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“Louwers Advies is gewoon een bureau 
waar het zowel leuk is om te werken als om 
klant te zijn,” aldus Jan en Linda. “Ja, we 
moeten deskundig zijn op het gebied van 
jaarrekeningen en belastingzaken. Maar welk 
kantoor is dat nou niet? Bij ons staat plezier in 
het werk voorop. De winstmaximalisatie, 
zoals dat zo vaak het belangrijkste criterium is 
bij bedrijven, is vervangen door het streven 
naar maximaal werkplezier. Het gekke is dat 
je dan ook nog beter werkt.”
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voegen. Het gevolg is dat men geen tijd meer 
heeft om inhoudelijk goed op de zaak in te 
gaan. Wij waken daarvoor en maken gewoon 
tijd.”

NIEUWE KLANTEN EN MEDEWERKERS
“Natuurlijk zijn nieuwe klanten altijd welkom. 
Maar klanten die niet van een informele sfeer 
houden, zullen na het lezen van dit artikel wel 
afhaken. Denk jij dat je in ons team past? Dan 
nodigen we potentiële medewerkers die 
jaarrekeningen kunnen maken uit om bij ons te 
solliciteren. Nog even een waarschuwing. Het is 
hier gezellig maar er wordt ook hard gewerkt. 
In plaats van koffie serveren we trouwens ook 
thee.”

De vrouw van Jan Louwers heeft jaren geleden 
wel eens geroepen: “Het lijkt wel Plopsaland bij 
jullie. Er zijn bijna geen regels, iedereen doet 
maar wat en de gekste onderwerpen vliegen 
tijdens de pauzes over tafel.” Jan probeert de 
kantoorfilosofie met allerlei voorbeelden te 
illustreren. Regelmatig moet de opnamefunctie 
van mijn mobieltje uit. “Ons vak is geen 
roeping. Ook is het niet een hobby waarvan ik 
mijn werk heb gemaakt. Het is dus niet zo dat 
ik als klein jongetje dacht: “Ik ga allemaal 
slimme trucs voor bedrijven bedenken, zodat 
ze minder belasting hoeven te betalen. Fiscaal 
econoom. Je bent er toevallig goed in en dat 
wordt dan je werk. Een vak waarbij je veel te 
maken hebt met wetten, regeltjes en 
allerhande bureaucratische zin en onzin. Dat 
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vak moet je wel leuk maken voor jezelf. Het 
streven is er dan ook op gericht dat het continu 
leuk is op kantoor. Niet alleen door af en toe 
een kantooruitje – in oktober naar Valencia – 
maar meer nog door het op kantoor gewoon 
intrinsiek gezellig te hebben. Lunches lopen 
vaker uit dan niet en ja, dat gaat ten koste van 
de declarabele uren. Maar wij weten wel exact 
waar de collega’s mee bezig zijn en welke 
collega het nu even erg druk heeft en we 
moeten ontzien.” 

WIJ WERKEN WEL BETER
“Omdat het bij ons gezellig en prettig werken 
is, zal men zonder morren voor een collega 
inspringen. Als een klant op een dag belt dat 
een collega er niet is, proberen we die klant 
toch zo goed als mogelijk te helpen. Klanten 
weten dat en voelen die sfeer ook aan. Een 
bezoek aan de belastingadviseur voelt zo niet 
meer aan als een bezoek aan de tandarts.” 

“Doordat er hier minder procedures of 
protocollen zijn, waar we ons aan moeten 
houden, kunnen we ons meer richten op zaken 
die echt belangrijk zijn voor de klant. Ieder 
probleem dat zich in de maatschappij voordoet, 
proberen andere bedrijven op te lossen door 
weer een nieuwe regel of procedure toe te 

MAXIMAAL WERKPLEZIER

In plaats van 
koffie serveren 
we ook thee.

Linda Barendregt
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MEERZICHT & VAN MAANEN EN REMTO AUTO-
MATERIALEN SLAAN HANDEN INEEN VOOR MOBILITEIT!

ZOETERMEER

Sinds 1967 staat Remto 
Automaterialen bekend als dé 
leverancier van automaterialen, 
gereedschappen en banden in de 
regio Zoetermeer. In 1994 nam Henk 
Koole het bedrijf over en inmiddels 
zijn beide zonen Arjan en Erwin de 
eigenaren van Remto Automaterialen. 
“Afgelopen mei ’22 bestond ons 
bedrijf 55 jaar, maar we staan niet 
stil. Met de overname van Meerzicht 
& Van Maanen Autoverhuur wacht 
ons weer een nieuwe uitdaging,” 
vertelt Arjan. 

“Vorig jaar vonden de eerste gesprekken met 
Meerzicht & Van Maanen Autoverhuur plaats 
over nieuwe huisvesting. Het bedrijf is ooit in 
1946 gestart als autorijsschool en in 1970 werd 
het autoverhuurbedrijf eraan toegevoegd. 
Door de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten 
aan de Dumeelaan moest het autoverhuur-
bedrijf op zoek naar een andere locatie. Drie 
jaar geleden was de rijschool al afgestoten en 
nu ontstond de vraag of er wel een doorstart 
gemaakt zou moeten op een nieuwe locatie.”

