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Het zijn opmerkelijke tijden in
fietsland. Service en communicatie
zijn nóg belangrijker geworden.
Laat dat maar aan Maurice Lieshout
en zijn team van Bike Totaal Thijs
Brand over! Ondanks de gekte op
de markt kan deze fietsenwinkel
wél fietsen uit voorraad leveren.
Juist nu is het cruciaal om jezelf te
blijven onderscheiden!
Dion Hoekstra, verkoopadviseur

LEKKER IN DE
ZOMERVAKANTIE EROP UIT!

VEILIG INKLAPBAAR
EN EENVOUDIG
TE MONTEREN EN
TE GEBRUIKEN

UEBLER F24,
DE LICHSTE EN
COMPACTSTE
FIETSENDRAGER

Thule EasyFold XT 2 fietsendrager
voor op de trekhaak is een volledig
opvouwbare, compacte en gebruiksvriendelijke fietsendrager voor op
de trekhaak voor een breed scala
aan fietsen en e-bikes. Het laden van
zware fietsen gaat moeiteloos met
de optionele oprijgoot. Deze fietsendrager is kantelbaar waardoor je
zelfs met de fietsen erop volledig
toegang hebt tot de kofferbak. Vouw
de fietsendrager tot een compact
formaat en berg hem op in de
kofferbak. Voor ongebruikelijke fiets
geometrieen heeft thule een optionele frame adapter zodat elke fiets
mee kan. Wilt u de fietsendrager
testen kom dan langs bij Thijs Brand.

Deze fietsdrager is niet kantelbaar,
gewicht 12 KG en gemakkelijk te
monteren. De fietsendrager wordt
verticaal op de kogel geplaatst en
vervolgens gekanteld en vergrendeld. Genoemde vergrendeling
werkt dus zonder hefboom en maakt
montage heel erg eenvoudig. Een
ideale vergrendeling wanneer je over
minder kracht beschikt. Veel mogelijkheden om gemakkelijk de fietsen
op de fietsendrager te plaatsen door
de gemakkelijk te verplaatsen framehouders op de brede U-beugel op
de fietsendrager. Optioneel te verkrijgen, opbergtas en oprijgoten.
Vouw afmeting: 61 x 20 x 60 cm,
maximaal draaggewicht 60kg

Vouwafmeting
63 x 31 x 69 cm
Nu van € 819,95

voor € 689,00
Actie geldig t/m 30 juli 2022
2

Scan deze qr voor
instructie montage

Nu voor € 539,00

De uebler is tevens ook in
een kantelbare uitvoering
te koop (i21) hiervan is
het gewicht 13 KG en deze
kost € 729,00

Scan deze qr voor
instructie montage

Maurice Lieshout

VIJF JAAR GARANTIE
Een voorbeeld van iets extra’s dat
Bike Totaal Thijs Brand biedt, is de drie
jaar aanvullende garantie. Bij aanschaf
van een elektrische fiets krijg je in plaats
van de standaard 2 jaar fabrieksgarantie,
nog eens 3 jaar erbij vanuit Bike Totaal.
“Zo loop je in de eerste jaren nooit tegen
onverwachte kosten aan, zoals een
kapotte accu. Een nieuwe accu kost
tussen de 500 en 800 euro. Het enige
wat daar tegenover staat is één keer per
jaar een onderhoudsbeurt om gebreken
vroegtijdig te herstellen. Een soort
APK-keuring. Zo blijft je fiets in orde en
rij je veel veiliger en comfortabeler.”
DOE EEN PROEFRIT
Een proefrit op een van de vele nieuwe
fietsen, elektrische fietsen, kinderfietsen
en tweedehands fietsen is altijd mogelijk.
“We hebben verschillende merken, zodat
men goed kan vergelijken welke fiets het
beste past. Een fiets is net als een schoen,
die moet goed passen.”
Van Stolberglaan 45-47
2713 ES Zoetermeer
079 - 820 02 95
zoetermeer@thijsbrand.nl
www.thijsbrand.nl

SMC Rijnland Fysiotherapeuten is een centrum voor multidisciplinaire zorg en orthopedische
revalidatie. Met een andere kijk op fysiotherapie is SMC Rijnland Fysiotherapeuten uiterst succesvol
in Leiden en Zoetermeer. Persoonlijke aandacht resulteert in de meest effectieve multidisciplinaire
aanpak, behandeling en begeleiding. Continu zijn we op zoek naar nieuwe, betere behandelmethoden en innovatieve samenwerkingsverbanden. Spreekt dat jou aan?

