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COVID-19. Het meedogenloze coronavirus
dat vanaf maart 2020 de wereld beheerst en
ons leven rigoureus ontwricht. We zitten
nog volop in de tweede golf en de feiten
liegen er niet om. Nog steeds komen er
dagelijks duizenden nieuwe besmettingen
bij. Welke lichamelijke schade richt het
coronavirus eigenlijk aan en hoe verloopt
het herstel? We vroegen het aan manueel en
longtherapeut Lisa Spruit die bij SMC
Rijnland Fysiotherapeuten gespecialiseerd is
in de behandeling van ex-coronapatiënten.

INDIVIDUEEL REVALIDATIETRAJECT IS ESSENTIEEL
VOOR OPTIMAAL HERSTEL BĲ EX-CORONAPATIËNTEN!
“Het coronavirus heeft vooral invloed op de
longen en het lijkt erop dat het immuunsysteem
nog niet als normaal functioneert,” vertelt Lisa.
“Corona is dus niet zomaar een griepje en
iedereen kan besmet raken. Van jong tot oud.
Verder constateren we dat de nasleep van het
coronavirus erg lang kan zijn ongeacht de ernst
van de ziekte. Sommige ex-coronapatiënten die
wekenlang op de IC lagen, herstelden redelijk
snel, terwijl andere met milde klachten veel
langer last ondervonden van zeer uiteenlopende
klachten. Vooral heftige vermoeidheidsklachten
spannen de kroon. Daarnaast komen kortademigheid, spierpijn-, gewrichts- en hoofdpijnklachten vaak voor. Klachten die niet alleen
de dagelijkse activiteiten belemmeren, maar
ook werken en sporten praktisch onmogelijk
maken. Na verwijzing van de huis- of longarts,
heb je recht op vijftig behandelingen die dan
vanuit de basisverzekering vergoed worden.”
KLACHTEN & DOELEN IN KAART BRENGEN
“De intake begint met een uitgebreid vragengesprek, zodat we de klachten goed in kaart
kunnen brengen. We vragen niet alleen welke
beperkingen patiënten ondervinden, maar ook
welke doelen ze willen bereiken. Vervolgens
onderzoeken we de ademhaling in rust en

Voor de conditietraining

De intake

onder inspanning. In welke mate wijkt de
ademhaling af van een normale ademhaling?
Tijdens de intake observeren we niet alleen,
maar nemen we ook een looptest af en meten
de saturatie oftewel het zuurstofgehalte van
het bloed. Bij ex-coronapatiënten kan dit
percentage lager zijn dan normaal. Ook checken
we de hartslag die bij inspanning vaak hoger is
dan normaal. Het lichaam moet gewoon harder
werken. We starten dus met een nulmeting,
zodat we na een paar weken kunnen meten
of er verbetering is.”
INDIVIDUEEL REVALIDATIETRAJECT
“Een individueel revalidatietraject
is de basis van het herstelproces.
Niet alleen is het klachtenbeeld
bij iedere patiënt anders,
maar ook wijken de doelen
af. Sommigen zijn al tevreden
met een loopje naar het
winkelcentrum, terwijl
anderen de halve marathon
weer willen lopen. Als
je ernstig ziek bent
geweest, kun je naast
lichamelijke klachten
Lisa Spruit
ook last hebben van

Saturatiemeting

slaapproblemen, verwardheid, geheugen- en
concentratieproblemen en stress. Deze klachten
kunnen gevolgen zijn van COVID-19. Als we
deze symptomen signaleren, kunnen ze door
de nauwe samenwerking met huisartsen en
andere disciplines zoals ergotherapeuten,
diëtisten en psychologen bij het behandelplan
betrokken worden. We starten met ademhalingsoefeningen, zodat normaal ademhalen tijdens
rust en inspanning weer mogelijk is. Tot slot
bouwen we de conditie- en krachttraining
stapsgewijs op. Om terugval te voorkomen,
moet je namelijk niet te snel willen herstellen
en daarom is “luisteren naar je lichaam”
onder deskundige begeleiding essentieel.”

SMC RIJNLAND FYSIOTHERAPEUTEN
Violiervaart 22
2724 VR Zoetermeer
T 079 - 500 17 92
E info@smc-rijnland.nl
W www.smc-rijnland.nl

Smaken verschillen. Als je toe bent
aan een nieuwe keuken, kun je vele
kanten op. Waarschijnlijk heb je al
een bepaald beeld? Kies je voor de
nieuwe romantiek met zachte tinten
en een robuuste open wandkast? Of
geef je de voorkeur aan een keuken
die volledig bestaat uit natuurlijke
materialen zoals hout en natuursteen.
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OOK IN 2021 IS JOUW DROOMKEUKEN
OP MAAT ONZE UITDAGING!
details en pure beleving. Daarom komen we
het liefst bij de mensen thuis om sfeer te
proeven en een goed beeld te krijgen van de
beschikbare keukenruimte. Ideeën en wensen
vertalen we vervolgens in een realistische
3D-impressie. Toch nog twijfels? Niets moet!
Ideeën krijgen bij ons de kans om zich te ontwikkelen en het woord ‘beperkingen’ kennen
we niet. We denken uitsluitend in mogelijkheden.”

Zoveel mensen, zoveel wensen. Eén ding is
zeker. De laatste jaren wint de keuken die
naadloos aansluit op de woonkamer steeds
meer terrein. Samen koken, eten en borrelen
resulteert in een ontmoetingsruimte waar
iedereen zich ‘senang’ voelt. De keuken als
centrale ontmoetingsplek en kloppend hart
van jouw leefomgeving is tegenwoordig dan
ook meer regel dan uitzondering.
“Je persoonlijke smaak omzetten in een
realistisch keukenconcept blijft echter lastig. Je
wilt ook niet over één dag ijs gaan. Een nieuwe
keuken is immers een duurzame aanschaf,”
vertelt Jacob de Boer. “Wij adviseren iedereen
om ruimschoots de tijd te nemen voor de

oriëntatiefase. In dit digitale tijdperk kun je
volop inspiratie opdoen. Zo vind je op Google,
Pinterest en in keukenbladen prachtige plaatjes
met de keukentrends van 2021. We zien hier

BIJ
U KUNT OOK ONLINE ADVIES
ITE
BS
WE
ONS KRIJGEN. GA NAAR DE
.NL
WWW.MAATWERKINKEUKENS
AK
EN MAAK DE ONLINE AFSPRA
dan ook steeds meer mensen met een moodboard waarmee ze een bepaalde sfeer willen
aangeven. Afbeeldingen zeggen natuurlijk
meer dan woorden. Verder blijft de aanschaf
van een keuken een kwestie van aandacht voor