“Erwin raakte in gesprek met Norbert Nicolai 
en in oktober ‘21 is het autoverhuurbedrijf bij 
Remto gestart met een balie en parkeergele-
genheid. Uiteindelijk zijn we in gesprek gegaan 
om Meerzicht & Van Maanen Autoverhuur vol-
ledig over te nemen. Het bedrijf sluit natuurlijk 
mooi aan op onze business qua mobiliteit. Ver-
der staat het bedrijf als zeer betrouwbaar be-
kend en ook dat gegeven sluit naadloos aan bij 
onze visie. We willen namelijk op dezelfde 

VERHUUR PERSONENAUTO’S ONDER DE 
VLAG VAN HERTZ
“Wilt u zorgeloos een personenauto huren? 
Voor een weekendje weg, een korte zakenreis 
of als vervangend vervoer? Als partner van 
Hertz verhuren we ook personenauto’s in de 
regio Zoetermeer. Onze betrouwbare en goed 
onderhouden auto’s in diverse soorten en 
maten staan voor u klaar. Van een Kia Picanto 
tot een elektrische Polestar. Het gemak van 
een huurauto spreekt voor zich. Ze zijn veilig, 
betrouwbaar en comfortabel. Verder kunt u 
onbezorgd van uw uitstapje genieten, want u 
gaat altijd goed verzekerd op pad. Het eigen 
risico kan ook nog tegen een geringe premie 
verlaagd worden. Bent u toe aan onze laag-
drempelige no-nonsense aanpak? Reserveer 
dan voortaan online uw favoriete auto bij Meer-
zicht & Van Maanen Autoverhuur,” besluit Arjan.

vertrouwde wijze verder gaan met Meerzicht 
& Van Maanen Autoverhuur als shop-in-shop 
bij Remto Automaterialen.”

VAN BUSJE TOT GROTE BAKWAGEN: 
SNEL EN EENVOUDIG ONLINE GEREGELD!
“We verhuren altijd de nieuwste bedrijfsauto’s 
voor zowel zakelijk als particulier gebruik. Van 
representatieve bedrijfsauto tot handige 
bakwagen met veel laadruimte. Met zorg 
geselecteerd en zorgvuldig onderhouden. 
Praktisch en ideaal. Voor tijdelijke evenementen, 
inzet vervangend vervoer en/of verhuizingen. 
Via de online tool op onze website verloopt de 
verhuur snel, eenvoudig en tegen aantrekkelijke 
tarieven. Vanaf een halve dag te huur tot 
enkele weken. Onze experts helpen u graag 
bij het maken van de juiste keuze. Extra 
accessoires zoals spanbanden, hondjes, steek-
wagens, trappenlopers, verhuisdekens kunt 
u ook reserveren. Zo hebben we voor iedere 
transportwens de juiste oplossing.”

AUTOVERHUUR MEERZICHT & 
VAN MAANEN/HERTZ ZOETERMEER 

Fokkerstraat 1, 2722 NH Zoetermeer
T 079 - 331 21 00
E info@meerzichtenvanmaanen.nl
W www.meerzichtenvanmaanen.nl

Erwin en Arjan Koole

Een tevreden klant gaat een weekendje weg.
Ook een personenauto 
kunt u bij ons huren

Via de online tool op onze 
website verloopt de verhuur snel

BĲ  DAYSEE POPPY 
MAAKT DÉSIRÉE VAN 
ELKE DAG EEN FEESTJE

ZOETERMEER

Binnenkort een date, fotoshoot, 
bruiloft of feestje? Voor unieke 
schmink of make-up moet je bij 
visagiste en grimeuse Désirée 
Smits-Romijn van Daysee Poppy 
zijn. Zelfs voor belly- en bodypaint 
ben je bij de Zoetermeerse aan het 
juiste adres!

In de studio van Désirée vliegen de kleuren je 
tegemoet. Overal zijn potjes en poeders met 
kleuren te zien. Het is kenmerkend voor de 
creaties van Désirée. Dat begon lang geleden 
met het maken van eigen kleding, maar daar 
bleef het niet bij. Make-up, schminken, glitter-
tattoos en zelfs haarstyling, Désirée kan het 
allemaal. “Ik zag heel lang geleden een adver-
tentie van iemand die grimeerlessen gaf. Dat 
trok mij aan. Daarna ging ik voor de lol mijn 
kinderen schminken. Dat deed ik ook bij 
carnaval en straatspeeldag op hun basisschool 
of Halloweenfeestjes. Verder deed ik er lang 
weinig mee”, zegt de 56-jarige Désirée.

SAMENWERKEN MET JOHN
Haar partner John, die fotograaf is, overtuigde 
haar om er serieus werk van te maken. Zij 
hebben nu samen een eigen studio, waarbij zij 
soms gebruik maken van elkaars talenten. 
Désirée volgde namelijk een opleiding tot 
visagist. In 2018 zette ze Daysee Poppy op, dat 
runt zij naast haar werk bij het Alfrink College. 
Van vijf dagen per week bouwde ze langzaam-

Aansluitend kunnen we een fotoshoot in 
Halloweenstyle doen in de scary studio.” Wat 
ze nog meer kan? Body- en bellypaint voor 
een speciale shoot of babyshower. Ja, ook dat 
doet ze nog!

WORKSHOPS
Wil je liever zelf leren hoe je goed make-up 
of schmink kan aanbrengen? Désirée geeft 
ook leuke workshops. Je leert door gebruik 
te maken van de juiste technieken en kleuren 
hoe je van elke dag een feestje kan maken!

aan af naar inmiddels twee werkdagen bij de 
school. Ondanks al die drukke jaren houdt ze 
haar kennis op peil door cursussen te blijven 
volgen. Dat betaalt zich uit. “Meerdere klanten 
vragen mij regelmatig terug en laten blijken 
dat ze tevreden zijn over mijn werk.”

DE GROTE DAG
Voor bruiden biedt ze een extraatje naast het 
verzorgen van de make-up op de grote dag. 
Désirée kan naast make-up ook de haarstyling 
verzorgen voor de bruid en haar daggasten. 
“Dan hoef je daar niet speciaal iemand voor 
in te huren. Dat vinden bruiden erg fijn.” 

