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ze geschreven hebben, verwarmen mijn hart 
en dat is waar ik gelukkig van word. Enkele 
uitvaarten met een bijzonder verhaal kunt u 
lezen op mijn website. Soms ontroerend, soms 
vertederend en soms met een vleugje humor. 
Zo krijgt u een idee over mijn aanpak. Met 
dankbaarheid kijk ik terug op de afgelopen 
9 jaar en met vertrouwen kijk ik dan ook uit 
naar de toekomst!”

“Het gaat er in mijn beleving om dat de over-
ledene een mooi, liefdevol en persoonlijk 
afscheid krijgt en dat de nabestaanden er met 
een goed gevoel op kunnen terugkijken. Met 
veel bezieling en een warm hart zet ik me in 
voor de nabestaanden. Er zijn nogal wat keuzes 
te maken en ik wil ze daarbij graag onder-
steunen en adviseren. Er is veel gebeurd in de 
afgelopen negen jaar, met als hoogtepunt de 
enorme groei van mijn onderneming en als 
dieptepunt corona. Een verdrietige periode 
voor zowel de nabestaanden als voor mijzelf. 
Mijn creativiteit werd in die periode op de 
proef gesteld, maar dat bleek juist mijn kracht. 
Ondanks de coronabeperkingen konden we er 
toch met elkaar een warm afscheid van maken.

SAMEN ZORGEN VOOR
EEN LIEFDEVOLLE HERINNERING
“Bij elke uitvaart ben ik oprecht betrokken. Wie
is de overledene? Hoe stond deze persoon in 
het leven en wat vond hij/zij belangrijk? Wat 
zijn de familiebanden? Tijdens de uitvaart moet
het totaalplaatje kloppen en dat is iedere keer
weer een uitdaging. Je moet jezelf blijven en
een goed inlevingsgevoel hebben. Vaak wil de
familie dat ik alles “aan elkaar praat” en dat
vind ik ook heel fijn om te doen. Met behulp 

INFINITY UITVAARTZORG 

T 079 - 5000 250
E info@infinity-uitvaartzorg.nl
W www.infinity-uitvaartzorg.nl

van de verhalen van de familie en de speeches 
van de sprekers lukt het me altijd om er een 
waardevol geheel van te maken.”
“Na de bijeenkomst in de aula hoor ik regel-
matig: ‘Het is bijna jammer dat de afscheids-
bijeenkomst al is afgelopen. We hebben er 
zo’n goed gevoel aan over gehouden!’ Een 
mooier compliment bestaat eigenlijk niet.” 

“De afgelopen negen jaar heb ik vele nabe-
staanden mogen bijstaan en zij hebben dit als 
heel fijn ervaren. De prachtige reviews die 
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Het is bĳ na jammer dat 
de afscheidsbĳ eenkomst 
al is afgelopen. We 
hebben er zo’n goed 
gevoel aan overgehouden!

“De tijd is voorbij gevlogen. Negen jaar 
geleden volgde ik mijn hart en startte ik 
Infinity Uitvaartzorg. Dat was best een 
spannende stap, want ik had geen ervaring 
in het ondernemen, maar gelukkig wel in 
uitvaartverzorging. Als ondernemer heb ik de 
afgelopen jaren veel ervaring opgedaan 
en ook als uitvaartverzorger ben ik enorm 
gegroeid,” vertelt Monique Kupras.



We zoeken een verkoopadviseur met passie voor 
keukens en een mannetjesputter voor het magazĳ n
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“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 nieuwbouw-
projecten 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?” 

YOURI VAN WEERT 
BEDRIJFSLEIDER
“In 2018 ben ik hier gestart als verkoop-
adviseur 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 beden-
ken. 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.”  

STIJN 
CHEF MAGAZIJN
“Stressbestendig, “spierballen”, flexibiliteit en 
een portie gezond verstand. Dat zijn zo 
ongeveer de eigenschappen waarover je als 
magazijnmedewerker moet beschikken. Aller-
eerst 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 service-
monteurs. Je moet uiteindelijk zelfstandig 
kunnen werken. Je bent hier geen nummer en 
er is echte aandacht voor het personeel.”

WIM VAN DER HAM KEUKENS

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

“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!”

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!

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

FysioPelvis Bekkenfysiotherapie wil de taboesfeer 
rondom bekkenbodemproblematiek doorbreken!

ZOETERMEER

FysioPelvis, praktijk voor bekken-
fysiotherapie, is in 2013 gestart en 
inmiddels zijn er vestigingen in 
Rijswijk, Pijnacker, Den Haag én sinds 
1 augustus 2022 ook in Zoetermeer. 
Een kennismaking met de nieuwe 
praktijk waar mannen, vrouwen én 
kinderen ook zonder verwijzing 
terecht kunnen met klachten die 
gerelateerd zijn aan het bekken en 
de bekkenbodem.

“Het bekkengebied is een kwetsbaar gebied 
vol taboes,” vertelt Lauri Bongers-Savelkoul. 
“Sommige patiënten praten vrijuit over bijvoor-
beeld ongewenst urine- en ontlastingsverlies, 
plas-, verzakkings- en prostaatklachten of 
seksuologische problematiek. Anderen hebben 
daar meer moeite mee. Patiënten vinden ons 
via verwijzers maar ook via Google. Op onze 
website benadrukken we dat zij zeker niet de 
enige zijn met bepaalde bekkenbodemklachten. 
De taboesfeer rondom de bekkenbodem-
problematiek willen we doorbreken. Als ze 
dan eenmaal de stap gezet hebben met hun 
hulpvraag, zijn mensen echt gemotiveerd om 
er vanaf te komen. Het zijn dus dankbare 
patiënten om mee samen te werken.” 

