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 Gamecity Go-Karting Zoetermeer is op zoek naar een

Operational Manager

About the job
Wegens ambitieuze plannen zijn wij op zoek naar een bevlogen Operational 
Manager met passie voor Leisure & Horeca. Een veelzijdige functie met veel vrijheid 
en slagkracht binnen een jonge, snel ontwikkelende onderneming. 

Wat zal je voornamelijk gaan doen?
Als Operational Manager sta je aan het roer van het bedrijf. Aan jou wordt een 
vergaande mate van vrijheid geboden bij de invulling van het dagelijkse reilen en 
zeilen binnen de onderneming. Naast de dagelijkse operatie, het aansturen van 
een 6-hoofdig managementteam en in totaal circa 45 medewerkers ben je verant-
woordelijk voor andere belangrijke zaken zoals: fi nanciële resultaten, training & 
ontwikkeling van je team, personeelstevredenheid, indeling, marketing en inkoop.    

Wie ben jij?
•  Ondernemerschap zit in je bloed en je wilt alles uit jezelf en de onderneming halen.
•  Uitmuntende management & hospitality skills, stressbestendigheid en fl exibiliteit 

zijn jou op het lijf geschreven.   
•  Als persoon ben jij klantgericht, sterk in communicatie, verantwoordelijk en leergierig!
•  Heb jij minimaal 5 jaar aantoonbare managementervaring?

•  Ben jij accuraat en gewend om te werken met deadlines?
•  Heb jij minimaal HBO werk -en denkniveau?
•  Ben je woonachtig binnen een straal van 15 km van Gamecity? 
•  Heb jij een goede beheersing van Nederlandse en Engelse taal?
•  Durf jij fouten te maken maar sta jij op na de val?
•  Kan jij het grote plaatje blijven zien?
•  Kan jij hard werken, zonder 9-17 mentaliteit?

Wat bieden wij?
•  Een gevarieerde en boeiende baan met een gezellig jong team collega’s.
•  Veel vrijheid om je eigen rol te vormen.
•  Leuke teamuitjes en personeelsfeesten.
•  Mogelijkheid tot volgen van cursussen en trainingen.

Kan jij je vinden in bovenstaande beschrijving? En ben jij op zoek naar een 
baan waarin je met een jong team het bedrijf naar het volgende niveau weet 
te tillen? Stuur dan je motivatiebrief en C.V. naar hr@gamecity.nl.

www.gamecity.nl

Gamecity Go-Karting is een jong en dynamisch bedrijf dat zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld tot een begrip 
met meer dan 100.000 bezoekers op jaarbasis. Naast het aanbod van diverse uitdagende games beschikt Gamecity 
over een hip bar-restaurant dat pas geheel gerenoveerd is. De locatie is circa 4.000 m2 groot.

 Van der Kooy Vastgoed Groep is op zoek naar een

Finance Manager  
In verband met de expansie is Van der Kooy op zoek naar een all round Finance 
Manager die in staat is om de financiële uitdagingen die met de groei gepaard 
gaan in goede banen te leiden en op een zelfstandige wijze vorm te geven aan het 
neerzetten van de financiële organisatie van de Groep in de brede zin van het 
woord. Ben jij net als Van der Kooy continue in ontwikkeling, financieel onderlegd 
en heb je affiniteit met aanverwante zaken, ben je zelfstandig en toe aan een  
volgende stap in je carrière? Lees dan snel verder! 

Functiebeschrijving
Als Finance Manager ben je het financiële geweten van de organisatie. Van jou 
wordt verwacht dat je verantwoordelijkheid neemt voor de algehele kwaliteit van 
de administratieve- en financiële organisatie. Je stuurt en coacht collega’s, je 
neemt initiatief, bent het aanspreekpunt van adviseurs en de directie, en coördi-
neert en bewaakt de financiële aangelegenheden binnen de Groep. Hierbij wordt 
verwacht dat je een brede blik hebt en je ook bewust bent van bijvoorbeeld fiscale 
en juridische aandachtspunten en deze tijdig onder de aandacht brengt en actie 
onderneemt.

Daarnaast verzorg je op eigen initiatief financiële analyses, stel je beleids- en  
verbetervoorstellen op en ben je er voor verantwoordelijk dat het debi- en 
crediteurenbeheer binnen de Groep vlekkeloos wordt gevoerd. Het betreft een 
zelfstandige all round functie waarbij je veel vrijheid krijgt, (proactief) handelt,  
verantwoordelijkheid neemt om de belangen van de Van der Kooy Groep in de 
brede zin te behartigen, en direct rapporteert aan de directie.    

Ondanks dat er op wordt gerekend dat je al de nodige kennis en kunde in huis 
hebt, wordt verdere groei en ontwikkeling gestimuleerd. Je hebt de ambitie om 
je verder te ontwikkelen op financieel, fiscaal en juridisch gebied maar ook op het 
vastgoed inhoudelijk vlak zodat je kan doorgroeien tot financieel directeur.