HALLOWEEN
Het trouwseizoen is al bijna voorbij, maar dat 
betekent ook dat Halloween eraan komt. 
Modder dan niet zelf wat aan met special effect 
make-up en laat het over aan de professional! 
“Net als vorig jaar hebben we een inloop in 
onze studio. Eind oktober kan iedereen die het 
leuk vindt op afspraak langskomen en binnen 
een half uur helemaal klaar zijn voor Halloween. 

DAYSEE POPPY
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Désirée Smits-Romijn

Kinderen schminken 
op festivals

Prachtige hairstyling 
voor de ‘grote dag’

Geef je op voor de 
Halloweenschminkdagen

Bellypaint voor een speciale 
shoot of babyshower
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DE GROOTSTE AANKOOP 
IN JE LEVEN VERDIENT
EMPATHISCHE BEGELEIDING 
ÉN COMPLETE ONTZORGING!

ZOETERMEER

Ellen (Agnes) Jongbloed. Na bijna 
25 jaar ervaring als beëdigd 
NVM-makelaar en taxateur in de 
regio Zoetermeer volgde zij haar 
hart. Zo startte zij in maart 2022 
EA Makelaar. Haar drijfveer? “Als 
zelfstandig makelaar & taxateur kan 
ik de regie in eigen handen houden,” 
vertelt Ellen. “Zeker in deze 
hectische woningmarkt wil ik op een 
ontspannen en persoonlijke manier 
mijn klanten de service bieden, die 
bij ze past. De letters EA in mijn 
bedrijfsnaam verwijzen niet alleen 
naar mijn voornamen, maar ook 
naar Eerlijk en onafhankelijk Advies 
en misschien ook wel naar Even 
Anders.”

“Als aankoopmakelaar sta ik vooral garant voor 
een verantwoorde aankoopbeslissing. Ieder 
aankoopproces begint met een persoonlijke 
intake. Voor mij is het belangrijk om te weten 
wat de klant echt wil. Wat zijn de specifieke 
woonwensen en zijn die woonwensen wel reëel 
gezien de huidige markt, gezinssamenstelling, 
financiële achtergrond en werksituatie? Soms 
moet ik een klant een spiegel voorhouden 
om bepaalde wensen bij te stellen. Ik kan 
ook klanten vanuit een frisse invalshoek laten 
nadenken over andere mogelijkheden. Dan is 
het helemaal fantastisch als de klant naar alle 
tevredenheid slaagt.” 

MEER KANS MET EEN AANKOOPMAKELAAR
“Uiteraard kun je zelf op Funda zoeken naar 
jouw droomhuis, maar met een aankoopmake-
laar zit je nu eenmaal dichterbij het vuur. Ik kan 
namelijk ook het aanbod genereren dat nog 
niet op woningsites staat. Denk aan verkopers 
die hun huis in de stille verkoop zetten. Die 
huizen staan in de voor mij beschikbare data-
base. Dat is zeker een voordeel in deze krappe 
woningmarkt. Sommige klanten kloppen bij 
mij aan, omdat zij keer op keer de boot gemist 

REGISTERTAXATEUR
“Naast aankoopmakelaar treed ik ook op als 
taxateur. Voor de financiering van een woning 
vereist de geldverstrekker een taxatierapport 
van een geregistreerde taxateur. Verder kan 
een taxatierapport nodig zijn bij een bouw-
financiering, een hypotheekoversluiting, een 
scheiding, erfenis of overlijden. Als erkend 
registertaxateur ben ik bevoegd om deze 
taxaties uit te voeren.” 

TOE AAN ONAFHANKELIJK ADVIES?
“Makelen en taxeren is een heerlijk vak, dat ik 
nog steeds met heel veel plezier uitoefen. Ver-
koop doe ik niet meer, maar wel kan ik klanten 
een onafhankelijk advies geven. Nieuwsgierig? 
Neem een kijkje op mijn website of neem 
vrijblijvend contact op voor meer informatie.”

hebben. Het zou niet zo mogen zijn, maar 
met een aankoopmakelaar worden potentiële 
kopers toch serieuzer genomen door de verko-
pend makelaar. Door de vertrouwensband die 
ik de afgelopen 25 jaar heb opgebouwd in mijn 
uitgebreide regio, kan ook de gunfactor een 
rol spelen.” 

BEHOEDEN VOOR VALKUILEN
“Een huis is de grootste aankoop van je leven. 
Kiezen voor de beste begeleiding en complete 
ontzorging lijkt niet meer dan logisch én ver-
standig. Soms moet je mensen behoeden voor 
valkuilen. Is een bouwkundige keuring noodza-
kelijk? Zijn er nog zaken die verder onderzocht 
moeten worden, zoals bijvoorbeeld het be-
stemmingsplan, bodemverontreiniging, funde-
ringsproblematiek of risicovloeren? Tijdens het 
volledige aankoopproces denk ik dan ook tot in 
detail met de klant mee. Als NVM-makelaar én 
registertaxateur moet ik ook jaarlijks voldoen 
aan de vastgestelde educatieverplichting. Mijn 
juridische en bouwkundige kennis moet ik dus 
constant up-to-date houden. Daarnaast ken 
ik de lokale markt en komt mijn uitgebreide 
makelaarsnetwerk goed van pas.”

