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De kleuren springen je
tegemoet in Ferry’s
Atelier. Zoetermeerders
kennen hem misschien als
schilder en stukadoor,
maar Ferry Bakkenes kan
véél meer. Dat bewijst hij
nu met zijn kunstzinnige
creaties in het splinternieuwe Ferry’s Atelier!
Ferry Bakkenes, de kunstenaar, bezig met de vensterbank.

ZOETERMEER IS EEN KUNSTENAAR RIJKER

MAAK KENNIS MET FERRY’S ATELIER

Jouw unieke marmerlook

Zijn atelier hangt vol met voorbeelden
van zijn kunst. Deuren, wanden, plafonds,
vensterbanken, tafels en natuurlijk
schilderijen. Alles komt voorbij in Ferry’s
Atelier. “Ik kan op vrijwel alles kunst
maken. Kijk eens naar deze marmer-,
krokodillen- en slangenhuid-look”, zegt
Ferry, terwijl hij trots enkele voorbeelden
van zijn handgemaakte werk laat zien. Op
zijn werktafel liggen twee zelf gegoten
vensterbanken met marmerlook. Het zijn
stuk voor stuk unieke creaties. “Zo’n
gieting als bij deze vensterbanken krijg
ik nooit meer hetzelfde.”
PASSIE
Inmiddels is Ferry al twee jaar met zijn
eigen kunstatelier bezig, naast zijn goedlopende schilders- en stukadoorsbedrijf.
Eerst was zijn kunst meer een hobby,
maar nu is het hoog tijd voor de volgende
stap. Hij werkt in opdracht van particulie-

ren, bedrijven, vastgoedeigenaren en
binnenhuisarchitecten. “Nu doe ik alles
voor of na mijn huidige werkzaamheden
en in de weekenden, maar het liefst
wordt deze kunst mijn core business. Ik
heb het hartstikke druk met schilder- en
stucwerk, maar dit is echt mijn passie. Ik
wil het liefst deze mooie creaties blijven
maken. En ik doe alles uit het hoofdje”,
zegt hij met een glimlach. “Wanden,
plafonds, badkamers, deuren en tafels.
Daar ligt mijn uitdaging als decoratief
schilder en stukadoor. Nu heb ik de
perfecte combinatie om een chique en
uniek ontwerp en creatie te realiseren.”
VOORBEELDEN
Benieuwd naar voorbeelden van Ferry’s
werk in de praktijk? Neem dan eens een
kijkje bij Intenz Hair of Praktijk Bloos aan
de Oranjelaan. “De achterwand bij Intenz
Hair ziet er ontzettend chique uit. Dat

Een figuratieve wereldstad
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Beton-look

Krokodillen-look

krijgen zij vaak van klanten te horen. Mijn
werk maakt mensen blij. Dat is leuk om
te horen. Opdrachtgevers kunnen met
een idee van bijvoorbeeld Pinterest naar
mij toe komen, maar ik kan het ook helemaal zelf ontwerpen. Vervolgens laat ik
op een canvas het voorbeeld zien en kan
het nog volledig aangepast worden. Ik
heb ook gave ideeën voor tegelwerk in
wc’s, maar ik kan ook buitentafels en
keukenbladen maken. Kortom, ideeën
genoeg.”
Oranjelaan 54
2712 GE Zoetermeer
06 - 180 171 70
info@ferrybakkenes.nl
www.ferrys-atelier.nl
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Ferry’s Atelier

Bob Seldenthuis. Al jong intrigeerde de
bouwwereld hem. Van niets iets maken is zijn
passie. Tijdens zijn studie werktuigbouwkunde
werkte hij in de staalbouw en op zijn 19e startte
hij officieel bij een ingenieursbureau. Na vijf jaar
trok hij de stoute schoenen aan en zo werd
Seldenthuis Engineering B.V. in 2010 een feit.
“Voor een bouwplan dienen verschillende
plannen, rapportages, berekeningen en
tekeningen opgesteld te worden,” begint Bob.
Bob Seldenthuis en Jori Oostveen-Reuland

SAMEN WERKEN WIJ CREATIEF EN
ENTHOUSIAST AAN ELKE UITDAGING!
“Dat is tijdrovend en specialistisch werk.
Wij ontzorgen bij het gehele traject vanaf
het eerste idee tot en met de uitvoering
van de tekeningen. Snel, secuur en doeltreffend. We willen het vooral anders en
beter doen,” vertelt Bob. “In de beginjaren lag de focus op tekenwerk voor de
staalbouw, omdat ik op dat vlak al volop
expertise in de praktijk had opgedaan. Je
moet daarbij denken aan constructietekeningen van bedrijfshallen, bruggen en
hoogbouw. Gestaag groeide ons bedrijf,
dat sinds 2018 gevestigd is aan de Willem Dreeslaan. Op dit moment bestaat
ons team uit tien ervaren constructeurs
en tekenaars. Seldenthuis Engineering
bestaat sinds enige tijd uit twee takken:
Engineering en Bouwadvies. Bouwadvies
verlenen we voornamelijk aan ondernemers die bijvoorbeeld een nieuw bedrijfspand willen bouwen of hun bedrijfspand willen uitbreiden met een
extra verdieping. Maar ook particulieren
zijn welkom voor een eenvoudige uitbreiding tot en met een compleet nieuwe
villa.” ‘’Wij denken mee, geven advies,
rekenen en tekenen heel graag om zo tot
de beste, mooiste en voor de klant
meest interessante oplossing te komen.’’
PROCEDURE BOUWADVIES
Hoe ziet een bouwadviesprocedure eruit? “Momenteel zijn we in het Stadshart
voor een opdrachtgever, die een extra

Ombouwtekening van de Daguerrestraat in Den Haag

Uiteindelijke realisatie gebouw Daguerrestraat

verdieping op een woontoren van vijf
lagen wil, aan het werk. Allereerst duiken
we dan in de gemeentearchieven en
halen we de benodigde stukken op. Is
het wel mogelijk? Kan de bestaande
constructie het wel aan? Verder zijn er
ook genoeg bedrijven die een nieuw
bedrijfspand willen neerzetten. De ombouw van kantoren naar woningen is echt
van deze tijd. Zo hebben we in de Daguerrestraat in Den Haag, een voormalig
schoolgebouw getransformeerd naar 21
bijzondere appartementen, compleet
met vides. Voor dat project hebben we
constructief vooronderzoek gedaan naar
de mogelijkheid voor het ophogen van
bestaande muuropeningen en balken in
de plafonds, de constructieve uitwerking
van de nieuwe tussenvloeren en de uitwerking van staalconstructies voor nieuwe muuropeningen en het ophogen van
bestaande muuropeningen. In dat project
kwam onze expertise en creativiteit
m.b.t. bouwadvies op het gebied van

