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“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 tuin-
afdeling. “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 tuin-
meubelen 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 Suez-kanaal 
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 corona-
crisis 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 onderhoudsvrien-
delijk en bestand tegen diverse weers-
omstandigheden. Daarnaast hebben we 
aluminium loungesets met een bescher-
mende waterafstotende poedercoating 
en bijvoorbeeld teaklook armleggers. 
Onderhoudsvriendelijk, robuust en zeer 
duurzaam. Alle bijbehorende kussensets 
hebben een vuil- en waterafstotende 

Edisonstraat 115
2723 RT Zoetermeer
079 - 331 07 00
info@bouwhof.nl
www.bouwhof.nl
www.shop.bouwhof.nl

  /debouwhof
  @bouwhof

MET BOUWHOF CREËER JE HET 
ULTIEME VAKANTIEGEVOEL!

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 medi-
terrane of Caribische stijl.” 

IN VUUR EN VLAM MET WEBER
“Als de dagen langer en zonniger 
worden, stijgt de vraag naar barbecues. 
We verkopen 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!”

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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LOUNGESET ACTIE
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!

Groot assortiment Weber barbecues.

Opblaasbare 
Jacuzzi van Bestway.

Luxe loungeset van Garden Impressions.



Wat houdt thuiszorg in en hoe kun je 
thuiszorg aanvragen? “Thuiszorg bestaat 
uit verschillende soorten hulp zoals hulp 
in de huishouding, persoonlijke verzor-
ging, verpleging, begeleiding, casema-
nagement dementie en beeldzorg. Om in 
aanmerking te komen voor thuiszorg, 
neem je contact met ons op. Vervolgens 
beoordeelt een wijkverpleegkundige, na 
overleg met de huisarts, welke zorg 
noodzakelijk is,” vertelt Mark. “Meestal 
bereiken mensen ons via huisartsen, 
ziekenhuizen of wijkziekenboeg en soms 
bellen ze zelf,” vervolgt coördinator 
verzorging & verpleging Marieke Kant. 
“Vervolgens leggen we uit welke zorg we 
kunnen bieden. De vraag: “Waar ligt de 
behoefte?” is daarbij essentieel. Sommi-
ge cliënten starten voorzichtig met drie 
keer zorg per week. Zo leren ze ons ken-
nen en ontstaat er een vertrouwensband. 
Er zijn ook cliënten die vier keer per dag 
zorg ontvangen. Uiteraard is deze zorg 
gedekt door de zorgverzekeraar of het 
zorgkantoor.” 

HUISHOUDELIJKE ZORG
“Als chronisch zieken of kwetsbare oude-
ren huishoudelijke zorg willen, kunnen ze 
een indicatie aanvragen bij de gemeen-
te,” vertelt coördinator huishouding 
Renske Jonkeren. “Huishoudelijk zorg is 
heel praktisch en primair gericht op de 
hygiëne in de woon- en leefomgeving. 

Koningin Julianastraat 16b
2731 EG Benthuizen
079 – 331 00 52
info@allcura.nl
www.allcura.nl

ALLCURA THUISZORG STAAT AL VIJFTIEN 
JAAR GARANT VOOR ZORG UIT HET HART!

De laatste jaren zien we steeds meer 
jonge gezinnen met een kortdurende 
ondersteuningsvraag. Het intakegesprek 
vindt op locatie plaats, zodat we de zorg-
vraag goed in kaart kunnen brengen. Wat 
kun je nog zelf en wat kunnen wij doen? 
Uiteindelijk spreken we een vaste dag, 
tijd en huishoudelijke hulp af.” “Potentië-
le cliënten moeten dus aantoonbaar niet 
meer zelfredzaam zijn in verrichten van 
huishoudelijk werk,” voegt Bianca toe. 
“Dat toetst de gemeente via het keuken-

tafelgesprek. Ieder half jaar volgt er een 
evaluatiegesprek waarbij we ook een 
signalerende rol vervullen. Is er verbete-
ring? Moeten de toegewezen uren aan-
gepast worden en kan iemand nog goed 
voor zichzelf zorgen?” 

BEELDZORG
“Beeldzorg is zorg op afstand. Zo kan 
onze verzorgende of verpleegkundige via 
een tablet, smartphone of laptop snel en 
efficiënt aanvullende zorg bieden zoals 
een herinnering bij het innemen van 
medicatie, begeleiding bij structuur en 
dagritme of als aanvulling van thuiszorg. 
Beeldzorg zorgt ervoor dat cliënten 
zelf de regie over hun dag behouden. 
Indien noodzakelijk krijgen onze cliënten 
kosteloos een tablet in bruikleen. Wil je 
je aanmelden voor thuiszorg en/of meer 
informatie? Bel gerust! Uiteraard ben je 
ook van harte welkom op ons kantoor,” 
besluit coördinator marketing & commu-
nicatie Lisette de Peinder.

