 
partner van Louwers Advies is 
geworden, is een logische stap 
met oog op de toekomst!” vertelt 
fiscaal econoom Jan Louwers.
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REGISTER BELASTINGADVISEUR LINDA BARENDREGT IS 
PER 1 NOVEMBER 2020 PARTNER VAN LOUWERS ADVIES!

net zo goed. Door de informele setting en twee 
vaste aanspreekpunten ontstaat er snel een 
klik. Ook kunnen we effectief en efficiënt 
schakelen en reageren op (telefonische) vragen. 
Ondanks Covid-19 is het onverminderd druk. 
We respecteren uiteraard de coronamaatrege-
len. Zo is anderhalve meter afstand houden 
geen probleem, omdat het kantoor voldoende 

ruimte biedt. Medewerkers die tegenover 
elkaar zitten worden beschermd door een 
glazen afscheiding. Verder werkt iedere 
medewerker minimaal een dag thuis. Op dit 
moment overwegen we om sneltesten in te 
voeren, zodat een medewerker met corona-
klachten binnen vier uur getest kan worden. 
Dat wordt trouwens ook een advies aan onze 
klanten om uitval van personeel te voorkomen. 
Tot slot prefereren we persoonlijk klantcontact 
in plaats van de videobespreking. Vaak fungeren 
we puur als klankbord. We denken mee, 
adviseren op bedrijfseconomisch niveau en 
bieden perspectief. Het kiezen van de juiste 
strategie is in deze bizarre coronatijd geen 
overbodige luxe,” besluit Linda.

“Linda is zeer deskundig en ik ben dan ook 
bijzonder blij dat zij nu officieel partner is 
van Louwers Advies. Zo waarborgen we de 
continuïteit van ons adviesbureau. Regeren 
is een kwestie van vooruitzien. Ik word immers 
ook een dagje ouder,” knipoogt Jan die 
overigens niet de intentie heeft om te stoppen. 
Hoe heeft Linda haar “promotie” ervaren? 
“Jan en ik werken, als fiscaal econoom, al 
twintig jaar nauw samen. We vullen elkaar aan, 
omdat we ieder over specifieke expertise 
beschikken. Bepaalde situaties omtrent de 
inkomstenbelasting en uitzoekklussen liggen 
mij gewoon beter. Het zijn vaak de details die 
het verschil maken. Door zijn ervaring is Jan 
weer beter in totaaloverzichten. Zo kunnen 
we samen ondernemers de juiste weg wijzen 
en ingewikkelde fiscale kwesties uitleggen in 
begrijpelijke taal. We vertalen ze stap-voor-stap 
in concrete adviezen. Het feit dat onze krachten-
bundeling nu omgezet is in een partnerschap 
ervaar ik als blijk van waardering.”

ONDANKS COVID-19 PERSPECTIEF BIEDEN
Jan: “De aanstelling van Linda als partner kun 
je beschouwen als een verjonging van ons 
kantoor. We merken gewoon dat klanten 
automatisch meer binding hebben met een 
generatiegenoot.” Linda:” Dat geldt andersom 

Aan deze (vergader)tafel is de 
anderhalve-meter-afstand gewaarborgd!

Linda Barendregt

Dankzĳ  microkristallen, naaldjes en (fruit)zuren 
wordt jouw huid voorbereid op de winter

Het wordt vroeger donker, de 
dagen worden grijzer en kouder. 
Het zonnetje gaan we helaas 
steeds minder vaak zien. Dat 
heeft natuurlijk ook invloed op 
onze huid. Daarom is het nu de 
ideale tijd voor behandelingen 
met microdermabrasie en 
microneedling bij Balsobé 
Huidspecialisaties en 
Huidverzorging.
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Microdermabrasie en microneedling? Dat klinkt 
nogal spannend. Eigenaresse Eva van Balsobé 
legt het zelf uit: “Na het reinigen van de huid 
en het verwijderen van mee-eters, gerstekorrels 
en andere onzuiverheden worden dode en 
beschadigde huidcellen geschuurd met een 
fijne straal microkristallen. Met een roller met 
fijne naaldjes worden vervolgens kanaaltjes in 
de huid gemaakt waardoor actieve stoffen 
nóg beter worden opgenomen door de huid. ”

DIRECT RESULTAAT
Een vermoeide huid knapt direct op, de vale 
huid straalt meteen weer. Rimpels verliezen 
diepte, pigmentatie wordt lichter en grove 
poriën fijner. Zelfs de huid met of zonder (acné) 
littekens ziet er na deze combi-behandeling 
veel beter uit!

FRIS EN FRUITIG
Een voorbehandeling met fruitzuren is ook 
populair, vertelt Eva. “Fruitzuren doorbreken de 
bovenste huidlaag en de dode huidcellen van 

de opperhuid worden 
verwijderd. De werkzame 
stoffen dringen nu makke-
lijker en dieper door in de 
huid, de celvernieuwing 
gaat beginnen! De voornaamste zuren 
voor deze behandeling zijn extracten van 
passievruchten, druiven en ananas. Maar 
toevoegingen zoals olie van abrikozenpitten en 
extracten van appel, perzik en zoete amandelen 
verstevigen, verzachten, verfrissen, hydrateren 
én verkoelen de huid. De huid wordt frisser, 
houdt meer vocht vast en voelt onmiddellijk 
aangenaam en ontspannen aan.”

PURE VERWENNERIJ
Extra verzorging van de tere huid rondom 
de ogen met een oogpakking maakt de
behandeling af. Ook de oogpakking wordt 
volledig op uw behoeften afgestemd en zorgt 
voor een snelle, zichtbare versteviging van 
de tere huid rond de ogen. Ook heeft een 
oogpakking direct een kalmerende werking 

bij een gevoelige, geïrriteerde of gezwollen 
huid. De huid zal steviger, gladder en minder 
gezwollen lijken en donkere kringen zullen 
verminderen. “Als je na de behandeling onze 
salon verlaat, ziet uw huid er weer mooi en 
gezond uit en voelt deze glad en soepel aan.”

RUST
Eva: “Natuurlijk is een schoonheidsbehandeling 
niet alleen maar erg goed voor de huid. Het is 
ook een moment voor jezelf waarin je in alle rust 
kunt genieten van pure verwennerij. Dat kan 
iedereen deze donkere dagen wel gebruiken!” 
Rondom de feestdagen is het altijd erg druk, 
boek daarom snel een behandeling. Benieuwd 
naar de laatste acties? Kijk op www.balsobe.nl

BALSOBÉ

Absrechtstraat 45
2729 AW  Zoetermeer
T 06 15 34 1718
E eva@balsobe.nl
W www.balsobe.nl

Eva Ujvari

Microneedling behandeling De roller met fijne naaldjes

Speciale verzorgingsproducten
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FRIS EN FRUITIG
Een voorbehandeling met fruitzuren is ook 
populair, vertelt Eva. “Fruitzuren doorbreken de 
bovenste huidlaag en de dode huidcellen van 

de opperhuid worden 
verwijderd. De werkzame 
stoffen dringen nu makke-
lijker en dieper door in de 
huid, de celvernieuwing 
gaat beginnen! De voornaamste zuren 
voor deze behandeling zijn extracten van 
passievruchten, druiven en ananas. Maar 
toevoegingen zoals olie van abrikozenpitten en 
extracten van appel, perzik en zoete amandelen 
verstevigen, verzachten, verfrissen, hydrateren 
én verkoelen de huid. De huid wordt frisser, 
houdt meer vocht vast en voelt onmiddellijk 
aangenaam en ontspannen aan.”

PURE VERWENNERIJ
Extra verzorging van de tere huid rondom 
de ogen met een oogpakking maakt de
behandeling af. Ook de oogpakking wordt 
volledig op uw behoeften afgestemd en zorgt 
voor een snelle, zichtbare versteviging van 
de tere huid rond de ogen. Ook heeft een 
oogpakking direct een kalmerende werking 

bij een gevoelige, geïrriteerde of gezwollen 
huid. De huid zal steviger, gladder en minder 
gezwollen lijken en donkere kringen zullen 
verminderen. “Als je na de behandeling onze 
salon verlaat, ziet uw huid er weer mooi en 
gezond uit en voelt deze glad en soepel aan.”

