
WWW.MIJNZAAKZOETERMEER.NL ■ 20.000 EX HUIS AAN HUIS VERSPREID ■ Nr 6 ■ 2021

WoonSPECIAL

PETER TRIMBOS

LASKOO  HAPPY WALLS

ELLEN RICHTER

WOORDGIETER / ELLEN’S CHOICES

WILLEM VAN VLIET EN 
ANNEMARIE VAN DEN HASELKAMP

SANIBROYEUR EXPERIENCE CENTER

WIM OVERWATER

123 
WONEN

FRANK KOOT

BKT-ADVIES

CAMILLUS OVERMEIRE ARIE JAN VAN DER BIJL

ANNELIES SPRUIT 

WIM VAN DER HAM 
KEUKENS

WIM EN DEBBY

ATELIER 
LA VIVERE

MAURICE LIESHOUT

BIKE TOTAAL 
THIJS BRAND

LAUWRENS DE JONG

VERHUISBEDRIJF 
HENNEKEN

JEROEN EN 
MICHEL VAN 
DER BURG

BURG 
& BURG

BAS AARTSEN 
EN JEFFREY WENER

INDOFOODS

CLAUDIA EN 
MARVIN WIJNANTS

CATER & CO

MARTIN WINKEL EN 
MARLEEN VAN SCHAIK

PENTA PRO

OPEN JE CAMERA 
EN SCAN DE 

QR-CODE VOOR 
DE WEBSITE 

VAN MIJN ZAAK 
ZOETERMEER

JAN, INTERIEURADVISEUR

BOUWHOF 



“Ik wil mensen een goed gevoel geven. 
Een glimlach op het gezicht toveren”, 
zegt de 54-jarige Ellen over haar bundel 
en podcast Ellen’s Choices. “Dit zijn mijn 
verhalen, maar iedereen heeft bepaalde 
herinneringen bij een liedje.”

BUNDEL
In 2014 begon de in Zoetermeer wonen-
de Limburgse met het opschrijven van 
haar anekdotes. Ze schreef elke dag een 
verhaal bij een nummer. “Dat hield ik een 
jaar vol. Toen is het verwaterd, maar 
daarna pakte ik het weer op. Ook zette ik 
mijn eigen site op. Daarna verwaterde 
het opnieuw.” Eind vorig jaar pakte ze 
haar hobby weer op. “Ik dacht: het moet 
nú gebeuren. Ik ga er een bundel van 
maken.” In juni verscheen haar bundel 
Ellen’s Choices met 100 blogs. Het bij-
zondere eraan is dat bij elk verhaal een 
QR-code staat die je kunt scannen om 
naar het YouTube-clipje van dat nummer 
te gaan. 

STONES
Binnenkort staat Ellen met een interview 
op de site van Flow-magazine. Haar bun-
del is te bestellen via uitgever bestelmijn-
boek.nl, de boekhandel en bol.com. Ook 
ligt haar boek in de schappen bij platen-
zaak Velvet in Leiden en Rotterdam. 
“Mijn bundel staat daar naast een boek 
over The Rolling Stones”, zegt ze trots. 
“Het zou leuk zijn als het aanslaat en er 
veel exemplaren worden verkocht. Ik 
krijg tot nu toe echt leuke reacties.”

Offenbachrode 31
2717 DJ Zoetermeer
06 348 526 06
ellen@woordgieter.nl
www.woordgieter.nl
info@ellenschoices.nl
www.ellenschoices.nl
LinkedIn: www.linkedin.com/in/ellen-richter/
Instagram:  ellenrichter1967 // 

ellenschoices // De Woordgieter

SCHRIJFSTER PRESENTEERT 
EIGEN BUNDEL EN PODCAST

PODCAST
Vlak daarna kwam ze op het idee om er 
een gelijknamige podcast bij te doen. 
“Door corona had ik minder werk, dus 
meer tijd hiervoor.” In de podcast leest 
ze haar blogs voor, met op de achter-
grond het nummer dat voor die herinne-
ring of anekdote zorgde. De verhalen zijn 
ook te lezen op haar site www.ellenschoi-
ces.nl. Elke donderdag verschijnt een 
nieuwe podcast van enkele minuten op 
Spotify. Soms heeft Ellen ook een gast-

spreker. “Als iemand zelf een leuke herin-
nering heeft en die graag deelt, kan 
diegene meedoen.” Haar favoriet is Paul 
Simon met Diamonds On The Soles Of 
Her Shoes. De blogs gaan dan ook vooral 
over nummers uit de jaren ‘70, ‘80 en ‘90. 

IN THE PICTURE
Ze hoopt met haar bundel en podcast 
meer in the picture te komen. Ellen werkt 
al vier jaar als tekstschrijver en redacteur 
met haar tekstbureau De Woordgieter. 
“Ik heb al veel leuke opdrachten gedaan, 
maar ik ben altijd op zoek naar nieuwe 
opdrachtgevers. Ik hoop dat mensen 
denken: zij kan leuk schrijven.”

We hebben het allemaal weleens: je hoort een 
liedje en gaat meteen terug in de tijd. Terug 
naar een bepaalde herinnering van vroeger. Een 
oude liefde, een vakantie of feestje. Ellen 
Richter schreef de anekdotes en herinneringen 
op en verzamelde die in een bundel én een 
podcast. Ze neemt je mee in haar verhaal.
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Open je camera, 
scan de QR-code 
om mijn boek 
te bestellen.

HERINNERINGEN OPHALEN 
DOE JE MET ELLEN

Ellen Richter



Tien jaar lang werkte Jeroen als klant-
beheerder in de accountancy. Tot hij 
begin dit jaar de overstap maakte naar 
Burg & Burg. Toch was het familiebedrijf 
niet helemaal nieuw voor hem. Al vijf 
jaar deed hij daar op vrijdagen de admi-
nistratie. Tijdens corona vroeg hij, mede 
door het thuiswerken, zich af of de 
accountancy nog iets voor hem was. “Ik 
wilde niet meer alleen maar achter een 
computer zitten, maar meer met mijn 
handen werken en mensen helpen met 
de inrichting van hun huis”, zegt Jeroen.

OPVOLGING
“In het begin was het even wennen. De 
klusjes in huis deden mijn broer en vader 
altijd. Dat was lekker makkelijk. Nu 
merk ik steeds meer dat ik meer kan 
dan ik dacht. De ene keer ben ik helpen 
monteren, dan doe ik administratie en 
de andere keer help ik klanten of zit ik 
met vertegenwoordigers aan tafel.” Een 
echte allrounder dus. Zijn oudere broer 
Michel doet het werk al 15 jaar. De 
bedoeling is dat Jeroen en Michel het 
familiebedrijf overnemen van hun vader. 
“Dat had ik van mezelf nooit verwacht, 
maar ik ben blij dat ik deze stap heb 
gezet.” Na een half jaar samenwerken 
kunnen de drie nog steeds door één 
deur. “We kunnen alles tegen elkaar 
zeggen. De samenwerking gaat super.”

VLOEREN
Inmiddels is Jeroen helemaal gewend 
aan de Heliumstraat. Daar kunnen 
Zoetermeerders naast kasten en deuren 
terecht voor laminaat en PVC-vloeren. 
Dat weten nog niet veel stadgenoten. 
Vooral PVC-vloeren met een klikverbinding 

Heliumstraat 206
2718 RS Zoetermeer
079 - 361 74 35
info@burgenburg.nl
www.burgenburg.nl

FAMILIEBEDRIJF BURG & BURG COMPLEET 
MET BINNENHALEN JONGSTE ZOON JEROEN

zijn erg in trek. “Tegenwoordig zijn er 
steeds meer woningen met vloerverwar-
ming, zowel beneden als op de eerste 
en tweede etage. PVC-vloeren zijn 
makkelijker voor de geleiding dan 
houten vloeren of laminaat. Bovendien 
heb je er bijna geen onderhoud aan.”