Vijftien jaar geleden hakten Mark Gieben (algemeen directeur) en zijn zus Bianca van der Meer 
(directeur zorg) de knoop door en startten Allcura thuiszorg vanuit een zolderkamertje. Daarvoor 
werkten ze jarenlang respectievelijk in de gehandicaptenzorg en het ziekenhuis. In hun ogen kon  
thuiszorg beter georganiseerd worden. Hun visie? Zorg uit het hart met de focus op snel schakelen, 
persoonlijk contact en korte lijnen. De cliënt staat centraal. Inmiddels bestaat het zorgteam uit 47 
gepassioneerde professionals die totale zorg bieden in de regio Zoetermeer, Benthuizen en Alphen. 
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Mark Gieben
Algemeen directeur

Joyce van Dooyeweert - Verzorgende - geeft hier zorg op afstand via beeldbellen.

Fieke Baars
Huishoudelijk verzorgende

Marieke Kant - Coördinator 
zorg en planning

Lisette de Peinder - Marketing 
en communicatie

Renske Jonkeren - Coördinator 
hulp bij huishouding

Bianca van der Meer
Directeur zorg



“Volgens een oud makelaarsgrapje wordt 
de waarde van een huis bepaald door 
drie factoren: locatie, locatie en locatie. 
Dat is natuurlijk maar de halve waarheid. 
Toch kunnen we gerust stellen dat de 
locatie van het kleinschalige appartementen-
complex uit Parcveld fase 2 uniek is. Wil 
je fietsen, wandelen en/of picknicken? 
Op steenworp afstand ligt het Bentwoud 
dat met ruim 800 hectare het grootste 
aaneengesloten natuur- en recreatie-
gebied van de Randstad is. Ben je een 
fanatiek golfer? Golfbaan Bentwoud ligt 
om de hoek! Wil je lunchen midden in 
een boomgaard? De Schenkerij aan de 
Bentwoudlaan is een verborgen parel! 
De locatie waar de appar-
tementen gepland zijn, 
vormt blijvend de grens 
tussen stad, bos en polder. 
Je bent dus verzekerd van 
vrij uitzicht. Al met al biedt 
Oosterheem een hoog-
waardig woon- en leef-
milieu met een levendig 
winkelcentrum, een 
gezondheidscentrum, 
een bibliotheek, sport-
voorzieningen en diverse 
horecagelegenheden.”  

Schoutenhoek 40  |  2722 EJ Zoetermeer
079 - 323 88 38
Meent 93a  |  3011 JG Rotterdam
010 - 820 09 42
info@demakelaars.nu
www.demakelaars.nu

WANNEER SPOT U HET EERSTE REE 
IN HET BENTWOUD VANUIT UW 
APPARTEMENT MET UNIEK UITZICHT? 

MAAK KENNIS MET PARCVELD
“Het appartementencomplex van slechts 
zes verdiepingen biedt niet alleen een 
waanzinnig panoramisch uitzicht, maar 
ook een unieke woonbeleving, een eigen 
plek die een perfecte uitvalsbasis is voor 
wonen en werken. Om het buitengevoel 
te versterken is elk appartement voorzien 
van een ruim balkon dat enigszins uit-
steekt. Bovendien kunnen de ramen van 
vloer tot plafond volledig open. Je kunt 
dus vanuit de woonkamer heerlijk van de 
zon genieten. Uiteraard zijn de drie en 
vierkamerappartementen gasloos en 
voorzien van vloerverwarming én vloer-
koeling. Parkeren kun je op het eigen 

terrein dat afgesloten is met een 
slagboom. In december 2021 start de 
bouw en eind 2022 verwachten we 
de oplevering. Naast Parcveld komt 
Parcveld fase 3 met diverse koop-
woningen waaronder herenhuizen, 
hoekwoningen en twee-onder-één-kap-
woningen binnenkort in de verkoop. 
Uiteindelijk is Parcveld fase 4 de afron-
ding van het project met een identiek 
kleinschalig appartementencomplex.”

BELANGSTELLING?
“Inmiddels zijn er al diverse Parcveld-
appartementen verkocht in de prijsklasse 
vanaf € 328.000,-- t/m € 589.000,-- 
V.O.N. inclusief eigen parkeerplaats. 
Op de website: www.duinparc.nl vind je 
alle informatie inclusief downloads van 
Parcveld fase 2, 3 en 4. Elk huis heeft 
een verhaal. Wij vertellen het graag. 
Vanuit welk droomappartement loopt 
U volgend jaar het eindeloze groen 
van het Bentwoud in?”

“Nieuwbouw is schaars én gewild. De prijzen liggen namelijk 
vast en zijn vrij op naam (V.O.N). Overbieden is niet van 
toepassing en je bouwt meestal sneller overwaarde op. 
Bovendien kun je jouw droomhuis geheel naar eigen smaak 
inrichten. “Het nieuwbouwproject DuinParc aan de noordrand 
van de wijk Oosterheem in Zoetermeer bestaat uit twee 
deelprojecten: Duinveld fase 1 en Parcveld fase 2, 3 en 4 is dan 
ook een buitenkans. Duinveld fase 1 is uitverkocht. Inmiddels is 
de verkoop van 31 appartementen op een toplocatie met 
adembenemend vrij uitzicht op het Bentwoud gestart,” vertelt 
NVM-makelaar Jeroen Jenné van DE Makelaars.  
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Marianne de Kok-Adams Steven Street

Erik en Jeroen Jenné



Schansbaan 303
2728 KX Zoetermeer
06 - 25 55 31 00
info@uzuniek.nl
www.uzuniek.nl

  uitvaartzorguniek
  uzuniek/
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UITVAARTZORG UNIEK IS 
GESPECIALISEERD IN HINDOE, MOSLIM 
EN SURINAAMS-CREOOLSE UITVAARTEN!

