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Na een flitsende carrière bij KPN werd de 
ondernemersdochter gevraagd de lokale 
politiek in te gaan als raadslid namens 
LHN. Waarom eigenlijk? “Ik heb het hart 
op de tong, kom uit het bedrijfsleven en 
heb altijd veel affiniteit gehad met het 
publieke domein en vooral het opkomen 
voor zwakkeren in de maatschappij, sprak 
mij aan,” vertelt Mariëtte die achtereen-
volgens bijna acht jaar wethouder en 
acht jaar raadslid was in Zoetermeer. Nog 
steeds is zij politiek actief bij LHN als vice 
fractievoorzitter én raadslid de komende 
vier jaar. 
“Verder ben ik als partner van BMC, 
één van de grootste organisatieadvies-
bureaus van Nederland, verantwoordelijk 
voor de tak Jeugd. De belangrijkste taak 
van de Stichting Vrienden LangeLand is 
het werven van fondsen en donateurs. 
Mijn uitgebreide netwerk kan daarbij 
een rol spelen. Niemand verblijft voor 
z’n lol in het ziekenhuis en daarom willen 
we met onze ondersteuning het verblijf 
voor patiënten zo aangenaam mogelijk 
maken.”

info@vriendenlangeland.nl
www.vriendenlangeland.nl

WIE IS DE NIEUWE VOORZITTER 
VAN DE STICHTING VRIENDEN 
VAN ’T LANGELAND ZIEKENHUIS? 

EXTRA VOORZIENINGEN CREËREN 
DIE HET VERSCHIL MAKEN!
“Het LangeLand Ziekenhuis is een regio-
naal, volwaardig basisziekenhuis dat we 
willen behouden voor de 125.000 inwo-
ners van Zoetermeer. We zijn trots op ons 
ziekenhuis dat behoort tot de tien beste 
basisziekenhuizen van Nederland. Verder 
is het nieuwe Orthopedisch Centrum nu al 
een belangrijke schakel in de zorgverle-
ning. Samenhorigheid is een groot goed. 
Dat hebben we de afgelopen twee jaren 
tijdens de coronapandemie wel gezien. 
Met uw bijdrage als donateur vanaf mini-
maal €30 per jaar kunnen we extra voor-
zieningen creëren. Zo zijn we nu bezig 
met de aanschaf van nieuw meubilair voor 
de gerenoveerde huisartsenpost. Uiter-
aard benaderen we ook het bedrijfsleven 
om hun steentje bij te dragen. Samen 
kunnen we het verschil maken.”

VOORDELEN DONATEURSCHAP
“Als dank voor het donateurschap 
ontvangt u periodiek onze nieuwsbrief 
die ik als voorzitter (vrijwilligerswerk) zelf 

ga schrijven. Ook wordt u jaarlijks uit-
genodigd voor de open dag. Daarnaast 
ontvangt u 20% korting op alle horeca-
producten in de Brasserie van het 
LangeLand Ziekenhuis én 10% korting 
op de winkelproducten in de ziekenhuis-
winkel (behalve lectuur). Bent u als 
donateur zelf patiënt? Dan krijgt u een 
fruitbakje op uw nachtkastje en dagelijks 
een krant naar keuze. Het zijn de kleine 
dingen die het doen. Het aanmeldings-
formulier voor het donateurschap kunt 
u vinden in het magazine InfoLand en 
het ingevulde formulier kunt u afgeven 
bij de receptie in de centrale hal. 
Uiteraard zijn ook eenmalige giften van 
harte welkom op het rekeningnummer 
van de Stichting: NL76 INGB 0006 459 337. 
Wanneer wordt u Vriend van ’t LangeLand 
Ziekenhuis?”

Een nieuwe lente, een nieuw gezicht. Zeer recent volgde 
Mariëtte van Leeuwen, haar LHN-partijgenoot Hilbrand 
Nawijn, op als voorzitter van de Stichting Vrienden van ’t 
LangeLand Ziekenhuis. De Stichting zet zich in om het welzijn 
van de patiënten tijdens hun verblijf in het LangeLand 
Ziekenhuis te vergroten. Met de bijdragen van de donateurs 
en het bedrijfsleven worden allerlei extra projecten, die 
buiten het reguliere budget van het ziekenhuis vallen, 
betaald. Zo zijn er o.a. diverse wachtruimtes, verloskamers 
en chemokamers gerenoveerd. Ook is er extra speelgoed 
aan de kinderafdeling geschonken. Een kennismaking.    
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Bestuur Stichting Vrienden van ‘t LangeLand Ziekenhuis

Mariëtte van Leeuwen Jan Verweij Joriet Schneider Marc van der Veen Bert Broekman



Longarts Klara Rijnten is verantwoordelijk 
voor de campagne ‘Samen Beslissen’ met 
als doel het goede gesprek in de spreek-
kamer op gang te brengen. Klara: “Er is 
in de loop der jaren veel meer openheid 
gekomen in de communicatie tussen 
artsen en patiënten. Maar er is zeker nog 
ruimte voor verbetering. Uit onderzoek 
van de Patiëntenfederatie Nederland 
blijkt bijvoorbeeld dat in nagenoeg 50 
procent van de gevallen artsen niet alle 
passende behandelopties voorleggen 
aan de patiënt.”

