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Eén Europees coronapaspoort lijkt de weg
vrij te maken naar een “normale”
zomervakantie in het buitenland. Lekker
wegdromen op sfeervolle terrasjes met
zwoele zomerdrankjes en Spaanse tapas
onder handbereik doen we het liefst in een
land waar de zon het vakantiegevoel
optimaliseert. Maar niets is zeker. In het
buitenland genieten we vooral van het
buitenleven. Gelukkig worden ook onze
zomers de laatste jaren steeds aangenamer.
Een vakantie thuis blijft dan ook een
aantrekkelijke optie. Maar hoe creëer je
daar het vakantiegevoel?
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Jan-Bart Huurman

MET BOUWHOF CREËER JE HET
ULTIEME VAKANTIEGEVOEL!
“Sinds corona zien steeds meer mensen hun tuin
of balkon als verlengstuk van hun woning,” vertelt Jan-Bart Huurman die o.a. verantwoordelijk
is voor de tuinafdeling. “Dat is logisch, want
mensen zijn vaker thuis. Het stond al een aantal
jaren op de planning en in oktober 2020 hebben
we de knoop doorgehakt. Vanaf mei 2021 bieden
we loungesets aan in diverse stijlen van het merk
Garden Impressions op onze afdeling tuinmeubelen van ruim 250 m². Het ultieme vakantiegevoel begint natuurlijk met een comfortabele
zitplek waar je volop kunt genieten van gezellige
koffiemomentjes, koude biertjes en/of tropische
cocktails. Door perikelen rondom het Suezkanaal verliep de aanvoer van vier containers
loungesets nogal moeizaam, maar gelukkig
hebben we nu alle loungesets in huis. Op is
helaas ook echt op, want nieuwe aanvoer zit
er door de coronacrisis dit jaar niet meer in!”
WICKER OF ALUMINIUM
“We hebben loungesets met hand gevlochten
kunststof vlechtdraad oftewel wicker. Wicker
heeft een luxe uitstraling, is ijzersterk, nagenoeg onderhoudsvriendelijk en bestand tegen
diverse weersomstandigheden. Daarnaast
hebben we aluminium loungesets met een
beschermende waterafstotende poedercoating
en bijvoorbeeld teaklook armleggers. Onderhoudsvriendelijk, robuust en zeer duurzaam.
Alle bijbehorende kussensets hebben een
vuil- en waterafstotende coating, zodat ze

een licht regenbuitje kunnen verdragen. Al
adviseren wij altijd om de kussens droog op
te bergen in bijvoorbeeld een box. Uiteraard
verkopen we ook hoezen, zodat je de kussens
buiten kunt laten liggen. Met de juiste accessoires zoals een (zweef) parasol, schaduwdoeken, een trendy tuinkleed, (kunststof)
palmbomen, een hangmat, vuurkorven en
heaters creëer je het ultieme vakantiegevoel
in mediterrane of Caribische stijl.”
IN VUUR EN VLAM MET WEBER
“Als de dagen langer en zonniger worden,
stijgt de vraag naar barbecues. We verkopen

Groot assortiment Weber barbecues.

alleen het topmerk Weber. Er zijn trouwens
steeds meer mensen die ook bij wat minder
mooi weer experimenteren met een gas-,
houtskool- of elektrische barbecue. Je kunt
hier zelfs een complete tuinkeuken aanschaffen. Daarnaast hebben we een zeer uitgebreid
assortiment Weber accessoires in huis. Ontdek
de beste barbecue voor jou bij Bouwhof! We
adviseren je met vuur en vlam.”
EVEN AFKOELEN MET BESTWAY!
“Tegenwoordig is de ultieme droom een zwembad, hottub of jacuzzi in je tuin. Onbetaalbaar?
Niets is minder waar. Natuurlijk kun je het zo
duur maken als je zelf wilt, maar voor ieder
budget biedt Bestway verrassende mogelijkheden. Ook de hottubs vanaf €400 zijn nu
een hot item. Zie jij jezelf al dobberen met
een zomers drankje in je hand? Ontdek het
snel bij Bouwhof, want op is op!”

Opblaasbare
Jacuzzi
van Bestway

BOUWHOF

LOUNGESET ACTIE

Luxe loungeset van Ga

rden Impressions.

Naast 10% korting met onze Bouwhof klantenpas krijg je bij aankoop van een loungeset
EEN GRATIS HOEZENSET TER WAARDE VAN € 100,- zo lang de voorraad strekt!

Edisonstraat 115
2723 RT Zoetermeer
T 079 - 331 07 00
E info@bouwhof.nl

W www.bouwhof.nl
W www.shop.bouwhof.nl
/debouwhof
@bouwhof

Ruim een jaar geleden
werd het coronavirus voor
het eerst vastgesteld
door Chinese virologen.
Wereldwijd heeft het virus
een enorme impact op de
economie en sociaal vlak.
Sommige sectoren zijn
zwaar getroffen door
het lamleggen van de
economie, terwijl andere
noodgedwongen nieuwe
kansen creëerden.
Landelijke maatregelen
die ondernemers
financieel ondersteunden,
boden perspectief. Het zijn
echter geen structurele
oplossingen, al hielden
ze bedrijven en zzp‘ers
wel overeind. Hoe ziet
het post coronatijdperk er
volgens fiscaal econoom
Jan Louwers uit?
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Wethouder Ingeborg ter Laak

PER 1 MEI IS ER ÉÉN ORGANISATIE VOOR ZORG
& WELZĲN IN ZOETERMEER. WELKOM BĲ inZet!

