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De tijd vliegt. Trots lieten René, Debby en Aron van Leen
van VL Mailservice acht jaar geleden hun eerste volledig
elektrische DHL bestelauto zien die speciaal ontworpen
was voor pakketbezorging. “We hopen als servicepartner van DHL in de toekomst op een volledig
milieuvriendelijk wagenpark,” vertelde René toen
enthousiast. Op 20 mei 2022 werd hun duurzame droom
werkelijkheid met de officiële opening, door wethouder
Jan Iedema, van de klimaatneutrale DHL CityHub XL op
een strategisch perfect gelegen locatie, namelijk de
Zernikestraat 26, aan de rand van de wijk Oosterheem.
Aron van Leen

KLIMAATNEUTRALE CITYHUB XL MET VOLLEDIG
ELEKTRISCH WAGENPARK LUIDT TOTAAL
NIEUW TĲDPERK PAKKETBEZORGING IN!
In 2019 droegen René en Debby het stokje
over aan hun zoon Aron, algemeen directeur
van VL Mailservice en CityHub-manager van
DHL, die het complete operationele proces op
de werkvloer aanstuurt. Op de achtergrond zijn
ze echter nog aanwezig in een ondersteunende
rol. Tijd voor kennismaking met een innovatief
concept op het gebied van pakketbezorging:
de CityHub, de laatste schakel in de logistieke
keten van DHL en hét uitlevernetwerk naar de
consument. “Onze CityHub XL staat garant
voor duurzame stadsdistributie en is ontwikkeld
in samenwerking met DHL,” vertelt Aron. “Als
franchiseondernemer is VL Mailservice dus een
lokale, operationele DHL-vestiging die dagelijks
acht tot twaalfduizend pakketjes met 65
elektrische bestelauto’s bezorgt in Zoetermeer,
Benthuizen, Lansingerland en Pijnacker. Uiteraard
kunnen ondernemers en consumenten hier ook
pakjes ophalen en/of afgeven voor verzending.”
100% KLIMAATNEUTRAAL
“Vanaf 2014 steeg pakketbezorging explosief en
sinds corona is online bestellen gemeengoed.
De stap naar een groter, 100% klimaatneutraal
pand was logisch en noodzakelijk om de groei
te kunnen bijhouden. Zo is het pand gasloos en
voorzien van 300 zonnepanelen waarmee we

Het nieuwe pand Zernikestraat 26 in Oosterheem.

alle elektrische bestelauto’s kunnen opladen.
Nu is er één elektrische bestelfiets beschikbaar
voor routes met veel voetgangers zoals de
Dorpsstraat. Maar binnenkort volgen er meer,
zodat we nagenoeg alle pakketjes in
Oosterheem met milieuvriendelijke elektrische
bestelfietsen kunnen bezorgen. We gaan dus
voor 100% duurzame pakketbezorging.”
DHL MET LOKAAL GEZICHT
“DHL is een prachtig wereldmerk, maar deze
CityHub moet dé Zoetermeerse DHL zijn. We
willen DHL echt een lokaal gezicht geven. Bijna
alle medewerkers komen uit Zoetermeer en dat
schept een band. Als familiebedrijf willen we

het familiegevoel versterken, want samen zijn
we verantwoordelijk voor het succes en daar
investeren wij graag in. Daarom voldoet de
CityHub ook aan alle voorwaarden die
bijdragen aan het welzijn van onze
medewerkers. Zo zijn onze bezorgers nauw
betrokken bij de samenstelling van zestien
nieuwe elektrische Mercedes Sprinters die de
laatste dieselauto’s vervangen. Naast aandacht
voor veiligheid en ergonomie willen we deze
Sprinters uitrusten met een mobiele AED.
Uiteraard krijgen onze bezorgers ook een
reanimatiecursus. Pakketbezorging is de
gewoonste zaak van de wereld geworden en
daar zijn we met de CityHub XL nu optimaal
op voorbereid,” besluit Aron.
VL MAILSERVICE
CITYHUB XL DHL ZOETERMEER

Dé klimaatneutrale CityHub XL.

V.l.n.r. René, Aron en Debby van Leen wethouder Jan Iedema
en CEO DHL Benelux Wouter van Benten.

Zernikestraat 26 (Oosterheem)
2721 KW Zoetermeer
T 079 - 331 82 05
E vanleenservice@gmail.com
W www.dhl.nl

Door de coronapandemie zaten de
afgelopen twee jaar veel mensen
gekluisterd aan huis. Sommigen
konden daar niet goed mee omgaan.
Nauwelijks sporten, ongezonder
eten, meer snacken, stress en
slechter slapen resulteerden in
overgewicht en/of lichamelijke
klachten. Een kwestie van een
ongezonde leefstijl. Inmiddels zijn
alle beperkingen verdwenen en keren
we terug naar het nieuwe normaal.
Heb je lichamelijke klachten en denk
je dat je leefstijl een rol speelt? Kom
dan in actie en maak een afspraak
met leefstijltherapeut Nicole van Riet
van SMC Rijnland Fysiotherapeuten!
“Leefstijl wordt veelal geassocieerd met een
gezonde manier van leven,” vertelt Nicole die
niet alleen (sport)fysiotherapeut maar ook leefstijltherapeut is. “Veel mensen ambiëren een
gezonde leefstijl, maar wat is gezond en hoe
pak je het aan? Sommige mensen komen hier
met langdurige blessures waar ze moeizaam
van herstellen. Hoe komt het dat het lichaam
niet uit zichzelf herstelt? Het is dan goed om de
leefstijlfactoren zoals slaap, voeding, beweging
en psychosociale factoren in kaart te brengen.
Word je veel wakker ’s nachts of sta je niet uitgerust op? Ervaar je veel stress en hoe ga je
hiermee om? Word je sociaal ondersteund door
je omgeving? Kun je goed ontspannen en/of
heb je constant last van spierspanning in je lichaam? Als leefstijltherapeut kijken we dus niet
alleen naar de lichamelijke klachten, maar ook
naar andere aspecten die de klachten kunnen
veroorzaken.”
INDIVIDUELE AANPAK
“Een gezonde leefstijl kun je ruim interpreteren. Topsporters hebben natuurlijk een andere
leefstijl dan amateursporters, ouderen of mensen die een gezin hebben. Daarnaast spelen
het geslacht, man of vrouw en de leeftijd ook
een rol bij de leefstijltherapie. Na de analyse
van je huidige leefstijl zoomen we dus in op
één of meerdere facetten van jouw leefstijl die
weer in balans moeten komen. De vraag:
“Waar zit de disbalans bij jou?” is essentieel