BEWUSTWORDING
Klara: “Het is lastig om precies te duiden 
hoe dat komt. Bij informatieoverdracht 
spelen allerlei factoren een rol. Ook al 
benoemt een arts alle behandelopties, 
dan kan het nog steeds zo zijn dat dit 
niet voldoende overkomt bij de patiënt. 
Bijvoorbeeld omdat iemand veel informa-
tie te verwerken heeft. Hoe dan ook, het 
blijft belangrijk om te werken aan be-
wustwording en verbetering van commu-
nicatie, zowel bij artsen als patiënten. 
Elke behandeloptie heeft voor- en nade-
len. Het doel is dat de arts de verschillen-
de mogelijkheden schetst zonder daarin 
te sturen, zodat de patiënt zelf een on-
derbouwde keuze kan maken. “

DRIE GOEDE VRAGEN
Via voorlichtingsmateriaal worden men-
sen gewezen op ‘De drie goede vragen’. 
Dit zijn vragen die patiënten kunnen 
stellen in de spreekkamer en thuis kun-
nen voorbereiden. 1) Wat zijn mijn moge-
lijkheden? 2) Wat zijn de voor- en nade-
len van die mogelijkheden? 3) Wat 
betekent dit in mijn situatie? Daarnaast 
zijn er consultkaarten voor veel voorko-
mende ziektebeelden waarin de behan-

delopties zijn beschreven, inclusief voor- 
en nadelen. Je kunt ze online vinden of 
vragen aan je arts. Klara: “Ik raad mensen 
aan om andere vragen van tevoren op te 
schrijven en iemand mee te nemen naar 
het gesprek. Samen hoor je nu eenmaal 
meer dan alleen. Of maak een opname 
van het gesprek met je telefoon. Dan kun 
je het gesprek thuis nog een keer rustig 
naluisteren. Las eventueel een denkpau-
ze in waarin je de informatie kunt laten 
bezinken of kunt bespreken met je huis-
arts.”

TRAINING
Artsen in het LangeLand hebben een 
individuele training gevolgd. Hierin is de 
kennis over gesprekstechnieken opgefrist 
en geoefend met een acteur. Die ge-
sprekken zijn vastgelegd op film en be-
sproken met een coach. Klara: “Span-
nend, maar ook leerzaam. Ik realiseerde 
me bijvoorbeeld hoe belangrijk het is om 

dóór te vragen. Stel dat een patiënt zegt: 
‘Ik wil liever geen behandeling met alle-
maal poespas’, wat verstaat die persoon 
daar dan onder? Ik werd me ervan be-
wust dat ik soms de vraag te veel vanuit 
mezelf interpreteer.”
Na de individuele trainingen volgde een 
groepstraining, waarin het medisch team 
stilstaat bij concrete voorbeelden uit het 
LangeLand. Klara: “Fijn dat veel specialis-
ten zich inzetten voor deze training. Het 
is natuurlijk niet zo dat er nu geen goede 
gesprekken plaatsvinden of dat er niet 
samen besloten wordt, maar gelukkig 
onderkent iedereen het belang van goe-
de communicatie. En hoe beter de com-
municatie, hoe beter de zorg en hoe 
tevredener de patiënt.”
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LangeLand Ziekenhuis
Toneellaan1
2725 NA Zoetermeer
079 - 346 2626 
www.llz.nl

Bestralen of opereren? Een 
nieuwe knie of pijnstillers om 
te kunnen blijven tennissen? 
Welke behandeling het beste 
past, is voor iedereen 
verschillend. Arts en patiënt 
bespreken alle voor- en 
nadelen van de behandelopties 
en nemen samen een besluit. 

SAMEN BESLISSEN 
IN HET LANGELAND ZIEKENHUIS

Longarts Klara Rijnten
Foto: Studio Oostrum
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“Leefstijl wordt veelal geassocieerd met 
een gezonde manier van leven,” vertelt 
Nicole die niet alleen (sport)fysiothera-
peut maar ook leefstijltherapeut is. “Veel 
mensen ambiëren een gezonde leefstijl, 
maar wat is gezond en hoe pak je het 
aan? Sommige mensen komen hier met 
langdurige blessures waar ze moeizaam 
van herstellen. Hoe komt het dat het 
lichaam niet uit zichzelf herstelt? Het is 
dan goed om de leefstijlfactoren zoals 
slaap, voeding, beweging en psychosoci-
ale factoren in kaart te brengen. Word je 
veel wakker ’s nachts of sta je niet uitge-
rust op? Ervaar je veel stress en hoe ga je 
hiermee om? Word je sociaal onder-
steund door je omgeving? Kun je goed 

Violiervaart 22
2724 VR Zoetermeer
079 - 500 17 92
info@smc-rijnland.nl
www.smc-rijnland.nl

WIL JIJ JE GEZONDER, FITTER 
EN ENERGIEKER VOELEN?

ontspannen en/of heb je constant last 
van spierspanning in je lichaam? Als leef-
stijltherapeut kijken we dus niet alleen 
naar de lichamelijke klachten, maar ook 
naar andere aspecten die de klachten 
kunnen veroorzaken.”

INDIVIDUELE AANPAK
“Een gezonde leefstijl kun je ruim inter-
preteren. Topsporters hebben natuurlijk 
een andere leefstijl dan amateursporters, 
ouderen of mensen die een gezin heb-
ben. Daarnaast spelen het geslacht, man 
of vrouw en de leeftijd ook een rol bij de 
leefstijltherapie. Na de analyse van je 
huidige leefstijl zoomen we dus in op één 
of meerdere facetten van jouw leefstijl 
die weer in balans moeten komen. De 
vraag: “Waar zit de disbalans bij jou?” is 
essentieel voor de individuele aanpak. Zo 
kent de leefstijltherapie een stapsgewijs 
en gepersonaliseerd karakter dat kan 
bestaan uit voedingsadvies, slaapcoaching, 
bewegingsadviezen, fysieke trainingen, 
tijd-, stress- en energiemanagement.”

CIRCULAIR PATROON DOORBREKEN
“Vanuit het totaalplaatje dat we in kaart 
gebracht hebben, kan leefstijltherapie 
het fysiotherapeutische traject onder-
steunen en bijdragen aan het herstel. 