ALLES OP MAAT
Het draait bij Burg & Burg natuurlijk om 
de op maat gemaakte schuifdeurkasten, 
kledingkasten, boekenkasten, klein-
meubelen, ensuite deuren en nog meer. 
Volledig in de door de klant gewenste 
vorm, materiaal, stijl, kleur en afwerking. 
Vooral tv-meubels met een open haard 
erin verwerkt zijn erg populair. “Dan 
maken we een mooie wand met bijvoor-
beeld een hoge kast erbij. Klanten komen 

binnen met voorbeelden van Pinterest. 
Wij kunnen het volledig maken zoals 
zij willen. Daarnaast is Burg & Burg 
gespecialiseerd in draaideurkasten 
met schuine kanten, zoals op zolder.

METEN IS WETEN
Burg & Burg gaat altijd eerst vrijblijvend 
langs om op locatie te meten om 
vervolgens de offerte in de showroom 

te bespreken. 
Jeroen: “Wij heb-
ben een volledig 
aanbod om het 
interieur in te rich-
ten. Van de vloeren 
en kasten tot 
kleinmeubelen.”

Hij verruilde zijn pak voor de 
werkkleding van Burg & Burg 
de Schuifdeurkast-specialist. 
De 33-jarige Jeroen van der 
Burg is sinds februari de 
nieuwste aanwinst van het 
familiebedrijf. Beide zoons 
van Jan van der Burg, 
Jeroen én Michel, zijn er 
nu werkzaam!
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Jeroen én Michel van der Burg

OKTOBER WOONMAAND 10% KORTING OP ALLE KASTEN



Wim: “Met 29 vestigingen zijn we de 
grootste verhuurmakelaar van Neder-
land. 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 
particulieren 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 ver-
zorgen. 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 

123Wonen Den Haag
Laan van ’s-Gravenmade 74
2495 AJ Den Haag
070 - 221 08 41
denhaag@123wonen.nl
www.123Wonen.nl
www.expatrentalsholland.com

  123WonenDenHaag123Wonen

EFFICIËNTE SCREENING RESULTEERT 
IN BETROUWBARE HUURDERS!

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  beant-
woorden. Uiteraard bekijken we eerst 
zorgvuldig de woning, waarbij we alle 
noodzakelijke informatie verzamelen om 
tot een marktconforme verhuurprijs te 
kunnen komen. Verder kunt u uw huis 
voor bepaalde of onbepaalde tijd verhu-
ren afhankelijk van uw intentie. Misschien 
wilt u uw huis na twee jaar wel verkopen? 
Uiteraard nemen we ook de juridische 
consequenties door. Welke verhuurmo-
gelijkheid is voor uw situatie nu het 
meest verstandig? Als u een hypotheek-
verstrekker hebt, is toestemming tot 
verhuur vereist. Bij sommige gemeentes 
heeft de huurder ook een huisvestigings-
vergunning nodig. Wij regelen het voor 
u. We nemen als het ware een menukaart 
door, zodat u precies weet hoe het con-
tract 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 verhu-
ren onze expertise.”

PRESENTATIE OP 
15 VERHUURWEBSITES 
“Met ons internationale netwerk zijn we 
gespecialiseerd in het verhuren aan ex-
pats in elk segment van villa’s, tussenwo-
ningen, appartementen tot en met stu-
dio’s. Uw woning wordt gepresenteerd 
op vijftien verhuurwebsites zoals Jaap.nl, 
Pararius.nl, Huurda.nl en natuurlijk onze 
eigen website 123Wonen.nl en de Engel-
se versie www.expatrentalsholland.com. 
Ook werken we nauw samen met reloca-
tion bureaus waar expats worden bege-
leid in Nederland. Zo kunnen wij uw huis 
razendsnel verhuren. Bij interesse van 
een potentiële huurder start onze uitge-
breide screening op identiteit, antece-
denten 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 omstre-
ken én een juridisch waterdichte huur-
overeenkomst op maat? Wij informeren u 
graag vrijblijvend en kosteloos!” 

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. 
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Wim Overwater



“Onze service en dienstverlening richt 
zich op rioolpompen, drinkwaterdruk-
verhogers, vuilwaterpompen en pomp-
putten, maar het meest houd ik me 
bezig met kleine rioolpompen zoals de 
Sanibroyeur, het toilet dat je overal een-
voudig kunt installeren. Inmiddels ben 
ik al 12,5 jaar servicepartner van de SFA 
Groupe, een wereldwijd toonaangevend 
Frans bedrijf op het gebied van systemen 
voor waterafvoer en de uitvinder & inno-
vator van de beroemde Sanibroyeur. Wil 
je bijvoorbeeld een extra toilet op zolder, 
maar mis je een grote afvoerbuis? Dan 
is dit toilet met geïntegreerde fecaliën-
vermaler dé oplossing. De vermaler ver-
maalt de ontlasting en pompt tegelijker-
tijd het afvoerwater, zowel horizontaal 
als verticaal, weg via bijvoorbeeld de 
wasmachineafvoer die niet dikker is dan 
je duim. Al meer dan 60 jaar voldoet de 

Willem Dreeslaan 213
2729 NE Zoetermeer
079 – 360 28 89
info@sanibroyeurexperiencecenter.nl
www.sanibroyeurexperiencecenter.nl

WANNEER BEZOEK JIJ HET ENIGE, ECHTE 
SFA SANIBROYEUR EXPERIENCE CENTER 
IN EUROPA? WANT BELEVEN IS GELOVEN!

Sanibroyeur aan de strengste eisen en 
Europese normen. Zo zijn geluidsniveau, 
design, toegankelijkheid, topkwaliteit en 
betrouwbaarheid dé sleutelwoorden 
voor onze uiterst tevreden gebruikers. In 
maart 2021 openden we het Sanibroyeur 
Experience Center, de enige showroom 
in Europa, waar potentiële klanten kunnen 
beleven hoe een Sanibroyeur werkt.”

ACHTER ELKE DEUR 
PAST EEN SANIBROYEUR
“Gekscherend zeggen we wel eens: 
“Achter elke deur past een Sanibroyeur!” 
en niets is minder waar. Je kunt het 
systeem in elke ruimte installeren zonder 
ingrijpende verbouwing. Toepassings-
mogelijkheden zijn bijvoorbeeld: je kelder, 
hobbyruimte, woonboot, tuinhuisje, 
mancave, winkel, wachtkamer, fietsen-
stallingen, bijgebouwtjes, bed & break-
fast enz. Daarnaast is het geruisloze 
systeem eenvoudig qua onderhoud en je 
hoeft op geen enkele plaats rekening te 
houden met de dikke afvoerbuis die naar 
de riolering loopt. Je kunt er zelfs een 
douche en/of een wastafel op aansluiten. 
In het Sanibroyeur Experience Center staan 
uitsluitend originele SFA Sanibroyeurs 
overzichtelijk en werkend opgesteld. Bij 
ons kun je dus elke Sanibroyeur bekijken, 
bedienen, beluisteren én dus beleven.” 

INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN
“Ongeveer de helft van onze klanten 
kiest voor zelfinstallatie. Dat is betrekke-
lijk eenvoudig, al is enig technisch inzicht 
wel essentieel. Regie-installatie is ook 
mogelijk en dit scheelt aanzienlijk ten 
opzichte van de normale installatiekosten. 
Dan begeleid ik de klant telefonisch en/
of op locatie. Mensen kunnen vaak veel 
meer dan ze zelf denken. Heb je vragen 
over de werking, onderhoud, installatie 
en garantie en/of wil je gewoon eens 
beleven hoe een Sanibroyeur werkt? In 
een kostenloze mini-cursus leg ik de 
handige doe-het-zelver het complete 
verhaal graag uit. Iedereen is hier wel-
kom, zowel particulieren als professionele 
installateurs. Heb je interesse? Maak 
dan eenvoudig via onze website een 

afspraak. Uiteraard 
kun je ook bellen 
of mailen. Tot snel 
in het Sanibroyeur 
Experience Center, 
want beleven 
is geloven!”

