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Uit recente woningmarktcijfers blijkt 
dat het woningaanbod en het aantal 
verkochte woningen opnieuw is 
afgenomen. De schaarste leidt niet 
alleen tot ontevredenheid onder de 
woningzoekenden, maar ook tot forse 
prijsstijgingen en een oplopend 
percentage overbiedingen. Ruim 
driekwart van alle koopwoningen 
werd verkocht boven de vraagprijs. 
Hoe begeleidt het sympathieke 
Zoetermeerse makelaarsechtpaar Ruud 
en Lisette Verlaan hun klantenkring 
in deze hectische woningmarkt?

een centraal digitaal klantenwoningdossier 
met specifieke informatie voor de verkoper, 
kijker en koper. Ook berekent onze eigen 
hypotheekadviseur een financierings-
mogelijkheid op maat. Tot slot kunnen we een 
NWWI-taxatierapport samenstellen voor de 
huisaankoop, nalatenschap, het oversluiten van 
een hypotheek voor een verbouwing of een 
aanpassing van de rente. Door de korte lijnen 
en onze transparante werkwijze verloopt het 
aan- en verkoopproces tot en met de 
ondertekening bij de notaris bijzonder soepel. 
Onze werkwijze wordt gewaardeerd en dat zien 
we terug in de goede klantbeoordelingen op 

Funda. Dit jaar vieren we ons 
15-jarig jubileum, een mooie 
mijlpaal waar we later dit jaar 
zeker nog bij stil zullen staan,” 
besluit Ruud.

“Vanwege de coronapandemie is er nog steeds 
sprake van een overspannen woningmarkt, 
vertelt Lisette Verlaan. “Veel mensen werken 
thuis en zijn met andere ogen naar hun 
woonomgeving gaan kijken. Dat is logisch als 
je bedenkt dat ze nu al bijna twee jaar door 
corona volledig op hun eigen huis zijn 
aangewezen voor werk én ontspanning. Zo 
ontstond de behoefte om groter en groener 
te wonen.” Ruud: “Juist nu vinden we het 
belangrijk om ons te onderscheiden door tot 
het uiterste te gaan. Uiteraard gaan we altijd 
goed voorbereid naar de potentiële verkoper(s) 
toe. Tijdens het vrijblijvende kennismakings-
gesprek op locatie presenteren we een helder 
verkoopadvies, het plan van aanpak, de ver-
wachte verkoopopbrengst en een overzichtelijke 
kostenopgave. Het is een intensief traject dat je 
samen aangaat, dus er moet wel een klik zijn.” 

AAN- EN VERKOOPPROCES IN ÉÉN HAND
“De meeste mensen gaan hun huis pas 
verkopen als ze zelf iets gekocht hebben, 

omdat kopen nu moeilijker is dan verkopen,” 
vervolgt Lisette. “We worden dan ook steeds 
meer benaderd voor het aan- én verkooptraject.” 
Wat is de meerwaarde van die combinatie? 
“Potentiële kopers weten dat ze vaak meer 
moeten betalen. Maar wat is de reële waarde? 
Klanten vinden het fijn om een professioneel 
onderbouwd advies te ontvangen. Zo 
behoeden we klanten met een “roze bril” voor 
een kat in de zak. Verder kom je als koper veel 
serieuzer over als je met een aankoopmakelaar 
een woning gaat bezichtigen. Bovendien 
kunnen we het aan- en verkoopproces prima 
op elkaar aan laten sluiten, zodat er geen 
overlap of hiaat ontstaat.”

ERVAREN BINNENDIENST
“Door onze eigen, ervaren binnendienst zijn we 
uitstekend bereikbaar. De binnendienst kan alle 
informatie verstrekken over de aangeboden 
huizen. Bezichtigingen worden vervolgens naar 
wens ingepland. Ondanks de overspannen 
woningmarkt kunnen we het bewerkelijke 
verkoopproces goed stroomlijnen waarbij we 
de verkoper compleet ontzorgen. Zo verstrekt 
onze woningstyliste presentatie-adviezen, 
waarna onze woningfotograaf het woonplaatje 
compleet maakt voor plaatsing op Funda en 
sociale media. Standaard presenteren we de 
woningen al bovengemiddeld en dat zien we 
terug in de verkoopresultaten.”

EIGEN HYPOTHEEKADVISEUR
“Heldere communicatie tijdens het 
verkoopproces is essentieel. We werken met 
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Als Carolien van Rossum draden zou 
spannen tussen al haar cliënten 
ontstaat er een soort spinnenweb. 
De cliënten van HilRo Accounting 
& Financial Services hebben bijna 
allemaal een link met elkaar. Dat 
is nou de kracht van mond-tot-
mondreclame. ,,De beste PR die er 
is”, aldus Carolien. Zij richtte in 2001 
HilRo op en geniet sindsdien elke 
dag van haar werk. “Hoe klein of 
hoe groot ook, wij bieden het 
complete pakket.”

HILRO ADMINISTRATIEKANTOOR

Sneekermeer 60
2729 PG Zoetermeer
Wijk 29 Oosterheem
M 079 - 331 16 36
E info@hilro.nl
W www.hilro.nl

Carolien van Rossum

‘Hey Caro, hoe is het?’ Zo beginnen de meeste 
cliënten van HilRo een gesprek met Carolien. 
Het geeft direct de laagdrempeligheid bij HilRo 
weer. Met collega Mary van der Vet is zij 
verantwoordelijk voor het administratiekantoor 
dat met name in het midden- en kleinbedrijf 
actief is. “De laagdrempeligheid vind ik juist 
prettig, onze cliënten moeten het gevoel hebben 
dat ze alles met ons kunnen bespreken”, zegt de 
vrolijke Carolien. “Ik heb zeer verschillende 
cliënten, van kappers en metaalbedrijven tot 
huisartsenpraktijken en kraamzorgbureau’s.” 
Sommige cliënten doen de administratie zelf. 
Carolien controleert het, maar doet bijvoor-
beeld wel de aangifte inkomstenbelasting. 
“Wij denken echt met de klant mee. Hoe klein 
we ook zijn, wij bieden het complete pakket. 
Dat maakt het werk zo leuk.”

VERTROUWEN
Carolien had vroeger nooit verwacht dat zij 
later een eigen bedrijf zou hebben. “Dit is 
nooit de bedoeling geweest”, zegt ze lachend. 
“Ooit ben ik begonnen als assistent-
accountant. Daarna kreeg ik een commerciële 
functie aangeboden, dat heb ik een jaar 
gedaan, maar dat is niets voor mij. Ik kan veel, 
maar ik ben absoluut niet commercieel.” Ze 
werd vervolgens gevraagd om in het kader van 
extra dienstverlening de administratie van twee 
cliënten over te nemen en zodoende werd 
HilRo ‘geboren’. In 20 jaar groeide het 
cliëntenbestand tot ruim over de honderd. 
“Sommige cliënten komen na bijvoorbeeld een 
dienstverband weer bij mij terug, zelfs als zij 
ergens anders in het land gevestigd zijn. Dan 
doe je iets goed, want je weet echt alles van 
iemand. De onderneming is alles voor ze en 
dat geldt voor mij met HilRo ook.”

MOEDER
Naast zakenvrouw is Carolien ook een moeder 
van drie dochters van 6, 14 en 18 jaar. “Ik heb 
veel vrijheid en kan bijvoorbeeld mee naar de 
sport van mijn meiden. Je moet jezelf soms 
wegcijferen, maar daar ben je ook moeder 
en ondernemer voor.

tot het verzorgen van de 
jaarrekening en alle soorten 
belasting waar een ondernemer 
mee te maken krijgt.