WIL JĲ JE
GEZONDER,
FITTER EN
ENERGIEKER
VOELEN?
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Nicole van Riet

voor de individuele aanpak. Zo kent de leefstijltherapie een stapsgewijs en gepersonaliseerd
karakter dat kan bestaan uit voedingsadvies,
slaapcoaching, bewegingsadviezen, fysieke trainingen, tijd-, stress- en energiemanagement.”
CIRCULAIR PATROON DOORBREKEN
“Vanuit het totaalplaatje dat we in kaart gebracht hebben, kan leefstijltherapie het fysiotherapeutische traject ondersteunen en bijdragen aan het herstel. Wat is het meest haalbare
voor jou? Als we één facet van de uitgebalanceerde leefstijl aanpakken, kan er al een
sneeuwbaleffect ontstaan waardoor klachten
verminderen of zelfs verdwijnen. Onvoldoende
slaap zorgt er bijvoorbeeld voor dat mensen
meer tussendoor gaan snacken of weinig energie hebben om te sporten. Stress en niet goed
kunnen ontspannen zorgen ervoor dat je slechter slaapt. Kortom, alle brandstof aan voeding
die je opneemt, gaat naar het brein i.p.v. naar
het herstel van de blessure. Mensen zitten vaak
vast in een circulair patroon en met behulp van

Pilateslessen

leefstijltherapie en multidisciplinaire samenwerking kunnen we dit patroon doorbreken, zodat jij de controle over je leven en lijf weer terugkrijgt. Wanneer maak jij de eerste stap naar
een gezondere leefstijl?“ besluit leefstijltherapeut Nicole van Riet die in het kader van de
leefstijltherapie ook yoga- en pilateslessen verzorgt voor meer lichamelijke ontspanning, bewustzijn, fitheid en om blessures te voorkomen.

SMC RIJNLAND

Zet je eerste stap naar een gezondere leefstijl!

Yoga

Violiervaart 22
2724 VR Zoetermeer
T 079 - 500 17 92
E info@smc-rijnland.nl
W www.smc-rijnland.nl

Op de hoek van de Plesmanstraat
is sinds januari 2022 Plesman
Autogarage gevestigd. “Het
pand werd in oktober 2021
compleet gestript en omgetoverd
tot een moderne, universele
garage voor zowel de particuliere
als de zakelijke markt. Met
onze speerpunten: service op
maat, betrouwbaarheid en
kwaliteit willen we onze garage,
die voorzien is van nieuwe,
professionele apparatuur, op
de kaart zetten,” vertelt
Ibrahim El Hannay.
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Mimoun Boussajra (l) en Ibrahim El Hannay.

NIEUW IN ZOETERMEER! PLESMAN
AUTOGARAGE PROFILEERT ZICH MET SERVICE
OP MAAT ÉN APK ZONDER AFSPRAAK
Plesman Autogarage is gespecialiseerd in Apkkeuringen en het onderhoud & de reparatie van
personenauto’s, campers, verlengde & verhoogde bak- en bedrijfswagens. “In februari
zijn we erkend door de RDW. Als een auto hier
voor de Apk-keuring binnenkomt, kunnen we
met onze in de vloer verwerkte remmenbank
direct een uiterst nauwkeurige remmendiagnose stellen. Daarnaast kunnen we ook voertuigen op naam zetten, vrijwaringsbewijzen afgeven, voertuigen opnemen in de
bedrijfsvoorraad, kentekenplaten bestellen en
tenaamstelling verzorgen. Klanten kunnen zonder afspraak voor een Apk-keuring komen en
op de uitslag wachten in een comfortabele
wachtkamer. Kleine reparaties voeren we gelijk
uit en anders maken we een nieuwe afspraak
voor reparatie en de gratis herkeuring. Bij een
grote beurt is de Apk-keuring de komende
maanden als openingsactie gratis!”
IN- & EXTERIEURREINIGING
“We reinigen ook het in- & exterieur van de
auto tegen acceptabele prijzen. Poetsen en

Gespecialiseerd in onderhoud & reparatie van campers, verlengde & verhoogde bak- en bedrijfswagens.