Wat is het meest haalbare voor jou? Als 
we één facet van de uitgebalanceerde 
leefstijl aanpakken, kan er al een sneeuw-
baleffect ontstaan waardoor klachten 
verminderen of zelfs verdwijnen. Onvol-
doende slaap zorgt er bijvoorbeeld voor 
dat mensen meer tussendoor gaan snac-
ken of weinig energie hebben om te 
sporten. Stress en niet goed kunnen 
ontspannen zorgen ervoor dat je slechter 
slaapt. Kortom, alle brandstof aan voe-
ding die je opneemt, gaat naar het brein 
i.p.v. naar het herstel van de blessure. 
Mensen zitten vaak vast in een circulair 
patroon en met behulp van leefstijl-
therapie en multidisciplinaire samen-
werking kunnen we dit patroon door-
breken, zodat jij de controle over je leven 
en lijf weer terugkrijgt. Wanneer maak 
jij de eerste stap naar een gezondere 
leefstijl?“ besluit leefstijltherapeut Nicole 
van Riet die in het kader van de leefstijl-
therapie ook yoga- en pilateslessen 
verzorgt voor meer lichamelijke ontspan-
ning, bewustzijn, fitheid en om blessures 
te voorkomen.

Door de coronapandemie zaten de afgelopen 
twee jaar veel mensen gekluisterd aan huis. 
Sommigen konden daar niet goed mee omgaan. 
Nauwelijks sporten, ongezonder eten, meer 
snacken, stress en slechter slapen resulteerden 
in overgewicht en/of lichamelijke klachten. Een 
kwestie van een ongezonde leefstijl. Inmiddels 
zijn alle beperkingen verdwenen en keren we 
terug naar het nieuwe normaal. Heb je 
lichamelijke klachten en denk je dat je leefstijl 
een rol speelt? Kom dan in actie en maak een 
afspraak met leefstijltherapeut Nicole van Riet 
van SMC Rijnland Fysiotherapeuten!   
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Nicole van Riet

Yoga Pilateslessen

Zet je eerste stap naar 
een gezondere leefstijl!



“Ik ben directeur, maar tegelijkertijd ook 
medewerker. Je zou me een meewerkend 
voorman kunnen noemen. Wekelijks draai 
ik namelijk mee in de wijk en zo ervaar ik 
wat er speelt op de werkvloer,” vertelt 
Hugo die een bedrijfseconomische 
achtergrond heeft. “Rond m’n 38e 
volgde ik mijn hart, studeerde ik af als 
verzorgende individuele gezondheids-
zorg en heb ik de carrièreswitch naar de 
zorgsector gemaakt. Het persoonlijke 
contact, de zorg voor en vooral het 
welzijn van mensen spraken mij heel erg 
aan. Na een aantal jaren werkervaring 
bij een grote thuiszorgorganisatie in 
Zoetermeer werd ik freelancer in dezelfde 
branche. In 2018 besloot ik om voor 
mezelf te beginnen met Thuiszorg Zoe-
termeer. Onze missie is helder. We willen 
persoonlijke zorg op maat bieden.”

PERSOONLIJKE AANDACHT 
IS ESSENTIEEL
“Onze thuiszorg bestaat uit verschillende 
soorten ondersteuning zoals persoonlijke 
verzorging, thuisverpleging en thuis-
begeleiding,” vervolgt Romee. “Ondanks 
het feit dat we ons aan bepaalde tijden 
moeten houden in de zorgverlening, 
creëren we altijd ruimte voor persoonlijke 
aandacht voor de cliënt. Vanuit onze 
Christelijke basis hechten we hier als 
organisatie veel waarde aan. Persoonlijke 

Stephensonstraat 45
2723 RM Zoetermeer
079 - 200 20 50
info@thuiszorgzoetermeer.org
www.thuiszorgzoetermeer.org

THUISZORG ZOETERMEER WIL 
PERSOONLIJKE ZORG OP MAAT BIEDEN!

aandacht is bovendien essentieel voor 
het leveren van zorg op maat. Daarnaast 
dragen we bepaalde kernwaarden uit 
in de omgang met onze cliënten zoals 
respectvol, geduldig en betrouwbaar 
zijn. Cliënten hebben daar behoefte aan, 
want ze zijn kwetsbaar en afhankelijk van 
onze zorg. We willen integer en liefdevol 
met ze omgaan.”

OPTIMALE ZELFREDZAAMHEID 
REALISEREN
“Cliënten komen met ons in contact via 
o.a. huisartsen, fysiotherapeuten en soms 
bellen ze zelf. We leggen dan uit welke 
zorg we kunnen verlenen. Vervolgens 
gaan we op huisbezoek voor een intake-
gesprek, zodat we kunnen inventariseren 
waar behoefte aan is. Uiteraard hebben 
we uitsluitend gekwalificeerd personeel 
in dienst. Elke cliënt krijgt een tijdvak van 

één uur toegewezen, bijvoorbeeld van 
8.00-9.00 uur. Dat geeft rust en structuur. 
We organiseren de zorg mét de cliënt, de 
mantelzorger(s) en andere disciplines, 
zodat we 
optimale 
zelfred-
zaamheid 
kunnen reali-
seren. Verder 
zien we veel 
echtparen 
waarvan er 
één zorg 
nodig heeft. 
We schenken 
dan ook aan-
dacht aan de 
balans tussen 
de draag-
kracht en draaglast van de mantelzorger. 
Zo willen we voorkomen dat de mantel-
zorger overbelast raakt. Tot slot biedt 
Thuiszorg Zoetermeer een leuke werk- 
of stageplek in een team waar gelijk-
waardigheid, harmonie en van elkaar 
leren belangrijk zijn. Heb je interesse? 
Mail dan je motivatiebrief en cv naar ons!”

