
‘Goede service’, ‘altijd tijd voor klanten’ en ‘deskundig advies’. 
Het lijkt allemaal vanzelfsprekend, maar dat is het zeker niet. 
Bij Biketotaal Thijs Brand Tweewielers Zoetermeer wél. De 
vestiging in winkelcentrum Vijverhoek werd door klanten 
verkozen tot beste Biketotaal-winkel van Nederland!
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Komt de beste fi etsenwinkel 
van het land uit Zoetermeer?

Het is zelfs dubbel feest bij Biketotaal Thijs 
Brand. Moederbedrijf Biketotaal won namelijk 
eerder dit jaar, met ruim 140 winkels in 
Nederland, de prijs van beste winkelketen in 
2022. Beste winkelketen en beste vestiging... 
Je zou dus kunnen zeggen dat Biketotaal Thijs 
Brand de beste fietsenwinkel van het land is. 
“Dat hoor je mij niet zeggen”, blijft eigenaar 
Maurice Lieshout nuchter. “We willen onszelf 
vooral niet op de borst kloppen. Niemand is 
‘de beste’. Ouderwetse service en nazorg bren-
gen je wel het verst. Er kan altijd iets fout gaan, 
maar het gaat erom hoe je het daarna oplost.”

totaalconcept op fietsgebied. Lieshout hoopt 
dan ook dat 2023 ‘normaler’ verloopt, maar 
dat is lastig te voorspellen. Vooral gezien de 
huidige onrust in China, waar 85 procent van 
de onderdelen vandaan komt. In 2023 is 
Biketotaal Thijs Brand 10 jaar geleden 
heropend. Voor het samengaan van Lieshout 
en Thijs Brand bestond de fietsenwinkel al 
meer dan 40 jaar in Zoetermeer. Dat komt 
dus in totaal uit op 50 jaar. “Met onze trouwe 
klanten willen we dit mooie jubileum vieren.”

TROTS OP TEAM
Lieshout is trots dat hij en zijn team de titel 
met prijs (een teamuitje t.w.v. € 500 euro) in 
ontvangst mocht nemen. “We hebben de 
afgelopen twee jaar tijdens corona er heel 
hard aan gewerkt om alles soepel en gladjes 
te laten verlopen. Dit vergde van ons allemaal 
aanpassings- en doorzettingsvermogen. Dat 
maakt het compliment nóg groter. Ondanks 
de vele problemen tijdens corona, blijven wij 
in oplossingen denken. De communicatie naar 
onze klanten toe was altijd duidelijk. Als een 
onderdeel langer onderweg was, belden wij 
gewoon even op om dat door te geven. 
Sommige klanten zijn ons al bijna 50 jaar trouw. 
Dat zegt genoeg. Ik wil onze klanten bedanken 
voor hun beoordelingen en vertrouwen in onze 
winkel. Datzelfde geldt voor onze vestiging in 
Leidschendam, de grotere broer, onder leiding 
van mijn compagnon Dennis Brand.

TOTAALCONCEPT
Nieuwe fietsen, elektrische fietsen, kinder-
fietsen, tweedehands fietsen, fietsaccessoires, 
fietsreparaties en ga zo maar door. Biketotaal 
Thijs Brand biedt, zoals de naam verklapt, het 
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Het is er echt weer tijd voor: 
dé hartverwarmende stamppot! 
Hollandse hutspot, boerenkool 
of zuurkool met uitgebakken 
spekjes. (Vega uiteraard ook 
mogelijk). Met daarbij een 
sappige rookworst, gegrilde 
speklap of grootmoeders 
gehaktbal met natuurlijk 
een zalige jus. Daar word je 
toch blij van?

Zoetermeerse mannen 
weten al jaren waar zij 
naartoe moeten voor 
de nieuwste mannen-
mode. Dat kan al 
17 jaar bij Nederlof 
Mode in Winkelcentrum 
Rokkeveen. Daar wordt 
namelijk stijlvolle mode 
voor mannen geshowd.

