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Winkelcentrum Rokkeveen 
is klaar voor de toekomst!

“Kwaliteit en een gevarieerd aanbod. Een kwestie van 
profilering. Dé succesformule waar het bestuur, winke-
liers en de eigenaar keihard aan gewerkt hebben sinds 
de verbouwing in 2015. Iedere winkelier ervaart dage-
lijks waardering van onze vaste klantenkring,” vertelt 
Hans Reas, de voorzitter van de Winkeliersvereniging 
Winkelcentrum Rokkeveen. “Het is dan ook terecht dat 
de Gemeente Zoetermeer, eigenaar Sectie5 en de win-
keliers trots zijn op de grote diversiteit aan winkels en 
het feit dat ons winkelcentrum geen leegstand kent. 
Dat is in deze tijd tamelijk bijzonder. We beseffen dat 
we het succes vooral te danken hebben aan onze 
klanten. In deze speciale jubileum-editie over Winkel-
centrum Rokkeveen willen we ze dan ook bedanken 
voor het vertrouwen.” 

“Samen met de bestuursleden en de winkeliers van de 
Winkeliersvereniging werken we aan de promotie en de 
sfeer van het winkelcentrum. Zo zijn we actief met het 
organiseren van evenementen, het beheren van de Face-
book-pagina en de website. Ook sturen we op Schoon is 
Gewoon, het voorkomen en opruimen van zwerfvuil en 
natuurlijk ons jubileumfeest. Uiteraard is de organisatie 
mogelijk dankzij de medewerking en bijdrage van diverse 
partijen. We doen het met z’n allen!”

“Het bestuur heeft een visie opgesteld waarmee we de 
toekomst van het winkelcentrum willen waarborgen. De 

Kwaliteit
Wij zien Winkelcentrum 
Rokkeveen als één grote 
winkel waar onze klanten 
met plezier kwaliteits-
producten en -diensten 
kopen van topwinkeliers. 
Elke winkelier streeft er 
namelijk naar om de beste 
in zijn branche te zijn! 
Zo waarborgen we onze 
onderscheidende kwaliteit 
en blijven we vernieuwen. 

De vijf speerpunten van Winkelcentrum Rokkeveen
Gemak
Het winkelcentrum moet 
eenvoudig bereikbaar, 
schoon en aantrekkelijk 
zijn. Gratis parkeren is 
essentieel. Een gevarieerd 
horeca-aanbod voor, 
tijdens of na het winkelen 
maakt het plaatje van 
Winkelcentrum Rokkeveen 
compleet. Winkelen moet 
een feestje zijn!

Relevant
Verbondenheid binnen 
de winkeliersvereniging 
bestaat niet alleen uit het 
communiceren via een 
Nieuwsbrief en de jaarlijkse 
ALV’s, maar ook door 
ondersteuning van de 
winkeliers bij thema’s en 
acties. Verder zorgen de 
winkeliers continu voor 
vernieuwing in hun winkels. 
Zo blijven we verrassend 
en relevant.

Verrassend
Alle winkeliers voelen zich met 
elkaar verbonden, omdat ze samen 
sterker zijn dan alleen. Samen bepa-
len we de aantrekkelijkheid van het 
winkelcentrum. Periodiek analyseren 
we het bezoek- en koopgedrag om 
onze klanten nog beter van dienst te 
kunnen zijn. Tevens ontwikkelen we 
nieuwe klantengroepen in een straal 
van 5 km. Op basis van deze kennis 
stemmen we onze evenementen 
en acties af, zodat we onze klanten 
continu kunnen verrassen.

Eén gezicht
Alle winkeliers vormen 
samen één grote winkel en 
in de communicatie dragen 
we dat beeld naar buiten. 
We promoten dus het 
totaalplaatje! Ook vanuit 
de centrale Facebook-
pagina communiceren we 
met “één sound of voice”. 
Bovendien informeren 
we onze klanten goed en 
actueel via onze website. 
Samen zijn we één!

Wethouder 
Marc Rosier
“Van harte gefeliciteerd met het 25-jarig 
bestaan van Winkelcentrum Rokkeveen! 
Een succesvol winkelcentrum waar de wijk 
Rokkeveen en de gemeente Zoetermeer 
trots op mag zijn. Dat blijkt ook uit de vele 
bezoekers uit heel Zoetermeer. Ik heb 
het zien groeien naar een modern 
winkelcentrum met een zéér divers 
aanbod. Zelf kom ik er ook graag!’’

Burgemeester 
Charlie Aptroot
“Alle ondernemers en inwoners van Rokkeveen van 
harte gefeliciteerd met het 25-jarig bestaan van uw 
winkelcentrum. Een modern winkelcentrum met een 
divers aanbod. De dagelijkse boodschappen, een kopje 
koffie of even shoppen. Het winkelcentrum heeft een 
belangrijke functie in de prachtige wijk Rokkeveen. 
Vorig jaar werd Winkelcentrum Rokkeveen uitgeroepen 
tot het schoonste winkelgebied van Zoetermeer. Een
titel om trots op te zijn.”

vraag: “Hoe kunnen we onze klanten het best bedienen?” 
staat centraal. “Het is zoeken naar een gezonde balans. 
Voor de juiste balans staan vijf thema’s centraal: Kwaliteit 
van producten en diensten door winkeliers die de beste in 
hun vak willen zijn. Eén gezicht naar buiten. Verrassend 
voor onze klanten met acties en evenementen. Relevant 

blijven voor onze klanten door een breed winkelaanbod 
en Gemak door gratis parkeren plus een gevarieerd 
horeca-aanbod. Zo kunnen onze klanten voor, tijdens of 
na het winkelen even zitten en genieten van een hapje, 
drankje of ijsje. Kortom,  Winkelcentrum Rokkeveen is 
klaar voor de toekomst!” 



Puur vlees: Rechtstreeks 
van het weiland op uw bord!

UNIEK IN ZOETERMEER: DE VERSPASSAGE IN WINKELCENTRUM ROKKEVEEN

Wij staan garant voor 
verse vis van topkwaliteit 
en klantvriendelijkheid!

Met liefde bakken 
we uw brood!

Reas. Slagers van 
vader op zoon. Twee-
lingbroers Richard en 
Mark zijn inmiddels 
de vierde generatie. 
“De rolverdeling is 
duidelijk,” vertelt 
Richard. “Mark runt 
het slagersgedeelte, 
terwijl ik me focus op 
de verse maaltijden. 
Reas staat voor puur 
vlees. Iedereen weet 
dat onze runderen in 
alle vrijheid opgroeien 
in de Meerpolder. Ze 
eten puur natuur: 
gras en klaverblad. 
Dat proef je. Het 
vlees is smaakvol, 
mager en botermals!”

“Dat geldt ook voor 
het varkensvlees van onze vaste leverancier boer Jan. Eerlijk vlees 
dat we zelf verwerken. Van de biefstukjes, karbonades, hamlapjes, 
spareribs t/m de vleeswaren. Ook onze Tante Door Kippetjes zijn 
100 % Hollands. Puur vlees & kip. Dat is typisch Reas!”

Toen Peter Tol en Ber Plat bij de metamorfose van het Winkelcentrum 
Rokkeveen in 2015 de kans kregen om er een viswinkel te openen, 
grepen zij direct hun kans. “We droomden altijd al van een zaak 
in Rokkeveen,” vertelt Peter. “Je vindt hier namelijk een compleet 
boodschappenplaatje door de diversiteit aan winkels én een sfeer-
volle ambiance.” 
“De VersPassage is ook een groot succes! Onze gedrevenheid laat 
zich uitbetalen in het maken van lekkere en altijd verse spullen. 
Namens Vishandel Rokkeveen heten we jullie dan ook van harte 
welkom in het absoluut, supergezellige Winkelcentrum Rokkeveen”.