Op 1 januari 2020 telde Nederland ruim drie miljoen inwoners ouder 
dan 65 jaar. Dat is 19,5% van de bevolking. Over tien jaar zullen er 
ongeveer 400.000 meer 80-plussers zijn dan nu. De cijfers liegen er 
niet om. Nederland vergrijst en in de huidige participatie-maatschappij 
stuurt de overheid erop aan dat ouderen langer zelfstandig thuis 
blijven wonen eventueel met thuiszorg. Deze zorg valt namelijk onder 
de basiszorg. Maar welke specifieke hulp valt eronder en hoe kun je 
thuiszorg aanvragen? We vroegen het aan directeur Hugo van der 
Linden en wijkverpleegkundige Romee Dits van Thuiszorg Zoetermeer. 
Een kleinschalige thuiszorgorganisatie met vooral cliënten in 
Zoetermeer, maar ook in Benthuizen en Hazerswoude. 
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Dit is een gedeelte van het team.

Hangelina, officemanager 
en leerlingverzorgende IG
Hugo, directeur en meewerkend voorman Mieke, leerlingverzorgende IG

Romee, wijkverpleegkundige
Ingrid, mantelzorgster

Hannie, verpleegkundige met aandachtsveld 
voor medicatieveiligheid en leerlingbegeleider
Lydia, cliënte

Hugo van der Linden



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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VOORJAARSACTIE VAN 5% KORTING
Tegen inlevering van deze bon ontvang je 5% KORTING 

op alle beauty- en wellness behandelingen van Sunanthawellness in 2022
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079 – 342 7309
info@youyouheeljezelf.nl
www.youyouheeljezelf.nl

Gecertificeerd door StichtingGezondzorg en BATC

Yvonne Schouten (r)

“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, 
Quantum Touch en Access Bars.

“Ik test ook allergieën volledig uit met  
behulp van mijn testdozen met hierin 
600 verschillende productstoffen. Ook 
kan ik het lichaam desgewenst door 
die producten in balans zetten”. 

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!

NIEUW: ACCES BARS BEHANDELING
Yvonne is nu ook volledig gecertificeerd 
Acces Bars Practioner. “Access Bars zijn 
32 drukpunten die op het hoofd zitten”, 
legt Yvonne uit. “Door de drukpunten 
zachtjes aan te raken word je in staat 
gesteld om je oude overtuigingen, emo-

ties, ideeën en gedachten los te laten. 
Zie het als een ‘delete-knop’. Door die 
oude blokkades weg te halen is er weer 
plek voor de ‘oorspronkelijke’ You!”

Fijn om te weten: de consulten worden 
door diverse zorgverzekeraars vergoed!

Yvonne Schouten is al bijna 25 jaar gediplomeerd en 
gecertificeerd natuurkundig 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...

Wat maakt MAX Hoortechniek uniek in 
Zoetermeer? MAX Hoortechniek is de 
enige overgebleven volledig zelfstandige 
audicien in de derde stad van Zuid-Holland! 
MAX Hoortechniek hield het vol door 
persoonlijke aandacht, kwaliteit en service 
te leveren. Geen gestunt met inferieur 
spul en ‘onmogelijke’ kortingen.

Niet lekker in je vel of vage klachten?
Yvonne van YOUYOU kan je helpen!

‘Streven naar beter horen, zelfs beter 
dan iemand zonder hoortoestel!’

Audicien Gordon Piper, met meer dan 20 
jaar ervaring, werkt bij MAX Hoortechniek 
al jaren met de beste merken hoortoe-
stellen en met ’s werelds meest geavan-
ceerde apparatuur. “Samen met een 
klant ga ik voor een optimaal resultaat. 
Daar nemen we samen alle tijd voor.” 

BOVENAAN DE LADDER
De Oticon More is een voorbeeld van 
een Deens hoortoestel dat wereldwijd 
bovenaan de ladder staat. MAX 

Hoortechniek is een van de weinige 
audiciens in Nederland die dit hoor-
toestel in huis heeft. 

“De Oticon More geeft de hersenen 
betere toegang tot spraak rondom 
uit de omgeving en is gevoelig voor 
veranderende omgevings-geluiden, waar 
eenvoudigere toestellen zich primair 
richten op spraak die van voren komt. 
De Oticon More geeft zelfs toegang 
tot spraak die van opzij of van achteren 

komt. Dat betekent dat de Oticon More 
een veel betere toegang en realistischer 
beeld geeft tot de spraak om ons heen. 
We werken eraan om onze klanten net 
zo goed of misschien zelfs beter te laten 
horen dan mensen die goed horen zonder 
toestel.”

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

Gordon Piper



Het startte met een gevoel dat we 
niet langer konden onderdrukken. 
Het was 1987 en we hadden 
‘goesting’. Goesting in iets 
anders, in die andere bril. En we 
waren klaar om er werk van te 
maken. Samen met Patrick Hoet 
(ontwerper en basis voor het 
theo-anagram), besloten we om 
eigen brillen te ontwerpen voor de 
winkels in Antwerpen en Brugge.

De eerste theo-modellen die we 
lanceerden, creëerden aardig wat 
deining. En dat enthousiasme 
werkte aanstekelijk. Collega’s 
vroegen ons al snel of zij ook 
theo konden verkopen. Beetje bij 
beetje en land per land veroverde 
theo meer en meer harten. Uiter-
aard liet ons dit niet onberoerd. 
Welintegendeel! Het spoorde ons 
alleen maar aan om de ingeslagen 
weg te volgen.

We waren overtuigd om steeds 
weer vernieuwende brillen te 
ontwikkelen, altijd gekruid met 
een vleugje humor, eigenzinnig-
heid en toch dat hoekje-af. En 
deze visie zijn we trouw gebleven. 
Want het doel blijft altijd hetzelfde. 
Samen met de optieker willen we 
de eindklant verrassen en hem als 
brildrager een unieke ervaring 
aanbieden.