TERUGGEVEN
Overigens zet Carolien zich ook in voor 
maatschappelijke projecten, en is penning-
meester van Stichting Happy Days. Deze 
stichting trekt er elk voorjaar met Zoetermeerse 
kinderen, die een moeilijke periode door-
maken, op uit om hen een onbezorgde week 
te bezorgen. Carolien: “Wij hebben het goed, 
dus ik vind het belangrijk om me in te zetten 
voor wie dat niet zo vanzelfsprekend is.” 

HILRO ACCOUNTING & FINANCIAL 
SERVICES “ONTZORGT”
HilRo Accounting & Financial Services beschikt 
over meer dan twintig jaar ervaring in het 
adviseren en begeleiden op zowel fiscaal als 
administratief gebied. Ook mogelijk op locatie. 
Van facturatie, debiteuren- en crediteuren-
beheer, tussentijdse verslagen en rapportages 

HOE JE HILRO HET BESTE KUNT OMSCHRĲ VEN? 
LAAGDREMPELIG!

LET OP: ELLY PRINS MACHINE 
QUILTING IS VERHUISD
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De kleuren springen je tegemoet 
zodra je de deur opent. Je stapt 
namelijk binnen in de wondere 
wereld van het quilten. Dat gebeurt 
sinds kort op de nieuwe locatie aan 
de Rokkeveenseweg 20. Daar houdt 
eigenaresse Elly Prins, op 11 en 12 
februari open huis met haar bedrijf 
Elly Prins Machine Quilting.

“Het begon 22 jaar geleden met één machine”, 
zegt Elly en wijst naar de plek waar nu drie 
Bernina longarm quiltmachines staan. Toen haar 
zus emigreerde naar Canada zag ze voor het 
eerst een longarm quiltmachine. “Die had je 
toen nog niet echt in Europa. Er was er één in 
België. Die kon ik gelukkig overnemen. Daar 
begon ik mee in de garage van mijn ouders in 
het Dorp.”

VERHUIZING
Het vorige pand aan de Rokkeveenseweg 44B 
werd op 17 januari, na vijf jaar, verruild voor 
nummer 20. De straatnaam bleef hetzelfde, 
want het nieuwe pand is slechts een paar meter 
verderop. Elly heeft er wel een veel grotere 
ruimte voor terug, liefst 260 vierkante meter. 
Haar atelier met producten is vier dagen per week 
open: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

DRIE LAGEN
Patchwork is een handwerktechniek waarbij 
lapjes katoenen stof van verschillende kleur 
en grootte aan elkaar worden genaaid. 
Patch betekent lapje stof. Quilten is een 
handwerktechniek waarbij twee lagen stof en 
een tussenvulling met een stiksteek op elkaar 
worden genaaid. Zo kun je er een sprei, 

gegeven aan beginners, gevorderden en 
ervaren quilters. Deze worden gegeven door 
gastdocenten of door Elly zelf. Dat kan op de 
traditionele manier (met de hand) of moderne 
manier (machinaal). Naaimachines kunnen 
geplaatst worden op SewEzi naaimachinetafels. 
Deze naaimachinetafels van SewEzi zijn speciaal 
gemaakt voor naaimachines, die tien centimeter 
lager komen te staan, om nek- en schouder-
klachten te voorkomen. Van deze SewEzi 
naaitafels is Elly de importeur voor Europa. 
Zie www.sewezi.nl

VRIJWILLIGERS
Met een vast team van 5 personeelsleden en 
een aantal vrijwilligers is het bedrijf geworden 
wat het nu is. “Zonder hen had ik dit niet 
kunnen doen!”

pannenlap, knuffeldeken, wand-, tafel- of 
boxkleed en nog veel meer van maken. 
“Deze machine is computergestuurd en kan 
honderden verschillende patronen quilten. We 
doen overall patronen, freehand quilting, maar 
ook machinaal sandwichen. Meestal leveren 
mensen hun zelfgemaakte top in. Wij zoeken er 
een tussenlaag en achterkant voor. De longarm 
quiltmachine is een naaimachine op wielen. Bij 
naaien op een naaimachine beweeg je de stof 
en nu is de stof opgespannen en beweegt de 
naaimachine.”

UNIEKE COLLECTIE
Elly beschikt over meer dan 2500 quiltstoffen. 
Ook heeft ze meer dan 400 dubbelbrede 
stoffen. “Deze stoffen van 2.75 meter breed 
zijn bijvoorbeeld voor aan de achterkant van 
een grote beddensprei. Wij zijn de enige in 
Nederland met zo’n grote collectie.” Voor 
kleinere objecten zijn quiltstoffen van 1.10 
meter breed. Ook heeft ze meer dan 20 
soorten tussenvullingen.Verder beschikt ze over 
alle soorten quiltbenodigdheden, zoals garens, 
potloden, linialen, snijmatten en rolmessen.

CURSUSSEN
Er worden veel patchwork- en quiltcursussen 

ELLY PRINS MACHINE QUILTING

Rokkeveenseweg 20
2712 XZ Zoetermeer
T 079 - 361 60 20
E info@machinequilting.nl
W www.machinequilting.nl

Begrip in Nederland 
houdt open huis in 
Zoetermeer

OPEN DAGEN  -  Op 11 en 12 februari houdt Elly van 10.00 - 16.00 uur 
open dagen op zowel de nieuwe als de oude locatie. Kijk voor meer 
informatie over de open dagen en Elly Prins Machine Quilting op de website!

Elly Prins
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NIEUWE GEZICHTEN MET AMBITIE WAARBORGEN 
DE CONTINUÏTEIT VAN JUST NOTARISSEN!

“Zo hebben we de opvolging, de structuur 
en de stabiliteit van alle afdelingen in beeld 
gebracht, nauwkeurig doorgelicht en indien 
noodzakelijk versterkt. De nieuwe gezichten 
van alle disciplines zorgen samen voor een 
solide toekomst. Zij vormen het hart van Just 
Notarissen en zijn lid van het dagelijks bestuur 
dat verantwoordelijk is voor alle zaken die bij 
de organisatie komen kijken. Uiteraard houden 
Arie Jan van der Bijl, Maarten Schils en ik een 
vinger aan de pols, maar zij zijn de pijlers die 
ons kantoor moeten dragen en sturing moeten 
geven.”

VERDIEPING IN REGISTERGOED  
“Binnen JUST genereert de afdeling 
Registergoed nog steeds een aanzienlijk 
gedeelte van de omzet. Het team dat hiervoor 
verantwoordelijk is, is dan ook het grootst. 
Onder de bevlogen leiding van Rogier 
Brunsveld van Hulten, Manoj Raghoebarsingh, 
Simone Braamskamp en Wiresh Kailas dendert 
deze trein onverminderd door. Ruim 40% van 
de processen in Registergoed is inmiddels 
geautomatiseerd. We willen nog meer 
robotiseren, zodat er ruimte vrijkomt voor 
verdieping. Verder gaan we ons nog meer 
toeleggen op registergoedwerk dat geen 
massa is en dat we dan tegen een uurtarief 
kunnen uitvoeren. We verwachten het 
voorlopig niet, maar als er een moment 

komt dat er minder huisoverdrachten plaats-
vinden, maakt robotisering ons minder 
kwetsbaar.”