“In de donkere uren van de nacht bakken onze bakkers in Zoetermeer 
met al hun kennis en kunde heerlijk vers (Monniken)brood,” vertelt 
Daphne Jongerius. “Ook maken we in de vroege uren smakelijk (trak-
teer)gebak en andere zoetigheden. In de VersPassage van Rokkeveen 
komt daar nog een aanvullend assortiment bij: Prachtbrood, het op de 
vloer gebakken desembrood.” 

“We zijn maar wat trots op onze verswinkel in Winkelcentrum Rokkeveen. 
Ons team staat elke verkoopdag voor u klaar en ziet u graag komen. 
Welkom! En heeft u onze webshop al ontdekt: webshop.jongeriusbakker.nl? 
Zo grijpt u nooit mis als u ons bezoekt. Een allergie of nieuwsgierig naar 
onze ingrediënten? Vraag er gerust naar. Tot ziens!”

REAS SLAGER
079 - 361 30 92
info@reas.keurslager.nl
www.reas.keurslager.nl

VISHANDEL VOLENDAM ROKKEVEEN
079 - 360 8 360
rokkeveen@vishandelzoetermeer.nl
www.vishandelzoetermeer.nl

JONGERIUS BAKKER
079 - 361 72 73
info@jongeriusbakker.nl
www.jongeriusbakker.nl

Eet kaas en noten, 
drink wijn and be happy!

Sinds september 2015 zijn Ruud en Christa Solcer de trotse eigenaars 
van de kaasspeciaalzaak Alexanderhoeve Rokkeveen. “Dankzij collega-
ondernemers in de VersPassage was onze formule direct een succes. 
In 2017/2018 behaalden we zelfs de 3e plaats als beste kaasspeciaal-
zaak van Nederland,” vertelt Ruud. “Wij danken dan ook alle klanten 
voor hun vertrouwen. Specialiteiten zijn o.a. boerenkaas écht vers 
van het mes, kraakvers gebrande noten, buitenlandse kazen, wereldse 
tapas en diverse lekkernijen zoals de huisgemaakte kruidenboter. 
O ja, vergeet niet de verrukkelijke Italiaanse wijnen van onze vriend 
Claudio Lenotti. Proost, santé en cheers op de toekomst. Graag tot 
ziens in onze winkel!” 

ALEXANDERHOEVE KAAS
079 - 361 81 00 / 06 - 129 667 73
rokkeveen@alexanderhoevekaas.nl

  Alexanderhoeve-rokkeveen
www.alexanderhoevekaas.nl
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Verenigingendag

ZATERDAG 7 SEPTEMBER 
12.00 - 16.00 uur

VERENIGINGENDAG

ZATERDAG 14 SEPTEMBER
12.00 en 16.00 uur

LIVE MUZIEK

ZATERDAG 14 SEPTEMBER
START BUURMAN & BUURMAN  

KLEURWEDSTRIJD

ZATERDAG 21 SEPTEMBER
12.00 en 16.00 uur

LIVE MUZIEK

ZATERDAG 28 SEPTEMBER
12.00 & 14.00 uur

ROKKEVEEN IN DE SPOTLIGHTS 
modeshows met de nieuwste trends & hapjes

WOENSDAG 9 OKTOBER
14.00 en 17.00 uur

KIDS JUBILEUM DAG 
bezoek Buurman & Buurman,  

popcorn & suikerspin &  
prijsuitreiking kleurwedstrijd

VRIJDAG 11 OKTOBER
13.30 en 17.30 uur

ROKKEVEEN OUDERWETS GEZELLIG
muziek, prosecco, petit fours  

en prijsuitreiking kanskaartenactie

ZATERDAG 12 OKTOBER
12.00 en 17.00 uur

JUBILEUM KNALFEEST
met Samantha van Steenwijk,  

DJ Mike Peterson, Popkoor Joint Venture

VerenigingendagVerenigingendag
ZATERDAG  

7 SEPTEMBER

START  

KANSKAARTENACTIE

WIN WEKELIJKS  

€ 25,- SHOP TEGOED

Vers en gezond eten kan 
gewoon écht lekker zijn!

Cuts & Colours, 
de naam zegt het al!

“Vlak na de renovatie van Winkelcentrum Rokkeveen startte De 
Goudreinet Zoetermeer in de VersPassage,” vertelt filiaalmanager 
Marco Schaareman. “Naast de traditionele groenten- en fruitafdeling 
bieden wij ook een breed assortiment ongebrande noten, zuidvruchten, 
gedroogd fruit, vers gemaakte smoothies, salades en maaltijden. Vers 
stralen we uit door de productpresentatie. Neem bijvoorbeeld onze 
maaltijdsaladebar. Dat is écht een hit. Tijdens de kantoorpauzes staat 
hier dagelijks een rij liefhebbers. Verder kun je alles naar behoefte zelf 
pakken. Eén tomaat, 75 gram rauwkost, drie Indische gehaktballen? 
Natuurlijk! Bij ons ervaar je dat gezond eten écht lekker kan zijn! Tot 
slot stimuleren wij onze klanten om verpakkingsvrij te winkelen.”

Het hippe concept Cuts & Colours past perfect in Winkelcentrum 
Rokkeveen. Waarom het zo hip en happening is? Cuts & Colours biedt 
klanten een no-nonsense haarbeleving, met en zonder afspraak, voor 
een aantrekkelijke prijs.

Geen zin om te wachten, maar wil je wel zekerheid van een tijd en 
plek? Kies dan voor de innovatieve online check-in service. Direct bij 
het inchecken zie je de prijs van de behandeling. Wel zo overzichtelijk.
“Onze topstylisten en kleurexperts volgen regelmatig trainingen over 
de laatste trends”, vertelt Chantal Droog van Cuts & Colours. “We 
gaan komende jaren ons merk nóg sterker op de markt zetten. Cuts 
& Colours is the place to be!”

DE GOUDREINET ZOETERMEER 
079 - 303 01 14
goudreinetzoetermeer@gmail.com
www.degoudreinet.nl

CUTS & COLOURS
079 - 361 11 22
rokkeveen@cutsandcolours.nl
www.cutsandcolours.nl

Pearle zorgt 
voor happy eyes

Je beseft het niet dagelijks, maar goed kunnen zien is ontzettend 
belangrijk. Pearle Opticiens biedt de beste zorg voor je ogen. In 
november 2015 opende een vestiging van Pearle in Winkelcentrum 
Rokkeveen. “Wij zorgen ervoor dat ogen de mooiste monturen en de 
beste contactlenzen dragen, geselecteerd door onze gediplomeerde 
experts”, vertellen Yvonne Sloof en Sven Dobbeleir van Pearle. “Wij 
staan altijd klaar om klanten zo goed mogelijk te helpen. En bieden 
een scherpe prijs en garanderen 100% tevredenheid.”
 “Wat ons vak leuk maakt, is dat je kennis maakt met de klant, op zoek 
gaat naar een leuk montuur en vooral luistert naar de wensen van de 
klant. Een oogmeting uitvoeren, samen de glazen uitzoeken, de bril 
inslijpen en dan de glimlach van de klant die in de spiegel kijkt naar 
zijn of haar nieuwe bril. Dat zijn voor ons de mooiste momenten.”

PEARLE OPTICIENS
079 - 206 00 09
fil571@pearle.nl
www.pearle.nl



Gezond van binnen resul-
teert in stralend van buiten!

Even naar Primera! 
Waarom niet?

Wij van Jumbo maken 
uw beleving compleet!

Bloemen houden van 
mensen. Haal ze in huis!

“Met meer dan 1300 gezondheidswinkels in zestien landen is Holland 
& Barrett absoluut trendsetter,” vertelt filiaalmanager Gabriëlla Ghinea. 
“In deze hectische wereld hebben mensen steeds meer behoefte aan 
innerlijke en uiterlijke verzorging op basis van natuurlijke producten. 
We zien dat mensen bewust kiezen voor een gezonde levensstijl. Je 
bent namelijk wat je eet!” 