Jacob de Boer

ONDERSCHEIDEND IN ALLE OPZICHTEN
“Na het inmeten, fabriceren en bouwen we de
keuken op in onze eigen professionele werkplaats. Klopt alles volgens het concept? Dan
wordt het tijd voor ons montageteam om de
keuken te plaatsen. Maatwerk is bij ons echt
maatwerk tot op de millimeter nauwkeurig.
Omdat we bij iedere stap in het proces de
touwtjes strak in handen hebben, kunnen we
ook op ieder moment wijzigingen toepassen.
Sommige ideeën ontstaan nu eenmaal spontaan tijdens de plaatsing. Onze vakmensen
denken mee en creëren verrassende oplossingen. Het misverstand dat maatwerk onbetaalbaar is, wil ik graag uit de weg ruimen. Vanaf
€15.000 realiseren wij al droomkeukens op
maat. Daarnaast is maatwerk in interieur onze
expertise. Na plaatsing van de keuken kunnen
we dus verder gaan dan de keukenboer. Een
meubel voor in de badkamer, toilet en/of
bijkeuken in dezelfde stijl als de keuken? We
doen het graag! Inspiratie opdoen door het
bezoeken van referentieprojecten? Ook dat
is mogelijk! Ons ontwerpersteam is onlangs
uitgebreid en zij begeleiden je graag bij de
zoektocht naar jouw nieuwe droomkeuken.”

DE BOER MAATWERK IN KEUKENS
Gouderaksedijk 24
2808 NG Gouda
T 0182 - 51 22 78
T 06 - 517 48 879
E info@maatwerkinkeukens.nl
W www.maatwerkinkeukens.nl

“Als jongen waste ik wekelijks met
plezier de auto van mijn moeder. Met
de hand een auto goed schoonmaken
bleek echter een kunst. Na verloop
van tijd kreeg ik de kneepjes van het
wassen en poetsen steeds beter
onder de knie. Niet alleen optimale
aandacht maar ook het gebruik van
kwalitatief hoogwaardige producten
zijn essentieel voor een perfect
glimmende auto. Het eindresultaat
gaf mij altijd veel voldoening. Zo is
uiteindelijk mijn passie voor
autowassen en poetsen ontstaan,”
aldus Andres Felipe Duque Alvarez.
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Andres Felipe Duque Alvarez

WANNEER LAAT JĲ JE AUTO
WEER ECHT “SHINEN”?
In 2017 kwam zijn droom uit met de opening
van Golden Shine Car Care & Detailing waar
hij uitsluitend biologisch afbreekbare en
milieuvriendelijke producten gebruikt voor een
blinkend resultaat. Verder is het bedrijfspand
aan de rand van Oosterheem inclusief brug
en olieafscheider zeer efficiënt ingericht en
voorzien van de modernste technieken. De
eerste vraag ligt voor de hand. Waarom is
“het autowassen op straat” niet meer van deze
tijd? “Vanwege de milieuvervuiling is het in
veel gemeenten niet meer toegestaan,” vertelt
Andres. “Resten van shampoos, oliën en rubbers
kunnen namelijk in het oppervlaktewater
terechtkomen. In sommige gemeenten is het
zelfs een milieudelict waarop een fikse boete
staat van €440. In Zoetermeer zijn er nog
geen specifieke regels, maar als je echt om
het milieu geeft, kun je je auto beter door
mij laten handwassen & poetsen. We voldoen
namelijk aan alle milieueisen en garanderen
een unieke carwash-ervaring.”
JE MOET GEEN APPELS
MET PEREN VERGELIJKEN!
Golden Shine Car Care & Detailing bevindt
zich schuin tegenover de autowasstraat H2O.
Is dat geen grote concurrent? “Veel mensen
denken dat inderdaad, maar niets is minder
waar,” vervolgt Andres. “Je rijdt slechts door

een wasstraat heen en de binnenkant moet
je zelf doen. Bovendien ontstaan er door de
wasstraatborstels minuscule krasjes die je eruit
moet poetsen om roest te voorkomen. Verder
zijn onze diensten veel uitgebreider. We bieden
hier verschillende handwaspakketten aan vanaf
€19,95 en vanaf €14,95 reinigen we het interieur.
Juist veel klanten van de wasstraat komen
uiteindelijk bij mij terecht. Het meest gekozen
pakket Diamond kost slechts €49,95. Eerst
wassen we het exterieur zeer zorgvuldig.
Vervolgens wordt het interieur grondig gestofzuigd en uiteindelijk cleanen en ontsmetten we
met een stoomreiniger het complete interieur.
Binnen anderhalf uur presenteren we een
superschone auto.”
MEER DAN WASSEN & POETSEN
“Verder doen we veel meer dan wassen
& poetsen. Van ramen
tinten, car wrap,
airco-onderhoud
t/m car chip tuning.
Vorige week kwam
er nog een klant
die zijn velgen
wilde laten
coaten.

Andere klanten willen gekleurde remblokken.
Heb je een rokersauto gekocht? Met een
ozonbehandeling kunnen we ongewenste nare
geurtjes neutraliseren. Zelfs interieurvlekken
kunnen we met shamponeren en diep stoomreiniging grotendeels verwijderen. Dan doen
we ook op locatie. Tot slot kunnen we koolstofaanslag uit motoren verwijderen waardoor het
brandstofverbruik afneemt en de motor weer
als nieuw loopt. Nieuwsgierig? Maak een
afspraak en profiteer van een tijdelijke korting,”
besluit Andres.

Car Care
& Detailing

GOLDEN SHINE
CAR CARE & DETAILING

ACTIEBON

✂

Geldig tot en met 1 maart 2021

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON ONTVANG JE 15 % KORTING EXCLUSIEF BTW
OP EEN CARWASHPAKKET. MAAK SNEL EEN AFSPRAAK EN “LET YOUR CAR SHINE!”