Ruim vijftien jaar had Willem van Vliet een overheidsfunctie. 
De samenwerking met zijn collega’s ervoer hij als geweldig, 
maar toch wilde hij wat anders. “Rond 2006 kreeg ik via een 
kennis, die bedrijfsleider was bij een grote rioolbeheerder, de 
kans om te ontdekken waar mijn interesses lagen. Achtereen-
volgens werd ik planner, calculator en werkvoorbereider bij 
deze grote rioolbeheerder. Een eigen bedrijf was echter mijn 
droom en in 2016 startte ik samen met mijn lieve vrouw én 
100% compagnon Annemarie van den Haselkamp Van Vliet 
Service en Dienstverlening (SEND) met de focus op alle 
vormen van pomp- en afvoertechnieken,” vertelt Willem.    
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Willem van Vliet en 
Annemarie van den Haselkamp



Hoe heeft Indofoods de coronacrisis 
overleefd en welke nieuwe ontwikkeling 
staat er op stapel? “We moesten snel 
schakelen en binnen drie dagen hadden 
we de Indodrive ingericht. Mensen kon-
den online bestellen en vervolgens veilig 
vanuit de auto hun bestelling oppikken. 
Een creatieve oplossing die een boost 
gaf aan onze business,” vervolgt Bas. 
“Met de Indodrive én de bezorging 
hadden we in relatief korte tijd Indofoods 
weer op de kaart gezet. Daarnaast heb-
ben we een speciale bezorgunit geïnstal-
leerd en binnen een jaar zijn we van acht 
naar 30 medewerkers gegroeid. We 
investeerden volop in elektrische auto’s, 
scooters en fietsen. Stilstaan was geen 
optie. Er was geen gewone dinsdag, 
woensdag of donderdag meer. We moes-
ten onder leiding van chef-kok Zainal vol 
aan de bak. We leveren pure kwaliteit. 
Traditionele smaken die bereid zijn met 
verse ingrediënten. Zo kan Indofoods 
zich continu profileren. Gelukkig is ons 
restaurant weer open en vanaf 1 oktober 
zal chef-kok Musa onze gasten verrassen 
met Indonesische á-la-carte specials.”

JE EET EERST MET JE OGEN
“Een gerecht moet niet alleen smakelijk, 
maar ook visueel aantrekkelijk zijn. Eigen-
lijk eet je dus eerst met je ogen. Eén van 

Wattstraat 48a
2723 RC Zoetermeer
079 – 200 20 70
info@indofoods.nl
www.indofoods.nl

    indofoods079
@indofoods079 on

CHEF-KOK MUSA SERVEERT VANAF 
1 OKTOBER INDONESISCHE Á-LA-CARTE 
SPECIALS MET TRADITIONELE SMAKEN!

mijn chef-specials is Kepiting Krab, een 
softshell krab ook wel blauwe krab ge-
noemd die vlak voor het verwisselen van 
het pantser gevangen wordt. Daardoor 
blijft de krab naast klein ook zacht en kun 
je hem in zijn geheel eten. Je hoeft dus 
niets te pellen,” legt chef-kok Musa uit. 
“De traditionele smaken van de Indonesi-
sche keuken leerde ik van mijn moeder 
en nu kook ik puur op gevoel. Ben je een 
seafood lover? Dan is de softshell krab 
een echte culinaire verwennerij. Wereld-
wijd staat deze krab dan ook bekend 
als een delicatesse. Zien en proeven is 
geloven. Visueel is dit gerecht een feest 
voor het oog met eetbare bloemen 
en een speciale saus. Als je deze krab 
eenmaal geproefd hebt, ben je verkocht. 
Mijn tweede special is het bekende 
Indonesische gerecht Dadar Isi. Simpel 
omschreven is het een omelet gevuld 

met rundergehakt, maar het succes van 
deze special zit in de mix van specifieke 
ingrediënten, de bereidingswijze en de 
moderne presentatie. Beide specials kun 
je als hoofdgerecht eten of samen delen. 
We serveren deze gerechten standaard 
met neutrale witte rijst, zodat de smaken 
van het hoofdgerecht het best tot zijn 
recht komen.”

ZEG KEN JIJ DE INDOPAN?
“De Indopan is ook een groot succes. Zo 
kun je zelf je eigen rijsttafel samenstellen 
vanaf vier personen in een warmhoudpan 
die thuisbezorgd wordt. Een ideaal 
concept voor kleine én grote gezel-

schappen die 
samen willen 
genieten van 
onze smaakvolle 
gerechten. Alvast 
Selamat makan!” 
besluit Jeffrey. 

Bas Aartsen en Jeffrey Wener. In februari 2019 
bundelden de cateraars van respectievelijk 
IndoSnacks en Sticky Rice hun passie voor 
traditionele Indonesische gerechten in Indofoods. De 
sfeervol ingerichte locatie aan de Wattstraat 48A 
bestaat uit een restaurant, een take-away en een 
bezorgunit. “Uiteraard behoort de catering nog 
steeds tot een discipline van het nieuwe concept.  
Helaas klopte Covid-19 een maand na ons 1-jarig 
bestaan op onze deur. Het restaurant en de catering 
lagen na 15 maart 2020 acuut plat,” vertelt Jeffrey. 
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Dadar IsiChef-kok Musa bereidt de heerlijkste gerechten.

Kepiting Krab



Hoe kwam je op de naam Laskoo? 
“Laskoo is ontleend aan de grotten van 
Lascaux in Frankrijk. De wanden van 
deze grotten zijn zo’n 15.000 jaar geleden
kleurrijk en gedetailleerd beschilderd 
door prehistorische mensen. Waren het 
uitingen van creativiteit en/of wand-
versieringen? Het blijft gissen. Laskoo 
Happy Walls is dus een speelse verwijzing 
naar deze vorm van interieurdecoratie 
oftewel beelden op de muur waar je blij 
van wordt. Het kiezen van het juiste 
beeld en materiaal voor een specifieke 
ruimte blijft een uitdaging. Wat is de 
functie van de ruimte? Wil je sfeer creëren 
en/of een boodschap overbrengen? Na 
het inventariseren van de wensen, vind 
ik er altijd wel een geschikte afbeelding 
bij. Uiteindelijk is je interieur de weer-
spiegeling van jouw persoonlijkheid.”   

AKOESTIEK VERBETEREN 
EN MOOI PLAATJE
“Sinds corona zien we dat de vraag naar 
Happy Walls aanzienlijk is toegenomen, 
zowel thuis als op kantoor. Het einde van 
de coronamaatregelen lijkt in zicht en 
hybride werken, zowel thuis als op 
kantoor, blijkt succesvol én een blijvertje. 
Werkgevers erkennen dat de kantoor-
omgeving er anders uit moet gaan zien. 
Het is niet alleen de werkplek, maar ook 
de huiskamer van de organisatie. In de 
thuissituatie is de akoestiek vaak een 
stoorzender. Zo ervaarden mensen meer 
galm, ruis en lawaai tijdens online sessies. 
Akoestische panelen of wanden, die voor 
90% bestaan uit gerecyclede spijker-
broeken, kunnen dan een praktische 
en relatief goedkope oplossing zijn om 
twee vliegen in één klap te slaan. Je 
krijgt een mooie afbeelding op de wand 
zoals het bedrijfslogo, een productfoto 
of een sfeerbeeld én het geluid wordt 
gedempt.”

