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Jan Lobel. Vinoloog, voormalig raadslid, voorzitter en organisator. In 2005 richtte hij samen met oud-minister en voormalig
Tweede Kamerlid Hilbrand Nawijn Lijst Hilbrand Nawijn (LHN) op. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 kwam de
partij direct met vijf zetels in de gemeenteraad. Tot en met 2018 was hij achtereenvolgens raadslid economie & sport en
raadslid bouwen & wonen. Op dit moment is hij voorzitter, organisator en penningmeester. Op 16 maart 2022 vinden de
gemeenteraadsverkiezingen wederom plaats. Tegelijkertijd wordt ook het afvalreferendum gehouden. Wat kan de LHN
voor de inwoners van Zoetermeer betekenen?

STEM OP LIJST 2 OP 16 MAART 2022 EN

MAAK ONS DE GROOTSTE!
Een korte terugblik. “De eerste jaren hebben
we constructief oppositie gevoerd. In 2010
werden we vervolgens direct collegepartij met
Mariëtte van Leeuwen als wethouder,” vertelt
Jan. Wat is jullie kracht? “We zijn een
onafhankelijke lokale partij en hebben dus
geen van last van bemoeienissen van bovenaf
in tegenstelling tot de landelijke partijen. We
kunnen dus vrijuit de mening van burgers
verkondigen en die omzetten in concrete
verbeterpunten. Iedere stem telt, we zetten
woorden om in daden en dat spreekt veel
mensen natuurlijk aan. In 2014 en 2018
herhaalde de geschiedenis zich tijdens de
gemeenteraadsverkiezingen. We zijn nu twaalf
jaar collegepartij dat bestaat uit de burgemeester en wethouders. Samen besturen zij de stad.
De afgelopen periode vertegenwoordigde
Margreet van Driel ons als wethouder.”
AANDACHT VOOR SPORT
Wat heeft u persoonlijk zoal bereikt? “Als

raadslid sport constateerde ik dat de Zoetermeerse verenigingen kampten met wachtlijsten
voor de jeugd en dat had te maken met de
beperkingen van de natuurgrasvelden. Toen
heb ik een motie ingediend met het verzoek
om de geplande kunstgrasvelden sneller te
laten plaatsen, zodat er altijd gesport kan
worden. We willen het verenigingsleven dus
faciliteren met eigentijdse accommodaties.”
“Inmiddels zijn alle voetbalverenigingen in
Zoetermeer voorzien van meerdere kunstgrasvelden.” De warme belangstelling voor sport
heeft te maken met zijn rijke ADO-verleden
waar hij op organisatorisch gebied vele functies
vervulde. Zo was hij in 1974 mijn leider bij de
regionale jeugd van ADO. Vervolgens werd hij
er voorzitter en nog steeds ontvangt hij als
gastheer namens ADO de bezoekende club.
Ooit ontdekte hij Romeo Zondervan die later
als speler furore maakte in Engeland en
eenmaal in Oranje speelde. Onlangs nog trok
de LHN de aandacht met het voorstel dat
Zoetermeer moet helpen ADO Den Haag
overeind te houden. “We willen meer sport- en
spelmogelijkheden creëren, de zwemfaciliteiten
zullen verbeteren met de komst van het nieuwe
zwembad en we moeten ervoor waken dat de
ijs- en sneeuwsporten niet verdwijnen.”
DICHTBIJ DE BURGERS
‘Historisch gezien is de opkomst voor de
gemeenteraadsverkiezingen relatief laag. Op
dit moment zit ik in een commissie die de
gemeenteraadsverkiezingen begeleidt. We
willen meer propaganda maken om de
opkomst te stimuleren en we streven naar een
opkomst van minimaal 65%. De gemeente is de
dichtstbijzijnde bestuurslaag voor de burgers.
Gemeenteraadsleden zijn gewone mensen die
je kunt aanspreken over ergernissen zoals
loszittende stoeptegels of onveilige plekken.
Dat vinden ze ook prettig, want zij kunnen die
ergernissen rechtstreeks vertalen in de raad.
Kortom, maak gebruik van je democratische
recht, stem op LIJST 2 en “Maak ons de
grootste!” zodat we jouw stem nog meer
kunnen laten horen in de raad,” besluit Jan.
LEES MEER OP PAGINA 2

Jan Lobel

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

DE TIEN
VAN LHN

Als grootste lokale partij hebben we
al meer dan 15 jaar ervaring en weten
we wat de Zoetermeerder wil en hoe
we het beste een bijdrage kunnen
leveren aan stad waarin iedereen
meetelt, kan wonen, werken, sporten,
ontspannen en ontmoeten. In de ‘Tien
van LHN’ kun je onze heldere standpunten teruglezen.
1. RESPECT EN VERDRAAGZAAMHEID
Door culturele verschillen en verharding van de
samenleving ontstaat verdeeldheid. LHN staat
voor een samenleving waarin plek is voor iedereen; ongeacht afkomst, overtuiging en persoonlijke voorkeuren. Wij sluiten niemand uit.
Als grootste lokale partij weten we hoe belangrijk het is om samen de schouders eronder te
zetten. Wij gaan uit van eigen kracht zonder
daar iemand bij te laten vallen.
2. VEILIGHEID VOOR IEDEREEN
LHN maakt zich zorgen over de toenemende
agressie in Zoetermeer. Wij willen dit een halt
toe roepen door voorzorgsmaatregelen te treffen
en de handhaving te versterken. Hierbij denken
wij aan meer begeleiding en mogelijkheden
voor jongeren en betere voorlichting over een
toekomst zonder zorgen. Ter voorkoming van
geweld en misdrijven zijn wij voorstander van
meer (mobiel) cameratoezicht, op aangewezen
plekken preventief fouilleren en lik op stuk beleid.
3. BOUWEN, BOUWEN, BOUWEN
De afgelopen jaren zijn er volgens de LHN te
weinig woningen gebouwd. Er is een ernstig
woningtekort voor jongeren, gezinnen en ouderen. Daarvoor moeten er meer huizen worden gebouwd. Er moet doorstroming komen in
de woningmarkt. Meer passende woonvormen
voor ouderen, mensen met een beperking en
voldoende mogelijkheden voor starters en jongeren om prettig te wonen. Zoetermeer heeft
32% sociale woningbouw. Er zijn veel éénoudergezinnen, een hoog beroep op (jeugd)zorg
en veel uitkeringen. Om de stad vitaal te houden is een verlaging van het percentage sociale
woningbouw noodzakelijk. LHN wil minimaal
terug naar de regionale afspraak van 27% sociale woningbouw. Dat is sociaal en verantwoord.
4. SAMEN SPORTEN, BELEVEN EN VIEREN
Onze stad blinkt uit in het verenigingsleven.
Van toneel, voetbal, bridge of schilderen: Zoetermeer is de plek! LHN is trots op alle vrijwilligers die zich inzetten voor sport en cultuur.
Wij zijn jullie fans en streven samen naar meer.
Bovendien is Zoetermeer een stad met geweldige evenementen voor iedereen. Zoetermeer
Bluesfestival, Rastaplas, Zoetermeer Culinair,
Bevrijdingsfestival en Zondag in het park zijn
voor ons niet meer weg te denken.
5. IEDEREEN TELT MEE
Of het gaat over woningbouw, sport of natuur
de inwoners van Zoetermeer bepalen mee hoe
hun stad eruit ziet. Bij diverse bijeenkomsten
kunnen inwoners hun geluid laten horen. LHN
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Dit is onze kandidatenlijst voor
de gemeenteraadsverkiezingen
van 16 maart 2022.