DIRECTE BEHANDELING DOOR SPECIALIST
“Ook zonder verwijzing kun je door ons team 
dat bestaat uit vijf geregistreerde bekkenfysio-
therapeuten met ieder een eigen aandachts-
gebied, direct behandeld worden. Zo zijn er 
binnen de praktijk specialisaties voor stuit-
problematiek, prostaatklachten, seksuologie, 
complexe bekkenpijn, kinderen met klachten 
in het bekken(bodem) gebied, buikpijn en 
verzakkingsklachten. Per 1 oktober is hier een 
psychosomatisch fysiotherapeut gestart. Zij 
helpt patiënten wanneer psychologische 
factoren een rol spelen die de klacht kunnen 
beïnvloeden zoals stress, angst en trauma.”  
“Als patiënten zich bij ons aanmelden via het 
contactformulier, WhatsApp of telefonisch dan 
wordt de patiënten na screening direct aan 
de juiste therapeut gekoppeld. Verder werken 
we nauw samen met huisartsen, urologen, 
gynaecologen en verloskundigen, zodat we 
patiënten adequaat kunnen helpen.”

noodzakelijk is en welke therapie we daarna 
kunnen starten. We leggen natuurlijk ook uit 
wat bekkenfysiotherapie bij bepaalde klachten 
kan betekenen. Uiteindelijk stellen we na 
overleg met de patiënt een behandelplan op.” 

OORZAAK AANPAKKEN
“Binnen drie maanden moeten patiënten in 
ieder geval significante vermindering van hun 
klachten ervaren. Als onze behandelingen de 
klachten niet beïnvloeden dan verwijzen we 
door. We willen echt de oorzaak aanpakken en 
niet de gevolgen bestrijden. We behandelen 
niet alleen volwassenen, maar ook kinderen 
met bijvoorbeeld buikpijnklachten en poep- en 
plasongelukjes. Spelenderwijs leggen we dan 
uit hoe het werkt en waar het fout kan gaan. 
We hebben daar protocollen voor zoals de 
Plasfabriek. Soms kunnen kinderen bepaalde 
signalen tijdens het spelen te lang negeren. 
Het kind is dan niet incontinent, maar moet 

leren de signalen beter 
te herkennen. Gelukkig 
zijn er effectieve oplos-
singen voor bijna alle 
bekkenbodemklach-
ten. Dus waarom zou 
je ermee doorlopen?”

KLACHTEN IN KAART BRENGEN
“Tijdens de intake brengen we uitgebreid de 
gehele klacht in kaart. Waar heeft iemand het 
meeste last van? Hoe beïnvloedt dat zijn/haar 
leven? Hebben er al onderzoeken, operaties of 
bestralingen plaatsgevonden? Dat zijn allemaal 
factoren die de klachten kunnen beïnvloeden. 
Wat zou iemand het liefste weer klachtenvrij 
willen doen? Vervolgens kunnen we diverse 
gynaecologische, proctologische en urologi-
sche onderzoeken en therapieën toepassen. 
Uiteraard bekijken we of, en welk onderzoek 

FYSIOPELVIS BEKKENFYSIOTHERAPIE

Oranjelaan 115
2712 GC Zoetermeer
T 088 - 777 5444
WhatsApp: 06 - 5777 5444 
E info@fysiopelvis.nl
W www.fysiopelvis.nl

Laurine en Denise Renske en Lauri Joke en Jeanine
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Laskoo Happy Walls creëert 
wow-effect & good vibrations
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Halverwege de jaren ’80 studeerde 
Peter Trimbos af aan de School 
voor Fotografie en Fototechniek. 
Sinds 1993 houdt de fotograaf én 
interieurverbeteraar zich bezig met 
professionele digitale fotografie,  
beeldbewerking en vanaf 2002 met 
interieursigning. In april 2014 startte 
hij Laskoo Happy Walls. “De focus 
ligt op originele wanddecoratie die 
bijdraagt aan meer sfeer in een 
interieur én een blij gevoel,” vertelt 
Peter.

LASKOO HAPPY WALLS

Marotplan 78
2728 EZ Zoetermeer
T 079 - 888 32 80
M 06 - 811 570 84
E peter@laskoo.nl
W www.laskoo.nl

 facebook.com/laskoointerieur
 nl.linkedin.com/in/petertrimbos

“Werkgevers erkennen inmiddels dat een 
kantooromgeving er anders uit moet zien. Het 
is tegenwoordig niet alleen de werkplek, maar 
ook de huiskamer van de organisatie. Steeds 
meer bedrijven maken dan ook gebruik van 
mijn expertise. Zo kreeg ik via een bouwkundig 
adviesbureau de opdracht voor de metamorfo-
se van een wand in een multifunctionele ruimte. 
De wand van de kantine & flexplek was ongeveer 
16 x 2.70 meter en bestond uit een beton-, 
glas- en systeemwand. Aanvankelijk zocht 
de opdrachtgever een aannemer voor een 
compleet nieuwe wand. Vervolgens zou ik 
deze wand met een mooi plaatje decoreren. 
Na inventarisatie heb ik voorgesteld om zowel 
de voorzetwand als het plaatje te realiseren.”

MEERDERE VLIEGEN IN ÉÉN KLAP
“Voor de ruwe wand, die eigenlijk eerst strak 
getrokken moest worden, hebben we een hou-
ten subframe gemonteerd met kunststofprofie-
len en daar hebben we het door een grafische 
vormgever ontworpen doek met het logo van 
het bedrijf in verschillende formaten in gespan-

dus origineel en actueel maatwerk. Zo kon ik 
ook de kleuren en de verhouding van het pano-
ramische beeld goed op elkaar afstemmen.”

SAMENWERKING IS ESSENTIEEL
“Via een interieurarchitect uit mijn netwerk 
werd ik betrokken bij de restyling van het ver-
zorgingstehuis Irishof in Gouda. Grote afbeel-
dingen van irissen zouden de wanden van de 
entree verfraaien. De weerbestendige bloe-
menwand moest buiten beginnen en gebogen 
doorlopen in de entreeruimte. Verder moesten 
we rekening houden met diverse uitsparingen. 
Via een speciaal procedé hebben we vervolgens 
de print op de schone en stofvrije buitenmuur 
aangebracht. De ontwerper wilde per se gele 
irissen en die heb ik in het bloeiseizoen bij een 
iriskweker in Flevoland gefotografeerd. Het 
resultaat is fantastisch! Uiteindelijk merk je dat 
de nauwe samenwerking tussen de verschillende 
partijen essentieel is voor uniek maatwerk.” 

nen. Uit ervaring hoorde ik ook een nagalm 
in de ruimte van 100 m2. Daarom hebben we 
achter het doek geluiddempend materiaal 
geplaatst, zodat de akoestiek aanzienlijk ver-
beterde. Dankzij mijn werkwijze kun je snel 
en schoon werken. Verder heb je geen dure 
aannemer, stukadoor en schilder meer nodig. 
Mijn voorstel leverde dus naast tijdwinst, een 
betere akoestiek, een prachtig plaatje ook 
nog een aanzienlijke kostenbesparing op. Een 
kwestie van meerdere vliegen in één klap slaan 
met als resultaat een blije klant.” 