Profiel
De Van der Kooy Groep is op zoek naar jou als ideale all round  
Finance Manager als je beschikt over: 
•  Een afgeronde en relevante hbo- of wo-opleiding;
•  Ruime ervaring;
•  Ambitie om mee te groeien;
•  Gedreven, zelfstandig, betrokken, pro actief en niet bang om uitgedaagd te 

worden;
•  Een stevig ontwikkelde helikopterview waardoor je te allen tijde weet waar je 

bent én waar je naar toe wilt;
•  Accuraat;
•  Affiniteit met fiscale- en juridische zaken;
•  Goede interne en externe communicatieve vaardigheden;
•  Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en schrift;
•  Ervaring met Exact Online, Office 365, Omnibox en Lightspeed  

zijn een pré;
•  Affiniteit met vastgoed is een pré. 

Geboden
•  Een ambitieus en enthousiast team;
•  Ervaringsafhankelijk marktconform salaris;
•  Ontwikkeling en opleiding wordt verlangd en bekostigd; 
•  Pensioenregeling; 
•  Bonusregeling;
•  Reiskosten, telefoon(vergoeding), internet(vergoeding), laptop;
•  Loyaliteitsbonus bij goed functioneren.

Je wordt vriendelijk verzocht om jouw sollicitatie te richten aan  
hr@vdk.nl. 

De Van der Kooy Vastgoed Groep is al decennia met succes actief als branche-breed investeerder en projectontwikkelaar. Er ligt een 
bijzondere focus op de metropoolregio Rotterdam-Den Haag, maar ook daarbuiten is Van der Kooy actief, waaronder op Curaçao

“Volgens een oud makelaarsgrapje wordt 
de waarde van een huis bepaald door 
drie factoren: locatie, locatie en locatie. 
Dat is natuurlijk maar de halve waarheid. 
Toch kunnen we gerust stellen dat de 
locatie van het kleinschalige appartementen-
complex uit Parcveld fase 2 uniek is. Wil 
je fietsen, wandelen en/of picknicken? 
Op steenworp afstand ligt het Bentwoud 
dat met ruim 800 hectare het grootste 
aaneengesloten natuur- en recreatie-
gebied van de Randstad is. Ben je een 
fanatiek golfer? Golfbaan Bentwoud ligt 
om de hoek! Wil je lunchen midden in 
een boomgaard? De Schenkerij aan de 
Bentwoudlaan is een verborgen parel! 
De locatie waar de appar-
tementen gepland zijn, 
vormt blijvend de grens 
tussen stad, bos en polder. 
Je bent dus verzekerd van 
vrij uitzicht. Al met al biedt 
Oosterheem een hoog-
waardig woon- en leef-
milieu met een levendig 
winkelcentrum, een 
gezondheidscentrum, 
een bibliotheek, sport-
voorzieningen en diverse 
horecagelegenheden.”  

Schoutenhoek 40  |  2722 EJ Zoetermeer
079 - 323 88 38
Meent 93a  |  3011 JG Rotterdam
010 - 820 09 42
info@demakelaars.nu
www.demakelaars.nu

WANNEER SPOT U HET EERSTE REE 
IN HET BENTWOUD VANUIT UW 
APPARTEMENT MET UNIEK UITZICHT? 

MAAK KENNIS MET PARCVELD
“Het appartementencomplex van slechts 
zes verdiepingen biedt niet alleen een 
waanzinnig panoramisch uitzicht, maar 
ook een unieke woonbeleving, een eigen 
plek die een perfecte uitvalsbasis is voor 
wonen en werken. Om het buitengevoel 
te versterken is elk appartement voorzien 
van een ruim balkon dat enigszins uit-
steekt. Bovendien kunnen de ramen van 
vloer tot plafond volledig open. Je kunt 
dus vanuit de woonkamer heerlijk van de 
zon genieten. Uiteraard zijn de drie en 
vierkamerappartementen gasloos en 
voorzien van vloerverwarming én vloer-
koeling. Parkeren kun je op het eigen 

terrein dat afgesloten is met een 
slagboom. In december 2021 start de 
bouw en eind 2022 verwachten we 
de oplevering. Naast Parcveld komt 
Parcveld fase 3 met diverse koop-
woningen waaronder herenhuizen, 
hoekwoningen en twee-onder-één-kap-
woningen binnenkort in de verkoop. 
Uiteindelijk is Parcveld fase 4 de afron-
ding van het project met een identiek 
kleinschalig appartementencomplex.”

BELANGSTELLING?
“Inmiddels zijn er al diverse Parcveld-
appartementen verkocht in de prijsklasse 
vanaf € 328.000,-- t/m € 589.000,-- 
V.O.N. inclusief eigen parkeerplaats. 
Op de website: www.duinparc.nl vind je 
alle informatie inclusief downloads van 
Parcveld fase 2, 3 en 4. Elk huis heeft 
een verhaal. Wij vertellen het graag. 
Vanuit welk droomappartement loopt 
U volgend jaar het eindeloze groen 
van het Bentwoud in?”