Jan Louwers

“Door de versoepelingen kunnen ondernemers
eindelijk weer ondernemen, maar ze zullen ook
moeten inspelen op een andere economie,”
vertelt Jan. “We staan ze dan ook met raad en
daad bij tijdens het postcorona tijdperk. Zo is
het bijvoorbeeld essentieel dat ondernemers,
die al uitstel van betaling hadden om te overleven, voor 1 juli 2021 een betalingsregeling
aanvragen bij de Belastingdienst. Het aanvragen
ervan is vrij eenvoudig, maar als het om hele
grote bedragen gaat, heb je een accountantsverklaring en een liquiditeitsbegroting nodig.
Als je niets doet, moet je per 1 oktober alles
betaald hebben. Het is dus essentieel dat de
betalingsregeling voor 1 juli 2021 aangevraagd
wordt, want dan kunnen ondernemers vanaf
1 oktober 2021 in 36 termijnen betalen.”
ROARING TWENTIES IN ZICHT!
“Het Internationaal Monetaire Fonds (IMF)
heeft onderzocht hoe de economie zich ontwik-

keld. Scholen hebben in anderhalf jaar tijd
megastappen gezet in de ontwikkeling van
digitaal onderwijs. (Gedeeltelijk) thuiswerken
en online shoppen lijken een blijvertje. Amerika
en de UK verwachten, waar het grootste
gedeelte van de bevolking al gevaccineerd is,
dat de economie dit jaar met ongeveer 7% zal
stijgen. Verder verwachten we dat de IT-sector en
entertainmentindustrie explosief zullen groeien.
Mensen zoeken elkaar weer op, organiseren
uitstapjes en feestjes, gaan uit eten en op reis.”
Roaring Twenties

ZORG & WELZIJN
SAMEN BETER ORGANISEREN
“De gemeente Zoetermeer is verantwoordelijk
voor het welbevinden van de inwoners. Ieder
mens heeft namelijk talent, doet ertoe en heeft
recht op een plek in onze stad. Mensen worden
ook ouder en wonen steeds langer zelfstandig.
De verwachting is dan ook dat een steeds
groter wordende groep inwoners een beroep
gaat doen op zorg- en welzijnsvoorzieningen,”
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kelt na pandemieën. Net als pestepidemie in
de middeleeuwen en de Spaanse griep in 1918
zal ook deze pandemie gevolgd worden door
een bewogen decennium. Gekscherend wordt
dit ook wel bestempeld als de tweede “Roaring
Twenties”. Grootschalige pandemieën lijken
misschien onnatuurlijk en
vreemd. Ze zijn
dus niet nieuw
voor de mens,
maar ze zijn wel
nieuw voor
ons. Ook nu
verwacht ik dat
de economie
zich na deze
coronapandemie herstelt.
Tijdens een
crisis worden
mensen
inventief en
zijn nieuwe
technologieën
in versneld
tempo ontwik-

NIEUWE DYNAMIEK
“Er zal dus een nieuwe dynamiek ontstaan
na corona. Een dynamiek die zal leiden tot
veranderingen bij consumenten in het koopgedrag en bij bedrijven in hun businessmodel.
Sommige bedrijven zullen er beter uitkomen
dan andere. Gelukkig zijn de meeste ondernemers opportunistisch. Tijdens een crisis
ontstaan er ook vragen. We denken vooral mee
en adviseren vervolgens op bedrijfseconomisch
niveau. Hoe zie je de toekomst en welke fiscale
adviezen kunnen weer voor nieuwe dynamiek
in jouw branche zorgen? Sneller dan verwacht
zal de economie zich dus herstellen. Al zullen
we misschien nog even geduld moeten hebben
totdat iedereen gevaccineerd is.”

Wethouder Zorg & Welzijn Ingeborg ter Laak
en Mirjam van Bijnen, directeur van Stichting
Piëzo en bestuurslid van inZet, lichten de
noodzaak van het samenwerkingsverband
toe. “Negen zorg- en welzijnsaanbieders uit
Zoetermeer: Fonteynenburg, Impegno Kwadraad
Maatschappelijk Werk, LIMOR, MEE, Palet
Welzijn, Stichting Piëzo, Vierstroom Zorg Thuis
en WMO Maatwerk hebben hun krachten
gebundeld. inZet is één centrale organisatie
die via één website en één telefoonnummer
eenvoudig bereikbaar is. Verder heeft inZet een
samenwerkingsverband met een aantal vaste
partners met elk een eigen specialisme. Samenwerking is essentieel en zo kun je natuurlijk
ook veel van elkaar leren. inZet is er dus voor
iedereen met een zorg- of hulpvraag én voor
iedereen die iets wil betekenen voor een ander.
Professionals, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers uit alle denkbare werkvelden voor
zorg & welzijn staan tot je beschikking. Zo kun
je ondersteuning krijgen én meedoen in het
hart van jouw wijk,” vertelt Mirjam van Bijnen.

meedoen en ondersteunen in het hart van de wijk

BETALINGSREGELING VOOR 1 JULI 2021 AANVRAGEN
BĲ DE BELASTINGDIENST IS ESSENTIEEL!

Louwers Advies staat met raad en daad bij.

Een vitaal en zorgeloos leven is niet
voor iedereen weggelegd. Je kunt
te maken krijgen met tegenslag
zoals een scheiding, baanverlies,
schuldproblematiek, psychische
problemen of partnerverlies. Als
je niets doet, kan zo’n tegenslag
je leven volledig ontwrichten.
Een luisterend oor en praktische
ondersteuning kunnen je
zelfvertrouwen weer een boost
geven. In Zoetermeer boden meer
dan 100 organisaties hulp aan
bewoners met een hulp- of
ondersteuningsvraag op het gebied
van zorg & welzijn. Tijd voor een
efficiëntere en effectievere aanpak!