Nu, zo’n 25 jaar later, zijn we on-
gelooflijk trots dat we wereldwijd 
kunnen samenwerken met een 
selecte groep zelfstandige 
optiekers. Het vertrouwen in ons 
beantwoorden we door jullie te 
laten delen in onze liefde voor 
design, originaliteit en kwaliteit.

Maar ons verhaal eindigt niet hier. 
Ondertussen is theo gegroeid tot 
een platform waar designers aller-
hande (brillen, mode, meubilair,...) 
in synergie werken met ons 
enthousiast team van het hoofd-
kantoor. De wil om te blijven 
inspireren en verrassen zit 
gewoon in ons DNA. Dat, en 
de liefde voor onze fans.

theo loves you

Casper loves theo

over theo

Openingstijden:

Maandag  Gesloten
Dinsdag  09.00 - 17.30 uur
Woensdag  09.00 - 17.30 uur
Donderdag  09.00 - 17.30 uur
Vrijdag  09.00 - 20.00 uur
Zaterdag  09.00 - 17.00 uur
Zondag  Gesloten

Winkelcentrum Seghwaert
Petuniatuin 26  |  2724 NA Zoetermeer
079 - 360 69 37
www.casperoptometrie.nl

Casper Optometrie is dé optiekwinkel 
in Zoetermeer voor alles op het gebied van 

oogzorg, brillen, zonnebrillen en contactlenzen. 

iedereen is theo

Casper van Haastrecht



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

LEKKER MET DE PASEN EROP UIT! BREED 
ASSORTIMENT FIETSENDRAGERS BIJ THIJS BRAND

VIJF JAAR GARANTIE
Een voorbeeld van iets extra’s dat 
Bike Totaal 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 Bike Totaal. 
“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.”

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 nóg belangrijker geworden. 
Laat dat maar aan Maurice Lieshout 
en zijn team van Bike Totaal 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

Maurice Lieshout

De uebler is tevens ook in 
een kantelbare uitvoering 
te koop (i21) hiervan is 
het gewicht 13 KG en deze 
kost € 729,00

VEILIG INKLAPBAAR 
EN EENVOUDIG 
TE MONTEREN EN 
TE GEBRUIKEN
Thule EasyFold XT 2 fietsendrager 
voor op de trekhaak is een volledig
opvouwbare, compacte en gebruiks-
vriendelijke fietsendrager voor op 
de trekhaak voor een breed scala 
aan fietsen en e-bikes. Het laden van 
zware fietsen gaat moeiteloos met 
de optionele oprijgoot. Deze fietsen-
drager is kantelbaar waardoor je 
zelfs met de fietsen erop volledig 
toegang hebt tot de kofferbak. Vouw 
de fietsendrager tot een compact 
formaat en berg hem op in de
kofferbak. Voor ongebruikelijke fiets 
geometrieen heeft thule een optio-
nele frame adapter zodat elke fiets 
mee kan. Wilt u de fietsendrager 
testen kom dan langs bij Thijs Brand.

Vouwafmeting 
63 x 31 x 69 cm

Nu van € 819,95 

voor € 689,00

UEBLER F24, 
DE LICHSTE EN 
COMPACTSTE 
FIETSENDRAGER
Deze fietsdrager is niet kantelbaar, 
gewicht 12 KG en gemakkelijk te 
monteren. De fietsendrager wordt 
verticaal op de kogel geplaatst en 
vervolgens gekanteld en vergren-
deld. Genoemde vergrendeling 
werkt dus zonder hefboom en maakt 
montage heel erg eenvoudig. Een 
ideale vergrendeling wanneer je over 
minder kracht beschikt. Veel moge-
lijkheden om gemakkelijk de fietsen 
op de fietsendrager te plaatsen door 
de gemakkelijk te verplaatsen frame-
houders op de brede U-beugel op 
de fietsendrager. Optioneel te ver-
krijgen, opbergtas en oprijgoten.
Vouw afmeting: 61 x 20 x 60 cm, 
maximaal draaggewicht 60kg

Nu voor € 539,00

Scan deze qr voor 
instructie montage

Scan deze qr voor 
instructie montage



Ook in je eigen tuin of op je balkon kun 
je het ultieme vakantiegevoel met een 
comfortabele loungeset en zomerse 
accessoires naar eigen smaak naboot-
sen.“Mensen zien hun tuin, balkon of 
terras steeds meer als verlengstuk van 
hun woning”, vertelt Jan Bart Huurman 
die vorig jaar de afdeling Tuinmeubelen 
bij Bouwhof heeft geïntroduceerd. “Met 
succes, want de voorraad loungesets, 
zwembaden en jacuzzi’s was al heel snel 
uitverkocht. Al had dat natuurlijk ook te 
maken met de perikelen rondom het 
Suezkanaal waardoor de aanvoer moei-
zaam verliep. Gelukkig hebben we daar 
nu geen last meer van. Op 23 maart 
jongstleden zijn er nog drie containers 
met loungesets en zwembaden vanuit 
Sjanghai in Rotterdam aangekomen.” 