BEN JIJ DE (WAARNEMEND) FYSIOTHERAPEUT
DIE ONS PROFESSIONELE ÉN GEZELLIGE
TEAM IN ZOETERMEER KOMT VERSTERKEN?
Op dit moment zijn meerdere collega’s
op zwangerschaps- en kraamverlof.
Daarom zijn we op zoek naar een
(waarnemend) fysiotherapeut met of
zonder specialisatie voor 15-20 uur
vanaf augustus ‘22 tot april ’23 met de
mogelijkheid tot verlenging en/of een
vast contract. Na overleg plannen we
het werkschema in. Wil je alvast kennismaken met enkele collega’s?
SENNE
MANUEEL THERAPEUT
“Tijdens het geven
van snowboardlessen
raakte ik gefascineerd
door de werking van
het menselijk lichaam
en het revalidatieproces
na blessures. Zo werd
ik kinesitherapeut, de Belgische naam
voor fysiotherapeut. In 2018 verhuisde ik
naar Nederland en startte ik bij het
kleine, gezellige team van SMC Rijnland.
Vervolgens heb ik me gespecialiseerd in
manuele en sportgerelateerde klachten.
Een kwestie van kansen krijgen. Na een
avontuur in Zwitserland werd ik weer met
open armen ontvangen. Je bent ook van
harte welkom in ons fijne team!”
NICOLE
LEEFSTIJLTHERAPEUT
“Gepassioneerd,
laagdrempelig,
enthousiast en echte
aandacht voor de
cliënten. Zo zou ik
SMC Rijnland in
een notendop willen
omschrijven. Elke dag ga ik met plezier
naar m’n werk door de open sfeer. Er is
ruimte voor individuele ontwikkeling en
de onderlinge samenwerking staat garant
voor de best passende zorg voor onze
cliënten. Die sfeer en werkwijze geven
mij een goed gevoel. Ik ben dan ook
trots op het feit dat ik deel uitmaak van
ons professionele en supergezellige
team.”

LISA
MANUEEL EN
LONGTHERAPEUT
“Sinds vier jaar werk
ik met veel voldoening
én plezier bij SMC
Rijnland. Wat maakt
deze praktijk nou zo
bijzonder? Er is altijd
ruimte voor ontwikkeling. Welke
richting vind jij als fysiotherapeut nu echt
interessant? Daar kom je zeker achter,
omdat je werkt in een team met alle
denkbare specialisaties op het gebied
van fysiotherapie. Je kunt voortdurend
met elkaar overleggen, van elkaar leren
en met elkaar lachen, want de onderlinge
sfeer is fantastisch. Ik zit hier absoluut op
mijn plek en misschien jij binnenkort ook!”
SANDRA
MANUEEL, ECHO EN
EPTE-THERAPEUT
“Sinds vier jaar ben ik
hier werkzaam en in die
periode heb ik me
gespecialiseerd in de

manuele therapie. SMC Rijnland bied je
kansen en investeert graag in jouw
passie. We willen namelijk zoveel
mogelijk specialistische zorg aanbieden.
Zo heb ik ook nog de opleiding tot echoen EPTE-therapeut mogen volgen. De
kansen op ontwikkeling van jouw
kwaliteiten zijn dus volop aanwezig.
Daarnaast is er veel ruimte voor
gezelligheid en dat maakt het werken
bij SMC Rijnland uiterst prettig. Kom
gewoon eens langs om sfeer te proeven!”

Voel jij je aangesproken en wil
je deel uitmaken van ons gezellige
team? Stuur dan je sollicitatiebrief
mét CV naar Muriel van Iperen:
muriel@smc-rijnland.nl. Tot snel!

Violiervaart 22, 2724 VR Zoetermeer
079 - 500 17 92, info@smc-rijnland.nl
www.smc-rijnland.nl
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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
haar- en/of hoofdhuidaandoening?

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
BEN JE OP ZOEK NAAR EEN ANDER MERK VOOR JE SALON
OF WIL JE GEWOON EENS WAT ANDERS PROBEREN?
INFORMEER
EENS NAAR
LAKMÉ!

aan vast. Zo nemen we de eerste drempel weg en hopen we het vertrouwen te
winnen. Voor ieder haarverliesprobleem
is er namelijk een oplossing.”
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.”
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.”
Dijkmanschans 198
2728 GK Zoetermeer
079 - 331 2993
www.haarhuisvantongeren.nl
zoetermeer@haarhuisvantongeren.nl

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

•
•
•

Sander van Tongeren

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
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Lobke van Tongeren

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

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 500 m² 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.