Ons leven is niet oneindig. Soms zien we het afscheid van 
een dierbare aankomen, maar soms ook niet. De impact is 
hoe dan ook groot. De tijd staat even stil. Een surrealistisch 
gevoel, want het dagelijks leven draait gewoon door. “Voor  
nabestaanden geldt dat goed afscheid nemen essentieel is 
voor de rouwverwerking. Ieder mens Uniek. Als je goed 
luistert naar het leven van de overledene en naar de 
wensen van de nabestaanden, kun je een bijzonder afscheid 
verzorgen,” vertelt Kiran Kesharie van Uitvaartzorg Uniek, 
een kleinschalige uitvaartonderneming die gespecialiseerd 
is in multiculturele uitvaarten in de regio Zoetermeer. 

Kiran Kesharie

“Negen jaar geleden werkte ik al als 
uitvaartverzorger voor een landelijk 
bekende uitvaartonderneming. Voor die 
periode overleed ook mijn schoonvader,” 
vervolgt Kiran die van Hindoestaanse 
afkomst is. “We merkten dat de uitvaart-
onderneming niet kon voldoen aan onze 
wensen. Dat was natuurlijk geen onwil, 
maar gebrek aan kennis. Uiteindelijk 
hebben we de plechtigheid volledig zelf 
tot in detail verzorgd. Een Hindoestaanse 
uitvaart verloopt nu eenmaal volgens 
bepaalde rituelen. In Nederland kun je 
de Hindoe gemeenschap grofweg 
verdelen in twee stromingen: de Sanatan 
Dharm en Arya Samaadj. Het grote 
verschil is dat de rituelen bij de Sanatan 
Dharm vóór crematie of begrafenis 
plaatsvinden en bij de Arya Samaadj erna 
door middel van een Havan oftewel een 
vuurdienst. Na deze ervaring besloot 
ik mijn hart te volgen met de start van 
“Uitvaartzorg Uniek.” 

ONUITWISBARE HERINNERING
“Ieder mens verdient een bijzonder 
afscheid dat past bij zijn/haar culturele 
achtergrond. Ook de laatste reis moet 
dus een onuitwisbare herinnering zijn. 
De organisatie van een onvergetelijk 
afscheid is een uitdaging, waarbij we 
nabestaanden volledig ontzorgen. Na 
het overlijden geven we de uitvaart 
stap-voor-stap vorm door de wensen 

van de overledene en de familie te 
respecteren. Zo verzorgen we bij 
Hindoe-uitvaarten alle Pooja-benodigd-
heden voor de Kaam Kriya/ Havan, 
de Samagri, strooibloemen voor het 
afscheid, de mala’s en de overlijdens-
berichten via Radio Amor. Naast de 
Hindoe-uitvaarten verzorgen we ook 
Surinaams-Creoolse uitvaarten die 
uitbundiger van aard zijn met veel 
muziek, brassbands, bazuinkoren, 
dansende dragers en kleur. De dood 
staat bij deze gemeenschap namelijk 
voor rust die gevierd moet worden.”

ISLAMITISCHE UITVAART
“Ook de Islamitische gemeenschap in 
Nederland is te verdelen in diverse 
stromingen. Bij elke stroming dient de 
rituele bewassing oftewel Ghusl plaats 
te vinden na het overlijden. We zijn 
gespecialiseerd in Islamitische uitvaarten 
ongeacht de afkomst en stroming. 

Door jarenlange ervaring en verzorging 
van Islamitische uitvaarten ben ik exact 
op de hoogte van alle religieuze 
handelingen bij een overlijden. Vanuit 
mijn uitgebreide netwerk onder de 
Islamitische gemeenschap heb ik de 
beschikking over alle benodigde middelen 
zoals bewassingspakketten, bewassings-
groepen en geestelijke verzorgers. 
Uiteraard kunnen we volgens traditie de 
begrafenis binnen 24/36 uur verzorgen.” 

MULTICULTURELE AULA
“We werken nauw samen met Van 
Dongen Uitvaartzorg die als enige 
particuliere uitvaartonderneming in 
Zoetermeer beschikt over een eigen 
uitvaartcentrum met een multiculturele 
aula waar vuur- en offerdiensten gehou-
den kunnen worden. We kunnen dus 
alle faciliteiten bieden die nodig zijn voor 
multiculturele én reguliere uitvaarten. 
Uiteindelijk breng ik twee werelden bij 
elkaar, namelijk het traditionele van het 
Hindoeïsme en de Nederlandse cultuur. 
Dat ervaren veel mensen als prettig.”



Julianalaan 23
2712 CB Zoetermeer
079 - 342 99 42
info@louwers.net
www.louwers.net
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Jan Louwers

Louwers Advies staat met raad en daad bij.