Briljantstraat 23
2665 NJ Bleiswijk
M 06- 31 63 48 32
E info@goldenshine-carcare.nl
W www.goldenshine-carcare.nl
facebook.com/GoldenShine079/
@goldenShine079

Astrid Kooij-van der Does heeft
een bewogen tijd achter de rug. Ze
nam vorig jaar het administratie-,
belasting- en advieskantoor over
van haar ouders, nadat haar moeder
plotseling overleed. Toch was er
ook goed nieuws: Vorig jaar
september trok zij met Senator
Administraties & Advies in haar
nieuwe pand aan de Willem
Dreeslaan 232.
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NA BEWOGEN PERIODE MAAKT SENATOR
MET NIEUW PAND OOK EEN NIEUWE START
Op 12 maart 2018 overleed Astrids moeder
Ada van der Does aan de gevolgen van leverkanker. Ada had Senator samen met haar man
Albert in 1995 opgericht op hun zolderkamer
aan de Shakespearezijde. Senator groeide flink
uit z’n jasje, met in 2002 de verhuizing naar de
Absrechtstraat tot gevolg. Daar kwam Astrid in
2011 ook in dienst van Senator. De verwachting
was dat zij langzaamaan het bedrijf over zou
nemen. “Je kan veel plannen in het leven, maar
zeker niet alles”, aldus Astrid.
HUISELIJKE SFEER
Astrid nam per direct de volledige werkzaamheden over. “Mijn vader heeft nog een
adviserende rol. In 2019 kreeg ik de kans om
een nieuwbouwpand te kopen, dat vier keer
zo groot is. De verhuizing voelde als een
nieuwe start”, zegt ze trots en kijkt om zich
heen in haar nieuwe kantoor. Een uitvergrote
foto van De Slufter op Texel, de plek waar de
as van haar moeder werd uitgestrooid, is een
blikvanger in de wachtkamer.
PERSOONLIJK
Dat Astrid openhartig vertelt over het overlijden van haar moeder is tekenend voor de
persoonlijke benadering van Senator. “Onze
opdrachtgevers delen hun persoonlijke verhaal,
dus wij doen dat ook. Ondernemers geven
wij een helder inzicht in hun financiële positie
en bedrijfsontwikkeling. Met de daarop gebaseerde advisering houden we daar ook rekening mee. Soms is een klant er bijvoorbeeld
aan toe om een besloten vennootschap te
worden, maar wil die persoon het wel?

Stijn van der Poel

Astrid Kooij-van der Does

Sommigen blijven liever een eenmanszaak. Wij
denken proactief mee, maar dringen niets op.”
BRANCHE
Met drie medewerkers onder haar hoede
bedient Astrid mkb’ers uit vrijwel het hele
land en zelfs enkele uit het buitenland. Een
horeca-onderneming, kapsalon, autohandelaar
en bouwbedrijf, voor vrijwel elke branche is
Senator het aangewezen administratiekantoor
mede dankzij het NOAB-kwaliteitskeurmerk.
ALLES OF GEDEELTE
Senator kan de volledige financiële administratie
overnemen of deze controleren en corrigeren.

“Wij kunnen de belastingaangiftes van een
eenmanszaak, VOF, BV, maatschap of stichting
verzorgen. Daarnaast stellen wij periodieke
verslagen en jaarverslagen op en kunnen we
de personeelsadministratie regelen. Veel
mensen denken dat een administratiekantoor
de administratie doet en een accountantskantoor de jaarrekening opstelt. Dat is niet
zo! Wij maken de volledige jaarrekening,
volgens de algemene wet en regelgeving.
Wij verrichten alle facetten, behalve voor
de NV’s en beursgenoteerde bedrijven. Zij
hebben mogelijk wel een accountant nodig.”
IEDEREEN IS WELKOM
Met elke ondernemer wordt van tevoren
een vast bedrag afgesproken voor het jaar,
met een all-inn pakket. Hoe je de financiële
administratie aanlevert, maakt niets uit. Met
een schoenendoos met bonnetjes, een ordner
of digitaal. Het mag allemaal!

SENATOR ADMINISTRATIES & ADVIES

Anita Toewar

Hendrika Adriaans

Willem Dreeslaan 232
2729 NJ Zoetermeer
T 079 - 341 30 43
E info@senatorbv.nl
W www.senatorbv.nl

Iedereen heeft het weleens meegemaakt: de deurbel klinkt, maar wie
staat er aan de voordeur? Je kent
diegene niet en vertrouwt het al
helemaal niet. Om je voortaan veilig
te voelen in je eigen huis heeft
Diginox Techniek diverse apparatuur,
zoals alarmsystemen, videobewaking
en video deurintercoms.
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ONGEWENSTE
BEZOEKERS
AAN DE DEUR?
MET EEN CAMERA OF VIDEO DEURINTERCOM
VOEL JE JE VEILIGER IN JE EIGEN HUIS

Frank Schols
en Jac Ellens

Camera’s, video-deurintercoms en alarminstallaties. Het hangt allemaal in de showroom van
Diginox aan de Olof Palmelaan 3, naast de
Praxis XL. Dertien jaar geleden verkocht
eigenaar Jac Ellens deze producten ook al bij
Powerline, de computerzaak die hij in 2007
overdeed aan Paradigit. Wij zijn daarna verder
gegaan met alle beveiliging producten vertelt
Jac, die zich al snel op nieuwe avonturen stortte.
“Thuis zitten is niet mijn ding. Ondertussen
had ik fietsenwinkel Bikesplaza, maar dat
verkochten we enkele jaren geleden.”

HELEMAAL NIET DUUR
Duur? Dat denken veel mensen. “Particulieren
weten niet dat je een video deurintercom met
alles erop en eraan al voor een paar honderd
euro thuis geïnstalleerd kan hebben en als je
het zelf installeert zelfs onder de € 100. Dat is
wel wat anders dan de bekende Ring-videobel
zonder scherm, bel en deuropener in huis. Ook
moet je bij Ring abonnementskosten voor de
opslag van de beelden betalen. Bij ons niet.”
ZOVEEL MOGELIJKHEDEN
Jac laat enthousiast enkele voorbeelden van
video intercoms zien. “Bij veel van onze
producten kan je meekijken op je telefoon,
maar ook op een scherm binnen én praten via
de intercom. Die beelden kun je ook opnemen.
Er zijn zoveel mogelijkheden.” Hij heeft
daarnaast de webshops deurintercom.com,
videocontrole.nl en smarthomemedia.nl.
“Bestellingen combineren we vaak met elkaar,
zoals het installeren van een videointercom
met een 4K IP-camera en alarmsysteem.”
GEEN CONFRONTATIE
Ook zijn 4K IP-camerasystemen erg in trek. Die
kunnen verbonden worden met je smartphone.

Die beelden zijn in full-HD, dus hoge resolutie,
te bekijken en te bewaren. Dat kan later goed
van pas komen. “Klanten staan vaak te glunderen als we die camera’s ophangen. Dan horen
we vaak: hadden we dat maar jaren eerder
gedaan. Van vervelende bezoekers aan de
deur heb je dan bijna geen last meer, want je
hoeft niet aan de deur de confrontatie aan te
gaan. Vooral ouderen en alleenstaanden zijn
er erg blij mee. Je ziet en hoort degene voor
de deur en kunt erop reageren of je laat ze
gewoon staan. Ideaal voor ouderen is dat zij
met één druk op de knop de deur kunnen
openen voor bijvoorbeeld de thuishulp.”
CAMERA SCHRIKT AF
“Vaak plaatsen we camera’s bij mensen waarbij
de auto al een keer gestolen is of al twee keer
in huis is ingebroken”, vertelt Jac. “Dat kun
je voorkomen door een camera en desnoods
een goede video deurintercom. Een camera
schrikt altijd af. Zo niet, heb je de beelden in
full HD-kwaliteit. Zelfs in het donker zijn deze
duidelijk. En vandaag besteld is morgen in
huis, afhalen kan ook!”