Marotplan 78
2728 EZ Zoetermeer
079 - 888 32 80  |  06 - 8115 7084
peter@laskoo.nl  |  www.laskoo.nl

  /laskoointerieur  |    /petertrimbos

LASKOO HAPPY WALLS CREËERT 
WOW-EFFECT & GOOD VIBRATIONS

BETER FUNCTIONEREN
“Mensen willen leven in een prettige 
woon- en werkomgeving en die kunnen 
wij creëren met naadloos fotobehang 
tot afmetingen van 5 x 50 meter, span-
wanden, akoestische wanden of vinyl. Als 
je lekker in je vel zit thuis of op kantoor 
dan functioneer je nu eenmaal beter! 
Het resulteert veelal in minder verzuim 
en productievere werknemers en mijn 
“plaatjes op de muur” kunnen daaraan 
bijdragen.”

UNIEK, PERSOONLIJK EN MAATWERK
“Laatst wilde een klant uit Zoetermeer 
een foto van hun vakantie in Amerika als 
fotobehang voor de nieuwe uitbouw. De 
foto was door de voorruit van hun auto 
genomen van een camper met een tekst 
die precies weergaf hoe zij in het leven 
stonden: “I go where I’m towed”. Voor 
de beste weergave heb ik de kleurenfoto 
in zwart-wit omgezet en twee keer 
gespiegeld, anders zouden beeld en 
tekst niet goed uitkomen in de ruimte. 
Alles in een interieur draait om sfeer en 
beleving waardoor mensen zich prettig 
voelen. Interesse in unieke, betaalbare 
beelden op de muur? Bel vrijblijvend 
voor meer informatie!”

Peter Trimbos. Fotograaf en interieur-
verbeteraar. Halverwege de jaren ’80 
studeerde hij af aan de School voor 
Fotografie en Fototechniek. Sinds 1993 
houdt hij zich bezig met professionele 
digitale fotografie en beeldbewerking en 
vanaf 2002 met interieursigning. In april 2014 
begon hij voor zichzelf met Laskoo Happy 
Walls. “De focus ligt op originele wand-
decoratie die bijdraagt aan meer sfeer in een 
interieur én een blij gevoel,” vertelt Peter.
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“Onze kracht? BKT is een sterk merk en 
een dynamische organisatie dankzij een 
bijzonder hecht team. Samen maken 
we het verschil! We werken vooral in de 
driehoek Amsterdam, Rotterdam en Den 
Haag. Als uitvalsbasis ligt Zoetermeer 
dan natuurlijk perfect,” vertelt bouw-
manager Frank Koot.

“Wat betekent het Corona-virus eigenlijk 
voor jullie?” is een vraag waar we in deze 
surrealistische tijd niet omheen kunnen. 
Frank: “Het Corona-virus raakt ons 
allemaal, het is inmiddels een gigantisch 
internationaal maatschappelijk probleem. 
Uiteraard hebben wij extra voorzorg-
maatregelen getroffen waarbij we de 
richtlijnen van het RIVM nauwlettend 
volgen. Zo hebben we de afgelopen 
weken alle huisbezoeken geannuleerd. 
Verder werken we zo veel mogelijk vanuit 
huis. Projecten lopen door zoals de 
ontwikkeling van Bentlanden fase 2, de 
transformatie van het Oceaanhuis, een 
rijksmonument in Rotterdam, naar 183 
appartementen en de realisatie van villa’s 
in Numansdorp, Park16Hoven en aan de 
Reeuwijkse Plassen. We blijven dus klaar 
staan voor onze opdrachtgevers waar-
onder particulieren, hypotheekadviseurs, 
beleggers, makelaars, bedrijven en (semi)
overheid. Al gaat de gezondheid op dit 
moment natuurlijk boven alles.”

DROOMHUIS OF SPOOKHUIS?
“Bij de aankoop van een woning is 
emotie een slechte raadgever. Wij prikken 
door die roze bril heen. Je zoekt immers 
een droomhuis en geen spookhuis! 
Niemand zit te wachten op onaangename 
verrassingen zoals bouwkundige 
gebreken en torenhoge herstelkosten. 
De verkoper heeft weliswaar een 
meldingsplicht, maar voor de koper 
resulteert onze bouwkundige aankoop-
keuring in duidelijkheid én een goed 
gevoel. Op dit moment gaan we tijdens 
de visuele bouwkundige keuring met niet 
meer dan drie mensen de woning in. Bij 

Aluminiumstraat 10-07
2718 RA Zoetermeer
085 - 13 03 891
info@bkt-advies.nl
www.bkt-advies.nl

  facebook.com/BKTadvies/

voorkeur zijn de kopers erbij aanwezig, 
zodat er een dialoog ontstaat over de 
staat van het huis. Zo kunnen we bijvoor-
beeld uitleggen waardoor er scheuren in 
de lateien zitten. Zijn er gebreken aan 
gevels, vloeren en/of dak? Verder geven 
we advies over toekomstige verbouwingen 
zoals een uitbouw waarbij we ook een rol 
van betekenis kunnen spelen. We leveren 
dus geen koud rapport af dat we even 
over de schutting gooien. Ook na het 
verstrekken van het rapport zijn we 
bereikbaar voor vragen en nadere toe-
lichting. Met de aankoopkeuring voldoet 
men grotendeels aan de wettelijke 
onderzoekplicht. Binnen drie werkdagen 
ontvangt men een uitgebreid rapport 
met onderbouwend beeldmateriaal 
van eventuele gebreken, achterstallig 
onderhoud en een open begroting met 
aantallen en eenheden. Uiteraard kan 
de verkoper een bouwkundige verkoop-

keuring laten uitvoeren. Zo voldoet hij 
aan de meldingsplicht én kan hij de 
meerwaarde van zijn huis aantonen.”

MJOP CREËERT EEN GOED GEVOEL!
“Voor onderhoud op korte en lange 
termijn ontkomt de VVE van een (apparte-
menten)complex niet aan een meerjaren-
onderhoudsprognose oftewel MJOP. Het 
is een actieve begroting die zorgdraagt 
voor voldoende financiële reserve voor 
planmatig onderhoud. Een MJOP stellen 
we voor tien of 15 jaar op. Naast de 
algemene beschrijving van het complex, 
omvat een MJOP beschrijvingen van 
gebreken, onderhoudsmaatregelen, 
onderhoudskosten, een liquiditeits-
prognose en een beknopt foto-overzicht. 
Wat is bijvoorbeeld de conditie van het 
schilderwerk, de gevel, de dakbedekking 
en de aluminium kozijnen? Een MJOP 
zorgt er dus voor dat het complex in 
goede staat blijft. Bovendien kan de 
maandelijkse VVE-bijdrage nauwkeuriger 
vastgesteld worden,” besluit Frank.

BKT

BKT-advies staat voor Bouwkundig Technisch 
Advies. Sinds 2009 houdt het adviesbureau 
zich bezig met bouwmanagement, advies 
en projectbegeleiding in de woning- en 
utiliteitsbouw. Twee jaar geleden verhuisde 
het bedrijf om logistieke redenen van 
Rotterdam naar Zoetermeer.
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EEN WONING (VER)KOPEN? MET EEN 
BOUWKUNDIGE KEURING VAN BKT STA JE STERK!



IEDERE NOTARIS DOET HETZELFDE. 

WAAROM ZOU JE 
MEER BETALEN?
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NIEUWE ORGANISATIESTRUCTUUR 
SOLIDE FUNDAMENT VOOR DE TOEKOMST!

Sinds 1999 timmert JUST Notarissen onverstoord aan de weg. Gevleugelde uitspraken van 
commercieel directeur Camillus Overmeire zijn nog steeds actueel en verklaren grotendeels het 
succes van het notariskantoor: “Onze ambitie kent geen grenzen. De A12 loopt door Zoetermeer. 
We koppelen vlijmscherpe tarieven aan persoonlijke aandacht en uitmuntende service. Iedere notaris 
doet hetzelfde. Waarom zou je meer betalen?” Stilstand is echter achteruitgang. Hoe ziet de 
toekomst van JUST eruit?