“Gezond zit in de genen van onze deskundige medewerkers. Zo gaan 
wij altijd het gesprek aan. Hoe lang heb je bijvoorbeeld ergens last 
van en wat is er al door een specialist aan gedaan? We willen persoon-
lijk en veilig adviseren. Zo is er altijd een (assistent-)drogist aanwezig. 
Wanneer kies jij voor gezond en fit?” 

Bijna twintig jaar werkte Stefan Verroen bij Boekhandel de Watertoren 
die hij in 2002 van zijn ouders overnam. “De vraag naar boeken liep 
terug en voor de renovatie van het winkelcentrum besloot ik het 
roer om te gooien door me aan te sluiten bij Primera, een landelijke 
winkelketen voor en door zelfstandige ondernemers,” vertelt Stefan. 
“Samen sta je immers sterk!”  
“Primera Rokkeveen heeft de uitstraling van een buurtwinkel met 
een zeer uitgebreide assortiment dat o.a. bestaat uit wenskaarten, 
postzegels, tijdschriften, boeken, dagbladen, tabak, Staatsloten, Lotto, 
school- en kantoorartikelen, beltegoed, telefoonaccessoires en cartrid-
ges. Ook kun je hier kiezen uit meer dan 100 cadeaukaarten die we 
natuurlijk gratis en feestelijk inpakken. Het voelt hier gewoon goed!”

“Jumbo. De vestiging in Winkelcentrum Rokkeveen is vanaf de start 
in 2015 een groot succes,” vertelt filiaalmanager Onur Arpacay. ”De 
laagste prijzen, het grootste assortiment en de beste service vormen 
de basis van onze succesformule ook wel Jumbo’s 7 zekerheden 
genoemd. Wie kent “Vierde in de rij, boodschappen vrij” niet?” 

“Wijkt de prijs af bij de concurrent? Dan passen wij de prijs aan en 
krijgt de klant het product gratis. Keiharde garanties die resulteren in 
100 % tevreden klanten waar we een warme band mee creëren. Zo 
komen enkele oudere klanten op donderdag boodschappen doen 
onder begeleiding van onze medewerker Nicoline. Samen brengen 
ze uiteindelijk de boodschappen thuis. Een kwestie van service!” 

“Gelukkig houden mensen ook van bloemen. Iedere dag bedenken 
we met veel plezier en gevoel prachtige bloemencreaties voor ieder 
budget. Niet voor niets is Bloemsierkunst Van Baar al ruim 55 jaar een 
begrip in de regio Zoetermeer,” vertelt Stephanie van Baar. “Daarbij 
is Winkelcentrum Rokkeveen natuurlijk een perfecte locatie waar de 
ondernemers met hart voor hun zaak elkaar versterken.”
“Als gecertificeerde bloembinders zijn wij ook specialisten in bruids-
werken en rouwbloemstukken. Emotionele momenten verdienen nu 
eenmaal bijzondere creaties. Wij vertalen die emoties in onvergetelijke 
bloemwerken. Altijd persoonlijk in verschillende stijlen: van modern 
tot traditioneel. Tot slot hebben we leuke cadeauartikelen, trendy 
woonaccessoires, vazen, potten, keramiek en glaswerk in huis.”

HOLLAND & BARRETT
079 - 361 57 29
info@hollandandbarrett.nl
www.hollandandbarrett.nl

PRIMERA ROKKEVEEN
079 - 361 67 09
rokkeveen@primeranet.nl
www.primera.nl

JUMBO ROKKEVEEN
079 - 361 17 32
info@jumbo.com
www.jumbo.com

BLOEMSIERKUNST VAN BAAR
079 - 361 64 62
vanbaarbloemen@yahoo.com
www.bloemsierkunstvanbaar.nl



‘Bij ons draait alles om 
extra service voor de klant’

‘Blij als klanten met 
een glimlach vertrekken’

Dé Dierenboetiek staat 
elke dag voor je klaar

Rokkeveen Stomerij en Kleding-
reparatie is er nog steeds!

Nederland is een 
fietsland en dat is te 
merken aan het aantal 
fietsenwinkels. Bas 
Tweewielers in Winkel-
centrum Rokkeveen 
onderscheidt zich 
echter door zijn 
servicegerichtheid.
Uiteraard kun je een 
nieuwe (elektrische) 
fiets of tweedehands 
fiets bij Bas Tweewie-
lers kopen. Ook voor 
alle mogelijke onder-
delen voor de fiets 
moet je bij Bas zijn. 
Hetzelfde geldt voor 
verzekeringen, repara-
tie en onderhoud van 
alle merken. Voor 
kleine reparaties is er een zelfs een snelservice zodat je weer snel op 
weg kunt. “We kunnen fietsen ook ophalen en bij reparatie staat er 
een leenfiets klaar”, vertelt Bas. In de winkel staan fietsen van merken 
als Giant, Van Dijck en Cortina. De kinderfietsen zijn van het merk 
Alpina. “Maar we kunnen fietsen van elk merk leveren als de klant dat 
wil. Bij Bas Tweewielers draait alles om extra service voor de klant.”

Schoenen kapot of sleutels kwijt? Schoenmakerij De Uitkomst doet 
wat de naam zegt. De Uitkomst is gildemeester en gebruikt bij schoenen 
de originele materialen en reparaties van Van Lier, Van Bommel, 
Greve en Santoni. Ditzelfde geldt voor Engelse topmerken als Crockett 
& Jones, Church’s en Loake.De schoenmakerij en sleutelspecialist 
in Winkelcentrum Rokkeveen is hét adres voor het repareren van 
(orthopedisch) schoeisel, paardrijlaarzen en tassen. Maar ook voor 
de verkoop van schoenen, lederwaren en onderhoudsmiddelen. Daar-
naast is slijpwerk en het bijmaken van (gebroken) sleutels en auto-
sleutels mogelijk. “Ik word blij als ik mensen met een glimlach bij ons 
de deur uitgaan met gerepareerde schoenen, slippers, riemen, sloffen, 
sleutels of fournituren”, aldus Pascal Govaars van De Uitkomst.

Dé Dierenboetiek is de enige dierenspeciaalzaak van Zoetermeer 
die 7 dagen per de week voor je klaar staat. Het team staat door 
meer dan 25 jaar ervaring elke dag voor je klaar. Of het nu gaat om 
verzorging, opvoeding, bestrijding van vlooien of voedingsadvies; 
de medewerkers nemen de tijd om al jouw vragen vakkundig te 
beantwoorden. Die passie, gedrevenheid en klantvriendelijkheid is 
kenmerkend voor de dierenspeciaalzaak. Dé Dierenboetiek is de 
specialist in natuurlijke (vlees)voeding voor hond en kat. Alles is in huis 
voor jouw huisdieren. Van voeding, verzorging, medicijnen, slaap-
accessoires, krabpalen, halsbanden tot en met speeltjes. Elke week 
wordt het assortiment, ook voor konijnen en knaagdieren, vernieuwd. 
Bovendien bezorgt Dé Dierenboetiek gratis vanaf 25 euro in Zoetermeer 
op maandag, woensdag en vrijdag tussen 17.00 en 19.00 uur.

Bijna elke dag kijken mensen verbaasd naar binnen bij Rokkeveen 
Stomerij en Kledingreparatie. Hét adres voor stoomgoed en kleding-
reparaties is namelijk verhuisd naar de andere kant van Winkelcentrum 
Rokkeveen, naast Bas Tweewielers. 
Rokkeveen Stomerij en Kledingreparatie is nu drie keer zo groot en 
kan binnen 2 werkdagen bijna alle soorten kleding reinigen. Ook kun 
je er terecht voor het laten reinigen van onder meer dekbedden, 
dekens, slaapzakken, kussens, gordijnen, leer en suède.
Voor reparaties als het inzetten van een nieuwe voering of ritsen en het 
korter of langer maken van kleding ben je ook bij Pinwei aan het juiste 
adres. Zakenlui uit de buurt brengen vaak even tijdens de lunchpauze 
hun pantalon of kostuum voor een reparatie of stoombeurt. Ideaal!