Roaring Twenties

“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 hebben 
vele ondernemers tijdens de coronacrisis 
schulden bij de belastingdienst opge-
bouwd, waarvoor bijzonder uitstel van 
betaling en aansluitend verlenging 
daarvan is aangevraagd. Deze schulden 
moeten vanaf 1 oktober 2022 worden 
betaald in 60 termijnen. Om voor deze 
betalingsregeling van 60 maanden in 
aanmerking te komen is het essentieel 
dat aangifteverplichtingen en belasting-
schulden welke ontstaan vanaf 1 juli 2021 
weer op tijd gedaan en betaald worden. 
Doet een ondernemer dit niet, dan 
vervalt de betalingsregeling en moeten 
alle openstaande aanslagen in een keer 
worden betaald.

LANGE BETALINGSREGELING VOOR BELASTING-
SCHULDEN UIT CORONATIJDPERK MOGELIJK!

ROARING TWENTIES IN ZICHT!
“Het Internationaal Monetaire Fonds 
(IMF) heeft onderzocht hoe de economie 
zich ontwikkelt 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 inven-
tief en zijn nieuwe technologieën in ver-

sneld tempo ontwikkeld. Scholen hebben 
in anderhalf jaar tijd megastappen gezet 
in de ontwikkeling van digitaal onderwijs. 
(Gedeeltelijk) thuiswerken en online 
shoppen lijken een blijvertje. Nu een 
groot deel van de bevolking in Neder-
land in ieder geval de eerste vaccinatie 
heeft kunnen ontvangen en er steeds 
meer beperkende maatregelen vervallen, 
is de verwachting dat de economie toch 
nog zal stijgen. Verder verwachten we 
dat de IT-sector en entertainmentindus-
trie explosief zullen groeien. Mensen 
zoeken elkaar weer op, organiseren uit-
stapjes en feestjes, gaan uit eten en op 
reis.”

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 opportunis-
tisch. Tijdens een crisis ontstaan er ook 
vragen. We denken vooral mee en advi-
seren vervolgens op bedrijfseconomisch 
niveau. Hoe zie je de toekomst en welke 
fiscale adviezen kunnen weer voor nieu-
we 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.”

Vlak voor het ter pers gaan, ziet 
het er naar uit dat deze regeling 
voor uitstel van betaling wederom 
is verlengd tot 1 oktober 2021.

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?



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

BOVENAAN DE LADDER
De Oticon More is een voorbeeld van 
een Deens hoortoestel dat wereldwijd 
bovenaan de ladder staat. MAX Hoor-
techniek is een van de weinige audiciens 
in Nederland die dit hoortoestel in huis 
heeft. “De Oticon More geeft de herse-
nen betere toegang tot spraak rondom 
uit de omgeving en is gevoelig voor 
veranderende omgevingsgeluiden, waar 

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

‘STREVEN NAAR BETER HOREN, ZELFS BETER 
DAN IEMAND ZONDER HOORTOESTEL!’

geluiden en minder luisterinspanning de 
belangrijkste eigenschappen zouden zijn 
bij de keuze voor een hoortoestel. Laat 
de Oticon More uitgerekend op die 
punten uitstekend uit de test komen. Het 
hoortoestel is ook via de Oticon app met 
iPhones, iPads en Android-apparaten te 
verbinden; draadloos muziek beluisteren, 
handsfree bellen én het geluid van de 
televisie  ontvangen. Het kan allemaal. 
Met de app kunnen bovendien alle 
binnenkomende geluiden precies zo 
afgesteld worden als de situatie vereist. 

PROBEER HET ZELF
Leuk die lovende woorden, maar ervaar 
het zelf. Vraag jezelf eens af of je steeds 
vaker moet zeggen: ‘Wat zeg je?’ Of 
moet de televisie steeds harder gezet 
worden? En krijg je vanuit je omgeving 
steeds vaker te horen dat je van lieverlee 
minder goed hoort? Dat zijn namelijk 
de eerste herkenningspunten die de 
gepaste aanleiding zijn om met MAX 
Hoortechniek contact op te nemen 
voor een vrijblijvende hoortest!

Wat maakt MAX Hoortechniek 
uniek in Zoetermeer? MAX 
Hoortechniek is de enige 
overgebleven volledig 
zelfstandige audicien in de derde 
stad van Zuid-Holland! MAX 
Hoortechniek hield het vol door 
persoonlijke aandacht, kwaliteit 
en service te leveren. Geen 
gestunt met inferieur spul en 
‘onmogelijke’ kortingen.
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eenvoudigere toestellen zich primair 
richten op spraak die van voren komt. 
De Oticon More geeft zelfs toegang tot 
spraak die van opzij of van achteren 
komt. Dat betekent dat de Oticon More 
een veel betere toegang en realistischer 
beeld geeft tot de spraak om ons heen. 
We werken eraan om onze klanten net 
zo goed of misschien zelfs beter te laten 
horen dan mensen die goed horen 
zonder toestel.”

VERWACHTINGEN
Uit onderzoek bij Nederlandse 50-plussers, 
zowel onder hoortoesteldragers als 
onder niet-hoortoesteldragers blijkt dat 
geluidskwaliteit, een-op-een-gesprekken, 
groepsgesprekken, toegang tot alle 

Mevrouw Darnoud: “Maandenlang hebben we toestellen uitgeprobeerd 
bij een keten. Het wilde maar niet lukken. Met de Oticon More en 
MAX Hoortechniek is het in één keer gelukt. Er gaat een wereld voor mij open!”

Frank en Lucia: “Gordon heeft passie voor zijn vak. Hij luistert naar jouw wensen 
en behoeften. Daarna gaat hij, samen met jou, voor het maximale resultaat.”