MANAGEMENT EN FINANCIËLE 
ADMINISTRATIE
“Door de groei en de bijbehorende hectiek was 
deze afdeling heel lang een ondergeschoven 
kindje,” aldus Camillus. “Inmiddels neemt Lars 
Overmeire het management voor zijn rekening. 
Samen met Arie Jan van der Bijl past hij de 
innovaties op het gebied van automatisering en 
robotisering toe. Een kwestie van scherp 
blijven. Verder zijn Sandra Berloth en Ewald de 
Graaf de aanspreekpunten voor de Financiële 
Administratie. Men zit nu veel dichter op de 
processen en we kunnen concluderen dat er nu 
een stevig fundament is gelegd. Al met al 
zorgen deze veranderingen voor een 
beduidend hoger rendement.”   

FAMILIERECHT WORDT MAATWERK
“Door onze scherpe tarieven en de groeiende 
behoefte in de samenleving aan samenlevings-
contracten en (levens-)testamenten zal bij 
Familierecht de focus meer en meer verlegd 
worden naar maatwerk. Francis Vermeulen en 
Daphne Mulder zullen deze uitdaging vorm 
gaan geven. Iedere persoonlijke situatie is 
immers uniek en door onze expertise op dit 
gebied kunnen wij het verschil maken.”

VENNOOTSCHAPSRECHT 
IS GEEN BULKWERK
“Ook deze afdeling draait buitengewoon goed. 
Een kwestie van kwaliteit én maatwerk dat 
tegen uurtarief wordt uitgevoerd. Bij 
Vennootschapsrecht is bulkwerk namelijk niet 
mogelijk. Er zijn zelfs gerenommeerde 
bedrijven van de Amsterdamse Zuidas die 
gebruik maken van onze diensten. Dat is onder 
andere te danken aan Stephan Iseger en 
Haakon Boon die deze kar trekken.”

“Tot slot willen wij u bedanken voor het 
vertrouwen. We hopen dat 2022 weer een jaar 
met uitdagingen wordt, maar bovenal wensen 
we u gezondheid, geluk en voorspoed toe in 
het nieuwe jaar!”

Van Der Bijl
-Notaris    kantoor-

2013
Dublinstraat 44-54

2020
Albert Einsteinlaan 50

2016
Bredewater 22

“Achterover leunen zit niet in ons 
DNA en regeren is nog altijd 
vooruitzien. Uiteindelijk willen we 
onze concurrenten steeds een 
stapje voor zijn,” vertelt directeur 
Camillus Overmeire. “Door de 
komst van notaris Maarten Schils 
in 2020 werd onze naam in Just 
Notarissen gewijzigd en om de 
continuïteit te waarborgen zijn er 
het afgelopen jaar interne 
veranderingen binnen het 
managementteam doorgevoerd.”

FOCUS OP DE 
TOEKOMST!

Arie-Jan van der Bijl en Camillus Overmeire

1999

2013

2020
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blijven. Verder zijn Sandra Berloth en Ewald de 
Graaf de aanspreekpunten voor de Financiële 
Administratie. Men zit nu veel dichter op de 
processen en we kunnen concluderen dat er nu 
een stevig fundament is gelegd. Al met al 
zorgen deze veranderingen voor een 
beduidend hoger rendement.”   

FAMILIERECHT WORDT MAATWERK
“Door onze scherpe tarieven en de groeiende 
behoefte in de samenleving aan samenlevings-
contracten en (levens-)testamenten zal bij 
Familierecht de focus meer en meer verlegd 
worden naar maatwerk. Francis Vermeulen en 
Daphne Mulder zullen deze uitdaging vorm 
gaan geven. Iedere persoonlijke situatie is 
immers uniek en door onze expertise op dit 
gebied kunnen wij het verschil maken.”

VENNOOTSCHAPSRECHT 
IS GEEN BULKWERK
“Ook deze afdeling draait buitengewoon goed. 
Een kwestie van kwaliteit én maatwerk dat 
tegen uurtarief wordt uitgevoerd. Bij 
Vennootschapsrecht is bulkwerk namelijk niet 
mogelijk. Er zijn zelfs gerenommeerde 
bedrijven van de Amsterdamse Zuidas die 
gebruik maken van onze diensten. Dat is onder 
andere te danken aan Stephan Iseger en 
Haakon Boon die deze kar trekken.”

“Tot slot willen wij u bedanken voor het 
vertrouwen. We hopen dat 2022 weer een jaar 
met uitdagingen wordt, maar bovenal wensen 
we u gezondheid, geluk en voorspoed toe in 
het nieuwe jaar!”

Van Der Bijl
-Notaris    kantoor-

2013
Dublinstraat 44-54

2020
Albert Einsteinlaan 50

2016
Bredewater 22

“Achterover leunen zit niet in ons 
DNA en regeren is nog altijd 
vooruitzien. Uiteindelijk willen we 
onze concurrenten steeds een 
stapje voor zijn,” vertelt directeur 
Camillus Overmeire. “Door de 
komst van notaris Maarten Schils 
in 2020 werd onze naam in Just 
Notarissen gewijzigd en om de 
continuïteit te waarborgen zijn er 
het afgelopen jaar interne 
veranderingen binnen het 
managementteam doorgevoerd.”

FOCUS OP DE 
TOEKOMST!

Arie-Jan van der Bijl en Camillus Overmeire

1999

2013

2020



EFFICIËNTE SCREENING RESULTEERT 
IN BETROUWBARE HUURDERS!

ZOETERMEER

Soms neemt iemands carrière een 
verrassende wending. Na jarenlang 
werkzaam te zijn geweest in de 
HR-sector besloot Wim Overwater 
het roer in de zomer van 2018 
volledig om te gooien. Via 123Wonen 
verhuurde hij enige jaren met zeer 
goede ervaringen een appartement 
in Zoetermeer. Alles rondom 
vastgoed trok altijd al zijn interesse. 
Van klant naar vestigingsmanager 
van 123Wonen Den Haag was slechts 
een kwestie van zijn hart volgen. 

Wim: “Met 29 vestigingen zijn we de grootste 
verhuurmakelaar van Nederland. Zo zijn wij 
gespecialiseerd in de verhuur van woonruimte 
in Bleiswijk, Berkel en Rodenrijs, Delft, 
Pijnacker, Den Haag, Voorburg, Gouda, 
Het Westland, Rijswijk en Zoetermeer.”
“Verhuurredenen lopen zeer uiteen. Vaak 
zijn het investeerders waaronder ook veel 
particulieren die veilig en vertrouwd één of 
meerdere panden willen verhuren. Spaargeld 
levert helaas niets meer op. Verhuurders weten 
dat wij alles goed regelen en hebben er zelf 
nauwelijks omkijken naar. We kunnen namelijk 
zowel het financieel als technisch beheer 
verzorgen. Er zijn ook mensen die voor hun 
werk tijdelijk naar het buitenland verhuizen. 
Laatst hadden we een verhuurder die een jaar 
met zijn camper door Europa ging reizen. 
Leegstand levert niets op, dus het verhuren van 
uw huis is een verstandige keuze. Maar hoe 
pakt u het aan? Als ervaren verhuurmakelaars 

elk segment van villa’s, tussenwoningen, 
appartementen tot en met studio’s. Uw woning 
wordt gepresenteerd op vijftien 
verhuurwebsites zoals Jaap.nl, Pararius.nl, 
Huurda.nl en natuurlijk onze eigen website 
123Wonen.nl en de Engelse versie www.
expatrentalsholland.com. Ook werken we nauw 
samen met relocation bureaus waar expats 
worden begeleid in Nederland. Zo kunnen wij 
uw huis razendsnel verhuren. Bij interesse van 
een potentiële huurder start onze uitgebreide 
screening op identiteit, antecedenten en 
kredietwaardigheid. Deze screening resulteert 
uiteindelijk in een betrouwbare huurder die 
past bij het profiel dat u voor ogen hebt. Wilt u 
uw huis verhuren in Zoetermeer of omstreken 
én een juridisch waterdichte huurovereenkomst 
op maat? Wij informeren u graag vrijblijvend en 
kosteloos!”

weten wij van de hoed en de rand. Bovendien 
hebben we een professioneel netwerk met 
juridische expertise tot onze beschikking. Voor 
fiscale vragen verwijzen we u graag door naar 
een specialist.” 