MAATWERK IS UITDAGING
“Voor het LUMC Leiden heb ik net een mooi 
project afgerond met wanddecoraties in een 
gerestylede koffiekamer. Een uitdaging, want 
ik mocht niet plakken, boren en/of schroeven. 
Na overleg met de facilitair manager mochten 
we alleen een artrail monteren in een bestaan-
de plafondlat. Vervolgens heeft de klant geko-
zen voor drie afbeeldingen: een typisch Leids 
stadsgezicht, de Morspoort, duinen & zee en 
bollenvelden. De foto’s maak ik zelf. Je krijgt 

Peter Trimbos
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“DemiSec levert landelijk al bijna 
vijfentwintig jaar professionele 
secretariële ondersteuning, 
verslaglegging van vergaderingen en 
project- en management 
ondersteuning aan bedrijven, 
gemeenten, overheidsinstellingen, 
stichtingen en (ondernemers)
verenigingen,” vertelt Nicolette 
Bakker. “De krapte op de 
arbeidsmarkt raakt ook onze sector. 
Daarom zijn we op zoek naar  
secretaresses/notulisten die toe zijn 
aan een andere werkomgeving, 
nieuwe impulsen en interessante 
opdrachtgevers.”

“Wij zoeken ervaren secretaresses/
notulisten die affiniteit hebben met 
complexe onderwerpen op bestuur-
lijk en politiek gebied. De uitwer-
king van raads- en/of commissie-
verslagen of de voorbereiding van 
algemene ledenvergaderingen kent 
voor jou geen geheimen. Je bent 
welkom in een leuk team en er zijn 
volop mogelijkheden om thuis te 
werken. Maak alvast kennis met 
enkele collega’s en kijk of je in ons 
team past!”

Herken je jezelf in de functieomschrijving en wil je parttime, 
fulltime of als zzp’er deel uitmaken van ons gezellige team? 
Stuur dan je motivatiebrief én cv naar Nicolette Bakker: 
n.bakker@demisec.nl of bel eerst voor meer informatie!

BARBARA BAKKER 
OFFICEMANAGER
“Officieel is mijn functie officemanager met 
de focus op het plannen en coördineren van 
vergaderingen en het redigeren van verslagen,”
vertelt Barbara. “Als eerste aanspreekpunt 
heb ik contact met de opdrachtgevers en 
notulisten. Verder is er veel afwisseling in de 
werkzaamheden. Dat maakt mijn functie als 
spin in het web erg boeiend.” Aan welke eisen 
moet de secretaresse/notulist zoal voldoen 
en wat maakt het werken bij DemiSec leuk? 
“Uiteraard beheers je de Nederlandse taal 
goed en ben je representatief, nauwkeurig en 
discreet. Nicolette is een maatschappelijk 
betrokken, gedreven en een sociale werkgever. 
Met haar positieve energie zorgt zij ervoor dat 
we hier zeer prettig kunnen werken.” 

LIEKE VAN DE KEMP 
CORRECTOR
“Bijna vijftien jaar geleden nam Nicolette het 
bedrijf over waar ik toen al twaalf jaar werkte, 
eerst als officemanager en nu als corrector,” 
vertelt Lieke (76). “Als corrector haal ik alle 
fouten uit o.a. notulen van vergaderingen. 
Kleine foutjes sluipen er altijd in en die haal ik 
eruit. Vaak moet je ook checken of de namen 
van bijvoorbeeld gemeenteraadsleden wel 
goed gespeld zijn. Google is dan een handig 
hulpmiddel. Met Barbara overleg ik over de 
planning van de werkzaamheden die ik vanuit 
huis verricht. Dat is natuurlijk ook een voordeel. 
De sfeer is vriendelijk en familiair en dat is voor 
mij dé reden om bij DemiSec te blijven.”

SOPHIE BARADEL 
NOTULIST
“Als notulist ben ik aanwezig bij o.a. vergaderin-
gen, overleggen en hoorzittingen van klanten. 
Met behulp van de aantekeningen maak ik uit-
eindelijk een neutraal verslag. Daarnaast houd ik 
me zowel intern als extern bezig met secretari-
ele werkzaamheden. Vanaf dag één heb ik de 
kans gekregen om te groeien. Ons team is hecht 
en open in de communicatie. Zo leren we veel 
van elkaar. Het is afwisselend werk, want de ene 
dag ben je in Zeeland om een vergadering bij te 
wonen over de uitbreidingsplannen van een va-
kantiepark en een andere dag moet je naar een 
politieke bijeenkomst over lokale problemen 
zoals deelscooteroverlast. De sfeer is goed en 
dat motiveert enorm. O ja, afgelopen maand 
werden we verrast met een stoelmassage. Kort-
om, het zijn de kleine dingen die het werken hier 
plezierig maken.”

DEMISEC

Industrieweg 82-j
2650 AD Berkel en Rodenrijs
T 010 - 511 04 40
M 06 - 221 31 455
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Jaap Wonders. Hij is niet alleen 
verbonden als docent aan de SMC 
Academy, maar ook 
revalidatiewetenschapper, 
sportfysiotherapeut, manueel 
therapeut en leefstijltherapeut bij 
SMC Rijnland Fysiotherapeuten. 
Onlangs schreef hij het 
populairwetenschappelijke 
leefstijlboek “Alledaags wonderlijk 
leven” met een rijk kleurenpalet aan 
kennis, adviezen en positieve 
boodschappen voor iedereen die 
gezonder en gelukkiger wil leven. Als 
je wilt weten hoe je van het dagelijks 
leven een wonderlijk leven wilt 
maken, dan is dit boek een absolute 
aanrader!