GRATIS

APK

cus/ APK keurmeester meer dan 30 jaar
polijsten is namelijk een vak apart. Zo heb ik
ervaring. “Complexe klussen gaan we niet uit
diverse certificaten behaald om de hoogwaarde weg. We staan voor innovatieve en vakkundige reinigings-, beschermings- en polijstprodige oplossingen en gebruiken geavanceerde
ducten van Cartec goed te kunnen toepassen.
Bij een grote service beurt
uitleesapparatuur waarmee we storingen van
Voor het behoud van je autolak is deze dienst
alle automerken kunnen vaststellen. Na een
geen overbodige luxe en daarnaast is het preten overleggen we met de
tig om in een schone auto te rijden.”
 APKdiagnose
ZONDERadviseren
AFSPRAAK
 REPARATIE
EN hanteren
ONDERHOUD
klant. We
dezelfde voorwaarden als
EN alleen
BEDRIJFSWAGENS
merkgarages,
onze prijzen zijn scherERVAAR SERVICE OP MAAT VOOR PERSONENWAGENS
VERLENGD EN VERHOOGD
per. Onze transparante en eerlijke werkwijze
Met deze slogan wil Plesman Autogarage zich
profileren. Zo heeft Mimoun, Eerste autotechni- wordt gewaardeerd, want niemand houdt van
HOUD JE CAMPER IN TOP CONDITIE
verrassingen. Uiteindelijk willen we dat iedere
EN PLAN TIJDIG EEN ONDERHOUDSBEURT
met een glimlach naar huis gaat.”
OF EEN APK klant
BIJ PLESMANAUTOGARAGE
Bij een reparatie kan men gebruikmaken van
een leenfiets of vervangend vervoer. Eventuele
ophaal- en brengservice
Scan
SCAN
ME!me
is ook mogelijk. Plesman
Autogarage is van maandag t/m vrijdag van 9.00
- 18.00 uur en zaterdag
van 9.00 - 17.00 uur
geopend. U bent van
harte welkom bij:
Plesmanstraat 16 | 2722 NV, Zoetermeer | +31(0)797851208
www.plesmanautogarage.nl | info@plesmanautogarage.nl

PLESMAN AUTOGARAGE

We reinigen ook het in- & exterieur van de auto
tegen acceptabele prijzen.

Plesmanstraat 16
2722 NV Zoetermeer
T 079 - 785 1208
E info@plesmanautogarage.nl
W www.plesmanautogarage.nl
(nog in ontwikkeling)

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.
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Wim Overwater

EFFICIËNTE SCREENING RESULTEERT
IN BETROUWBARE HUURDERS!
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

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 informatie 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 huisvestigingsvergunning 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

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!”

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

“Volgens de Zorgverzekeringswet
(ZVW) heeft iedereen in Nederland
recht op zorg uit het basispakket.
Ook thuiszorg zoals persoonlijke
verzorging en thuisverpleging valt
daaronder,” vertelt directeur Hugo
van der Linden van Thuiszorg
Zoetermeer, een kleinschalige
thuiszorgorganisatie die voornamelijk
actief is in Zoetermeer, Benthuizen
Hazerswoude en Berkel en Rodenrijs.
Welk misverstand komt u vaak
tegen? “Veel mensen weten niet dat
er voor de aanvraag van thuiszorg
geen verwijzing van de huisarts
nodig is en dat ze zelf een
thuiszorgorganisatie mogen kiezen.”

ZOETERMEER

Romee, wijkverpleegkundige
Ingrid, mantelzorgster

U BEPAALT ZELF MET WELKE
THUISZORGORGANISATIE U IN ZEE GAAT!
“Als thuiszorg noodzakelijk is, verwijzen huisartsen vaak naar één van de thuisorganisaties
waar zij zaken mee doen, maar dat betekent
niet, dat die thuiszorgorganisatie altijd rekening
houdt met uw wensen,” vervolgt Hugo. “Als
kleinschalige thuisorganisatie met een vast
team gekwalificeerd personeel zijn we net wat
flexibeler dan een grote organisatie. Bij Thuiszorg Zoetermeer staat uw zorgvraag centraal
en houden we rekening met uw voorkeurstijd.
Een vast tijdstip geeft namelijk rust en structuur. Cliënten zijn bij ons geen nummer. Zo bieden we persoonlijke zorg op maat en creëren
we ruimte voor persoonlijke aandacht. Cliënten
zijn namelijk kwetsbaar en afhankelijk van onze
zorg. Daar houden we rekening mee. Verder
zijn we respectvol, betrouwbaar, liefdevol en
geduldig in de omgang.”
OVERSTAPPEN KAN ÉN MAG!
“Wist u dat u eenvoudig kunt overstappen naar

een andere thuiszorgorganisatie als u niet tevreden bent over uw huidige thuiszorgorganisatie? U zit dus nergens aan vast. Redenen om
over te stappen kunnen heel divers zijn. Zo
werken de grote thuiszorgorganisaties vaak
samen met uitzendbureaus. Mensen zien dan
steeds andere zorgverleners waardoor het
lastig wordt om een vertrouwensband op te
bouwen. Wij werken met een vast, eigen team
en dat ervaren onze cliënten, naast het gevoel
dat er echt tijd voor ze genomen wordt, als
zeer prettig. Een bekend gezicht schept
vertrouwen en dat is onze kracht!”
ZORG OP VERSCHILLENDE
MANIEREN INZETTEN
“Standaard is iedereen verzekerd volgens de
Zorgverzekeringswet. Indien noodzakelijk is het
mogelijk om over te stappen naar de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Een groot voordeel van de
WLZ is dat mensen naast persoonlijke verzorging

en verpleging ook begeleiding kunnen krijgen
die we heel breed kunnen inzetten. Zo kunnen
we met iemand een ijsje gaan halen, foto’s
bekijken of het nieuws van de dag doornemen.
Vaak betreft het mensen met dementie,
mensen die uitbehandeld zijn in de psychiatrie
of mensen met vergevorderde somatische
aandoeningen. Deze doelgroep heeft sowieso
meer ondersteuning en extra aandacht nodig.
Uiteraard vragen wij de overstap bij de Commissie Indicatie Zorg (CIZ) aan. Gemiddeld
duurt de aanvraag voor toegang tot de WLZ
zes weken. Als cliënten acute zorg nodig hebben, gaan we direct aan de slag, via de ZVW en
wachten we op toelating tot de WLZ. Met een
WLZ-indicatie is ook plaatsing op een wachtlijst
van een verpleeghuis mogelijk. Op dit moment
is de wachtlijst gemiddeld 1,5 tot 2 jaar en in
die periode kan Thuiszorg Zoetermeer veel
voor u betekenen! Bij ons staat thuiszorg namelijk ECHT centraal!”