DIGINOX TECHNIEK
Olof Palmelaan 3B
2729 NA Zoetermeer
T 079 - 444 40 04
E info@diginox.nl
W www.diginox.nl

Corona, niet hét woord van 2020/2021,
maar wel het woord dat we intussen
allemaal maar al te goed kennen. Waar
Corona vooral veel vervelende situaties
brengt, dwingt het anderzijds om
creatief te zijn, wat soms tot interessante
ontwikkelingen leidt. Dit geldt ook voor
Bouwhof. We spreken met Dirk Huurman
jr. “Het sluiten van de winkels was een
pijnlijk, maar begrijpelijk gevolg van de
ontwikkelingen omtrent het virus. Je
kunt als ondernemer dan afwachten om
te kijken wat de volgende zet van de
regering zal zijn. Een andere optie is de
uitdaging aan te gaan om toch je klanten
te kunnen blijven bedienen.”

ZOETERMEER

Visueel contact is ook mogelijk

CREATIEF DOOR COVID:
VAN FYSIEKE WINKEL
NAAR ONLINE WINKEL
VERSCHILLENDE FASES
Dirk legt uit: “De eerste stap die we hebben
gezet was het creëren van een extra afhaalbalie
zodat onze klanten op een veilige en verantwoorde manier bestellingen kunnen ophalen.
Daarnaast zijn we ook direct gestart met een
webshop. Bouwhof had nog geen webshop
en werkte alleen vanuit de fysieke winkel.
Op 1 januari ging de webshop online. Aan
het begin van de lockdown hadden onze
klanten alleen de mogelijkheid hun bestelling
telefonisch of via een formulier op de website
door te geven, nu verschuift dit steeds meer
naar de webshop.”
Een webshop is natuurlijk niet binnen een dag
volledig functionerend. Dirk vervolgt: “Wij
bouwen de webshop in verschillende fases op.
Om te beginnen is de basis van de webshop
gelegd. Hoe moet deze eruit zien en welke
producten moeten er in komen te staan?
Vervolgens zijn we begonnen met het vullen
van de webshop. Nog steeds zijn wij dagelijks,
met een team van ca. 15 mensen, bezig de
webshop verder te vullen. De artikelen worden
voorzien van de juiste omschrijvingen, zoektermen en afbeeldingen. Ook wordt de shop

steeds verder gefinetuned voor de optimale
online shopbeleving. Staat het product naar
keuze nog niet op de webshop of is het
maatwerk zoals een zaagopdracht, het mengen
van verf of een meubelstuk? Dan verwijzen wij
klanten alsnog naar ons online bestelformulier.”
MARKETING
“Toen de webshop online kwam zijn we
begonnen met ruchtbaarheid geven aan
de webshop. Via social media, nieuwsbrief,
krant en zelfs door uitingen langs de snelweg
attenderen wij mensen op het bestaan van de
shop. Dat lukt, want dat zien we nu terug in
het groeiend aantal bestellingen. Mijn collega’s
en ikzelf worden daar hartstikke enthousiast
van. Daar doe je het voor”, aldus Dirk.

MAATWERK
Bouwhof heeft een breed assortiment. Dirk
licht toe: “Bouwhof heeft, naast het bouwmarkt
gedeelte, natuurlijk ook een volledige verdieping
die zich richt op wonen. Dit betreft veelal
maatwerk. De vraagstukken op het gebied van
keukens, sanitair, deuren of woninginrichting
komen natuurlijk ook voorbij. Om onze klanten
ook op dit gebied te kunnen helpen hebben
wij de mogelijkheid om online persoonlijke
gesprekken te voeren via Teams of door bij
onze klanten langs te gaan. Op deze manier
loopt alles door, alleen dan net iets anders
dan voorheen.”

BOUWHOF
Edisonstraat 115, 2723 RT Zoetermeer
T 079 – 331 07 00
E info@bouwhof.nl
W www.bouwhof.nl
/debouwhof
@bouwhof

In de wondere wereld van de
hoortoestellen staat de techniek niet
stil. Het baanbrekende hoortoestel
Oticon More bewijst dat. MAX
Hoortechniek in Zoetermeer is een
van de eersten in Nederland die dit
hoortoestel in huis heeft en is daar
terecht trots op. Zoals met al je
zintuigen vindt de beleving ervan
plaats in de hersenen. Bijvoorbeeld,
kijken doe je met je ogen, maar je
ziet met je hersenen en zo ook...
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...luisteren doe met je
oren, maar horen doe
je met je hersenen.

Gordon Piper

In ons dagelijks leven blaast de wind door
de straten, klinken er voetstappen, horen we
spelende kinderen en op de achtergrond klinkt
soms een sirene, maar bij het gebruik van
een standaard hoortoestel is die ruimtelijke
beleving en zijn die omgevingsgeluiden niet
zoals normaal. Het gewone hoortoestel richt
zich uitsluitend op spraak die van voren komt.
Dat maakt de luisterwereld kleiner. Echter met
de Oticon More ontstaat er een 360º geluidsbeeld; wat de multifocale bril voor de ogen
is, is de Oticon More voor de luisterbeleving.
Om de volledige geluidsscène op natuurlijke
wijze te kunnen verstaan hebben de hersenen
meer nodig dan alleen het geluid van voren.
De oren vangen de geluiden op, zodat de
hersenen ze kunnen identificeren, lokaliseren
en bepalen naar welke geluiden je luistert.
Dat kan alleen als je ook daadwerkelijk het
volledige ruimtelijke geluidspectrum ervaart.
Hoe heeft Oticon dat bereikt? Door heel de
wereld over te reizen met een 360º microfoon,
werd de omgeving gescand en zijn er 12 miljoen
verschillende akoestische situaties in kaart
gebracht. De More herkent die geluiden in
fracties van milliseconden. Al deze gegevens
zijn verwerkt in een intelligente microchip in
dit baanbrekende hoortoestel. Dit zogeheten
Deep Neural Network (DNN) bootst de
hersenen na en herkent geluiden tot in de
kleinste details. Hierdoor weet het precies
hoe geluiden moeten klinken in jouw hoofd.
JE HAALT MEER UIT ELKE LUISTERPOSITIE
“In welke ruimte je bent, hoeveel mensen er
zijn en welke omgevingsgeluiden er zijn. Daar
speelt het apparaat allemaal op in”, vertelt
audicien Gordon Piper van MAX Hoortechniek.