ZORGELOOS VERHUREN 
IS ONZE EXPERTISE
“Bij het oriëntatiegesprek passeren vele vragen 
de revue die wij graag  beantwoorden. 
Uiteraard bekijken we eerst zorgvuldig de 
woning, waarbij we alle noodzakelijke informa-
tie verzamelen om tot een marktconforme 
verhuurprijs te kunnen komen. Verder kunt u 
uw huis voor bepaalde of onbepaalde tijd 
verhuren afhankelijk van uw intentie. Misschien 
wilt u uw huis na twee jaar wel verkopen? 
Uiteraard nemen we ook de juridische 
consequenties door. Welke verhuurmogelijkheid 
is voor uw situatie nu het meest verstandig? 
Als u een hypotheekverstrekker hebt, is 
toestemming tot verhuur vereist. Bij sommige 
gemeentes heeft de huurder ook een huis-
vestigingsvergunning nodig. Wij regelen het 
voor u. We nemen als het ware een menukaart 
door, zodat u precies weet hoe het contract in 
elkaar steekt. In het definitieve verhuurvoorstel 
staat dan ook precies wat u van ons kunt 
verwachten. Niemand houdt namelijk van 
addertjes onder het gras. Niet voor niets is 
zorgeloos verhuren onze expertise.”

PRESENTATIE OP 15 VERHUURWEBSITES 
“Met ons internationale netwerk zijn we 
gespecialiseerd in het verhuren aan expats in 

123WONEN DEN HAAG

Laan van ’s-Gravenmade 74
2495 AJ Den Haag
070 - 221 08 41
denhaag@123wonen.nl
W www.123Wonen.nl
W www.expatrentalsholland.com

 123WonenDenHaag123Wonen

Wim Overwater

WANNEER CREËER JĲ  EEN 
GELUKSMOMENT VOOR JEZELF?

ZOETERMEER

“Hoe gaat het met jou? Druk, druk, 
druk! Een herkenbaar antwoord op 
een simpele vraag. Je leven wordt 
beheerst door je agenda. Je energie 
verdwijnt langzaam uit je lichaam en 
je lontje wordt steeds korter. Tijd 
voor geluksmoment! In Thailand, het 
land van de glimlach, introduceerden 
Boeddhistische monniken 2.500 jaar 
geleden de Thaise massage. Het is 
net als acupunctuur een methode om 
de balans tussen lichaam en geest te 
herstellen. Gelukkig hoef je niet 
helemaal naar Thailand om je 
energiebanen weer een boost te 
geven,” vertelt Noy van Well-Chaisri 
van Sunantha Beauty & Wellness. 

Oorspronkelijk komt Noy uit een dorpje dat 
vlakbij bij de hoofdstad Bangkok ligt. Je 
kunt dus gerust stellen dat de passie voor de 
eeuwenoude Thaise medische en spirituele 
traditie in haar bloed zit. In 1980 kwam zij naar 
Nederland en vond zij de liefde van haar leven 
in Zoetermeer. Jarenlang werkte zij met veel 
voldoening in het verzorgingstehuis Seghwaert. 
In 1995 gooide zij echter het roer om en volgde 
zij bij het College de Paris in Den Haag de 
opleiding schoonheidsspecialiste. Vervolgens 
verdiepte zij zich in diverse Thaise, Hawaïaanse 
en westerse massages. Sinds 2017 creëert 
gediplomeerd schoonheidsspecialiste Noy 
heerlijke geluksmomenten in haar gloed-
nieuwe, oosters ingerichte schoonheidssalon. 

TOE AAN COMPLETE ONTSPANNING?
“De Thaise massage zorgt voor complete 
ontspanning en verlicht fysieke en geestelijke 
spanning. Pijnklachten als nek-, rug- en 
hoofdpijn kunnen na enkele sessies als 
sneeuw voor de zon verdwijnen. Er zijn zelfs 
speciale technieken om vrouwen van buik- 

GEZICHT- EN LICHAAMSBEHANDELINGEN
“Echte schoonheid komt van binnen, maar 
je uiterlijk is natuurlijk wel de eerste indruk. 
Een goed verzorgd uiterlijk is immers jouw 
visitekaartje. Als schoonheidsspecialiste verzorg 
ik diverse gezicht- en lichaamsbehandelingen. 
Een standaard gezichtsbehandeling bestaat 
uit reiniging en peeling. Na de huidanalyse 
verwijder ik onzuiverheden zoals meeeters 
en epileer ik de wenkbrauwen. Vervolgens 
breng ik een masker aan na een ontspannende 
gezichtsmassage. Een huidverzorgende crème 
is de finishing touch. Last van rimpels, kraaien-
pootjes of littekens? Dan is een bindweefsel 
massagekuur dé oplossing. Tot slot kun je 
ook voor pedicure, manicure en harsen bij 
mij terecht. Wanneer kies jij een geluksmoment 
voor jezelf?” besluit Noy.

en menstruatiepijnen af te helpen. Kortom, 
de Thaise massage resulteert in een optimale 
bloedcirculatie en vertraagt ook het veroude-
ringsproces. Eigenlijk is het een mix van 
normale massage, acupressuur, yogatechnieken 
en stretchen. Na de massage voel je je als 
herboren en bruis je weer van de energie. Veel 
mensen beginnen met een Thaise voetmassage 
als kennismaking. Naast de oosterse massages 
beheers ik ook diverse westerse massages 
zoals de zwangerschapsmassage en de 
Hotstone massage. Voor iedere klacht bestaat 
er een specifieke massagetechniek.” 

SUNANTHA BEAUTY & WELLNESS

Boekweitakker 21
2723 VW Zoetermeer
T 079 - 346 02 06
M 06 - 402 76 210
E noy@sunanthawellness.nl
W www.sunanthawellness.nl

VOORJAARSACTIE VAN 5% KORTING
Tegen inlevering van deze bon ontvang je 5% KORTING 

op alle beauty- en wellness behandelingen van Sunanthawellness in 2022

 Noy van Well-Chaisri
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‘STREVEN NAAR BETER HOREN, ZELFS BETER 
DAN IEMAND ZONDER HOORTOESTEL!’

ZOETERMEER

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.