LOUWERS ADVIES
Julianalaan 23
2712 CB Zoetermeer
T 079 - 342 99 42
E info@louwers.net
W www.louwers.net

Wethouder Ingeborg ter Laak en Mirjam van Bijnen

Heeft je kind moeite met de scheiding?

Wij kunnen helpen.
Check www.inZet-indewijk.nl of bel 079 888 77 70

Wethouder in gesprek met twee vrijwilligers van inZet

bijvoorbeeld relatief veel ouderen. Daar moet
je dan op inspelen.”
POSITIEVE GEZONDHEID STAAT CENTRAAL
“Samen hebben we een visie geformuleerd en
daar gaan we voor. We kruipen in de huid van
mensen en creëren matches waardoor ze weer
in hun kracht komen. De naam inZet zegt het
al. Hoe kunnen we ons inzetten voor de stad en
de ander? Positieve gezondheid staat daarbij
voorop. Wat kun je nog wel en waar word je blij
van? inZet denkt in mogelijkheden en niet in
beperkingen. Hoe kun jij je ontwikkelen en de
regie weer in eigen handen nemen bij problemen? De ondersteuners van inZet kun je vinden
op zes inlooplocaties in het hart van de wijken
of via één centraal telefoonnummer.”

inZet
Rakkersveld 253
2722 BN Zoetermeer
T 079 - 888 77 70
E info@inZetindewijk.nl
W www.inzet-indewijk.nl
facebook.com/inZetindewijk/
twitter.com/inZetindewijk
Instagram.com/inZetindewijk/
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Corona heeft ondernemend
Nederland ontwricht. Het ene bedrijf
is gegroeid, terwijl het andere op slot
heeft gezeten. Aan dat surrealistische
tijdperk waarin corona de wereld
beheerste, lijkt langzamerhand een
einde te komen. Ondernemers
mogen eindelijk weer ondernemen,
maar zijn op achterstand gezet en
moeten nu leren inspelen op een
nieuwe werkelijkheid. Veel
ondernemers ondervinden hobbels
om de draad weer op te pakken en
de gemeente Zoetermeer heeft oog
voor deze problematiek.

ZOETERMEER

Michelle de la Fuente

CURSUS “TOEKOMSTGERICHT
ONDERNEMEN” BIEDT PERSPECTIEF

BIJ ZONNEPANELEN BEGINT
HET VERDUURZAMEN PAS!

Hoe ziet de toekomst van jouw bedrijf eruit na
Corona? Wat wil je op korte en lange termijn
concreet bereiken? Welke strategie en visie
zetten jouw onderneming weer opnieuw op
de rails? Ben je als MKB-ondernemer zwaar
getroffen door de corona-maatregelen en wil
je na deze crisis weer succesvol aan jouw onderneming werken? De gemeente Zoetermeer
wil je daarbij ondersteunen met de cursus
“Toekomstgericht Ondernemen”.

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

STERKER UIT DE STRIJD
Wil je als ondernemer weer met vertrouwen
de toekomst tegemoet gaan? Met de cursus
“Toekomstgericht Ondernemen” geef je de
juiste draai aan je bedrijf om sterker uit de
strijd te komen. De cursus bestaat uit een
online klassikaal lesprogramma van zes weken.
Gastdocenten kunnen belangrijke thema’s
extra uit- en toelichten. Zowel op persoonlijk
ondernemerschap als op financieel vlak word je
uitgedaagd om goed over jouw onderneming
na te denken. Zodat het uiteindelijk staat als
een huis. Succesvol ondernemen begint immers
met een goed verhaal en een visie!

partners. Je hebt 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
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 zonnepanelensysteem 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.”

M&R
Zonnepanelen

DIAMOND(LENTE)DEAL
Iedere lezer van Mijn Zaak Zoetermeer die voor 30 juni meer dan 16 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-zonnenpanelen.

100 DAGEN KNALLEN
Na anderhalve maand heb je een nieuw
bedrijfsplan. Ondernemen is bedenken én
doen. In de 100 dagen erna ga je aan de slag.
Dat doe je niet alleen, maar in groepsverband.
Zo heb je een stok achter de deur en kun je je

Meld je aan
voor het
lesprogramma
ervaringen delen. Voor vragen kun je altijd bij
de docent terecht. Je hoeft het dus niet alleen
te doen. Wil je als ondernemer vernieuwen of
hervormen, omdat je twijfelt aan de toekomstbestendigheid van je huidige bedrijf? Meld
je dan snel aan. Er zijn slechts 15 plaatsen
beschikbaar. De cursus zal, afhankelijk van de
interesse, starten in juni of september 2021.

M&R

VOOR WIE?
• Je bent een ondernemer die al ten minste
1 jaar operationeel is;
• Je wilt vernieuwen of hervormen, omdat je
twijfelt aan de toekomstbestendigheid van
je huidige onderneming;
• Je wilt serieuze tijd investeren in je onderneming. De cursus verlangt inzet en
betrokkenheid.