SMC RIJNLAND FYSIOTHERAPEUTEN

SMC ACADEMY OPLEIDINGEN

SMC ACADEMY

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

E info@smc-academy.nl
W www.smc-academy.nl

De SMC Academy is een opleidingsinstituut 
en het zusje van SMC Rijnland Fysiothera-
peuten. Bij de SMC Academy kun je terecht 
voor de opleiding sportmassage en verzor-
ging, diverse vervolgopleidingen, work-
shops en e-learnings. Wil je het verschil 
maken voor een sporter of sportteam en 
ben je op zoek naar een vakopleiding waar 
je direct mee kunt starten? Dan ben jij bij 
de SMC Academy aan het juiste adres!

Jaap Wonders

“Gelukkig door het leven gaan, bereik je juist 
door het leiden van een normaal leven en te 
genieten van alledaagse kleine en grote 
momenten die je leven een bijzonder kleurtje 
geven,” vertelt Jaap. “Gezonder leven heeft 
vooral te maken met leefstijlveranderingen 
zoals je energie beter verdelen, tijd door-
brengen in de natuur, je voedingspatroon 
aanpassen aan je persoonlijke behoeften, 
gevarieerd en meer bewegen, stress vermijden 
en goed slapen. Mijn leefstijlboek staat vol 
praktische adviezen die je leven in positieve 
zin kunnen beïnvloeden. Alle aspecten die bij 
kunnen dragen aan een gezond en gelukkig 
leven passeren de revue. De inhoud van mijn 
boek is gebaseerd op eigen (praktijk)ervaringen, 
inzichten van grote denkers en vooral veel 
wetenschappelijke kennis.”

EEN WAARGEBEURD VERHAAL
“Een 63-jarige vrouw kampte al drie jaar met 
pijnklachten aan de buitenzijde van haar heup. 
Ondanks verschillende behandelingen, zoals 
massages, medicatie en injecties, bleef de pijn 
aanwezig,” vervolgt Jaap. “Omdat ik ook leef-
stijltherapeut ben bij SMC Rijnland Fysiothera-
peuten, deed ik navraag naar haar leefstijl. De 
klachten leken te ontstaan uit een overbelas-
ting van de pezen aan de buitenzijde van haar 
heup. De spieren in haar bovenbenen, heupen 
en romp misten kracht. Verder had ze fors over-
gewicht. Eerdere diëten zorgden voor een jojo-
effect en resulteerden niet in pijnvermindering. 

die je eenvoudig dagelijks kunt toe-
passen. Je kunt het boek bestellen 
via de website van de SMC 
Academy. Welke gezondheids-
uitdagingen ga jij binnenkort aan?

Mijn adviezen waren: verbeter 
je spierkracht met krachttraining 
en stap over op voeding die een 
ontstekingmodulerend en spier-
versterkend effect heeft.”

POSITIEVE SPIRAAL
“Na drie maanden was ze volledig 
pijnvrij, kon ze weer traplopen en 
was ze vijf kilo afgevallen. Maar 
bovenal was ze in een positieve spiraal 
van gezondheid en geluk belandt. 
Krachttraining en gezond eten maakten 
voortaan deel uit van haar dagelijks 
leven. Ook andere aspecten van haar 
leefstijl paste zij aan. Zo was ze erachter 
gekomen dat haar eetfrequentie te hoog 
lag en ze beter sliep als ze ’s ochtends 
een wandeling in de frisse buitenlucht 
maakte. Uiteindelijk is ze een gelukkiger 
mens geworden en zit ze lekkerder in haar 
vel.” Jaaps leefstijlboek “Alledaags wonderlijk 
leven” staat vol praktische, onderbouwde tips 

Durf jĳ  de sprong te wagen naar een gezonder en 
gelukkiger leven?

Stichting Vrienden van het LangeLand Ziekenhuis

ZOETERMEER

Als Stichting Vrienden van 
het LangeLand Ziekenhuis 
zetten wij ons, met de hulp 
van sponsors en donateurs, 
sinds 1991 in om een zieken-
huisverblijf voor patiënten 
en familie zo aangenaam 
mogelijk te maken en het 
zorgpersoneel extra te 
ondersteunen. We bieden 
hulp bij investeringen die 
niet uit het reguliere budget 
betaald kunnen worden en 
zonder onze financiële steun 
niet mogelijk zijn, omdat 
de zorgverzekeraars deze 
niet vergoeden. Het geld 
van het ziekenhuis zelf is 
vooral bedoeld voor 
directe ziekenhuiszorg, wij 
zijn er voor dat beetje extra!

In de afgelopen jaren is er ondersteuning 
geboden aan veel projecten. Een kleine greep 
daaruit is de volgende. Steun is verleend aan 
de afdeling kindergeneeskunde. Zo is door 
onze bijdrage het project “Baby in beeld’ 
geslaagd en kunnen daardoor overal ter wereld 
vrienden en familie online de pasgeboren baby 
bekijken. Maar ook de inrichting van de speel-
kamer en de aanschaf van babyfoons voor de 
ouders is mede door onze bijdrage mogelijk 
gemaakt. Bij de IC/CCU zijn tv’s voor patiënten 
geleverd en bij de afdeling oncologie nieuwe 
behandelstoelen. Ook is voor patiënten bij die 
afdeling steun verleend aan het project ‘Look 
Good Feel Better’. Patiënten met geheugen-
problemen worden voor herstel geholpen door 
de ‘Tovertafel’. De MRI ruimte heeft nieuwe 
wandbekleding en er is een ‘wolkenplafond’ 
aangebracht voor een rustiger beleving van 
een scan. Naast iPads voor verschillende poli-
klinieken is de afdeling verloskunde verbeterd 
met meubilair en rustgevende wandbekleding. 
Aandacht is besteed aan het verhogen van het 

en voor de inwoners in de regio die van het 
LangeLand Ziekenhuis gebruik maken. 