Audicien Gordon Piper, met meer dan 20 jaar 
ervaring, werkt bij MAX Hoortechniek al jaren 
met de beste merken hoortoestellen 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 Hoortechniek is een 
van de weinige audiciens in Nederland die dit 
hoortoestel in huis heeft. “De Oticon More 
geeft de hersenen betere toegang tot spraak 
rondom uit de omgeving en is gevoelig voor 
veranderende omgevingsgeluiden, waar 
eenvoudigere toestellen zich primair richten op 
spraak die van voren komt. De Oticon More 
geeft zelfs toegang tot spraak die van opzij of 

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!

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 geluids-
kwaliteit, een-op-een-gesprekken, groeps-
gesprekken, toegang tot alle 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 

MAX HOORTECHNIEK

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

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.

NU OOK EEN VESTIGING IN WADDINXVEEN!
Hier moet je zijn voor woning inspiratie 2.0!

ZOETERMEER

HOME INTERIOR CONCEPTS is onze 
nieuwe naam in plaats van HOME 
WOONCONCEPTEN, HOME 
VLOERVERWARMING EN HOME 
FLOORSTORE. In 2015 is de 
Zoetermeerse vloerenspecialist 
gestart op de Van Leeuwenhoeklaan 
8a. Door de groei en uitbreiding van 
het assortiment moesten wij op zoek 
naar een veel grotere locatie. Op 
onze nieuwe 500m2 locatie hebben 
wij nóg meer te bieden. De nieuwe 
naam zegt het al: veel meer dan 
alleen vloeren. Wij hebben écht alles 
op het gebied van woning binnen 
renovatie.

“Er kunnen problemen ontstaan wanneer je 
een bestaande of nieuwe woning wilt gaan re-
noveren en inrichten”, vertelt Mark van Es, ei-
genaar van HOME INTERIOR CONCEPTS. 
“Waar ga je inspiratie opdoen en combinaties 
maken als je heel veel van plan bent te gaan 
veranderen in je woning? Ga je dit zelf doen of 
wil je alles uit handen geven? Materialen inko-
pen, goede planning en de juiste vakmensen 
laten samenwerken om je mooie dromen te 
realiseren? Wij kunnen je daarin voorzien. Van 
ontwerp tot en met realisatie.”

VLOERVERWARMING EN PVC VLOEREN
In de 500 vierkante meter grote showroom aan 
de Kanaaldijk 32B in Waddinxveen, vlakbij de 
Coenecoopbrug, vind je 300 verschillende kleu-
ren PVC-vloeren wel of niet in combinatie met 
HOME-vloerverwarmingsystemen. Met deze 
combinatie zijn wij in Nederland uniek. Daar 
zijn wij groot mee geworden. “Onze klanten 
kiezen er doelbewust voor één partij de op-
dracht te geven en het werk dan door ons uit 
te laten voeren. Verstandig qua planning, ser-
vice en garantie.”

VEEL MEER
In deze showroom is echter veel meer te vinden. 
Denk hierbij aan staallook deuren, natuurwand-
bekleding en ORAC decorwand- en plafondaf-
werking. Daarnaast PVC-wandpanelen 260 cm 
hoog en 120 cm breed in marmer- of beton-
lookdecor waarmee je een badkamer en toilet 
razendsnel kan renoveren. “Je hoeft hiervoor 
geen tegels van de muur te slaan. Wij verplaat-
sen eerst het leidingwerk, smeren daarna alles 
glad en plaatsen dan de honderd procent wa-
terdichte wandbekleding van EDC. Geen voe-
gen meer en veel handiger met schoonmaken. 
In plaats van het stucen, schilderen of behan-
gen van een muur is er zelfs 3D-wandbekle-
ding. Dit is speciaal behang van natuurlijke 
producten, dat werkelijk een extra dimensie 
aan de muur geeft. Hiermee wordt elk interieur 
tot leven gebracht. Aardkleuren, tinten van 
bruin, beton en roest zijn op dit moment zeer 
populair”, geeft Mark aan.

tie bezoeken voordat de opdracht voor een 
nieuw project begint. “Wij gaan altijd eerst bij 
de klant langs. We bekijken de situatie, geven 
advies over hetgeen zij graag willen laten uit-
voeren en checken of dit ook technisch te reali-
seren is, zodat we een eerlijke en overzichte-
lijke offerte kunnen maken. Doordat stukje 
extra service maken wij het verschil. Dat neemt 
een grote onzekerheidsfactor bij de klant weg. 
Wij zijn geen verkopers, maar praktijkmensen, 
die naast verkopen ook het project begeleiden. 
Door die jarenlange ervaring weten wij alles van 
onze producten en realisatie af”, besluit Mark.

SAMENWERKING
In Waddinxveen hebben wij een samenwerking 
met onze buurman Keukenloods. “Wij doen 
voor hen voorbereidend leidingwerk voor hun 
keukens. Maar ook electra voorbereiden en 
stuc-, spuit- en schilderwerk. Het grootste voor-
deel van onze samenwerking met Keukenloods 
is ook hier ons totaalconcept. Hierdoor heb je 
niet met meerdere partijen te maken, maar heb 
je slechts één aanspreekpunt.”

EXTRA SERVICE
Dit is niet het enige waarin HOME INTERIOR 
CONCEPTS zich onderscheidt. Een ander voor-
deel is dat onze specialisten altijd eerst de loca-

HOME INTERIOR CONCEPTS

Kanaaldijk 32B
Waddinxveen
T 0182 - 23 99 99
E info@homefloorstore.nl
E info@homewoonconcepten.nl
W www.homefloorstore.nl
W www.homewoonconcepten.nl

Mark van Es

Van Leeuwenhoeklaan 8A
Zoetermeer
T 079 - 234 07 77
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VLOERVERWARMING EN PVC VLOEREN
In de 500 vierkante meter grote showroom aan 
de Kanaaldijk 32B in Waddinxveen, vlakbij de 
Coenecoopbrug, vind je 300 verschillende kleu-
ren PVC-vloeren wel of niet in combinatie met 
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combinatie zijn wij in Nederland uniek. Daar 
zijn wij groot mee geworden. “Onze klanten 
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VEEL MEER
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bekleding en ORAC decorwand- en plafondaf-
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onze producten en realisatie af”, besluit Mark.

SAMENWERKING
In Waddinxveen hebben wij een samenwerking 
met onze buurman Keukenloods. “Wij doen 
voor hen voorbereidend leidingwerk voor hun 
keukens. Maar ook electra voorbereiden en 
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HOME INTERIOR CONCEPTS

Kanaaldijk 32B
Waddinxveen
T 0182 - 23 99 99
E info@homefloorstore.nl
E info@homewoonconcepten.nl
W www.homefloorstore.nl
W www.homewoonconcepten.nl

Mark van Es

Van Leeuwenhoeklaan 8A
Zoetermeer
T 079 - 234 07 77



3D VOETCENTRUM 
NEDERLAND  
(Sport) Podotherapie Zoetermeer

Optimaal voetenwerk middels  
3D CAD-CAM techniek sinds 2002 

Een goede basis is erg belangrijk

Niet alleen als er al klachten zijn maar 
steeds vaker voor klachtenpreventie 
weten mensen tegenwoordig de weg 
naar de (sport)podotherapeut te vin-
den. Bij 3D Voetcentrum Nederland 
werkt een team van  ervaren (sport)
podotherapeuten om vanuit een uit-
gebreid onderzoek de onderliggende 
relatie van het biomechanische minder 
optimaal functioneren vanuit de voeten 
te achterhalen en zo indien mogelijk 
de oorzaak hiervan aan te pakken met 
behulp van de nieuwste 3D CAD-CAM 
techniek. Door dit te combineren met 

een scala van opbouw- en afdekmaterialen kan voor iedereen en 
elke sport gestreefd worden naar de meest optimale voetbelasting. 
Voorkomen is beter dan genezen.