EA MAKELAAR & TAXATEUR 

M 06 - 213 122 41
E info@eamakelaar.nl
W www.eamakelaar.nl

Ellen Jongbloed.
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EA MAKELAAR & TAXATEUR 

M 06 - 213 122 41
E info@eamakelaar.nl
W www.eamakelaar.nl

Ellen Jongbloed.
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Achter elke huid schuilt een 
verhaal en ieder huidprobleem is 
uniek. Er bestaan dus meerdere 
behandeltechnieken,” vertelt 
huidtherapeut Dion Timmer van 
Skinso Paramedisch Centrum voor 
Huidtherapie. “Zo beschikken we 
sinds een paar maanden over een 
nieuwe lasertechniek. Het is een 
fractionele CO2-laser die minuscule 
gaatjes schiet in de huid die daardoor 
sneller herstelt. Daarom is deze laser 
zeer geschikt voor het verwijderen 
van pigmentvlekken, litteken-
vervaging, rimpelvermindering, 
huidverjonging en de behandeling 
van milde zonneschades.”

“Natuurlijk pakten we dergelijke huidproble-
men al aan, maar we wilden steeds specifieker 
kijken welke lasertechniek het best bij iemands 
huidprobleem past. De onlangs aangeschafte 
innovatieve, fractionele CO2-laser is dus een 
zeer effectieve aanvulling op onze behandelop-
ties,” vervolgt Dion. “Deze laser wordt ook ge-
bruikt door dermatologen en chirurgen. Het is 
een intensieve verdampende lasertechniek. 
Voor alle huidlagen hebben we eigenlijk een 
techniek, maar deze CO2-laser gaat het diepst 
de huid in. Daarom zit er bij huidverbetering of 
de aanpak van littekens een half jaar tussen 
iedere behandeling, zodat de huid goed kan 
herstellen. Het behandeltraject duurt dan an-
derhalf jaar. Er zijn natuurlijk ook mildere tech-

“Ruim twaalf jaar geleden is de samenwerking 
tussen Skinso en de dermatologen van de Lan-
geLand Huidkliniek ontstaan. Van daaruit heb-
ben we vervolgens de EOS Huidlaserkliniek 
opgericht. Inmiddels werken we ook samen 
met (plastisch) chirurgen van het LangeLand 
Ziekenhuis en Mamacare. Samen staan we ga-
rant voor specialistische én deskundige zorg 
voor de huid. Effectief en specifiek afgestemd 
op ieder huidprobleem.”

nieken die we met de CO2-laser kunnen combi-
neren zoals peelings.”      

UITGEBREID HUIDCONSULT
“Patiënten komen hier op eigen initiatief, door 
mond-tot-mondreclame of na advies van huis-
arts of dermatoloog. Vaak hebben ze niet al-
leen vragen over hun huidprobleem, maar ook 
verwachtingen die gekoppeld kunnen zijn aan 
een medische geschiedenis. Twee essentiële 
vragen spelen een rol. Wat is het huidprobleem 
en wat wil je bereiken? Deze verwachting vormt 
voor mij het uitgangspunt om zorg op maat te 
kunnen bieden.” 

“Sommige patiënten geven juist aan wat ze 
niet willen zoals sterke huidreacties tijdens de 
herstelperiode na een behandeling. Ze willen 
snel van het huidprobleem af met de minste 
ongemakken. Voor anderen maakt dat weer 
niet uit. Bij een gezonde medische achtergrond 
kunnen we de CO2- Laser bijvoorbeeld inzetten 
voor het vlakker maken van een litteken. Bij een 
roker, geneest een wond vaak slechter en dan 
is de CO2-laser niet geschikt. We kijken dan 
naar alternatieve technieken die wel verbete-
ring geven, maar minder belastend zijn voor de 
huid. Uiteindelijk beslissen we, na het uitge-
breide huidconsult, samen over de beste be-
handeltechniek.” 

BIG GEREGISTREERD
“Huidtherapeut is een paramedisch beroep. 
We zijn dan ook aangesloten bij de Wet BIG. 
BIG staat voor: Beroepen in de Individuele Ge-
zondheidszorg. De Wet BIG geeft regels voor 
beroepen in de gezondheidszorg en beschermt 
patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig 
handelen. De BIG-registratie geldt niet onbe-
perkt. Elke vijf jaar volgt er een herregistratie. 
Zo blijven we voldoen aan protocollen en kwali-
teitseisen.”

SKINSO PARAMEDISCH CENTRUM 
VOOR HUIDTHERAPIE &
EOS HUIDLASERKLINIEK

Europaweg 151
2711 ER Zoetermeer
T 079 – 346 26 84
E info@eoshuidkliniek.nl
W www.huidtherapievooru.nl
W www.eoshuidkliniek.nl

SKINSO BESCHIKT OVER ZEER 
EFFECTIEVE FRACTIONELE CO2-
LASER VOOR HUIDVERJONGING 
EN HUIDVERBETERING!

Dion Timmer

De fractionele CO2-laser
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Mensen in beweging brengen is haar 
drive. Zo verzorgde Ilse Korving 
jarenlang de spinninglessen bij 
SnowWorld. Net als half Nederland 
ontdekte zij tijdens het begin van de 
coronapandemie het wandelen. Van 
het één kwam het ander. Steeds 
meer buurtbewoners, vrienden en 
kennissen haakten aan. “Wandelen 
bleek zo leuk om met meerdere 
mensen te doen,” begint Ilse 
enthousiast. “Het lesgeven had ik al 
in mijn vingers, maar tijdens de 
cursus PowerWalk-trainer leerde ik 
de handvatten van deze inmiddels 
buitengewoon populaire en 
laagdrempelige tak van sport pas 
echt goed kennen.” 