Naast al ons andere assortiment, verzorgen 
wij deze winter ook onze vers gestampte, 
smaakvolle stamppotbuffetten. Lekker voor op 
een verjaardag, bedrijfsfeest of vergadering.

De herenmodezaak met vestigingen in Capelle 
aan den IJssel en Zoetermeer bestaat zelfs al 
ruim 85 jaar. In Zoetermeer toont Casper Ne-
derlof al 17 jaar passie voor het modevak. Met 
zijn gedegen advies en persoonlijk contact met 
klanten was hij hét gezicht van de winkel. Na al 
die tijd komt daar verandering in, want op 31 
december gaat hij met pensioen. Om alle trou-
we klanten van Nederlof een moment van af-
scheid te bieden, wordt op 30 december een 
informele borrel gehouden bij Nederlof Mode 
in Rokkeveen.

NU IS DE BEURT AAN WILFRED
Caspers zoon Wilfred is al ruim 20 jaar aan de 

KIJK OP ONZE SITE VOOR 
ALLE MOGELIJKHEDEN
Cater & Co verzorgt 365 dagen per jaar 
buffetten, hapjes, evenementen en lunches.

zaak verbonden. Hij neemt, uiteraard samen 
met het team in Zoetermeer, het stokje over. Zij 
gaan er alles aan doen om Casper op een waar-
dige manier te vervangen. Zij kijken er nu al 
naar uit om de Zoetermeerse mannen te verras-
sen met de eigentijdse collectie, geïnspireerd 
door de bezoeken aan de grote modebeurzen 
in Europa.

BLIJF OP DE HOOGTE
Wil jij graag op de hoogte blijven van alles 
rondom Nederlof Mode? Like en volg de he-
renmodezaak op Facebook en Instagram of 
schrijf je in via de website voor de maandelijkse 
nieuwsbrief!

CATER & CO

NEDERLOF MODE VOOR MANNEN

Perengaarde 5
2723 AT Zoetermeer
M 06 - 249 920 45
E info@caterenco.nl
W www.caterenco.nl

 cater-en-co

Samanthagang 192A
2719 CL Zoetermeer
T 079 - 362 81 82
E info@nederlofmode.nl
W www.nederlofmode.nl

 Nederlof Mode

We gaan STAMPEN!

Zoetermeerse mannen weten 
het al jaren: Hier moeten we zĳ n!

Wilfred Nederlof

Casper Nederlof en zijn vrouw

Claudia 
en Marvin 

Wijnants

Tandprothetische Praktĳ k Stoop is klaar voor de 
toekomst met geavanceerde digitale freesmachine!

ZOETERMEER

Al meer dan 40 jaar creëert 
tandprotheticus Hans Stoop 
excellente mondkunstwerken. 
Dat is niet alleen een kwestie 
van ambachtelijk vakman-
schap, maar ook meegaan 
met innovaties zoals 
de onlangs aangeschafte 
digitale freesmachine en 
mondscanner. Het resultaat? 
IJzersterke gebitsprotheses 
exact op maat die niet meer 
van echt te onderscheiden zijn. 
Niet voor niets is mond-tot-
mondreclame de kracht van het 
sympathieke familiebedrijf. 

“Vanaf 2018 werken we met geavanceerde 
digitale apparatuur zoals cad-cam en sinds 
augustus 2022 is de digitale freesmachine in 
gebruik,” vertelt Hans. “We hebben de vervaar-
diging van een gebitsprothese dus geheel in 
eigen hand. Niet iedereen vindt de “eerste 
afdruk in de mond” prettig. Het alternatief is 
de digitale mondscanner. Die legt met een 
serie foto’s een compleet beeld vast. Toch 
gebruiken we ook nog de traditionele afdruk, 
want we zien met die techniek beter hoe de 
prothese eruit gaat zien. Daarna maken we nog 
een afdruk voor de perfecte pasvorm van de 
prothese. Zo wordt de prothese individueel 
maatwerk. Onze nieuwe digitale apparatuur 
staat dus garant voor een perfecte pasvorm en 
topkwaliteit. Verder is de kans op breuk van de 
gefreesde gebitsprothese minder. Vervolgens 
kunnen we de tanden op kleur erin plaatsen.”   