OOK IN 2022
ERKENNEN ZORGVERZEKERAARS WEER DE WAARDE 
VAN DE (SPORT)PODOTHERAPEUT:

3 Bij de vergoeding van podotherapie is er géén aftrek van het eigen risico

3 Podotherapeutische zolen en behandelingen van een podotherapeut 
 worden in 2022 wederom  veelal beter vergoed 

3 Podotherapie is een HBO-opleiding met wettelijke erkenning als 
 paramedische beroepsgroep, met vereiste van deelname aan het 
 kwaliteitsregister paramedici, dus een wettelijk beschermde titel

3 De vergoedingen zijn bij elke zorgverzekering jaarlijks

3 Vergoeding vindt ook plaats zonder een eventuele verwijzing van
 een (huis)arts

Voor een onafhankelijk overzicht wandel naar:  

WWW.3D-VCN.NL/VERGOEDING

GHC Airborne
3D Voetcentrum Nederland  

(Sport) Podotherapie 
Eindhoven 

Airbornelaan 140
5632 JE Eindhoven

Bij fysiotherapie Britstra
3D Voetcentrum Nederland  

Podotherapie Stratum 
Gladiolusstraat 20

5644 ND Eindhoven

GHC Vredesplein
3D Voetcentrum Nederland 
Podotherapie Vredesplein 

Van Speijkstraat 50
5612 GE Eindhoven

JAAP DEN DOOP: 
Als (sport) podotherapeut sinds 2002 
werkzaam. Op de locaties in Eindho-
ven, Oss en Zoetermeer. Mijn doel is om 
een zo goed mogelijk beeld te krijgen 
van de biomechanische te onderbou-
wen oorzakelijke achtergrond van de 
voet gerelateerde klachten om zoveel 
mogelijk vanuit de oorzaak te denken in 
plaats van vanuit symptoombestrijding.

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

MARTIN KONINGS: 
Sinds 2003 werkzaam als (sport) podo-
therapeut op de locaties Zoetermeer en 
Oss. Het in kaart brengen van de voeten 
door middel van de huidige 3D-scan 
techniek en deze vervolgens uitwer-
ken kan gewoonweg niet nauwkeuri-
ger, ik ben daarom blij dat we binnen 
ons bedrijf met deze techniek mogen 
werken. Elk mens is uniek, elke klacht is 
daarom ook uniek, en daarom blijft het 
ook uniek om elke patiënt met een tevre-
den glimlach naar buiten zien te lopen.

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

3D Voetcentrum Nederland 
Zoetermeer  

Promenadeplein 117 
(naast de Hema)  

2711  AB  Zoetermeer 

ZOETERMEER

Het lijkt misschien nog heel ver weg, 
maar voordat je het weet kunnen 
we hopelijk net als vorige winter 
weer schaatsen op natuurijs. Op de 
dag dat je je ijzers van zolder wil 
halen, kan voor een tegenvallende 
verrassing zorgen: de schaatsen zijn 
bot. Dat Tico Roozendal als een van 
de besten schoenen kan repareren is 
al bekend, maar niet iedereen weet 
dat je ook voor gladde ijzers bij hem 
terecht kan!

SCHOENMAKERIJ TICO

Luxemburglaan 150, 2711 EH Zoetermeer
T 079 - 360 80 96

Westwaarts 41b, 2711 AD Zoetermeer
T 079 - 351 69 31

Oosterhemplein 409, 2721 NG Zoetermeer
T 079 - 321 78 73

W www.schoenmakerijtico.nl
Ma t/m za. van 9.00 tot 18.00, 
zo. van 12.00 tot 17.00 uur
Stadshart 7 dagen per week open!

Mijn Zaak Zoetermeer is een uitgave van Koren Marketing Communicatie • Ook een pagina in deze krant? Neem dan contact op met Koren Marketing Communicatie • Dick Koren • T 06-53793227 • E info@mijnzaakzoetermeer.nl 
  MijnZaakZoetermeer • Fotografie: Odynsocialmedia.com • Tekst: Angela Puggioni, Adrie Urgert en Silvester van der Hansz • Oplage 40.000 ex. • 9e jaargang • 2022 • Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, 

opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm, of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder schriftelijke toestemming 
van de uitgever. Koren Marketing Communicatie is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in deze uitgave en niet verantwoordelijk voor handelingen van derden die mogelijkerwijs voortvloeien uit het lezen van deze uitgave.

Ook als je nu al wil schaatsen op de binnen 
schaatsbanen staat Tico en zijn team voor je 
klaar. Hij had natuurlijk al een slijpmachine, 
maar onlangs kreeg hij namelijk een splinter-
nieuwe, professionele slijpmachine. Tico kreeg 
speciaal les van een ‘meester schaatsslijper’ 
uit Heerenveen, zodat hij ook als een van de 
besten van Zoetermeer schaatsen kan slijpen.

ALLE SOORTEN
Noren, langebaanschaatsen, kunstschaatsen of 
ijshockeyschaatsen, het maakt voor Tico niets 
uit welk type je langsbrengt bij zijn winkel in de 

Westwaarts Passage, vlakbij Albert Heijn XL. 
Tico kan alle soorten schaatsen vlijmscherp 
krijgen. “Diezelfde dag zijn de schaatsen weer 
klaar. Het kan zelfs binnen een uur”, geeft Tico 
aan. Hij raadt aan schaatsen op tijd te laten 
slijpen. “De scherpte van de schaats bepaalt 
namelijk hoeveel grip je op het ijs hebt. Dus 
hoe scherper de schaats, hoe kleiner de kans 
is dat je valt. Veiligheid boven alles.”

VOEDSELBANK
Natuurlijk blijft Tico ook Meester Schoenmaker. 
Onlangs had de op Curaçao geboren Zoeter-
meerder weer zijn gratis actie voor de Voedsel-
bank. Cliënten konden twee paar schoenen 
gratis laten herstellen. Mensen die vanwege 
geldgebrek helemaal geen goede schoenen 
meer hadden kregen zelfs een gratis paar mee 
naar huis. Dat kan mede door de steun van 
veel Zoetermeerders. “Ik kreeg duizend paar 
schoenen van inwoners na mijn oproep om 
oude schoenen in te leveren.” 

VAK LEREN
Met de hulp van ongeveer vijftien hang-
jongeren kregen de schoenen een tweede 
leven. Tico wil deze jeugd graag een vak leren. 
“Door al die ingeleverde schoenen konden zij 

BOTTE SCHAATSEN? TICO MAAKT ZE MET ZĲ N 
SPLINTERNIEUWE SLĲ PMACHINE WEER VLĲ MSCHERP!

oefenen en ervaring opdoen. Samen kunnen 
we weer anderen helpen. Ik doe het echt niet 
voor mezelf. Mensen die geen schoenen 
kunnen betalen kunnen altijd naar mij 
toekomen. Daar hoeft niemand zich voor te 
schamen. We moeten er voor elkaar zijn in 
moeilijke tijden.”

Pimp je schaatsen op 
met gekleurde veters!

Voor warme 
voeten in huis.