“Langzamerhand ontstond het idee om “het 
samen wandelen” professioneel aan te pakken. 
Eind 2020 was de start van mijn eigen onder-
neming Buiten Bewust Bewegen met Ilse een 
feit,” vervolgt Ilse. “Een onderneming die 
diverse activiteiten aanbiedt in de buitenlucht. 
Powerwalken is het meest populair, omdat het 
zo laagdrempelig is. Blessures komen nauwe-
lijks voor en je verbrandt al snel 500 calorieën 
per uur.”

“De les start met een warming-up, daarna 
wordt het looptempo opgevoerd en tussen-
door doen we spierversterkende oefeningen 
waarbij we bruggen, banken of gewoon bomen 
gebruiken. Doordat je met Powerwalk je voe-
ten stevig afzet en je armen krachtig meeneemt 
in je beweging gebruik je veel spieren tegelijk 
en daar word je sterker van. De hogere hartslag 
zorgt ervoor dat je conditie verbetert en dat je 
fitter wordt. Deelnemers waarderen ook de 
stok achter de deur, het sociale aspect en de 
gezelligheid onder elkaar.”  

ONTDEK JOUW NIVEAU!
“Kom jij een keer een gratis proefles volgen? 
Je kunt starten met een Easy Powerwalkles 
waarbij het tempo 5 á 6 km per uur is. De 
spierversterkende oefeningen leer je correct 
uit te voeren, waardoor je meer kracht gaat 
ontwikkelen. Als de Easy Powerwalk te makke-
lijk wordt, kun je doorstromen naar de Top 
Powerwalk met een tempo van 6 á 7 km per uur.”

“Naast lichamelijke voordelen die Powerwalk 
met zich meebrengt, zijn er ook andere voor-
delen: je hebt bijna niets nodig! Op een paar 
sport-/wandelschoenen na. Of je nu op vakan-
tie bent of gewoon thuis, powerwalken kun je 
altijd. Het vindt namelijk plaats in de mooiste 
sportschool, de buitenlucht! Buiten Bewust 
Bewegen met Ilse doet nog meer! Zo worden 
er Wandelclinics en Special Powerwalk eve-
nementen georganiseerd om jouw techniek 
te verbeteren en om je uit te blijven dagen.”   

TOE AAN SLOWRUN OF MINDFULL 
WALKING?
“Ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Dan 
is SlowRun misschien iets voor jou. SlowRun is 
licht joggen gecombineerd met powerwalken 
en yoga. Je bent in beweging vanuit een ont-
spannen basis met de focus op meer conditie 
en een sterke core.” 

“Mindfull Walking is de nieuwste activiteit. 
De reis van je hoofd naar je hart met als brug 
de neusademhaling. Dit is een proces van 
bewustwording van jouw lichaam en geest 
en laat je kennis maken met verschillende 
ademhalingstechnieken zowel tijdens inspan-
ning als ontspanning. Spanning is namelijk 
wie je denkt te moeten zijn en ontspanning 
is wie je bent.”

“Heb je al wandelzin? Een gratis proefles 
kan altijd. Ga naar de website en meld je aan. 
Ik hoop je snel te ontmoeten.” 

Veel liefs, Ilse

BUITEN BEWUST BEWEGEN MET ILSE

Zoetermeer Rokkeveen
M 06 - 556 965 08
E info@buitenbewustbewegen.nl
W www.buitenbewustbewegen.nl

 powerwalking Zoetermeer Rokkeveen
 powerwalkingzoetermeerrokkeveen

WANNEER TREK JĲ  DE STOUTE SCHOENEN 
AAN EN GA JE POWERWALKEN MET ILSE?

Ilse Korving
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Sabine Jacobs en Barry Faas
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Nieuwe inzichten leiden tot betere 
behandelmethoden. Zo hebben 
fysiotherapeut Sabine Jacobs (23) en 
sportfysiotherapeut Barry Faas (47) 
samen meer dan 25 jaar 
werkervaring. Als team vullen ze 
elkaars expertise aan en werken ze 
nauw samen om mensen met fysieke 
klachten weer in beweging te 
brengen. Voldoende beweging is 
namelijk belangrijk voor de fysieke 
en mentale gezondheid. Daarom richt 
Scope Fysiotherapie & Sport zich niet 
alleen op mensen met fysieke 
klachten, maar ook op de preventie 
hiervan. Hoe? Door het aanbieden 
van fitness- en leefstijladviezen. 

“Uiteindelijk wil je je ideeën en inzichten 
toepassen in een eigen praktijk en Gymworld 
ademt natuurlijk een en al sport uit. Dat sprak 
mij aan,” vervolgt Barry. “Bovendien was er al 
een samenwerking met de gymnastiekvereni-
gingen ProPatria en CGV Zoetermeer. In onze 
oefenruimte van 130 m2 met professionele 
oefenapparatuur trainen en revalideren meisjes 
van de Nederlandse kernploeg Turnen, maar 
uiteraard is iedereen welkom van jong tot oud 
voor (sport)fysiotherapie en/of bewegings-
advies. Beweging in het dagelijkse leven is 
namelijk essentieel voor een gezonde en 
vitale toekomst. Die omstandigheden kunnen 
wij creëren. De focus van onze praktijk ligt 
overigens op de algemene fysiotherapie. 
Onze fysiotherapeuten pakken samen met de 
patiënt lichamelijke klachten aan en/of werken 

“Onze werkwijze houdt dus rekening met 
wetenschappelijke inzichten die we praktisch 
maken op basis van twintig jaar ervaring. Moti-
vatie speelt daarbij een belangrijke rol, want 
uiteindelijk moet je zelf actief revalideren. 
Natuurlijk passen we ook diverse behandel-
technieken toe, maar eerst creëren we voor-
waarden. Kun je bijvoorbeeld je knie niet goed 
strekken? Dan is het optimaliseren van die 
klacht de eerste stap. Vervolgens bekijken we 
de opbouw van de belastbaarheid. Iedere 
patiënt is uniek en tijdens de uitgebreide intake 
inventariseren we het klachtenbeeld, zodat we 
op basis van wensen en doelen samen een be-
handelplan kunnen opstellen. Heb je interesse 
in onze andere kijk op revalideren? Neem dan 
vrijblijvend contact op voor meer informatie.”

we aan het verbeteren van de fysieke conditie. 
Daarbij werken we nauw samen met andere 
disciplines uit de regio zoals orthopeden, 
sportartsen en (sport)diëtisten.” 