luistert goed naar de inbreng van de inwoners.
Ons voordeel is dat wij als lokale partij geen
rekening hoeven te houden met landelijk
beleid. Het enige wat ons drijft is wat het
beste is voor Zoetermeer en haar inwoners.
6. ZORG EN OUDEREN
De zorg wordt zwaar op de proef gesteld. De
zorg in Zoetermeer leunt op zorgmedewerkers,
mantelzorgers en vrijwilligers. Die koesteren
en ondersteunen wij. Een volwaardig ziekenhuis
hoort bij een stad als Zoetermeer met groeiambities. Wij blijven ons inzetten voor behoud
van het Lange Land ziekenhuis. Een vergrijzende
stad kan niet zonder een hospice. Daar wil LHN
een steentje aan bijdragen.
7. ONDERNEMERSCHAP
Ondernemen is topsport zéker in een tijd vol onzekerheden. Niets is meer vanzelfsprekend. Ondernemers moeten maximale mogelijkheden krijgen om deze zware tijden door te komen. LHN
vindt dat ze hierbij geholpen moeten worden.
De gemeente moet ondersteunen door verlagingen van leges, geen precario heffen en minder
regels. Zo komen we samen sterker uit de crisis.
8. SCHOON EN AFVAL
De stad mag niet vervuilen. Er moeten in het
centrum maar ook in de wijken voldoende prullenbakken zijn die tijdig worden geleegd. Milieu-eilanden zijn geen dumpplaatsen. LHN kijkt
uit naar de mening van de inwoners over het
afvalbeleid. Hierover komt een referendum. Wij
zullen de stem van de Zoetermeerders vertalen
naar beleid.
9. JONGEREN, DE TOEKOMST
VAN ZOETERMEER
We willen dat jongeren de gelegenheid krijgen
om hun talenten te ontwikkelen. Daar hoort een
divers aanbod bij van scholen, sport- en culturele verenigingen en voorzieningen waar jongeren samen kunnen komen. LHN wil dat er nu al
over na wordt gedacht waar de jongeren straks
kunnen wonen. Jongeren nodigen we uit om
samen hun toekomstagenda te ontwikkelen.
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Hilbrand Nawijn
Mariëtte van Leeuwen
Hanneke Wortel
Monique Siegelaar
Ward Meijroos
Michael van der Snoek
Ko Doncker
Bert Broekman
Olaf Massaar
Gwenny Verdier
Ronald Weerwag
Brenda Marijs
Marvin Wijnants
Guus Haak
Etiënne Bakker
Jan Lobel

10. ARMOEDE EN LASTENVERLAGING
De vaste lasten rijzen de pan uit. Onze inwoners worden hard in hun portemonnee getroffen. Boodschappen worden almaar duurder en
de stookkosten zijn historisch hoog. Steeds
meer mensen zullen afhankelijk worden van
ondersteuning. Bovenop al deze prijsstijgingen
is het ongepast om ook nog eens de lasten te
verhogen. Kinderen mogen niet de dupe worden van armoede. LHN vindt dat de gemeente
dat moet voorkomen door schoolreizen, zwemlessen, lidmaatschappen en digitale middelen
voor kinderen beschikbaar te stellen. Niemand
mag worden uitgesloten.

LIJST HILBRAND NAWIJN (LHN)
Markt 10, 2711 CZ Zoetermeer
E mail@lhnzoetermeer.nl
W www.lhnzoetermeer.nl

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
Ingeborg ter Laak was de afgelopen vier
jaar als wethouder Zorg, Welzijn, Sport
en Verenigingen verantwoordelijk voor
betaalbare en bereikbare zorg, leefbare
wijken en verenigingen. Haar belangrijkste
resultaten vindt ze de wijkinlopen (InZet)
waar mensen heel laagdrempelig terecht
kunnen met alle vragen over zorg en
natuurlijk de nieuwbouw van het
zwembad, Gymworld, het nieuwe
waarderingsbeleid voor mantelzorgers
en het introduceren van de “gezond
verstand”-regel voor het Zoetermeerse
zorgbeleid.
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“Voor ik wethouder werd, werkte ik in de
ouderenzorg. Die praktijkblik op de lokale zorg
maakte dat ik me graag wilde gaan inzetten
voor de gemeenteraad. Voor de zorg in onze
stad”, vertelt Ingeborg. “De leefbaarheid in
iedere wijk, de kracht van iedere vereniging en
de veiligheid op straat worden voor een groot
deel lokaal geregeld. Iedere politieke partij
heeft zijn eigen prioriteiten, politiek bestaat nu
eenmaal uit keuzes maken. Ik voel me thuis bij
een partij die niet kiest voor een allesbepalende
overheid of kille marktwerking, maar voor de
kracht van de samenleving. Voor de mensen die
zich willen inzetten voor hun wijk, hun club, hun
buren en daar de keuzes in de raad op baseert.
Die partij is en blijft het CDA.”
RESULTAAT OP STRAAT
“Wat betreft de afgelopen vier jaar ben ik trots
op de inlooppunten van InZet. Een laagdrempelig
loket met menselijk contact, waar iedereen
terecht kan met vragen over de zorg. De
menselijke maat staat er centraal. Datzelfde
principe en gezond verstand passen we in
Zoetermeer toe in het zorgbeleid: door mensen
op maat te helpen kunnen we ons belastinggeld beter besteden. Dat is soms buiten de
gebaande paden, vaak heel verstandig voor het
huishoudboekje van de stad en altijd goed voor
wie hulp nodig heeft.”
“Zo ben ik ook blij met het sportakkoord dat
we met de Zoetermeerse verenigingen hebben
gesloten. Het CDA is de partij van de verenigingen en vrijwilligers. Ik ben er dan ook trots
op dat bijvoorbeeld FC Zoetermeer, MHCZ en
de Meervogels nieuwe kunstgrasvelden hebben
gekregen. Verder staat het nieuwe zwembad
in de steigers en draait Gymworld op volle
toeren. Uiteindelijk gaat het erom dat de
resultaten van vier politieke jaren op straat
merkbaar zijn.”
AMBITIE VOOR DE KOMENDE JAREN
“Maar we zijn er nog niet”, verzekert Ingeborg.
“Natuurlijk moeten we de problemen van
Zoetermeer zoals in de jeugdzorg, oplossen,
maar daarnaast wil het CDA de komende jaren
vrijwilligers blijven ondersteunen en de bouw
van nog meer nieuwe clubgebouwen en (kunst)
grasvelden in gang zetten.” Naast de
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Ingeborg ter Laak voor de nieuwste woonzorglocatie De Rozentuin.

Ingeborg in gesprek met de
inwoners van Zoetermeer

Ingeborg in overleg bij InZet

vrijwilligers kiest Ingeborg ervoor om prioriteit
te geven aan de ondersteuning van mantelzorgers. “Beiden zijn goud waard voor de
samenleving. Mensen die zich inzetten voor
elkaar, hun wijk en de club, moeten goed
worden ondersteund. Wie een steentje bijdraagt aan de samenleving, kan rekenen op
een steuntje in de rug van het CDA.”
EEN LEEFBARE WIJK
“Uiteindelijk komt alles in de lokale politiek
terug bij de essentie: een leefbare wijk. Daarom
kies ik voor een sterk veiligheidsbeleid: tégen
ondermijning en vóór iedereen die iets van zijn
leven wil maken. Tegen verloedering en vóór
een schone wijk. Tegen ondoorzichtige en
ongrijpbaar dure plannen en vóór een duurzaam en groen Zoetermeer waar iedereen aan

mee kan doen. Tegen eenzaamheid en vóór
de saamhorigheid van verenigingen. Dát zijn
de keuzes en prioriteiten waar ik de komende
jaren voor wil gaan.”