Hangelina, officemanager en leerlingverzorgende IG Hugo, directeur en meewerkend voorman.

WIJ ZOEKEN ZORGPERSONEEL
Heb jij hart voor de Zorg? Dan zijn we op zoek naar jou!
Bij indiensttreding is er een auto voor slechts € 15 per maand beschikbaar!
Interesse? Stuur dan je motivatiebrief en CV!

THUISZORG ZOETERMEER
Stephensonstraat 45
2723 RM Zoetermeer
T 079 - 200 20 50
E info@thuiszorgzoetermeer.org
W www.thuiszorgzoetermeer.org

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

DemiSec is op zoek naar een

SECRETARIAATSSERVICE
MANAGEMENT- EN
PROJECTONDERSTEUNING

SECRETARESSE /NOTULIST

VERSLAGLEGGING

28-32 uur
Werk jij al geruime tijd als secretaresse/
notulist en ben je toe aan een andere werkomgeving, nieuwe impulsen en interessante
opdrachtgevers? Dan zijn we op zoek naar jou!
WIJ VRAGEN
• een secretaresse/notulist op hbo-denk en -werkniveau
die ervaring en affiniteit heeft met bestuurlijke/politiek inhoudelijke onderwerpen;
• je bent bekend met juridische en bestuurlijke terminologie;
• het maken van verslagen van vergaderingen of voorbereidingen van algemene
ledenvergaderingen kent voor jou geen geheimen;
• verder ben je representatief, nauwkeurig en proactief;
• je straalt rust uit, kunt goed luisteren en beheerst de Nederlandse taal foutloos in woord en geschrift.
WIJ BIEDEN
• een heel leuk team;
• werken met de nieuwste software;
• mogelijkheid om thuis te werken;
• mogelijkheid om werkdagen te wisselen;
• afwisselend werk;
• uitdagende en interessante onderwerpen.

Herken je jezelf in bovenstaande functieomschrijving
en wil je deel uitmaken van ons team?
Stuur dan direct je motivatiebrief én cv naar Nicolette Bakker:
n.bakker@demisec.nl of bel eerst voor meer informatie!

DemiSec / Industrieweg 82-j / 2650 AD Berkel en Rodenrijs / 010 – 511 04 40 / 06 – 221 31 455 / www.demisec.nl

Iedereen fluitend naar zijn werk, en
dat tot het pensioen. Volgens TIGRA,
een netwerk van bedrijfsfysiotherapeuten in heel Nederland, kan
dat prima. Míts werknemers goed in
hun vel zitten. Steeds meer bedrijven
zien dat de fysieke en mentale
gezondheid van hun werknemers iets
is waar ze zelf een steentje aan bij
kunnen dragen. Pascal, Pedro en
Rene van TIGRA Zoetermeer
vertellen hoe je die investering
dubbel en dwars terugverdient.

ZOETERMEER

Rene, Pascal en Pedro

FLUITEND NAAR JE WERK TOT JE PENSIOEN
“Wist je dat bijna de helft van alle thuiswerkers
met fysieke klachten, zoals rug-, nek-,
schouder- en armklachten, kampt?” vraagt
TIGRA’s bedrijfsfysiotherapeut Pedro Coelho.
“Juist door de afgelopen jaren zijn organisaties
gaan inzien hoe belangrijk vitale medewerkers
zijn. Mensen met een gezonde leefstijl zitten
beter in hun vel, zijn fysiek, mentaal en emotioneel in balans en presteren daardoor beter.
Ontzettend nuttig dus om daarin te investeren.
Wij helpen organisaties ervoor te zorgen dat
werknemers gezond, vitaal en met plezier aan
het werk blijven.”
GRIP OP VERZUIM
Zijn collega, arbeidsfysiotherapeut Rene
Massaar, vult aan: “Mentale klachten zijn op dit
moment een grote reden voor verzuim. Niet
zo gek als je stilstaat bij de pandemie, de lockdowns en het verplichte thuiswerken. Met
gerichte trainingen leren we leidinggevenden
om de signalen te herkennen bij mensen die
moeite hebben om het ‘normale’ leven weer
op te pakken. Pas wanneer je je als bedrijf
bewust bent van de problematiek, en daardoor kunt investeren in de gezondheid van je
medewerkers, krijg je grip op verzuim.”