Wilt u een bijdrage leveren als sponsor of 
wilt u nadere informatie? Neem dan contact 
op met een van onze bestuursleden via ons 
emailadres info@vriendenlangeland.nl. De 
Stichting Vrienden van het LangeLand 
Ziekenhuis realiseert mooie dingen en blijft 
zich inzetten voor de zorg. Dank voor uw steun! 

comfort van de patiënt in de wachtruimtes 
bij de poliklinieken met leestafels, stoelen en 
speelgoed. Vooral in de jaren waarin de druk 
op het zorgpersoneel hoog was door de coron-
apandemie hebben Zoetermeerse onderne-
mers het zorgpersoneel op veel verschillende 
manieren ondersteund met aandacht en 
geschenken. Kortom, te veel om op te noemen.

Maar het werk is nog lang niet af. Er worden 
nog steeds aanvragen voor steun door onze 
stichting uit het ziekenhuis ontvangen. Som-
mige daarvan gaan om kleinere bedragen maar 
er zijn ook projecten die om grotere investerin-
gen vragen. Voorbeeld van het laatste is de 
noodzakelijke aanschaf van meubilair voor de 
wachtruimte van de SEH/ Huisartsenpost in 
het ziekenhuis. Voor alle projecten is uw steun 
hard nodig, zeker in de periode waarin het 
ziekenhuis zich momenteel bevindt. Maar 
onze stichting zet zich naast alle projecten 
positief in op het behoud van een volwaardig 
ziekenhuis voor onze Zoetermeerse inwoners 

STICHTING VRIENDEN VAN 
HET LANGELAND ZIEKENHUIS

W www.vriendenlangeland.nl

stichting 
vrienden

Mariëtte van Leeuwen Jan Verweij Joriet Schneider Marc van der Veen Bert Broekman



Stichting Vrienden van het LangeLand Ziekenhuis

ZOETERMEER

Als Stichting Vrienden van 
het LangeLand Ziekenhuis 
zetten wij ons, met de hulp 
van sponsors en donateurs, 
sinds 1991 in om een zieken-
huisverblijf voor patiënten 
en familie zo aangenaam 
mogelijk te maken en het 
zorgpersoneel extra te 
ondersteunen. We bieden 
hulp bij investeringen die 
niet uit het reguliere budget 
betaald kunnen worden en 
zonder onze financiële steun 
niet mogelijk zijn, omdat 
de zorgverzekeraars deze 
niet vergoeden. Het geld 
van het ziekenhuis zelf is 
vooral bedoeld voor 
directe ziekenhuiszorg, wij 
zijn er voor dat beetje extra!

In de afgelopen jaren is er ondersteuning 
geboden aan veel projecten. Een kleine greep 
daaruit is de volgende. Steun is verleend aan 
de afdeling kindergeneeskunde. Zo is door 
onze bijdrage het project “Baby in beeld’ 
geslaagd en kunnen daardoor overal ter wereld 
vrienden en familie online de pasgeboren baby 
bekijken. Maar ook de inrichting van de speel-
kamer en de aanschaf van babyfoons voor de 
ouders is mede door onze bijdrage mogelijk 
gemaakt. Bij de IC/CCU zijn tv’s voor patiënten 
geleverd en bij de afdeling oncologie nieuwe 
behandelstoelen. Ook is voor patiënten bij die 
afdeling steun verleend aan het project ‘Look 
Good Feel Better’. Patiënten met geheugen-
problemen worden voor herstel geholpen door 
de ‘Tovertafel’. De MRI ruimte heeft nieuwe 
wandbekleding en er is een ‘wolkenplafond’ 
aangebracht voor een rustiger beleving van 
een scan. Naast iPads voor verschillende poli-
klinieken is de afdeling verloskunde verbeterd 
met meubilair en rustgevende wandbekleding. 
Aandacht is besteed aan het verhogen van het 

en voor de inwoners in de regio die van het 
LangeLand Ziekenhuis gebruik maken. 

Wilt u een bijdrage leveren als sponsor of 
wilt u nadere informatie? Neem dan contact 
op met een van onze bestuursleden via ons 
emailadres info@vriendenlangeland.nl. De 
Stichting Vrienden van het LangeLand 
Ziekenhuis realiseert mooie dingen en blijft 
zich inzetten voor de zorg. Dank voor uw steun! 

comfort van de patiënt in de wachtruimtes 
bij de poliklinieken met leestafels, stoelen en 
speelgoed. Vooral in de jaren waarin de druk 
op het zorgpersoneel hoog was door de coron-
apandemie hebben Zoetermeerse onderne-
mers het zorgpersoneel op veel verschillende 
manieren ondersteund met aandacht en 
geschenken. Kortom, te veel om op te noemen.

Maar het werk is nog lang niet af. Er worden 
nog steeds aanvragen voor steun door onze 
stichting uit het ziekenhuis ontvangen. Som-
mige daarvan gaan om kleinere bedragen maar 
er zijn ook projecten die om grotere investerin-
gen vragen. Voorbeeld van het laatste is de 
noodzakelijke aanschaf van meubilair voor de 
wachtruimte van de SEH/ Huisartsenpost in 
het ziekenhuis. Voor alle projecten is uw steun 
hard nodig, zeker in de periode waarin het 
ziekenhuis zich momenteel bevindt. Maar 
onze stichting zet zich naast alle projecten 
positief in op het behoud van een volwaardig 
ziekenhuis voor onze Zoetermeerse inwoners 

STICHTING VRIENDEN VAN 
HET LANGELAND ZIEKENHUIS

W www.vriendenlangeland.nl

stichting 
vrienden

Mariëtte van Leeuwen Jan Verweij Joriet Schneider Marc van der Veen Bert Broekman



3D-VCN– Podotherapie Zoetermeer   |  Promenadeplein 117 (naast de Hema)  2711  AB  Zoetermeer  |   %  079 - 342 43 17

Jaap den Doop Martin Konings Lars van Rijckevorsel

Optimaal voetenwerk middels 

3D  CAD-CAM techniek sinds 2002

Het team van 3D Voetcentrum Nederland - Zoetermeer vindt 

dat nog weinig mensen zich bewust zijn van wat de (sport)

podotherapeut kan doen om de oorzaak van voetgerelateerde 

lichamelijke klachten weg te nemen. Via een maandelijkse 

column willen we een kijkje in onze wereld geven.