Zonnepanelen

KOSTEN
Deelnemers aan deze cursus worden geen kosten
in rekening gebracht. Voor meer informatie

Michelle de la Fuente,
regisseur Heroriëntatie
Ondernemerschap en
Tozo, is het eerste aanspreekpunt voor corona
gerelateerde ondernemersvragen en heroriëntatie
na de crisis in Zoetermeer.
Neem contact op en ga in gesprek:
m.delafuente@debinnenbaan.nl

en aanmelding kun je contact opnemen met
de gemeente Zoetermeer via Michelle de la
Fuente: m.delafuente@debinnenbaan.nl.
MEER INFORMATIE
Kijk voor meer informatie ook op de website van
Ter Zake Het Ondernemershuis: www.tzho.nl/
informatie/toekomstgericht-ondernemen.

M&R-ZONNEPANELEN
Wattstraat 26G
2723 RC Zoetermeer
T 085 - 086 88 44
E advies@mr-zonnepanelen.nl
W www.mr-zonnepanelen.nl

De cursus Toekomstgericht Ondernemen wordt aangeboden door de gemeente Zoetermeer en
Werkbedrijf De Binnenbaan i.s.m. Ter Zake Het Ondernemershuis. De cursus “Toekomstgericht
ondernemen” is ontwikkeld door Qredits Microfinanciering Nederland.

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...

“Spier- en peesklachten kunnen zeer
hardnekkig zijn. Heb je bijvoorbeeld
last van hielspoor, achillespees,
kniepees of schouderklachten?
Wacht dan niet te lang met de
behandeling en kies SMC Rijnland
Fysiotherapeuten, dé praktijk die
verstand van spieren en pezen heeft.
Een verkeerde aanpak kan namelijk
leiden tot langdurig herstel,” vertelt
manueel therapeut Sandra Hendriks.
“Naast mijn functie als manueel
therapeut heb ik me ook gespecialiseerd in spier- en peesherstel.”

ZOETERMEER

...luisteren doe met je
oren, maar horen doe
je met je hersenen.

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.

Lisa Spruit en Sandra Hendriks

Gordon Piper

WIJ ZIJN GESPECIALISEERD
IN SPIER- EN PEESKLACHTEN!

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.

ZOETERMEER

“Als iemand rugklachten heeft, dan moet je
eerst onderzoeken waar die klachten vandaan
komen. De juiste diagnose is namelijk essentieel voor een effectief behandeltraject. Dat
proces geldt natuurlijk ook voor spier- en peesklachten zoals hielspoor, hamstring-, achilles-,
kniepees- en schouderblessures waaronder de
“frozen shoulder”. Bij iedere klacht hanteren
we eigen protocollen die we met behulp van
recente wetenschappelijke literatuur en onze
uitgebreide ervaring hebben opgesteld. Tijdens
de intake wordt met echografie gekeken naar
de aard en de locatie van de klacht. Zo kunnen
we in beeld krijgen of er sprake is van mogelijke
verkalking, vocht of een scheurtje. Als er sprake
is van spier-peesletsel kiezen we voor shockwavetherapie of EPTE (Echogeleide Percutane
Electrolyse).”
“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!

SHOCKWAVETHERAPIE
“De beoordeling van het beeld vindt trouwens
tijdens de intake plaats, zodat de patiënt
precies kan volgen wat er aan de hand is.
Meten blijft weten! Met shockwavetherapie
prikkelen we de pees waardoor het lichaam
zelf voor herstel zorgt door stimulatie van de
stofwisseling en verbetering van de bloedcirculatie. Deze mechanische therapie zet
aan tot herstel. Dat blijkt uit vermindering
van pijn & kalkvorming en spierontspanning.”
EPTE-THERAPIE
“Afhankelijk van de aard van de klacht en de
echo kan ook blijken dat de EPTE-therapie

Echografie

effectiever is. Met EPTE brengen we in combinatie met de echo een naald exact in de probleemzone van de pees. Vervolgens dienen we
een elektrische impuls toe die een gecontroleerde reactie in het lichaam veroorzaakt die
aanzet tot herstel in de pees. Bij deze intensievere therapie dan shockwave is er direct sprake
van pijnvermindering, vochtafdrijving en herstel
van de pees.”
DE JUISTE METHODE IN COMBINATIE
MET FLYWHEEL TRAINING
“De behandelmethoden Shockwave en EPTE
combineren we altijd met Flywheel training.
De technologie achter Flywheel training is
ontwikkeld door NASA om astronauten in gewichtloze toestand te trainen. Vervolgens bleek
deze innovatieve trainingsvorm zeer geschikt
voor de behandeling van spier- en peesklachten door de excentrische overload die plaats-

Flywheel

vindt. Zo wordt spier- en peesweefsel optimaal
belast en ontstaat er lokale verbetering en
versterking van de pees en omliggende spieren,
pijnvermindering en een betere belastbaarheid.
Op het moment dat de huishouding door
Shockwave en/of EPTE in orde is, moet je dus
gaan oefenen om de pees te versterken. Vaak
zien we na enkele behandelingen al resultaat.
Dus waarom zou je langer door blijven lopen
met spier- of peesklachten?” besluit Sandra.

SMC RIJNLAND
MAX HOORTECHNIEK

Violiervaart 22 | 2724 VR Zoetermeer
079 - 500 17 92

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

Weidedreef 92 | 2727 EM Zoetermeer
(gevestigd in Huisartsenpraktijk Weidedreef)

Shockwave

EPTE

E info@smc-rijnland.nl
W www.smc-rijnland.nl

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

ZOETERMEER

Iedereen heeft wel een paar
oude schoenen in de kast
liggen. Een paar dat je
eigenlijk nooit meer draagt.
Schoenen waarvan je
misschien niet eens meer
wist dat je ze überhaupt
had. Tico Roozendal roept
inwoners van Zoetermeer
op om die oude schoenen
in te leveren bij Tico
Schoenmakerij.