vooronderzoek, vergunningsaanvragen
en realisering volledig tot zijn recht.”
PRAKTISCH, LAAGDREMPELIG EN
DOELBEWUST
“Wij werken voornamelijk voor vastgoedontwikkelaars, architectenbureaus en
aannemers. De kracht van onze constructeurs is goed luisteren naar de wensen
van onze opdrachtgevers. Goede onderlinge communicatie is hierbij van essentieel belang. Wat wil je nu en wat in de
toekomst? Wat zou er kunnen veranderen? Voldoet de constructie dan nog
steeds aan alle voorgeschreven eisen?
Met onze berekeningen en tekeningen
kan een aannemer direct aan de slag. Zo
beschrijven we tot aan het laatste boutje
hoe iets gebouwd moet worden. We
maken een complex proces simpel. Daar
heb je goede, zeer gedetailleerde tekeningen en beschrijvingen voor nodig die
vakmanschap en creativiteit vereisen. We
hebben dan ook uitsluitend hoogopgeleide constructeurs en tekenaars in
dienst. Samengevat zetten we ideeën om
tot productie en tijdens dat proces zijn
wij de praktische, goed bereikbare en
doelbewuste teamplayer die de touwtjes
graag in handen heeft.”
Willem Dreeslaan 436 A
2729 NK Zoetermeer
088 - 011 44 44
info@seldenthuis-bouwadvies.nl
www.seldenthuis-bouwadvies.nl
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In elk huis hoort een kluis. In elke
woning ligt namelijk waardevolle
spullen. Denk aan sieraden, geld,
een laptop en waardepapieren.
Afhankelijk van wat je in de kluis
wilt beschermen en waartegen
kun je de perfecte kluis uitkiezen
bij De Gouden Sleutel aan
Dorpsstraat 158.

René Weststrate

IN ELK HUIS HOORT EEN KLUIS

Wist je dat een tijdje geleden nieuwbouwhuizen werden opgeleverd met een
standaard plek in huis voor de kluis.
“Je hoefde alleen maar een deur erbij te
kopen en dan had je een ingebouwde
kluis. Het nadeel daarvan was dat inbrekers precies wisten waar de kluis zat.
Om die reden werd het project na de
eerste inbraken al snel gestopt”, zegt
De Gouden Sleutel-eigenaar René
Weststrate lachend.
VAST PUNT
Nu moet men gelukkig zelf op zoek gaan
naar een kluis. Dat kan uitstekend bij De
Gouden Sleutel, gespecialiseerd in het
leveren en installeren van beveiligingsproducten voor bedrijven en particulieren.
Een kluis mag eigenlijk niet ontbreken in
een woning. Het is
een vast punt waar
je onder meer
kassabonnen, sieraden, paspoorten en verzekeringspapieren
bewaart. “Een
gemiddelde inbraak duurt slechts
tussen de 7 en
10 minuten. Om
die reden is het
handig om alle
waardevolle items
in een kluis te
bewaren, omdat
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een goede safe niet binnen die tijd open
te krijgen is.”
VERANKERING
Er zijn verschillende soorten kluizen. Er
zijn kluizen die beschermen tegen diefstal en/of ongewenste nieuwsgierigheid
(inbraakwerende kluizen), tegen hitte
(brandwerende kluizen en safes) en tegen
beide (braak- en brandwerende kluizen).
Een dafasafe is een goede optie voor het
beschermen van magnetische informatiedragers, zoals een harde schijf of cd’s,
tegen onder meer brand, water en stof.
Maar waar laat je die kluis? “Ik zeg altijd:
als de kluis goed verankerd is, kan die
midden in de huiskamer staan. Het gaat
om de stevigheid van de muur of vloer
waarop het gemonteerd is. Soms vragen

mensen aan ons of wij ’m helemaal
achterin een knieschot kunnen plaatsen.
Dat kan, maar dan kom je er zelf ook niet
gemakkelijk bij.”
BEDIENING
Ook is er de keuze in de bediening, zoals
een sleutel of elektronisch codeslot.
Ook een combinatie daarvan is mogelijk.
“Voor een particulier raden we vaak een
sleutel aan. Wij geven als tip mee om de
sleutel met een paperclip in een radiator
te hangen. Geen enkele inbreker gaat al
die radiatoren langs.”
INDICATIE
Bij inbraakwerende kasten is de hoogte
van de indicatie waardeberging belangrijk. Dit bedrag geeft aan hoeveel waarde
je veilig in de safe kunt opbergen. Hoe
hoger het bedrag, hoe braakwerende de
kluis. De indicatie waardeberging wordt
als richtlijn door verzekeraars gebruikt.
KWALITEIT
René: “Een kluisje bij een bouwmarkt
kost misschien 50 euro, maar dat is een
geldkistje met een deur. Als je dat ding
op zijn kant laat vallen, is-ie open. Vanaf
ongeveer 190 euro heb je bij ons wél
een goede kluis.”
Dorpsstraat 158
2712 AP Zoetermeer
079 - 316 02 74
info@goudensleutel.nl
www.goudensleutel.nl

“Het afgelopen jaar heeft het coronavirus het leven van veel
mensen drastisch veranderd. De overheidsmaatregelen om
het virus af te remmen logen er niet om. Mensen moesten
thuis werken. Er mocht minder bezoek ontvangen worden
en de avondklok werd ingesteld. De consequenties hakten
erin: geplande reizen, uitjes en etentjes werden op de lange
baan geschoven. Zo ontstond er automatisch meer aandacht
voor de woonomgeving binnen én buiten. Er was dan ook
veel vraag naar complete tuinrenovaties en aan die tendens
lijkt geen einde te komen,” vertelt Lex van Wijk.
Lex van Wijk

UW TUIN IS DE WEERSPIEGELING
VAN UW PERSOONLIJKHEID!
“Kortom, de beleving rondom het huis is
sinds Covid-19 aanmerkelijk toegenomen
en mensen waarderen hun eigen woonomgeving inclusief een mooi aangelegde
tuin meer dan ooit. Mensen willen vooral
vaker en langer genieten van het buitenleven,” vervolgt Lex. “Tijdens het uitgebreide oriëntatiegesprek in onze sfeertuin
inventariseren we alle wensen en ideeën.
Welke sfeer wil men neerzetten? Zoveel
mensen, zoveel wensen. Sommige mensen vinden het heerlijk om vol in de zon te
liggen en andere lezen graag een boek in
een schaduwrijk hoekje. Het één sluit het
ander natuurlijk niet uit. Hoe dan ook. Het
tuinplaatje moet kloppen. We noemen
dat persoonlijk tuingeluk. Hebt u groene
vingers? Of hebt u juist ondersteuning
nodig bij het onderhoud, de snoeiwerkzaamheden en/of het beplantingsadvies?
Uiteraard willen we ook uw tuin zien,
meten en de sfeer proeven. Na het eerste
gesprek vertalen we de sfeer die u wenst
in een 3D-dimensionaal ontwerp. Dat is
echt een toegevoegde waarde en klanten
herkennen dat ook. We visualiseren zo uw
tuinbeleving maximaal. Onze kracht? Het
moet vooral een tuin zijn die past bij uw
persoonlijkheid. We zeggen wel eens:
“Uw tuin... dat bent u zelf!” Alleen dan
kunt u er optimaal van genieten.”
IN VIER STAPPEN NAAR TUINGELUK!
“Wij denken in sfeerbeelden. Een goed