RUST
Eva: “Natuurlijk is een schoonheidsbehandeling 
niet alleen maar erg goed voor de huid. Het is 
ook een moment voor jezelf waarin je in alle rust 
kunt genieten van pure verwennerij. Dat kan 
iedereen deze donkere dagen wel gebruiken!” 
Rondom de feestdagen is het altijd erg druk, 
boek daarom snel een behandeling. Benieuwd 
naar de laatste acties? Kijk op www.balsobe.nl

BALSOBÉ

Absrechtstraat 45
2729 AW  Zoetermeer
T 06 15 34 1718
E eva@balsobe.nl
W www.balsobe.nl

Eva Ujvari

Microneedling behandeling De roller met fijne naaldjes

Speciale verzorgingsproducten



ONZEKER OVER HET 
KAAL WORDEN? NIET 
MEER NODIG: BELLE & 
BEAU MEDICOSMETICS
HEEFT DÉ OPLOSSING!

Een wijkende haarlijn, inhammen of een kalende 
kruin is voor veel mannen een probleem. Dat 
kan voor grote onzekerheid zorgen. Een toupet 
is tegenwoordig echt geen optie meer en een 
haartransplantatie kan wel tot duizenden euro’s 
kosten. Belle & Beau Medicosmetics biedt een
bewezen en prijsgunstig alternatief.

ZOETERMEER

Van verschillende, voornamelijk mannelijke, 
klanten ontving Sabine van Belle & Beau Medi-
cosmetics afgelopen jaren opmerkingen over 
de toenemende kaalheid. Ook jongere mannen 
lijden daar onder, merkte Sabine. Op zoek naar 
een oplossing voor dit probleem kwam zij in 
contact met AQ Skin Solutions welke een 
professioneel serum in combinatie thuisbehan-
delingen biedt dat de afnemende haargroei 
opnieuw stimuleert. “Haargroei stimuleren valt 
niet mee. Dat is zeer complex”, vertelt de 
stralende Sabine in haar huidstudio aan het 
Azobéhout. “Van belang is dat de haarfollikels 
nog aanwezig zijn. Verdroogde of nauwelijks
actieve haarfollikels zijn met dit serum weer te 
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maar sinds de internationale introductie in 
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werkt. Daarom wil ik het maar al te graag hier 
in Zoetermeer introduceren. Ook vrouwen met 
dunner wordend haar en kale plekken kunnen 
daar enorm onzeker van worden en hebben 
baat bij dit veilige product.”

MENSELIJKE GROEIFACTOREN

signaal om opnieuw nieuwe cellen voor haar-
groei te creëren. Er zitten unieke gepatenteerde 
groeifactoren in die ervoor zorgen dat de haren 
terugkeren, maar dan ook nog eens voller, 
dikker en donkerder! De behandeling bestaat 
uit een kuur van vijf haarbehandelingen in de 
huidstudio. Deze worden in een periode van 
5 weken uitgevoerd. De behandeling vindt één 
keer per week plaats in de studio van Belle & 
Beau Medicosmetics. Vervolgens moet de client 
thuis het product om de dag zelf aanbrengen.

ZICHTBAAR RESULTAAT IN 4-10 WEKEN
Wat ook fijn is om te weten is dat de behande-
ling in de huidstudio wat ongemakkelijk kan 
aanvoelen maar niet pijnlijk is. De thuisbehan-
deling is pijnloos en het serum is eenvoudig 
zelf aan te brengen. Is dit wat voor u? Maak 
een afspraak voor een gratis hoofdhuidanalyse 
bij Belle & Beau Medicosmetics.

BELLE & BEAU MEDICOSMETICS

Azobéhout 2, 
2719 MN Zoetermeer (wijk 19 Rokkeveen)
T 079 - 361 00 65 | 06 - 254 714 07
E info@bbmedicosmetics.nl
W www.bbmedicosmetics.nl

Aftekenen voor de 
behandeling.

10% KORTING 
€ 183,00 PER BEHANDELING VOOR 
LEZERS MIJN ZAAK ZOETERMEER 
Gedurende november en december.

✂

VOOR NA

menselijke fibroblasten te kweken en daarmee 
het herstelproces van de haarfollikels te stimu-
leren en activeren. Door een verhoogde bloed-
circulatie wordt het natuurlijke herstelproces 
van het lichaam gestimuleerd. Die revolutio-
naire behandelmethode past Al-Qahtani ook 
toe bij bijvoorbeeld huidverjonging, huidtrans-
plantaties en littekenvervaging. De formule 
van natuurlijke, hormoonvrije menselijke 
groeifactoren is veilig voor zowel mannen 
als vrouwen.
Het serum wordt aan de basis van de haar-
wortel aangebracht en geeft het lichaam het 

Grondlegger van AQ Skin 
Solutions is immunoloog Ahmed 
Al-Qahtani PhD. Hij kwam door 
onderzoek op het idee om mense-
lijke groeifactoren in te zetten 
om het cel verouderingsproces 
tegen te gaan. AQ Skin Solutions 
heeft het wereldwijde patent om 

Sabine Verschut

EFFICIËNTE SCREENING RESULTEERT 
IN BETROUWBARE HUURDERS!

Soms neemt iemands carrière een 
verrassende wending. Na jarenlang 
werkzaam te zijn geweest in de 
HR-sector besloot Wim Overwater 
het roer in de zomer van 2018 
volledig om te gooien. Via 123Wonen 
verhuurde hij enige jaren met zeer 
goede ervaringen een appartement 
in Zoetermeer. Alles rondom 
vastgoed trok altijd al zijn interesse. 
Van klant naar vestigingsmanager 
van 123Wonen Den Haag was slechts 
een kwestie van zijn hart volgen.

ZOETERMEER

Wim: “Met 29 vestigingen zijn we de grootste 
verhuurmakelaar van Nederland. Zo zijn wij 
gespecialiseerd in de verhuur van woonruimte 
in Bleiswijk, Berkel en Rodenrijs, Delft, 
Pijnacker, Den Haag, Voorburg, Gouda, 
Het Westland, Rijswijk en Zoetermeer.”
“Verhuurredenen lopen zeer uiteen. Vaak zijn 
het investeerders waaronder ook veel particu-
lieren die veilig en vertrouwd één of meerdere 
panden willen verhuren. Spaargeld levert helaas 
niets meer op. Verhuurders weten dat wij alles 
goed regelen en hebben er zelf nauwelijks 
omkijken naar. We kunnen namelijk zowel het 
financieel als technisch beheer verzorgen. Er 
zijn ook mensen die voor hun werk tijdelijk naar 
het buitenland verhuizen. Laatst hadden we 
een verhuurder die een jaar met zijn camper 
door Europa ging reizen. Leegstand levert 
niets op, dus het verhuren van uw huis is een 
verstandige keuze. Maar hoe pakt u het aan? 
Als ervaren verhuurmakelaars weten wij van de 
hoed en de rand. Bovendien hebben we een 
professioneel netwerk met juridische expertise 
tot onze beschikking. Voor fiscale vragen 
verwijzen we u graag door naar een specialist.” 

ZORGELOOS VERHUREN 
IS ONZE EXPERTISE
“Bij het oriëntatiegesprek passeren vele vragen 
de revue die wij graag  beantwoorden. Uiteraard 
bekijken we eerst zorgvuldig de woning, waarbij 
we alle noodzakelijke informatie verzamelen 
om tot een marktconforme verhuurprijs te kun-
nen komen. Verder kunt u uw huis voor bepaal-
de of onbepaalde tijd verhuren afhankelijk van 
uw intentie. Misschien wilt u uw huis na twee 
jaar wel verkopen? Uiteraard nemen we ook de 
juridische consequenties door. Welke verhuur-
mogelijkheid is voor uw situatie nu het meest 
verstandig? Als u een hypotheekverstrekker 
hebt, is toestemming tot verhuur vereist. Bij 
sommige gemeentes heeft de huurder ook een 
huisvestigingsvergunning nodig. Wij regelen 
het voor u. We nemen als het ware een 
menukaart door, zodat u precies weet hoe 

het contract in elkaar steekt. In het definitieve 
verhuurvoorstel staat dan ook precies wat u van 
ons kunt verwachten. Niemand houdt namelijk 
van addertjes onder het gras. Niet voor niets is 
zorgeloos verhuren onze expertise.”