CDA ZOETERMEER
Markt 10
2711 CZ Zoetermeer
E fractie@zoetermeer.cda.nl
W www.cda.nl/zoetermeer

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
Het lijkt een moeilijke combinatie: ondernemer en
politiek. Vooral als je alles zelf wilt beslissen. Dat
gaat in de politiek niet. Toch is dat maar de helft
van het verhaal. “Ook als ondernemer ga je niet
over een nacht ijs”, aldus Roel van der Vlies,
gemeenteraadslid voor Zó! Zoetermeer.

ZOETERMEER

ONDERNEMER
IN DE POLITIEK
In 2016 werd Roel politiek actief: “Zoals veel
ondernemers had ik geregeld commentaar op
beslissingen van de gemeente. Maar als je
alleen maar blijft schreeuwen vanaf de zijlijn,
los je niks op.”
HARD WERKEN!
De keuze voor Zó! Zoetermeer was snel
gemaakt: “Die partij is me op het lijf
geschreven. Ten eerste is Zó! een lokale partij.
Het gaat me immers om Zoetermeer, niet om
landelijke belangen. Ten tweede sprak de
houding van de fractie me aan. Geen
schreeuwerige meningen, maar afgewogen
standpunten, steeds met de belangen van de
Zoetermeerders op de voorgrond. De fractie
werkt ontzettend hard, en dat is wat mij betreft
niet meer dan logisch. Je zit er immers voor je
stadsgenoten. Als je bent gekozen heb je de
plicht je keihard in te zetten.”
PRAAT MET INWONERS!
Roel begon in 2018 als commissielid. Later dat
jaar volgde hij Carla Krullaars op als raadslid.
“Ik vloog er pittig in, met het enthousiasme van
een beginner. Tegelijk besef je wel dat de
thema’s waar je met elkaar over praat niet
zomaar zijn opgelost. Daarvoor zijn veel zaken
te ingewikkeld. Zó! Zoetermeer praat altijd met
inwoners over wat zij willen en ervaren, met
specialisten die kunnen uitleggen wat de
gevolgen zijn, en uiteindelijk bepalen we ons
standpunt in de fractie, onder leiding van
fractievoorzitter Marijke van der Meer. Dit werk
doe je niet alleen, het is een teamsport, en

Marijke is
onze aanvoerder. Als
ondernemer
werkt het niet
anders. Bij grote beslissingen raadpleeg je ook
anderen en overleg je met specialisten. Naast
economie houd ik me bezig met zorg en
veiligheid. Allemaal pittige thema’s waar
voortdurend ontwikkelingen zijn en aandacht
nodig is.”
ONDERNEMERS IN DE STAD
“Ik zorg er in onze fractie voor dat het
perspectief van de ondernemer niet wordt
vergeten. De ontwikkelingen van het Dutch
Innovation Park bijvoorbeeld; daar kijk ik
steeds kritisch naar de investeringen van de
gemeente. Die moeten gericht zijn op de
aantrekkingskracht voor ondernemingen die
actief zijn in de toegepaste innovatie. Dat
begint bij goede infrastructuur en passende
opleidingen. Hetzelfde geldt voor onze
winkelcentra. Veel winkeliers hebben het
moeilijk, en de gemeente heeft een taak om
samen met de eigenaren en ondernemers
de winkelcentra aantrekkelijk te houden. We
staan als partij voor een leefbare, zorgzame en
veilige stad. Er zijn zaken in de stad die beter
kunnen en moeten. Dan
gaat het bijvoorbeeld over
het onderhoud in de stad,
over de woningbouw, over
het Wmo-loket, over de
leefbaarheid, en over

STEM
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Marijke van der Meer en Roel van der Vlies

het helpen van ondernemers die tussen wal en
schip vallen door de coronacrisis.”
KOFFIE & ZÓ!
“Zó! organiseert iedere maand Koffie & Zó! bij
steeds een ander winkelcentrum in Zoetermeer
om te praten met onze inwoners. Als volksvertegenwoordiger werk je voor je inwoners,
dan moet je zorgen dat je ze spreekt. Je kunt
niet in de raadzaal blijven zitten en bedenken
wat de Zoetermeerder zou willen. Je moet erop
uit, en dat doen we al ruim tien jaar. In de
aanloop naar de verkiezingen zullen we dat wat
vaker doen. Daarnaast kunnen mensen ons
natuurlijk altijd bellen en mailen.”

ZÓ! ZOETERMEER
M 06 - 24 32 00 10
E fractie@zozoetermeer.nl
W www.zozoetermeer.nl

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
Bij gemeenteraadsverkiezingen op
16 maart 2022 is Jan Iedema
lijstrekker van de Zoetermeerse
VVD. Zoetermeer kent hem als de
bevlogen en toegankelijke
wethouder. Trots is hij op het Dutch
Innovation Park, de start van de
Entree, de realisatie van het station
Lansingerland-Zoetermeer en de
stadsvisie Zoetermeer 2040, waarin
de koers voor de komende jaren
wordt geschetst. Volgens de
Zoetermeerse VVD’er is die helder:
“Wij werken aan goed en
betaalbaar wonen, een bloeiende
lokale economie en prettig leven in
een veilige buurt.”

ZOETERMEER

Jan Iedema

OP ONS KUN JE BOUWEN
De Zoetermeerse VVD is een lokale partij die
zonder bemoeienis van de landelijke tak eigen
keuzes maakt. Als het nodig is, zijn de lijnen
naar een Tweede Kamerlid, de provincie of een
naburige gemeente kort en dat kan een
voordeel zijn. “We hebben inmiddels laten zien
dat de Zoetermeerse VVD het verschil kan
maken in onze mooie stad. Maar we zijn nooit
klaar. Helaas is het woningtekort in alle
segmenten een heet hangijzer en daarom een
belangrijk speerpunt in ons partijprogramma,
net als verkeersveiligheid of een afvalbeleid
dat past bij onze inwoners.”
“Onze slogan “Op ons kun je bouwen” heeft
een dubbele lading: we staan er voor onze
inwoners en we maken waar wat we beloven.
Daarnaast willen we bouwen aan de stad, zodat
iedereen goed en betaalbaar in onze gemeente
kan blijven wonen. Inmiddels is de Entree met
de transformatie van het eerste kantoor aan
de Afrikaweg al gestart. Dit is het grootste
binnenstedelijk project van Nederland waar
minimaal 4500 woningen komen.”
CHARME ZOETERMEER BEHOUDEN
“Zoetermeer is een stad met verborgen allure,
aan de ene kant vertoont het de trekjes van

een grote stad en andere kant biedt
Zoetermeer met haar wijken de geborgenheid
en samenhorigheid van het oude Dorp. Mensen
kennen en vinden elkaar nog. Dat is toch echt
de charme van Zoetermeer. We zijn een stad
tussen de parken en ook dat moeten we
koesteren. Het openbaar groen moet dus op
orde zijn en een prettige woonomgeving is
veilig en schoon. Verder moet er dichtbij huis
goede zorg beschikbaar zijn. Onze kinderen
moeten veilig kunnen spelen en opgroeien.
Ook goed onderwijs is essentieel. Daar maken
wij ons hard voor. Tegelijkertijd willen we in
Zoetermeer en omgeving meer banen en
opleidingen creëren, omdat het de garantie
is voor een betere toekomst.”
EEN BLOEIENDE LOKALE ECONOMIE
“Corona kwam uit het niets en had een
enorme impact op ieders leven. Door het
thuiswerken en de beperkende maatregelen
werd het sociale leven ontwricht. Je zou
kunnen zeggen dat samenleven even niet
meer “samen” was. Door het grillige
verloop van deze tijd wisselden hoop en
tegenslag elkaar af. Hopelijk gaan we nu
richting het einde van een bizarre tijd.”