“Nieuwbouw is schaars én gewild. De prijzen liggen namelijk 
vast en zijn vrij op naam (V.O.N). Overbieden is niet van 
toepassing en je bouwt meestal sneller overwaarde op. 
Bovendien kun je jouw droomhuis geheel naar eigen smaak 
inrichten. “Het nieuwbouwproject DuinParc aan de noordrand 
van de wijk Oosterheem in Zoetermeer bestaat uit twee 
deelprojecten: Duinveld fase 1 en Parcveld fase 2, 3 en 4 is dan 
ook een buitenkans. Duinveld fase 1 is uitverkocht. Inmiddels is 
de verkoop van 31 appartementen op een toplocatie met 
adembenemend vrij uitzicht op het Bentwoud gestart,” vertelt 
NVM-makelaar Jeroen Jenné van DE Makelaars.  
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Marianne de Kok-Adams Steven Street

Erik en Jeroen Jenné



Nesciohove 99
2726 BK Zoetermeer
06 - 300 116 83
info@slimcompany.nl
www.slimcompany.nl
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Alle bestellingen via mijn webshop 
worden coronaproof aan huis bezorgd!

WEBSHOP THE SLIM COMPANY
Ik heb nu ook een webshop waar je makkelijk al je PowerSlim producten online 
kunt bestellen. Zelfs bezorgen wij je bestelling aan huis. Ga snel kijken op 
www.shop.slimcompany.nl!

Iris Vogelezang

BESTEL JE PRODUCTEN NU 
OOK VIA MIJN WEBSHOP!

STAPPENPLAN
Aan de hand van jouw persoonlijke 
situatie en verwachtingen maak je samen 
met Iris een stappenplan om jouw doelen 
te bereiken en te behouden. The Slim 
Company ondersteunt je niet alleen met 

De hele dag thuis aan de keukentafel 
werken en na het avondeten naar de 
bank verplaatsen. Veel verder komen 
veel mensen door de lockdown momen-
teel niet. Door corona zijn daardoor veel 
mensen op zoek naar een verandering 
van hun lifestyle. “Zij willen geholpen 
worden en ik ben al tien jaar specialist 
op dat gebied.” Iris is gewichtsconsulent 
en verpleegkundige en maakt gebruik 
van PowerSlim, een door diëtisten ont-
wikkeld afslankprogramma gebaseerd 
op een eiwitrijk en koolhydraatarm 
voedingspatroon. 

CONSULTEN
Tijdens wekelijkse consulten bespreek je 
met Iris de vorderingen en kun je bij haar 
terecht met al jouw vragen. Ook word je 
gemeten en gewogen. “Ik adviseer de 
producten die je nodig hebt en geef 
bijbehorende recepten. Je eet zes keer 
per dag. Tijdens die momenten vervang 
je gangbare voedingsmiddelen door 
PowerSlim-producten, maar eet je ook 
diverse vlees- en vissoorten, eieren én 
veel groenten. Zo gebruik je vetreserves 
als energiebron en behoudt je spiermas-
sa om het bekende jojo-effect te voor-
komen. Tijdens mijn consulten probeer 
ik erachter te komen waardoor iemand 
geen gezonde manier van leven heeft. 
Dat brengen we samen in kaart. Gezond 
eten en vooral voldoende bewegen lijkt 
lastiger in deze coronatijd, maar ik pro-
beer iedereen juist te motiveren om dat 
wel te doen. Dat zijn namelijk belangrijke 
onderdelen in het afslankproces.” 

voeding, maar ook mentale coaching is 
erg belangrijk om succesvol af te vallen. 
“Het is fijn om structuur te hebben en te 
weten wat jouw valkuilen zijn. Structuur 
en regelmaat zijn het belangrijkst om 
jouw dieet vol te houden en aan te passen 
naar een nieuwe levensstijl.”

HUISARTSEN
Vanwege haar expertise wordt Iris steeds 
vaker door huisartsen en praktijkonder-
steuners gevraagd of zij patiënten kan 
helpen overgewicht te verliezen. “Men-
sen met gezondheidsproblemen worden 
via huisartsenpraktijken vaak naar mij 
doorverwezen. Dat vind ik een groot 
compliment. Ik wil graag helpen. Hoe 
komt het dat deze patiënten overgewicht 
hebben? Zij hebben een steuntje in de 
rug nodig. Samen kijken we naar hoe we 
de boel weer op de rit kunnen krijgen om 
een gezonde levensstijl te creëren.” Wil 
jij ook jouw levensstijl veranderen? Neem 
dan contact op met Iris!
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The Slim Company is verhuisd! De praktijk is niet langer 
in de Dorpsstraat, maar gevestigd aan de Nesciohove 99 
in Zoetermeer. “Op deze nieuwe prachtige locatie kan 
ik wél coronaproof werken. Hier kunnen we goed 
bespreken waar je tegenaan loopt in deze tijd. Dit is het 
perfecte moment voor een nieuwe start van een gezond 
gewicht én gezonde levensstijl”, zegt Iris Vogelezang 
van The Slim Company.
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Violiervaart 22  |  2724 VR Zoetermeer  |  079 - 500 17 92
Weidedreef 92  |  2727 EM Zoetermeer  |  (gevestigd in Huisartsenpraktijk Weidedreef)

info@smc-rijnland.nl
www.smc-rijnland.nl

MEDISCH  
VERANTWOORD  
BEWEGEN

Werken aan uithoudingsvermogen, 
afvallen of revalideren onder  
medische begeleiding?  

Wij starten ook weer met Medisch 
Verantwoord Bewegen (MVB).

In juli en augustus is de  
uitgebreide intake, uitgevoerd 
door een fysiotherapeut, gratis. 