De heer Vink: “Max hoortechniek is voor mij een vertrouwd en professioneel bedrijf 
met geavanceerde apparatuur, waar je in een gemoedelijke sfeer uitstekend
wordt geadviseerd. De Oticon More is ten opzichte van  mijn vorig hoorapparaat 
een enorme verbetering. Geluiden waar ik tot voor kort moeite mee had, worden 
nu helder en duidelijk doorgegeven.”

Gordon Piper

Om te komen tot de juiste objectieve instellingen van het hoortoestel 
maakt Gordon o.a. gebruik van zgn Real Ear Measurements waarbij een 
meetmicrofoon in de gehoorgang wordt geplaatst.



In de afgelopen dertig jaar heeft Maurice 
Lieshout het niet eerder zo gek meege-
maakt. 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.” 

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

JUIST NU ALLES UIT DE KAST 
TREKKEN VOOR DE FIETSLIEFHEBBER

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 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.”

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!
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Dion Hoekstra, verkoopadviseur

“EEN FIETS IS NET 
ALS EEN SCHOEN, DIE 
MOET GOED PASSEN”

Maurice LieshoutRuben Jonker, fietsmonteur



Wattstraat 26G
2723 RC Zoetermeer
085 - 086 86 40
advies@mr-zonnepanelen.nl
www.mr-zonnepanelen.nl
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Zonnepanelen

M&R 

Zonnepanelen

M&R 

BIJ ZONNEPANELEN BEGINT HET 
VERDUURZAMEN PAS!
Voor zonnepanelen moet je 
naar M&R-zonnepanelen, toch? 
Klopt, maar het staat voor veel 
meer dan dat. Het bedrijf van 
Michel Kalicharan en Cees de 
Reus wil Zoetermeer én de rest 
van Nederland verduurzamen. 
Verduurzamen begint vaak 
eerst met zonnepanelen, maar 
met M&R-zonnepanelen kun je 
steeds een stapje verder gaan!

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 water-
gebruik en gasverbruik om? Wij gaan 
meer en meer een rol in het adviseren 
over verduurzamingsmogelijkheden en 
de service hierbij vervullen. Zonnepanelen 
worden dan meer een schakel in het 
proces van het verduurzamen”, vertelt 
Cees en “dat laten we ook zien en voelen 
met onze nieuwe website. Als ondernemer 
ben je constant aan het verbeteren. 
Met ons verduurzamingsconcept willen 
we ervoor zorgen dat onze klanten 
ambassadeurs voor M&R-zonnepanelen 
worden. Zo kunnen we elkaar helpen.”

BINDING
Wij weten als geen ander waar je op 
moet letten bij het verduurzamen van 
jouw woning en bij de aanschaf van een 
zonnepanelen installatie op maat voor 
jouw woning of bedrijf. Door onze ruime 

kennis en ervaring adviseren wij jou 
over de beste zonnepanelenkeuze. 
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-zonne-
panelen aan het juiste adres. Wij zijn de 
enige in Zoetermeer die dit doen. Dat 
doen we samen met verschillende 
gespecialiseerde partners. Je hebt 
direct inzicht in je energieopbrengst.” 
Het installatiewerk wordt altijd uitge-
voerd door onze 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 zonnepanelen, verwarming, 
airco, verlichting en het warm water zo 
mogelijk 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. Cees: “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 maxi-
male opbrengst kunnen garanderen.”

MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN
M&R-zonnepanelen is een maatschappe-
lijk betrokken bedrijf. Daarom zijn wij een 
SBB-stagebedrijf geworden voor o.a. 
elektriciens en zonnepanelenmonteurs. 
Daarnaast bieden wij mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt een kans 
om hun talenten in te zetten voor een 
nieuwe loopbaan.

Cees de Reus





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 Schoen-
makerij in het Stadshart (Passage en 
naast AH XL) en in winkelcentrum Ooster-
heem. “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 opge-
knapte schoenen doneert Tico, die 
meerdere goede doelen steunt, aan 
de Voedselbank Zoetermeer.

Westwaarts 41B
2711 AD Zoetermeer
079 - 360 80 96
www.schoenmakerijtico.nl

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 schoen-
makerijen. 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 schoenbed-
zolen. Datzelfde geldt voor wandel-
schoenen 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 aller-
lei 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 ge-
maakt, terwijl de klant wacht.”

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.

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. 11

Al uw oude schoenen inleveren bij Tico!

Paardrijlaarzen knappen we ook op.

De schachten van dameslaarzen 
kunnen we innemen of groter maken.

LEVER OUDE SCHOENEN IN EN HELP
TICO OPNIEUW AAN

Tico Roozandal



De zomer! Eindelijk! 
Het begin van een nieuwe periode, langer licht en hopelijk 

ook het eind van alle beperkende coronamaatregelen.

Bij JUST Notarissen zien we de toekomst weer zonnig tegemoet 
en hopen u tijdens de zomer eindelijk weer te ontmoeten.

JUST | Notarissen
Albert Einsteinlaan 50
2719 ER Zoetermeer

079 323 97 61
www.justnotarissen.nl

Levering en hypotheekakte voor € 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!