SPECIALISTISCHE ZORG OP MAAT
“Er zijn patiënten die hier na hun revalidatie 
blijven trainen om juist blessures te voorkomen. 
Een kwestie van specialistische zorg op maat 
die gekoppeld is aan onze visie. Scope staat 
voor een specifieke kijk op het vak die we wil-
len uitdragen. We hebben daarvoor een model 
ontwikkeld met bepaalde uitgangspunten. 
Hoe zou je zelf bij klachten benaderd willen 
worden en wat vind je belangrijk? Wat kan 
je bijvoorbeeld nog wel of juist niet bij een 
enkelblessure? Hoe kun je iemand motiveren 
en hoe pak je het vakinhoudelijk aan? We 
coachen dus mensen op revalidatie en zo gaan 
we samen het traject in. Het model stoelt op 
persoonlijke ervaringen en wetenschappelijke 
inzichten die resulteren in zorg op maat. Zo 
moeten mensen met lage rugklachten snel 
weer in beweging komen, maar er zijn 
meerdere omstandigheden waar we rekening 
mee moeten houden. Heb je last van (werk)
stress? Hoe is de algemene conditie? Die 
variabelen nemen we mee in het behande-
ltraject en maken deel uit van onze effectieve 
werkwijze die we op alle leeftijdscategorieën 
kunnen toepassen.” 

SCOPE FYSIOTHERAPIE & SPORT PROFILEERT
ZICH MET EEN ANDERE KĲ K OP REVALIDEREN! 

SCOPE FYSIOTHERAPIE & SPORT

Amerikaweg 133
2712 AV Zoetermeer
T 079 - 303 00 58
E info@scopefysiotherapie.nl
W www.scopefysiotherapie.nlFotograaf: Ossip van Duivenbode

ALS JE HET GEVOEL WIL HEBBEN DAT JE LEEFT IN 
PLAATS VAN HET GEVOEL DAT JE GELEEFD WORDT!

ZOETERMEER

“Zowel mannen als vrouwen 
worstelen met een onrealistisch 
verwachtingspatroon. Het is echter 
onmogelijk om dagelijks die 
geweldige partner, perfecte vader/
moeder, behulpzame buurman/
buurvrouw of mantelzorger te zijn,” 
vertelt life coach Sonja van der Vlist. 
“Ook in het arbeidsproces moeten 
mensen steeds meer op hun teentjes 
lopen. Een burn-out, depressie of 
terugval kan op de loer liggen. Het is 
dan de vraag of je wel op de juiste 
plek zit. Vind je het lastig om 
grenzen te stellen waardoor je eigen 
normen en waarden vervagen? Dan is 
life coaching de eerste stap om meer 
balans, rust, plezier en geluk in je 
leven te creëren.” 

“Tijdens de coaching-sessies ligt de focus op: 
verhelderen, verdiepen, verbinden, verwerven, 
veranderen en verankeren,” vervolgt Sonja 
die in 2012 haar praktijk Mindfulness Rise and 
Shine startte. “Een negatief zelfbeeld is funest 
voor je zelfvertrouwen. Dus als je leven in een 
neerwaartse spiraal is gekomen en het lukt je 
maar niet om die te doorbreken dan wordt het 
tijd om voor jezelf te kiezen. Met één-op-één 
life coaching ontdek je dat de perfecte versie 
van jezelf nu eenmaal niet bestaat. Acceptatie 
daarvan resulteert in meer kracht en zelfver-
trouwen. Iedereen verdient het om gelukkig 
te zijn. Het gevoel dat je leeft en niet geleefd 
wordt. Daar draait het leven simpelweg om.”

MEER VERDIEPING
“In mijn praktijk zie ik veel mensen met licha-
melijke klachten en problemen zoals burn-out, 
paniekaanvallen, angsten, hoofdpijn en maag- 

zonder medicijngebruik mee kon omgaan. Daar 
ben ik bijzonder trots op. ADD zal namelijk altijd 
onderdeel blijven van zijn leven. Helaas zijn 
mensen vaak ten onrechte onzeker over zichzelf. 
Met behulp van trainingen zoals: “Je bent goed 
genoeg”, “Grip op je gedachten”, “Rust in je 
hoofd” en “Leer loslaten” help ik hoe mensen 
met de uitdagingen van het leven om kunnen 
gaan. Wanneer kies jij voor jezelf?”

en darmproblemen. Je lichaam praat met je 
en vertelt je zo misschien wel dat je op het ver-
keerde pad bent. Als je niets verandert, kun je 
geen andere uitkomst verwachten. Zeker als je 
een vicieuze cirkel wil doorbreken om verande-
ring teweeg te brengen. Bij fysieke klachten 
verwijs ik mensen altijd eerst naar de huisarts. 
Pas daarna kunnen ze bij mij terecht. Bij life 
coaching maak ik gebruik van diverse vaardig-
heden en kennistrajecten. Daarom wordt het 
ook wel eclectische coaching genoemd. Zo 
ben ik onder andere afgestudeerd in positieve 
psychologie, mindfulness en gedragstherapie. 
Ook ben ik bekend met orthomoleculaire 
voeding. Mensen komen met vragen die ze 
dankzij life coaching zelf kunnen oplossen. 
Zo komen ze weer in hun kracht.”