“Onze organisatie, Just Notarissen B.V. is 
ooit ontstaan uit de start van Arie Jan 
van der Bijl als notaris te Zoetermeer in 
1999. Na ongeveer acht jaar wilde Arie 
Jan met enkele collega’s een franchise 
idee op de markt brengen in de vorm 
van Just Notarissen. Zodoende ontston-
den er drie kantoren waarvan één kan-
toor aan de Westwaarts, Just | Notaris 
van der Bijl. Door een teruglopende 
markt en enkele hiaten in het concept 
werd in 2010 besloten dit concept 
te laten varen en op basis van één kan-
toor-organisatie proberen dit idee op-
nieuw uit te werken en te lanceren. Zo 
ging Just | Notaris van der Bijl als solitaire 
kantoororganisatie verder aan de Enge-
landlaan en was de basis gelegd voor de 
goedkoopste notaris en de daarop in-
middels bekende groei! Door de groei 
waren de daaropvolgende verhuizingen 
noodzakelijk, hetgeen uiteindelijk resul-
teerden in de aankoop van de Einstein-
laan 50 te Zoetermeer. Het pand aan de 

Einsteinlaan waarvan de uitstraling niet 
alleen top is, maar ook het pand waar, 
door de enorme groei, de naam Just | 
Notaris van der Bijl werd veranderd in 
Just Notarissen te Zoetermeer.” 

VERANTWOORDELIJKHEDEN 
VERDELEN EN NIEUWE GEZICHTEN 
PRESENTEREN
“We willen het fundament van de organi-
satie zeker stellen voor de toekomst. Een 
organisatie die gekenmerkt wordt door 
voldoende expertise en medewerkers, die 
Just Notarissen een warm hart toedra-
gen. Inmiddels is Just Notarissen het 

grootste registergoed kantoor van 
Nederland en behoren we tot de top 30 
van gerenommeerde kantoren met de 
meeste notarissen en kandidaat-notaris-
sen. De verschillende afdelingen worden 
door de diverse kandidaat-notarissen en 

capabele medewerkers aangestuurd. Zij 
vormen ook het hart van Just Notarissen 
en zijn lid van het dagelijks bestuur, ver-
antwoordelijk voor alle zaken die bij de 
organisatie komen kijken. Deze nieuwe 
groep bestuurt de dagelijkse gang van 
zaken binnen Just Notarissen. Uiteraard 
houden Arie Jan van der Bijl en onderge-
tekende de eindcontrole, maar een ge-
zonde verschuiving vindt inmiddels 
plaats! Just Notarissen wil tussen nu en 
vijf jaar kunnen beschikken over onge-
veer acht notarissen en een flink aantal 
kandidaat-notarissen, die ook kunnen 
waarnemen en verantwoordelijk zijn voor 
hun eigen tak binnen ‘JUST’. Nieuwe 
gezichten met ambitie. Zij zullen samen 
in de toekomst dit mooie kantoor verder 
moeten ontwikkelen en zo wordt de 
continuïteit van ‘JUST’ gewaarborgd,” 
besluit Camillus.

ONZE AMBITIE 
KENT GEEN 
GRENZEN

De wachtruimtes

Camillus Overmeire

Voor een selfie

HET LEVEN KAN       ALLE KANTEN OP!
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NIEUWE ORGANISATIESTRUCTUUR 
SOLIDE FUNDAMENT VOOR DE TOEKOMST!

IEDERE NOTARIS DOET HETZELFDE. 
WAAROM ZOU JE MEER BETALEN?

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

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

IEDERE NOTARIS DOET HETZELFDE.
WAAROM ZOU JE MEER BETALEN?
GEEN POEHA EN TIERELANTIJNEN
“De reviews over ons op Klantenvertellen 
liegen er niet om. We komen gewoon 
uitstekend uit de bus. Of het nu gaat om 
een leverings-/hypotheekakte, testament, 
huwelijkse voorwaarden, samenlevings-
contracten, voogdijbenoeming of leven-
stestament. We zijn een professioneel 
notariskantoor zonder poeha en tierelan-
tijnen. Er zitten geen addertjes onder 
het gras, we denken mee, geven tips en 
leveren onze diensten tegen zeer scherpe 
prijzen. Laatst was hier een echtpaar met 

een testament uit 1996. De notaris heeft 
het testament uitgebreid met ze door-
genomen en constateerde dat er niets 
hoefde te veranderen. Zonder kosten en 
met een goed gevoel verliet het echtpaar 
ons pand. Zo kan het dus ook!”

“Onbekend maakt onbemind. Het levens-
testament is daar een typisch voorbeeld 
van. Gelukkig is dat beeld zo langzamer-
hand aan het veranderen. U wilt er niet 
aan denken, maar jaarlijks krijgen onge-
veer 160.000 mensen te maken met een 
hersenziekte, een tumor, een hartstilstand 
of een ongeluk. Ieder uur krijgen vier 

mensen in ons land de diagnose dementie. 
Mensen worden op den duur wilsonbe-
kwaam. Dat kan tot juridische en finan-

ciële problemen leiden. Met een levens-
testament houdt u de touwtjes strak in 
handen. Ook op het moment dat u het 
zelf niet meer kunt. Meer informatie 
vindt u op onze compleet vernieuwde 
website,” besluit Camillus.

“TOEKOMSTPLANNEN?
DE A12 LOOPT

DOOR ZOETERMEER!”

Arie Jan van der Bijl

HET LEVEN KAN       ALLE KANTEN OP!



ANGST IS EEN GOEDE RAADGEVER
ALS JE DENKT AAN EEN LEVENSTESTAMENT!

“Sinds Covid-19 is er aanzienlijk meer vraag naar testamenten en vooral levenstestamenten,” 
vertelt algemeen directeur Camillus Overmeire van JUST Notarissen. “De cijfers liegen er niet om. 
In 2020 was er een oversterfte van 15.000 en door corona ontstaat er veel meer besef over de 
kwetsbaarheid van het leven. Er zijn mensen opgenomen die na besmetting binnen drie dagen 
overleden. Dan word je wel even met je neus op de feiten gedrukt.”
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JUST | Notarissen
Albert Einsteinlaan 50
2719 ER Zoetermeer

079 323 97 61
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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!

’t Is jullie gelukt: een fi jne woning!
De zoektocht is afgerond. Het droomhuis is gevonden. Ongetwijfeld profi teren 
jullie van de lage hypotheekrente. Gefeliciteerd! Nu de volgende stap. Want ook de 
juridische begeleiding van levering of overdracht vraagt om een weloverwogen keuze. 
Het gaat om professionaliteit, klantvriendelijkheid en gunstige tarieven. 
JUST Notarissen is een goed maar óók voordelig notariskantoor.
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Maar wat is nu het verschil tussen een 
testament en een levenstestament? “In 
een testament leg je vast hoe de zaken 
na je dood geregeld moeten worden 
zoals het verdelen van de boedel 
en/of het vermogen. Verder kunnen 
er aanwijzingen staan over de voogdij 
van de kinderen en uitvaartwensen. Een 
levenstestament is er juist voor als je er 
nog wel bent, maar niet meer in staat 
bent om voor je eigen belangen op te 
komen. Wie neemt dan de regie over? 
Uit onderzoek blijkt dat het merendeel 
van de mensen die een levenstestament 
laat opmaken ouder dan 60 jaar is. 

Ruim 95 % van deze groep kiest voor 
een levenstestament, omdat ze vrezen 
voor Alzheimer, Parkinson, hersenletsel 
of een ongeluk. Als gevolg van corona 
kun je bijvoorbeeld in coma raken. 
Na verloop van tijd worden mensen 
wilsonbekwaam. Wie maakt dan je 
medische wensen kenbaar aan de 
behandelend arts?”