PRESENTATIE OP 15 VERHUURWEBSITES 
“Met ons internationale netwerk zijn we ge-
specialiseerd in het verhuren aan expats in 
elk segment van villa’s, tussenwoningen, 

appartementen tot en met studio’s. Uw woning 
wordt gepresenteerd op vijftien verhuurwebsites 
zoals Jaap.nl, Pararius.nl, Huurda.nl en natuurlijk 
onze eigen website 123Wonen.nl en de Engelse 
versie www.expatrentalsholland.com. Ook 
werken we nauw samen met relocation bureaus 
waar expats worden begeleid in Nederland. Zo 
kunnen wij uw huis razendsnel verhuren. Bij in-
teresse van een potentiële huurder start onze 
uitgebreide screening op identiteit, anteceden-
ten en kredietwaardigheid. Deze screening 
resulteert uiteindelijk in een betrouwbare 
huurder die past bij het profiel dat u voor ogen 
hebt. Wilt u uw huis verhuren in Zoetermeer 
of omstreken én een juridisch waterdichte 
huurovereenkomst op maat? Wij informeren 
u graag vrijblijvend en kosteloos!”

123WONEN DEN HAAG

Laan van ’s-Gravenmade 32
2495 AJ Den Haag
T 070 - 221 08 41
E denhaag@123wonen.nl
W www.123Wonen.nl
W www.expatrentalsholland.com

 123WonenDenHaag123Wonen

Wim Overwater
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De vloer vormt de basis van jouw 
huis. HOME Woonconcepten 
begrijpt hoe belangrijk de vloer 
voor een huis is. De vloerspecialist 
heeft alles in huis op dat gebied 
én wat eromheen komt kijken. 
Mark van Es biedt met zijn 
bedrijf het totaalconcept met een 
all-in prijs, zodat je altijd precies 
weet waar je aan toe bent!

ZOETERMEER

Niet alleen een nieuwe vloer of vloerverwar-
ming kan HOME Woonconcepten thuis verzor-
gen. Ook voor renovatie en stuc-, spuit- en 
schilderwerk kun je bij het team van Mark te-
recht. Zelfs voorbereidend installatiewerk (nieu-
we badkamer en keuken), staallook deuren en 
kozijnen kunnen zij voor je regelen. HOME 
Woonconcepten is al vijf jaar een begrip in Zoe-
termeer. 

AANSPREEKPUNT
“Wij hebben alles in huis”, zegt Mark trots. 
“We horen vaak dat de vloerverwarming en 
vloeren door verschillende bedrijven laten in-
stalleren fout gaat. Wat doe je als een van de 
twee opeens een week later wordt geleverd? 
Om deze stress te voorkomen, heeft de klant 
bij ons één aanspreekpunt voor alle werkzaam-
heden rondom de vloer. Dat doen wij uitslui-
tend met eigen mensen, met elk zijn discipline. 
Zo nemen we het werk volledig uit handen van 
de klant.”

SFEER PROEVEN
Een vloer is de belangrijke uitgave in je huis, 
want het bepaalt de gehele sfeer. In de show-
room aan de Van Leeuwenhoeklaan vind je nu 
al de trendkleuren voor 2021. “Opkomend is 
om een PVC-vloer in verschillende maten door 
elkaar te verwerken, zoals een smalle, midden-
maat en brede plank. Dat leidt tot een speels 
effect. Nieuw is ook de geweven PVC-vloer, die 
antislip, anti-bacterieel en slijtvast is. Dat geeft 
de vloer een andere uitstraling.”

GENOEG KEUZE
HOME Woonconcepten heeft vloeren in alle 
prijsklassen. “Wij hebben een trendy adviescen-
trum met meer dan 300 varianten PVC-vloeren, 
naast alle monsters en proefstalen. Wij zijn de 
grootste in de regio voor PVC-vloeren”, zegt 
Mark, die aangeeft dat er veel mogelijkheden 
zijn met PVC-vloeren. “Je kunt de PVC-vloeren 
doortrekken naar het toilet en zelfs de trapbe-
kleding. Dat kan ook in een andere tint.”

Het wordt weer kouder, dus dan is een vloer-
verwarming wel zo fijn. Warme voeten kun je 
ook op een voordelige manier krijgen. “Wij 
leggen vloerverwarming aan op basis van het 
nieuwe verwarmen waarmee je op lagere tem-
peratuur kan stoken, door de cv-temperatuur 
naar beneden te brengen, zonder vermindering 
van warmteafgifte. Ook zijn onze systemen ge-
schikt voor een warmtepomp. Voor nu of in de 
toekomst. Uw vloerverwarming is er klaar voor. 
We zijn elke dag bezig met innoveren, waar-
door we voor elke situatie een oplossing heb-
ben. In onze showroom kan je de verschillende 
voorbeelden toepasbaar in iedere woning zien 
en kunnen we persoonlijk advies geven.”

THUIS UITZOEKEN 
Nieuw is dat je op eenvoudige wijze thuis alvast 
je vloer kan uitzoeken. Maak een foto met je 
mobiel van de ruimte en upload deze op on-
derstaande site en de keuzepret kan beginnen! 
www.floorlife.nl/homewoonconcepten

HOME WOONCONCEPTEN

Van Leeuwenhoeklaan 8A
T 079 - 234 07 77
E info@homewoonconcepten.nl
W www.homewoonconcepten.nl

ÉÉN AANSPREEKPUNT 
VOOR DE VLOER EN 
ALLES EROMHEEN

PVC-vloer in verschillende maten.

Geweven PVC-vloer.

Verscheidene vloerverwarmingsystemen.
Nieuw is dat je op eenvoudige wijze 
thuis alvast je vloer kan uitzoeken. 

Mark van Es

WĲ  STAAN GARANT VOOR COMPLETE 
MONDZORG ÉN EEN STRALENDE LACH!

Nadat de tandartspraktijk 40 jaar 
geleden was opgericht, is vanaf 
december 2019 Mondzorg 
Zoetermeer gevestigd in het 
voormalige politiebureau aan 
de Nathaliegang 241 tegenover 
Winkelcentrum Rokkeveen. 
De rigoureuze verbouwing 
resulteerde in een hypermoderne 
tandartsenpraktijk met een 
stijlvolle entree en zes 
comfortabele behandelkamers 
die voorzien zijn van high-end 
tandheelkundige apparatuur.

ZOETERMEER

Samen met het team waaronder twee mond-
hygiënisten, drie preventie-assistenten en 
acht tandartsassistenten staan de tandartsen 
Gaby Groeneveld en Nick Elsink garant voor 
complete mondzorg én een stralende lach. 
Tijd voor een blik achter de schermen.

Hoe is jullie samenwerking eigenlijk ontstaan? 
“Onze vriendschap ontstond in 2001 tijdens de 
introductieweek van de studie Tandheelkunde 
in Amsterdam. Na het afstuderen liepen onze 
wegen enigszins uiteen. Zo stortte Nick zich 
eerst op de algemene tandheelkunde met 
affiniteit voor endodontologie, terwijl ik me 
specialiseerde in de endodontologie en implan-
tologie,” vertelt Gaby die vanaf zijn zesde jaar 
al wist dat hij tandarts zou worden.  Inmiddels 
werken de vrienden als tandartsen vanaf 2016 
nauw samen en richten ze zich met name op de 
cosmetische tandheelkunde. “Rond 2009 zijn 
we overgeschakeld naar een digitale werkwijze, 
waarbij we de kies in de mond scannen. 
Vervolgens kan de tandtechnicus de kroon 
digitaal vervaardigen. Het vervelende “happen” 
is dus voorgoed verleden tijd. Verder is het 
behandelresultaat voorspelbaarder en zeer 
accuraat. Afhankelijk van de esthetische en 
functionele situatie kiezen we voor het meest 
geschikte materiaal zoals porselein, composiet 
of zirkonium.”

ESTHETIEK VOLGT FUNCTIONALITEIT!
“Als tandarts moet je technisch onderlegd zijn 
en goed met mensen om kunnen gaan. Het zijn 
aspecten die ons vak zo fascinerend maken,” 

vervolgt Nick. “We herstellen én creëren. Daar-
naast lossen we niet alleen problemen op, maar 
we onderzoeken ook de oorzaken. Dat betreft 
de reconstructieve of functionele kant van de 
tandheelkunde. Zo kan een “beet” niet goed 
zijn waardoor er gaatjes of breuken kunnen 
ontstaan. Dat probleem moet dan eerst opge-
lost zijn. Esthetiek volgt functionaliteit. Als de 
functionele kant klopt, dan zijn automatisch de 
originele verhoudingen van tanden en kiezen 
correct. Als er sprake is van een multidisciplinair 
behandelplan dan verwijzen we naar een 
orthodontisten-praktijk in Zoetermeer waar we 
heel efficiënt en fijn mee samenwerken.”     