Entree is het grootste
binnenstedelijk project van Nederland.

“Vanuit mijn hart ben ik een verbinder en een
bouwer. Wat goed is, moet goed blijven, maar
wat beter kan daar wil ik mee aan de slag. Zo
konden ondernemers direct met hun vragen
terecht bij een nieuw Ondernemersloket. We
dachten mee, hielpen waar we konden en
boden een luisterend oor. Wat kan er nog wél
binnen de regels? We willen er vooral zijn voor
onze ondernemers, zodat er snel weer een
bloeiende lokale economie ontstaat. Ze weten
dat ze er niet alleen voor staan. Midden in
coronatijd zijn we zelfs
verkozen tot de meest
MKB-vriendelijke stad van
Zuid-Holland. Op ons kun
je bouwen,” besluit
wethouder Jan Iedema
trots.

DE ZOETERMEERSE VVD

Start van de transformatie van het eerste kantoor.

E fractie@vvdzoetermeer.nl
W www.vvdzoetermeer.nl

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
ZOETERMEER

Top 3 van de ChristenUnie-SGP: Francijn Brouwer, Anny Hutten, Rick van Rumpt.

WĲ WILLEN SAMEN RECHT
DOEN IN ZOETERMEER
Francijn Brouwer, lijsttrekker: “Fijn dat u de moeite neemt om Mijn Zaak te lezen.
Wat vindt u belangrijk voor de toekomst van Zoetermeer? Hoe ziet de stad er in
2040 uit? De gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart geven u de mogelijkheid
te kiezen voor wat u belangrijk vindt.”
Zoetermeer is in de afgelopen decennia uitgegroeid tot de derde stad van Zuid-Holland.
In onze stad wordt volop geleefd, gewerkt en
gebouwd. De afgelopen vier jaar heeft de
ChristenUnie-SGP met twee raadsleden werk
mogen maken van haar idealen. Maar het kan
en moet nog beter. Duurzamer. Socialer.
SAMEN - RECHT DOEN
Vanuit een hart vol geloof, hoop en liefde voor
de wereld en de stad willen wij Samen Recht
Doen.
SAMEN - WE ZIJN ER VOOR ELKAAR
Want mensen hoeven niet alleen te leven, we
zijn er voor elkaar. En de overheid functioneert
pas goed als zij samen optrekt met de inwoners. Zoetermeerders weten het beste hoe het

DIT VINDEN WIJ BELANGRIJK
VOOR ZOETERMEER
•
•
•
•
•
•
•

Omzien naar elkaar
Zorgen voor de schepping
Bouwen aan de buurt, met inwoners
Groene stad
Schone en veilige wijken
Aandacht voor gezinnen en relaties
Hulp bij schulden en hulp bij werk
zoeken
• Steun voor lokale ondernemers
• Innoveren en verduurzamen
• Een betrouwbare, dienstbare overheid

ervoor staat in hun buurt, en daarom zijn hun
ideeën waardevol, en onmisbaar voor de toekomst van de stad. Of het nu gaat over het
bouwen van huizen, de veiligheid op straat,
de afvalinzameling of het groen in de buurt.

daad bij het woord te voegen. We dragen
samen zorg voor Zoetermeer, de plek waar
wij wonen en werken. De samenleving en de
schepping komen tot bloei voor en door
mensen, als we Samen Recht Doen.

RECHT - IEDER MENS IS WAARDEVOL
Want ieder mens is waardevol en we willen
strijden tegen onrecht. Niemand hoeft aan
de kant te blijven staan, en de mogelijkheden
moeten eerlijk verdeeld worden. Niet alleen
het geld, maar ook de huizen! En ook aan de
schepping willen we recht doen, door er goed
voor te zorgen.

JIJ TELT MEE
Ieder mens is uniek, waardevol voor God. Wie
je ook bent, wat je achtergrond ook is: jij telt
mee. Wij zijn overtuigd van de waarde van
kleine gemeenschappen, waarin mensen samen
tot bloei komen. Wat daarvoor nodig is, is een
overheid die vertrouwen geeft. Maar al te vaak
is een systeem belangrijker dan mensen. Dat
moet echt anders. Het is nu tijd om recht te
doen. De ChristenUnie-SGP wil recht doen aan
elke inwoner van Zoetermeer, aan de schepping, aan het klimaat, recht doen aan woningzoekenden en recht doen aan een waardevolle
lokale economie. Daarvoor willen wij ons de
komende 4 jaar inzetten.

DOEN - TOT BLOEI KOMEN
Omdat onze woorden pas inhoud krijgen als
we in beweging komen. Het is nú nodig om de

10 RESULTATEN

STEUNT U ONS?
Stem ChristenUnie-SGP (lijst 9).
• Gratis sporten voor jongeren
• Containertuintjes tegen zwerfaval
• Nieuwe weg, veiligere oversteek
Nutricia
• Buurtgezinnen helpen elkaar
• Steun voor de Voedselbank
• Meer aandacht voor kinderen
met een Burgervoogd
• Steun voor ouders in de
Toeslagenaffaire
• Kan het even minder met Halloween?
• Eerder hulp bij schulden
• Meer aandacht voor duurzaamheid

CHRISTENUNIE-SGP ZOETERMEER
Engelandlaan 502
Postbus 15
2700 AA Zoetermeer
E cu-sgp@zoetermeer.nl
W www.zoetermeer.christenunie-sgp.nl

Fysiotherapeut Naomi Siddiqui
is sportief en ondernemend. Als
16-jarige volgde ze de startersavonden bij Ter Zake Het Ondernemershuis (TZHO) van de gemeente
Zoetermeer. “Ik droomde toen al van
een eigen onderneming, maar had
geen idee waar ik moest beginnen.
Aanvankelijk had ik heel andere
plannen die varieerden van een
foodtruck tot een boodschappendienst voor ouderen,” begint Naomi.
Uiteindelijk volgde de nu 22-jarige
onderneemster haar hart en startte
zij met personal trainer Bryan begin
juli ’21 Tiamo Fysiotherapie. Een
kennismaking!