Artist impressie

Artist impressie

ontwerp met de juiste verhoudingen is
essentieel. Onze aanpak naar persoonlijk
tuingeluk baseren we op vier basisvoorwaarden die resulteren in de juiste tuinsfeer. Allereerst moet je zorgen voor de
juiste verhouding tussen “groen en grijs”.
Met het grijs bedoelen we niet alleen
tegels en stenen, maar ook grind en
houten vlonders. Vervolgens moet je
gaan spelen met de hoogte van het
“groen” in je tuin. Hoogte zorgt namelijk
voor meer diepte, spanning en intimiteit.
Verder willen mensen veilig en ongestoord van hun tuin genieten zonder
inkijk vanaf de zij- en/of bovenkant.

Artist impressie

Dat kunnen schuttingen zijn, maar wij
spreken liever van afscheidingen, want
het kan ook een combinatie met groen
zijn. Pergola’s en vormbomen kunnen
de inkijk vanaf bovenetages bestrijden.
Afscheidingen moeten in ieder geval
onderdeel uitmaken van uw tuin. Gemak
dient de mens. De tuin moet dus passen
bij de energie die u in het onderhoud
wil stoppen. Anders ligt verwaarlozing
al heel snel op de loer! Gelukkig zijn er
genoeg keuzes in onderhoudsvriendelijke
beplanting. Keramische tegels in stroken
zijn trouwens dé trend. Ze nemen namelijk nauwelijks vocht op. Daardoor blijven
ze veel langer schoon. Ook kun je voegwerk in de tegels toepassen, zodat
onkruid, dat meestal van boven komt,
geen kans krijgt. Bent u toe aan meer
tuinbeleving? Kom gerust eens langs
om inspiratie op te doen!”
Zegwaartseweg 148
2728 PC Zoetermeer
079 – 331 01 40
info@lexvanwijkhoveniers.nl
www.lexvanwijkhoveniers.nl
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Hoe moet je op zoek naar een nieuwe
vloer nu de winkels gesloten zijn door de
lockdown? Via internet een vloer, met of
zonder vloerverwarming, bestellen vinden
velen niet fijn. HOME Woonconcepten heeft
daar de perfecte oplossing voor met een
heuse roadshow! Met een trailer vol vloeren
komt de specialist bij jou thuis langs.

‘DIT IS GEEN EENDAGSVLIEG,
MAAR BLIJVEND’

HOME WOONCONCEPTEN RIJDT
MET ROADSHOW NAAR JE TOE!
Op dag dat de tweede lockdown
werd aangekondigd, heeft Home Woonconcepten binnen 24 uur de trailer
klaargemaakt. “Dat idee had ik al veel
langer in mijn hoofd”, zegt eigenaar
Mark van Es van HOME Woonconcepten.
Een trailer, van ongeveer zes meter lang,
heeft hij laten inrichten als showroom.
“Wij rijden daarmee naar de klant toe.
Het is een verlengstuk van onze winkel.
Je wilt niet op basis van een klein staaltje
een vloer uitzoeken online, daar is de
investering te groot voor. Klanten zijn erg
enthousiast met de roadshow, want zij
voelen zich thuis meer op hun gemak.
Ze durven veel meer vragen te stellen,
omdat ze meer ontspannen zijn. Zo
kunnen zij beter hun keuze maken.”
MOGELIJKHEDEN
Natuurlijk heeft Mark liever dat zijn
winkel aan de Van Leeuwenhoeklaan 8A
weer volledig open mag, maar hij ziet ook
mogelijkheden ondanks de coronamaatregelen. “In onze winkel is het licht
anders dan bij de mensen thuis. Dan
kan de kleur van een vloer thuis opeens
anders zijn. Dan brengen de klanten de
planken terug en nemen weer andere
mee. Soms moeten ze veel heen en weer
rijden. Met onze roadshow is dat verleden
tijd. Dan nemen ze de planken gewoon
even mee naar binnen.” HOME Woonconcepten rijdt in een straal van ongeveer 25 kilometer rond Zoetermeer.
GROOT SUCCES
In de trailer zijn ongeveer 300 kleuren
PVC-vloeren te bekijken. Een ruim assortiment op het gebied van visgraat, lamelplanken en PVC-tegels. Ook vind je er
voorbeelden van traprenovaties en vloerverwarmingssystemen. “De roadshow
is een groot succes. Dit is geen eendagsvlieg, maar blijven we ook na corona
6

Mark van Es

doen”, belooft Mark. “Als wij bij een
klant in de straat staan, zien de buren
de opvallende trailer staan en willen ook
even binnen kijken. Uiteraard ontsmetten
wij de trailer altijd na ieder bezoek.”
TOTAALCONCEPT
Als HOME Woonconcepten bij de mensen thuis komt met de roadshow, krijgen
zij vaak ook vragen over andere klussen
in huis. Want ook voor renovatie en stuc-,
spuit- en schilderwerk kun je bij het team
van Mark terecht. Zelfs voorbereidend
installatiewerk (nieuwe badkamer en
keuken), staallook deuren en kozijnen
kunnen zij voor je regelen. “Dat doen wij
allemaal met eigen personeel. Wij huren
geen krachten in, omdat we onze kwaliteit willen waarborgen. Wij bieden een
full service, dus mijn hoofd staat nooit
stil. Ik probeer altijd te innoveren. Ik ben

Nieuw is dat je op eenvoudige wijze
thuis alvast je vloer kan uitzoeken.

denk ik een van de eerste in Nederland
met deze roadshow en daar ben ik nog
steeds erg blij mee. Mocht u toch langs
willen komen in onze winkel, dan bent u
op afspraak natuurlijk van harte welkom!”
Van Leeuwenhoeklaan 8A
079 - 234 07 77
info@homewoonconcepten.nl
www.homewoonconcepten.nl

“Een nieuwe lente, een nieuw
geluid. Meer dan ooit hopen we
dat deze gevleugelde uitspraak in
2021 werkelijkheid wordt. Terug
naar ons oude, vertrouwde en
vooral normale leven. We verlangen
er allemaal naar. Door Covid-19
zitten mensen meer binnen én
buiten en dat hebben we gemerkt,”
vertelt directeur Henk-Arie Schra
van Van Dorp Hout.