DAT OVERKOMT ONS NIET!
“Door corona hebben mensen meer tijd 
om na te denken over  mogelijke gevol-
gen van een ziekte, maar ze worden pas 
echt wakker als er iemand in hun directe 
omgeving getroffen is. Al blijft er altijd 

een groep mensen de kop in het zand 
steken. We horen vaak met 

name van jonge stel-
letjes: “Dat over-
komt ons niet! We 
zijn pas dertig.” 

Helaas wijzen de 
cijfers soms anders 

uit. Morgen kan voor 
iedereen van belang 

zijn. Of je nu jong of oud 
bent. Een ongeluk of 

ernstige ziekte kan ieder-
een overkomen. “Pluk de 

dag” begint vandaag! Het 
besef dat je leven plotseling 

een andere wending kan krijgen, 
dringt steeds meer door. Wie mag 

er besluiten over leven en dood als 
je zelf die vraag niet meer kunt be-

antwoorden? Zelf de controle houden 
blijft natuurlijk een prettige gedachte.”

AUTONOMIE BEHOUDEN
“Niets doen is dus geen optie. Uit onder-
zoek blijkt dat ongeveer 50% van 

de mensen voornamelijk financiële zaken 
regelt in hun levenstestament. Wie 
neemt de leiding van het bedrijf over en 
wie beheert het vermogen? De andere 
helft legt niet alleen de financiën, maar 
ook persoonlijke en medische zaken vast. 
Wie regelt het gewenste verzorgingste-
huis of particuliere zorg? Wie zegt de 
huur op of regelt de verkoop van het 
huis?Wat gebeurt er met de opbrengst? 
Wie gaat de huisdieren verzorgen? In een 
levenstestament wijs je één of meerdere 
gevolmachtigden aan die je onvoorwaar-
delijk vertrouwt. Dat kan een partner, 
kind, familielid en/of vriend zijn. Met een 
levenstestament schep je duidelijkheid 
voor je dierbaren en dat geeft een 
goed gevoel. Waarom zou je langer 
wachten met een levenstestament?”

Maarten Schils
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Stel dat er een manier is om je lichaam 
weerbaarder te maken tegen ziektes en 
kwalen, zodat je  minder afhankelijk 
bent van medicijnen om je weer beter 
te maken. Zou je dat dan aanpakken? 
Wat zou je ervoor over hebben? 
Niet verkouden raken als mensen om 
je heen dat wel zijn. Minder kilo’s aan-
komen dan je vrienden. Positief in het 
leven staan, ’s ochtends uitgerust wakker 
worden. Klinkt goed, toch?

Ons lichaam is eigenlijk een gigantische 
chemische fabriek die bestaat uit zo’n 75 
biljoen cellen. In elke cel vinden duizen-
den processen per seconde plaats. Maar 
die processen kunnen alleen plaatsvinden 
als de juiste voedingsstoffen aanwezig 
zijn. Zie die voedingsstoffen als de brand-
stof voor deze processen, 
zoals de benzine voor je 
nieuwe auto. Als die 
voedingsstoffen er niet 
zijn, gaat het lichaam 
allerlei omwegen beden-
ken om toch de homeo-
stase te bewaren (het in 
evenwicht houden van
lichamelijke processen). 
Ons lichaam kan jaren 
lang reserves gebruiken 
zodat wij ons goed 

IEDEREEN WIL OUD WORDEN, 
MAAR NIEMAND WIL OUD ZIJN

dertigers die aan het begin van hun carrière 
op omvallen staan. Je staat zelf aan de lat.

Preventief werken aan gezondheid, dat 
is wat PentaPro met name doet (vanuit 
een orthomoleculaire achtergrond); door 
middel van metingen laten zien hoe je 
lichaam reageert op stress en of je cellen 
genoeg voedingsstoffen hebben zodat de 
kans op ziekten afneemt. Als je weet wat 
je prestatie en herstelvermogen is, maken 
we een plan voor je en kun je gericht actie 
ondernemen om het te verbeteren. 

We nodigen je graag uit voor een 
vrijblijvende kennismaking door te 
mailen naar info@pentapro.nl

Stel: Je weet dat je over vijf jaar ziek wordt, 
ben je dan bereid om er nu wat aan te doen? 
Een plan maken om iets te krijgen wat je graag 
wil hebben, dat kunnen we prima. Zet nu wat 
geld opzij, koop minder kleding en ga korter 
op vakantie zodat je over zes maanden een 
nieuwe auto kunt kopen. Waarschijnlijk ben je 
daarvoor bereid om jezelf allerlei dingen te 
ontzeggen. Maar zijn we ook in staat om dit 
toe te passen op onze gezondheid?
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2729 AW Zoetermeer 
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blijven voelen totdat er een moment 
komt waarop de rek eruit is en er ziekte 
ontstaat. 

Is het dan te laat? Vaak niet, alleen 
moeten we dan wel een plan maken voor 
de toekomst. We zullen het een en ander 
moeten veranderen om in de toekomst 
nog van gezondheid te kunnen genieten. 
Vaak zijn het patronen die we aangeleerd 
hebben en soms heb je het in je genen 
meegekregen. Maar ben je bereid om te 
veranderen en je gezondheid voorop te 
zetten?

Laten we eerlijk zijn, ie-
dereen wil oud worden 
maar niemand wil oud 
zijn. Naarmate we ouder 
worden, gaat ons lichaam 
anders reageren en als we 
daar niets mee doen, 
ontstaan er gebreken. We 
zien ze steeds vaker, de 
actieve tachtigers, die 
goed voor zichzelf zorgen 
maar ook de uitgebluste 

Martin Winkel en Marleen van Schaik.

IDEAAL

HERSTELVERMOGEN

GOED

MATIG

LAAG

ALARM



“Mensen zijn verrast als ze onze afdeling 
Wonen & Verlichting bezoeken. Zo pre-
senteren we een zeer ruim assortiment 
zitbanken, eetkamerstoelen, fauteuils, 
eet- en salontafels, buffet-kasten, verlich-
ting en accessoires van gerenommeerde 
merken zoals By-Boo, Dutchbone, 
Eleonora, BePureHome, Sevn, Zuiver en 
Woood. Net als onze klanten volgen we 
woontrends op de voet via populaire 
woonprogramma’s en woonbladen. In 
onze showroom van 1500 m2 vind je 
compleet ingerichte woon-kamers mét 
verlichting in verschillende woonstijlen. 
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 

Edisonstraat 115 
2723 RT Zoetermeer 
079 – 331 07 00 
info@bouwhof.nl 
www.bouwhof.nl 

 /debouwhof 
   @bouwhof 

BIJ BOUWHOF WONEN & VERLICHTING 
VIND JE DUIZEND EN ÉÉN IDEEËN OM 
JOUW WONING NOG GEZELLIGER TE MAKEN!

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 mogelijkheden zijn eindeloos! 
Sommige klanten weten precies wat ze 
willen en andere klanten hebben totaal 
geen idee. Onze interieurstylisten 
adviseren graag. Wat zijn je wensen? 
“Less is more” of juist niet? Knus of 
stoer? Zo zijn ronde vormen, 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 verschillende soorten 
warme (LED)-verlichting van bekende 
merken zoals Light & Living, Philips, 
Lucide, 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 regelmatig. Door het totaalplaatje 
brengen we ze op ideeën. Kom gewoon 
eens langs en volg ons op Instagram voor 
de laatste trends,” besluit Arthur. 