JUST_MZZm_zomer_2021.indd   1JUST_MZZm_zomer_2021.indd   1 29-06-2021   15:5629-06-2021   15:56



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

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

“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.” 
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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 levens-
testament wijs je één of meerdere gevol-
machtigden 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

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 gevol-
gen 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 on-
derzoek 
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 
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Maar met een zomer vol luie strand-
dagen en gezellige barbecues schiet 
genoeg bewegen en gevarieerd eten er 
makkelijk bij in. Ach, dat moet kunnen. 
Na de zomer gaan we wel weer in het 
gareel. Tenminste, dat beloven we 
elkaar plechtig.

STAP UIT DE VICIEUZE CIRKEL
Die vette hap is af en toe best lekker. 
Maar als het een gewoonte wordt en je 
daarnaast ook nog eens weinig beweegt, 
kun je er lusteloos van worden. Voor je 
het weet kom je in een vicieuze cirkel 
terecht. Je krijgt meer energie als je meer 
gaat bewegen, maar om lekker te bewe-
gen heb je energie nodig. Om uit dat 
patroon te komen, helpt aanvullende 

lichaam de benodigde vitaminen en mine-
ralen binnenkrijgt. Je voelt je energieker 
en je bent weerbaarder tegen ziekmakers 
en stress. Zo heb je voldoende energie 
om volop te genieten van de zomer. 

WELKE VITAMINEN EN MINERALEN 
HEB JIJ NODIG? 
Wil je weten welke vitaminen en mineralen 
jij extra kan gebruiken? Maak dan snel 
een afspraak via info@pentapro.nl. Wil je 
meer weten? Kijk dan op onze website: 
www.pentapro.nl.

ZO GA JIJ ENERGIEK DE ZOMER DOOR 

De basis voor goede gezondheid kennen 
we: Eet gevarieerd en natuurlijk voedsel, 
beweeg voldoende en zorg voor 
voldoende ontspanning. Met dat 
ontspannen wil het vaak wel lukken 
tijdens de vakantieperiode.

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

Martin Winkel en Marleen van Schaik.

voeding een handje. Door extra multivita-
minen te nemen, zorg je ervoor dat jouw 

HERSTELVERMOGEN

Tiberstroom 26
2721 CN Zoetermeer
06 - 54 908 301
info@vriendenlangeland.nl
www.vriendenlangeland.nl

Speelgoed voor de kinderafdeling, gerenoveerde 
chemokamers, vernieuwde wachtruimtes en verlos-
kamers, een wolkenplafond bij radiologie en iPads om 
tijdens de bevalling in andere talen te communiceren. 
Het zijn slechts enkele voorbeelden van projecten van 
Stichting Vrienden van het LangeLand Ziekenhuis. Zij 
doen er alles aan om het verblijf in het Zoetermeerse 
LangeLand Ziekenhuis zo prettig mogelijk te maken.

STEUN OOK STICHTING VRIENDEN 
VAN HET LANGELAND ZIEKENHUIS!

“Gelukkig steunen veel Zoetermeerse 
bedrijven ons door een vriend te worden”, 
vertelt Hilbrand Nawijn, voorzitter van 
de stichting. “Hoe meer er wordt bij-
gedragen des te meer bedrijven ervoor 
terug krijgen in de vorm van publiciteit.” 
Elk jaar is er een donateursdag met een 
lezing van een specialist en krijgen 
donateurs een rondleiding langs de 
projecten van de vrienden, met 
afsluitend een hapje en een drankje.

Wil jij ook meehelpen aan nieuwe voor-
zieningen voor patiënten, speelgoed 

voor kinderen of fraai opgeknapte ruim-
tes? Vanaf 30 euro per jaar ben jij al een 
donateur van de stichting. Dan ontvang 
je onder meer 10% korting op koffie en 
thee in het restaurant en het winkeltje in 
het ziekenhuis. Ook zijn er speciale bij-
eenkomsten voor de vrienden en krijgen 
zij een rondleiding om op de hoogte te 
blijven van de laatste ontwikkelingen.

HELPEN
Momenteel worden de wachtruimten 
van de IC-afdeling gerenoveerd. Nawijn: 
“Het geeft veel voldoening om bij deze 

projecten betrokken te zijn. Wij doen het 
vóór en mét de inwoners van Zoetermeer. 
Hoe meer mensen willen helpen, hoe 
beter we elkaar kunnen helpen. Want 
patiënten zijn wij soms zelf of onze familie, 
vrienden of collega’s. Daarom wil ik alle 
Zoetermeerders vragen om ons te steunen. 
Dat is hard nodig om dit mooie ziekenhuis 
in stand te houden.”
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tijdens de vakantieperiode.

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

Martin Winkel en Marleen van Schaik.

voeding een handje. Door extra multivita-
minen te nemen, zorg je ervoor dat jouw 

HERSTELVERMOGEN

Tiberstroom 26
2721 CN Zoetermeer
06 - 54 908 301
info@vriendenlangeland.nl
www.vriendenlangeland.nl

Speelgoed voor de kinderafdeling, gerenoveerde 
chemokamers, vernieuwde wachtruimtes en verlos-
kamers, een wolkenplafond bij radiologie en iPads om 
tijdens de bevalling in andere talen te communiceren. 
Het zijn slechts enkele voorbeelden van projecten van 
Stichting Vrienden van het LangeLand Ziekenhuis. Zij 
doen er alles aan om het verblijf in het Zoetermeerse 
LangeLand Ziekenhuis zo prettig mogelijk te maken.