Vakman Wim legt in zijn instructiefilmpjes
uit wat je vooral NIET moet doen!

WIJ LUISTEREN NAAR UW WENSEN
ÉN HET VERHAAL ERACHTER!
“Mensen gingen door de coronabeperkingen volop aan de slag met een nieuw
tuinproject. Zo werd de schutting weer
in de beits gezet of zelfs compleet vernieuwd. Verder was er veel vraag naar
overkappingen, pergola’s, speeltoestellen
en blokhutten.”
“Natuurlijk houden we ons strikt aan de
RIVM-maatregelen en via onze vernieuwde website kunnen klanten eenvoudig
bestellingen plaatsen. Uiteraard kunnen
we telefonisch uitstekend adviseren,
maar gelukkig zijn onze klanten vanaf
3 maart op afspraak weer van harte
welkom. Met die versoepeling zijn we
natuurlijk erg blij! We zijn gespecialiseerd
in hout voor buitentoepassingen en als
de zon weer gaat schijnen, willen mensen
van het buitenleven genieten. Voor ieder
tuinproject hebben we dus de juiste
houtsoort in huis. Maar wensen en smaken
verschillen. Welke houtsoort past het
best bij uw tuinproject? Wij weten het en
delen onze kennis graag. Zo voorkomt
u toekomstige problemen bij de voorgestelde toepassingen. Verder heeft
iedere houtsoort een andere uitstraling.
Wat vindt u mooi? We luisteren naar uw
wensen en het verhaal erachter. Onze
houtsoorten kunt u hier zien en voelen
waardoor kiezen nog eenvoudiger
wordt.”
UITGEBREIDE PRODUCTINFORMATIE
OP VERNIEUWDE WEBSITE
“Veel klanten vragen welke houtsoort
voor hun tuinproject het meest geschikt
is. Zoals al gezegd kunnen we telefonisch
goed adviseren, maar op onze recent
vernieuwde website kunnen ze alle
productinformatie vinden inclusief de
actuele voorraad. Wilt u bijvoorbeeld
een vlonder van hardhout plaatsen? Dan
is de keuze heel divers. Zo is Ipé nu erg

De geavanceerde machine,
de Essetre Technofast

populair. Het is een Braziliaanse houtsoort
die bekend staat als de sterkste hardhoutsoort ter wereld. De gladde zijde geeft
uw vlonder een strakke en moderne
uitstraling. De groef aan de zijkant van
de Ipé terrasplanken zorgt ervoor dat
u deze planken kunt bevestigen met
behulp van B-Fix clips. Oorspronkelijk
varieert de kleur van groenachtig bruin
tot licht- en roodbruin, maar als u er niets
aan doet, dan verkleurt Ipé na verloop
van tijd naar een mooie, egaal lichtgrijze
kleur. Een kwestie van smaak!”

Ipé, een Braziliaanse houtsoort

DOE DAT NOU NIET!
“Wilt u zelf een vlonder installeren? Op
Youtube en Facebook presenteren we
diverse instructiefilmpjes over de meest
voorkomende tuinklussen onder de
titel: “Doe dat nou niet!” Van simpel
tot gecompliceerd. Met eenvoudige
instructiefilmpjes laat onze vakman
Wim zien wat u vooral niet moet doen
bij de aanpak van uw tuinklus. Verder
hebben we met de aanschaf van een
geavanceerde machine, de Essetre
Technofast, geïnvesteerd in onze werkplaats. Zo kunnen we nog nauwkeuriger
gecompliceerde houtconstructies én
maatwerk voor hoveniers verzorgen.
Gaat u zelf niet klussen, maar zoekt u
een vakman voor uw tuinklus? Op onze
website vindt u een lijst met vakkundige
hoveniers waar we mee samenwerken.
Bent u nieuwsgierig naar het verhaal
achter Van Dorp Hout? Scan dan de
QR-code! Tuinkluskriebels? Kijk voor
inspiratie ook op Instagram!

Voorweg 153
2716 NJ Zoetermeer
079 - 351 25 78
info@vandorphout.nl
www.vandorphout.nl
vandorphoutbv/
vandorphout/
vandorphout/
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Vanaf 1999 is Just Notarissen
in Zoetermeer gevestigd.
Succesvol en dat is een
understatement. Het geheim?
Rond 2012 werd de focus
gelegd op vlijmscherpe
tarieven gekoppeld aan
persoonlijke aandacht en
uitmuntende service. Iedere
notaris doet hetzelfde.
Waarom zou je meer betalen?

JUST NOTARISSEN MAAKT
EEN FLITSENDE START IN 2021!
De groeiambitie resulteerde in een reeks
verhuizingen. Op 16 maart 2020 verhuisde
Just Notarissen met een handicap:
Covid-19 van Bredewater naar de
Einsteinlaan 50 in Zoetermeer. Het goedkoopste notariskantoor van Nederland is
klaar voor de toekomst met een nieuw
gebouw van 6000 m2 waar de efficiënte
en moderne werkwijze nog beter tot zijn
recht komt.
Algemeen directeur Camillus Overmeire
blikt terug op de afgelopen periode.
“Onze trein dendert met de focus op de
toekomst nog steeds in volle vaart door.
We richten ons sinds januari op een reorganisatie, zodat de taken nog efficiënter
uitgevoerd kunnen worden. Corona
bleek ondanks de sombere voorspellingen
geen spelbreker in onze groeiambitie.
Uiteraard hebben we de RIVM-maatregelen uiterst serieus genomen.
Uiteindelijk zijn we zelfs ondanks de
coronacrisis exorbitant gegroeid. Met vijf
notarissen en elf kandidaat-notarissen
nestelt Just Notarissen zich inmiddels in
de top 30 van grote, gerenommeerde
notariskantoren van Nederland. Bovendien zijn we door het kadaster officieel
uitgeroepen tot het grootste onroerend
goed kantoor van Nederland en daar zijn
we natuurlijk uitermate trots op. Elf jaar
geleden kozen we voor een andere koers
en als je dan ziet wat er in die tijd gebeurd is. Dat is echt ongelofelijk en het
houdt niet op. Ook nu kunnen we weer
spreken van een flitsende start in 2021!”
PROFILEREN WERPT ZIJN
VRUCHTEN AF
“Naast de vlijmscherpe tarieven hebben
we ons geprofileerd door de presentatie
van JUST. Ons logo prijkt bijvoorbeeld
reuzegroot op de gevel. We laten ons
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Notaris Arie Jan van der Bijl (l) en Camillus Overmeire