“De dagen worden korter, het is eerder 
donker. Hierdoor willen mensen van hun 
huis een thuis maken. De behoefte om meer 
sfeer te creëren wordt groter,” vertelt 
interieuradviseur Jan die samen met 
verlichtingsadviseur Arthur verantwoordelijk 
is voor de afdeling Wonen & Verlichting.
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Jan, interieuradviseur

Arthur, verlichtingsadviseur



In de afgelopen dertig jaar heeft Maurice 
Lieshout het niet eerder zo gek meege-
maakt. Door corona is er een groot fietsen 
tekort. In het buitenland zijn plotseling 
veel meer mensen gaan fietsen. “In de 
grote steden wil opeens iedereen een 
fiets”, vertelt Maurice Lieshout, al acht 
jaar eigenaar van Biketotaal Thijs Brand. 

“Ondanks het tekort krijgen wij nog 
steeds veel fietsen binnen, 2/3 van alle 
fietsen hebben wij nu weer op voorraad.. 
Voor specifieke eisen, zoals een bepaalde 
kleur en hoogte, kun je wel een iets lan-
gere levertijd verwachten. Maar we heb-
ben altijd een andere oplossing, een 
goede vervanger klaar staan.” Alleen 
voor sportfietsen wordt het een lastig 
verhaal, geeft Maurice aan. “Onlangs 
bestelde ik een sportfiets, maar die komt 
pas januari 2023 binnen.”

BETROKKEN
De Zoetermeerder doet er nog steeds 
alles aan om zijn klanten tevreden te 
laten vertrekken. “Wij zijn emotioneel bij 
onze klanten betrokken. Wij willen in de 
toekomst misschien iets gaan uitbreiden, 
maar blijven altijd onszelf door onze 
persoonlijke benadering. Overal gaat 
een keer iets fout, ook bij ons, maar wij 

Van Stolberglaan 45-47
2713 ES Zoetermeer
079 - 820 02 95
zoetermeer@thijsbrand.nl
www.thijsbrand.nl

JUIST NU ALLES UIT DE KAST 
TREKKEN VOOR DE FIETSLIEFHEBBER

doen er alles aan om het samen op te 
lossen.” 

VIJF JAAR GARANTIE
Nog een voorbeeld van iets extra’s dat 
Biketotaal Thijs Brand biedt, is de drie 
jaar aanvullende garantie. Bij aanschaf 
van een elektrische fiets krijg je in plaats 
van de standaard 2 jaar fabrieksgarantie, 
nog eens 3 jaar erbij vanuit Biketotaal. 
“Zo loop je in de eerste jaren nooit tegen 
onverwachte kosten aan, zoals een 
kapotte accu. Een nieuwe accu kost 
tussen de 500 en 800 euro. Het enige 

wat daar tegenover staat is één keer per 
jaar een onderhoudsbeurt om gebreken 
vroegtijdig te herstellen. Een soort 
APK-keuring. Zo blijft je fiets in orde en 
rij je veel veiliger en comfortabeler.”

OP ZOEK
Biketotaal Thijs Brand werkt al jaren met 
een gemotiveerd en gediplomeerd team. 
Helaas is er niet alleen een tekort aan 
fietsen, maar ook aan fietsenmakers, 
waardoor bijvoorbeeld wachttijden voor 
reparaties oplopen. “Maar voor een 
spoedreparatie maken we tussendoor 
altijd even tijd. Ik werk al dag en nacht, 
meer kan ik niet doen. We zijn daarom 
geïnteresseerd in goede fietsenmakers.”

DOE EEN PROEFRIT
Een proefrit op een van de vele nieuwe 
fietsen, elektrische fietsen, kinderfietsen 
en tweedehands fietsen is altijd mogelijk. 
“We hebben verschillende merken, zodat 
men goed kan vergelijken welke fiets het 
beste past. Een fiets is net als een schoen,
die moet goed passen.”

Het zijn opmerkelijke tijden in 
fietsland. Service en communicatie 
zijn tijdens corona nóg belangrijker 
geworden. Laat dat maar aan 
Biketotaal Thijs Brand over! 
Ondanks de gekte op de markt 
kan deze fietsenwinkel wél fietsen 
uit voorraad leveren. Juist nu is 
het cruciaal om jezelf te blijven 
onderscheiden!
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Dion Hoekstra, verkoopadviseur

“EEN FIETS IS NET 
ALS EEN SCHOEN, DIE 
MOET GOED PASSEN”

Maurice LieshoutRuben Jonker, fietsmonteur



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

  Atelier La Vivere
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Ga de uitdaging aan en haak bijvoorbeeld 
deze prachtige woondeken en doe eens 
gek met een gebreid kussen op de bank. 
Met een wandhanger van macramé 
of een gehaakte mandala geef je je 
interieur binnen no time een hele andere 
look, en het is me daar leuk om te doen! 
Al je haak- macramé, naai- en breibeno-
digdheden vind je bij Atelier La Vivere in 
de Dorpsstraat. Je ziet meteen wat de 
trends zijn op mode en woongebied. Als 
je graag haakt, breit of kleding naait en 
home accessoires maakt, eenmaal over 
de drempel van deze winkel sta je ver-
steld van de kleuren, soorten, ideeën en 
het enthousiasme waarmee je geholpen 
wordt. Je voelt je er als een kind in de 
Jamin. Er is een uitgebreide collectie aan 
allerlei soorten, diktes en merken wol. 
Borgo de Pazzi (bekend voor gerecycled 
garen), Katia en Scheepjes. Ga lekker 
aan tafel zitten met een goeie kop 
koffie en zoek in de nieuwste boeken 
en tijdschriften je herfstproject uit. Volop 
inspiratie aanwezig!
Maak je geen zorgen als je nog aan het 
prille begin van je creatieve loopbaan 
staat: wij helpen je met workshops, 
cafés en een hoop humor.
 
Eindig het jaar met een creatieve kleur-
explosie met de Snaggletooth MAL 

ontworpen door Friend of Scheepjes 
Esme Crick van Red Sparrow Crochet! 
De gehaakte deken is een wervelende 
combinatie van levendige kleurcontrasten, 
pied-de-poule en pompons. De Snaggle-
tooth MAL deken wordt gehaakt met 
Scheepjes Colour Crafter, of kies voor 
Scheepjes Chunky Monkey en verruil 
de pompons voor kwastjes!

WORKSHOPS
Ben je die ultieme beginner of wil je 
een andere techniek leren: alle begin is 
moeilijk maar wij maken het leuk! Kijk op 
onze website voor de workshops en geef 
je op. Je kunt kiezen uit haken en breien 
voor beginners of een techniek-workshop 
zoals mozaiek haken, tunisch haken, 
fair isle breien, brioche breien, double 
knitting. Genoeg keus! 

HAAK- EN BREICAFÉ: TIPS EN TRUCS 
OF KOFFIE EN EEN BABBEL
Kom je niet uit je patroon of zoek je ge-
zelligheid en inspiratie kom dan langs op 
woensdagavond van 19.00 tot 21.00 uur, 
vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur 
en zaterdagmiddag van 13.00 tot 15.00 
uur. We hanteren een strippenkaart van 
5 euro per keer.

NAAICAFÉ: MODE MAKEN 
Atelier La Vivere werkt samen met de 
snelgroeiende naaicommunity Fiber 
Mood.  Het naaien van kleding is weer 
helemaal hot en bij Atelier La Vivere 
helpen ze de beginnende en ervaren 
sewistas graag aan een mooi stofje, 
het juiste patroon, een betaalbare 
naaimachine en... hulp bij het maken. 
Stoffen moet je voelen en de kleuren 
moet je zien om een goede keuze te 
maken.  Wil je hulp bij het maken van 
je creaties? Dan zijn er de naaicafés op 
maandagavond van 19.00 tot 21.00 en 
donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 
uur. 

NIEUWSGIERIG GEWORDEN? 
Kom snel langs en kijk op onze website 
voor meer informatie.

Wim en Debby

Hallo oktober! Kom 
maar op met die 
herfst! We gaan ons 
zeker niet vervelen, 
maar aan de slag met 
mooie handmade 
projecten voor een 
nieuw interieur.