Kijk voor meer informatie op 
www.smc-rijnland-zoetermeer.nl 
of bel ons op 079-5001792

ACTIE!!

De eerste 

proefles 
gratis!

PILATES

Pilates bij SMC Rijnland 
Fysiotherapeuten, elke  
maandag van 10:00 - 11:00 uur.

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

Eén van zijn patiënten was een minister 
die Grieks gestudeerd had. Hij voegde 
de Griekse woorden voor “hand”: chei-
ros en “gedaan door”: pracktos samen 
en zo ontstond het woord chiropractie: 
dat dus letterlijk vertaald “gedaan-door-
de hand” betekent. Maar wat is de 
essentie van chiropractie nou eigenlijk?  

“Chiropractie is een wetenschappelijk 
onderbouwde aanpak om verstoringen 
in het zenuwstelsel te verwijderen, zodat 
het lichaam beter functioneert. Het lichaam 
bezit een aangeboren intelligentie om 
zichzelf te genezen, maar door versto-
ringen in het zenuwstelsel verloopt dit 
proces minder goed,” vertelt chiropractor 
Tom Uitslag van Chiropractie Zoetermeer, 
de praktijk die al 30 jaar dé plek is voor 
een gezonder leven. Na een universitaire 
studie bewegingswetenschappen in 
Amsterdam vertrok hij samen met zijn 
partner Pilar Sánchez naar South Wales 
voor een 5-jarige voltijd studie tot chiro-
practor op universitair niveau. Zij heeft 
zich inmiddels gespecialiseerd in chiro-
practie voor kinderen. Naast Tom en 
Pilar is ook chiropractor Charlotte Cailliau 
werkzaam in de praktijk. “Veel mensen 
associëren chiropractie met rug-, schou-
der-, nek- en hoofdpijnklachten. Dat zijn 
natuurlijk ook veel voorkomende klachten, 

Broekwegkade 199
2725 HH Zoetermeer
079 - 342 05 06
info@chiropractiezoetermeer.nl
www.chiropractiezoetermeer.nl

maar ook bij andere klachten kunnen we 
een rol van betekenis spelen.”   

FOCUS OP HERSTEL
“We zien in onze praktijk mensen uit alle 
leeftijdscategorieën met de meest uit-
eenlopende klachten zoals huilbaby’s 
met buikkrampjes en/of een voorkeurs-
houding, kinderen met gedrag- en/of 
concentratieproblemen, kinderen met 
chronische oorontstekingen, bedplassers, 
vrouwen met lage rugpijn tijdens de 
zwangerschap, volwassenen die beter 
willen slapen, sporters met blessures 
of die beter willen presteren tot en 
met ouderen die vitaal willen blijven. 
Daarnaast komen ook migraine, aan-
gezichtspijn, tintelingen in de armen en 
benen, gewrichtspijn en vage klachten als 
duizeligheid en vermoeidheid veel voor. 
De intake start met een vraaggesprek 
over de klachten en gezondheidsdoelen. 

Met een specifiek behandelplan waarbij 
de focus op een beter functionerend 
zenuwstelsel en dus lichaam ligt, is de 
weg naar herstel gestart.” 

MISVERSTAND OVER KRAKEN
“Wij zijn gespecialiseerd in verschillende 
behandeltechnieken. Over het “kraken” 
bestaan helaas veel misverstanden. Je 
kunt tijdens de behandeling één of meer-
dere knakjes horen die ontstaan door 
verandering van druk in de gewrichten. 
Vervolgens kan er een gasbelletje 
knappen. “Kraken” is dus eigenlijk een 
bijeffect van het corrigeren en is volkomen 
ongevaarlijk. Uiteraard kunnen we behan-
deltechnieken zonder kraken toepassen. 
Als je nog geen lichamelijke klachten hebt, 
ben je hier ook welkom. Een kwestie van 
welzijn. Tevens zijn we lid van de beroeps-
verenigingen DFC en SNRC. Een garantie 
voor kwaliteit die veelal vergoed wordt 
vanuit het aanvullende pakket.”

Houd de Facebook pagina in de gaten 
voor speciale inloopdagen en/of evene-
menten.

Chiropractie 
Zoetermeer
079 - 342 05 06

Hippocrates, de grondlegger van de 
westerse geneeskunde, vermeldde al vier 
eeuwen voor Christus dat gezondheids-
klachten kunnen ontstaan uit aandoeningen 
van de wervelkolom. Rond 1895 werd 
D.D. Palmer uit de Amerikaanse plaats 
Davenport bekend als de ontdekker van 
een krachtige nieuwe methode om mensen 
te genezen van allerlei kwalen zonder 
toepassing van medicijnen en/of operaties.
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VOOR DE MEEST UITEENLOPENDE KLACHTEN BIEDT 
CHIROPRACTIE ZOETERMEER STRUCTURELE OPLOSSINGEN!

Pilar Sánchez Alba en Tom Uitslag



Soms heeft je brein een zetje nodig om de 
goede afslag te nemen, om werkelijk het 
resultaat te krijgen van al je inspanningen of 
goede voornemens. Dan wordt het tijd voor 
non-lineaire neurofeedback trainingen. Geen 
fysieke training maar fitness voor je brein. Een 
systeem dat jouw brein helpt om optimaal te 
functioneren. Niet door te vertellen wat het 
moet doen, maar door informatie te geven 
over wat het doet, zodat het brein zich kan 
heroriënteren en efficiënter gaat werken.