TREND IS ALUMINIUM, MAAR 
WICKER BLIJFT OOK POPULAIR
“Garden Impressions, van topkwaliteit, 
biedt volop keuze in verschillende uitvoe-
ringen en kleurstellingen. De voorkeur 
van onze klanten gaat steeds meer uit 
naar de aluminium loungesets met een 
beschermende waterafstotende poeder-
coating en bijvoorbeeld teaklook armleg-
gers. Aluminium is onderhoudsvriende-
lijk, stijlvol, zeer duurzaam en licht, zodat 
verplaatsing een fluitje van een cent is. 
Daarnaast is er ook nog volop vraag naar 
de klassieke wicker loungesets. Wicker 
heeft een luxe uitstraling, is ijzersterk, 

JE VAKANTIEGEVOEL BEGINT MET DE 
TUINMEUBELEN VAN BOUWHOF!

nagenoeg onderhoudsvriendelijk en 
bestand tegen diverse weersomstandig-
heden. Alle bijbehorende kussensets 
hebben een vuil- en waterafstotende 
coating, zodat ze een licht regenbuitje 
kunnen verdragen. Al adviseren we om 
de kussens droog op te bergen. Uiter-
aard verkopen we ook hoezensets, zodat 
je de kussens buiten kunt laten liggen.”

ZOMERGEVOEL COMPLEET MAKEN
“Als de dagen langer en zonniger wor-
den, stijgt ook de vraag naar de barbe-
cues van het topmerk Weber. Er zijn 
trouwens steeds meer mensen die ook 
bij wat minder mooi weer experimente-
ren met een gas-, houtskool- of elektri-
sche barbecue. Je kunt hier zelfs een 
complete tuinkeuken aanschaffen. Daar-
naast hebben we een zeer uitgebreid 
assortiment Weber accessoires in huis. 
Kortom, de juiste barbecue die past bij 
jouw buitenleven vind je hier ongetwijfeld.” 

EVEN AFKOELEN MET BESTWAY!
“Tegenwoordig is de ultieme droom een 
zwembad, hottub of jacuzzi in je tuin. 
Onbetaalbaar? Natuurlijk kun je het zo 
duur maken als je zelf wilt, maar voor 
ieder budget biedt Bestway verrassende 
mogelijkheden. De hoezen zitten er trou-
wens standaard bij en uiteraard verkopen 
we ook de onderhoudsproducten, zodat 
je de PH-waarde van het water op peil 
kunt houden. Zie jij jezelf al dobberen 
met een zomers drankje in je hand?”

OOK KAPSCHUREN, VERANDA’S 
EN TUINHUIZEN
“Met name de veranda is de afgelopen 
jaren razend populair geworden. Zo kun 
je, als het ’s avonds wat afkoelt, nog lan-
ger genieten van het buitenleven en onder 
de overkapping staan je tuinmeubelen en 
barbecue beter beschermd tegen de weers-
invloeden. Inspiratie opdoen? Ontdek de 
tuinverblijven van Woodvision bij Bouwhof!”  

Bouwhof, bezig met je huis. Binnen 
én buiten. De lente lonkt. Wolken 
maken plaats voor blauwe luchten en 
bloemen schieten voorzichtig uit de 
grond. Het weer wordt zachter en de 
zon gaat feller schijnen. Na de 
donkere wintermaanden gooien we 
onze tuin- en balkondeuren open en 
willen we optimaal genieten van het 
buitenleven zoals we dat op vakantie 
in warme landen gewend zijn.
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Edisonstraat 115 
2723 RT Zoetermeer 
079 – 331 07 00 
info@bouwhof.nl 
www.bouwhof.nl 

 /debouwhof 
   @bouwhof 

MEI-ACTIE WICKER HANGSTOEL 
Lekker relaxen in een comfortabele hangstoel 

inclusief standaard en kussens?  
Bestel nu alvast voor €349 i.p.v. €499! 

Geldig in de maand mei ‘22 en zolang de voorraad strekt!

De klassieke wicker loungeset

Zeer uitgebreid assortiment van Weber

V.l.n.r. Kevin, Dennis en Jan-Bart.



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

  Atelier La Vivere
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Als je graag haakt, breit 
of kleding naait, eenmaal 
over de drempel van 
deze winkel sta je 
versteld van de kleuren, 
soorten, ideeën en het 
enthousiasme waarmee 
je geholpen wordt. Je 
voelt je er als een kind 
in de Jamin.

Laten we even een rondje door de winkel 
dwalen. Voorin staan de stoffen. Wanden 
vol kinderstoffen van Katia, kledingstof-
fen van Fiber Mood en quiltstoffen van 
o.a. Tilda. 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 naai-
machine 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 maandag-
avond van 19.00 tot 21.00 en donderdag-
ochtend van 10.00 tot 12.00 uur. 
Terug naar de rondleiding: Middenin de 
winkel is het een waar walhalla voor de 
haak- en breisterren. Wat een uitgebreide 

ATELIER LA VIVERE IN DE DORPSSTRAAT AL 
5 JAAR DÉ WINKEL VOOR CREATIEVELINGEN

collectie aan allerlei soorten, diktes en 
merken wol. Scheepjes, Katia en Lammy 
Yarns. Boeken, tijdschriften, maar ook 
benodigdheden zoals haak- en brei-
naalden. Je kunt aan tafel zitten met een 
goeie kop koffie terwijl je een patroon 
en wol uitzoekt voor je nieuwste project. 
Volop inspiratie aanwezig! Maar wees 
niet bang, ook al sta je aan het prille 
begin van je creatieve loopbaan, dan 
ben je hier ook aan het goede adres. 
Loop maar mee.

Achterin de winkel is de workshopruimte. 
Een gezellige maar vooral grote ruimte 
waar met gemak op een veilige manier 
kan worden gewerkt (lees: gekletst). Hier 
leer je alles op het gebied van haken en 
breien, van beginners tot gevorderden. 
Hier zijn ook de haak- en breicafés. Kom 
je niet uit je patroon of zoek je gezellig-

heid dan kun je langskomen 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.

Later dit jaar worden de bekende 
workshops zoals Haken/Breien Beginners, 
Tunisch Haken, Macramé, Fair Isle breien 
en Double Knit weer georganiseerd. 
Maar ook nieuwe workshops staan op 
de planning: “Help ik word Oma” of 
“Mijn moeder kan niet breien”...