BAS TWEEWIELERS
079 - 303 01 80
info@bastweewielerszoetermeer.nl
www.bastweewielerszoetermeer.nl

SCHOENMAKERIJ DE UITKOMST
079 - 362 81 47
info@schoenmakerijdeuitkomstzoetermeer.nl
www.schoenmakerijdeuitkomstzoetermeer.nl

DIERENBOETIEK ROKKEVEEN
079 - 342 14 14
contact@dedierenboetiek.nl
www.dedierenboetiek.nl

ROKKEVEEN STOMERIJ 
EN KLEDINGREPARATIE
079 -  361 71 24



Everybody (h)appie? Wanneer 
komt u weer hamsteren? 

Ontdek je eigen smaak-
profiel bij Gall & Gall!

Persoonlijke verzorging is 
voor iedereen betaalbaar!

Hema maakt ons dagelijks 
leven gemakkelijker en leuker!

“Albert Heijn is al 130 jaar dé supermarkt voor iedereen. Dagelijks 
vullen bijna 900 winkels en 74 AH To Go’s vijf miljoen borden. Alledaagse 
en bijzondere boodschappen zijn betaalbaar en bereikbaar,” vertelt 
filiaalmanager Anne de Been. “Albert Heijn Rokkeveen is inmiddels 
25 jaar een echte buurtsupermarkt waar je tijdens het winkelen ook 
van een kopje koffie of thee aan onze stamtafel kunt genieten.” 

“Uiteraard zorgen onze betrokken, klantvriendelijke en vertrouwde 
medewerkers voor een prettige shopervaring. Verder is ons assortiment 
na de verbouwing in 2015 fors uitgebreid. Ook is het gemak van de 
zelfscan met de zelfscanner of mobiel al volledig ingeburgerd. Zo 
draagt Albert Heijn graag bij aan een gezellig winkelcentrum!”

“Gall & Gall zit al vanaf het begin in het mooiste winkelcentrum van 
Zoetermeer en de afgelopen 25 jaar hebben we niet stil gezeten!” 
vertelt winkelmanager Robin Wilderom. “We zijn inmiddels de groot-
ste drankenspecialist van Nederland. Verder kun je op onze website 
24 uur per dag terecht voor het complete drankenassortiment. Bestel 
je voor 22.00 uur, dan kun je jouw bestelling de volgende dag ophalen 
in onze winkel.”
“Toe aan een persoonlijk smaakprofiel voor de lekkerste wijnen? 
Ontdek jouw wijnsmaak binnen één minuut en ontvang twee wijn-
kortingsbonnen van 25 %. Met een persoonlijk smaakprofiel vind je 
voortaan altijd online of in de winkel welke wijnen inclusief smakelijke 
gerechten bij jou passen!”

100 jaar Etos! Al sinds 1919 weet Etos (Eendracht, Toewijding, Over-
leg en Samenwerking) wat klanten willen. De focus ligt op persoonlijk 
en deskundig advies op het gebied van beauty, gezondheid en per-
soonlijke verzorging. Niet voor niets werd Etos in 2018 voor de 7e 
keer verkozen tot de Beste Drogist van Nederland. “Na de verbou-
wing van het winkelcentrum veranderde de DIO-drogisterij in Etos,” 
vertelt winkelmanager Koen de Koning. 
“We kunnen nu nog beter inspelen op de consumentenbehoefte door 
een zeer breed assortiment tegen aantrekkelijke prijzen. Bovendien is 
er altijd een gecertificeerde drogist aanwezig. Het is hier gezellig druk 
door de diversiteit aan goede winkels. Eigenlijk is dit winkelcentrum 
net als Etos altijd vernieuwend.”     

De geschiedenis De Hollandsche Eenheidsprijzen Maatschappij 
Amsterdam, afgekort HEMA, start in 1926. Tegenwoordig zijn er 
meer dan 750 winkels in negen landen, met 19.000 werknemers die 
wekelijks meer dan zes miljoen bezoekers bedienen. In augustus 2017 
opende HEMA haar deuren in Winkelcentrum Rokkeveen. “Naast 
rookworst en tompouces zijn alle HEMA-producten zeer herkenbaar. 
Echt HEMA staat voor unieke functionele ontwerpen, kwaliteit en 
betaalbaarheid,” vertelt verkoopmedewerker Alexandra van den 
Heuvel.  “Verder beschouwen we HEMA Rokkeveen als onze winkel 
met overzichtelijke afdelingen. Een kwestie van shopbeleving en het 
bieden van meer inspiratie. HEMA past dan ook perfect in dit knusse 
winkelcentrum. We hebben contact met onze klanten en dat voelt goed!”       

ALBERT HEIJN
079 - 361 67 58
info@ah.nl
www.ah.nl

GALL & GALL
079 - 361 68 57
info@gall.nl
www.gall.nl

ETOS
079 - 361 68 54
info@etos.nl
www.etos.nl

HEMA ROKKEVEEN
079 - 20 60 008
hemaklantenservice@hema.nl
www.hema.nl
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Rokkeveen, winkelcentrum naar mijn smaak!

Verenigingendag

ZATERDAG 7 SEPTEMBER 
12.00 - 16.00 uur

VERENIGINGENDAG

ZATERDAG 14 SEPTEMBER
12.00 en 16.00 uur

LIVE MUZIEK

ZATERDAG 14 SEPTEMBER
START BUURMAN & BUURMAN  

KLEURWEDSTRIJD

ZATERDAG 21 SEPTEMBER
12.00 en 16.00 uur

LIVE MUZIEK

ZATERDAG 28 SEPTEMBER
12.00 & 14.00 uur

ROKKEVEEN IN DE SPOTLIGHTS 
modeshows met de nieuwste trends & hapjes

WOENSDAG 9 OKTOBER
14.00 en 17.00 uur

KIDS JUBILEUM DAG 
bezoek Buurman & Buurman,  

popcorn & suikerspin &  
prijsuitreiking kleurwedstrijd

VRIJDAG 11 OKTOBER
13.30 en 17.30 uur

ROKKEVEEN OUDERWETS GEZELLIG
muziek, prosecco, petit fours  

en prijsuitreiking kanskaartenactie

ZATERDAG 12 OKTOBER
12.00 en 17.00 uur

JUBILEUM KNALFEEST
met Samantha van Steenwijk,  

DJ Mike Peterson, Popkoor Joint Venture

VerenigingendagVerenigingendag
ZATERDAG  

7 SEPTEMBER

START  

KANSKAARTENACTIE

WIN WEKELIJKS  

€ 25,- SHOP TEGOED

‘Winkelcentrum heeft belang-
rijke plaats, net als D-reizen’

D-reizen is uitgegroeid tot een vertrouwd gezicht in Winkelcentrum 
Rokkeveen. Tijdens het winkelen even langs D-reizen, een reisgids 
oppikken en enkele dagen later boeken. “Het is een vertrouwd win-
kelcentrum voor de hele wijk en ook geliefd onder andere wijken van 
Zoetermeer. De dagelijkse boodschappen zijn hier te doen, een aan-
tal speciaalzaken zijn aanwezig en wij zijn daar met onze vakantie-
winkel een mooie aanvulling op. Rokkeveen voelt als dorp. Mensen 
komen graag voor hun producten of, in ons geval, de vakanties”, ver-
telt Astrid Heijboer van D-reizen. D-reizen onderscheidt zich door het 
grote assortiment én de medewerksters. “Chantal Kerver en ik staan 
bij ons trouwe klantenbestand bekend om onze persoonlijke benade-
ring en vele jaren ervaring. Winkelcentrum Rokkeveen zal altijd een 
belangrijke plaats innemen in Zoetermeer, zo ook D-reizen!”
D-REIZEN
079 - 797 19 71
dr1662@d-reizen.nl
www.d-reizen.nl

Astrid Heijboer (l) 
en Chantal Kerver

Dresscode biedt 
betaalbare damesmode

De kracht van Dresscode Fashion ligt volgens eigenaar Esli in het feit 
dat niet alleen constant op de laatste mode, maar ook op de weers-
verwachting wordt ingespeeld. Hierdoor weten de klanten altijd wel 
iets van hun gading te vinden. 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. Elke week 2 á 3 keer 
nieuwe collectie. Doorgaans is alles in de winkel niet 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. 
Dresscode vindt u binnen in het centrum tegenover de Jumbo en is 
6 dagen per week vanaf half 10 geopend en maandag vanaf 11.00 uur.