duidelijk zien in Zoetermeer. Onze
naamsbekendheid hebben we ook te
danken aan de ondersteuning van
diverse maatschappelijke en culturele
projecten. Zo zijn we sponsor van o.a. het
Bevrijdingsfestival, Zoetermeer Culinair,
Zoetermeer Jazz, Zoetermeer Blues, de
Winterfair en voetbalvereniging DSO.
Wie zijn we? Wat doen we? Uiteindelijk
werd JUST de naam én het logo. Eén
beeld zegt meer dan duizend woorden.
JUST wordt inmiddels, niet alleen in de
regio, automatisch geassocieerd met een
notariskantoor. De gedachte erachter is:
Zoek je een notaris? Dan ga je naar JUST!”
FOCUS OP DE TOEKOMST
“Ons betrokken team van bijna 100 man
werkt dagelijks op kantoor. Dat is gewoon
praktischer. We zijn namelijk een proceskantoor en dossiers gaan heel snel van
hand tot hand. Gelukkig zijn we nauwelijks geraakt door Covid-19, terwijl er
toch zo’n 120.000 cliënten per jaar over

de vloer komen. Zij kunnen bij ons
terecht voor o.a. familie- en erfrecht,
ondernemingsrecht en onroerend
goed. Zo was de vraag naar hypotheekverhogingen gigantisch, omdat mensen
massaal gingen verbouwen.”
“Met het oog op de toekomst en
stabiliteit binnen JUST hebben we een
dagelijks bestuur en afdelingshoofden
aangesteld. Verder is er een duidelijke
taakverdeling gemaakt over financiën,
commercie en automatisering. We zetten
een complete organisatiestructuur op die
voor continuïteit binnen het bedrijf moet
gaan zorgen. Zo krijgen we nog meer
grip op de organisatie en kunnen we
weer doorgroeien.”
Einsteinlaan 50
2719 ER Zoetermeer
079 - 323 97 61
zoetermeer@justnotarissen.nl
www.justnotarissen.nl

Voor zonnepanelen moet je naar M&R
Zonnepanelen, toch? Klopt, maar het
staat voor veel meer dan dat. Het bedrijf
van Michel Kalicharan wil Zoetermeer én
de rest van Nederland verduurzamen.
Uiteraard met behulp van zonnepanelen.
Maar met de komst van Cees de Reus
gaat M&R Zonnepanelen een stapje
verder!

BIJ ZONNEPANELEN BEGINT
HET VERDUURZAMEN PAS!
Wanneer je als consument of bedrijf
zonnepanelen overweegt, is dat al een
eerste stap naar verduurzaming. Maar
waarom zou je het slechts bij zonnepanelen houden? “Daar kan de persoonlijke
adviseur van ons bij helpen als we voor
het (virtuele) adviesgesprek de situatie bij
de klant te bekijken. Hoe ga je met je
verwarming, verlichting, warm watergebruik en gasverbruik om? We gaan
meer en meer een rol in het advies over
verduurzamingsmogelijkheden en de
service hierbij vervullen. De zonnepanelen
worden dan een schakel in het proces
van het verduurzamen”, vertelt Cees.
Michel vult aan: “Dat doen we met een
nieuwe look en feel, via onze nieuwe
website. Als ondernemer ben je constant
aan het verbeteren. Met dit concept
willen we ervoor zorgen dat onze klanten
ambassadeurs voor M&R Zonnepanelen
worden. Zo kunnen we elkaar helpen.”
BINDING
Michel: “Wij willen binding met de
klant blijven houden in plaats van alleen
zonnepanelen monteren en vervolgens
vertrekken. Als iemand zijn woning wil
verduurzamen, zijn ze bij M&R Zonnepanelen aan het juiste adres. Wij zijn
de enige in Zoetermeer die dit doen.
Dat doen we samen met verschillende
gespecialiseerde partners. Je hebt

DIAMOND(LENTE)DEAL

direct inzicht in je energieopbrengst.”
Het installatiewerk wordt altijd uitgevoerd door eigen gecertificeerde
monteurs en elektriciens van M&R
Zonnepanelen. Soms wordt de hulp van
betrouwbare partners ingeschakeld.
“Dat kan allemaal binnen één dag. We
installeren de airco, zonnepanelen, verwarming, verlichting en het warm water

Iedere lezer van Mijn Zaak Zoetermeer die voor 30 juni meer dan 12 zonnepanelen afneemt, krijgt van M&R Zonnepanelen een diamond(lente)deal cadeau:
een gratis Mitsubishi airconditioning systeem. Tegen installatiekosten (vanaf
749 euro) wordt deze gratis airco geplaatst, ideaal voor komende zomer!
“Voor een vergelijkbare airco-installatie betaal je gemiddeld 1.750 euro.
Dat is dus een voordeel van meer dan 1000 euro.” Voor meer informatie over
de diamant(lente)deal zie ook de website van M&R Zonnepanelen.

in één keer. Zo kun je zo snel mogelijk
profiteren van jouw duurzame investering.”
SERVICE
Ook na de installatie staat M&R
Zonnepanelen voor je klaar met service
en onderhoud. “Met een 5-jarige
servicecontract wordt de werking en het
schoonhouden van het zonnepanelen-systeem en de airco gegarandeerd.
Elk jaar komt er een monteur langs om
alles te controleren, het systeem uit te
lezen en schoon te maken, zodat wij de
maximale opbrengst kunnen garanderen.”
Wattstraat 26G
M&R
2723 RC Zoetermeer
085 - 086 88 44
06 - 824 832 86Zonnepanelen
advies@mr-zonnepanelen.nl
www.mr-zonnepanelen.nl

M&R
Zonnepanelen
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BKT-advies staat voor Bouwkundig Technisch
Advies. Sinds 2009 houdt het adviesbureau
zich bezig met bouwmanagement, advies
en projectbegeleiding in de woning- en
utiliteitsbouw. Twee jaar geleden verhuisde
het bedrijf om logistieke redenen van
Rotterdam naar Zoetermeer.

EEN WONING (VER)KOPEN? MET EEN
BOUWKUNDIGE KEURING VAN BKT STA JE STERK!