PREVENTIE IS ESSENTIEEL!
“Als nieuwe patiënten zich online ingeschreven 
hebben, volgt al snel het intakegesprek dat je 
kunt vergelijken met een periodieke controle. 
We screenen dan het gebit zorgvuldig. Hoe ziet 

het eruit? Zijn er acute verrichtingen noodzakelijk 
of moeten reconstructieve problemen aangepakt 
worden? Heb je wellicht een implantaat, kroon, 
facings of brug nodig? Er kan natuurlijk ook niets 
aan de hand zijn. We adviseren ouders om van 
jongs af aan hun kind mee te nemen naar perio-
dieke controles. Ze kunnen dan alvast wennen 
aan de entourage en ervaren dat een tandarts-
bezoek helemaal niet eng is. Kinderen worden 
met een gaaf gebit geboren. En om dat zo 
te houden is preventie essentieel voor het 
behouden van een gaaf gebit én een stralende 
lach. Niet voor niets is onze missie: Durf te 
lachen! We willen toonaangevend en vernieuwend 
zijn, waarbij de wens van de patiënt centraal 
staat. Tot slot kunnen patiënten met een gerust 
gevoel naar onze praktijk komen, want we werk-
ten altijd al onder strenge hygiënische omstan-
digheden. Wanneer durf jij weer te lachen?

MONDZORG ZOETERMEER

Nathaliegang 241
2719 CR Zoetermeer
T 079 - 361 28 84
E info@mondzorgzoetermeer.nl
W www.mondzorgzoetermeer.nl

Nick Elsink en Gaby Groeneveld 
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Gaby Groeneveld en Nick Elsink garant voor 
complete mondzorg én een stralende lach. 
Tijd voor een blik achter de schermen.

Hoe is jullie samenwerking eigenlijk ontstaan? 
“Onze vriendschap ontstond in 2001 tijdens de 
introductieweek van de studie Tandheelkunde 
in Amsterdam. Na het afstuderen liepen onze 
wegen enigszins uiteen. Zo stortte Nick zich 
eerst op de algemene tandheelkunde met 
affiniteit voor endodontologie, terwijl ik me 
specialiseerde in de endodontologie en implan-
tologie,” vertelt Gaby die vanaf zijn zesde jaar 
al wist dat hij tandarts zou worden.  Inmiddels 
werken de vrienden als tandartsen vanaf 2016 
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is dus voorgoed verleden tijd. Verder is het 
behandelresultaat voorspelbaarder en zeer 
accuraat. Afhankelijk van de esthetische en 
functionele situatie kiezen we voor het meest 
geschikte materiaal zoals porselein, composiet 
of zirkonium.”
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aspecten die ons vak zo fascinerend maken,” 

vervolgt Nick. “We herstellen én creëren. Daar-
naast lossen we niet alleen problemen op, maar 
we onderzoeken ook de oorzaken. Dat betreft 
de reconstructieve of functionele kant van de 
tandheelkunde. Zo kan een “beet” niet goed 
zijn waardoor er gaatjes of breuken kunnen 
ontstaan. Dat probleem moet dan eerst opge-
lost zijn. Esthetiek volgt functionaliteit. Als de 
functionele kant klopt, dan zijn automatisch de 
originele verhoudingen van tanden en kiezen 
correct. Als er sprake is van een multidisciplinair 
behandelplan dan verwijzen we naar een 
orthodontisten-praktijk in Zoetermeer waar we 
heel efficiënt en fijn mee samenwerken.”     

PREVENTIE IS ESSENTIEEL!
“Als nieuwe patiënten zich online ingeschreven 
hebben, volgt al snel het intakegesprek dat je 
kunt vergelijken met een periodieke controle. 
We screenen dan het gebit zorgvuldig. Hoe ziet 

het eruit? Zijn er acute verrichtingen noodzakelijk 
of moeten reconstructieve problemen aangepakt 
worden? Heb je wellicht een implantaat, kroon, 
facings of brug nodig? Er kan natuurlijk ook niets 
aan de hand zijn. We adviseren ouders om van 
jongs af aan hun kind mee te nemen naar perio-
dieke controles. Ze kunnen dan alvast wennen 
aan de entourage en ervaren dat een tandarts-
bezoek helemaal niet eng is. Kinderen worden 
met een gaaf gebit geboren. En om dat zo 
te houden is preventie essentieel voor het 
behouden van een gaaf gebit én een stralende 
lach. Niet voor niets is onze missie: Durf te 
lachen! We willen toonaangevend en vernieuwend 
zijn, waarbij de wens van de patiënt centraal 
staat. Tot slot kunnen patiënten met een gerust 
gevoel naar onze praktijk komen, want we werk-
ten altijd al onder strenge hygiënische omstan-
digheden. Wanneer durf jij weer te lachen?

MONDZORG ZOETERMEER

Nathaliegang 241
2719 CR Zoetermeer
T 079 - 361 28 84
E info@mondzorgzoetermeer.nl
W www.mondzorgzoetermeer.nl

Nick Elsink en Gaby Groeneveld 



WANNEER CREËER JĲ  EEN 
GELUKSMOMENT VOOR JEZELF?
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druk! Een herkenbaar antwoord op 
een simpele vraag. Je leven wordt 
beheerst door je agenda. Je energie 
verdwijnt langzaam uit je lichaam en 
je lontje wordt steeds korter. Tijd 
voor geluksmoment! In Thailand, het 
land van de glimlach, introduceerden 
Boeddhistische monniken 2.500 jaar 
geleden de Thaise massage. Het is 
net als acupunctuur een methode om 
de balans tussen lichaam en geest te 
herstellen. Gelukkig hoef je niet 
helemaal naar Thailand om je 
energiebanen weer een boost te 
geven,” vertelt Noy van Well-Chaisri 
van Sunantha Beauty & Wellness. 

ZOETERMEER

Oorspronkelijk komt Noy uit een dorpje dat 
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TOE AAN COMPLETE ONTSPANNING?
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GEZICHT- EN LICHAAMSBEHANDELINGEN
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goed verzorgd uiterlijk is immers jouw visite-
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terecht. Wanneer kies jij een geluksmoment 
voor jezelf?” besluit Noy.

 
SUNANTHA BEAUTY & WELLNESS

Boekweitakker 21
2723 VW Zoetermeer
T 079 - 346 02 06
T 06 - 402 76 210
E noy@sunanthawellness.nl
W www.sunanthawellness.nl
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op alle beauty- en wellness behandelingen van Sunanthawellness in 2020
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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. Koren Marketing Communicatie is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in deze uitgave en niet verantwoordelijk voor handelingen van derden die mogelijkerwijs voortvloeien uit het lezen van deze uitgave.

Tico Roozendal. Welke 
Zoetermeerder kent hem niet? Met 
de filialen van zijn Tico Schoenmakerij 
is hij in Oosterheem, Meerzicht en 
Stadshart bijna overal in de stad te 
vinden. Met de nieuwste vestiging in 
de AH-Passage onderscheidt de 
Meester Schoenmaker zich met 
exclusieve materialen.

ZOETERMEER

SCHOENMAKERIJ TICO ZOETERMEER

Westwaarts, 2711 AD Zoetermeer
T 079 - 360 80 96
W www.schoenmakerijtico.nl
Za. van 9.00 tot 18.00, zo. van 12.00 tot 17.00

Hier ook voor alles op het gebied van VETERS!
Tico met nieuwe schoenmakerĳ  
aanwinst voor de AH-PASSAGE

Tico Roozendal

In de AH-passage Vier kleuren Veterpinken

meer veel te lange of te korte veters hebt.” 
Is jouw veter al kapot? Tico kan het uiteinde 
weer maken met een nieuwe veterpink, in vier 
verschillende kleuren.

KLAAR TERWIJL JE WACHT
Naast allerlei soorten veters vind je in de knusse 
schoenmakerij in de Passage ook een nieuwe 
lijn leren portemonnees en riemen. Ook laatst-
genoemde kunnen op maat gemaakt worden. 
De bekendste schoenmaker van Zoetermeer 
kan ook naamplaten leveren en sleutels laten 
bijmaken. “Die worden gemaakt, terwijl de 
klant wacht. Een gewone sleutel, autosleutel, 
puntjessleutel, met of zonder certificaat.”