ZOETERMEER

Bryan en Naomi Siddiqui

PĲNVRĲ BEWEGEN EN MÉÉR
DAN ALLEEN FYSIOTHERAPIE!
“Tijdens de Zoetermeerse startersavonden,
mede verzorgd door starterscoördinator Irma
de Graaff, maakte ik kennis met alle facetten
van het ondernemerschap,” vervolgt Naomi.
“Hoe schrijf je een ondernemersplan en met
welke (financiële) aspecten moet je als ondernemer rekening houden? Is je onderneming wel
levensvatbaar? Door de kennis en inspiratie die
ik tijdens de startersavonden verwierf, groeide
het vertrouwen in een eigen praktijk. Bij Tiamo
Fysiotherapie is iedereen welkom en kan je
met bijna alle lichamelijke klachten terecht. De
focus van onze behandelingen ligt op pijnvrij
bewegen. Een effectieve behandeling begint
met goed luisteren en persoonlijke aandacht.
Met een persoonlijke intake brengen we de
klachten in kaart. Wat zijn mogelijke oorzaken?
Wanneer ervaar je beperkingen en wat zijn je
persoonlijke doelstellingen? Lichamelijke
klachten hebben een negatieve impact op je
dagelijks leven, zowel thuis als op het werk.
Mensen helpen, daar draait het om! Het geeft
mij dan ook veel voldoening als ik na een
behandeling progressie zie.”

de ziekte. Conditieproblemen en heftige
vermoeidheidsklachten komen het meest voor.
Sommige mensen ondervinden concentratieen slaapproblemen. Kort-ademigheid,
spierpijn-, gewrichts- en hoofdpijnklachten
komen daarnaast ook vaak voor. We starten
met een nulmeting en testen de ademhaling in
rust en onder inspanning. In welke mate wijkt
de ademhaling af van een normale
ademhaling? We nemen een looptest af en
meten het zuurstofgehalte in het bloed. Bij
ex-covid-patiënten ligt dat zuurstofpercentage te laag. Verder checken we de
hartslag die bij inspanning vaak hoger is dan
normaal. Na een aantal weken met een patiënt
bezig te zijn geweest zien we meestal een
verbetering. Stapsgewijs opbouwen van de
conditie is essentieel voor een goed herstel.
Na verwijzing door de huis-, longarts of
andere specialisten, die we van de progressie
op de hoogte houden, heb je vanuit de
basisverzekering recht op vijftig behandelingen. Indien noodzakelijk kan ons traject
zelfs herhaald worden.”

INDIVIDUEEL REVALIDATIETRAJECT VOOR
EX-COVIDPATIËNTEN
“Het aantal ex-covidpatiënten dat tijdens een
revalidatietraject door Tiamo Fysiotherapie
wordt begeleid neemt toe. Covid-19 heeft
vooral invloed op de longen en de nasleep
kan erg lang zijn, ongeacht de ernst van

PERSONAL TRAINING
“Mensen blijven ook na een behandeltraject
bij ons trainen,” vertelt personal trainer Bryan.
“Ze vinden het prettig en vertrouwd, omdat ik
rekening houd met het klachtenbeeld dat
Naomi in kaart heeft gebracht. Het gebeurt
niet vaak, maar als er tijdens de personal

training klachten terugkeren, dan kan Naomi
daar gelijk weer op inspelen.”
Waar komt jullie naam vandaan? “Ti amo
betekent in het Italiaans: Ik hou van jou! We
doen met passie en liefde wat we leuk vinden.
We houden van ons werk en willen mensen
helpen. Zo is de naam Tiamo Fysiotherapie
ontstaan,” besluit Naomi. Interesse in een
persoonlijk aanpak? Zelfs via WhatsApp kun
je eenvoudig een afspraak maken!

TER ZAKE HET ONDERNEMERSHUIS
Markt 3
2711 CZ Zoetermeer
T 079 - 346 97 00
E info@tzho.nl
W www.tzho.nl

TIAMO FYSIOTHERAPIE

Intakegesprek voor
ex-Covid-19 revalidatie

Goede fysiotherapie
is belangrijk.

Onze personal training
is prettig en vertrouwd.

P.C Boutenshove 120, Zoetermeer
(gratis parkeren: Gerrit Achterberghove 3)
M 06 - 387 137 14
E tiamofysiotherapie@hotmail.com
W www.tiamofysiotherapie.
@tiamofysiotherapie
@tiamofysiotherapie
tiamofysiotherapie

Op slechts een steenworp afstand
van de wijk Oosterheem in
Zoetermeer bevindt zich Efectis
Nederland aan de Brandpuntlaan
Zuid 16 in Bleiswijk. Met ruim 250
medewerkers en vestigingen in
Nederland, Frankrijk, Turkije,
Engeland en Ierland is de Efectis
Group de grootste organisatie in
Europa op het gebied van
brandveiligheid. “Wereldwijd zijn
we zelfs erkend als dé specialist in
brandonderzoek, veiligheid en
advisering,” vertelt projectleider
Michiel Klijn. “Maar in de regio
Zoetermeer zijn we als werkgever
relatief onbekend!”

ZOETERMEER

EFECTIS NEDERLAND ZOEKT LEUKE,
LEERGIERIGE EN AMBITIEUZE COLLEGA’S
MET AFFECTIE VOOR BRANDVEILIGHEID
“Simpel gezegd zijn we een onafhankelijk testlaboratorium voor kleine en grote brandproeven.
Gezien de steeds veranderende wet- en regelgeving zijn we altijd op zoek naar leuke, leergierige en ambitieuze talenten met enig technisch inzicht die zich willen ontwikkelen op het
gebied van brandveiligheid.” Waar bestaan de
werkzaamheden zoal uit? “Het fundament van
ons bedrijf is gebouwd op de wet- en regelgeving. Deze wet- en regelgeving bepaalt
waaraan een gebouw in Nederland, volgens
het Bouwbesluit, dient te voldoen. Zo moet
een brandwerende scheiding een brandwerendheid hebben van bijvoorbeeld 30 minuten.
Dat moet je aan kunnen tonen en daar zijn
Europese testnormen voor die we hanteren.
Als we volgens die testnorm producten zoals
een deur of raam testen, dan kun je het product toepassen in heel Europa. In opdracht van
producenten testen we dus het brandgedrag
en de brandwerendheid van een materiaal
of product en op basis van het testrapport
classificeren we uiteindelijk het product.”
AFWISSELEND EN VEELZIJDIG WERK
“Als je in Europa producten wil verkopen dan
dien je aan de CE-markering te voldoen.
Steeds meer productgroepen vallen daaronder
zoals industriële brandwerende deuren. Dat
brengt veel werk met zich mee en ook daarom
zoeken we voortdurend nieuwe collega’s.
Tevens houdt ons bedrijf zich bezig met engineering waaronder het simuleren en berekenen

Michiel Klijn
van het brandgedrag in gebouwen of de omgeving,” vervolgt Michiel die als projectleider
brand- en rookwerendheid ook het directe
contact met de klanten onderhoudt. “De
werkzaamheden zijn dus heel afwisselend en
veelzijdig. Zo kun je je bezighouden met brandgedrag, brandwerendheid, regelgeving, inspecties en beoordelingen. Dat maakt een baan bij
Efectis zo aantrekkelijk. Je kunt volop ontwikkelen en er zijn veel mogelijkheden binnen het
bedrijf om na verloop van jaren iets anders te
gaan doen als je daar behoefte aan hebt.”
WE ZIJN EEN LEUK EN FLEXIBEL BEDRIJF
“Inmiddels staan er tien vacatures open die je
op onze website kunt bekijken. Je krijgt dan
een goed beeld van ons bedrijf. We zijn vooral
op zoek naar mensen die iets willen leren en
met wie het “klikt”. Er bestaan namelijk geen
specifieke opleidingen voor onze werkzaam-

Simulatie van een prullenbakbrand.
heden. Vind je een vacature interessant
en/of heb je inhoudelijke vragen? Neem
dan gerust contact op! Stuur een bericht
naar michiel.klijn@efectis.com of bel via:
088 - 347 37 61. Wil je direct solliciteren? Stuur
dan je motivatiebrief met cv naar Michiel Klijn.”

EFECTIS NEDERLAND

Belastingframe op een tunnelsegment.