“Onze kracht? BKT is een sterk merk en
een dynamische organisatie dankzij een
bijzonder hecht team. Samen maken
we het verschil! We werken vooral in de
driehoek Amsterdam, Rotterdam en Den
Haag. Als uitvalsbasis ligt Zoetermeer
dan natuurlijk perfect,” vertelt bouwmanager Frank Koot.
“Wat betekent het Corona-virus eigenlijk
voor jullie?” is een vraag waar we in deze
surrealistische tijd niet omheen kunnen.
Frank: “Het Corona-virus raakt ons
allemaal, het is inmiddels een gigantisch
internationaal maatschappelijk probleem.
Uiteraard hebben wij extra voorzorgmaatregelen getroffen waarbij we de
richtlijnen van het RIVM nauwlettend
volgen. Zo hebben we de afgelopen
weken alle huisbezoeken geannuleerd.
Verder werken we zo veel mogelijk vanuit
huis. Projecten lopen door zoals de
ontwikkeling van Bentlanden fase 2, de
transformatie van het Oceaanhuis, een
rijksmonument in Rotterdam, naar 183
appartementen en de realisatie van villa’s
in Numansdorp, Park16Hoven en aan de
Reeuwijkse Plassen. We blijven dus klaar
staan voor onze opdrachtgevers waaronder particulieren, hypotheekadviseurs,
beleggers, makelaars, bedrijven en (semi)
overheid. Al gaat de gezondheid op dit
moment natuurlijk boven alles.”
DROOMHUIS OF SPOOKHUIS?
“Bij de aankoop van een woning is
emotie een slechte raadgever. Wij prikken
10

door die roze bril heen. Je zoekt immers
een droomhuis en geen spookhuis!
Niemand zit te wachten op onaangename
verrassingen zoals bouwkundige
gebreken en torenhoge herstelkosten.
De verkoper heeft weliswaar een
meldingsplicht, maar voor de koper
resulteert onze bouwkundige aankoopkeuring in duidelijkheid én een goed
gevoel. Op dit moment gaan we tijdens
de visuele bouwkundige keuring met niet
meer dan drie mensen de woning in. Bij
voorkeur zijn de kopers erbij aanwezig,
zodat er een dialoog ontstaat over de
staat van het huis. Zo kunnen we bijvoorbeeld uitleggen waardoor er scheuren in
de lateien zitten. Zijn er gebreken aan
gevels, vloeren en/of dak? Verder geven
we advies over toekomstige verbouwingen
zoals een uitbouw waarbij we ook een rol
van betekenis kunnen spelen. We leveren
dus geen koud rapport af dat we even
over de schutting gooien. Ook na het
verstrekken van het rapport zijn we
bereikbaar voor vragen en nadere toelichting. Met de aankoopkeuring voldoet
men grotendeels aan de wettelijke
onderzoekplicht. Binnen drie werkdagen

ontvangt men een uitgebreid rapport
met onderbouwend beeldmateriaal
van eventuele gebreken, achterstallig
onderhoud en een open begroting met
aantallen en eenheden. Uiteraard kan
de verkoper een bouwkundige verkoopkeuring laten uitvoeren. Zo voldoet hij
aan de meldingsplicht én kan hij de
meerwaarde van zijn huis aantonen.”
MJOP CREËERT EEN GOED GEVOEL!
“Voor onderhoud op korte en lange
termijn ontkomt de VVE van een (appartementen)complex niet aan een meerjarenonderhoudsprognose oftewel MJOP. Het
is een actieve begroting die zorgdraagt
voor voldoende financiële reserve voor
planmatig onderhoud. Een MJOP stellen
we voor tien of 15 jaar op. Naast de
algemene beschrijving van het complex,
omvat een MJOP beschrijvingen van
gebreken, onderhoudsmaatregelen,
onderhoudskosten, een liquiditeitsprognose en een beknopt foto-overzicht.
Wat is bijvoorbeeld de conditie van het
schilderwerk, de gevel, de dakbedekking
en de aluminium kozijnen? Een MJOP
zorgt er dus voor dat het complex in
goede staat blijft. Bovendien kan de
maandelijkse VVE-bijdrage nauwkeuriger
vastgesteld worden,” besluit Frank.
Aluminiumstraat 10-07
2718 RA Zoetermeer
085 - 13 03 891
info@bkt-advies.nl
www.bkt-advies.nl
facebook.com/BKTadvies/

BKT

Sinds Covid-19 is de slogan van
Bouwhof: “Bezig met je huis” hot
item. Door de coronabeperkingen
zitten we nu eenmaal meer thuis.
Vakanties, etentjes en uitjes
werden uitgesteld en het gevolg
was een massaal klussend
Nederland. Ook de interieurstyling kreeg het afgelopen
jaar veel aandacht.

CREËER MEER SFEER IN JE INTERIEUR
MET DE JUISTE BINNENDEUR!
“Mensen investeren nu in woongenot
zoals nieuwe meubels, vloeren, verlichting en accessoires. Ook is de enorme
belangstelling voor de vervanging van
binnendeuren toegenomen,” vertelt
assistent-manager Léon Bregman van
de afdeling stoffering, deuren en kasten.
“Vervanging van de binnendeuren was
vroeger een ondergeschoven kindje. Ze
gaan namelijk bij normaal gebruik lang
mee. Dus waarom zou je ze vervangen?
De laatste jaren zien we echter dat mensen de binnendeuren meer en meer als
onderdeel van hun interieur zien,” aldus
Léon. Inmiddels zijn Jan en Karel, de
twee deurspecialisten van Bouwhof,
aangeschoven bij het gesprek. “Je creeert gewoon meer sfeer met binnendeuren die aansluiten bij jouw interieur,”
vervolgt Jan. “De juiste binnendeuren
resulteren dus in de finishing touch van
jouw interieurstijl. Keuzes maken blijft
lastig. Sommige klanten weten al precies
wat ze willen en andere zien door de
bomen het bos niet meer. Uiteraard
ondersteunen we onze klanten optimaal
met het maken van de juiste keuzes.”
WELKE BINNENDEUR PAST BIJ
JOUW WOONSTIJL?
“Met ons stappenplan kies je snel en
eenvoudig nieuwe binnendeuren die bij
jouw interieur passen. Per e-mail, telefonisch of via Teams brainstormen we alvast
over de wensen en ideeën,” vertelt Karel.

Gepersonaliseerde deurkruk

Een groot
assortiment
deuren

Steel look schuifdeuren

“Vervolgens verwijzen we naar de sites
van onze leveranciers, zodat men rustig
kan bepalen welke modellen het meest
aanspreken. Iedere woonstijl heeft specifieke kenmerken. Is dat klassiek, modern,
landelijk, industrieel of iets anders? Als
de woonstijl bepaald is, gaan we op
huisbezoek rekening houdend met de
RIVM-maatregelen. Zo komen we alleen
en maximaal een half uur. De voordelen
zijn duidelijk. Op locatie proeven we de
sfeer van de woning en kunnen we met
voorbeelden gericht adviseren over de
keuze van de binnendeuren, de kozijnen,
het deurbeslag en de sluitingen.”
STRAK, STOER & INDUSTRIEEL
“De woontrend is strak, stoer en industrieel. Karakteristiek zijn donkere kleuren
in combinatie met wit- en grijstinten. De
industriële binnendeuren uit de collectie
van Weekamp Deuren en Skantrae passen
perfect bij de minimalistische vormgeving
en strakke lijnen. Een industriële deur
maakt jouw interieur echt af. Het glas
verbindt de ruimtes in je huis, waardoor
er een ruimtelijk gevoel ontstaat. Je
geeft je ruimte een stoere uitstraling,