“Je haalt meer uit elke luisterpositie. Nog niet
eerder was er zo’n goed verstaan van spraak
in complexe situaties. Slechthorenden gaan
hun omgeving veel beter verstaan en ervaren
een veel mooiere geluidskwaliteit.” Dat is niet
slechts een fysieke verbetering, het sociale
leven gaat er daarmee ook vooruit.

De nieuwe Oticon More daarentegen is het
eerste hoortoestel ter wereld dat is ontworpen
om de hersenen volledig toegang te bieden
tot alle relevante geluiden. Het toestel maakt
geluiden tot 60 procent helderder en daardoor
kun je geluiden om je heen veel gemakkelijker
horen. Een echte ruimtelijke hoorbeleving.

Uit recent onderzoek bij Nederlandse
50-plussers, zowel hoortoesteldragers als
niet-hoortoesteldragers, blijkt juist dat geluidskwaliteit, een-op-eengesprekken, groepsgesprekken, toegang tot alle geluiden en
minder luisterinspanning de belangrijkste
kenmerken zijn bij de keuze voor een hoortoestel. Deze audiologische kenmerken zijn
vanzelfsprekendheid voor hoortoesteldragers.

De Oticon More is te verbinden met iPhone,
iPad en Android-apparaten. Er kan draadloos
muziek beluisterd worden of handsfree bellen
en het geluid van de televisie op het gehoorapparaat ontvangen. Met de speciale app kun
je alle geluiden zo afstellen zoals jij dat wil. De
oplaadbare batterij gaat niet snel op. Na een
oplaadtijd van drie uur gaat de Oticon More
de rest van de dag en avond mee!

MAX HOORTECHNIEK
Willem Dreeslaan 436B
2729 NK Zoetermeer
T 06 - 270 535 90
E info@maxhoortechniek.nl
W www.maxhoortechniek.nl

VALENTINE'S
BREAKFAST BOX
ENJOY LOVE @ HOME !
VIENNOISERIE | LUXE BROODJES | DIVERSE VLEESWAREN
MINI-KAASJES | ZOET BELEG | GEROOKTE ZALM
FRUITSALADE | GEKOOKT EI | BONBONS
VERSE JUS D'ORANGE
&
BEAUTY VOUCHER VAN BEAUTY CLUB NEDERLAND
TER WAARDE VAN € 15.-

GENIET THUIS VAN EEN HEERLIJK ONTBIJT VOOR
2 PERSONEN INCLUSIEF EEN VALENTIJNSCADEAU
VOOR € 65.- !
GRATIS THUISBEZORGD (TUSSEN 09.00 - 12.00 UUR)

BESTELLEN KAN TOT EN MET 12 FEBRUARI DOOR TE
BELLEN NAAR 079 - 368 42 42

CHECK OOK ONZE SITE WWW.DEKKERZOETERMEER.NL
VOOR EEN HEERLIJK 3-GANGEN KEUZE MENU VOOR
€ 19.50 P.P. GRATIS THUISBEZORGD!
Mijn Zaak Zoetermeer is een uitgave van Koren Marketing Communicatie • Ook een pagina in deze krant? Neem dan contact op met Koren Marketing Communicatie • Dick Koren • T 06-53793227 • E dick.koren@casema.nl
MijnZaakZoetermeer • Fotografie: Odynsocialmedia.com • Tekst: Angela Puggioni, Adrie Urgert en Silvester van der Hansz • Oplage 40.000 ex. • 8e jaargang • 2021 • Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm, of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder schriftelijke toestemming
van de uitgever. Koren Marketing Communicatie is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in deze uitgave en niet verantwoordelijk voor handelingen van derden die mogelijkerwijs voortvloeien uit het lezen van deze uitgave.

Optimaal voetenwerk middels
3D CAD-CAM techniek sinds 2002

3D VOETCENTRUM
NEDERLAND
(Sport) Podotherapie Zoetermeer
Een goede basis is erg belangrijk
Niet alleen als er al klachten zijn maar
steeds vaker voor klachtenpreventie
weten mensen tegenwoordig de weg
naar de (sport)podotherapeut te vinden. Bij 3D Voetcentrum Nederland
werkt een team van ervaren (sport)
podotherapeuten om vanuit een uitgebreid onderzoek de onderliggende
relatie van het biomechanische minder
optimaal functioneren vanuit de voeten
te achterhalen en zo indien mogelijk
de oorzaak hiervan aan te pakken met
behulp van de nieuwste 3D CAD-CAM
techniek. Door dit te combineren met
een scala van opbouw- en afdekmaterialen kan voor iedereen en
elke sport gestreefd worden naar de meest optimale voetbelasting.
Voorkomen is beter dan genezen.

JAAP DEN DOOP:
Als (sport) podotherapeut sinds 2002
werkzaam. Op de locaties in Eindhoven, Oss en Zoetermeer. Mijn doel is om
een zo goed mogelijk beeld te krijgen
van de biomechanische
te onderbouGHC Airborne
wen3D
oorzakelijke
achtergrond
van de
Voetcentrum Nederland
voet gerelateerde klachten om zoveel
(Sport) Podotherapie
mogelijk vanuit de oorzaak te denken in
Eindhoven
plaats van vanuit symptoombestrijding.

Airbornelaan 140
5632 JE Eindhoven

MARTIN KONINGS:
Sinds 2003 werkzaam als (sport) podotherapeut op de locaties Zoetermeer en
Oss. Het in kaart brengen van de voeten
door middel van de huidige 3D-scan
techniek en deze vervolgens uitwerBij fysiotherapie
Britstra
ken kan
gewoonweg niet
nauwkeuriVoetcentrum
ger, 3D
ik ben
daarom blijNederland
dat we binnen
ons bedrijf
met deze techniek
Podotherapie
Stratummogen
werken. Elk
mens is uniek, elke
Gladiolusstraat
20 klacht is
daarom 5644
ook uniek,
en daarom blijft het
ND Eindhoven
ook uniek om elke patiënt met een tevreden glimlach naar buiten zien te lopen.