GOUD
In alle vestigingen komen klanten meerdere 
keren het woord ‘goud’ voorbij. Jaren geleden 
won hij goud bij een internationale vakwedstrijd, 
maar ook zilver en brons. Door corona ging 
het evenement dit jaar niet door. Volgende 
keer staan Tico en zijn team weer klaar om 
de prijzen in de wacht te slepen!

we zo speciaal op maat maken. En we kunnen 
schoenen altijd laten reinigen en stomen, 
zodat ze weer als nieuw lijken.” 

OVERAL VETERS
Tico is bovendien gespecialiseerd in veters, 
voor schoenen van dure merken, sneakers 
en kinderschoenen. “Ik heb van alles. Veters 
met lichtjes erin, leren veters, stretchveters, 
satijnenveters. En natuurlijk in veel verschillende 
kleuren. Ook heb ik grote rollen veters, zodat 
ik ze precies op maat kan knippen en je nooit 

Het liefst had Tico zijn 
schoenmakerij in het 
stadscentrum feestelijk 
geopend. Het corona-
virus stak daar 
afgelopen januari 
echter een stokje 
voor. Desondanks 
is Tico trots op de 
aanwinst voor het Stadshart. 
“Ik wilde een groot feest geven, met 
enkele BN’ers”, geeft Tico glimlachend toe. 
Eerder kwamen bijvoorbeeld profvoetballer 
Leroy Fer en GTST-acteur Everon Jackson Hooi, 
beter bekend als Bing, naar zijn winkels voor 
evenementen. “Maar door de coronamaatrege-
len moest daar helaas een streep doorheen.” 

ALTIJD IN TOPCONDITIE
Een feestelijke opening met beroemde gasten 
zou goed passen bij de schoenmakerij met luxe 
materialen. “We werken hier met de producten 
van het exclusieve merk Saphir”, zegt Meester 
Schoenmaker Tico, die zijn steun geeft aan 
de Voedselbank, Stichting DaDa en zijn eigen 
jongeren- en ouderenproject. “Van lotions, 
schoencrème en cleaners tot borstels. Wij 
hebben alles om de mooie schoenen van 
onder meer Greve, Van Bommel en Van Lier 
in topconditie te houden. Deze onderhouds-
producten zijn alleen in dit filiaal te krijgen.”

NET ALS NIEUW
“Natuurlijk hebben we ook voor gewone 
schoenen verschillende steunzolen, binnenzolen 
en schoenbedzolen. Datzelfde geldt voor 
wandelschoenen en damesschoenen. We 
kunnen zelfs dameslaarzen laten innemen of 
juist breder laten maken. De laars kunnen 
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Herfst,
tijd om naar

buiten te gaan!

Corona beperkt ons 
allemaal, veel kantoren 

beperken hun activiteiten, 
wij proberen voor iedereen 

bereikbaar te blijven. 
Hierdoor kan het wel 
drukker zijn en lopen 
wachttijden soms op. 

Just Notarissen blijft open 
en wenst u een gezonde 

en kleurrijke herfst!en kleurrijke herfst!en kleurrijke herfst!

JUST Notarissen
Albert Einsteinlaan 50
2719 ER Zoetermeer

079 323 97 61
www.justnotarissen.nl

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

Levering en hypotheekakte voor € 763,-
voor overdrachten in Zoetermeer en Benthuizen obv KIK-tarief, inclusief kadastraal recht, 

recherchekosten en btw (vraag naar onze voorwaarden)

Samen werkt het?!
Er waren eens vijf werkzoekende Zoetermeerders. Allemaal zaten 
ze met hun handen in het haar. Geen baan meer. Geen inkomen. 
Hoe moet dat nu? In deze donkere dagen voor kerst delen we graag 
hun verhalen met je. Helaas geen sprookje, maar pure realiteit.

Word JobHulpMaatje
Bij JobHulpMaatje hebben we met alle vrijwilligers 
en werkzoekenden – ondanks corona – dit jaar weer 
veel werk verzet. We zijn dankbaar dat we dit samen 
met onze maatjes in Zoetermeer kunnen doen. 

Wil jij JobHulpMaatje worden? Of wil je meer weten 
over deelnemen aan een individueel hulptraject of 
een JobGroup-cursus?

www.jhm-zoetermeer.nl

Neem contact op 
met JobHulpMaatje:
Stadhuis-Forum Zoetermeer 
Stadhuisplein 1
Spreekuur donderdag 
14.00-17:00 uur
info@jhm-zoetermeer.nl
06 - 4157 2157

Werkt het?
Vonden deze Zoetermeerders werk en leefden ze nog
lang en gelukkig? Lees het online op onze webiste.

1.  Open de camera 
van je telefoon. 

2. Scan de code. 
3.  Tik op het venster 

dat verschijnt.

1 2 3

ZOETERMEER

Financiële problemen
“Op een gegeven moment ging het bergafwaarts met mijn bedrijf, ik 
kwam in financiële problemen. Een heel vervelende, nare periode 
volgde. Je weet even niet meer wat je moet doen”, herinnert 
Maarten zich. Maarten, een echte ondernemer in hart en nieren, 
had ruim 7 jaar een eigen bedrijf in detachering, werving en 
selectie van technisch personeel. Een kennis uit de kerk wees hem 
op JobHulpMaatje. Samen met maatje Johan ging hij aan de slag. 

Steun en 
aandacht
“Mijn maatje Peter was mijn steun en toeverlaat”, vertelt de 
Indonesische Lydia. “Hij heeft mij begeleid om via zijn netwerk 
naar banen te zoeken en gekeken waar mijn sterke punten liggen. 
Ook vertelde hij welke vaardigheden belangrijk zijn voor de 
Nederlandse arbeidsmarkt.” Natuurlijk doet Lydia er alles aan 
om perfect Nederlands te spreken.

Niet alleen
“Zit je als zzp’er zonder werk? Je hoeft het wiel niet zelf uit te 
vinden! Klop aan bij JobHulpMaatje”, zegt Ineke. Ze is één van 
de mensen die dit jaar hulp vroeg aan JobHupMaatje. Ineke, die 
het freelancen met een baan combineerde, omschrijft zichzelf als 
een gedreven verbinder. Ze kwam 
1,5 jaar geleden vanuit Montfoort 
in Zoetermeer wonen. Ze verloor 
haar vaste baan en vroeg zich 
af hoe het nu verder moest. 
Ze heeft dit jaar ‘lucht gehapt’ 
bij JobHulpMaatje en schrijft: 
“Elke dag is een kans om 
andere keuzes te maken.”

Migranten-echtpaar 
zoekt werk
Jochem is een echte wereldburger; geboren in Duitsland, 
opgegroeid en opgeleid in Nederland, en op z’n 25ste vertrokken 
naar Argentinië. Ruim 23 jaar later komt hij, samen met zijn 
Argentijnse vrouw, terug naar Nederland.

Welke keuzes maakte Ineke? 

Hoe is het nu 
met Maarten?

Hoe hebben 
zij hun 
zoektocht 
naar werk in 
Nederland 
aangepakt?

Welke tips 
kreeg Lydia en 

wat zijn haar 
toekomstplannen?
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haar vaste baan en vroeg zich 
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Ze heeft dit jaar ‘lucht gehapt’ 
bij JobHulpMaatje en schrijft: 
“Elke dag is een kans om 
andere keuzes te maken.”

Migranten-echtpaar 
zoekt werk
Jochem is een echte wereldburger; geboren in Duitsland, 
opgegroeid en opgeleid in Nederland, en op z’n 25ste vertrokken 
naar Argentinië. Ruim 23 jaar later komt hij, samen met zijn 
Argentijnse vrouw, terug naar Nederland.

Welke keuzes maakte Ineke? 

Hoe is het nu 
met Maarten?

Hoe hebben 
zij hun 
zoektocht 
naar werk in 
Nederland 
aangepakt?

Welke tips 
kreeg Lydia en 

wat zijn haar 
toekomstplannen?
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Wij zorgen voor uw ogen

MYSELF

Op alle afstanden ons 
beste multifocaal!
Het dragen van een bril is een vorm van zelfexpressie. En als je denkt dat 
dit alleen over het montuur gaat, dan heb je het mis. Ook multifocale 
brillenglazen kunnen tegenwoordig volledig worden afgestemd op wie je bent.  
Onze glasfabrikant HOYA speelt hier met de nieuwe MYSELF multifocale 
glazen naadloos op in. Vragen over je levensstijl, ondersteund door een 
speciaal softwareprogramma, dienen als basis voor dit persoonlijke ontwerp. 