DE STRESS JAM
Zo organiseerde TIGRA
Zoetermeer een
paar weken
geleden een
‘Stress Jam’ voor
een HR-afdeling. “Met
een virtual reality game
konden we de HR-managers
zelf laten ervaren hoe stress aanvoelt
en wat dat bijvoorbeeld met je hartslag
en ademhaling doet. Dat gaf niet alleen inzicht,
maar bood ook een leidraad om dit in beleid
voor verzuim en gezondheid te verpakken.”
GEZONDE WERKNEMERS
TIGRA heeft meerdere programma’s om ervoor
te zorgen dat werknemers niet alleen mentaal en
fysiek in balans zijn maar ook met plezier werken.
Dat varieert van webinars over dynamisch
thuiswerken tot fysiotherapie op de werkvloer
en interactieve trainingen hoe je om moet gaan
met fysieke belasting in je dagelijkse werk.
ROOD-ORANJE-GROEN
“Onze dienstverlening is gerangschikt in 3
kleuren”, vertelt Pascal Matla, adviseur Arbeid

& Gezondheid. Rood staat voor directe actie in
geval van verzuim. “Wij pakken ziekteverzuim aan met snelle interventies:
een gesprek met de werknemer om erachter
te komen

wat er mis is
en een programma
met fysieke training of
juist ondersteunende coaching op mentaal
gebied. Omdat we korte lijnen hebben met
trainers, diëtistes, psychologen, manueel en
psychosomatisch fysiotherapeuten in het hele
land, kunnen we snel hulp bieden. Een daling
van vijf naar twee procent ziekteverzuim is geen
uitzondering.” Oranje staat voor het
voorkomen van verzuim. “Wij brengen
dreigende uitval bij risicogroepen in kaart en
pakken de problemen aan om verzuim te
voorkomen. Een werkplekonderzoek is hier een
mooi voorbeeld van.” En groen staat voor
duurzame inzetbaarheid. “Daarbij bieden we
onder meer het Preventief Medisch Onderzoek
aan, een goed middel om inzicht te krijgen in
de gezondheid van je eigen organisatie ten
opzichte van de benchmark.”
Benieuwd geworden naar de mogelijkheden
van TIGRA? Maak een vrijblijvende afspraak en
gun ook jouw medewerkers een fluitende route
naar hun pensioen.

TIGRA

Rene Massaar

Pedro Coelho

Baron de Coubertinlaan 31B
2719 EN Zoetermeer
T 079 - 361 62 46
E zoetermeer@TIGRA.nl
W www.TIGRA.nl

“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.

ZOETERMEER

WANNEER CREËER JĲ EEN
GELUKSMOMENT VOOR JEZELF?
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 gloednieuwe, oosters ingerichte schoonheidssalon.

en menstruatiepijnen af te helpen. Kortom,
de Thaise massage resulteert in een optimale
bloedcirculatie en vertraagt ook het verouderingsproces. 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.”

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-

Noy van Well-Chaisri

ZOMERACTIE VAN 5% KORTING

Tegen inlevering van deze bon ontvang je 5% KORTING
op alle beauty- en wellness behandelingen van Sunanthawellness in 2022.

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, kraaienpootjes 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.

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

Die witte sneakers of nieuwe hakken
schoon houden. In het begin lukt het
nog wel, maar na een tijdje wordt het
een hels karwei. Op den duur wordt
de schoen vuiler en vuiler tot je het
paar op een gegeven moment niet
meer aantrekt. Nergens voor nodig!
Ga met je stappers op tijd langs bij
Schoenmakerij Tico!

ZOETERMEER

Tico Roozendal

TICO MAAKT JOUW
SCHOENEN ALS NIEUW!
De revolutionaire stoomreiniger, met de
indrukwekkende naam Scarpa Vapor, staat bij
de vestiging in Oosterheem. Het professionele
apparaat werd door Tico en zijn team ontdekt
op een beurs. Hoe het precies werkt? De
Scarpa Vapor is een speciale machine voor
het reinigen van alle soorten schoenen.
Stoom zorgt ervoor dat het vuil loslaat van
bijvoorbeeld leer of suède en kan de meeste
vlekken verwijderen. En dat voor prijzen
vanaf slechts 25 euro.
Het apparaat maakt jouw schoenen van binnen
en buiten compleet schoon. Door stoom met
een reinigingsmiddel te injecteren en
vervolgens met een speciale borstel te

bewerken, kan de stoomreiniger vuil oplossen
en verwijderen. “Soms zijn schoenen zo vuil dat
we ze in twee etappes moeten reinigen, maar
het resultaat is altijd verbluffend”, vertelt Tico,
terwijl hij de stoomreiniger demonstreert. “We
willen de schoen als nieuw krijgen. Ideaal voor
als bijvoorbeeld dure schoenen die vies zijn
geworden na een avondje stappen en weer
een tijdje de kast ingaan.”
Naast de stoomreiniger heeft de Scarpa Vapor
ook een droogkast. De schoenen worden
daarin op een veilige manier gedroogd en
tegelijkertijd gedesinfecteerd. Hete lucht zorgt
ervoor dat de schoenen snel drogen en dat leer
zacht blijft. De ingebouwde ozonlamp zorgt
voor eliminatie van bacteriën en laat zelfs nare
geurtjes verdwijnen.
ONDERHOUD
Wij hebben alles om de mooie schoenen van
onder meer Greve, Van Bommel en Van Lier
in topconditie te houden. Deze onderhoudsproducten zijn alleen in dit filiaal te krijgen.
Natuurlijk hebben we ook voor gewone
schoenen verschillende steunzolen, binnenzolen en schoenbedzolen. Datzelfde geldt voor
wandelschoenen en damesschoenen. We
kunnen zelfs dameslaarzen laten innemen of
juist breder laten maken. De laars kunnen we
zo speciaal op maat maken.”
OVERAL VETERS
Tico is bovendien gespecialiseerd in veters,

voor schoenen van dure merken, sneakers en
kinderschoenen. “Ik heb van alles. Veters met
lichtjes erin, leren veters, stretchveters, satijnenveters. En natuurlijk in veel verschillende
kleuren. Ook heb ik grote rollen veters, zodat
ik ze precies op maat kan knippen en je nooit
meer veel te lange of te korte veters hebt.”
Is jouw veter al kapot? Tico kan het uiteinde
weer maken met een nieuwe veterpink, in vier
verschillende kleuren.
Naast allerlei soorten veters vind je in de
knusse schoenmakerij in de Passage ook een
nieuwe lijn leren portemonnees en riemen. Ook
laatstgenoemde kunnen op maat gemaakt
worden. De bekendste schoenmaker van
Zoetermeer kan ook naamplaten leveren en
sleutels laten bijmaken. “Die worden gemaakt,
terwijl de klant wacht. Een gewone sleutel,
autosleutel, puntjessleutel, met of zonder
certificaat.”