ZOETERMEER

Tico Roozandal

Dion Hoekstra, verkoopadviseur

JUIST NU ALLES UIT DE KAST TREKKEN
VOOR DE FIETSLIEFHEBBER

Ruben Jonker, fietsmonteur

In de afgelopen dertig jaar heeft Maurice
Lieshout het niet eerder zo gek meegemaakt.
Door corona is er een groot fietsen tekort. In
het buitenland zijn plotseling veel meer mensen
gaan fietsen. “In de grote steden wil opeens
iedereen een fiets”, vertelt Maurice Lieshout,
al acht jaar eigenaar van Biketotaal Thijs Brand.
“Ondanks het tekort krijgen wij nog steeds
veel fietsen binnen. Daar doen wij alles aan.
Voor specifieke eisen, zoals een bepaalde
kleur en hoogte, kun je wel een lange levertijd
verwachten. Maar we hebben altijd een andere
oplossing, een goede vervanger klaar staan.”
Alleen voor sportfietsen wordt het een lastig
verhaal, geeft Maurice aan. “Onlangs bestelde
ik een sportfiets, maar die komt pas januari
2023 binnen.”
BETROKKEN
De Zoetermeerder doet er nog steeds alles aan
om zijn klanten tevreden te laten vertrekken.
“Wij zijn emotioneel bij onze klanten betrokken.
Wij willen in de toekomst misschien iets gaan
uitbreiden, maar blijven altijd onszelf door onze
persoonlijke benadering. Overal gaat een keer
iets fout, ook bij ons, maar wij doen er alles aan
om het samen op te lossen.”
VIJF JAAR GARANTIE
Nog een voorbeeld van iets extra’s dat
Biketotaal Thijs Brand biedt, is de drie jaar
aanvullende garantie. Bij aanschaf van een

Maurice Lieshout

“Een ﬁets is net
als een schoen, die
moet goed passen”
elektrische fiets krijg je in plaats van de standaard 2 jaar fabrieksgarantie, nog eens 3 jaar
erbij vanuit Biketotaal. “Zo loop je in de eerste
jaren nooit tegen onverwachte kosten aan,
zoals een kapotte accu. Een nieuwe accu kost
tussen de 500 en 800 euro. Het enige wat daar
tegenover staat is één keer per jaar een onderhoudsbeurt om gebreken vroegtijdig te herstellen. Een soort APK-keuring. Zo blijft je fiets in
orde en rij je veel veiliger en comfortabeler.”

OP ZOEK
Biketotaal Thijs Brand werkt al jaren met een
gemotiveerd en gediplomeerd team. Helaas is
er niet alleen een tekort aan fietsen, maar ook
aan fietsenmakers, waardoor bijvoorbeeld
wachttijden voor reparaties oplopen. “Maar
voor een spoedreparatie maken we tussendoor
altijd even tijd. Ik werk al dag en nacht, meer
kan ik niet doen. We zijn daarom geïnteresseerd in goede fietsenmakers.”
DOE EEN PROEFRIT
Een proefrit op een van de vele nieuwe fietsen,
elektrische fietsen, kinderfietsen en tweedehands fietsen is altijd mogelijk. “We hebben
verschillende merken, zodat men goed kan
vergelijken welke fiets het beste past. Een fiets
is net als een schoen, die moet goed passen.”

LEVER OUDE SCHOENEN
IN EN HELP TICO
!
OPNIEUW AAN
Volgend jaar gaat de op Curaçao geboren
Meester Schoenmaker Tico met zijn team weer
meedoen aan de internationale vakwedstrijd,
die elke drie jaar voorbij komt. Eerder won hij
daar al de titels Goud (1x), Zilver (2x) en Brons
(1x). “We hebben al veel prijzen gewonnen”,
zegt Tico trots, met achterop zijn overhemd:
Winnaar Goud. Om weer een titel binnen te
slepen heeft hij oude schoenen nodig, zodat
zijn leerlingen die kunnen opknappen.
INLEVEREN MAAR
De schoenen kunnen worden ingeleverd bij
de drie vestigingen van Tico Schoenmakerij in
het Stadshart (Passage en naast AH XL) en in
winkelcentrum Oosterheem. “De jongeren die
voor mij werken kan ik ervaring op laten doen
door hen te laten oefenen op oude schoenen.
Ik heb er zo veel mogelijk nodig. Door oude
schoenen in te leveren kan Zoetermeer ons
dus helpen om misschien weer aan Goud te
komen. Het maakt niet uit wat voor schoenen
het zijn. De jongens moeten namelijk leren
om elke soort schoen te kunnen maken.”
De opgeknapte schoenen doneert Tico,
die meerdere goede doelen steunt, aan de
Voedselbank Zoetermeer.

De schachten van dameslaarzen
kunnen we innemen of groter maken.

Paardrijlaarzen knappen we ook op.

TOPCONDITIE
Tico is in Zoetermeer en zelfs daarbuiten
bekend geworden door de vele jongeren
die hij hoogstpersoonlijk van de straat heeft
geplukt en een stageplek of zelfs werk bezorgde
bij één van zijn schoenmakerijen. Daar kunnen
Tico en zijn jongeren schoenen van onder meer
Greve, Van Bommel en Van Lier met de originele
onderdelen in topconditie houden. Het normale
werk gaat natuurlijk ook gewoon door.
“Natuurlijk hebben we ook voor gewone
schoenen verschillende steunzolen, binnenzolen en schoenbedzolen. Datzelfde geldt
voor wandelschoenen en damesschoenen.