KLIKVASTE GEBITSPROTHESE 
RESULTEERT IN “BIG SMILE!” 
“Je uiterlijk is nog altijd je visitekaartje. Een 
lelijk gebit kan je zelfvertrouwen behoorlijk 
aantasten. Zo houden veel cliënten uit 
schaamte een hand voor hun mond als ze 
lachen. Gelukkig bieden onze volledige 
gebitsprothesen uitkomst. Zo kunnen ze weer 
onbezorgd praten en lachen! Steeds meer 
cliënten kiezen voor een implantaat als 

praktijk langzamerhand gaat overnemen. De 
jeugd heeft de toekomst en daarom hebben 
we ook geïnvesteerd in de digitale apparatuur.” 
Aan stoppen denk Hans voorlopig niet. Hij 
geeft zelfs nog één dag in de week les op 
de opleiding voor tandprotheticus aan de 
Hogeschool in Utrecht. Een kwestie van passie!

“Traditioneel vakmanschap is de basis van 
de tandprotheticus. Die basisvaardigheden 
combineren we vervolgens met innovatieve 
technieken. Je kunt niet zo maar wat gegevens 
in de computer klikken,” vervolgt Raymond. 
“Dat werkt niet, je moet wel weten wat je 
doet. Voor noodreparaties en het finetunen 
van afdrukken blijft ambachtelijk handwerk 
namelijk essentieel. Met het oog van de 
meester op de achtergrond is deze praktijk 
voor mij natuurlijk de ideale leerschool.”

klikvaste oplossing voor een gebitsprothese. 
Er moet dan nog wel voldoende kaakbeen 
aanwezig zijn. Als we geen complicaties 
verwachten, start onze samenwerking met de 
implantoloog die de implantaten aanbrengt 
in de kaak. De voordelen naast een stralende 
lach zijn duidelijk: het kauwvermogen verbetert 
en pijnlijke plekken verdwijnen.” 

ZO VADER, ZO ZOON
De appel valt niet ver van de boom. Zoon 
Raymond volgt inmiddels twee jaar de 
hbo-opleiding tandprotheticus in Utrecht en 
daarnaast doet hij dagelijks praktijkervaring 
op. Met de toekomst van de praktijk zit het 
dus wel goed. “Het is de bedoeling dat 
Raymond na afronding van zijn studie de 

TANDPROTHETISCHE 
PRAKTIJK STOOP

Rokkeveenseweg 32A
2712 XZ Zoetermeer
T 079 - 361 45 76
E tppstoop@xs4all.nl
W www.stooptandprotheticus.nl
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bepalen wij de zorgzwaarte van laag, middel 
tot hoog,” vertelt Esther. “De zorgzwaarte 
bepaalt ook de kosten van het complete 
behandeltraject. Zo kent een laag traject 
relatief weinig manuele of fysiotherapeutische 
inbreng en een hoog trainingsgedeelte. Afhan-
kelijk van de zorgzwaarte krijgt de patiënt dus 
een aantal behandelingen van de manueel 
therapeut of fysiotherapeut en een aantal 
trainingen in de oefenzaal. Voor ieder zorg-
plantraject, volgens afgesproken protocollen 
en processen, ontvangen wij een bepaalde 
vergoeding waar we het mee moeten doen. 
Verzekeraars monitoren achteraf hoe de 
patiënt het traject ervaren heeft. Al met al 
krijgt de patiënt bij deelname aan het zorg-
plantraject meer waar voor zijn geld.” 