SCHOENMAKERIJ TICO
STADSHART 7 DAGEN PER WEEK OPEN!

Paardrijlaarzen knappen we ook op.

Vestigingen: Westwaarts,
Luxemburglaan en Oosterheemplein.
T 079 - 360 80 96
W www.schoenmakerijtico.nl

Een zonnige Zoetermeerse zomer en
Just Notarissen als beschermende factor!
Het leven kan alle kanten op!

JUST Notarissen
Albert Einsteinlaan 50 - 2719 ER Zoetermeer - 079 323 97 61 - www.justnotarissen.nl

COLUMN MONIQUE DE OUDE

BOX 3-AANSLAG 2017, 2018:
GEEN BEZWAAR GEMAAKT,
GEEN GELD TERUG?
Op 20 mei jl. heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over de situatie van belastingplichtigen, die geen bezwaar
hebben gemaakt tegen de box 3-heffing en dus niet meelopen in de massaal bezwaarprocedure. In de pers is
geconcludeerd, dat de Belastingdienst niet verplicht is teveel betaalde belasting terug te storten naar die groep. Dat
is te kort door de bocht. Volgens de Hoge Raad is de Staatssecretaris van Financiën niet verplicht om via ambtshalve
verminderingen aan de niet-bezwaarmakers rechtsherstel te verlenen. Dit oordeel is niet alleen terecht, maar was
ook verwacht. De Hoge Raad heeft echter niet geoordeeld over de rechtsvraag of ook zonder een ambtshalve
vermindering de Staat niet toch verplicht kan zijn om onrechtmatig geheven belasting terug te betalen.
COMPENSATIE VOOR BEZWAARMAKERS

Het is niet zo dat alle box 3-belasting aan
bezwaarmakers over de jaren 2017 en 2018 zal
worden terugbetaald. Degenen, die een
werkelijk rendement hebben behaald groter
dan 4% van hun totale vermogen, zullen niets
terugkrijgen. Voor diegenen, die minder dan
4% rendement hebben behaald, wordt gekeken
naar de verhouding spaargeld, overige
bezittingen en schulden.

NIET-BEZWAARMAKERS

De Hoge Raad heeft in het arrest van 20 mei jl.
alleen beslist dat binnen het kader van het
bestuursrecht op grond van de Wet IB 2001
en de Algemene wet inzake Rijksbelastingen
(AWR) de inspecteur niet verplicht is om
een besluit te nemen tot een ambtshalve
vermindering van de aanslag IB. Dit omdat
sprake is van nieuwe jurisprudentie, die niet
zou gelden voor reeds vaststaande aanslagen,
tenzij dit door de Minister van Financiën
alsnog wordt bepaald.
Hiermee is de zaak wat ons betreft echter
niet over. Alleen al om praktische redenen,
de Staatssecretaris wil procedures voor de
burgerlijke rechter voorkomen en heeft ook
weinig zin in een situatie, waarbij voortaan
elke belastingbetaler elk jaar bezwaar zal
maken in de hoop dat er vijf jaar na het
indienen van de aangifte alsnog te veel
geheven belasting zal worden gecompenseerd.

EVRM. Het zou, naar ons idee, onredelijk zijn
om de heffing bij de groep niet-bezwaarmakers
in stand te laten. De burger mag er immers op
vertrouwen dat de wetgeving deugdelijk is en
zo niet, dat een dergelijke tekortkoming wordt
hersteld.

WAT KAN ER NU WORDEN GEDAAN?

Controleer de aanslagen vanaf 2017: staan
deze vast of zijn er nog mogelijkheden om de
onherroepelijkheid van de aanslag ter discussie
te stellen? Bijvoorbeeld loopt er nog een
bezwaar inzake een box 1-post en kan daarin
alsnog het box 3-element aan de orde worden
gesteld. Dit kan bijvoorbeeld door de fiscale
toerekening tussen fiscale partners (2.17 IB
2001) ter discussie te stellen. Dit laatste kan
ook wanneer voor één van de fiscale partners
de aanslag wel vaststaat en voor de ander nog
niet.
Ook wanneer sprake is van het voornemen van
de Belastingdienst tot het opleggen van een
navorderingsaanslag, is de aanslag IB over dat
betreffende jaar nog niet onherroepelijk en is

BEROEP OP ALGEMENE BEGINSELEN
VAN BEHOORLIJK BESTUUR
Feit is, dat met het kerstarrest is komen vast
te staan, dat de box 3-wetgeving in strijd is
met het ongestoord recht op eigendom en
discriminatieverbod, zoals vastgelegd in het

Mr Monique de Oude

er, in beginsel, middels bezwaar tegen de
navorderingsaanslag ook bezwaar tegen het
box 3-element van de aanslag mogelijk.

OVERHEID PLEEGDE
ONRECHTMATIGE DAAD

Als de Staatssecretaris volhardt in het niet
bieden van rechtsherstel aan de groep nietbezwaarmakers, dan is bij het ontbreken van
een rechtsgang bij de bestuursrechter, de weg
naar de civiele rechter open.
Er is sprake van belastingheffing, waarvoor
een wettelijke grondslag ontbreekt, door
de strijd met het eigendomsrecht en
discriminatieverbod. De Staat heeft
onrechtmatig gehandeld en er zou alsdan
sprake kunnen zijn van een vordering tot
schadevergoeding bij de (gewone) civiele
rechter. De te vorderen schade is de teveel
betaalde box 3-heffing afgezet tegen de
compensatie, die bezwaarmakers krijgen.