Twijfel je aan de gezondheid van je ogen of heb je behoefte aan advies? 
Kom langs!

*Vraag naar de voorwaarden.

Exclusieve brillen  
en monturen 
Ontdek onze grote collectie designer brillen en monturen voor zowel 
dames als heren.
 
Zoek je een tijdloos montuur of juist een klassiek of modern montuur?  
Bij ons kun je terecht en je laten inspireren. Zo hebben wij de nieuwe collectie 
van Caroline Abram binnen. Een kleurrijke en vrouwelijke collectie rechtstreeks 
uit Parijs.

Veiligheid boven alles!
Beslagen bril door mondkapje? Nogal irritant en ook gevaarlijk. Gebruik juist 
nu contactlenzen. Wij hebben diverse soorten. Kom eens langs en laat u 
adviseren welke contactlenzen het best bij u past.  

Zo hebben wij o.a.:
·       Zachte lenzen, maandlenzen
·       Zachte lenzen, daglenzen
·       Zachte lenzen, maatwerk
·       Vormstabiele lenzen,  jaarlenzen
·       Nachtlenzen

KEURMERK 2016
ERKEND OPTIEKBEDRIJF

Gratis 
proefpakket contactlenzen  
 *vraag naar de voorwaarden, actie geldig  
t/m 31 december 2020 (let wel even op, aan 
de oogmeting voor contactlensaanpassing 
zitten kosten verbonden)

Tegen inlevering van deze coupon 

OOK VOOR OOGZORG NAAR OPTIQUE RENÉ

Wat zijn onze ogen belangrijk. Maar 
daar staan we weinig bij stil. Goed 
kunnen zien, nemen we al snel voor 
lief. Behalve als we problemen 
hebben met onze ogen. Bij Optique 
René kun je dan terecht voor 
deskundig advies op het gebied van 
oogmetingen en optometrie, maar 
natuurlijk ook voor de aanschaf van 
brillen, contactlenzen en 
zonnebrillen!

ZOETERMEER

Een opticien doet tegenwoordig veel meer dan 
alleen brillen en contactlenzen verkopen. Daar 
is Optique René een perfect voorbeeld van. 
Steeds vaker brengen mensen met oogproble-
men eerst een bezoek aan Optique René in de 
Dorpsstraat. “Als optometrist richten wij ons de 
laatste tijd steeds meer op de oogzorg. De sa-
menwerking in Zoetermeer met huisartsen, 
oogartsen en optometristen zal in de toekomst 
geïntensiveerd worden. Zo kan de oogarts ge-
richter een patiënt zien, waardoor de wachttij-
den korter worden”, vertelt René Tegelaar, die 
in januari al 20 jaar met Optique René geves-
tigd is aan de Dorpsstraat 93.

SPECIALE METINGEN
De optometristen van Optique René zijn ge-
specialiseerd in het opsporen van oogafwijkin-
gen door speciale metingen. Dat kan bijvoor-
beeld bij netvliesveroudering, suikerziekte 
(diabetes mellitus), een te hoge oogdruk of 
wanneer er een oogziekte in de familie voor-
komt. “Met de nieuwste apparatuur kunnen we 
een scan maken van de binnenkant van het 
oog, waarmee we het netvlies in lagen kunnen 
beoordelen. Waar zit het probleem en waar-
door is het ontstaan? Sommige oogafwijkingen 
hebben meer zorg nodig dan een bril op de 
neus zetten en klaar.” Ook bijziendheid is een 
steeds groter wordend probleem. “Vooral bij 
jongeren die vaak binnen zitten en naar korte 
afstanden kijken, zoals schermen van compu-
ters en televisies. Hiervoor zijn speciale lenzen 
aan te passen die de achteruitgang kunnen 
remmen.” Kinderen onder de 12 worden dan 
ook altijd gedruppeld voor de juiste meting.

VERRIJKING
Waarom René jaren geleden met de oogzorg 
begon? “De interesse in mijn vak. Ik ben lang 
geleden als opticien begonnen, omdat ik zelf 
brildragend ben. Ik wilde weten hoe het alle-

maal in elkaar steekt. Het is fijn om met de 
oogzorg nóg meer mensen te kunnen helpen. 
Het is een verrijking van het vak. Maar een bril 
maken blijft toch het leukst om te doen, hoor. 

Van een montuur en twee glazen een mooie 
bril maken voor een klant, die daar weer blij 
mee is. En weer goed kan zien!”
 
EXCLUSIEVE MODELLEN
Want naast de oogzorg heeft René natuurlijk 
ook nog contactlenzen, zonnebrillen en brillen 
met exclusieve modellen van echte brillenmer-
ken. “Dat hoeft niet altijd veel te kosten. Je 
krijgt wel waar voor je geld. Hoe zit de bril op 
de neus en achter de oren? De pasvorm is vaak 
mooier dan bij bekende modemerken. Onze 
modellen worden met zorg gemaakt.”

“Onze modellen worden 
met zorg gemaakt”

OPTIQUE RENÉ

Dorpsstraat 93
2712 AE Zoetermeer
T 079 - 316 45 75
E zoetermeer@optiquerene.nl
W www.optiquerene.nl

René Tegelaar 
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DE LEYENS FITNESSCLUB IN ACTIE 
VOOR LANGELAND ZIEKENHUIS

De Leyens Fitnessclub uit 
Zoetermeer biedt het personeel 
van het LangeLand Ziekenhuis, als 
blijk van waardering voor hun 
enorme inzet, een origineel cadeau 
aan. Gedurende drie maanden 
mogen ze gratis gebruik maken 
van de zogeheten Milon-Cirkel.

ZOETERMEER

Deze vorm van fitness is een effectieve workout 
van een 35 minuten durende training met een 
volgens ervaringsdeskundigen gegarandeerd 
resultaat. De trainingen vinden plaats op speciale 
tijden waarbij rekening wordt gehouden met 
de drukke werktijden van het zorgpersoneel. 
Men kan hier in een veilige omgeving sporten, 
waar de nodige voorzorgsmaatregelen zijn 
genomen om besmettingsgevaar zoveel 
mogelijk uit te sluiten.  

RESPECT
“Wij hebben veel respect voor alle zorg-
medewerkers die dag en nacht klaarstonden 
tijdens de eerste coronagolf, aldus Susanne 
Rensen, manager van De Leyens Fitnessclub. 
“Gedurende deze tweede golf, die helaas 
voorlopig nog niet voorbij lijkt, wordt wederom 
veel van hen gevraagd. In zo’n hectische tijd is 

het belangrijk om je weerstand op peil te 
houden, fit te blijven en in de schaarse mo-
menten van vrije tijd te zorgen voor een 
stukje lichamelijke en geestelijke ontspanning.”

WORD DONATEUR EN STEUN DE STICHTING
Wilt u het werk van de Vrienden van ’t Lange 
Land Ziekenhuis steunen? U kunt donateur 
worden voor minimaal 30 euro per jaar. Als dank 
ontvangt u ons magazine en wordt u jaarlijks 
uitgenodigd voor een donateursdag. Uiteraard 
als dit binnen de huidige coronacrisis mogelijk 
is en de RIVM-regels kunnen worden nageleefd.

Tevens ontvangt u een pas waarmee u korting 
krijgt op het assortiment in de Brasserie in 
het ziekenhuis. Als u zelf wordt opgenomen, 
dan ontvangt u bij opname als donateur 
bovendien een bloemetje en dagelijks een krant 

VERHUISBEDRIJF HENNEKEN

STICHTING VRIENDEN VAN 
’T LANGELAND ZIEKENHUIS

Goudstraat 51
2718 RD Zoetermeer
T 079 - 204 02 72
E info@henneken.nl
W www.henneken.nl

Heeft u vragen over Stichting Vrienden 
van ’t LangeLand Ziekenhuis? Dan kunt 
u mailen naar info@vriendenlangeland.nl

LIEVER GEEN TAXATEUR OVER 
DE VLOER? HOEFT OOK NIET 
MET EEN VIDEOTAXATIE!