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 HOMEvloerverwarmingsystemen. 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

Mark van Es

je niet met meerdere partijen te maken,
maar heb je slechts één aanspreekpunt.”

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.
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

EXTRA SERVICE
Dit is niet het enige waarin HOME
INTERIOR CONCEPTS zich onderscheidt.
Een ander voordeel is dat onze
specialisten altijd eerst de locatie
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.
Van Leeuwenhoeklaan 8A
Zoetermeer
079 - 234 07 77
info@homefloorstore.nl
info@homewoonconcepten.nl
www.homefloorstore.nl
www.homewoonconcepten.nl

Kanaaldijk 32B
Waddinxveen
0182 - 23 99 99
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Waar moet je beginnen als je een huis wil
kopen of verkopen? Je googelt op
‘makelaar’ en ‘Zoetermeer’ en een waslijst
aan makelaarskantoren komt tevoorschijn.
Ga je dan voor een bekende naam of kies
je voor een frisse wind? Voor dat laatste
moet je bij Sabine Mos van het
verfrissende Mos Makelaardij zijn!
Sabine Mos

FRISSE WIND IN MAKELAARSLAND
PERSOONLIJKE AANPAK VAN SABINE MOS MAAKT HET VERSCHIL!
PERSOONLIJKE TOUCH
Juist met persoonlijke benadering maakt
Sabine het verschil. Door eerlijk en oprecht te werk te gaan, doet zij alles voor
haar opdrachtgevers. “Mijn enthousiasme
wil ik overbrengen op de persoon die
komt bezichtigen, zodat diegene echt
een beleving en gevoel bij het huis
krijgt.” Ze heeft al ontelbare keren een
huis aangekocht of verkocht en weet als
geen ander hoe belangrijk die stap in je
leven kan zijn. Sabine woonde meer dan

30 jaar in Zoetermeer en inmiddels
alweer 3 jaar in Moerkapelle. Ook dat
speelt een belangrijke rol in haar advies
bij het aankopen of verkopen van een
woning. “Het helpt enorm als je de
omgeving goed kent en een netwerk
hebt opgebouwd, zoals ik.”

of verkopen is een emotioneel proces.
In tegenstelling tot een groot makelaarskantoor ben ik het enige aanspreekpunt
tijdens het gehele traject. Je kunt al je
vragen bij mij kwijt. Ik doe er alles aan
om mijn klanten volledig te ontzorgen
tijdens het aankoop- of verkooptraject.”

EMOTIONEEL PROCES
Het heeft dus veel voordelen om Mos
Makelaardij in te schakelen in plaats van
een gevestigde naam. “Een huis aankopen

06 - 148 56 024
info@mosmakelaardij.nl
www.mosmakelaardij.nl
mosmakelaardij
mosmakelaardij

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

7

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!

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.”

STADSHART 7 DAGEN PER WEEK OPEN!
Vestigingen: Westwaarts, Luxemburglaan
en Oosterheemplein
Paardrijlaarzen knappen we ook op.

T 079 - 360 80 96
www.schoenmakerijtico.nl

Ook een pagina in het magazine of de krant Mijn Zaak Zoetermeer? Neem dan contact op met Koren Marketing Communicatie, Dick Koren T 06 - 537 932 27 • E info@mijnzaakzoetermeer.nl •
MijnZaakZoetermeer
Fotografie: Odynsocialmedia.com Tekst: Adrie Urgert, Silvester van der Hansz, Angela Puggioni • Oplage 20.000 ex. • 9e jaargang • 2022
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm, of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch,
door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever sluit ieder aansprakelijkheid van schade als gevolg van druk- en zetfouten uit.

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

Yvonne Schouten is al bijna 25 jaar gediplomeerd en
gecertificeerd natuurkundig specialist. Binnen “YouYou,
heel jezelf” helpt ze mensen om de helende eigenschappen
van hun lichaam weer te activeren.
Of het nou gaat om bijvoorbeeld
klachten als stress, vermoeidheid,
angsten, allergieën, menopauze,
hoofdpijn...