 Tico Roozendal



ZOETERMEER

Het lijkt misschien nog heel ver weg, 
maar voordat je het weet kunnen 
we hopelijk net als vorige winter 
weer schaatsen op natuurijs. Op de 
dag dat je je ijzers van zolder wil 
halen, kan voor een tegenvallende 
verrassing zorgen: de schaatsen zijn 
bot. Dat Tico Roozendal als een van 
de besten schoenen kan repareren is 
al bekend, maar niet iedereen weet 
dat je ook voor gladde ijzers bij hem 
terecht kan!

SCHOENMAKERIJ TICO

Luxemburglaan 150, 2711 EH Zoetermeer
T 079 - 360 80 96

Westwaarts 41b, 2711 AD Zoetermeer
T 079 - 351 69 31

Oosterhemplein 409, 2721 NG Zoetermeer
T 079 - 321 78 73

W www.schoenmakerijtico.nl
Ma t/m za. van 9.00 tot 18.00, 
zo. van 12.00 tot 17.00 uur
Stadshart 7 dagen per week open!

Mijn Zaak Zoetermeer is een uitgave van Koren Marketing Communicatie • Ook een pagina in deze krant? Neem dan contact op met Koren Marketing Communicatie • Dick Koren • T 06-53793227 • E info@mijnzaakzoetermeer.nl 
  MijnZaakZoetermeer • Fotografie: Odynsocialmedia.com • Tekst: Angela Puggioni, Adrie Urgert en Silvester van der Hansz • Oplage 40.000 ex. • 9e jaargang • 2022 • Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, 

opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm, of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder schriftelijke toestemming 
van de uitgever. Koren Marketing Communicatie is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in deze uitgave en niet verantwoordelijk voor handelingen van derden die mogelijkerwijs voortvloeien uit het lezen van deze uitgave.

Ook als je nu al wil schaatsen op de binnen 
schaatsbanen staat Tico en zijn team voor je 
klaar. Hij had natuurlijk al een slijpmachine, 
maar onlangs kreeg hij namelijk een splinter-
nieuwe, professionele slijpmachine. Tico kreeg 
speciaal les van een ‘meester schaatsslijper’ 
uit Heerenveen, zodat hij ook als een van de 
besten van Zoetermeer schaatsen kan slijpen.

ALLE SOORTEN
Noren, langebaanschaatsen, kunstschaatsen of 
ijshockeyschaatsen, het maakt voor Tico niets 
uit welk type je langsbrengt bij zijn winkel in de 

Westwaarts Passage, vlakbij Albert Heijn XL. 
Tico kan alle soorten schaatsen vlijmscherp 
krijgen. “Diezelfde dag zijn de schaatsen weer 
klaar. Het kan zelfs binnen een uur”, geeft Tico 
aan. Hij raadt aan schaatsen op tijd te laten 
slijpen. “De scherpte van de schaats bepaalt 
namelijk hoeveel grip je op het ijs hebt. Dus 
hoe scherper de schaats, hoe kleiner de kans 
is dat je valt. Veiligheid boven alles.”

VOEDSELBANK
Natuurlijk blijft Tico ook Meester Schoenmaker. 
Onlangs had de op Curaçao geboren Zoeter-
meerder weer zijn gratis actie voor de Voedsel-
bank. Cliënten konden twee paar schoenen 
gratis laten herstellen. Mensen die vanwege 
geldgebrek helemaal geen goede schoenen 
meer hadden kregen zelfs een gratis paar mee 
naar huis. Dat kan mede door de steun van 
veel Zoetermeerders. “Ik kreeg duizend paar 
schoenen van inwoners na mijn oproep om 
oude schoenen in te leveren.” 

VAK LEREN
Met de hulp van ongeveer vijftien hang-
jongeren kregen de schoenen een tweede 
leven. Tico wil deze jeugd graag een vak leren. 
“Door al die ingeleverde schoenen konden zij 

BOTTE SCHAATSEN? TICO MAAKT ZE MET ZĲ N 
SPLINTERNIEUWE SLĲ PMACHINE WEER VLĲ MSCHERP!

oefenen en ervaring opdoen. Samen kunnen 
we weer anderen helpen. Ik doe het echt niet 
voor mezelf. Mensen die geen schoenen 
kunnen betalen kunnen altijd naar mij 
toekomen. Daar hoeft niemand zich voor te 
schamen. We moeten er voor elkaar zijn in 
moeilijke tijden.”

Pimp je schaatsen op 
met gekleurde veters!

Voor warme 
voeten in huis.

 Tico Roozendal



CHEF
SPECIAL

14-2
OPEN

CHEF
SPECIAL

CHEF
SPECIAL

VIS
SPECIAL

START NU MET 
EEN GEZONDE 
LEVENSSTIJL!

GEGARANDEERD 4- 6 KILO AFVALLEN!

Je kunt op elk moment starten met ons 
6-weekse programma.
Schrijf je nu in of kijk voor meer informatie 
op www.sportsunlimited.nl

Deelname: Leden  €   79,-
 Niet-leden  € 119,-

WAT KRIJG JE BIJ ONS 
PROGRAMMA?
�  Persoonlijk trainingsschema
�  Wekelijks voedingsschema
�  Wekelijks weegmoment
 met coach
�  1 x per week 
 groepstraining*
�  6 weken toegang tot onze 

faciliteiten

Op zoek naar een nieuwe 
Fitnessclub?

WAAROM KIEZEN VOOR 
SPORTS UNLIMITED?
✔ Sporten in een ontspannen sfeer
✔ Gezellige koffi  e corner
✔ Moderne en nieuwe apparatuur
✔ Life Fitness Circuit
✔ Grote functionele ruimte
✔ Leuk en gevarieerd lesaanbod
✔ Gratis lockers
✔ Betaalbare abonnementen
✔ Wellness met Finse en Infraroodsauna
✔ Meer dan 200 GRATIS parkeerplaatsen
✔ Het deskundige en vriendelijke team van 

Sports Unlimited
✔ Ruime openingstijden

SPORTEN EN RELAXEN IN EEN ONTSPANNEN SFEER

Van der Hagenstraat 24  Ingang OOST, 2722 NT Zoetermeer | 079 - 321 7777 | www.sportsunlimited.nl 

NU MET 4 WEKEN
GRATIS SPORTEN

EN GEEN INSCHRIJFGELD!

AFVALBOOSTER TEGEN CORONA KILO’S 
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Deelname: Leden  €   79,-
 Niet-leden  € 119,-

WAT KRIJG JE BIJ ONS 
PROGRAMMA?
�  Persoonlijk trainingsschema
�  Wekelijks voedingsschema
�  Wekelijks weegmoment
 met coach
�  1 x per week 
 groepstraining*
�  6 weken toegang tot onze 

faciliteiten

Op zoek naar een nieuwe 
Fitnessclub?

WAAROM KIEZEN VOOR 
SPORTS UNLIMITED?
✔ Sporten in een ontspannen sfeer
✔ Gezellige koffi  e corner
✔ Moderne en nieuwe apparatuur
✔ Life Fitness Circuit
✔ Grote functionele ruimte
✔ Leuk en gevarieerd lesaanbod
✔ Gratis lockers
✔ Betaalbare abonnementen
✔ Wellness met Finse en Infraroodsauna
✔ Meer dan 200 GRATIS parkeerplaatsen
✔ Het deskundige en vriendelijke team van 

Sports Unlimited
✔ Ruime openingstijden

SPORTEN EN RELAXEN IN EEN ONTSPANNEN SFEER

Van der Hagenstraat 24  Ingang OOST, 2722 NT Zoetermeer | 079 - 321 7777 | www.sportsunlimited.nl 

NU MET 4 WEKEN
GRATIS SPORTEN

EN GEEN INSCHRIJFGELD!