Het centraal zenuwstelsel is de spil in al onze 
lichamelijke en psychische processen. Het 
brein speelt dus een belangrijke rol in ons 
geestelijk en lichamelijk welzijn. Het trainen 
ervan heeft voordeel voor iedereen. Of je nu 
oud of jong, ziek of gezond bent. Of je nu 
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moeite hebt met het dagelijks functio-
neren of juist bovenmatig presterend 
bent. Voor iedereen is het mogelijk om 
naar zijn of haar meest optimale niveau 
van functioneren te trainen.

Preventie is nou eenmaal de beste reme-
die tegen ziekte, dus pak je moedeloos-
heid aan en maak een afspraak voor meer 
informatie en een neurofeedbacktraining.

JE DOET ALLES GOED, 
EN TOCH LUKT HET NIET

Je gaat op tijd naar bed maar je wordt nog steeds moe 
wakker, je eet gezonde voeding maar blijft lusteloos en valt 
niet af, je sport maar voelt je niet energieker. Of het lukt je 
juist niet om een start te maken om beter te gaan eten of te 
gaan sporten. Je wordt er moedeloos van.

079 – 342 7309
info@youyouheeljezelf.nl
www.youyouheeljezelf.nl

Gecertificeerd door StichtingGezondzorg en BATC

Yvonne Schouten (l)

“Vervelend hè al die ongemakken? Ik 
help je om je weer beter te voelen!”, 
legt Yvonne uit. Yvonne heeft een brede 
kennis en werkt onder andere op basis 
van Kinesiologie/Touch for Health, 
Bachbloesemremedies, Reflexologie, 
en Quantum Touch.
 
“Ik test allergieën volledig uit met 
behulp van mijn testdozen met hierin 
600 verschillende productstoffen. Daarna 
kan ik het lichaam desgewenst voor die 
producten in balans zetten (met de NAET 

methode). Dan heeft je lijf geen of veel 
minder last meer van die stoffen”.
Heb je ‘vage’ klachten, waarmee je niet 
echt goed terecht kunt bij de reguliere 
gezondheidszorg? Maak dan vandaag 
nog een afspraak met Yvonne, om je 
morgen beter te voelen!

ENERGIEBANEN IN BALANS 
“Mijn manier van werken is gebaseerd op 
de mens als geheel, en het feit dat gees-
telijk en lichamelijk welzijn nauw met 
elkaar samenhangen”, vervolgt Yvonne 

haar verhaal.  “Ik breng de energiebanen 
in je lichaam in balans door de blokkades 
daarin op te heffen. Zo kan het lichaam 
weer optimaal functioneren.”
 
Fijn om te weten: de consulten worden 
door diverse zorgverzekeraars vergoed!

Yvonne Schouten is al bijna 25 jaar 
gediplomeerd en gecertificeerd natuur-
kundig specialist. Binnen “YouYou, heel 
jezelf” helpt ze mensen om de helende 
eigenschappen van hun lichaam weer te 
activeren. Of het nou gaat om bijvoorbeeld 
klachten als stress, vermoeidheid, angsten, 
allergieën, menopauze, hoofdpijn...

NIET LEKKER IN JE VEL? DUIDELIJKE, 
OF JUIST ‘VAGE’ KLACHTEN?

Absrechtstraat 63
2729 AW Zoetermeer 
079 - 341 75 68
info@PentaPro.nl
www.PentaPro.nl

Martin Winkel

Oorspronkelijk komt Noy uit een dorpje 
dat vlakbij bij de hoofdstad Bangkok ligt. 
Je kunt dus gerust stellen dat de passie 
voor de eeuwenoude Thaise medische 
en spirituele traditie in haar bloed zit. In 
1980 kwam zij naar Nederland en vond 
zij de liefde van haar leven in Zoetermeer. 
Jarenlang werkte zij met veel voldoening 
in het verzorgingstehuis Seghwaert. In 
1995 gooide zij echter het roer om en 
volgde zij bij het College de Paris in 
Den Haag de opleiding schoonheids-
specialiste. Vervolgens verdiepte zij 
zich in diverse Thaise, Hawaïaanse en 
westerse massages. Sinds 2017 creëert 
gediplomeerd schoonheidsspecialiste 
Noy heerlijke geluksmomenten in haar 
gloednieuwe, oosters ingerichte 
schoonheidssalon. 

TOE AAN COMPLETE ONTSPANNING?
“De Thaise massage zorgt voor complete 
ontspanning en verlicht fysieke en geeste-

Boekweitakker 21
2723 VW Zoetermeer
079 - 346 02 06
06 - 402 76 210
noy@sunanthawellness.nl
www.sunanthawellness.nl

WANNEER CREËER JIJ EEN 
GELUKSMOMENT VOOR JEZELF?

lijke spanning. Pijnklachten als nek-, rug- 
en hoofdpijn kunnen na enkele sessies 
als sneeuw voor de zon verdwijnen. Er 
zijn zelfs speciale technieken om vrouwen 
van buik- en menstruatiepijnen af te 
helpen. Kortom, de Thaise massage 
resulteert in een optimale bloedcirculatie 
en vertraagt ook het verouderingsproces. 
Eigenlijk is het een mix van normale 
massage, acupressuur, yogatechnieken 
en stretchen. Na de massage voel je je 
als herboren en bruis je weer van de 
energie. Veel mensen beginnen met een 
Thaise voetmassage als kennismaking. 
Naast de oosterse massages beheers ik 
ook diverse westerse massages zoals de 
zwangerschapsmassage en de Hotstone 
massage. Voor iedere klacht bestaat er 
een specifieke massagetechniek.” 