Nieuwsgierig geworden? Kom snel langs 
en kijk op onze website voor meer
informatie over de workshops.

Wim en Debby



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

BIJ ALLE HOOGTE- EN 
DIEPTEPUNTEN, EERST NAAR JUST!

“Tegenspoed komt vaak onverwachts. Mensen 
worden pas met de neus op de feiten gedrukt 
als er iemand in hun naaste omgeving 
getroffen wordt door een ernstige ziekte of 
ongeluk,” vertelt kandidaat notaris Francis 
Vermeulen die samen met kandidaat notaris 
Daphne Mulder verantwoordelijk is voor de 
afdeling Familierecht bij JUST. “Hadden we 
essentiële zaken op financieel, medisch en/of 
persoonlijk gebied maar op tijd vastgelegd bij 
de notaris? We horen het bijna dagelijks.  
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als u ondernemer bent of wilt worden, 
is het belangrijk dat u nadenkt over 
huwelijkse voorwaarden. Zo kunt u privé 
en zakelijk gescheiden houden. Met 
huwelijkse voorwaarden kunt u ervoor 
zorgen dat uw eigen zaak van u blijft. 
Ook beschermt u op die manier uw 
partner tegen eventuele schuldeisers 
van uw bedrijf. Vóórdat u gaat trouwen 
is het dus belangrijk om u goed te laten 
informeren door de notaris over het 
trouwen in beperkte gemeenschap van 
goederen of op huwelijkse voorwaarden. 
Achteraf veranderen is vaak ingewikkel-
der, tijdrovender én duurder.” 

VOORAF ADVIES INWINNEN 
IS ESSENTIEEL
“Mensen moeten niet eerst doen en dan 
pas nadenken,” vult algemeen directeur 
Camillus Overmeire aan. “Aannames 
kunnen heel verkeerd uitpakken: we gaan 
toch niet uit elkaar of het overkomt ons 
niet. Vooraf advies inwinnen bij JUST kost 
weliswaar geld, maar als er daadwerkelijk 
een akte opgesteld wordt, compenseren 
we dat bedrag in de akteprijs. Als men-
sen achteraf komen en we moeten de 
zaak rechttrekken, zijn ze twee keer zo 
duur uit. Soms is er zelfs geen uitweg 
meer. Helaas denken nog veel mensen 
dat ze de benodigde informatie wel kun-
nen googelen. Als ze hier vervolgens 
komen, ontvangen ze maatadvies en 
wordt alles ineens heel duidelijk, omdat 
we diverse scenario’s kunnen toelichten. 
We blijven erop hameren: Bij alle hoogte- 
en dieptepunten, ga eerst naar JUST!”

“Onze afdeling Familierecht beschikt 
over veel expertise en dat is zeker een 
toegevoegde waarde. Met de andere 
kandidaat notarissen Laura de Graaf, 
Esther de Boer, Philipine Boswijk en 
Richi Kanhai kunnen we sparren over 
lastige juridische zaken, zodat we gespe-
cialiseerd maatwerk kunnen creëren. We 
worden daarbij ondersteund door onze 
notarieel medewerkers Macha Steenhuis 
en Fyrena Hoppenbrouwer. Geen enkele 
zaak, zeker in het Familierecht is namelijk 
hetzelfde. Zo kan het vermogen afwijken 
of de gezinssamenstelling,” vervolgt 
Francis die na haar studie notarieel recht 
inmiddels acht jaar werkzaam is op de 
afdeling Familierecht. “Binnen het 
personen- en familierecht worden zaken 
omtrent het huwelijk, samenwonen en 
overlijden geregeld. Ook testamenten, 
levenstestamenten en schenkingen vallen 
onder het Familierecht. Het is altijd 

verstandig om advies bij ons in te 
winnen, vóórdat een specifieke stap als 
samenwonen of huwen wordt genomen.” 

NIEUWE WET TROUWEN IN BEPERK-
TE GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN
“Als u wilt trouwen of kiest voor een 
geregistreerd partnerschap is het 
belangrijk om te weten wat er is 
geregeld volgens de wet. Vanaf 1 januari 
2018 geldt namelijk de Wet Beperkte 
gemeenschap van goederen.” Wat houdt 
die beperkte gemeenschap in en wat 
betekent dit voor u en uw partner? “Over 
deze nieuwe wet ontstond al gauw een 
misverstand. Mensen dachten dat ze 
volgens de nieuwe wet automatisch op 
huwelijkse voorwaarden getrouwd waren. 
Dat is echter niet zo! Alle goederen die 
u voor het huwelijk privé bezit, blijven 
privé. Goederen die u tijdens het huwe-
lijk krijgt, zijn van u gezamenlijk. Zeker 

V.l.n.r. Francis Vermeulen, Daphne Mulder, Camillus Overmeire.
Foto John Brussel

V.l.n.r. Laura de Graaf, Esther de Boer, 
Daphne Mulder, Francis Vermeulen, Philippine Boswijk
Foto Ron Jenner



RICK, 5 JAAR 
WERKZAAM BIJ SMIT 
ALS ALLROUND 
SERVICEMONTEUR

“Ik ben gek op goed gereed-
schap. Ik hou van opgeruimd, 
netjes en gestructureerd. Ik 
hou ervan om problemen tot 
de bodem uit te zoeken en 
krijg daar ook alle tijd voor. 
Wij gaan voor kwaliteit en 
dat past heel goed bij mij. 
Je moet me niet opjagen. Ik 
ben aan het werk en niet op 
de vlucht.”