DRESSCODE
079 - 360 85 41

  Dresscode fashion stores

Kijk voor alle informatie op
www.rokkeveen.nl en houdt 

onze Facebookpagina in de gaten.

Rokkeveen,
winkelcentrum

naar mijn smaak!
www.rokkeveen.nl

Nathaliegang 1, Zoetermeer
  winkelcentrumrokkeveen





Blokker heeft 
het in huis!

Ontdek briljante keuzes 
bij Juwelier Doesburg!

Voor welke zoete 
verleidingen zwicht jij?

Het is eigenlijk elke 
dag zomer bij Zinn!

“Van IJzer- en Houtwarenwinkel in 1896 naar dé huishoudspecialist 
van Nederland anno 2019. Naast huishoudelijke artikelen vind je 
bij Blokker alles op het gebied van koken, persoonlijke verzorging, 
wonen, vrije tijd, tuinen, speelgoed en nog veel meer,” vertelt filiaal-
manager Liza de Regt. “Inmiddels zijn we dan ook als Hollandse 
klassieker niet meer weg te denken uit het gemoedelijke Winkel-
centrum Rokkeveen.”
“Klantvriendelijkheid en een prettige sfeer zijn de basis van ons 
succes. Zo nemen we alle tijd voor onze klanten bij hun zoektocht 
naar goede en betaalbare artikelen. Dus ben je op zoek naar de 
beste vloerwisser, een koffiezetapparaat of een ander huishoudelijk 
product? Wij helpen je graag. Blokker heeft het in huis!”

Kees Doesburg. Jarenlang had hij een goedlopende juwelierswinkel in 
Nootdorp. Leegstand rondom zijn bedrijf dreef hem naar een andere 
locatie. Sinds juni ’18 is hij dé juwelier van Winkelcentrum Rokkeveen. 
Hoe bevalt het? ”De positieve uitstraling van klanten en collega’s 
voelt als zeer goed. Ik heb het écht naar mijn zin hier.” 

“Verder bereik ik door het finetunen van mijn collecties sieraden 
en horloges een veel breder publiek. Van jong tot oud. Bijzondere 
momenten vragen nu eenmaal om bijzondere sieraden. Zo presenteren 
we o.a. sterke, stoere en chique merken zoals Antverpia, Eclat, 
Coeur de Lion, Silk, Zinzi en Tommy Hilfiger. Voor iedereen het 
juiste sieraad, is een kwestie van aandacht en meedenken.”

“Eigenlijk hebben we vanaf de start in 2009 de beste patissiers en 
chocolatiers verenigd in C‘est Bon Bon,” vertelt eigenaar Sen Ramautar. 
“We focussen ons volledig op delicatessen zoals Bossche Bollen, 
gebak van Bohemen, appeltaart van Dudok, bonbons van Leonidas, 
Albert en Boulanger en relatiegeschenken. Binnenkort nemen we ook 
de hazelnootslagroomtaarten van Maison Kelder in ons assortiment 
op.”
“Na de metamorfose van het Winkelcentrum Rokkeveen in 2015 is 
onze winkel naar het midden verplaatst. Hierdoor werd de “loop” 
aanmerkelijk beter. We zien de toekomst op deze locatie dan ook 
met veel vertrouwen tegemoet. Alle ondernemers staan hier namelijk 
garant voor goede kwaliteit en prima service.”

Maestro di gelato. 
Sinds drie jaar is Zinn 
dé ijssalon & espres-
sobar van Zoetermeer. 
Bolletjes Italiaanse 
passie in verschillende 
kleuren en smaken. 
Van classics zoals 
pistache, vanille, 
stracciatella en kokos 
t/m specials als choco-
lade 80%, brownie en 
strawberry of vijgen 
cheesecake. “Het 
dagelijks zelfgemaakte 
ijs komt rechtstreeks 
en vers uit onze ijs-
studio in Nootdorp,” 
vertelt bedrijfsleider 
Kavita. “Bovendien 
zijn we door de ijs-
universiteit Carpigiani 
Bologna gecertificeerd. Een productieproces dat resulteert in het beste 
Italiaanse ijsconcept. Zo gebruiken we uitsluitend pure ingrediënten, 
vers fruit, geen ijsaroma’s of geconcentreerde sappen. Verder ser-
veren we o.a. ontbijtjes, smoothies met 100% fruit, Senza thee, Illy 
Coffee, poffertjes, panini, flammkuchen en heerlijke pancakes. Al Zinn?”  

BLOKKER
079 - 361 72 27
info@blokker.nl
www.blokker.nl

JUWELIER DOESBURG
079 - 361 90 83
info@juwelier-doesburg.com
www.juwelier-doesburg.com

C’EST BON BON 
079 - 361 62 49
chocola@cestbonbon.nl

  CEST-Bon-Bon

ZINN IJSSALON & ESPRESSOBAR
06 - 245 10 730
rokkeveen@zinnicecream.nl
www.zinnicecream.nl  •    @zinnrokkeveen maestro di gelato 

espressobar

ijssalon



Exclusieve kinderkleding 
op het mooiste plekje

De modebewuste 
vrouw shopt hier

Dorell: Schoenen en meer 
voor heel het gezin

Mannen, hier kunnen 
jullie perfect terecht!

Boetiek Baloe heeft één van de mooiste plekken van Winkelcentrum 
Rokkeveen. De kledingwinkel zit aan het plein, in het hart van het 
centrum. “We hadden niet een mooiere plek kunnen wensen”, zegt 
Leonie van Rijn, al sinds 1997 de drijvende kracht achter de boetiek. 
Boetiek Baloe staat voor betaalbare eigentijdse baby- en kinder-
kleding vanaf maat 44 tot en met 140/146 en heeft merken als Feetje, 
Dirkje, DJ Dutchjeans, Jubel, Sturdy, Blue Seven, 4-president en 
BESS. “In Zoetermeer zijn wij de enige die deze merken verkoopt. 
Van de merken Feetje, Jubel en Sturdy hebben wij zelfs de gehele 
collectie.” Ook kun je bij de boetiek terecht voor betaalbare cadeau-
tjes, zoals houten puzzels, speelgoed, fotolijstjes met teksten, 
slabbers en knuffels.

Modebewust, gezellig, service, betaalbaarheid en kwaliteit. Dat is 
Mooonz in enkele eigenschappen beschreven. Mooonz Womenswear is 
dé kledingwinkel voor de modebewuste vrouw. Geisha, Cecil, Dreamstar, 
Enjoy, NED, Street One en Gafair. Dagelijks ontvangt Mooonz nieuwe 
leveringen van deze merken, waardoor er altijd leuke nieuwe artikelen 
in Winkelcentrum Rokkeveen te vinden zijn. “Al vanaf de eerste dag, 
nu 25 jaar geleden, dat we onze winkel opende voelt Winkelcentrum 
Rokkeveen als thuis”, zegt Monique Pieterse van Mooonz. Bij Mooonz 
is het altijd de moeite waard om even naar binnen te lopen voor nieuwe 
ideeën of kledingadvies. “Wij maken het verschil met onze merken en 
goede service. Wij adviseren graag en krijgen veel positieve reacties 
van onze trouwe klanten, die al jaren dagelijks in onze winkel komen.”