GEZICHT- EN 
LICHAAMSBEHANDELINGEN
“Echte schoonheid komt van binnen, 

maar je uiterlijk is natuurlijk wel de eerste 
indruk. Een goed verzorgd uiterlijk is 
immers jouw visitekaartje. Als schoon-
heidsspecialiste verzorg ik diverse ge-
zicht- en lichaamsbehandelingen. Een 
standaard gezichtsbehandeling bestaat 
uit reiniging en peeling. Na de huidanalyse 
verwijder ik onzuiverheden zoals mee-eters 
en epileer ik de wenkbrauwen. Vervolgens 
breng ik een masker aan na een 
ontspannende gezichtsmassage. Een 
huidverzorgende crème is de finishing 
touch. Last van rimpels, kraaienpootjes 
of littekens? Dan is een bindweefsel 
massagekuur dé oplossing. Tot slot kun 
je ook voor pedicure, manicure en harsen 
bij mij terecht. Wanneer kies jij een 
geluksmoment voor jezelf?” besluit Noy.

“Hoe gaat het met jou? Druk, druk, 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. 
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ZOMERACTIE VAN 5% KORTING
Tegen inlevering van deze bon ontvang je 5% KORTING 

op alle beauty- en wellness behandelingen van Sunanthawellness in 2021
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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.

UITGEBREID AANBOD VOOR EEN 
BREED PUBLIEK
Het assortiment van Eten met gemak 
bestaat uit een divers aanbod met meer 
dan 35 verse- en verschillende maaltijden 
per week. De weekmenu’s worden elke 
week ververst waardoor je eenvoudig 
voor een langere periode een gevarieerd 
weekmenu kunt samenstellen. De maaltij-
den van Eten met gemak zijn allang niet 
meer alleen voor ouderen. Het huidige 
assortiment sluit goed aan bij de wensen 
van studenten, alleenstaanden, eigenlijk 
iedereen die van lekker eten en gemak 
houdt. 

MAKKELIJK BESTELLEN
Iedere week kan men online, via een 
persoonlijke digitale bestellijst, een keu-
ze maken uit voor-, hoofd- en nagerech-
ten, welke per seizoen veranderen. Voor 
de mensen die niet zo handig zijn met de 
computer is er vanzelfsprekend nog de 
papieren menulijst die indien nodig sa-
men met de vaste bezorger ingevuld kan 
worden. Ook dieet-, vegetarische- en 
multiculturele maaltijden worden dage-
lijks vers bereid. De maaltijden kunnen 
worden samengesteld uit losse compo-
nenten waardoor er nog meer combina-
ties van gerechten en smaken mogelijk 
zijn. Naast deze uitgebreide keuze is het 
zelfs mogelijk om te kiezen voor een 
aangepaste consistentie. Denk aan alleen 
gemalen of gesneden vlees bij de maal-
tijd. Dit laatste draagt bij aan de verbete-
ring van de zelfredzaamheid van mensen 
met een eenzijdige verlamming. Alleen 
opwarmen en lekker eten met alleen een 
vorkje.

WEKELIJKS IN ZOETERMEER 
EN OMGEVING  
Wekelijks, met uitzondering van de 
woensdag bezorgt uw vaste bezorger de 
maaltijden. Inmiddels worden de dien-
sten van Wytze zelfs aangeraden door 
huisartsen en diëtisten uit de eerstelijns-
zorg. De maaltijden zijn minimaal zeven 
dagen houdbaar in de koelkast.

Nu de zomer is gearriveerd heeft Eten met gemak 
haar assortiment vernieuwd. Er is geluisterd naar 
de wensen van de klanten waardoor er wekelijks nog 
meer heerlijke gerechten te bestellen zijn. De klant 
kan eindeloos variëren, waarmee een verantwoorde 
keuze snel is gemaakt. Zo staat er altijd een 
smakelijke maaltijd op tafel die de gezondheid 
ondersteunt en die past bij de tijd van het jaar! 
Eten met gemak Zoetermeer e.o. bezorgt o.a. in 
Zoetermeer, Pijnacker/Nootdorp, Lansingerland, 
Zoeterwoude en Alphen aan den Rijn. 
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079 - 820 03 99
wytze@etenmetgemak.nl
www.etenmetgemak.nl/wytze
*   bij minder dan vier maaltijden per week wordt 

€ 2,99 bezorgkosten in rekening gebracht.

UITPROBEREN?
Eten met gemak heeft de proefbox voor 
€ 15.-. De box bevat 3 hoofdmaaltijden. 
We helpen u graag deze naar eigen wens 
samen te stellen. Liever een box, uitge-
breid met drie voor- en nagerechten? 
Deze kost € 18.-. O ja, Eten met gemak 
heeft geen minimale afname* en geen 
abonnement, lekker en gemakkelijk.