Verhuisbedrijf Henneken is opgericht 
in 1870 en daarmee een van de 
oudste bedrijven van Zoetermeer. 
Al 150 jaar heeft het bedrijf een
eenvoudige filosofie: ‘Doe je werk 
goed, dan komt de klant terug’. Daar 
slaagt Henneken nu ook in met 
videotaxaties!

Tijdens deze coronacrisis is men terug-
houdender met het ontvangen van mensen 
thuis. Verhuisbedrijf Henneken beschikt als 
een van de weinige verhuisbedrijven over de 
mogelijkheid om videotaxaties te verrichten. 
“Hiermee is het niet nodig fysiek bij de klant 
thuis te komen om de verhuizing op te nemen. 
Met een speciale app wordt een videoverbinding 
tot stand gebracht met de smartphone of 
tablet van de verhuizende klant en kunnen wij 
de inboedel van de verhuizing taxeren qua 
volume”, vertelt directeur Lauwrens de Jong.

SCOORT GOED
Henneken is toegelaten tot de Erkende 
Verhuizers, het branchekeurmerk van verhuis-
bedrijven. De Erkende Verhuizers maken 
gebruik van klantenvertellen.nl, een online 

reviewsite waar klanten een enquête kunnen 
invullen. “Henneken scoort maar liefst een 9,4 
(102 beoordelingen over de laatste 12 maanden) 
en hoort daarmee bij de best scorende verhuis-
bedrijven van Nederland”, aldus Lauwrens. 
Henneken is ook Engeland-specialist en voor 
internationale verhuizingen scoort het verhuis-
bedrijf zelfs een 9,6 (op basis van 54 reviews). 
“Onze verhuisploegen maken het elke dag 
waar en laten zo tevreden klanten achter.”

Lauwrens de Jong

naar keuze bij uw bed. Ook eenmalige giften 
zijn uiteraard van harte welkom.

De nieuwe website www.vriendenlangeland.nl 
is onlangs gelanceerd. Het is zeker de moeite 
waard om hier even een kijkje op te nemen. 

Huis kopen? 
Joúw kans om te
verduurzamen
Duurzamer wonen begint met inzicht in je financiële
situatie. Wat wil je doen? En kun je het betalen? Wij
geven je hypotheekadvies. Maar vertellen je ook welke
energiebesparende maatregelen er voor jou mogelijk
zijn. Zodat je slimme keuzes kunt maken. En al je
duurzame woonkansen kan benutten.

Maak een afspraak op rabobank.nl/
duurzaamwonen



DE LEYENS FITNESSCLUB IN ACTIE 
VOOR LANGELAND ZIEKENHUIS

De Leyens Fitnessclub uit 
Zoetermeer biedt het personeel 
van het LangeLand Ziekenhuis, als 
blijk van waardering voor hun 
enorme inzet, een origineel cadeau 
aan. Gedurende drie maanden 
mogen ze gratis gebruik maken 
van de zogeheten Milon-Cirkel.

ZOETERMEER

Deze vorm van fitness is een effectieve workout 
van een 35 minuten durende training met een 
volgens ervaringsdeskundigen gegarandeerd 
resultaat. De trainingen vinden plaats op speciale 
tijden waarbij rekening wordt gehouden met 
de drukke werktijden van het zorgpersoneel. 
Men kan hier in een veilige omgeving sporten, 
waar de nodige voorzorgsmaatregelen zijn 
genomen om besmettingsgevaar zoveel 
mogelijk uit te sluiten.  

RESPECT
“Wij hebben veel respect voor alle zorg-
medewerkers die dag en nacht klaarstonden 
tijdens de eerste coronagolf, aldus Susanne 
Rensen, manager van De Leyens Fitnessclub. 
“Gedurende deze tweede golf, die helaas 
voorlopig nog niet voorbij lijkt, wordt wederom 
veel van hen gevraagd. In zo’n hectische tijd is 

het belangrijk om je weerstand op peil te 
houden, fit te blijven en in de schaarse mo-
menten van vrije tijd te zorgen voor een 
stukje lichamelijke en geestelijke ontspanning.”

WORD DONATEUR EN STEUN DE STICHTING
Wilt u het werk van de Vrienden van ’t Lange 
Land Ziekenhuis steunen? U kunt donateur 
worden voor minimaal 30 euro per jaar. Als dank 
ontvangt u ons magazine en wordt u jaarlijks 
uitgenodigd voor een donateursdag. Uiteraard 
als dit binnen de huidige coronacrisis mogelijk 
is en de RIVM-regels kunnen worden nageleefd.

Tevens ontvangt u een pas waarmee u korting 
krijgt op het assortiment in de Brasserie in 
het ziekenhuis. Als u zelf wordt opgenomen, 
dan ontvangt u bij opname als donateur 
bovendien een bloemetje en dagelijks een krant 

VERHUISBEDRIJF HENNEKEN

STICHTING VRIENDEN VAN 
’T LANGELAND ZIEKENHUIS

Goudstraat 51
2718 RD Zoetermeer
T 079 - 204 02 72
E info@henneken.nl
W www.henneken.nl

Heeft u vragen over Stichting Vrienden 
van ’t LangeLand Ziekenhuis? Dan kunt 
u mailen naar info@vriendenlangeland.nl

LIEVER GEEN TAXATEUR OVER 
DE VLOER? HOEFT OOK NIET 
MET EEN VIDEOTAXATIE!

Verhuisbedrijf Henneken is opgericht 
in 1870 en daarmee een van de 
oudste bedrijven van Zoetermeer. 
Al 150 jaar heeft het bedrijf een
eenvoudige filosofie: ‘Doe je werk 
goed, dan komt de klant terug’. Daar 
slaagt Henneken nu ook in met 
videotaxaties!

Tijdens deze coronacrisis is men terug-
houdender met het ontvangen van mensen 
thuis. Verhuisbedrijf Henneken beschikt als 
een van de weinige verhuisbedrijven over de 
mogelijkheid om videotaxaties te verrichten. 
“Hiermee is het niet nodig fysiek bij de klant 
thuis te komen om de verhuizing op te nemen. 
Met een speciale app wordt een videoverbinding 
tot stand gebracht met de smartphone of 
tablet van de verhuizende klant en kunnen wij 
de inboedel van de verhuizing taxeren qua 
volume”, vertelt directeur Lauwrens de Jong.

SCOORT GOED
Henneken is toegelaten tot de Erkende 
Verhuizers, het branchekeurmerk van verhuis-
bedrijven. De Erkende Verhuizers maken 
gebruik van klantenvertellen.nl, een online 

reviewsite waar klanten een enquête kunnen 
invullen. “Henneken scoort maar liefst een 9,4 
(102 beoordelingen over de laatste 12 maanden) 
en hoort daarmee bij de best scorende verhuis-
bedrijven van Nederland”, aldus Lauwrens. 
Henneken is ook Engeland-specialist en voor 
internationale verhuizingen scoort het verhuis-
bedrijf zelfs een 9,6 (op basis van 54 reviews). 
“Onze verhuisploegen maken het elke dag 
waar en laten zo tevreden klanten achter.”

Lauwrens de Jong

naar keuze bij uw bed. Ook eenmalige giften 
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Verbindt

INFORMATIE EN INSCHRIJVEN:  WWW.TZHO.NL/ONDERNEMERSSCHOOL

Een eigen onderneming, dat zie je al helemaal voor je.

Plannen genoeg, ideeën voldoende. Maar hoe zet je het 

op, waar begin je? Je weet waarschijnlijk al wat voor soort 

bedrijf je zou willen starten. Maar je wilt wel gelijk op een 

serieuze en kansrijke manier starten.

DOE MEE MET DE ONDERNEMERSSCHOOL!

Daarvoor is er de Ondernemersschool, ontwikkeld door Qredits.

Je maakt er kennis met de vele aspecten rond het beginnend 

ondernemersschap. Die eerste fase is van groot belang. Het 

is de basis voor jouw eventuele succes. Binnen een klassikaal 

lesprogramma doe je alle kennis op die je zoekt. Met concrete 

opdrachten uit de praktijk, je schrijft de eerste opzet van je 

ondernemingsplan en je praat erover met mede-deelnemers. 

SCHRIJF JE EIGEN ONDERNEMERSPLAN.