Op zoek naar schoenen in Winkelcentrum Rokkeveen? Dan kom je al 
snel uit bij Dorell Shoes & More. Al bijna 9 jaar een modieuze schoenen-
zaak voor heel het gezin, met een uitgebreide jeugd- en damescollectie, 
een uitgebalanceerd assortiment herenschoenen en een ruime keuze 
aan modieuze kinderschoenen. Ook heeft Dorell leuke accessoires 
zoals tassen, portemonnees, sjaaltjes en sieraden. Daarnaast is er een 
ruime keuze aan woonaccessoires. “Omdat we zelf in de winkel staan 
kennen we de behoefte van onze klanten”, vertellen Dorien Willems 
en Ellen Gielisse (vandaar de naam Dorell). “Dit is erg belangrijk. Wij 
houden daar met onze inkoop rekening mee en kunnen ook de laatste 
trends volgen. Zeker omdat we klanten hebben in alle leeftijden. 
Velen kwamen zelf als kind binnen en komen nu met hun eigen 
kinderen schoenen kopen. Wij zien hele families groeien.”

Er zijn veel kledingwinkels voor vrouwen in Winkelcentrum Rokkeveen 
te vinden. Nederlof Mode is er echter al bijna 15 jaar voor de mannen 
uit de regio. Het is the place to be voor de modebewuste man! Nederlof 
Mode onderscheidt zich door passie voor het modevak, het passende 
advies, de persoonlijke contacten en de kwaliteit van de collecties. “De 
contacten met de klanten, maar ook het uitzoeken van de collecties, 
het presenteren van de kleding en vele andere facetten van het onder-
nemen, geven veel arbeidsvreugde”, vertelt Casper Nederlof. Elk 
seizoen stelt Nederlof Mode zorgvuldig de eigentijdse collectie samen, 
geïnspireerd door de bezoeken aan de grote modebeurzen in Europa. 
Nederlof Mode showt stijlvolle mode voor mannen. Neem eens een 
kijkje in de winkel, op de website of Facebookpagina van Nederlof Mode!

BOETIEK BALOE KINDERKLEDING
079 - 362 04 96
info@boetiekbaloe.nl
www.boetiekbaloe.nl

MOOONZ WOMENSWEAR
079 - 362 027 2
info@mooonz.nl

  Mooonz

DORRELL SHOES
079 - 361 5843
info@dorellshoes.nl
www.dorellshoes.nl

NEDERLOF MODE VOOR MANNEN
info@nederlofmode.nl
www.nederlofmode.nl

  Nederlof Mode



100% garantie op mooi 
haar dankzij Hizi Hair

Je totaaloutfit 
scoor je bij LAPAJA

Deze opticien staat voor 
kennis, kunde en vaardigheid

TUI zorgt altijd 
voor een smile

Al twee jaar op rij is Hizi Hair Zoetermeer verkozen tot beste Hizi 
Hair-salon van Nederland. Het geheim? “Iedereen is anders en daarom 
zorgen wij met onze professionele haarstylisten altijd voor een advies 
en behandeling op maat. Onze haarstylisten worden continu getraind 
en zijn op de hoogte van de laatste trends en technieken”, zegt Sacha 
Güzeler van Hizi Hair. Bij Hizi Hair wordt er altijd een prijsafspraak 
gemaakt, zodat je achteraf niet verrast kan worden. Ook geeft de 
salon 100% garantie op mooi haar en de producten! Met de Hizi 
Hair Card krijg je 10% korting op je behandeling en 30% korting 
op producten van Kerastase, L’Oréal Professionnel en Olaplex. Zes 
dagen per week kan je zomaar binnenlopen, maar je kan ook een 
afspraak maken via de website van Hizi Hair Zoetermeer.

LAPAJA is al meer dan 12 jaar een kledingwinkel voor de moderne en 
modieuze vrouw. Hier kan je namelijk een totaaloutfit vinden. Niet 
alleen voor kleding kom je bij LAPAJA, maar maak je look ook af met 
accessoires. Met een ketting, armband, sjaal, riem of tas, maar ook 
voor de juiste schoenen.
In de winkels vind je de merken Esprit, QS designed by, Jacqueline de 
Yong, Tramontana, Street One, Para Mi en Gipsy. “Dagelijks komt er 
nieuwe collectie binnen, wat altijd een reden is om even binnen te 
komen. Met onze klanten in het achterhoofd doen we de inkopen 
om ervoor te zorgen dat we weer zo’n leuk mogelijke collectie samen-
stellen. En om de perfecte outfit te vinden geven wij graag goed en 
eerlijk advies”, aldus Patrick en Jacquelien Bosma van LAPAJA.

Kennis, kunde en vaardigheid. Daar staat Jansen Opticiens al 25 jaar 
bekend om. Bij Jansen Opticiens werken uitsluitend gediplomeerde 
optometristen, opticiens en contactlensspecialisten. Het team van 
Jansen Opticiens bestaat uit twee receptionistes, vier opticiens, drie 
optometristen (uniek in de regio) en een contactlensspecialiste. De 
opticiens doen een uitgebreide oogmeting, meten jouw glazen aan en 
zorgen in de eigen werkplaats dat jouw bril tot in de puntjes verzorgd 
wordt afgeleverd. De contactlensspecialisten meten contactlenzen 
aan, controleren de lenzen periodiek en geven passend advies. Jansen 
Opticiens biedt naast optische hulpmiddelen ook optometrische 
dienstverlening aan. “Het is fijn om visuele problemen van onze klan-
ten te verbeteren. Waarbij we het modische aspect kunnen combine-
ren met het ambacht en het klinische”, aldus Willem-Jan en Jip Jansen.

Het is alweer 4,5 jaar geleden dat TUI zich vestigde in Winkelcentrum 
Rokkeveen. Sindsdien heeft het team van TUI voor veel Zoetermeerders 
een onvergetelijke reis verzorgd. “Onze klanten zijn enorm blij dat wij 
een uitgebreid aanbod hebben, werken met advies op maat en de va-
kantie compleet maken door ook te denken aan bijvoorbeeld tolvignet-
ten, excursies en parkeren op luchthavens”, vertelt reisbureaumanager 
Sharella. “Als grootste reisorganisatie van Nederland hebben wij onze 
eigen vliegtuigen, hotels, reisbureaus en daarnaast zijn wij ook de tour-
operator.” TUI is constant bezig met een ultieme klantbeleving. Dit 
begint al in de winkel met de interactieve schermen. “Door onze klant 
te leren kennen, kunnen wij het beste aanbod beloven en waarmaken. 
We zien veel van de wereld, maar het mooiste aan ons werk is wanneer 
wij onze klanten de winkel zien verlaten met een TUI-smile!”

HIZI HAIR
079 - 363 07 91
sguzeler@hizihair.nl
www.hizihair.nl

LAPAJA
079 - 362 08 46
www.lapaja.nl

JANSEN OPTICIENS
079 - 362 03 62 
info@jansenopticiens.nl
www.jansenopticiens.nl

TUI
079 - 316 59 43
zoetermeerrokkeveen@tui.nl
www.tui.nlWOMAN WEAR



‘Onderschat de sociale 
functie van de kapsalon niet’

Zeeman. Zo eenvoudig 
kan het zijn!

De Modefabrique: kleding- 
zaak en lunchroom in één

Langer jong, mooi en 
gezond dankzij Beaudini

Charlie Hairstyling is een begrip in Winkelcentrum Rokkeveen. 
Eigenaar Henk de Weijer is er trots op dat hij de langstzittende 
ondernemer in het winkelcentrum is, al vanaf 1 maart 1992.
Vele jaren later is bij Charlie Hairstyling de werkwijze flink veranderd. 
De haarstylisten zijn zelfstandig ondernemer. “Iemand die dus graag 
wilt dat je tevreden terugkomt, ook omdat de haarstylist daar zelf 
belang bij heeft. Bij ons word je dus door de ‘baas’ zelf geholpen”, 
zegt Henk, die nog ruimte heeft voor nieuwe zzp’ers. 
“Onderschat ook onze sociale functie niet. Je praat niet alleen maar 
over haar en shampoos. Een van de belangrijke taken van onze 
kappers is goed luisteren en eventueel adviseren. Dat gaat veel 
verder dan kapsels.”