 Wytze Sloot

NIEUWE ZOMERSE GERECHTEN OM NOG MEER 
TE VARIËREN MET DE VERSE, GEZONDE ÉN 
LEKKERE MAALTIJDEN VAN ETEN MET GEMAK!

Het team bezorgers van Eten met Gemak.



Bekijk al onze modellen
in onze showroom 

in Zoetermeer

Altijd inclusief gratis montage!
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VESTIGING ZOETERMEER  Fokkerstraat 1  2722 NH  Zoetermeer  |  079 - 316 50 61 | Openingstijden: ma-vr 8:00-17:30 uur | za 9:00-13:00 uur
VESTIGING NOOTDORP  Ambachtshof 3  2632 BB  Nootdorp  |  015 - 310 51 51 | Openingstijden: ma-vr 8:00-17:00 uur

WWW.REMTO.NL

Hapro Rider 4.4
Inhoud: 370 liter
Lengte: 145 cm
Opening: één zijde
Kleur: Antraciet

Prijs: € 229,00

Hapro Traxer 6.6
Inhoud: 410 liter
Lengte: 191 cm
Opening: Links en rechts
Kleur: Antraciet, zilvergrijs of 
glanzend zwart

Vanaf: € 329,00 *

Hapro Trivor 560
Inhoud: 560 liter
Lengte: 216 cm
Opening: Links en rechts met 
handgreep
Kleur: Antraciet

Prijs: € 499,00

Hapro Traxer 4.6
Inhoud: 370 liter
Lengte: 148 cm
Opening: Links en rechts
Kleur: Antraciet of zilvergrijs

Vanaf: € 289,00 *

Hapro Traxer 8.6
Inhoud: 530 liter
Lengte: 215 cm
Opening: Links en rechts
Kleur: Antraciet, zilvergrijs of 
glanzend zwart

Vanaf: € 369,00 *

Hapro Cruiser 10.8
Inhoud: 600 liter
Lengte: 226 cm
Opening: Links en rechts
Kleur: Antraciet

Prijs: € 489,00

Hapro Traxer 5.6
Inhoud: 370 liter
Lengte: 177 cm
Opening: Links en rechts
Kleur: Antraciet of zilvergrijs

Vanaf: € 289,00 *

 ALTIJD DE LAAGSTE PRIJS!
 ALTIJD INCLUSIEF MONTAGE 
 RUIME VOORRAAD
 PASSEN, METEN EN KIJKEN IN 

ONZE SHOWROOM
 KOM LANGS VOOR EEN ADVIES 

OP MAAT
 VOLLEDIGE ASSORTIMENT 

TE BEKIJKEN OP WWW.REMTO.NL

196,50  nu 157,20

20% KORTING
OP ALLE ATERA DAKDRAGERS
Leverbaar voor bijna alle merken personenauto’s 
en bestelauto’s. bv. Audi A3/A4/A6/Q7, 
Ford Focus, Peugeot 3008/5008, Skoda Kodiaq, 
VW Tiguan:

Ook verkrijgbaar in 410 liter

Meest verkocht!

Ook verkrijgbaar in 440 en 640 liter

Zeer eenvoudig te monteren

Inhoud van 530 liter!

Extra lang!

Zeer eenvoudig te monteren

*getoonde prijs is van de uitvoering in zilvergrijs

  nu 157,20

Leverbaar voor bijna alle merken personenauto’s 
en bestelauto’s. bv. Audi A3/A4/A6/Q7, 
Ford Focus, Peugeot 3008/5008, Skoda Kodiaq, 

STIMULEREN, ENTHOUSIASMEREN 
EN BEGELEIDEN
“Naast de klassikale lessen die we geven, 
informeren wij je eerlijk over de tijd die 
je daarnaast thuis aan je huiswerk zult 
besteden en zijn we transparant over de 
kosten. Als wij denken dat je meer aankunt, 
stimuleren we je om door te studeren. 
Beheers je een bepaald vak al? Dan 
kun je veelal een vrijstelling krijgen 
én verlagen we je studiekosten. Onze 

docenten begeleiden je efficiënt. Het 
hoge slagingspercentage van zo’n 96% is 
het bewijs”, vertelt Sylvia enthousiast.

WAARDERING
“Werkgevers en re-integratiecoaches 
kennen de waarde van de onafhankelijke, 
erkende diploma’s (IVIO-Examenbureau, 
de Associatie en Stibex) en vragen ons 
ook voor incompanytrajecten: van taal-
training tot medische basiskennis, van 
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computervaardigheid tot loonadministra-
tie. Dat ook drie andere, grote opleiders 
in Nederland hun studenten met door 
ons ontwikkeld lesmateriaal laten wer-
ken, maakt me trots op wat we sinds 
2010 met het team hebben bereikt!”