OOK IN 2021

ERKENNEN ZORGVERZEKERAARS WEER DE WAARDE
VAN DE (SPORT)PODOTHERAPEUT:
3 Bij de vergoeding van podotherapie is er géén aftrek van het eigen risico
3 Podotherapeutische zolen en behandelingen van een podotherapeut
worden in 2021 wederom veelal beter vergoed
3 Podotherapie is een HBO-opleiding met wettelijke erkenning als
paramedische beroepsgroep, met vereiste van deelname aan het
kwaliteitsregister paramedici, dus een wettelijk beschermde titel
3 De vergoedingen zijn bij elke zorgverzekering jaarlijks
3 Vergoeding vindt ook plaats zonder een eventuele verwijzing van
een (huis)arts

Voor een onafhankelijk overzicht wandel naar:

WWW.3D-VCN.NL/VERGOEDING

LARS VAN RIJCKEVORSEL: Sinds
2012 ben ik werkzaam als podotherapeut
binnen 3D-VCN op de locaties Amstelveen en Zoetermeer. Wat ik het leukste
aan mijn werk vind, is het contact dat ik
met de mensen heb. Daarbij hou ik ervan
GHC Vredesplein
dat praktijk en theorie samenkomt bin3D
Voetcentrum
nen mijn beroep. In mijnNederland
vrije uurtjes ben
Vredesplein
ik ergPodotherapie
gedreven in alles
wat met techniek
Speijkstraat
50fijn als ik
te makenVan
heeft.
Ik vind het erg
GE Eindhoven
mensen 5612
kan uitleggen
waarom bepaalde
klachten ontstaan, dan kunnen we samen
zoeken naar de beste oplossing.

3D Voetcentrum Nederland
Zoetermeer
Promenadeplein 117
(naast de Hema)
2711 AB Zoetermeer

BEHANDELING NA TELEFONISCHE AFSPRAAK:
% 079 - 342 43 17 OF WANDEL NAAR WWW.3D-VCN.NL

Dat vitamine D belangrijk is voor
sterke botten en tanden weet
inmiddels iedereen wel. Maar wist je
dat het ook van belang is voor een
goed werkend immuunsysteem? En
voor het verwerken van koolhydraten
en vetten? Dat het de vetopslag
vermindert? Dat het een gunstige
invloed heeft op hart en vaatziekten?
Dat het belangrijk is voor de
vruchtbaarheid? De zon geeft ons
vitamine D maar alleen onder
bepaalde omstandigheden en uit
voeding halen we ook niet genoeg.

ZOETERMEER

Martin Winkel en Marleen van Schaik.

ALS DE SCHADUW VAN DE ZON LANGER IS DAN
JE LENGTE, MAAK JE GEEN VITAMINE D AAN
METEN=WETEN
Het is gebleken dat
een goede vitamine
D-voorziening op termijn
gunstig is voor de levensverwachting en kwaliteit
van leven. Zorgen voor
een optimale vitamine
D-voorziening, het hele
jaar door, is daarom een
uitstekende investering
in je gezondheid!

WAT IS JOUW
VITAMINE D STATUS?
VOOR €35
WEET JE HET.
Is aanvulling nodig, dan
ontvang je tot 1 maart,
bij afname van een meting
en 1 maand vitamine D
suppletie, de tweede
maand gratis.

PENTAPRO
Absrechtstraat 63
2729 AW Zoetermeer

T 079 - 341 75 68
E info@PentaPro.nl
W www.PentaPro.nl

Bron: Orthokennis.nl

VERLAAG DE WINST VAN UW BV
AL IN 2019 BIJ CORONA-VERLIES 2020

COLUMN WIL KEULERS

Verwacht u voor uw BV bij de aangifte vennootschapsbelasting (VpB) 2020 Corona-verlies aan te
geven, dan mag u dat al in 2019 aftrekken van de winst. U doet dat door een zogenoemde Coronareserve ten laste van de winst in 2019 te vormen. Deze reserve mag niet hoger zijn dan uw winst over
2019. Als u aldus minder of geen winst hebt, dan kunt u vragen om een nadere (lagere) voorlopige
aanslag over 2019, daardoor kunt al snel de teveel betaalde vennootschapsbelasting terug krijgen. In
2020 moet u de reserve aan de winst toevoegen. Als u al aangifte gedaan hebt over 2019, dan loont
het toch de moeite om te kijken of er nog een verlaging van die winst mogelijk is.
Als de aanslag nog niet definitief is, dan kan met verbetering van de aangifte VpB 2019 of bij
bezwaarschrift de aanslag nog worden verlaagd, als u niet een Corona-reserve hebt gevormd en dus
teveel winst over 2019 hebt aangegeven. Lukt dat allemaal niet meer, dan kunt u overwegen om de
voorlopige aanslag VpB 2020 te doen verlagen, want deze is (mede) op basis van de aangegeven
(hoge) winst 2019 opgelegd.
Zelfstandigen en ondernemers, die geen BV hebben, kunnen geen Corona-reserve vormen, zij kunnen
wel de voorlopige aanslagen 2019 en 2020 laten verlagen. Bent u bij de aangifte VpB 2019 de coronareserve vergeten, er zijn dus nog mogelijkheden om de Corona-reserve toe te passen. Kijk ook naar
eventueel te verrekenen verliezen uit het verleden... soms is meer winst “nemen” in dat geval
interessanter.
Baron de Coubertinlaan 6, 2719 EL Zoetermeer
Correspondentieadres:
Postbus 289, 2700 AG Zoetermeer.
079 - 342 85 55 • wijnkamp@keulers.nl • www.keulers.nl
Het telefoonnummer van de advocatenlijn is 06 - 124 125 93.
De dienstverlening omvat fiscale- en juridische dienstverlening. Tax-planning op het gebied van inkomstenbelasting vennootschapsbelasting, successierecht, btw en overdrachtsbelasting is een belangrijk onderdeel. Verder wordt deze dienstverlening geïntegreerd met adviezen op juridisch en financieel gebied. Waar nodig kunnen zowel op gebied van belastingrecht en bestuursrecht alle juridische
procedures gevoerd worden tot in hoogste instantie.

Ben jij IT-professional en wil je aan de slag als
zzp‘er? De voordelen zijn evident. Als zzp‘er
ben je eigen baas. Je kiest zelf je projecten,
bepaalt zelf je werktijden en je verdient nog
meer ook. Maar hoe pak je het aan en is nu
het juiste moment? “Door corona ontstond
er juist veel vraag naar IT‘ers die
gespecialiseerd zijn in kantoorautomatisering
en online business. Wil jij zelfstandig
IT-ondernemer worden of doorgroeien met
maximale ondersteuning? Neem dan deel
aan hét gratis Online Ondernemers Festival
voor IT-professionals op donderdag
11 februari 2021, georganiseerd door
The Future Group, de grootste community
van IT-ondernemers in Nederland,” vertelt
algemeen directeur Arno Commandeur.