GARANTIE ÉN MEER WAAR VOOR JE GELD
“Het volgen van een zorgplantraject werkt 
dus in het voordeel van de patiënt, omdat de 
trainingen niet meegeteld worden als manuele 
of fysiotherapeutische behandeling,” vult 
Marsha aan. “Als een patiënt bijvoorbeeld 

negen behandelingen heeft afgesloten bij 
een verzekeraar en je hebt een middeltraject 
gevolgd dan schrijft de verzekeraar volgens de 
nieuwe procedure slechts vier behandelingen 
af. Daarnaast heeft deze patiënt nog recht 
op twaalf trainingen in de zaal. Je hebt dan 
uiteindelijk nog recht op vijf manuele of fysio-
therapeutische behandelingen. Als een patiënt 
binnen een bepaalde periode weer klachten 
krijgt, zijn we verplicht om een vervolgtraject 
aan te bieden. Je krijgt dus meer waar voor je 
geld inclusief garantie op het behandeltraject.”

KEURMERK PRAKTIJK
“Als Keurmerk praktijk zijn we eigenlijk al 
vanaf 2007 bezig met het aantonen van de 
effectiviteit van onze behandelingen. Een 
kwestie van zeggen wat je doet, maar ook 
doen wat je zegt. Na vijftien jaar intensieve 
samenwerking zijn de grote verzekeraars er 
wel van overtuigd dat we dat kunnen. Volgens 
de verzekeraars is het ook efficiënter om 
bijvoorbeeld alle rug- en nekklachten door een 
gespecialiseerde praktijk te laten uitvoeren met 

behulp van de specifieke zorgplantrajecten. 
Zo krijgt onze praktijk de mogelijkheid om 
trainingen te laten uitvoeren door een oefen-
therapeut of beweegagoog onder de super-
visie van de fysiotherapeut. De voordelen 
zijn helder. Zij zijn beter gekwalificeerd en 
de patiënt houdt meer fysiotherapeutische 
behandelingen over,” besluit Hans.

Marsha met patiënt, balans training

Marsha in zwembad met patiënt met geamputeerd been door kanker

Deel van de training zaal

Deel wachtkamer

De pixformance

MTC Zoetermeer profi leert 
zich met uniek zorgplantraject

ZOETERMEER

Samen met Esther van Leeuwen, oncologie 
en oedeemtherapeut en Marsha Poelman, 
kinderfysiotherapeut, schetst hij de nieuwe 
koers die de praktijk in samenwerking met de 
verzekeraars per 1 januari 2023 gaat volgen. 
Volgens recente cijfers van het RIVM, het 
onderzoeksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu, hebben ruim twee miljoen mensen last 
van nek- of rugklachten. “Een efficiënte aanpak 
resulteert dus voor zowel de patiënten als 
de zorgverzekeraars in een win-winsituatie,” 
vervolgt Hans. “De patiënt wil namelijk zijn/
haar aanvullende fysiopakket optimaal benut-
ten en de zorgverzekeraar drukt zo tegelijker-
tijd de kosten. Voor minder behandelingen 
krijgen onze patiënten, wetenschappelijk bewe-

nul-moment. We maken zo, ook voor de 
patiënt, heel goed duidelijk wat er mis is met 
de rug. Na aanmelding, telefonisch of per 
e-mail, stelt één van onze specialisten, na de 
uitgebreide intake inclusief een vooraf inge-
vulde vragenlijst, samen met u een individueel 
behandelplan op. Wilt u weer klachtenvrij be-
wegen? Of heeft u na een trauma moeite met 
de uitvoering van bepaalde bewegingen? Met 
onze unieke, effectieve en efficiënte zorgplan-
trajecten kunt u snel weer pijnvrij bewegen.” 

VERZEKERAARS VERGOEDEN 
HET ZORGPLANTRAJECT
“Als iemand hier dus binnenkomt met rug-
klachten en kiest voor het zorgplantraject dan 

zen, meer kwaliteit. Ook als de klachten 
terugkomen, is de patiënt verzekerd van 
aanvullende zorg.”  