HERFST
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Goudstraat 51, 2718 RD Zoetermeer
079 - 204 02 72
info@henneken.nl
www.henneken.nl

Lauwrens de Jong

•  onbeperkt sporten, advies, 
groepslessen, incl. beauty 

•  onbeperkt sporten, advies, 
groepslessen, incl. beauty 
én personal training

Alle abonnementen* zijn 
per maand opzegbaar!

GRATIS consult bij onze 
fysiotherapie!

OP VERTOON VAN DEZE
ADVERTENTIE  SPORT DE
EERSTE DRIE MAANDEN

GRATIS!

SUPERDEAL
FITNESS EN BEAUT Y !

Word lid en train vrij of onder toeziend 
oog van professionals en krijg elke 
maand een mini behandeling in onze 
beautysalon. 

€ 49,95
per maand

€ 39,95
per maand

*  prijs op basis van jaarabbonnement

PERSONALBEAUTY.NL
PERSONALSPORTSCLUB.NL 
OF BEL 079-8890799

EEN PREMIUM FITNESS CLUB MET:
•  TOPRESULTATEN
• TWEE VERDIEPINGEN MET DE 
BESTE APPARATUUR

• PERSOONLIJKE BEGELEIDING
• SCHOONHEIDS- EN MASSAGESALON

DE LAAGSTE PRIJS OF
GAAT U VOOR

VOOR DE CLUB
MET DE BESTE RESULTATEN?

KIJK OOK NAAR ONS 
10 KG IN 10 WEKEN 

AFVALPLAN!

BEAUT Y !

10 KG

PSC_FLYER DUBBELZIJDIG_A4_Eerste drie maanden gratis.indd   1PSC_FLYER DUBBELZIJDIG_A4_Eerste drie maanden gratis.indd   1 25-06-2021   11:1625-06-2021   11:16

Tijdens deze coronacrisis is men terug-
houdender met het ontvangen van 
mensen thuis. Verhuisbedrijf Henneken 
beschikt als een van de weinige verhuis-
bedrijven 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 video-
verbinding 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 
verhuisbedrijven. 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 beoordelin-
gen over de laatste 12 maanden) en hoort 

daarmee bij de best scorende verhuisbe-
drijven van Nederland”, aldus Lauwrens. 
Henneken is ook Engeland-specialist en 
voor internationale verhuizingen scoort 
het verhuisbedrijf zelfs een 9,6 (op basis 
van 54 reviews). “Onze verhuisploegen 
maken het elke dag waar en laten zo 
tevreden klanten achter.”

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!

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

Ook een pagina in het magazine of de krant Mijn Zaak Zoetermeer? Neem dan contact op met Koren Marketing Communicatie, Dick Koren T 06 - 537 932 27 • E info@mijnzaakzoetermeer.nl •  MijnZaakZoetermeer
Fotografie: Odynsocialmedia.com Tekst: Adrie Urgert, Silvester van der Hansz, Angela Puggioni • Oplage 20.000 ex. • 8e jaargang • 2021
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.



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

Claudia 
en Marvin

BBQ KAN 
ALTIJD!

Newtonstraat 59
2723 RL Zoetermeer
06 - 24 99 20 45
info@caterenco.nl
www.caterenco.nl

  caterencocateringmetpassie

Voor de komende maanden gaan 
we WINTER BBQ’s verzorgen 
inclusief Glühwein.
Veilig, gezellig en smaakvol.
Maar natuurlijk staan we ook klaar 
om voor u high tea, luxe hapjes, 
buffetten en totale evenementen 
te organiseren. Kijk snel op onze 
website www.caterenco.nl voor 
alle mogelijkheden.

Open uw camera, scan de 
QR-code en zie onze website.

Onze herfstcollectie wordt drie keer per week aangevuld



Passie voor de verkoop van keukens zit in 
haar bloed. Met twintig jaar ervaring kun 
je die conclusie gerust trekken. Vreemd 
genoeg zijn vrouwelijke keukenadviseurs 
nog steeds op de vingers van één hand 
te tellen. Met welke achtergrond en 
drijfveren ben jij ooit in de keukenwereld 
beland? “Bij Nimeto in Utrecht, dé 
vakschool voor creatieve ruimtemakers, 
volgde ik de opleiding styling, etaleren 
en grafisch ontwerpen,” vertelt Annelies. 
“Een brede en creatieve opleiding waar 
je creatief leert denken en ruimtelijk 
vormgeven. Vanuit onderzoek ga je ideeën 
ontwikkelen die je vertaalt naar een 
ontwerp, visualisatie, een 3D-ontwerp en 
presentatie. Als keukenadviseur hanteer 
ik eigenlijk dezelfde werkwijze. Na mijn 
opleiding startte ik bij een luxe Italiaanse 
keukenzaak en sinds zeven jaar werk ik 
met veel plezier hier.”  

OUT OF THE BOX DENKEN
“Tijdens het oriëntatiegesprek probeer ik 
te screenen wat mensen zelf echt mooi 
vinden. Daarbij vind ik het ook een 
uitdaging om mensen te prikkelen met 
andere ideeën. Sommigen komen binnen 
voor een zwart-witte keuken, maar kiezen 
uiteindelijk voor een lichtblauwe keuken 
met houtaccenten om warmte te 
creëren en een stijlvol composiet blad 
met marmertinten. Mensen zijn trend-
gevoelig en soms moet je “out of the 
box” denken. Bij sommige opties is dat 
een kwestie van schakelen. Maar als ik 
het alternatieve ontwerp vervolgens 
visualiseer in een 3D-ontwerp zijn de 
reacties meestal positief. Daarnaast 
vinden mensen het heel fijn dat ik 
uitgebreid de tijd neem om mee te 

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

Theresiastraat 168-178
2593 AT Den Haag 
070 - 383 50 10

WENSEN EN IDEEËN VERTAAL IK MET 
GEVOEL VOOR STYLING IN EEN KLOPPEND 
EN SFEERVOL KEUKENTOTAALPLAATJE!

denken. De vraag: “Welke stijl past 
het best bij jou/jullie?” is essentieel. 
Uiteindelijk is de droomkeuken een 
weerspiegeling van je persoonlijkheid.” 

IDEEËN UITWERKEN TOT IN DETAIL
“Na het voorlopig ontwerp volgt de 
definitieve keuze van het werkblad en 
het invullen van de apparatuur. Sommige 
mensen zijn daar al helemaal ingedoken 
en komen met een lijst met typenummers 
en andere hebben geen specifieke wensen. 
Wil je bijvoorbeeld de oven op afstand 
met een app kunnen bedienen of heb je 
totaal geen behoefte aan technische 

snufjes? Dat moet je dus aanvoelen. 
Welke apparatuur voldoet dan aan jouw 
wensen? Verder is de gezinssamenstelling 
belangrijk waarbij de leeftijd van de 
kinderen een rol kan spelen. Is er genoeg 
loopruimte? Hoe vlekgevoelig zijn de 
kasten en het werkblad? Iedere afspraak 
resulteert dus in een individueel traject en 
dat proces maakt ons vak zo boeiend,” 
besluit Annelies enthousiast.

Al meer dan 60 jaar is het motto van Wim van der 
Ham Keukens: “De aanschaf van je nieuwe keuken 
moet een feestje zijn!” Zonder druk, keuzestress 
en rompslomp. Een klik met jouw keukenadviseur 
is dan ook essentieel. Bij Wim van der Ham 
Keukens zijn Willem van Capelleveen, Youri van 
Weert, Jerry Mohabier en Annelies Spruit al 
jarenlang dé bekende gezichten. Hun passie? Een 
goed gevoel creëren vanaf de eerste schets tot en 
met de montage van het laatste keukendeurtje. 
Toch heeft iedere keukenadviseur een eigen stijl 
en aanpak. Keukenadviseur Annelies Spruit licht 
een tipje van haar sluier.
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Annelies Spruit