AFVALBOOSTER TEGEN CORONA KILO’S 



DE BEVEILIGINGS SPECIALIST

Dorpsstraat 158 - 2712 AP Zoetermeer
Tel.: 079 - 3160274 - www.goudensleutel.nl

U kunt bij ons o.a. terecht voor:
• Kluizen
• Sleutels
• Cilinders
• Alarmsystemen
• Veiligheidssloten
• Intercom systemen
• Meerpuntsluitingen
• Mechanische Sluitsystemen
• Elektronische sluitsystemen
• Veiligheidsschilden met kerntrek beveiliging
• Enz. enz.

Alarmsysteem
• Doormelding via gratis APP
• 3x magneetcontact
• Draadloze module
• Sirene

• Geen maandelijkse kosten

nu € 1299,-
Inclusief montage

Meerpuntsluiting
compleet met veiligheidsschild en 
sluitkommen

voor € 399,-
Inclusief montage

Meerpuntsluiting
compleet met veiligheidsschild en 
sluitkommen

voor € 399,-
Inclusief montage

Floorify rigide vinyl vloeren combineren het beste van twee werelden: 
de warme uitstraling van natuurlijke materialen met een absoluut 
gebruiksgemak. Floorify is niet alleen sterk en waterbestendig, 
maar ook stil en warm. Plaatsen is bovendien kinderspel dankzij het 
handige kliksysteem. Gewoon ondervloer uitrollen, klikken en klaar!  

interieurtalentgezochtMET

interieurtalentgezochtMET

GEZIEN BIJ VTWONEN!

Egaliseren zo goed als verleden tijd  
met Floorify PVC vloeren

Warme kleuren, authentieke groeven  
en de unieke uitstraling van hout of  
betontegels geven je Floorify PVC  
vloer de natuurlijke look & feel maar 
dan zonder onderhoud.

Vergeet het verlijmen van de PVC  
vloer met al het werk dat daar bij  
komt kijken (egaliseren, stofzuigen etc)  
Dankzij het unieke Uniclic systeem is 
deze vloer makkelijk te leggen, zelfs 
over bestaande vloeren en is te plaat-
sen in badkamer, slaapkamer, eetka-
mer, keuken, kinderkamer…

Met de juiste ondervloer geschikt  
voor vloerverwarming en -10db  
geluidsreductie.

M o l e n s t r a a t  5
2 7 1 2  X G  Z o e t e r m e e r

0 7 9 -  3 1 6  6 6  0 0
i n f o @ w a a r d e n b u r g - w o n e n . n l

 w w w . w a a r d e n b u r g - w o n e n . n l
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WIM VAN DER HAM KEUKENS INTRODUCEERT 
“COMPOSIT”, EEN EXCLUSIEF ITALIAANS 
TOPMERK VAN UITMUNTENDE KWALITEIT!

ZOETERMEER

“Het coronavirus bepaalt al bijna 
twee jaar onze werkwijze,” vertelt 
Willem van Capelleveen. “Zo 
moesten we op 15 maart 2020 
abrupt de showroom sluiten. Later 
mochten we, rekening houdend met 
de RIVM-maatregelen, weer op 
afspraak werken en op dit moment 
plannen we afspraken bij de mensen 
thuis. Dat deden we eigenlijk al, want 
persoonlijk contact met onze 
potentiële klanten vinden we 
essentieel.” Hoe ziet die aanpak 
eruit en op welke manier 
versterkt het Italiaans topmerk 
Composit het assortiment? 

“Het is trouwens nog steeds knetterdruk, 
omdat veel mensen door de coronapandemie 
massaal kozen voor verbouwingen in en 
rondom het huis,” vervolgt Willem. “Qua 
klandizie hebben we dus niets te klagen. 
Gelukkig zijn onze klanten weer welkom in onze 
showroom voor de oriëntatiefase. Vervolgens 
bekijken we op locatie de situatie en nemen we 
alle maten op. Voor en tijdens het huisbezoek 
inventariseren we in grote lijnen wensen, 
ideeën en (on)mogelijkheden. Welke stijl en 
materialen heb je in gedachten? Hoe kook je 
en welke apparatuur voldoen daaraan? We 
moesten ons door de pandemie voortdurend 
creatief en flexibel opstellen. Kortom, welkom 
in onze showroom waar we de laatste trends 
kunnen laten zien waaronder diverse unieke 
keukenopstellingen van het exclusieve 
Italiaanse topmerk Composit!”

COMPOSIT IS VERLENGSTUK 
“Onze eigen inkoopgroep is voortdurend op 
zoek naar topmerken die ons assortiment 
kunnen versterken. Zo zijn we in contact 
gekomen met het exclusieve Italiaanse 
topkeukenmerk Composit dat gevestigd is in 
Pesaro. Het is een ambachtelijk familiebedrijf 
waar inmiddels de derde generatie aan het roer 
staat. Ze werken ook regelmatig met 
gerenommeerde architecten en ontwerpers. 

laminaat en uiteraard zijn de keukens ook 
leverbaar in mat en hoogglans gelakt. Verder 
kun je kiezen uit wel tien verschillende 
fineerssoorten en er zijn veel uitvoeringen in 
Fenix en beton. Daarnaast wordt er altijd 
gezocht naar bijzondere greep oplossingen 
zoals de subtiel geïntegreerde “Tesla-greep” 
in het model TOUCH. Composit-keukens zijn 
ontwerpoplossingen, functioneel en met een 
bijzondere esthetische impact, gecreëerd om 
te voldoen aan iemands smaak en stijl. Een 
kwestie van continu innoveren en denken in 
concepten. Zo ontstaan er keukens in 
verschillende vormen en stijlen van modern tot 
klassiek met veel aandacht voor details en het 
gebruik van hoogwaardige materialen. 
Composit is gewoon net even anders en dat zie 
je dan ook gelijk. Het is echt een merk dat je 
moet zien en voelen. Hopelijk tot snel ziens in 
onze showroom!”

Daardoor is hun assortiment uitermate geschikt 
voor designliefhebbers. De kwaliteit van deze 
keukens onderscheidt zich door het gebruik 
van 18 mm 100% gerecycled water- en 
vochtafstotend plaatmateriaal als corpus. 
Daarnaast zijn de corpussen standaard 80 cm 
hoog en 61.6 cm diep. Iedere keuken heeft zo 
extra opbergruimte. Alle fronten zijn bovendien 
22 mm dik. De laden zijn van Blum Legrabox en 
het interieur van Kesseböhmer. De diverse 
concepten onderscheiden zich in materialen, 
design en vele keuzemogelijkheden. Composit 
is echt een verlengstuk van onze andere 
merken.”

NET EVEN ANDERS
“De modellen van Composit zijn net even 
anders. Er zijn veel kleurmogelijkheden in 

WIM VAN DER HAM KEUKENS

Wattstraat 14 
2723 RC Zoetermeer
T 079 - 33 00 900
E info@wimvanderhamkeukens.nl 
W www.wimvanderhamkeukens.nl

Theresiastraat 168-178 
2593 AT Den Haag 
T 070 - 383 50 10

Willem van Capelleveen

Bijzondere afzuigkap Schuifkast open

Met ‘Tesla-greep’