We kunnen zelfs de schachten van 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.”
VEEL MEER
Tico is bovendien gespecialiseerd in veters,
voor schoenen van dure merken, sneakers en
kinderschoenen. Naast allerlei soorten veters
vind je in de knusse schoenmakerijen leren
portemonnees en riemen. De bekendste
schoenmaker van Zoetermeer kan ook
naamplaten leveren en sleutels laten bijmaken.
“Een gewone sleutel, autosleutel, puntjessleutel, met of zonder certificaat. Die worden
gemaakt, terwijl de klant wacht.”

SCHOENMAKERIJ TICO

BIKETOTAAL THIJS BRAND
Van Stolberglaan 45-47
2713 ES Zoetermeer
T 079 - 820 02 95
E zoetermeer@thijsbrand.nl
W www.thijsbrand.nl

Al uw oude schoenen inleveren bij Tico!

Westwaarts 41B
2711 AD Zoetermeer
T 079 - 360 80 96
W www.schoenmakerijtico.nl
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Op het prikbord in het kantoor
hangt de bouwtekening van het
toekomstige pand aan de
Heliumstraat. Eigenlijk zou Garage
G. van Wijk Auto vorig jaar al
verhuizen, alleen Corona gooide
helaas roet in het eten. Volgend
jaar gaat het voor de universele
garage alsnog gebeuren!

‘WĲ ZĲN UIT
ONS JASJE
GEGROEID’
Ruim 32 jaar geleden begon Gert in de schuur
van zijn vader en is nu uitgegroeid tot een
begrip in de stad. Ondanks dat het in al die
tijd een klein en knus familiebedrijf is gebleven,
is het voor Gert tijd voor de volgende stap.
“We leven enorm naar de nieuwe garage van
2200 m² toe. We zijn hier best uit ons jasje
gegroeid”, zegt Gert.

ZOETERMEER

ZOETERMEER

Rutger, Irene en Gert.

TALENT
De boekhouding wordt deels verzorgt door
Irene en zoon Rutger loopt al jaren mee als
eerste monteur. Naast medewerker Tjeerd en
leerling Andrea is Garage G. van Wijk Auto op

zoek naar nieuwe talenten. Dat doen zij al via
Zoetermeer On Stage en via het SBB als leerbedrijf. “We hopen jongeren te motiveren en
enthousiast te krijgen voor het vak. In het nieuwe pand zijn we op de Heliumstraat veel zichtbaarder. Dat levert vast nieuwe medewerkers
én klanten op.”

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

GARAGE G. VAN WIJK AUTO

SERVICES, ONDERHOUD EN REPARATIES
Ondertussen kunnen alle merken nieuwe en
gebruikte auto’s nog steeds langskomen bij
de Kryptonstraat voor reparaties, services en
onderhoud. “Dankzij de nieuwe bruggen geldt
dat sinds kort ook voor campers”, laat zijn
vrouw Irene weten.

Kryptonstraat 74
2718 TD Zoetermeer
T 079 - 341 50 96
W www.gertvanwijkauto.nl

LENINGEN VOOR WONING IN DE FAMILIESFEER
AANTREKKELIJK, ONDER VERGROOTGLAS
Naast de jubelton (€ 105.302), die ouders
hun kinderen tot 35 jaar belastingvrij kunnen
schenken voor de koop van een eerste eigen
woning, kan ook met de jaarlijkse belastingvrije
schenking van € 6.604 fiscaal voordelig vermogen naar de kinderen worden overgeheveld. Zo
kunnen de kinderen geld lenen van hun ouders
tegen een normale marktrente. De kinderen
trekken de rente af van box 1 inkomen en de
ouders schenken de rente ieder jaar aan hun
kinderen terug.
De Belastingdienst ziet dit alles met lede ogen
aan, zo blijkt uit stukken, die onlangs openbaar
zijn geworden na een
WOB-verzoek. Men
heeft het zelfs
over “familiebank” problematiek. Voor de
goede orde, de
stukken bevatten
geen schokkende
feiten en onterechte
standpunten.
De opstellers
erkennen de
wettelijke
mogelijkheden,
maar... het
moet niet

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

te gek worden, dat is duidelijk. Er moet wel
sprake zijn van realistische regelingen.
Een echte lening, die is aangegaan voor de
eigen woning, rente die onder omstandigheden
niet hoger dan pakweg 1% boven de hypotheekrente ligt en de rente mag niet bij voorbaat al
worden terug geschonken, anders volgt “fiscale
herkwalificatie”. Dit heeft dan tot gevolg dat
de beoogde fiscale voordelen niet meer aan
de orde zijn.
De oplopende huizenprijzen worden door
sommige politici toegeschreven aan de fiscaal
voordelige sponsoring door ouders. Dat levert
marktdruk op en voor kinderen met niet vermogende ouders is het kopen van een huis een
kansloze zaak. Vandaar dat al wordt gepleit om
de vrijstelling van overdrachtsbelasting en de
jubelton af te schaffen. Wellicht dat dit er inderdaad van gaat komen, vooralsnog kan het nu
bestaande fiscale voordeel nog worden uitgebreid door tegen 10% tot maximaal € 128.751
te schenken en zo de leningen kwijt te schelden.
Overigens... zowel ouders als schoonouders kunnen per koppel een jubelton schenken, want de
vrijstelling geldt per schenker.
De boodschap, die uit de WOB stukken voortvloeit, is ... serieus regelen met behoorlijke
overeenkomsten, rente realistisch, rondje via

COLUMN
WIL KEULERS

de bank liefst maandelijks en niet alvast in een
keer alles schenken en verrekenen, maar keurig
“bij verrassing” ieder jaar. De huidige regelingen zijn uiterst voordelig..., die zullen het huidige
demissionaire kabinet wel overleven..., maar de
roep om inperking neemt toe. Of inperken van
de fiscale voordelen starters op de woningmarkt gaat helpen, is de vraag, ...wellicht dat
meer starters-woningen bouwen beter helpt.