PRATEN, LUISTEREN ÉN DOEN
“Life coaching bestaat uit praten, luisteren én 
doen. Hyperventilatie kun je bijvoorbeeld voor-
komen met bepaalde ademhalingsoefeningen. 
Verder moeten mensen leren om het traject te 
herkennen dat vooraf gaat aan het hyperventi-
leren. Tijdens de sessies komen de aspecten 
slaap, beweging, voeding, mediteren en mind-
set aan de orde. Mensen volgen vaak een 
negatieve routine die doorbroken moet worden 
om de regie in het leven weer terug te krijgen. 
Zo heb ik iemand met ADD geleerd hoe hij er 

MINDFULNESS RISE AND SHINE

Loosduinenstraat 6 
2729 CZ Zoetermeer
M 06 - 239 852 43
E mindfulnessriseandshine@gmail.com
W www.mindfulnessriseandshine.nl

Sonja van der Vlist
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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.

FOCUS OP HUIDVERBETERING OP EEN NATUURLĲ KE MANIER

NIET LEKKER IN JE VEL OF VAGE KLACHTEN? 
YVONNE VAN YOUYOU KAN JE HELPEN!

ZOETERMEER

ZOETERMEER

Echte schoonheid komt van binnen, maar het oog wil ook wat. Bovendien kan een goed 
verzorgd uiterlijk resulteren in een gezonde dosis zelfvertrouwen. Mooi van binnen én 
mooi van buiten. Waarom niet? 

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...

KLEINE PLEKJES PIJNLOOS 
VERWIJDEREN MET DE CRYOPEN
“Tijdens schoonheids- of pedicurebehandelin-
gen geven klanten regelmatig aan dat ze zich 
storen aan kleine pigmentvlekken, ouderdoms-
vlekken, fibromen, actinische keratose oftewel 
zonneschade, bindweefselplekjes of kleine 
wratjes in het gezicht of andere plek op het 
lichaam zoals een wratje onder de BH-sluiting. 
Vroeger verwezen we onze klanten naar de der-
matoloog, maar nu kunnen we deze klachten 
met de draadloze CryoPen zelf eenvoudig en 
snel oplossen.” Hoe werkt het? “Met de Cryo-
Pen bevries je het ongewenste weefsel enkele 
seconden tot op de millimeter nauwkeurig met 
vloeibare stikstof. Het bevroren weefsel sterft 
af en wordt vervangen door gezond weefsel. 
Het omliggende weefsel wordt dus niet aange-
tast. Enkele dagen na de behandeling ontstaat 
er een korstje dat er uiteindelijk vanzelf afvalt. 
Na twee weken controleren we het resultaat en 
volgt er eventueel een tweede behandeling.”

VOOR WIE IS CRYOPEN 
BEHANDELING GESCHIKT?
“Zowel mannen als vrouwen vinden dergelijk 
plekjes niet mooi en willen er gewoon vanaf. 

“Vervelend hè al die ongemakken? Ik help je 
om je weer beter te voelen!”, zegt Yvonne. 
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 des-
gewenst voor die producten in balans zetten”. 

De CryoPen behan-
deling begint altijd 
met een intake, 
omdat we willen  
weten of er geen 
contra-indicaties 
zijn. Zo moet bij 
diabetici de wond-
genezing optimaal 
functioneren, an-
ders beginnen we 
er niet aan. Is er 
sprake van een au-
to-immuunziekte, zwangerschap, ontstekingen 
in het te behandelen gebied of huidkanker? 
Dan kom je niet in aanmerking. Door uitgebrei-
de training kunnen we exact analyseren welke 
plekjes behandelbaar zijn en bij twijfel doen we 
het natuurlijk niet. Ook mag de huid niet over-
matig blootgesteld zijn aan de zon. De herfst 
en de winter zijn dan ook ideale periodes om 
deze behandeling te laten uitvoeren. Na de 
pijnloze behandeling zonder verdoving moet 
het plekje wel 24 uur droog blijven. Uiteindelijk 
is het storende plekje zonder littekenvorming 
voorgoed verdwenen. Door de relaxte sfeer in 
onze salon, voelen de klanten zich snel op hun 

SCHOONHEIDSSALON AZORA

Balthasarschans 9
2728 EP Zoetermeer
T 079 - 341 43 05
E info@salonazora.nl
W www.salonazora.nl

YOU YOU HEEL JEZELF

T 079 - 342 7309
E info@youyouheeljezelf.nl
W www.youyouheeljezelf.nl

Gecertificeerd door StichtingGezondzorg en BAT

gemak. Alle behandelingen kun je trouwens 
eenvoudig via onze site reserveren. Wanneer 
gun jij je huid een geluksmoment met als resul-
taat een natuurlijke, frisse uitstraling?”

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!

ACCESS BARS BEHANDELING
Yvonne is ook volledig gecertificeerd Access 
Bars Practioner. “Access Bars zijn 32 drukpun-
ten die op het hoofd zitten”, legt Yvonne uit. 
“Door de drukpunten zachtjes aan te raken 

Linda Boersma-Balk 
De CryoPen bevriest 
ongewenst weefsel

Yvonne Schouten

word je in staat gesteld om je oude overtuigin-
gen, emoties, 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!
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Biketotaal Thijs Brand staat bekend 
om de goede service en nazorg mede 
door het Fietspaspoort. Met het 
Fietspaspoort word je automatisch 
uitgenodigd voor reparatie aan jouw 
fiets. Daar doen we bij aanschaf van 
een elektrische fiets nog een schep 
bovenop. In plaats van de standaard 
2 jaar fabrieksgarantie, doet 
Biketotaal daar nog eens 3 jaar bij.