Meetapperatuur om de bijdrage aan het
brandvermogen van een materiaal te testen.

Brandpuntlaan Zuid 16
2665 NZ Bleiswijk
T 088 - 347 37 61
E nederland@efectis.com
W www.efectis.com

Echte schoonheid komt van binnen,
maar het oog wil ook wat. Haar is
een natuurlijk sieraad en een directe
weerspiegeling van onze identiteit.
Je kunt je een totaal ander persoon
voelen met een goed vallend kapsel
dat bijdraagt aan je natuurlijke
schoonheid. Iedereen kent de
uitspraken: Als je haar maar goed zit,
kun je de hele wereld aan en één
“bad hairday” kan je zelfvertrouwen
al aantasten. Maar hoe ga je om met
haarverlies door chemotherapie,
frontale alopecia of een andere haaren/of hoofdhuidaandoening?

ZOETERMEER

Esmeralde, Janinne, Sander en Petra

VOOR IEDER HAARVERLIESPROBLEEM
HEBBEN WĲ EEN OPLOSSING
“We hebben inmiddels meer dan 55 jaar
ervaring op het gebied van haarwerken voor
vrouwen én mannen die vaak spijt hebben dat
ze niet eerder gekomen zijn. Het taboe dat een
haarwerk niet natuurlijk is , willen we graag
doorbreken. Dan is het namelijk geen goed
haarwerk,” vertelt Sander van Tongeren. “Uit
ervaring weten we dat de zoektocht naar het
ideale haarwerk een individueel en emotioneel
proces is. Begrip en expertise, daar draait het
om. Het is essentieel om eerst goed te luisteren
naar de wensen, zodat we een oplossing op
maat kunnen bieden. Wat is je levensstijl en
welke eisen stel je aan het haarwerk? We
demonstreren de opties met foto’s en
haarwerken op voorraad. Wil je Europees of
Aziatisch echt haar of synthetisch haar? Welk
kapsel heb je in gedachten? Na het eerste
kosteloze gesprek inclusief een hoofd- en
haaranalyse zit je nergens aan vast. Zo nemen
we de eerste drempel weg en hopen we het
vertrouwen te winnen. Voor ieder haarverliesprobleem is er namelijk een oplossing.”
BEN JE OP ZOEK NAAR EEN ANDER MERK VOOR JE SALON
OF WIL JE GEWOON EENS WAT ANDERS PROBEREN?
INFORMEER
EENS NAAR
LAKMÉ!

INFIX HAIR: ONBEHANDELD
ECHT EUROPEES HAAR
“Iedere haaraanvulling is maatwerk. Sommige
mensen hebben een compleet haarwerk nodig
en andere slechts een aanvulling op de kalende
kruin of inhammen. We zien ook mensen met
een kale plek die ontstaan is na een hoofdoperatie of brandwond. We vervangen dan
alleen het haar dat ontbreekt. In alle gevallen
streven we naar de hoogste kwaliteit en
draagcomfort. Daarom werken we met Infix
Hair, Europees onbehandeld echt haar met een
prachtige natuurlijke valling. De kwaliteit van
Infix Hair is superieur en dat merk, voel en
ervaar je gelijk.”
HAIREXTENSIONS VAN GREAT LENGHTS
“Steeds meer vrouwen willen meer volume
en/of langer haar. Soms komen ze met
voorbeelden van BN’ers en/of buitenlandse
sterren. Dan zijn hairextensions uitermate
geschikt en ook daar zijn we in gespecialiseerd.
Hairextensions zijn strengen echt haar die we
in lengtes van 20 tot en met 60 cm kunnen
aanbrengen. Wij werken met Great Lenghts,
omdat het kwalitatief tot de betere merken
behoort. Great Lenghts is van nature glanzend
en veerkrachtig. Dat komt door de ultieme
haarkwaliteit van 100% natuurhaar. Bij normaal dagelijks onderhoud gaat het haar
niet knopen en je kunt er van alles mee
doen zoals sporten, douchen en zwemmen.
Afhankelijk van de eigen haargroei blijven
deze hairextentions vier tot vijf maanden
zitten. Uiteraard adviseren wij ook de
verzorging en de verzorgingsproducten.”

Sander van Tongeren

COMPLEET ASSORTIMENT
KAPPERSBENODIGDHEDEN
“Tot slot hebben we als groothandel voor
kappers én particulieren een compleet
assortiment professionele kappersbenodigdheden en verzorgingsproducten in huis. Met
het Spaanse cosmeticamerk Lakme kunnen we
een complete kapsalon inrichten van kapmantels, handdoeken, verfkarren en bakjes,
kleuringen, waterstof t/m shampoos enzovoort.
Alle producten en verpakkingen zijn 100%
vegan oftewel biologisch afbreekbaar. Ook
verzorgen we haarkleurtrainingen en ondersteunen we de kapsalons met promotie- en
reclamemateriaal.”

HAARHUIS VAN TONGEREN
Dijkmanschans 198, 2728 GK Zoetermeer
T 079 - 331 2993
E zoetermeer@haarhuisvantongeren.nl
W www.haarhuisvantongeren.nl

Lakmé is zeer compleet, heeft een goede grijsdekking, een lijn in alle
kleursegmenten en een overzichtelijke verzorgingslijn.

•
•
•

Gloss als spoeling
Collage als volle kleuring
Chroma ppd en ammonia vrije grijs dekkende kleuring

Ook heeft Lakmé een heel compleet concept welke in de volledige salon
behoefte kan voorzien. Vraag de gratis testbox aan van Chroma de ppd en
amoniak vrije kleuren van Lakmé
Heeft u interesse? Neem dan contact op met Sander van Tongeren via
telefoonnummer 06-53368641 of stuur ons een email naar
sander@haarhuisvantongeren.nl

Lobke van Tongeren

Breestraat 32-36, 2311 CS Leiden
T 071 - 5125 212
E leiden@haarhuisvantongeren.nl

GRATIS
WOKBOX +
CHOPSTICKS
bestel o.v.v.
MijnZaak

CHEF
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M&R-zonnepanelen, doet veel meer
dan zonnepanelen. Cees de Reus
(Bedrijfsvoering & Verkoop): “M&Rzonnepanelen staat voor duurzame
energieoplossingen voor de
particuliere en zakelijke markt.
Ons werkgebied bevindt zich binnen
een straal van ongeveer 35 kilometer
rond Zoetermeer. Deze keuze hebben
wij specifiek gemaakt omdat wij het
belangrijk vinden onze klanten van
een persoonlijke en snelle service
te kunnen voorzien. Het installatiewerk voeren wij altijd uit met eigen
gecertificeerde monteurs en
elektriciens. Soms roepen we de
hulp in van betrouwbare partners.

ZOETERMEER

Ga ook voor
100% groen. Simpel!