ZOETERMEER

ONTDEK IN DRIE UUR HOE JĲ ALS
IT-PROFESSIONAL ZZP’ER KUNT WORDEN!
DE VISIE ACHTER HET CONCEPT
“Twintig jaar geleden bedacht John Ewbank
met twee vrienden Bart en Pascal een constructie voor ondernemen als zzp‘er die nog steeds
uniek is,” vervolgt Arno. “The Future Group
(TFG) is een community van zzp‘ers die exclusief
aan TFG verbonden is. We zijn dus geen detacheringsbedrijf. Binnen TFG worden zzp‘ers
namelijk maat in een maatschap en voor ieder
IT-specialisme bestaat een aparte maatschap.
Je werkt samen met vakgenoten, deelt kennis
en spart over opdrachten. Uiteraard blijf je zelfstandig ondernemer, maar samen sta je sterker!”
ONDERNEMEN DOEN WE SAMEN
“TFG vertegenwoordigt hét arbeidsmodel
van de toekomst. Je hele leven bij één bedrijf
werken is niet meer van deze tijd. Jonge
mensen willen vrijheid en als zzp‘er creëer je
die zelf. Als grootste IT- community in deze
vorm hebben we dan ook nauwe contacten
met o.a. Wouter Koolmees, minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid. Ons beleid
beperkt zich niet tot het heden, maar kijkt
ook naar de toekomst. Daarom vindt er ieder
jaar een technologie scan plaats. Wat is de
technologie van de toekomst en hoe kunnen
we daar nieuwe maatschappen op inzetten? Zo
hebben we onlangs de maatschap “machine
learning” opgezet. Als je maat wordt, ondersteunen wij jou in alle facetten van het ITondernemerschap zoals sales, administratie,
de organisatie van sociale zakelijke (netwerk)
evenementen en continue kennisontwikkeling.

Arno Commandeur

Samen bouwen we aan de toekomst van
toonaangevende bedrijven.”
LAAGDREMPELIG & INTERACTIEF
“Het Online Ondernemers Festival vindt alweer
voor het derde jaar plaats en de opzet is gebaseerd op de startersdagen van de Kamer van
Koophandel,” vervolgt TFG-eventcoördinator
Sandra Dziubinska. “Het event is specifiek
gericht op IT-professionals die zelfstandig
ondernemer willen worden. Tijdens het event
krijg je nuttige informatie over het starten als
IT-ondernemer of hoe je je onderneming kunt
laten groeien. Je kunt je inschrijven voor
diverse interactieve stages met interessante
thema’s, zoals “Hoe vind je opdrachten” en
“Hoe zet je jezelf in de markt”? Tijdens de
online stages van 30 minuten kun je ook vragen
stellen aan de sprekers.
De gemeente Zoetermeer ondersteunt het
Online Ondernemers
Festival met een stage
over het stappenplan
voor het succesvol
starten als zelfstandig
IT-ondernemer.
Irma de Graaff,
accountmanager voor
start- en scale-ups
neemt deze workshop
voor haar rekening.

HEB JE INTERESSE IN HET STARTEN
ALS ONDERNEMER IN DE IT?
Schrijf je dan nu in voor het Online
Ondernemers Festival via:
http://bit.ly/ondernemers-festival

THE FUTURE GROUP
Röntgenlaan 27
2719 DX Zoetermeer
T 079 - 363 2905
E contact@the-future-group.com
W www.the-future-group.com

GEMEENTE ZOETERMEER
T 06 25 70 77 97
E info@scalebooster.nl
W www.scalebooster.nl

ÓÓK IN 2021

JUST | Notarissen - Albert Einsteinlaan 50 - 2719 ER Zoetermeer - 079 323 97 61 - www.justnotarissen.nl

Helaas strandt volgens het CBS één op
de drie huwelijken. Al met al is een
scheiding een ingrijpende gebeurtenis
met emotionele, financiële en fiscale
consequenties. Een harmonieuze scheiding
verdient altijd de voorkeur. Zeker als er
minderjarige kinderen bij betrokken zijn. Zij
mogen toch niet de dupe worden van een
vechtscheiding. Maar hoe pak je het aan?

ZOETERMEER

ZORGZAAM SCHEIDEN
IS DÉ BASIS VAN
EEN NIEUWE START!
Jarenlang werkte Karin Geurts in de jeugdhulpverlening met kinderen, jongeren en ouders.
Vijf jaar geleden startte zij als scheidingsbemiddelaar waarvan de laatste twee jaar bij
Zorgzaam Scheiden. “Zelf ben ik tweemaal
gescheiden en inmiddels voor de derde keer
getrouwd. Als gescheiden moeder met twee
kinderen weet ik heel goed dat scheiden een
complex proces is. Gelukkig verliepen mijn
scheidingen harmonieus. Je moet een scheiding
echter niet onderschatten. Deskundige
begeleiding vanaf het opstellen van het ouderschapsplan t/m het indienen van de officiële
stukken bij de rechtbank biedt steun en rust.
Verder hebben ouders én kind(eren) iemand
nodig die echt naar ze luistert,” vertelt Karin.

HOOR JIJ DE KINDERSTEM
TIJDENS JULLIE SCHEIDING?
“Door hun onderlinge strijd bestaat het gevaar
dat ouders hun kind(eren), waar ze zielsveel van
houden, toch uit het oog verliezen. Zorgzaam
Scheiden onderscheidt zich van andere mediators, omdat we tijdens het scheidingsproces
uitgebreid de stem van het kind willen horen.
Hoe gaat het met jou? Zijn er dingen waar je
verdrietig of boos over bent? Hoe zie je de toekomst? De informatie koppelen we terug aan
de ouders, zodat zij er rekening mee kunnen
houden. Uiteindelijk is zorgzaam scheiden dé
basis van een nieuwe start!”

Tico Roozendal. Welke Zoetermeerder
kent hem niet? Met de filialen van
zijn Tico Schoenmakerij is hij nu in
Oosterheem en 2 keer in het
Stadshart (Passage én naast AHXL)
bijna overal in Zoetermeer te
vinden. Met de nieuwste vestiging
in de AH-Passage onderscheidt de
Meester Schoenmaker zich met
exclusieve materialen.

Karin Geurts

ZORGZAAM SCHEIDEN
Karin Geurts:
scheidingsbemiddelaar & gezinscoach
Regio Zoetermeer, Delft en omstreken
T 06 - 46 00 57 65
E karingeurts@zorgzaamscheiden.nl
W www.zorgzaamscheiden.nl

ZOETERMEER

TICO HEEFT ALLE VETERS!
Wij hebben alles om de mooie schoenen van
onder meer Greve, Van Bommel en Van Lier
in topconditie te houden. Deze onderhoudsproducten zijn alleen in dit filiaal te krijgen.
Natuurlijk hebben we ook voor gewone
schoenen verschillende steunzolen, binnenzolen
en schoenbedzolen. Datzelfde geldt voor
wandelschoenen en damesschoenen. We
kunnen zelfs dameslaarzen laten innemen of
juist breder laten maken. De laars kunnen
we zo speciaal op maat maken. En we kunnen
schoenen altijd laten reinigen en stomen,
zodat ze weer als nieuw lijken.”
OVERAL VETERS
Tico is bovendien gespecialiseerd in veters,
voor schoenen van dure merken, sneakers
en kinderschoenen. “Ik heb van alles. Veters
met lichtjes erin, leren veters, stretchveters,

Tico Roozendal

satijnenveters. En natuurlijk in veel verschillende
kleuren. Ook heb ik grote rollen veters, zodat
ik ze precies op maat kan knippen en je nooit
meer veel te lange of te korte veters hebt.”
Is jouw veter al kapot? Tico kan het uiteinde
weer maken met een nieuwe veterpink, in vier
verschillende kleuren.

klant wacht. Een gewone sleutel, autosleutel,
puntjessleutel, met of zonder certificaat.”