Op je slo� en de winter door 
Met het winterse weer in aantocht zullen we ons moeten voorbereiden op het 
koudere weer. Bij podotherapie 3D-VCN kunnen we u ook voorzien van slo� en 
voor in huis, warme huisschoenen met voetbedden welke op maat gemaakt 
zijn voor uw voeten. Meerdere hoge en lage modellen zijn te zien middels een 
link op onze eigen site of op: www.� tsfootwear.nl.

Doordat je eigen persoonlijke ondersteuning in de huisschoen is verwerkt 
loopt deze als een heerlijke slof aan de voeten. Je gaat er natuurlijk geen 
kilometers mee wandelen maar voor in en om het huis is het ideaal deze te 
gebruiken, lekker warm aan de voeten en het comfort van uw eigen voetbed. 
Nu men na een lange zonnige zomer weer meer naar binnen toe gaat, kan men 
de stevigheid en ondersteuning binnenshuis weer goed gebruiken. Oftewel 
een goede steun in huis is geen overbodige luxe. Met de modellen die er zijn 
is er voldoende keus in kleur en uitvoering.  Met behulp van dezelfde 3D CAD-
CAM techniek, zoals onze podotherapeutische zolen worden gefreesd, worden 
deze custom-made huisschoenen met het 3D freessysteem en in een speciaal 
daarvoor ingerichte werkplaats professioneel vervaardigd.

                                                          Team 3D-VCN 

www.3d-vcn.nl
@3DVCN

                                                          Team 3D-VCN 

ÉÉN ZONNEGLAS CADEAU 
Bij aankoop van een bril én een zonnebril op sterkte met HOYA glazen

ZOETERMEER

De kachel een paar graden lager komende 
winter? Dat zit er met de huidige energieprijzen 
dik in. Wil jij er deze winter toch warm bijzitten? 
Leer dan breien of haken bij Atelier La Vivere 
in de Dorpsstraat. Kijk op de agenda en scoor 
jouw workshop. In kleine groepjes, dus veel 
individuele aandacht en met een flinke dosis 
humor leer je de basis van het breien of haken 
in no time.

BLIJ DAT IK BREI WORKSHOP
Bij ons leer je in 2 lessen de basis van het 
breien. Na de eerste les brei je voor jezelf en 
de rest van de familie een sjaal en na de 2e 
les begin je aan je eerste trui! Een workshop 
bestaat uit 2 lessen van 2,5 uur met daartussen 
de nodige tijd om aan je project te werken. 
Gaat het mis? Geen paniek! Je staat er niet 
alleen voor. Je kunt in de winkel langskomen 
voor eerste hulp bij brei-ongelukken.

WORKSHOPS OP DINSDAGAVOND 
VAN 19.30 TOT 22.00 UUR
Haak maar Raak 1 08-11-2022 en 13-12-2022
Blij dat ik Brei 1 22-11-2022 en 20-12-2022
Fair Isle Breien 29-11-2022 en 31-01-2023
Amigurumi Haken 24-01-2023

Alle workshops zijn exclusief materiaal. Deze 
koop je op de avond zelf in de winkel met 10% 
korting. Wil je een privé workshop of een work-
shop op een andere dag met je vrienden of 
vriendinnen afspreken? Ook dat kan. Bel of 
mail ons met je wensen.

NIEUWSGIERIG 
GEWORDEN?  
Kom dan snel 
langs en kijk op 
onze website 
voor meer informatie.

HAAK MAAR RAAK WORKSHOP
Ook deze workshop bestaat uit 2 lessen. 
Van basissteken heen en weer haken naar het 
haken van vierkantjes en rondjes en het leren 
lezen van patronen. Na deze lessen kun je de 
workshop Amigurumi (poppetjes en beestjes) 
haken volgen. Neem je project mee naar ons 
Brei- en Haakcafé en leer nog veel meer handig-
heidjes.

BREI- EN HAAKCAFÉS: TIPS EN 
TRUCS OF KOFFIE EN EEN BABBEL
Lukt het niet met het patroon of zoek je gezel-
ligheid en inspiratie? Kom dan bij ons langs op 
woensdagavond van 19.00 tot 21.00 uur, vrijdag-
ochtend van 10.00 tot 12.00 uur, zaterdagmiddag 
van 13.00 tot 15.00 uur! We hanteren een strip-
penkaart van 5 euro per keer.

NAAICAFÉS: MODE MAKEN
Atelier La Vivere werkt samen met het 
FibreMood Magazine en de FibreMood stoffen. 
Het naaien van kleding is weer helemaal hot en 
bij Atelier La Vivere helpen ze je graag aan een 
mooie stof, het juiste patroon en natuurlijk hulp 
bij het maken. Stoffen moet je voelen en de 
kleuren moet je zien om een goede keuze te 
maken. Wil je hulp bij het maken van je crea-
ties? Dan zijn de Naaicafés op maandagavond 
van 19.30 tot 22.00 uur en donderdagochtend 
van 10.30 tot 12.30 uur.

ATLIER LA VIVERE

Dorpsstraat 179
2712 AJ Zoetermeer
T 079 - 889 60 12
E info@atelierlavivere.nl
W www.atelierlavivere.nl

 Atelier La Vivere

Als je graag haakt, breit of kleding 
naait, eenmaal over de drempel van 
deze winkel sta je versteld van de 
kleuren, soorten, ideeën en het 
enthousiasme 
waarmee je 
geholpen 
wordt. Je 
voelt je als 
een kind 
in een 
snoepwinkel.