Baron de Coubertinlaan 6
2719 EL Zoetermeer | 079 - 342 85 55
wijnkamp@keulers.nl | www.keulers.nl
Correspondentieadres:
Postbus 289, 2700 AG Zoetermeer
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.

Maar wat is nu het verschil tussen een testament
en een levenstestament? “In een testament
leg je vast hoe de zaken na je dood geregeld
moeten worden zoals het verdelen van de
boedel en/of het vermogen. Verder kunnen
er aanwijzingen staan over de voogdij van
de kinderen en uitvaartwensen. Een levenstestament is er juist voor als je er nog wel
bent, maar niet meer in staat bent om voor
je eigen belangen op te komen. Wie neemt
dan de regie over? Uit onderzoek blijkt dat
het merendeel van de mensen die een levenstestament laat opmaken ouder dan 60 jaar
is. Ruim 95 % van deze groep kiest voor een
levenstestament, omdat ze vrezen voor
Alzheimer, Parkinson, hersenletsel of een
ongeluk. Als gevolg van corona kun je
bijvoorbeeld in coma raken. Na verloop van tijd
worden mensen wilsonbekwaam. Wie maakt
dan je medische wensen kenbaar aan
de behandelend arts?”
DAT OVERKOMT ONS NIET!
“Door corona hebben
mensen meer tijd om
na te denken over
mogelijke gevolgen
van een ziekte,
maar ze worden
pas echt
wakker
als er

iemand in hun directe omgeving getroffen is.
Al blijft er altijd een groep mensen de kop in
het zand steken. We horen vaak met name van
jonge stelletjes: “Dat overkomt ons niet! We
zijn pas dertig.” Helaas wijzen de cijfers soms
anders uit. Morgen kan voor iedereen van
belang zijn. Of je nu jong of oud bent. Een
ongeluk of ernstige ziekte kan iedereen
overkomen. “Pluk de dag” begint vandaag!
Het besef dat je leven plotseling een andere
wending kan krijgen, dringt steeds meer door.
Wie mag er besluiten over leven en dood als
je zelf die vraag niet meer kunt beantwoorden?
Zelf de controle houden blijft natuurlijk een
prettige gedachte.”
AUTONOMIE BEHOUDEN
“Niets doen is dus geen optie. Uit onderzoek
blijkt dat ongeveer 50% van de mensen
voornamelijk financiële zaken regelt in hun
levenstestament. Wie neemt de leiding van
het bedrijf over en wie beheert het vermogen?
De andere helft legt niet alleen de
financiën, maar ook persoonlijke
en medische zaken vast.
Wie regelt het
gewenste verzorgingstehuis of
particuliere zorg?
Wie zegt de huur op
of regelt de
verkoop van het huis?
Wat gebeurt er met
de opbrengst? Wie gaat
de huisdieren verzorgen?
In een levenstestament
wijs je één of meerdere
gevolmachtigden aan die
je onvoorwaardelijk vertrouwt.
Dat kan een partner, kind,
familielid en/of vriend zijn. Met
een levenstestament schep je
duidelijkheid voor je dierbaren
en dat geeft een goed gevoel.
Waarom zou je langer wachten met
een levenstestament?”

Camillus Overmeire

JUST NOTARISSEN
Einsteinlaan 50
2719 ER Zoetermeer
T 079 - 323 97 61
E zoetermeer@justnotarissen.nl
W www.justnotarissen.nl

Wij zorgen voor uw ogen
MiYOSMART:
de slimme behandeling
van toenemende
bijziendheid bij kinderen
Hoe eerder bijziendheid ontstaat, hoe groter het risico op hoge
bijziendheid op latere leeftijd. Wanneer de bijziendheid van je kind
vroegtijdig wordt vastgesteld, kan niet alleen het gezichtsvermogen
worden gecorrigeerd, maar kan ook de toename van bijziendheid worden
afgeremd.
Wetenschappelijk onderzoek onderschrijft dat de toename van
bijziendheid kan worden afgeremd met speciale MiYOSMART
brillenglazen.* Het is een kindvriendelijke, veilige en gemakkelijke
behandeling, omdat deze vergelijkbaar is met het dragen van gewone
brillenglazen
MYSELF

Vraag ons naar de mogelijkheden

EVIL EYE:
100% focus je op je
sportieve prestaties!

Er zijn drie dingen waar niemand
over kan onderhandelen als het
om gezondheid gaat. Dat is goed
slapen, voldoende bewegen en
goed en gezond eten.

ZOETERMEER

IS GOEDE
VOEDING GOED
GENOEG?
“Je moet gewoon goed gezond eten”, hoor
je artsen vaak zeggen. Maar wat is dan goed
en gezond eten? Is dat elke dag je bammetjes
en ’s avonds aardappels, groente en vlees?
Misschien kijk je naar de hoeveelheid koolhydraten, vetten en eiwitten die je binnenkrijgt,
of tel je de calorieën die je eet? Best lastig
eigenlijk. Hoe weet je of je eet wat je nodig
hebt of moet je aanvullen?
Toen supermarkten nog weinig invloed hadden
op de voedselmarkt, aten we wat er in Nederland uit de grond kwam en wat erop gelopen
had. Tegenwoordig kunnen we het hele jaar
door eten wat we willen, ook als dit buiten
het seizoen valt. Mede doordat er voedsel in
fabrieken wordt verwerkt. Bevat het dan nog
alle voedingsstoffen?
Supermarkten zijn verplicht te vermelden
welke ingrediënten er in het product zitten.