Naast allerlei soorten veters vind je in de knusse
schoenmakerij in de Passage ook een nieuwe
lijn leren portemonnees en riemen. Ook laatstgenoemde kunnen op maat gemaakt worden.
De bekendste schoenmaker van Zoetermeer
kan ook naamplaten leveren en sleutels laten
bijmaken. “Die worden gemaakt, terwijl de

SCHOENMAKERIJ TICO ZOETERMEER
Stadshart
Westwaarts, 2711 AD Zoetermeer
7 dagen per
T 079 - 360 80 96
week open!
W www.schoenmakerijtico.nl
Za. van 9.00 tot 18.00, zo. van 12.00 tot 17.00
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LEEF JE UIT!

NIEUW!

PROBEER NU PRECISION1™ DAGLENZEN

5 DAGEN LANG GRATIS*

OOK VERKRIJGBAAR VOOR ASTIGMATISME

Je nieuwe leven met PRECISION1 begint wanneer je ogen

Wanneer je voor het eerst door deze lenzen kijkt, gaat

extra gaan stralen met geniale daglenzen die comfortabel

er een nieuwe wereld voor je open. Ben jij klaar om de

zitten en meteen een plekje in je hart veroveren. Dus trek

wereld echt te ontdekken?

er op uit, probeer de lenzen en zie wat er gebeurt.

Voor wie de dingen graag anders bekijkt

Wat maakt PRECISION1 zo goed?

PRECISION1 daglenzen zijn ontwikkeld voor wie vrij wil

• Haarscherp zicht

leven en moeiteloos wil genieten van langdurig comfort,

• Langdurig comfort

de hele dag lang.

• Gemakkelijk in gebruik
*Vraag naar de voorwaarden.

KEURMERK 2016
ERKEND OPTIEKBEDRIJF

Dorpsstraat 93, Zoetermeer • T 079 316 45 75 • www.optiquerene.nl

In het huis-aan-huisblad Mijn Zaak
Zoetermeer vertellen ondernemers
uit alle branches over hun passie: het
ondernemerschap. Via de krant en
het magazine kunnen zij zich op een
unieke manier presenteren aan de
inwoners van Zoetermeer. De
initiatiefnemers Dick Koren en
Antoinette Souren promoten zo al
acht jaar zelfstandige, lokale
ondernemers. “We staan dan ook
100% achter de uitspraak “Wees
loyaal en koop lokaal”, vertelt
Antoinette. “Juist tijdens deze
coronacrisis verdienen zij meer
dan ooit onze steun.”

ZOETERMEER

Richard Bolleboom

WIM VAN DER HAM KEUKENS TRANSFORMEERDE ONZE
WENSEN EN IDEEËN IN ONZE DROOMKEUKEN ANNO 2021!

Oude keuken verwijderd

Een huis vol dozen

“Begin september besloten we tot de aanschaf
van een nieuwe keuken,” vervolgt Antoinette.
“We wisten ook al waar we ons wilden oriënteren. Willem van Capelleveen, de ondernemer
achter Wim van der Ham Keukens, kennen we
namelijk door onze krant al jarenlang. Het was
dan ook niet meer dan logisch dat de zoektocht
naar onze nieuwe keuken zou starten bij het
sympathieke familiebedrijf. Natuurlijk hadden
we vooraf enkele ideeën en wensen zoals een
kookeiland met een marmerlook composietblad,
zwarte keukenkasten en een zitje voor bij ons
keukenraam. Daarnaast vonden we als kookliefhebbers een combi-oven én een gewone
oven heel belangrijk. Bovendien wilden we
overstappen van gas naar inductie. Gelukkig
konden we, uiteraard rekening houdend
met de RIVM-maatregelen, nog een
afspraak maken in de showroom.”
UITGEBREID
ORIËNTATIEGESPREK
“Toeval bestaat niet. In de showroom
ontdekten we globaal de droomkeuken die we in gedachten
hadden. Tijdens het
gesprek waar uitgebreid
de tijd voor werd
genomen, ontstond
o.a. door de
suggesties van

Extra stopcontacten toegevoegd

Willem gecombineerd met onze ideeën en
wensen, langzamerhand onze droomkeuken.
Door foto’s van de oude situatie kreeg Willem
een goed beeld van de beschikbare ruimte.
Verder wilden we de keuken bij onze woonkamer betrekken. Tijdens het oriëntatiegesprek
luisterde Willem niet alleen goed, hij stelde ons
ook vragen, zodat we nog bewuster konden
kiezen. Uiteindelijk kwamen we uit op een
kookschiereiland, zodat er genoeg loopruimte
overbleef. Verder kozen we voor een zwarte
spoelbak & kraan, alle benodigde inbouwapparatuur inclusief een zelfregulerend
afzuigsysteem. Vervolgens ontvingen we per
e-mail een 3D-sfeerimpressie met een realistisch
beeld van onze keuken die tijdens de vervolgafspraak tot in detail werd uitgewerkt.”
VAN IDEE NAAR UITVOERING
“We hebben zelf de oude keuken
verwijderd en dat scheelt natuurlijk in
de kosten. Vervolgens nam Richard
Bolleboom, de keukenmonteur, contact op
over de plaatsingsdatum. Voor de
keukenrenovatie kwam hij nog
langs om kennis te maken
en te checken of alle maten
klopten. De start van de
keukenrenovatie was
natuurlijk een spannend
moment. Je huis staat

De nieuwe keuken

namelijk vol met dozen. Eerst paste een
elektricien de groepenkast aan en daarna ging
Richard aan de slag. Voortdurend hadden we
overleg. Hoeveel stopcontacten wil je en waar
moeten ze geplaatst worden? Hij kwam tijdens
het overleg regelmatig met praktische suggesties. Uiteindelijk was de keukenrenovatie
volgens planning na drie dagen afgerond.
Nadat hij alles netjes had opgeruimd, testte
hij alle apparatuur op de juiste werking.
Kortom, wij zijn erg blij met onze nieuwe keuken
en zeer tevreden over Willems’ begeleiding
en de uitvoering door Richard. In een van de
aankomende edities zullen we het eindresultaat
van onze droomkeuken natuurlijk laten zien.”
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