Jan

terwijl je door de houten materialen wel
de gezelligheid behoudt. Maar voor
welke stijlbreedte kies je? Wil je helder,
mat of grijs getint glas? Welke vlakverdeling spreekt jou het meest aan? Door
onze ervaring kunnen we goed adviseren.
Kwaliteit staat daarbij voorop. Zo zijn de
binnendeuren van Weekamp stabiel en
vormvast door de speciale kern. Met
twaalf jaar garantie ben je dus verzekerd
van topkwaliteit.”
ZIEN & VOELEN
“Toe aan nieuwe binnendeuren? Op
afspraak zijn maximaal twee personen op
onze deurenafdeling van 750 m² inclusief
meer dan honderd binnendeuren welkom.
O ja, we hebben natuurlijk ook buitendeuren en uiteraard verzorgt ons montageteam indien gewenst de complete montage.”
Edisonstraat 115
2723 RT Zoetermeer
079 - 331 07 00
info@bouwhof.nl
www.bouwhof.nl
/debouwhof
@bouwhof
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Bestel online op
www.remto.nl

De prijzen van al onze ﬁetsendragers
...zijn inclusief instructies en montage!

Pro-User Diamant SG2
Max. gewicht: 60kg
7- en 13-polig
Kantelbaar en opklapbaar

GESCHIKT
VOOR
E-BIKES

€ 399,00

Atera Strada Sport M2
Max. gewicht: 60kg
13-polig
Kantelbaar

Pro-User Diamant
Max. gewicht: 60kg
7- en 13-polig
Kantelbaar en opklapbaar

GESCHIKT
VOOR
E-BIKES

€ 319,00

GESCHIKT
VOOR
E-BIKES

€ 339,00

Bestel online en haal af in onze winkel!

Prijzen geldig t/m 30 juni 2021

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

196,50

nu 157,20

15% KORTING*
OP ALLE POETSMIDDELEN
VAN MEGUIAR’S,
AUTOGLYM EN VALMA
* niet geldig voor poetsmachines.

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

WWW.REMTO.NL

Elk huis verdient een naambord, vindt Pascal Govaars van Schoenmakerij de
Uitkomst. Een uniek naambord geeft een huis net iets extra’s. Dankzij De Uitkomst
kun je geheel op eigen wijze duidelijk maken wie op dat adres woont.

ELK HUIS VERDIENT EEN
NAAMBORD
UV-print,
RVS, smeedijzer, leisteen, hout,
glaslook en
kunststof. Zo
zijn er nog
veel meer
voorbeelden
Een army tag
van het
materiaal van het naambord. Voor
iedereen zit er wel iets tussen dat precies
bij jouw huis past. Op de website
www.schoenmakerijdeuitkomstzoetermeer.nl
kun je zelf het naamplaatje uitzoeken
en vormgeven, zoals de tekst, kleur en
achtergrond. Na de bestelling is het
naambordje binnen enkele dagen af te
halen bij De Uitkomst in winkelcentrum
Rokkeveen.

Pascal Govaars

“Je kunt het vanuit de luie stoel vormgeven. Lukt het toch niet? Kom naar
de winkel, dan kijken we er samen even
naar”, aldus Pascal, die ook regelmatig
gevraagd wordt om army tags te maken.
Op zo’n identiteitsplaatje kun je belangrijke gegevens van de drager vermelden.
“Handig voor om de nek van kinderen of
mensen met diabetes.”
SLIJPEN
Na de enorme drukte met het slijpen
van schaatsen kun je ook voor het slijpen
van scharen, messen en tuingereedschap

bij Pascal terecht. “Een bot mes of tuingereedschap is een ergernis, maar het
is ook onveilig. In een mooi gebakken
stukje vlees, hoor je met een scherp mes
te snijden. Dan hoef je geen kracht te
zetten en schiet je niet snel uit. Wel zo
fijn tijdens het barbecueën met het gezin
of met vrienden in de tuin.”
Meester Schoenmaker
Samanthagang 66
2719 CK Zoetermeer
079 - 362 81 47
info@schoenmakerijdeuitkomstzoetermeer.nl
www.schoenmakerijdeuitkomstzoetermeer.nl

Van een beetje stress word je niet ziek, sterker nog, bij
kortdurende stress ga je er even veel beter door presteren.
Het wordt anders als je voortdurend stress hebt, bijvoorbeeld
door druk op je werk of thuis, doordat je te weinig beweegt
of verkeerde eetgewoontes. Te lang doorgaan zonder hier wat
aan te doen, kan je uiteindelijk ziek maken. Als je extra veel van
jezelf vraagt, is je “verbruik” ook groter. Uit ons gewone eten
halen we niet voldoende voeding om dat verbruik aan te vullen.

LANGDURIGE STRESS
MAAKT ZIEK!

Martin Winkel

DURF JIJ HET AAN OM JE STRESS TE LATEN METEN?
METEN=WETEN
Vaak hebben we niet eens meer door dat
we teveel stress hebben want we moéten
van alles en daar komen we niet makkelijk
vanaf. Je leefstijl veranderen gaat niet
zomaar. Als je blijft doen wat je deed,
mag je geen verandering verwachten.
Wij helpen je door je te laten zien hoe
je lichaam reageert op wat jij doet. Dan

kun je bewust andere keuzes maken en
je gezondheid bevorderen. Bel voor een
afspraak voor een meting van je hartritmevariabiliteit.
Absrechtstraat 63
2729 AW Zoetermeer
079 - 341 75 68
info@PentaPro.nl
www.PentaPro.nl
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’t Is jullie gelukt: een fijne woning!
De zoektocht is afgerond. Het droomhuis is gevonden. Ongetwijfeld profiteren
jullie van de lage hypotheekrente. Gefeliciteerd! Nu de volgende stap. Want ook
de juridische begeleiding van levering of overdracht vraagt om een weloverwogen
keuze. Het gaat om professionaliteit, klantvriendelijkheid en gunstige tarieven. JUST
Notarissen is een goed maar óók voordelig notariskantoor.

Levering en hypotheekakte voor €

JUST | Notarissen
Albert Einsteinlaan 50
2719 ER Zoetermeer

079 323 97 61
www.justnotarissen.nl

763,-

voor overdrachten in Zoetermeer en Benthuizen obv KIK-tarief,
inclusief kadastraal recht, recherchekosten en btw
(vraag naar onze voorwaarden)
Verkoper géén kosten doorhaling 1e hypotheekrecht en
volmacht bij aanlevering koopcontract nieuwe woning!