Blĳ  dat ik brei! Alle workshops op een rĳ 
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ATLIER LA VIVERE

Dorpsstraat 179
2712 AJ Zoetermeer
T 079 - 889 60 12
E info@atelierlavivere.nl
W www.atelierlavivere.nl

 Atelier La Vivere

Als je graag haakt, breit of kleding 
naait, eenmaal over de drempel van 
deze winkel sta je versteld van de 
kleuren, soorten, ideeën en het 
enthousiasme 
waarmee je 
geholpen 
wordt. Je 
voelt je als 
een kind 
in een 
snoepwinkel.

Blĳ  dat ik brei! Alle workshops op een rĳ 
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“Veel mensen willen uiteindelijk volledig van 
het gas af en dan is een all electric warmte-
pomp de volgende stap. Een prima alternatief, 
maar met gewone radiatoren krijg je je huis 
niet warm,” vervolgt Arie. “Je kunt eventueel 
lage temperatuur radiatoren plaatsen, maar de 
installatie van het HOME-vloerverwarmings-
systeem is de beste optie. De meeste ideale 
vloer creëer je als je het HOME-vloerverwar-
mingssysteem combineert met een PVC-vloer. 
PVC kent geen warmteweerstand en laat de 
warmte dus gelijk door. Zo ben je klaar voor 
de toekomst én de volgende stap: de plaat-
sing van een all electric warmtepomp. Die 
combinatie levert de meest energiezuinige 
vloer op waarmee je dus aanzienlijk bespaart 
op je energiekosten. De keuze is reuze. In 
onze 500 m2 grote showroom in Waddinxveen 
vind je ongeveer 500 verschillende kleuren 
PVC-vloeren die je kunt combineren met het 
HOME-vloerverwarmingssysteem.” 

ALL ELECTRIC LUCHT/WATERPOMP
“Je maakt het duurzame plaatje compleet met 
een Intergas all electric lucht/warmtepomp. Dit 
systeem, dat bestaat uit een buiten- en binnen-
unit, haalt tot 80% van de energie uit de bui-
tenlucht voor de verwarming, koeling en warm 
water. De rest komt van het elektriciteitsnet-
werk. Zo wordt de woning, in combinatie met 

een compressor, op efficiënte wijze verwarmd. 
Deze warmtepomp werkt eigenlijk als een om-
gedraaide koelkast. De warmte die aan de ach-
terkant eruit komt, gaat vervolgens naar de 
vloer. Dat is eigenlijk de meest simpele uitleg 
van de werking van dit systeem.”

ALLES IN ÉÉN HAND
“Het eerste informatieve gesprek met onze 
klanten vindt in onze showrooms plaats. Binnen 
twee dagen kunnen we een vrijblijvende offerte 
opstellen, zodat  het financiële plaatje duidelijk 
wordt. Voor een eerlijke offerte gaan we daarna 
op huisbezoek, want dan pik je de angels eruit. 
Waar moet bijvoorbeeld de verdeler van de 
vloerwarming geplaatst worden? Vervolgens 
finetunen we de offerte. Het grote voordeel 
van onze werkwijze is dat we het volledige tra-

HOME INTERIOR CONCEPTS

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

Van Leeuwenhoeklaan 8A
Zoetermeer
T 079 - 234 07 77

MET HET HOME-VLOERVERWARMINGSSYSTEEM ÉN 
EEN PVC-VLOER BENT U KLAAR VOOR DE TOEKOMST!

“Verduurzaming is een hot item. De 
energieprijzen stijgen en met name 
de explosieve groei van de gasprijzen 
is dagelijks nieuws. We zien in onze 
showrooms in Zoetermeer en 
Waddinxveen steeds meer mensen 
die uiteindelijk van het gas af willen. 
De vraag naar het lage temperatuur 
HOME-vloerverwarmingssysteem in 
combinatie met een PVC-vloer is het 
laatste jaar dan ook aanzienlijk 
gestegen,” vertelt adviseur én 
vloerverwarmingsspecialist Arie 
Vogel van Home Vloerverwarming.

Mark van Es

ject zelf uitvoeren. Je hebt dus één aanspreek-
punt voor het verwijderen van de radiatoren, 
de plaatsing van de warmtepomp en de vloer-
verwarming, het egaliseren van de vloer, het 
aanbrengen van de topvloer tot en met de af-
werking van plinten en of een mat. Bovendien 
reageren we snel en adequaat op vragen. Dat 
kan ook, omdat we met korte lijntjes werken en 
alles in één hand hebben. Onze klanten waar-
deren dat we naar ze luisteren. Tot slot kunnen 
ze erop vertrouwen dat hun duurzame project 
bij ons in goed handen is.”

ALLE SOORTEN VLOERVERWARMINGEN LEVERBAAR!

‘Streven naar beter horen, zelfs 
beter dan iemand zonder hoortoestel!’

Wat maakt MAX Hoortechniek uniek 
in Zoetermeer? MAX Hoortechniek 
is de enige overgebleven volledig 
zelfstandige audicien in de derde 
stad van Zuid-Holland! MAX 
Hoortechniek hield het vol door 
persoonlijke aandacht, kwaliteit en 
service te leveren. Geen gestunt 
met inferieur spul en ‘onmogelijke’ 
kortingen.

Audicien Gordon Piper, met meer dan 20 jaar 
ervaring, werkt bij MAX Hoortechniek al jaren 
met de beste merken hoortoestellen en met 
’s werelds meest geavanceerde apparatuur. 
“Samen met een klant ga ik voor een optimaal 
resultaat. Daar nemen we samen alle tijd voor.” 

BOVENAAN DE LADDER
De Oticon More is een voorbeeld van een 
Deens hoortoestel dat wereldwijd bovenaan de 
ladder staat. MAX Hoortechniek is een van de 
weinige audiciens in Nederland die dit hoor-
toestel in huis heeft. “De Oticon More geeft de 
hersenen betere toegang tot spraak rondom uit 
de omgeving en is gevoelig voor veranderende 

Verhuisbedrijf Henneken, opgericht in 1870, is 
een van de oudste bedrijven van Zoetermeer. 
Sinds de oprichting hebben de verhuizers de 
eenvoudige filosofie: Doe je werk goed, dan 
komt de klant terug. En dat werkt na al die ja-
ren nog steeds. Zo krijgt Henneken het klant-
tevredenheidscijfer 9,6. “Dankzij onze mede-
werkers lukt het steeds weer om  de klant een 
prettige en ontspannen verhuisdag te bezor-
gen”, zegt directeur/eigenaar Lauwrens de 
Jong, die het bedrijf 21 jaar geleden overnam 
van de familie Henneken.
“Een goede verhuisploeg is in staat de klant te 
‘lezen’ en direct de juiste toon te vinden om 
hen het gevoel te geven dat alles goed komt. 
Klanten geven geen 10, omdat de inboedel 
onbeschadigd van A naar B komt. Daar betalen 

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.”

dozen vullen. Op de verhuisdag neemt 
Henneken de Speelgoededoelendozen mee 
en bezorgt ze bij de Speelgoedbank of een 
asielzoekerscentrum.