Wij hebben diverse demo-
fietsen van verschillende 

merken staan, om een 
middag, hele dag 

of weekend te proberen.
Dion Hoekstra, verkoopadviseur

BIKETOTAAL THĲ S BRAND: NU 5 JAAR ONBEZORGD 
GENIETEN VAN UW ELEKTRISCHE FIETS!

ZOETERMEER

Nieuwe fietsen, elektrische fietsen, vouwfietsen 
(Brompton), kinderfietsen, tweedehands fiet-
sen, fietsaccessoires, fietsreparaties en ga zo 
maar door. Biketotaal Thijs Brand biedt, zoals 
de naam verklapt, het totaalconcept op fietsge-
bied. Werkelijk alles wat met fietsen te maken 
heeft is in huis. In de afgelopen jaren zijn di-
verse fietsenwinkels verdwenen in Zoetermeer, 
maar Biketotaal Thijs Brand is sterker dan ooit 
terug na de heropening van 9,5 jaar geleden.

HART VAN HET BEDRIJF
In de werkplaats staan drie gediplomeerde en 
vakkundige medewerkers én een leergierige 
stagiair. “De werkplaats is het hart van ons be-
drijf. Daar gebeurt alles: van het verstellen van 
de zadelhoogte en oppompen van banden tot 
complete onderhoudsbeurten. Als je je fiets 
regelmatig laat onderhouden, rij je veel veiliger 
en comfortabeler. Ook voorkom je dure repara-
ties, omdat we beginnende gebreken meteen 

THIJS BRAND

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

Maurice Lieshout

Ruben Jonker, fietsmonteur

verhelpen.” Tevens hebben we (elektrische) 
leenfietsen staan zodat u altijd mobiel blijft 
tijdens de reparatie.

PASSIE
“Dit is mijn passie”, laat Maurice tot slot weten. 
“Het contact met de klanten is gezellig en het 
repareren of opknappen van een occasion is 
vaak dankbaar werk. Wij proberen altijd het 
beste voor elkaar te krijgen en net dat stapje 
extra te doen. Daar investeren we veel in. 
Biketotaal Thijs Brand werkt al jaren met een 
gemotiveerd en gediplomeerd team. Helaas is 
er niet alleen een tekort aan fietsen, maar ook 
aan fietsenmakers, waardoor bijvoorbeeld 
wachttijden voor reparaties oplopen. Maak dus 
tijdig een afspraak voor onderhoud. Maar voor 
een spoedreparatie maken we tussendoor altijd 
even tijd. Ik werk al dag en nacht, meer kan ik 
niet doen. We zijn daarom geïnteresseerd in 
goede fietsenmakers.”

Als je bij Bike Totaal een fiets koopt, 
ontvang je een gratis Bike Totaal 
Fietspaspoort. Je kunt vervolgens 
zelf kiezen voor een servicepakket 
die aan het Fietspaspoort gekoppeld 
wordt. Met het paspoort word je bij-
voorbeeld automatisch uitgenodigd 
voor servicebeurten, die je zelf heel 
handig online kunt inplannen.

TICO MAAKT JOUW 
SCHOENEN ALS NIEUW!

ZOETERMEER

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! 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?

SCHOENMAKERIJ TICO

STADSHART 7 DAGEN PER WEEK OPEN!

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

Tico Roozendal

Paardrijlaarzen knappen we ook op.

De schachten van dameslaarzen 
kunnen we innemen of groter maken.

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  onderhouds-
producten zijn alleen in dit filiaal te krijgen. 
Natuurlijk hebben we ook voor gewone 
schoenen verschillende steunzolen, binnen-
zolen 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, satijnen-
veters. 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.”
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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, satijnen-
veters. 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.”



P A R T N E R  V A N  D E  N J O Y  F I T N E S S  G R O E P

50% KORTINGSPORT 12 WEKEN MET

BEL ONS GERUST: 079 321 77 77

Van der Hagenstraat 24
2722 NT Zoetermeer
www.sportsunlimited.nl
info@sportsunlimited.nl

* Vraag naar de voorwaarden.

ZOETERMEER

NEEM VOOR MEER INFORMATIE CONTACT OP MET 
KOREN MARKETING COMMUNICATIE: DICK KOREN (06) 537 932 27

VOOR MIJN ZAAK ZOETERMEER
MAGAZINE EN KRANT

WIJ ZIJN OP 
ZOEK NAAR
BEZORGERS 1X PER MAAND EN JE WORDT GOED BETAALD!
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www.thzo.nl/agenda 
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winkelcentrum Herenhof, Alphen a/d Rijn 0172 436600
winkelcentrum Rokkeveen, Zoetermeer 079 3620272

Laat u inspireren in één 
van onze winkels :



winkelcentrum Herenhof, Alphen a/d Rijn 0172 436600
winkelcentrum Rokkeveen, Zoetermeer 079 3620272
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Zoetermeer  |  Wattstraat 12-14 Zoetermeer  |  Tel 079 - 33 00 900
Den Haag  |  Theresiastraat 168 - 178  |  Tel 070 - 38 35 010
info@wimvanderhamkeukens.nl  |  www.wimvanderham.nl

Perfect tot in detail

Tijdloos mooi

Eindeloos 
veel ruimte

Greeploos sluitwerk

De nieuwste 
apparatuur

Stijlvol koken

 Al meer 
dan 60 jaar 

keukens 
op maat!

W IM VA N D E R H AMK E U K E N S . N L