Verhuisbedrijf Henneken is opgericht in 1870 en daarmee
een van de oudste bedrijven van Zoetermeer. Al 150 jaar
heeft het bedrijf een
eenvoudige filosofie:
‘Doe je werk goed, dan
komt de klant terug’.
Daar slaagt Henneken nu
ook in met videotaxaties!
Lauwrens de Jong

LIEVER GEEN TAXATEUR OVER DE VLOER?
HOEFT OOK NIET MET EEN VIDEOTAXATIE!
Tijdens deze coronacrisis is men terughoudender met het ontvangen van
mensen thuis. Verhuisbedrijf Henneken
beschikt als een van de weinige verhuisbedrijven over de mogelijkheid om
videotaxaties te verrichten. “Hiermee is
het niet nodig fysiek bij de klant thuis te
komen om de verhuizing op te nemen.
Met een speciale app wordt een videoverbinding tot stand gebracht met de
smartphone of tablet van de verhuizende
klant en kunnen wij de inboedel van de

verhuizing taxeren qua volume”, vertelt
directeur Lauwrens de Jong.
SCOORT GOED
Henneken is toegelaten tot de Erkende
Verhuizers, het branchekeurmerk van
verhuisbedrijven. De Erkende Verhuizers
maken gebruik van klantenvertellen.nl,
een online reviewsite waar klanten een
enquête kunnen invullen. “Henneken
scoort maar liefst een 9,4 (102 beoordelingen over de laatste 12 maanden) en hoort

daarmee bij de best scorende verhuisbedrijven van Nederland”, aldus Lauwrens.
Henneken is ook Engeland-specialist en
voor internationale verhuizingen scoort
het verhuisbedrijf zelfs een 9,6 (op basis
van 54 reviews). “Onze verhuisploegen
maken het elke dag waar en laten zo
tevreden klanten achter.”
Goudstraat 51, 2718 RD Zoetermeer
079 - 204 02 72
info@henneken.nl
www.henneken.nl

Ontmoeten,
kennis delen,
samenwerken
en zaken doen

Bezoekadres (op afspraak):
Markt 3, 2711 CZ Zoetermeer
postbus 15, 2700 AA Zoetermeer
tel. (079) 346 97 00
e-mail info@tzho.nl
www.thzo.nl

Ook een pagina in het magazine of de krant Mijn Zaak Zoetermeer? Neem dan contact op met Koren Marketing Communicatie, Dick Koren T 06 - 537 932 27 • E info@mijnzaakzoetermeer.nl •
MijnZaakZoetermeer
Fotografie: Odynsocialmedia.com Tekst: Adrie Urgert, Silvester van der Hansz, Angela Puggioni • Oplage 20.000 ex. • 8e jaargang • 2021
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm, of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch,
door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever sluit ieder aansprakelijkheid van schade als gevolg van druk- en zetfouten uit.
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Covid-19 beheerst sinds 15 maart 2020 ons
leven. We zijn ruim een jaar verder en veel
ondernemers wachten helaas nog steeds
op wat licht aan het eind van de tunnel. Bij
Wim van der Ham Keukens is er nog steeds
bedrijvigheid. Veel mensen annuleerden
noodgedwongen vakanties, uitjes en
etentjes en kozen massaal voor
verbouwingen in en rondom hun huis.
Ook Antoinette Souren en Dick Koren,
de initiatiefnemers van Mijn Zaak
Zoetermeer, besloten begin september
2020 tot de aanschaf van een nieuwe
keuken bij het sympathieke familiebedrijf.

WAT KOMT ER ALLEMAAL KIJKEN BIJ DE
AANSCHAF VAN JOUW NIEUWE KEUKEN?
“Juist tijdens deze coronacrisis is het
motto: “Wees loyaal en koop lokaal!”
essentieel voor alle ondernemers in Zoetermeer. Zo kwamen we voor de aanschaf
van onze nieuwe keuken automatisch
terecht bij Wim van der Ham Keukens,”
vertelt Antoinette. “In december 2020 is
de keuken geplaatst en we zijn uitermate
tevreden over het eindresultaat. Zowel
onze keukenadviseur Willem van Capelleveen als Richard Bolleboom, de keukenmonteur, verdienen dan ook een dikke
pluim. Omdat de aanschaf van een nieuwe
keuken een kostbare en duurzame
investering is, willen we onze persoonlijke
ervaringen graag delen. Een keuken
moet functioneel zijn, maar het oog wil
natuurlijk ook wat. Vaak is de keuken een
verlengstuk van je woonkamer. Kortom,
wat komt er allemaal kijken bij de
aanschaf van jouw nieuwe keuken?”
DENK EENS “OUT OF THE BOX”!
“We deden volop inspiratie op via
bekende woonprogramma’s, woonbladen
en Pinterest. Beelden zeggen immers
meer dan woorden. Maar welke stijl
spreekt jou het meest aan? Klassiek,
landelijk of juist modern? Mix & match
behoort ook tot de mogelijkheden. Voor

ieder budget is er een droomkeuken.
Tegenwoordig kun je zelfs via Wim van
der Ham Keukens je keuken (deels) financieren. De trend is industrieel, vintage en
modern. Maar past die stijl wel bij jouw
persoonlijkheid? Hoe kook je? Uitgebreid
en/of juist simpel? Welke apparatuur is
daarvoor essentieel en welke indeling is
het meest efficiënt? Zo kozen wij voor
een inductiekookplaat met een zelfregulerend afzuigsysteem. Dat scheelde
onnodig (duur) breekwerk. Verder kook
je stiller en oogt je keuken ruimer. Ideaal
dus! Soms moet je gewoon eens “out of
the box” denken. Laat die traditionele
U-indeling los en visualiseer een andere
opstelling. Zo dachten wij aan een
kookeiland, maar Willem adviseerde
ons een kookschiereiland dat qua
kast- en loopruimte meer opties bood.”

Richard Bolleboom en Willem van Capelleveen
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KEUZES BASEREN OP BEHOEFTEN
“Onze wensen en ideeën hebben we
uitgebreid met Willem besproken.
Tijdens het oriëntatiegesprek kom je
erachter welke ideeën reëel zijn. Soms
moet je wat water bij de wijn doen.
Welke kastruimte en apparatuur heb je
daadwerkelijk nodig? Omdat we graag
uitgebreid koken, hebben we twee
ovens. Verder wilden we een persoonlijke
tintje toevoegen. Zo hebben we een
oud boomschorsblad doormidden laten
zagen en de planken met onzichtbare
dragers aan de muur bevestigd. In
combinatie met onze mat zwarte keuken
met een marmeren composietblad is het
effect verbluffend. Bij het voorraam hebben we een zitje gecreëerd waar
we ’s ochtends heerlijk ontbijten. Keuzes
moet je baseren op je behoeften en in
dat proces zijn we uitstekend geadviseerd,” besluit Antoinette.
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