‘ZELF DUURZAME ENERGIE OPWEKKEN?
M&R-ZONNEPANELEN HELPT JOU!’
ERVAREN VAKMENSEN
DIE DESKUNDIG ADVIES GEVEN
M&R-Zonnepanelen adviseert over installeren
van duurzame en energiebesparende maatregelen. Hierbij kun je denken aan zonnepanelen, smart homebatteries en laadpalen
voor elektrische auto’s, maar ook warmtepompen, zonneboilers, duurzame verwarming
en verlichting. Daarnaast stellen wij duurzaamheidsrapporten voor particulieren op.
Bij M&R-Zonnepanelen nemen we advies
serieus. Dat betekent dat we niet persé zo veel
mogelijk zonnepanelen op jouw dak willen
plaatsen. We willen systemen inrichten die
perfect zijn afgestemd op jouw woning of
bedrijf. Cees: “Vergroenen lukt vaak
gemakkelijker als er ook inzicht bestaat in het
rendement op jouw investering, want dat
maakt slim en duurzaam omgaan met energie
bespreekbaarder en aantrekkelijker”.
Onze kennis en ervaring stellen ons in staat om
onze klanten van goede adviezen te voorzien
over de verschillende mogelijkheden. Wij
helpen graag bij het maken van de juiste

keuzen voor bepaalde duurzame of energiebesparende producten én wij kunnen de totale
installatie hiervan en nazorg uit handen nemen
van onze klanten. Cees: “Dus ontzorgen van
onze klanten. Het liefst kijken we daarbij naar
het complete toekomstplaatje, oftewel het
energiemanagement bij jou thuis of bij jouw
bedrijf. In dat geval maken we vaak de
combinatie tussen de verschillende systemen.
Zonnepanelen om energie op te wekken,
warmtepompen om duurzaam te verwarmen,
laadpalen voor het opladen van de auto, en dat
alles eventueel gecombineerd met energieopslag in batterijen”.
BINDING MET KLANTEN
Cees: ”Wij willen binding met onze klant
houden. Steeds vaker is sprake van een
interactie en overleg met onze klanten over
allerhande verduurzamingsmogelijkheden die
wij beoordelen op haalbaarheid en realiseerbaarheid in de woning. Dat doen wij niet altijd
alleen, maar ook samen met verschillende
gespecialiseerde partners. Het installatiewerk
voeren wij altijd uit met eigen gecertificeerde
monteurs en elektriciens. Soms roepen we de
hulp van betrouwbare partners. We proberen
veelal alles binnen één werkdag te installeren.
Zo kun je zo snel mogelijk profiteren van jouw
duurzame investering”.

deels ook uit het feit dat we het verschil willen
maken voor onze kinderen, kleinkinderen en
alle toekomstige generaties. Dat is fantastisch
om te zien, maar daarnaast leert de ervaring
dat een investering ook een bepaalde
besparing dient op te leveren.
De wereld van duurzame energie is complex.
De hoeveelheid vragen die we wekelijks beantwoorden, geven aan dat het niet makkelijk is
om de juiste keuze te maken. Daarom nemen
we graag de tijd om jou zo volledig mogelijk
te informeren. Of je nu interesse hebt in zonnepanelen (een prima start voor meer duurzaamheid), wel of (nog) niet met slimme thuisbatterij,
een warmtepomp of laadpalen, M&R-Zonnepanelen staat voor jou klaar”.
WIL JE OOK ONS ADVIES OVER DE
MOGELIJKHEDEN VOOR JOUW WONING
OF BEDRIJFSPAND??
Boek direct een gratis schouw.
Bel ons 085 086 8644 of mail naar
advies@mr-zonnepanelen.nl
• Altijd een persoonlijke adviseur
• Altijd A-kwaliteit
• Altijd een fysieke schouw
• Altijd betalen na oplevering
• Altijd service en nazorg
MEER INFORMATIE
Kijk eens op www.mr-zonnepanelen.nl

ONZE WERKWIJZE
“Het proces ligt van ‘A tot en met Z’ in onze
handen”, stelt Cees: “De A staat voor het
Allereerste contact en Advies, waarbij
wij eerst
M&R
M&R
een schouwbezoek plannen om alle vragen en
wensen door te nemen. Samen met de klant
lopen wij het duurzaamheidsalfabet af via
Zonnepanelen
Zonnepanelen
Garanties naar Energieopslag met een thuisbatterij of een Laadpaal, of de Monitoring van
het zonnepanelensysteem. Wij ronden af met
M&R ZONNEPANELEN
de Z van Zelf stroom opwekken”.

Cees de Reus

BALANS ZOEKEN TUSSEN VERGROENEN
EN RENDEMENT
Cees: “Rendement wordt gelukkig niet alleen
uitgedrukt in geld. We zien dat steeds meer
particulieren en bedrijven, duurzamer willen
leven en werken. Het rendement bestaat dus

Wattstraat 26G
2723 RC Zoetermeer
T 085 - 086 88 44
M 06 - 824 832 86
E advies@mr-zonnepanelen.nl
W www.mr-zonnepanelen.nl

Zes jaar geleden startte Wytze
Sloot met zijn onderneming
Eten met gemak. Nog steeds
met veel plezier en een grote
vaste klantenkring bezorgt
Wytze, samen met zijn vaste
bezorgers de maaltijden bij de
klanten thuis, indien gewenst
tot in de koelkast. Klanten van
Wytze zeggen dan ook vaak:
Eten met gemak is MEER DAN
EEN MAALTIJD.

ZOETERMEER

Het team bezorgers van Eten met Gemak.

HERKEN JĲ OOK DE LENTE IN ONS VERNIEUWDE
MENUAANBOD? VERSE, GEZONDE ÉN LEKKERE
MAALTĲDEN VAN ETEN MET GEMAK OM OP ELK
GEWENST MOMENT THUIS VAN TE GENIETEN!

Runderhache met rode kool.

Nu het voorjaar is gearriveerd heeft Eten met
gemak haar assortiment vernieuwd. Heerlijke
gerechten waarbij u, met ons unieke concept,
eindeloos kunt variëren. Zo staat er altijd een
smakelijke maaltijd op tafel die de gezondheid
ondersteunt en die past bij de tijd van het jaar!
Eten met gemak Zoetermeer e.o. bezorgt onder andere in Zoetermeer, Pijnacker/Nootdorp,
Lansingerland, Zoeterwoude en Alphen aan
den Rijn.
EEN UITGEBREID AANBOD VOOR EEN
BREED PUBLIEK
Het assortiment van Eten met gemak bestaat
uit een divers aanbod met meer dan 35 verse
en verschillende maaltijden per week. De
steeds wisselende weekmenu’s worden door
onze koks en diëtiste samengesteld waardoor
je eenvoudig voor een langere periode een
gevarieerd weekmenu kunt samenstellen. De
maaltijden van Eten met gemak zijn geschikt
voor iedereen. Het assortiment sluit bijzonder

Zalm met broccoli.

goed aan bij de wensen van o.a. studenten,
alleenstaanden, senioren, eigenlijk bij iedereen
die van lekker eten en gemak houdt.
MAKKELIJK BESTELLEN
Voor de mensen die niet zo handig zijn met
de computer is er een papieren menulijst die
indien nodig samen met de vaste bezorger
ingevuld kan worden. Uiteraard kunt u ook
terecht in onze webshop. Via een persoonlijke
digitale bestellijst kunt u een keuze maken uit
voor-, hoofd- en nagerechten. Heeft u een
dieet, ook dan is er een uitgebreide menucyclus voor u beschikbaar. Alle maaltijden
kunnen worden samengesteld uit losse componenten. Hiermee zijn er nog meer combinaties van gerechten mogelijk.

Andijviestamppot.

bezorgen? Neem gerust contact op. Al jaren
worden de diensten van Wytze aangeraden
door thuiszorgorganisaties, huisartsen en
diëtisten uit de eerstelijnszorg. De koelverse
maaltijden van Eten met gemak zijn minimaal
zeven dagen houdbaar in de koelkast.