Je wordt tien lesweken begeleid door een ervaren docent, vier 

professionals nemen gastlessen voor hun rekening en een 

ondernemer uit de praktijk vertelt zijn verhaal. Aan het eind 

van het programma heb je een compleet ondernemingsplan 

geschreven dat  je pitcht aan experts. Daarmee lever je  gelijk 

zelf het bewijs: het ondernemen zit al in je!

De Ondernemersschool, ontwikkeld door Qredits,  wordt ondersteund door:

PLUSJE VOOR IT-STARTERS.
Wil je gaan ondernemen in de IT? 
Dan nodigen we jou in het bijzonder
uit om te reageren.

Ondernemen 

zit al in je.

Nu nog het beste 
eruit halen.

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

Nooit meer  
onzeker dankzij 
een onzichtbaar 
hoortoestel!

Maak eens een  
afspraak bij

Willem Dresslaan 436B  |  Zoetermeer
06 - 270 535 90  |  info@maxhoortechniek.nl

WWW.MAXHOORTECHNIEK.NL

[runnummer]

[k_aanhefnaam]
[k_straatnr]
[k_pcplaats]

[k_kixcode]

Retouradres: 8a, 6049 CP

Maak 
eens een 

afspraak bij

nooit meer 
onzeker dankzij 

‘onzichtbaar’ 
hoortoestel

Willem Dreeslaan 436B | Zoetermeer
 T 06 - 270 535 90

E info@maxhoortechniek.nl
WWW.MAXHOORTECHNIEK.NL

Waarin onderscheid MAX Hoortechniek zich?

Zoals u online kunt lezen in diverse enquetes zijn er veel klachten 

over hoortoestellen. Middels een hoorprotocol wordt bepaald welk 

hoortoestel u mag hebben van uw zorgverzekeraar. Soms zijn dit 

prima hoortoestellen maar meestal is dit een eenvoudig ouderwetse 

techniek. MAX Hoortechniek levert de beste, allernieuwste toestellen 

die er bestaan. In overleg gidsen wij u naar de best mogelijke hoor-

oplossing. 

Wat kunnen we voor u betekenen?

INRUIL | Heeft u hoortoestellen waar u niet tevreden over bent? Ruil 

uw toestellen in en ontvang direct korting op uw nieuwe toestellen.  

Uw oude toestellen kunnen we gebruiken voor een goed doel.

HOORTEST | Wilt u uw gehoor weer eens laten testen? Dat kan met 

een vrijblijvende screening. Tevens beoordelen we dan uw gehoorgang 

en trommelvlies via video-otoscopie.

SECOND OPINION | Heeft u elders  

hoortoestellen aangeschaft en  

bent u benieuwd of deze wel  

geschikt zijn voor u? Wij geven  

onafhankelijk en vrijblijvend  

onze mening.

ONDERHOUDSBEURT | Twijfelt  

u of uw toestel nog optimaal  

functioneert? Het is verstandig  

om deze eens te laten controleren  

en een onderhoudsbeurt te geven.

Met vriendelijke groet,

Gordon Piper 

team Max Hoortechniek
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Waarin onderscheid MAX Hoortechniek zich?

Zoals u online kunt lezen in diverse enquetes zijn er veel klachten 

over hoortoestellen. Middels een hoorprotocol wordt bepaald welk 

hoortoestel u mag hebben van uw zorgverzekeraar. Soms zijn dit 

prima hoortoestellen maar meestal is dit een eenvoudig ouderwetse 

techniek. MAX Hoortechniek levert de beste, allernieuwste toestellen 

die er bestaan. In overleg gidsen wij u naar de best mogelijke hoor-

oplossing. 

Wat kunnen we voor u betekenen?

INRUIL | Heeft u hoortoestellen waar u niet tevreden over bent? Ruil 

uw toestellen in en ontvang direct korting op uw nieuwe toestellen.  

Uw oude toestellen kunnen we gebruiken voor een goed doel.

HOORTEST | Wilt u uw gehoor weer eens laten testen? Dat kan met 

een vrijblijvende screening. Tevens beoordelen we dan uw gehoorgang 

en trommelvlies via video-otoscopie.

SECOND OPINION | Heeft u elders  

hoortoestellen aangeschaft en  

bent u benieuwd of deze wel  

geschikt zijn voor u? Wij geven  

onafhankelijk en vrijblijvend  

onze mening.

ONDERHOUDSBEURT | Twijfelt  

u of uw toestel nog optimaal  

functioneert? Het is verstandig  

om deze eens te laten controleren  

en een onderhoudsbeurt te geven.

Met vriendelijke groet,

Gordon Piper 

team Max Hoortechniek



BINNENKORT PRESENTEREN WE EEN 
ITALIAANS TOPKEUKENMERK DAT 
SYNONIEM STAAT AAN UITMUNTENDHEID!

“Sinds het Coronavirus is het hier 
knetterdruk. Eigenlijk zouden we 
er een keukenadviseur bij moeten 
hebben,” vertelt bedrijfsleider 
Youri van Weert. “Veel mensen 
annuleerden hun zomervakantie en 
kozen massaal voor verbouwingen 
in en rondom hun huis. Helaas 
dreigt er nu een tweede golf. 
Uiteraard respecteren we de RIVM-
maatregelen. We houden 1,5 meter 
afstand en onze showroom maken we 
continu schoon met desinfecterende 
middelen. De gezondheid van onze 
klanten én medewerkers verdient 
immers de hoogste prioriteit. 
Iedereen blijft dus, het liefst op 
afspraak, van harte welkom in 
onze inspirerende showroom.”

ZOETERMEER

“Normaal gesproken bezoeken we in september 
in Duitsland de grootste keukenbeurs van 
Europa, vervolgt Youri. “Op deze keukenbeurs, 
waar onze eigen inkoopgroep ook aan 
deelneemt, presenteren meer dan honderd 
keukenfabrikanten innovaties en noviteiten. 
Zo kunnen we onze klanten op de hoogte 
houden van de nieuwste keukentrends. Helaas 
ging de beurs door het Corona-virus niet door. 
Toch staat onze inkoopgroep niet stil. We zijn 
altijd op zoek naar topmerken waarmee we 

de complete markt kunnen bedienen. Zo 
kwamen we onlangs in contact met een 
Italiaans topkeukenmerk. We letten dan op 
verschillende factoren zoals de prijskwaliteits-
verhouding, innovatie, design, aandacht 
voor details en bouwkwaliteit. We zijn dan 
ook bijzonder trots dat we binnenkort dit 
Italiaanse topkeukenmerk in verschillende 
lijnen van modern tot klassiek in diverse 
prijsklassen kunnen presenteren.” 

ULTRA MATZWART IS RAZEND POPULAIR
“Smaken verschillen en we hebben dus voor 
iedere doelgroep dé droomkeuken in huis. 
We merken wel dat ultra matzwarte keukens 
nu razend populair zijn. Sowieso zijn matte 
kleuren trendy en het is een misverstand dat 
je daarop alles ziet zoals vingerafdrukken. De 
aangebrachte UV-laag zorgt er namelijk voor 
dat de keuken fingerprintproof is. Met het 
inventariseren van wensen en ideeën komen 
dit soort vragen uiteraard aan de orde. Daar 
nemen we dan ook uitgebreid de tijd voor. 
Welke indeling is het meest praktisch? Hoe 

kook je het liefst en welke apparaten zijn dan 
essentieel? Tijdens de oriëntatiefase creëren 
we juist vragen, zodat mensen bewuster 
kunnen kiezen uit de vele opties. Uiteindelijk 
ontstaat er door de 3D-sfeerimpressie een 
realistisch beeld van de droomkeuken die we 
na de vervolgafspraak tot in detail uitwerken.”    

GOED GEVOEL CREËREN
“Het verwachtingspatroon ligt heel hoog bij 
onze klanten. Dat begrijpen we  goed. Een 
nieuwe keuken koop je namelijk niet iedere 
dag. We willen onze klanten dan ook op alle 
fronten positief verrassen. Onze missie? Een 
goed gevoel creëren vanaf de schets tot en 
met de montage van het laatste deurtje. Daar 
draait het om. Mond-tot-mondreclame blijft 
namelijk de beste reclame voor ons familie-
bedrijf dat al 61 jaar bekend staat om haar 
passie en perfectie voor keukens. Ben je 
nieuwsgierig naar de unieke op maat 
gemaakte keukens van het binnenkort 
verwachte Italiaanse topkeukenmerk? Kom 
gerust langs, dan kunnen we alvast een 
tipje van de sluier lichten,” besluit Youri.
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