Yvonne Schouten (r)

Niet lekker in je vel of vage klachten?
Yvonne van YOUYOU kan je helpen!
“Vervelend hè al die ongemakken? Ik
help je om je weer beter te voelen!”,
legt Yvonne uit. Yvonne heeft een
brede kennis en werkt onder andere op
basis van Kinesiologie/Touch for Health,
Bachbloesemremedies, Reflexologie,
Quantum Touch en Access Bars.
“Ik test ook allergieën volledig uit met
behulp van mijn testdozen met hierin
600 verschillende productstoffen. Ook
kan ik het lichaam desgewenst door
die producten in balans zetten”.

Heb je ‘vage’ klachten, waarmee je niet
echt goed terecht kunt bij de reguliere
gezondheidszorg? Maak dan vandaag
nog een afspraak met Yvonne, om je
morgen beter te voelen!
NIEUW: ACCES BARS BEHANDELING
Yvonne is nu ook volledig gecertificeerd
Acces Bars Practioner. “Access Bars zijn
32 drukpunten die op het hoofd zitten”,
legt Yvonne uit. “Door de drukpunten
zachtjes aan te raken word je in staat
gesteld om je oude overtuigingen, emo-

Passie voor catering. Zo zou je de visie van
Cater & Co kort en krachtig kunnen typeren.
De drijvende krachten achter het cateringbedrijf, Marvin en Claudia Wijnants, zetten
zich al twintig jaar met hart en ziel in voor
particulieren en bedrijven in Zoetermeer
en omstreken. Het succes van het cateringbedrijf is niet ongemerkt gebleven. Goede
wijn behoeft immers geen krans.

ties, ideeën en gedachten los te laten.
Zie het als een ‘delete-knop’. Door die
oude blokkades weg te halen is er weer
plek voor de ‘oorspronkelijke’ You!”
Fijn om te weten: de consulten worden
door diverse zorgverzekeraars vergoed!
079 – 342 7309
info@youyouheeljezelf.nl
www.youyouheeljezelf.nl
Gecertificeerd door StichtingGezondzorg en BATC

EEN ZOMER VOL
GEZELLIGHEID

WANNEER ZET CATER & CO
DE KROON OP JOUW FEESTJE?
BBQ MET KOK
“Eindelijk het feest kan beginnen!”,
vertelt eigenaar Marvin Wijnants
van Cater&Co catering met passie
enthousiast. “En wat is er dan niets
leukers om je handen vrij te hebben
voor je gasten? Wij ontzorgen
jouw feest met verschillende BBQarrangementen vanaf 22,50 euro p.p..

Alle arrangementen zijn inclusief kok,
barbecue op gas, borden, bestek,
tent en buffettafels. Kijk op mijn
website www.caterenco.nl voor alle
mogelijkheden. En laat je verrassen!”

Claudia
en Marvin

Perengaarde 5
2723 AT Zoetermeer
06 - 24 99 20 45
info@caterenco.nl
www.caterenco.nl
caterencocateringmetpassie
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Specificaties kluis:
Buitenmaat 200x310x200 mm
Binnenmaat 196x306x133 mm

*

DE DE
BEVEILIGINGS
BEVEILIGINGS
SPECIALIST
SPECIALIST

*scherm ook in wit leverbaar

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

Meerpuntsluiting

nu €nu
1499,€ 1499,-

compleet met veiligheidsschild en
sluitkommen

voor

Inclusief
Inclusief
montage
montage

+ gratis
+ gratis
kluis:
kluis:

€ 349,-

Inclusief montage

de Filex
deSB
Filex
safe
SBbox
safe1 box 1
met code
met slot
code
t.w.v.
slot €t.w.v.
69,00
€ 69,00
(zolang
(zolang
de voorraad
de voorraad
strekt)strekt)

*

*

Specificaties
Specifikluis:
caties kluis:
Buitenmaat
Buitenmaat
200x310x200
200x310x200
mm
mm
Binnenmaat
Binnenmaat
196x306x133
196x306x133
mm
mm

*scherm
*scherm
ook inook
wit in
leverbaar
wit leverbaar

U kunt bij ons o.a. terecht voor:

Meerpuntsluiting
Meerpuntsluiting

compleet
met veiligheidsschild
met veiligheidsschild
en
en • Elektronische sluitsystemen
• Kluizen
•compleet
Veiligheidssloten
sluitkommen
sluitkommen
• Sleutels
•voor
Intercom
systemen
• Veiligheidsschilden met kerntrek beveiliging
voor €
349,€ 349,Inclusief
montage
montage
• Cilinders
•Inclusief
Meerpuntsluitingen
• Enz. enz.
• Alarmsystemen • Mechanische Sluitsystemen