STEUN OOK STICHTING VRIENDEN 
VAN HET LANGELAND ZIEKENHUIS!

“Gelukkig steunen veel Zoetermeerse 
bedrijven ons door een vriend te worden”, 
vertelt Hilbrand Nawijn, voorzitter van 
de stichting. “Hoe meer er wordt bij-
gedragen des te meer bedrijven ervoor 
terug krijgen in de vorm van publiciteit.” 
Elk jaar is er een donateursdag met een 
lezing van een specialist en krijgen 
donateurs een rondleiding langs de 
projecten van de vrienden, met 
afsluitend een hapje en een drankje.

Wil jij ook meehelpen aan nieuwe voor-
zieningen voor patiënten, speelgoed 

voor kinderen of fraai opgeknapte ruim-
tes? Vanaf 30 euro per jaar ben jij al een 
donateur van de stichting. Dan ontvang 
je onder meer 10% korting op koffie en 
thee in het restaurant en het winkeltje in 
het ziekenhuis. Ook zijn er speciale bij-
eenkomsten voor de vrienden en krijgen 
zij een rondleiding om op de hoogte te 
blijven van de laatste ontwikkelingen.

HELPEN
Momenteel worden de wachtruimten 
van de IC-afdeling gerenoveerd. Nawijn: 
“Het geeft veel voldoening om bij deze 

projecten betrokken te zijn. Wij doen het 
vóór en mét de inwoners van Zoetermeer. 
Hoe meer mensen willen helpen, hoe 
beter we elkaar kunnen helpen. Want 
patiënten zijn wij soms zelf of onze familie, 
vrienden of collega’s. Daarom wil ik alle 
Zoetermeerders vragen om ons te steunen. 
Dat is hard nodig om dit mooie ziekenhuis 
in stand te houden.”

Samen met onze glasleverancier 
Rodenstock werken we continu aan de 
vraag: hoe kunnen we onze klanten nog 
beter van dienst zijn? U nog beter te 
adviseren over onze brillenglazen zodat u 
nog comfortabeler en scherper kijkt. Dat 
alles natuurlijk met de mooiste bril uit 
één van onze collecties op uw neus. 
Het antwoord op eerdergenoemde 
vraag? De DNEye® scanner. Een 
revolutionair meetapparaat waarmee we 

Petuniatuin 26, 2724 NA Zoetermeer
(Winkelcentrum Seghwaert)
079 - 360 69 37  |  info@casperoptometrie.nl
www.casperoptometrie.nl

  Casper Optometrie
  Casper Optometrie

Open: Dinsdag t/m donderdag: 9.00-17.30 uur, 
vrijdag: 9.00-20.00 uur, zaterdag: 9.00-17.00 uur

uw ogen uitgebreid kunnen onderzoeken. 
Zo analyseren we de scherpteafwijking 
van de beide ogen en doen we een 
meting om het dag- en nachtzicht te 
controleren. Hierin is de DNEye® Scanner 
uniek. Op deze manier kunnen we heel 
precies de oogafwijkingen in alle licht-
omstandigheden constateren. En u nóg 
beter adviseren. Oogmeting 3.0, zeg maar. 

Exclusief bij Casper Optometrie.
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VERSTERKT 
START- & SCALE UP’S 
IN ZOETERMEER

IT’ers opgelet!

NIEUW 
IN ZOETERMEER

Heb je een IT-startup of scale-up in Zoetermeer?
Vergroot nu je succes en groei met scale booster,
een initiatief van de gemeente Zoetermeer.
Scale booster biedt je kennis, expertise en
ondernemersnetwerken in Zoetermeer en in
de regio.

Jouw bedrijf krijgt dus alle kansen om te groeien.

Meer weten? We komen graag met je in contact.
Kijk op scalebooster.nl of stuur een e-mail naar
info@scalebooster.nl

Dankzij nieuwe ontwikkelingen 
worden beeldschermen steeds 
scherper. Fotocamera’s leggen 
meer details vast. Dezelfde 
ontwikkelingen voltrekken zich 
ook binnen de optiek. Wie 
optimaal wil profiteren van al 
deze vernieuwingen, begint 
natuurlijk met zijn bril! 

IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET… 
EN HET IS OOGMETING 3.0



Bekijk al onze modellen
in onze showroom 

in Zoetermeer

Altijd inclusief gratis montage!
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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

Hapro Rider 4.4
Inhoud: 370 liter
Lengte: 145 cm
Opening: één zijde
Kleur: Antraciet

Prijs: € 229,00

Hapro Traxer 6.6
Inhoud: 410 liter
Lengte: 191 cm
Opening: Links en rechts
Kleur: Antraciet, zilvergrijs of 
glanzend zwart

Vanaf: € 329,00 *

Hapro Trivor 560
Inhoud: 560 liter
Lengte: 216 cm
Opening: Links en rechts met 
handgreep
Kleur: Antraciet

Prijs: € 499,00

Hapro Traxer 4.6
Inhoud: 370 liter
Lengte: 148 cm
Opening: Links en rechts
Kleur: Antraciet of zilvergrijs