UITPROBEREN?
Eten met gemak heeft een proefpakket voor
€ 15.-. Het pakket bevat 3 hoofdmaaltijden.
We helpen u graag deze naar eigen wens
samen te stellen. O ja, Eten met gemak heeft
geen minimale afname* en geen abonnement,
lekker en gemakkelijk.

WEKELIJKS IN ZOETERMEER EN OMGEVING
Wekelijks, met uitzondering van de woensdag
bezorgt uw vaste bezorger uw maaltijden.
Nieuwsgierig wanneer we bij u kunnen

ELKE MAAND EEN VERRASSING
Ook dit jaar verloot Eten met gemak elke maand leuke verrassingen onder de klanten.
Bijvoorbeeld een puzzelboek, een 5 in 1 multi opener en zelfs een Samsung Tablet.
Rond Pasen en Sinterklaas worden alle klanten van Eten met gemak verrast.
Meedoen is gratis en u maakt als klant van Eten met gemak automatisch kans.

ETEN MET GEMAK
T 079 820 03 99
E wytze@etenmetgemak.nl
W www.etenmetgemak.nl/wytze
* bij minder dan vier maaltijden per week wordt
€ 2,99 bezorgkosten in rekening gebracht.

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.

ZOETERMEER

NU OOK EEN VESTIGING IN WADDINXVEEN!
Hier moet je zijn voor woning inspiratie 2.0!
“Er kunnen problemen ontstaan wanneer je
een bestaande of nieuwe woning wilt gaan renoveren en inrichten”, vertelt Mark van Es, eigenaar 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 inkopen, 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 kleuren 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 opdracht te geven en het werk dan door ons uit
te laten voeren. Verstandig qua planning, service en garantie.”
VEEL MEER
In deze showroom is echter veel meer te vinden.
Denk hierbij aan staallook deuren, natuurwandbekleding en ORAC decorwand- en plafondafwerking. Daarnaast PVC-wandpanelen 260 cm
hoog en 120 cm breed in marmer- of betonlookdecor waarmee je een badkamer en toilet
razendsnel kan renoveren. “Je hoeft hiervoor
geen tegels van de muur te slaan. Wij verplaatsen eerst het leidingwerk, smeren daarna alles
glad en plaatsen dan de honderd procent waterdichte wandbekleding van EDC. Geen voegen meer en veel handiger met schoonmaken.
In plaats van het stucen, schilderen of behangen van een muur is er zelfs 3D-wandbekleding. 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.

Mark van Es

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 uitvoeren en checken of dit ook technisch te realiseren is, zodat we een eerlijke en overzichtelijke 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 voordeel 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 voordeel is dat onze specialisten altijd eerst de loca-

HOME INTERIOR CONCEPTS
Kanaaldijk 32B
Van Leeuwenhoeklaan 8A
Waddinxveen
Zoetermeer
T 0182 - 23 99 99
T 079 - 234 07 77
E info@homefloorstore.nl
E info@homewoonconcepten.nl
W www.homefloorstore.nl
W www.homewoonconcepten.nl

Een ouderwets Hollandse
winter voelt vertrouwd!
Een ouderwets Hollandse
Just notarissen ook!
winter voelt vertrouwd!
Het leven
kan alle kanten
Just
notarissen
ook!op!
Het leven kan alle kanten op!

Levering en hypotheekakte voor €

763,-

voor overdrachten in Zoetermeer en Benthuizen obv KIK-tarief,
inclusief kadastraal recht, recherchekosten en btw
(vraag naar onze voorwaarden)

JUST Notarissen
Albert Einsteinlaan 50
2719 ER Zoetermeer

079 323 97 61
www.justnotarissen.nl

Verkoper géén kosten doorhaling
1e
hypotheekrecht en volmacht bij
Levering en hypotheekakte voor € 763,aanlevering
koopcontract nieuwe woning!
voor overdrachten in Zoetermeer en Benthuizen obv KIK-tarief,
inclusief kadastraal recht, recherchekosten en btw
(vraag naar onze voorwaarden)

JUST Notarissen
Verkoper géén kosten doorhaling
1e hypotheekrecht en volmacht bij
Albert Einsteinlaan 50
079 323 97 61
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 • Tkoopcontract
06-53793227 • E info@mijnzaakzoetermeer.nl
aanlevering
nieuwe woning!
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,
2719 ER Zoetermeer
www.justnotarissen.nl

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.

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.

ZOETERMEER

Gordon Piper

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

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.”
MAX HOORTECHNIEK
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 van
achteren komt. Dat betekent dat de Oticon
More een veel betere toegang en realistischer

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

Wat worden er veel schoenen onnodig weggegooid!
Jaarlijks kunnen 30 voetbalvelden gevuld worden met
afgedankte schoenen. “Dat is vaak niet nodig. Schoenen
zijn vaak te repareren voor een prijs die lager is dan de
aanschafwaarde van een nieuw paar”, zegt Pascal
Govaars van Schoenmakerij De Uitkomst.

ZOETERMEER, WEES
EENS WAT ZUINIGER
OP DIE SCHOENEN,
ZE KUNNEN VAAK NOG
VEEL LANGER MEE!
Volgens de bekende schoenmaker uit winkelcentrum Rokkeveen speelt een stukje onwetendheid mee. “We leven in een consumptiemaatschappij. Daar doen we stiekem allemaal
aan mee. We kopen liever drie keer per jaar
iets nieuws dan één keer in de drie jaar iets
goeds. Onze voeten zijn de fundering van ons
lichaam. Daar moeten we zuinig op zijn.”

gebruikt hiervoor
de originele
materialen
en stikt de schoen zoals het origineel voor
reparaties van onder meer Van Lier, Van
Bommel en Greve.
OOK VOOR MESSEN EN MEER
Het gaat verder dan alleen schoenen. Ook voor
het repareren van tassen en materialen voor

Meester Schoenmaker

SCHOENMAKERIJ DE UITKOMST

ORIGINEEL
Schoenmakerij De Uitkomst is gildemeester en

✂

WAARDEBON Lever deze bon in bij Schoenmakerij De Uitkomst voor reparatie
van hakken en zolen en krijg de hakken er gratis bij. Deze actie geldt tot 31 maart 2022.

Pascal Govaars

paardrijden kun je bij
Pascal terecht. Hetzelfde geldt voor het
slijpen van scharen,
tuingereedschap en
messen! “Twijfel je of je
schoenen nog gerepareerd kunnen worden?
Kom gezellig langs, dan
kan ik het laten zien!”

Samanthagang 66
2719 CK Zoetermeer
T 079 - 362 81 47
E info@schoenmakerijdeuitkomstzoetermeer.nl
W www.schoenmakerijdeuitkomstzoetermeer.nl

“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 de afspraken weer in
onze showroom, want persoonlijk
contact met onze potentiële klanten
is essentieel voor ons.” Hoe ziet die
aanpak eruit en op welke manier
versterkt het Italiaans topmerk
Composit het assortiment?

ZOETERMEER

Willem van Capelleveen

WIM VAN DER HAM KEUKENS INTRODUCEERT
“COMPOSIT”, EEN EXCLUSIEF ITALIAANS
TOPMERK VAN UITMUNTENDE KWALITEIT!
“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.

Met ‘Tesla-greep’

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

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!”

WIM VAN DER HAM KEUKENS

Bijzondere afzuigkap

Schuifkast open

Wattstraat 14
Theresiastraat 168-178
2723 RC Zoetermeer
2593 AT Den Haag
T 079 - 33 00 900
T 070 - 383 50 10
E info@wimvanderhamkeukens.nl
W www.wimvanderhamkeukens.nl