U kunt
U kunt
bij ons
bijo.a.
ons terecht
o.a. terecht
voor:voor:

•
•
•
•

Kluizen
• Kluizen
•
Sleutels
• Sleutels
•
Cilinders
• Cilinders
•
Alarmsystemen
• Alarmsystemen •

Veiligheidssloten
• Veiligheidssloten
• Elektronische
• Elektronische
sluitsystemen
sluitsystemen
Intercom
• Intercom
systemen
systemen
• Veiligheidsschilden
• Veiligheidsschilden
met kerntrek
met kerntrek
beveiliging
beveiliging
Meerpuntsluitingen
• Meerpuntsluitingen
• Enz.• enz.
Enz. enz.
Mechanische
• Mechanische
Sluitsystemen
Sluitsystemen

Dorpsstraat 158 - 2712 AP Zoetermeer
Dorpsstraat
Dorpsstraat
158158
- 2712
- 2712
AP Zoetermeer
AP Zoetermeer
Tel.:
079
3160274
www.goudensleutel.nl
Tel.:Tel.:
079079
- 3160274
- 3160274
- www.goudensleutel.nl
- www.goudensleutel.nl

ZOETERMEER
ZOETERMEER
ZOETERMEER
| |MKB-vriendelijkste
|MKB-vriendelijkste
MKB-vriendelijkste
gemeente
gemeente
gemeente
| |Provincie
|Provincie
Provincie
Zuid-Holland
Zuid-Holland
Zuid-Holland

Ontmoeten,
Ontmoeten,
Ontmoeten,
kennis
kennis
kennisdelen,
delen,
delen,
samenwerken
samenwerken
samenwerken
en
en
enzaken
zaken
zakendoen
doen
doen

Bezoekadres
Bezoekadres
Bezoekadres
(op
(op
(op
afspraak):
afspraak):
afspraak):
Markt
Markt
Markt
3,3,3,
2711
2711
2711
CZ
CZ
CZZoetermeer
Zoetermeer
Zoetermeer

Agenda uitgelicht:
Agenda
Agenda
Agenda
uitgelicht:
uitgelicht:
uitgelicht:
12
juli
-- Vraag
maar
raak:
Alles
over start
17
17
17
mei
mei
mei
-KvK
-KvK
KvK
Start
Start
Start
eigen
eigen
eigen
bedrijf
bedrijf
bedrijf
Online
Online
Online
14
juli
MeerPuurNetwerken
Zomerborrel
19
19
19
mei
mei
mei
- -Webinar
-Webinar
Webinar
Goede
Goede
Goede
start
start
start
met
met
met
de
de
de
Belastingdienst
Belastingdienst
Belastingdienst

postbus
postbus
postbus
15,
15,
15,
2700
2700
2700
AA
AA
AAZoetermeer
Zoetermeer
Zoetermeer
tel.
tel.
tel.
(079)
(079)
(079)
346
346
346
97
97
97
00
00
00
e-mail
e-mail
e-mail
info@tzho.nl
info@tzho.nl
info@tzho.nl
www.thzo.nl/agenda
www.thzo.nl/agenda
www.thzo.nl/agenda

11 augustus - Vraag maar raak: Administratie en belastingen

NIEUW!
Kids Spartan
Workout
Combinatie van
judo, (kick)boksen,
Brazilian jiu jitsu,
krachttraining
en weerbaarheid!

SUPER DEAL
Kijk ook naar ons
10kg in 10 weken
afvalplan!

Word lid en train vrij of onder toeziend oog van professionals
en krijg elke maand een mini behandeling in onze beautysalon.

SUPER DEAL
Word lid en train vrij of onder toeziend oog van professionals en krijg elke
maand een mini behandeling in onze beautysalon.

Onbeperkt sporten, advies,
groepslessen, incl. beauty

Onbeperkt sporten, advies,
groepslessen, incl. beauty
én personal training

€ 39,50

€ 49,50

Gaat u voor de laagste prijs of voor de club met de beste resultaten?
Alle abonnementen* zijn per maand opzegbaar!
* Prijzen o.b.v. jaarabonnementen

Word nu lid

en sport nu de eerste 2 maanden gratis of met 3 maanden
gratis personal training en elke maand een behandeling
in ons schoonheidssalon!