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 

ze immers voor. Dat doen zij omdat onze men-
sen zo beleefd, vriendelijk en flexibel zijn.”

GOEDE DOELEN
Naast verhuizen zet Henneken zich in voor 
meerdere goede doelen. Zo stelt het bedrijf 
jaarlijks een verhuisbus beschikbaar voor een 
Roparun-team, om geld op te halen voor men-
sen met kanker. Voor twee kinderkampen ver-
zorgen zij gratis transport of opslag van de 
kampspullen. Ook heeft Henneken onlangs de 
Speelgoedbank, voor kinderen van wie de ou-
ders niet genoeg geld hebben om speelgoed 
te kopen, verblijd met een aantal gevulde 
Speelgoededoelendozen. Verhuizen is hét mo-
ment om op te ruimen en met het overgebleven 
speelgoed kunnen klanten de speciale verhuis-

MAX HOORTECHNIEK

VERHUISBEDRIJF HENNEKEN

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

Goudstraat 51
2718 RD Zoetermeer
T 079 - 204 02 72
E info@henneken.nl
W www.henneken.nl

Gordon Piper

Lauwrens de Jong
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Stress omdat je gaat verhuizen? 
Nergens voor nodig!

Veel mensen kijken op tegen 
verhuizen. Al die rommel, dozen en 
ritjes naar het nieuwe huis. Verhuizen 
staat dan ook op 3 in de stress top 
10. Terwijl dat eigenlijk niet nodig is! 
Verhuisbedrijf Henneken kan helpen 
die stress te voorkomen.
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De herfst, het kleurrijkste seizoen! 
De gure wind jaagt de wolken voort.

Een stevige wandeling schenkt ons een frisse blik
op zaken die we nog moeten regelen!

Het leven kan alle kanten op!

JUST Notarissen

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

ZOETERMEER

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

SCHOENMAKERIJ TICO

Luxemburglaan 150, 2711 EH Zoetermeer
T 079 - 360 80 96
Westwaarts 41b, 2711 AD Zoetermeer
T 079 - 351 69 31
Oosterhemplein 409, 2721 NG Zoetermeer
T 079 - 321 78 73
W www.schoenmakerijtico.nl
Ma t/m za. van 9.00 tot 18.00, 
zo. van 12.00 tot 17.00 uur
Stadshart 7 dagen per week open!Pimp je schaatsen op met gekleurde veters! Voor warme voeten in huis.

Botte schaatsen? Tico maakt ze met zĳ n splinter-
nieuwe slĳ pmachine weer vlĳ mscherp

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

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

Tico Roozendal

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

ALLE SOORTEN SCHAATSEN
Noren, langebaanschaatsen, kunstschaatsen 
of ijshockeyschaatsen, het maakt voor Tico 
niets uit welk type je langsbrengt bij zijn 
winkel in de Westwaarts Passage, vlakbij 
Albert Heijn XL. Tico kan alle soorten schaatsen 
vlijmscherp krijgen. “Diezelfde dag zijn de 
schaatsen weer klaar. Het kan zelfs binnen een 
uur”, geeft Tico aan. Hij raadt aan schaatsen op 
tijd te laten slijpen. “De scherpte van de 

schaats bepaalt namelijk hoeveel grip je op het 
ijs hebt. Dus hoe scherper de schaats, hoe kleiner 
de kans is dat je valt. Veiligheid boven alles.”

ONDERHOUD SCHOENEN
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 kinder-
schoenen. “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 porte-
monnees 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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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.”



Ontmoeten, 
kennis delen, 
samenwerken 
en zaken doen
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e-mail info@tzho.nl

www.thzo.nl/agenda 

ZO E T E R M E E R  |  M K B - v r i e n d e l i j k s te  g e m e e nte  |  Prov i n c i e  Zu i d - Ho l l a n d

Agenda uitgelicht:

17 mei - KvK Start eigen bedrijf Online
19 mei - Webinar Goede start met de Belastingdienst

Kun je ook wel wat hulp gebruiken bij je social mediastrategie? 
Heb jij een webshop en wil je die naar een hoger niveau tillen? Of 
wil je juist starten met online verkoop maar je hebt geen idee hoe?

 Meld je aan voor de challenge van de 
 MKB Digiwerkplaats op 9 en 10 november 
 in de Dutch Innovation Factory in Zoetermeer.

https://www.mkbdigiwerkplaats.nl/project/online-marketing-communicatie-challenge-9-10-november/
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SUPER DEAL
Word lid en train vrij of onder toeziend oog van professionals en krijg elke 
maand een mini behandeling in onze beautysalon.

www.personalsportsclub.nl

Word nu lid

Kijk ook naar ons 
10kg in 10 weken

afvalplan!

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

in ons schoonheidssalon!
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SUPER DEAL

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 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

Kids Spartan 
Workout

Combinatie van 
judo, (kick)boksen,
Brazilian jiu jitsu,

krachttraining 
en weerbaarheid!

NIEUW!

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

Europaweg 226
2711 PW Zoetermeer

€ 39,50 € 49,50
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• CECIL • Street One • NED • Geisha • Elvira • ZERRES •
• Gafair • ENJOY • Dreamstar • Red Button • 

Winkelcentrum Herenhof, 
Alphen a/d Rijn 0172 436600

winkelcentrum Rokkeveen, 
Zoetermeer 079 3620272
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