TOT SLOT

Gegeven het feit dat de zaak juridisch, naar
verwachting, nog allerminst is beslist, is het
aan te raden tegen aanslagen over de jaren
na 2017, die nog openstaan en waartegen
nog bezwaar mogelijk is, bezwaar te maken
en anders een verzoek tot ambtshalve
vermindering in te dienen. Voorts is het
verstandig om voor het eind van dit jaar (in
verband met de wettelijke termijn van vijf jaar),
inzake IB 2017 een verzoek tot ambtshalve
vermindering in te dienen.
In de komende maanden zal er meer
duidelijkheid komen, hetzij door collectieve
procedures, hetzij door nadere berichtgeving
van de Staatssecretaris. Wordt dus vervolgd.

Baron de Coubertinlaan 6, 2719 EL Zoetermeer
Correspondentieadres:
Postbus 289, 2700 AG Zoetermeer.
079 - 342 85 55 • wijnkamp@keulers.nl • www.keulers.nl
Het telefoonnummer van de advocatenlijn is 06 - 124 125 93.
De dienstverlening omvat fiscale- en juridische dienstverlening. Tax-planning op het gebied van inkomstenbelasting vennootschapsbelasting, successierecht, btw en overdrachtsbelasting is een belangrijk onderdeel. Verder wordt deze dienstverlening geïntegreerd met adviezen op juridisch en financieel gebied. Waar nodig kunnen zowel op gebied van belastingrecht en bestuursrecht alle juridische
procedures gevoerd worden tot in hoogste instantie.

Kom langs in
onze showroom!

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

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

GESCHIKT
VOOR
E-BIKES

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

€ 369,00

Hapro Traxer 6.6

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

Vanaf: €

349,00 *

Meest verkocht!

GESCHIKT
VOOR
E-BIKES

€ 319,00

Hapro Traxer 8.6

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

Vanaf: €

395,00 *

Inhoud van 530 liter!

Hapro Trivor 560

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

Prijs: €

499,00

Ook verkrijgbaar in 440 en 640 liter

*getoonde prijs is van de uitvoering in zilvergrijs

Bestel online of kom langs in onze winkel!
Prijzen geldig t/m 31 juli 2022

20% KORTING
OP ALLE ATERA DAKDRAGERS

ALTIJD DE LAAGSTE PRIJS!
ALTIJD INCLUSIEF MONTAGE
RUIME VOORRAAD
PASSEN, METEN EN KIJKEN IN
ONZE SHOWROOM
 KOM LANGS VOOR EEN ADVIES OP MAAT
 VOLLEDIGE ASSORTIMENT TE BEKIJKEN OP
WWW.REMTO.NL
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Efectis is met meer dan 247 medewerkers de grootste organisatie gericht op
brandveiligheid in Europa.

PROJECTLEIDER BRANDWERENDHEID
Hoe lang kan een wand, deur, dak of een doorvoering vuur, straling en warmte tegenhouden. Dit is de centrale vraag van een projectleider brandwerendheid. Als projectleider
brandwerendheid test en classificeer je op basis van Internationale normen bouwkundige
elementen om vast te stellen waar deze producten toegepast mogen worden.
Deze unieke werkzaamheden kun je voornamelijk in de praktijk leren en daar nemen we bij
Efectis de tijd voor. Je begint door met eenvoudige projecten mee te draaien, testen bij te
wonen en de theorie te bestuderen. Daarna ga je aan de slag met je eerste eigen projecten,
zelfstandig klantvragen beantwoorden en offertes uitbrengen. In een periode van ongeveer
1 jaar kun je zelfstandig aan de slag en bouw je een eigen netwerk op.
WAT JE ALS PROJECTLEIDER DOET
• Van begin tot het eind verantwoordelijk
voor projecten met betrekking tot brandwerendheid
• Het aanspreekpunt zijn voor klanten.
Je geeft advies, beantwoord vragen en
maakt een testvoorstel inclusief begroting
• Zorgen voor een goede werkvoorbereiding, planning en je zorgt dat de collega’s
in de hal hun werk veilig kunnen doen
• Begeleiden van de opbouw van proefstukken en je bent aanwezig bij de brandwerendheidsproeven
• Schrijven van rapporten over de uitkomst
van de testen
ALS PROJECTLEIDER HEB JE
• Een technische opleiding op hbo- of wo
opleiding afgerond
• Een passie voor techniek maar projecten
leiden vind je misschien nog wel mooier
• Ruimtelijk inzicht en ervaring met het
lezen van technische tekeningen
• Goede communicatieve vaardigheden
• Je houdt overzicht en schakelt makkelijk
met verschillende partijen

• Interesse in brandveiligheid
• Je spreekt en schrijft goed Nederlands en
Engels
ALS PROJECTLEIDER KRIJG JE
• Een marktconform salaris
• 8% vakantiegeld
• 33 vakantiedagen
• Tegemoetkoming in de reiskosten
• De mogelijkheid tot ziektekostenverzekering met collectieve kortingen
• Een goede pensioenregeling
• Laptop
• Mobiele telefoon
Ben jij onze nieuwe collega?
Stuur dan je CV naar Michiel Klijn
michiel.klijn@efectis.com
Wil je meer weten?
Neem contact met ons op door te bellen
naar 088-3473 761 of 06-13147183