Europaweg 226
2711 PW Zoetermeer

www.personalsportsclub.nl

PSC Flyer_huisaanhuis.indd 1

19-01-2022 07:40

PSC Flyer_huisaanhuis.indd 2

T. 0798890799
info@personalsportsclub.nl
www.personalsportsclub.nl

19-01-2022 07:40

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





VESTIGING ZOETERMEER Fokkerstraat 1 2722 NH Zoetermeer | 079 - 316 50 61 | Openingstijden: ma-vr 8:00-17:30 uur | za 9:00-13:00 uur

WWW.REMTO.NL

“Het blijft onverminderd druk en ons magazijn staat vol met keukens die binnenkort
geplaatst worden,” vertelt bedrijfsleider Youri van Weert van Keukencentrum Wim van
der Ham. “De aanhoudende drukte heeft o.a. te maken met de start van diverse nieuwbouwprojecten in Zoetermeer zoals King’s Park, Duinparc en Happy Days. Ook veel van deze
potentiële bewoners zien we dus in onze showroom en die willen we graag volledig
ontzorgen vanaf de oriëntatiefase t/m de plaatsing. Wil jij in dat proces een steentje bijdragen?”

WE ZOEKEN EEN VERKOOPADVISEUR
MET PASSIE VOOR KEUKENS EN EEN
MANNETJESPUTTER VOOR HET MAGAZIJN
“Het personeelstekort is in vele sectoren een hot item. Ook Keukencentrum
Wim van der Ham komt handjes tekort in de showroom én het magazijn.
Daarom zijn we op zoek naar een verkoopadviseur én een magazijnmedewerker.
Fulltime. Denkers en doeners met pit en passie voor keukens. Is er een klik?
Dan ligt jouw toekomst bij ons. Maak alvast kennis met enkele collega’s!”

YOURI VAN WEERT
BEDRIJFSLEIDER
“In 2018 ben ik hier gestart als verkoopadviseur en inmiddels ben ik bedrijfsleider.
Er zijn dus doorgroeimogelijkheden. De
verkoopadviseur die bij ons past, moet
goed kunnen omgaan met de klanten.
Hoe vertaal je de specifieke wensen in
hun droomkeuken? Dan moet je ook
goed kunnen luisteren en in staat zijn om
creatieve oplossingen te bedenken. Iedere
dag is anders en iedere klant heeft andere
wensen. Het is dus zeer afwisselend én
uitdagend werk. Als verkoopadviseur kom
je in een klein, hecht team met oog voor
elkaar. Herken jij jezelf in dit profiel? Dan
ben jij de verkoopadviseur die wij zoeken.”

LIESBETH RECEPTIONISTE
EN ADMINISTRATIEF MEDEWERKER
“Vanaf 1 september 2021 werk ik hier en
in relatief korte tijd heb ik het super naar
mijn zin, vooral dankzij de leuke collega’s
en de prettige werksfeer. Mijn functie
bestaat uit diverse werkzaamheden. Zo
ontvang ik als receptioniste de klanten in
de showroom, beantwoord ik
telefoontjes/e-mails en verricht ik diverse
administratieve taken. Je krijgt in dit
familiebedrijf het vertrouwen en dat
geeft mij een fijn gevoel. In maart zijn we
nog met z’n allen een weekend naar
Maastricht geweest en zo’n teamuitje
versterkt de onderlinge sfeer natuurlijk
enorm.”

Voel jij je aangesproken en wil je deel uitmaken van ons gezellige team
in Zoetermeer? Stuur dan je sollicitatiebrief mét CV naar Willem van
Capelleveen: willem@vanderhamkeukens.nl Je bent van harte welkom!
16

STIJN
CHEF MAGAZIJN
“Stressbestendig, “spierballen”,
flexibiliteit en een portie gezond
verstand. Dat zijn zo ongeveer de
eigenschappen waarover je als
magazijnmedewerker moet beschikken.
Allereerst archiveren we wat er
binnenkomt en daarna ordenen we de
keukens, keukenbladen, plinten en
inbouwapparatuur. Als de keuken
vervolgens uitgeleverd wordt, zorgen wij
ervoor dat de complete keuken
klaarstaat voor vervoer naar de klant. Het
is boeiend werk, want elke dag verloopt
anders. We zorgen er ook voor dat een
nalevering klaar staat voor de
servicemonteurs. Je moet uiteindelijk
zelfstandig kunnen werken. Je bent hier
geen nummer en er is echte aandacht
voor het personeel.”

Wattstraat 14
2723 RC Zoetermeer
079 - 33 00 900

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

info@wimvanderhamkeukens.nl
www.wimvanderhamkeukens.nl