Zeeman heeft meer dan 1300 winkels en jaarlijks 70 miljoen tevreden 
klanten in Nederland, België, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk. 
Ook in het totaal gerenoveerde Winkelcentrum Rokkeveen is Zeeman 
inmiddels een vertrouwd gezicht. Wat is de succesformule? Eigenlijk 
is de kracht van Zeeman samen te vatten in twee woorden: goed & 
goedkoop. 
Dat geldt voor het gehele assortiment. Van basiskleding voor het 
gezin t/m het huishoudtextiel. Het zijn gewoon goede producten van 
uitstekende kwaliteit voor de laagst mogelijke prijs waarbij respect 
voor mens en milieu hoog in het vaandel staat. Tot slot kijken we door 
de bril van onze klanten om scherp te blijven. Zeeman. Zo eenvoudig 
kan het zijn!

Mode, eten en drinken staat er onderaan het logo van De Modefabrique. 
Die drie gaan perfect samen in de nieuwe winkel van Sharon Posthuma-
van Leeuwen. Terwijl de vrouwen shoppen, genieten de mannen van 
een hapje en drankje. Van maat 36 tot en met maat 48, Sharon heeft 
met De Modefabrique voor elke vrouw iets leuks ertussen hangen. 
“We gaan vier keer per week inkopen, dus er is altijd veel nieuwe 
kleding”, laat Sharon weten.
Bij de Modefabrique kun je genieten van onder meer bagels, sand-
wiches, tosti’s en gebakjes. Ook onze high-tea is erg populair. Op 
1 oktober is er zelfs een ladiesnight, van 18.30 tot 21.30 uur. Veel leuke 
aanbiedingen, goodiebags, hapjes en een welkomstdrankje. Like de 
Facebookpagina van De Modefabrique voor dagelijkse updates!

Al veertig jaar lang is Diana van den Boogaard gediplomeerd 
schoonheidsspecialiste en al acht jaar huidcoach bij hannah. Sinds 
6 april dit jaar heeft zij in Winkelcentrum Rokkeveen een kleine salon 
voor huidverbetering met persoonlijke aandacht: Beaudini.
Als je je huid regelmatig laat behandelen en thuis goed verzorgt, zie 
je er langer jong, mooier en gezonder uit. In haar salon Beaudini wil 
Diana je bewust maken van de conditie van je huid. Daarom kiest zij 
altijd voor een individuele benadering, want elke huid is uniek!
Diana werkt met het Nederlandse merk hannah, dat gericht is op 
huidverbetering door middel van bindweefselmassage. Na een intake 
en huidmeting wordt samen een behandelplan opgesteld om jouw 
doel te bereiken én blijvend resultaat te behalen.

CHARLIE HAIRSTYLING
079 - 361 64 16
info@charlie-hairstyling.nl
www.charlie-hairstyling.nl

ZEEMAN ROKKEVEEN   
088 - 007 01 62
service@zeeman.com
www.zeeman.com

DE MODEFABRIQUE
06 - 139 336 71
info@demodefabrique.nl
www.demodefabrique.nl

SCHOONHEIDSSALON BEAUDINI
06 - 224 924 64
info@beaudini.nl
www.beaudini.nl



Streel je tong met authen-
tieke Turkse gerechten!

Materialen en inspiratie 
nodig voor je favoriete hobby? 

Iedereen heeft af en toe 
een verwenmoment nodig

Schuif maar lekker aan 
bij Warung Lenne!

De geboren ondernemer Halit Celik bezit al negen jaar een slagerij 
aan de Buytenwegh. Begin september 2015 opende hij in het 
Winkelcentrum Rokkeveen een Turks restaurant met de naam van 
zijn zoon. Restaurant Baran. “Iedereen die hier komt lunchen of 
dineren, ontvangen we buitengewoon gastvrij,” vertelt Halit. 
“Gasten zijn niet alleen enthousiast over de authentieke Turkse 
gerechten, maar genieten ook van de relaxte ambiance.”
“Verder is de wand die het levendige straatbeeld van Instanbul 
toont een echte eyecatcher. Uiteindelijk draait het om de heerlijke 
gerechten zoals kebab, kapsalon, Turkse pizza’s en grillschotels 
die onze koks dagelijks vers bereiden. We serveren eenvoudige 
t/m bijzondere gerechten voor een vriendelijke prijs!”

“Samen met mijn 
vrouw Angela ben ik in 
2005 gestart met de 
verkoop van kralen op 
sieradenbeurzen in 
Nederland ,” begint 
Dennis. “Dat liep goed 
en in 2007 besloten we 
om onze kralenhandel 
uit te breiden met een 
webshop. Daarnaast 
vergrootten we ons 
assortiment aan-
merkelijk met andere 
hobbymaterialen 
zoals Catona haak-
garen, Fimoklei, 
schildermaterialen van 
Talens Amsterdam, 
Pixelhobby, materialen 
voor kaarten en 
feest- kantoor- en 
cadeauartikelen. Drie jaar hebben we in Gouda een goedlopende 
hobbywinkel gehad. We wonen echter in Zoetermeer en in 2018 
kwam deze unieke kans in Winkelcentrum Rokkeveen op ons pad. 
Met 130 m2 hobbymaterialen en het PostNL-postkantoor denken 
wij van toegevoegde waarde te zijn voor het winkelcentrum.”

Even jezelf laten verwennen. Daarvoor ben je bij NLX bij het juiste 
adres in Winkelcentrum Rokkeveen. NLX biedt jong en oud een 
eigentijdse en elegante persoonlijke verzorging van nagels, wimpers 
en wenkbrauwen. “Veel klanten komen voor een verwenochtend of 
-middag, waarbij zij meerdere behandelingen ondergaan. Wij zijn 
laagdrempelig en bij binnenkomst staat de koffie of thee al klaar. 
Bij NLX heeft iedere klant zijn eigen vijlen bij een nagelbehandeling. 
Ook maken wij gebruik van goede gepigmenteerde lakken en dat zie 
je terug in het eindresultaat”, laat Ilona Roumimper van NLX weten. 
Op de overzichtelijke website nlxz.nl kun je gemakkelijk online een 
afspraak inplannen. Daar kan je ook even naar de vele positieve 
recensies kijken. NLX krijgt 5 van de 5 mogelijke sterren!

“Warung betekent in Suriname “Javaans Eethuis”. Thuis noemt 
iedereen me Lenne. Zo is de naam Warung Lenne ontstaan,” vertelt 
Marlêne die in 2015 haar hart volgde met haar eigen eethuis. “Het 
geheim van de authentieke gerechten zit in onze genen. Het op 
smaak brengen van de gerechten doen we met liefde en puur op 
gevoel. Daar hebben we geen weegschaal voor nodig.”
“Alle Surinaamse broodjes, (vegetarische) gerechten en snacks 
bereiden we dagelijks met uitsluitend verse ingrediënten. Tijdens 
de lunchpauzes en ’s avonds (veel afhaal) is het hier altijd gezellig 
druk. Eten en gastvrijheid behoren dan ook bij de Surinaamse cultuur. 
Feestje? Lenne verzorgt graag de catering. Schuif maar lekker aan 
en verras je smaakpapillen!”  