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

ZOETERMEER

DRESSCODE BIEDT
BETAALBARE
DAMESMODE
De kracht van de kledingcollectie ligt volgens
Esli in het feit dat niet alleen constant op de
laatste mode, maar ook op de weerverwachting
wordt ingespeeld. Hierdoor weten de klanten
altijd wel iets van hun gading te vinden. Esli
vervolgt: “Drie keer per week vullen wij onze
winkels aan met nieuwe kleding, accessoires,
jassen, sjaals, tassen en schoenen. Hou onze

facebookpagina Dresscode Fashion Stores in
de gaten, want wij posten regelmatig leuke
foto’s van ons team met nieuwe kleding aan.”
Dresscode heeft ook een uitgebreide collectie
jeans en broeken, van hoog model tot lager
vallend, in de maten 34 t/m 48, altijd geprijsd
rond 30 euro. Doorgaans is alles in de winkel
niet duurder dan 35 euro, of het nu gaat om

kleding, tassen, schoenen of accessoires. “We
hebben een enorme collectie betaalbare damesmode; van een trendy rokje tot een leuk
colbertje en dit voor alle leeftijden”. Ook dames met een maatje méér zijn bij Dresscode
aan het goede adres. Naast een mooie collectie is onze klantvriendelijkheid minstens zo
goed. Esli is trots op zijn team. “We doen het
tenslotte met z’n allen”, aldus Esli.

DRESSCODE FASHION
Nathaliegang 128 A, 2719 CS Zoetermeer
(tegenover Jumbo / naast Blokker)
079 - 360 85 41
Dresscode fashion stores
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Dennie van Herwijnen

WANDELEN BEGINT BĲ WANDELSPECIAALZAAK VAN HERWĲNEN
Wandelen heeft de laatste tijd letterlijk een enorme opmars gemaakt. Een grote groep mensen heeft inmiddels ook ontdekt
dat bij wandelen meer komt kijken dan alleen een paar stevige schoenen. Wandelspeciaalzaak Van Herwijnen is dé specialist
in de regio als het gaat om wandelen en alles wat daarbij komt kijken. Met een zeer uitgebreid wandelassortiment,
vakkundig advies en begeleiding, en een prima service hét adres voor al uw wandelvragen.
Wandelspeciaalzaak Van Herwijnen is gevestigd
in de historische Dorpsstraat in Zoetermeer.
Nog altijd op dezelfde locatie waar de familie
sinds 1891 van generatie op generatie actief is
in de detailhandel. Elke keer van vader op
zoon, maar wel steeds met een andere invulling
qua assortiment en/of branche en altijd met als
motto: de klant staat centraal.
DE KLANT STAAT CENTRAAL
En dat is precies wat u zult ervaren zodra u de
winkel binnenstapt. “Onze enthousiaste en
betrokken medewerkers bieden u echte
service door met interesse te luisteren naar uw
vraag”, vertelt eigenaar Dennie van Herwijnen
enthousiast. “Samen helpen wij u aan het
product of de tip die voldoet aan uw
verwachtingen en eisen.” Een simpele
schoenmaat zegt bijvoorbeeld niet zoveel.
“Elke voet is anders”, legt Van Herwijnen uit.
“Daarom worden bij ons altijd eerst beide
voeten opgemeten.” Pas als de juiste maten en
vorm van de voet in kaart zijn gebracht kunnen
de juiste schoenen gepast worden. En dat zijn
er genoeg. Wandelspeciaalzaak Van Herwijnen
heeft gemiddeld zo’n 750 paar op voorraad.

om cadeau te geven aan een wandelaar die
denkt dat die alles al heeft. Voor het gehele
assortiment maakt Wandelspeciaalzaak Van
Herwijnen bewuste keuzes qua inkopen en
bedrijfsvoering op het gebied van duurzaamheid en arbeidsomstandigheden in productielanden.

Het assortiment omvat werkelijk alles wat met
wandelen te maken heeft. Bijvoorbeeld een
keur aan sokken in verschillende diktes,
hoogtes, kleuren en soms zelfs toegespitst op
specifieke wandelproblemen. Verder
accessoires zoals wandelstokken, navigatie,
drinkflessen en verrekijkers. Ook voor de juiste
kleding, jassen, tassen of rugzakken bent u aan
het juiste adres. Nieuw in het assortiment is de
CleanWalk wandelstok. Een wandelstok en
prikker ineen om wandelen leuker en de natuur
afvalvrij te maken. Tot slot veel wandelgerelateerde hebbedingetjes die ook leuk zijn

WANDELPROBLEMEN OPLOSSEN
Sommige mensen ervaren ongemakken tijdens
het wandelen zoals blaren of knellende
schoenen. Ook voor al uw wandelproblemen
kunt u bij Van Herwijnen terecht. “Leg uw
probleem aan ons voor”, nodigt Van Herwijnen
uit. “Samen met u gaan we op zoek naar de
juiste tip of oplossing zodat u weer optimaal
kunt genieten van een lekkere wandeling.”
Als ‘Vriend’ van de wandelspeciaalzaak spaart u
eenvoudig uw eigen korting bij elkaar en
ontvangt u de nieuwsbrief. Kunt u niet wachten
om weer te wandelen? In de winkel zijn gratis
wandelroutes af te halen. Zo ontdekt u op
sportieve manier Zoetermeer en de omgeving.
Wandelspeciaalzaak Van Herwijnen.

WANDELSPECIAALZAAK
VAN HERWIJNEN
Dorpsstraat 66, Zoetermeer
T 079 - 316 35 51
W www.wandelspeciaalzaak.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 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?
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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