Martin Winkel en Marleen van Schaik.

Een nadeel daarvan is dat de fabrikant taal mag
gebruiken die de consument niet altijd begrijpt.
Wil je meer weten over gezonde voeding?
Doe dan mee met de gratis online bijeenkomst
“Wat je wilt (w)eten”. Stuur een bericht naar
info@pentapro.nl voor verdere informatie.

PENTAPRO
Absrechtstraat 63
2729 AW Zoetermeer
T 079 - 341 75 68
E info@PentaPro.nl
W www.PentaPro.nl

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!

Met De Evil Eye sportbril bescherm je jouw ogen in alle omstandigheden.
Door de hoogstaande filters in de glazen optimaliseer je het zicht tijdens
het sporten. De glazen kunnen op je eigen sterkte worden aangepast.
Dus of je nu aan het sprinten, fietsen, skiën of roeien bent,
voor elke sport is er een optimale sportbril.

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

Lauwrens de Jong

* Lam CSY, Tang WC, Tse DY, Lee RPK, Chun RKM, Hasegawa K, Qi H, Hatanaka
T, To CH. Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS) spectacle lenses slow
myopia progression: a 2-year randomised clinical trial. British Journal of Ophthalmology. Published Online First: 29 May 2019. doi: 10.1136/halmol-2018-313739.
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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

“Onze verhuisploegen maken het elke dag
waar en laten zo tevreden klanten achter.”

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).

VERHUISBEDRIJF HENNEKEN
Goudstraat 51
2718 RD Zoetermeer
T 079 - 204 02 72
E info@henneken.nl
W www.henneken.nl

Bij Dresscode in Winkelcentrum
Rokkeveen is het een komen en gaan
van klanten, die een kijkje komen
nemen bij de steeds wisselende
collectie dameskleding die Dresscode
Fashion Stores tegen scherpe prijzen
kan aanbieden.
E

DRIV

indo

DRESSCODE BIEDT
BETAALBARE DAMESMODE
De kracht van de kledingcollectie ligt volgens
Esli in het feit dat niet alleen constant op de
laatste mode, maar ook op de weerverwachting
wordt ingespeeld. Hierdoor weten de klanten
altijd wel iets van hun gading te vinden. Esli
vervolgt: “Drie keer per week vullen wij onze
winkels aan met nieuwe kleding, accessoires,
jassen, sjaals, tassen en schoenen. Hou onze
facebookpagina Dresscode Fashion Stores in
de gaten, want wij posten regelmatig leuke
foto’s van ons team met nieuwe kleding aan.”
Dresscode heeft ook een uitgebreide collectie
jeans en broeken, van hoog model tot lager
vallend, in de maten 34 t/m 48, altijd geprijsd
rond 30 euro. Doorgaans is alles in de winkel
niet duurder dan 35 euro, of het nu gaat om
kleding, tassen, schoenen of accessoires. “We
hebben een enorme collectie betaalbare
damesmode; van een trendy rokje tot een
leuk colbertje en dit voor alle leeftijden”. Ook
dames met een maatje méér zijn bij Dresscode

aan het goede adres. Naast een mooie
collectie is onze klantvriendelijkheid minstens
zo goed. Esli is trots op zijn team. “We doen
het tenslotte met z’n allen”, aldus Esli.

DRESSCODE FASHION STORES

Ibiza-style

Frisse voorjaarskleuren

Nathaliegang 128 A
2719 CS Zoetermeer
(tegenover Jumbo / naast Blokker)
T 079 - 360 85 41
Dresscode fashion stores

HAFEZ HAIRSTYLING BEDANKT Z’N TROUWE KLANTEN!
De zomer komt eraan met mooie sprankelende kapsels en kleuren. Met diverse technieken: met knippen, snijden en kleuren creëren wij graag
een omvorming en kapsels op maat. Wat past bij wie en welke kleur past daarbij? Of het nu om een uitgroeibehandeling gaat of Balayage,
Foliage, Ombre, Bronde, Babylights, Dip dye Granny’s grey, Zilver, Fashion colors. Het kan hier allemaal! Wij hebben vakkennis, zijn creatief en
werken met passie en plezier. In onze kleuringen
zit minder dan 1% ammonia en deze zijn verrijkt
met argan olie, zwarte parel, acai bes en alöe vera.
Dit geeft een fantastisch resultaat. Alle producten
zijn parabeen en sulfaat vrij! Graag tot ziens.

Hafez

Denise

Aburahout 1A
2719 MX Zoetermeer
(wijk 19 Rokkeveen)
T 079 - 362 59 00
E info@hafezhairstyling.nl
W www.hafezhairstyling.nl

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.

ZOETERMEER

WAT KOMT ER ALLEMAAL
KĲKEN BĲ DE AANSCHAF
VAN JOUW NIEUWE KEUKEN?
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.”

“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.

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.

T WIM VAN DER HAM KEUKENS
Wattstraat 14
Theresiastraat 168-178
2723 RC Zoetermeer
2593 AT Den Haag
T 079 - 33 00 900
T 070 - 383 50 10
E info@wimvanderhamkeukens.nl
W www.wimvanderhamkeukens.nl
Richard Bolleboom en Willem van Capelleveen

Open op afspraak