RESTAURANT BARAN
06 - 415 546 95
baranmarketzm@gmail.com
www.baran-zoetermeer.nl

HOBBYWINKEL HET KRALENDORP
06 - 187 772 68
info@kralendorp.nl
www.kralendorp.nl

NLX
06 - 822 491 61
info@nlxz.nl
www.nlxz.nl

WARUNG LENNE
079 - 360 00 82 
www.warunglenne.nl



Genieten van de Oosterse 
keuken bij Golden Garden

Bij SUBWAY zit er altijd 
iets lekkers voor jou tussen

Probeer én geniet van de 
exotische Surinaamse keuken

Even een lekkere snack 
voor de lunch scoren

In Rokkeveen is er maar één plek om van de Oosterse keuken te 
genieten: Golden Garden. Het Chinees, Kantonees en Indisch speciali-
teitenrestaurant is al 25 jaar gevestigd in Winkelcentrum Rokkeveen 
en staat dan ook goed bekend bij buurtbewoners. In het sfeervolle 
restaurant kan je kiezen uit veel à la carte gerechten, zoals een Chinese-, 
Kantonese-, Indische-, en Szechuan rijsttafel, Szechuan specialiteiten, 
Kantonese specialiteiten en Ti Pan gerechten. Maar er is nog véél 
meer: soepen, kinderschotels, kip-, varkenshaas-, ossenhaas-, 
garnalen-, vis-, vegetarische-, stoofpot-, tjap tjoy-, noodles-, nasi- en 
bami-, eier-, Hollandse- en eend- en kikkerbilletjesgerechten. Wat een 
lijst, hè? Kortom, voor iedereen staat er wel iets lekkers op de menu-
kaart. Ook afhalen en catering voor feesten en partijen is mogelijk!

Iedereen heeft toch weleens een broodje op bij SUBWAY? Het is 
wereldwijd uitgegroeid tot de grootste keten voor belegde broodjes. 
Niet zomaar belegde broodjes, maar zelf samengesteld. Zo zit er 
altijd iets lekkers voor jou tussen!

Op zoek naar een snelle en gezonde maaltijd voor het hele gezin? 
Bij SUBWAY wordt alles bereid met vers gesneden groenten en kan 
de klant zelf de ingrediënten samenstellen. Het brood wordt vers 
gebakken in de winkel. Van deeg tot perfect broodje. Naast broodjes, 
salades en wraps kun je bij SUBWAY ook terecht voor een ontbijtje, 
bijvoorbeeld met een broodje ei en kaas. En elke dag is er een lekkere 
Sub of the Day in de aanbieding!

Bijna iedere Zoetermeerder heeft weleens van Surinaams eten 
genoten. Dat kan in Rokkeveen! Twee jaar geleden opende de 
wethouder Roti Center in het winkelcentrum. Bij Roti Center kun je 
terecht voor warme gevulde broodjes, lunchboxen en uiteraard roti 
of andere avondmaaltijden. Radha Roepan van Roti Center krijgt nog 
vaak klanten binnen die nog nooit een roti, bara of broodje kip kerrie 
hebben gegeten. “Na het eten zijn ze op slag verliefd op de exotische 
Surinaamse keuken”, zegt Radha. “We willen nieuwe Surinaamse 
producten blijven ontwikkelen. Zo kan de klant altijd meer proeven 
van onze heerlijke keuken.” Ideaal voor een lekkere avondmaaltijd, 
verjaardag, werkborrel of afdelingsetentje óf bedrijfscatering op 
kantoor. Roti Center bezorgt ook aan huis of op kantoor!

Om even een broodje 
kroket, kaassoufflé of 
salade tijdens de lunch 
op te pikken, moet 
je in de buurt van 
Rokkeveen bij Cafetaria 
Rokkeveen zijn. Dé 
cafetaria voor jong en 
oud in winkelcentrum 
Rokkeveen voor frites, 
snacks, lunchbroodjes, 
salades, menu’s, (soft)
ijs en milkshakes. 
Cafetaria Rokkeveen is 
er ook voor catering-
diensten bij bedrijven, 
feesten en partijen.
Vijf maanden geleden 
nam Yuele Jin Cafetaria 
Rokkeveen over van 
haar familie. Daar 
heeft zij nog geen 
seconde spijt van ge-
had. Ze geniet ervan om elke dag vrolijke gezichten voorbij zien te 
komen. “Ik ben ook erg blij met het grote aantal gratis parkeerplek-
ken rondom Winkelcentrum Rokkeveen. Dat is erg handig voor de 
zakenlui die doordeweeks langskomen voor bijvoorbeeld een broodje 
frikandel of kroket voor de lunch”, aldus Yuele.

CHINEES, KANTONEES EN INDISCH 
SPECIALITEITENRESTAURANT GOLDEN GARDEN
079 - 362 17 37
www.goldengardenzoetermeer.nl

SUBWAY
079 - 500 16 12
subwayrokkeveen@gmail.com
www.subway.com/nl-nl

ROTI CENTER Rokkeveen
079 - 360 48 50
Roticenter@yahoo.com 

  www.roticenter.eu

CAFETARIA ROKKEVEEN
079 - 361 61 66

Oosterheem (2de filiaal)
Westerschelde 371
070 - 889 61 01



WAT ZIT WAAR?
NLX Nails, Lashes & Brows
Rokkeveen Stomerij 
& Kledingreparatie
Bas Tweewielers
Charlie Hairstyling
Roti Center
Albert Heijn
D-Reizen
Schoenmakerij de Uitkomst
Mooonz Womenswear
LAPAJA mode
TUI Nederland
Boetiek Baloe
C’est Bon Bon
Primera
Gall & Gall
Zinn Rokkeveen
Schoonheidssalon Beaudini
Blokker
Dresscode Fashion Stores
Juwelier Doesburg
Dorell Shoes & More
Nederlof Mode
Hema
Jansen Opticiens
Subway
Zeeman
Dierenboetiek Rokkeveen
Etos
Keurslagerij Reas
Jongerius Bakker
Alexanderhoeve Kaas & Noten
Vishandel Volendam
De Modefabrique
Kralendorp
Pinautomaat ABN AMRO
Cafetaria Rokkeveen
Turks Restaurant Baran
Van Baar Bloemsierkunst
Cuts & Colours
Pearle Opticiens
Holland & Barret
De Goudreinet
Warung Lenne
Jumbo
Hizi Hair Rokkeveen
Golden Garden

1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
PIN
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

ALBERT HEIJN 6
JUMBO 43

MOOONZ WOMENSWEAR 9
LAPAJA MODE 10
BOETIEK BALOE 12
DRESSCODE FASHION STORES 19
DORELL SHOES & MORE 21
NEDERLOF MODE 22
ZEEMAN 26
DE MODEFABRIQUE 33

NLX NAILS, LASHES & BROWS 1
CHARLIE HAIRSTYLING 4
SCHOONHEIDSSALON BEAUDINI 17
ETOS 28
CUTS & COLOURS 38
HOLLAND & BARRET 40
HIZI HAIR ROKKEVEEN 44

SUPERMARKTEN WINKEL CATEGORIEËN

MODE EN ACCESOIRES

PERSOONLIJKE VERZORGING

KEURSLAGERIJ REAS 29
JONGERIUS BAKKER 30
ALEXANDERHOEVE KAAS & NOTEN 31
VISHANDEL VOLENDAM 32
DE GOUDREINET 41

ROTI CENTER 5
ZINN ROKKEVEEN 16
SUBWAY 25
CAFETARIA ROKKEVEEN 35
TURKS RESTAURANT BARAN 36
WARUNG LENNE 42
GOLDEN GARDEN 45

VERS PASSAGE

HORECA

PINAUTOMAAT ABN AMRO PIN

DIENSTVERLENING

ROKKEVEEN STOMERIJ  
& KLEDINGREPARATIE 2
BAS TWEEWIELERS 3
SCHOENMAKERIJ DE UITKOMST 8
C’EST BON BON 13
GALL & GALL 15
JUWELIER DOESBURG 20
JANSEN OPTICIENS 24
DIERENBOETIEK ROKKEVEEN 27
VAN BAAR BLOEMSIERKUNST 37
PEARLE OPTICIENS 39

D-REIZEN 7
TUI NEDERLAND 11
PRIMERA 14
BLOKKER 18
HEMA 23
KRALENDORP 34

SPECIAALZAKEN

HUISHOUDELIJK EN VRIJE TIJD

WWW.ROKKEVEEN.NL

Rokkeveen, winkelcentrum naar mijn smaak!
www.rokkeveen.nl  |  Nathaliegang 1  |  Zoetermeer  |    winkelcentrumrokkeveen