Vanaf: € 289,00 *

Hapro Traxer 8.6
Inhoud: 530 liter
Lengte: 215 cm
Opening: Links en rechts
Kleur: Antraciet, zilvergrijs of 
glanzend zwart

Vanaf: € 369,00 *

Hapro Cruiser 10.8
Inhoud: 600 liter
Lengte: 226 cm
Opening: Links en rechts
Kleur: Antraciet

Prijs: € 489,00

Hapro Traxer 5.6
Inhoud: 370 liter
Lengte: 177 cm
Opening: Links en rechts
Kleur: Antraciet of zilvergrijs

Vanaf: € 289,00 *

 ALTIJD DE LAAGSTE PRIJS!
 ALTIJD INCLUSIEF MONTAGE 
 RUIME VOORRAAD
 PASSEN, METEN EN KIJKEN IN 

ONZE SHOWROOM
 KOM LANGS VOOR EEN ADVIES 

OP MAAT
 VOLLEDIGE ASSORTIMENT 

TE BEKIJKEN OP WWW.REMTO.NL

196,50  nu 157,20

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:

Ook verkrijgbaar in 410 liter

Meest verkocht!

Ook verkrijgbaar in 440 en 640 liter

Zeer eenvoudig te monteren

Inhoud van 530 liter!

Extra lang!

Zeer eenvoudig te monteren

*getoonde prijs is van de uitvoering in zilvergrijs

  nu 157,20

Leverbaar voor bijna alle merken personenauto’s 
en bestelauto’s. bv. Audi A3/A4/A6/Q7, 
Ford Focus, Peugeot 3008/5008, Skoda Kodiaq, 



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

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

Laten we even een rondje door de winkel 
dwalen. Voorin staan de stoffen. Wanden 
vol kinderstoffen van Katia, kledingstoffen 
van Fiber Mood en quiltstoffen van o.a. 
Tilda.  Atelier La Vivere werkt samen met 
de snelgroeiende naaicommunity Fiber 
Mood.  Het naaien van kleding is weer 
helemaal hot en bij Atelier La Vivere 
helpen ze de beginnende en ervaren 
sewistas graag aan een mooi stofje, 
het juiste patroon, een betaalbare naai-
machine en... hulp bij het maken. Stoffen 
moet je voelen en de kleuren moet je 
zien om een goede keuze te maken.  
Wil je hulp bij het maken van je creaties? 
Dan zijn er de naaicafés op maandag-
avond van 19.00 tot 21.00 en donderdag-
ochtend van 10.00 tot 12.00 uur. 

Terug naar de rondleiding: Middenin de 
winkel is het een waar walhalla voor de 

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

haak- en breisterren. Wat een uitgebreide 
collectie aan allerlei soorten, diktes en 
merken wol. Borgo de Pazzi (bekend 
voor gerecycled garen), Katia en Scheep-
jes. Boeken, tijdschriften, maar ook 
benodigdheden zoals haak- en breinaalden. 
Je kunt aan tafel zitten met een goeie 
kop koffie terwijl je een patroon en wol 
uitzoekt voor je nieuwste project. Volop 
inspiratie aanwezig! Maar wees niet bang, 
ook al sta je aan het prille begin van je 
creatieve loopbaan, dan ben je hier ook 
aan het goede adres. Loop maar mee. 

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

je niet uit je patroon of zoek je gezellig-
heid dan kun je langskomen op woens-
dagavond van 19.00 tot 21.00 uur, vrijdag-
ochtend van 10.00 tot 12.00 uur en 
zaterdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.

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

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

Wim en Debby
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Bescherm je ogen tegen de zon

Alle zonneglazen kunnen in je eigen sterkte worden aangepast. 
Wij hebben zonnebrillen van de volgende merken: Ray ban, McLaren, Scotch and Soda, Maui Jim, Art & Jack en Evil Eye

Een zonnebril dragen is 
belangrijker dan je denkt!

Zonnebrillen zijn favoriete mode- 
accessoires en worden steeds populairder.

Maar een goede zonnebril is meer dan 
dat. In de eerste plaats is een goede 
 zonnebril de optimale bescherming van 
de ogen tegen schadelijke UV straling. 
Zowel in de zomer als in de winter!

Zonlicht kan ernstige 
oogziekten veroorzaken

Net zoals onze huid moet worden be-
schermd tegen overmatige zon door het 
gebruik van zonnebrandcrème moeten 
ook onze ogen worden beschermd. De 
zonnestraling kan ernstige schade geven 
aan het hoorn- en netvlies.  Denk hierbij 
aan oogziekten zoals staar of  
maculadegeneratie.

Niet alleen bescherming 
tegen de zon

Hoewel de meesten van ons denken dat 
zonnebrillen alleen bescherming bieden 
tegen de zon, bieden ze ook bescherming 
tegen andere factoren. Sneeuw, zand en 
wind kunnen pijnlijke irritatie aan het 
oog geven. Vooral sporters ondervinden 
hier vaak hinder van. Gebruik een goede 
sportbril zoals de Evil Eye. 

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.
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Perfect tot in detail

Tijdloos mooi

Eindeloos 
veel ruimte

Greeploos sluitwerk

De nieuwste 
apparatuur

Stijlvol koken

 Al meer 
dan 60 jaar 

keukens 
op maat!
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