Duitslandlaan 6  |  2391PA Hazerswoude-Dorp
079 - 820 02 84  |  info@smitriooltechniek.nl  |  www.smitriooltechniek.nl
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WOUTER, 1 JAAR 
WERKZAAM BIJ SMIT 
ALS ALLROUND 
SERVICEMONTEUR

“Ik vind het leuk om nieuwe 
mensen op te leiden. Dat 
talent zien ze op kantoor en 
daarom krijg ik vaak de nieu-
welingen mee. Ik leg alles tot 
in de puntjes uit en zorg er-
voor dat ik vakmannen afle-
ver. Ik mag dan de kleinste 
zijn, maar als ik iets niet goed 
vind, laat ik het zeker horen! 
Vies werk? Het is maar wat je 
vies vindt. Als je je hersens 
gebruikt, kom je gewoon 
schoon thuis.”

OLAF, 3 JAAR 
WERKZAAM BIJ SMIT 
ALS SERVICEMONTEUR 
REPARATIES EN 
VERNIEUWINGEN

“Ik ben de ‘ouwe rot’ bij 
SMIT. Ik ben hier echt op 
mijn plaats. Ik voel me geen 
‘nummer’ en ik weet dat ze 
op kantoor mijn talenten 
kennen. Ik mag meestal doen 
wat ik het leukste vind en 
waar ik goed in ben. Iedere 
dag ga ik samen met mijn 
maatje op pad in het ‘slag-
schip’. De grootste bus die 
we hebben, vol met buizen, 
bochten en machines. Klanten 
zijn altijd blij als wij zijn 
geweest en dat geeft mij een 
goed gevoel.”

GIEL, 2 JAAR 
WERKZAAM BIJ SMIT ALS 
INSTALLATIEMONTEUR

“Als extra dienst voor vaste, 
zakelijke klanten, vervangen 
en repareren we ook sanitair. 
En daar ben ik de hele dag 
druk mee. Vervangen van een 
toiletbril of wastafel, repare-
ren van een lekkende kraan, 
af en toe een verstopte af-
voer, maar meestal ben ik aan 
het sleutelen. En dat bevalt 
me prima. Ik ben alleen met 
mijn zoon en omdat ze bij 
SMIT mijn kwaliteiten zien, 
krijg ik alle ruimte om het 
thuis goed te regelen.”

Onderstaande mannen zoeken nieuwe collega’s. Ben jij handig, 
leergierig en fl exibel? Zie jij jezelf passen in ons team van vakmannen? 
Bel, mail of stuur een Whatsapp bericht: 06-22158463

Bram SmitZonder diploma’s 
toch een hightech baan? Bij SMIT 
Riooltechniek BV zit je gebakken!

SMIT Riooltechniek is 7 jaar geleden 
opgericht door Bram Smit. Met een kleine 
lening van de bank, een gebruikte auto 
en een tweedehands laptop begon Brams 
“Adventures in a world full of shit”. 
Inmiddels werken er 10 mannen in de 
buitendienst. Bram: “We springen nog 
steeds om handige handjes!”
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Samanthagang 66
2719 CK Zoetermeer
079 - 362 81 47
info@schoenmakerijdeuitkomstzoetermeer.nl
www.schoenmakerijdeuitkomstzoetermeer.nl

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

www.personalsportsclub.nl

Word nu lid

Kijk ook naar ons 
10kg in 10 weken

afvalplan!

en sport nu de eerste 2 maanden gratis of met 3 maanden 
gratis personal training en elke maand een behandeling  

in ons schoonheidssalon!
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SUPER DEAL

Gaat u voor de laagste prijs of voor de club met de beste resultaten?
Alle abonnementen* zijn per maand opzegbaar!
* Prijzen o.b.v. jaarabonnementen

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

Onbeperkt sporten, advies, 
groepslessen, incl. beauty

Onbeperkt sporten, advies, 
groepslessen, incl. beauty 
én personal training

Kids Spartan 
Workout

Combinatie van 
judo, (kick)boksen,
Brazilian jiu jitsu,

krachttraining 
en weerbaarheid!

NIEUW!

T. 0798890799
info@personalsportsclub.nl
www.personalsportsclub.nl

Europaweg 226
2711 PW Zoetermeer

€ 39,50 € 49,50
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Meester Schoenmaker

Wat worden er veel schoenen onnodig weggegooid! 
Jaarlijks kunnen 30 voetbalvelden gevuld worden 
met afgedankte schoenen. “Dat is vaak niet nodig. 
Schoenen zijn vaak te repareren voor een prijs die 
lager is dan de aanschafwaarde van een nieuw paar”, 
zegt Pascal Govaars van Schoenmakerij De Uitkomst.

Zoetermeer, wees eens wat 
zuiniger op die schoenen, ze 
kunnen vaak nog veel langer mee!

Volgens de bekende schoenmaker uit 
winkelcentrum Rokkeveen speelt een 
stukje onwetendheid mee. “We leven in 
een consumptiemaatschappij. Daar doen 
we stiekem allemaal aan mee. We kopen 
liever drie keer per jaar iets nieuws dan 
één keer in de drie jaar iets goeds. Onze 
voeten zijn de fundering van ons lichaam. 
Daar moeten we zuinig op zijn.”

ORIGINEEL
Schoenmakerij De Uitkomst is gilde-
meester en gebruikt hiervoor de originele 

materialen en stikt de schoen zoals het 
origineel voor reparaties van onder 
meer Van Lier, Van Bommel en Greve.

OOK VOOR MESSEN EN MEER
Het gaat verder dan alleen schoenen. 
Ook voor het repareren van tassen en 
materialen voor paardrijden kun je bij 
Pascal terecht. Hetzelfde geldt voor het 
slijpen van scharen, tuingereedschap en 
messen! “Twijfel je of je schoenen nog 
gerepareerd kunnen worden? Kom 
gezellig langs, dan kan ik het laten zien!”

Pascal Govaars
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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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