Boerhaavelaan 40 
(boven de Mandelabrug)
2713 HX  Zoetermeer
079 - 747 02 22
info@kenniscentrumbos.nl
www.kenniscentrumbos.nl

PERSOONLIJKE AANDACHT

Wie bij Kenniscentrum B.O.S. 
binnenstapt, voelt dat het goed 
zit. Sylvia Schulte en haar docenten-
team weten hoe belangrijk 
persoonlijke aandacht en flexibiliteit 
is. “We kennen onze studenten bij 
naam. Groepjes hebben maximaal 
acht studenten. Zij vinden bij ons 
meer dan die kortdurende, praktijk-
gerichte beroepsopleiding. Met 
gelijkgestemden een opleiding volgen, 
geeft je energie en voldoening.”

Volg bij Kenniscentrum B.O.S. een praktijkgerichte 
opleiding, die je in korte tijd afsluit met een erkend, 
onafhankelijk IVIO/Associatie-diploma:

cursus

Toekomstgericht Ondernemen
biedt perspectief
Ben jij als zzp’er of MKB-ondernemer getro�en
door de corona-maatregelen en wil je na deze
crisis weer succesvol met jouw onderneming
verder?
De gemeente Zoetermeer wil je daarbij onder-
steunen met de cursus “Toekomstgericht
Ondernemen”.

w

eken les

Kijk voor informatie op
www.tzho.nl

6 weken les

100 dagen knallen

deelname kosteloos

Meld je aan
voor het

lesprogramma



De zon!  
Eindelijk! 

De start van hopelijk 
een prachtige zomer en 
met het einde in zicht 
van de beperkende 
coronamaatregelen 
kunnen we genieten 

van een welverdiende 
vakantie!

Bij Just Notarissen zien 
we de toekomst zonnig 

tegemoet en hopen u ook 
na uw vakantie weer te 

ontmoeten.

JUST | Notarissen
Albert Einsteinlaan 50
2719 ER Zoetermeer

079 323 97 61
www.justnotarissen.nl

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

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

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

JUST_MZZm_zomer_2021.indd   1JUST_MZZm_zomer_2021.indd   1 08-06-2021   10:4608-06-2021   10:46

De kracht van de kledingcollectie ligt 
volgens Esli in het feit dat niet alleen  
constant op de laatste mode, maar ook 
op de weerverwachting wordt ingespeeld. 
Hierdoor weten de klanten altijd wel iets 
van hun gading te vinden. Esli vervolgt: 
“Drie keer per week vullen wij onze 
winkels aan met nieuwe kleding, acces-
soires, jassen, sjaals, tassen en schoenen. 
Hou onze facebookpagina Dresscode 
Fashion Stores in de gaten, want wij 
posten regelmatig leuke foto’s van ons 
team met nieuwe kleding aan.” 
Dresscode heeft ook een uitgebreide 
collectie jeans en broeken, van hoog 
model tot lager vallend, in de maten 
34 t/m 48, altijd geprijsd rond 30 euro. 
Doorgaans is alles in de winkel niet 

DRESSCODE BIEDT 
BETAALBARE DAMESMODE

duurder dan 35 euro, of het nu gaat om 
kleding, tassen, schoenen of accessoires. 
“We hebben een enorme collectie 
betaalbare damesmode; van een trendy 
rokje tot een leuk colbertje en dit voor 
alle leeftijden”. Ook dames met een 
maatje méér zijn bij Dresscode aan het 
goede adres. Naast een mooie collectie 
is onze klantvriendelijkheid minstens zo 
goed.  Esli is trots op zijn team. “We 
doen het tenslotte met z’n allen”, aldus 
Esli. U vindt Dresscode binnen tegenover 
de Jumbo.

Bij Dresscode in Winkelcentrum Rokkeveen is 
het een komen en gaan van klanten, die een 
kijkje komen nemen bij de steeds wisselende 
collectie dameskleding die Dresscode Fashion 
Stores tegen scherpe prijzen kan aanbieden.
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Nathaliegang 128 A
2719 CS Zoetermeer
(tegenover Jumbo / naast Blokker)
079 - 360 85 41

  Dresscode fashion stores
Ibiza-style Frisse zomerkleuren

“Eindelijk het feest kan beginnen!”, 
vertelt eigenaar Marvin Wijnants 
van Cater&Co catering met passie 
enthousiast. “En wat is er dan niets 
leukers om je handen vrij te hebben 
voor je gasten? Wij ontzorgen 
jouw feest met verschillende BBQ-
arrangementen vanaf 19,50 euro p.p..
Alle arrangementen zijn inclusief kok, 
barbecue op gas, borden, bestek, 
tent en buffettafels. Kijk op mijn 
website www.caterenco.nl voor alle 
mogelijkheden. En laat je verrassen!”

BBQ MET KOK

EEN ZOMER VOL 
GEZELLIGHEID

Perengaarde 5
2723 AT Zoetermeer
06 - 24 99 20 45
info@caterenco.nl
www.caterenco.nl

  caterencocateringmetpassie

Claudia en Marvin



Zoetermeer  |  Wattstraat 12-14 Zoetermeer  |  Tel 079 - 33 00 900
Den Haag  |  Theresiastraat 168 - 178  |  Tel 070 - 38 35 010
info@wimvanderhamkeukens.nl  |  www.wimvanderham.nl

Perfect tot in detail

Tijdloos mooi

Eindeloos 
veel ruimte

Greeploos sluitwerk

De nieuwste 
apparatuur

Stijlvol koken

 Al meer 
dan 60 jaar 

keukens 
op maat!
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