TRANSPARANTE, TOETSBARE 
ZORGPLANNEN RESULTEREN IN 
AANTOONBARE WETENSCHAPPELIJK 
BEWEZEN EFFECTEN!
“Binnen Zoetermeer zijn wij de enige praktijk 
die de zorgplantrajecten namens de grote 
verzekeraars mogen aanbieden,” vervolgt 
Hans. “Iedere lichamelijke klacht vereist 
een specifieke aanpak volgens afgesproken 
protocollen die wetenschappelijk onderbouwd 
zijn. Meten is weten. Zo starten we bij rug-
klachten altijd met een scan, het zogenaamde 

Sinds 1991 staat MTC/FTC Zoetermeer 
bekend als dé allround fysiotherapie-
praktijk in Zoetermeer. “In samenwerking 
met de vijf grote verzekeraars 
willen we nog meer de focus 
leggen op een effectieve en 
efficiënte aanpak van rug-, 
nek-, schouder- en long 
(Covid)klachten met 
zorgplantrajecten op 
verschillende niveaus,” 
vertelt manueel, bedrijfs-, 
arbeidsfysiotherapeut 
én praktijkeigenaar 
Hans Poelman. “Een aanpak 
die exact bij onze visie past. 
We willen namelijk continu 
aantoonbare, goede 
fysiotherapie bieden.” 

Esther van Leeuwen (l) en Marsha Poelman, het management

Behandelkamer Hekbootkade Rug scanMarsha geeft core stabiliteit oefening
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Deel wachtkamer

De pixformance



Het alarm gaat af. Het eerste wat je 
doet wanneer je wakker wordt, is naar 
je Theo-bril grijpen. Hij opent echt je 
ogen voor deze nieuwe dag en helpt je 
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Openingstijden:
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Winkelcentrum Seghwaert
Petuniatuin 26
2724 NA Zoetermeer
079 - 360 69 37
www.casperoptometrie.nl

Casper Optometrie is dé optiekwinkel in Zoetermeer voor alles op het gebied van oogzorg, 
brillen, zonnebrillen en contactlenzen. Als opticiens en optometristen zorgen wij er altijd 
voor dat de klant centraal staat, maar begrijpen wij ook dat deze zorg individueel en op 
maat gemaakt moet zijn. Bij Casper Optometrie in de optiekwinkel vindt u volledig 
gediplomeerde en gespecialiseerde opticiens en optometristen. Wij staan dan ook met 
veel enthousiasme voor u klaar!

Ruim aanbod brillen en 
zonnebrillen van topmerken

SALE
IN JANUARI

HEEL VEEL 
MONTUREN MET 

50% KORTING

HET TEAM VAN 

 
OPTOMETRIE 

WENST U PRETTIGE 
FEESTDAGEN EN 

EEN GEZOND 2023

Bĳ  een Chinese massage resulteert het opheffen 
van blokkades in totale ontspanning

ZOETERMEER

Feng Li Wang. In 2004 volgde zij 
de studie Chinese Tui Na aan het 
Guangzhou College. Na haar studie 
in de traditionele Chinese genees-
kunde werkte zij jarenlang als Tui 
Na masseuse in de stad Guangzhou 
(Kanton) ten noorden van Hong 
Kong. Inmiddels heeft zij achttien 
jaar ervaring en sinds anderhalf jaar 
heeft zij haar eigen massagesalon 
Feng Li aan de Dorpsstraat 106 met 
ruime parkeergelegenheid in de 
directe omgeving. Maar nu eerst 
een kennismaking met de Chinese 
Tui Na massage.

“In de Chinese geneeskunde ben je eigenlijk 
nooit uitgeleerd,” vertelt Feng Li in haar 
massagesalon die bestaat uit een sfeervolle 
ontvangstruimte en twee massageruimtes. 
“We kijken nu eenmaal anders naar het lichaam. 
Alles in ons lichaam is op een of andere manier 
met elkaar verbonden en verstoring ervan kan 
in diverse lichamelijk klachten resulteren. Daar-
om hebben mensen in stressvolle periodes veel 
baat bij een Tui Na massage. Energiebanen 
kunnen dus geblokkeerd raken en dan is het de 
hoogste tijd voor een afspraak. Een Chinese 
massage wordt ook wel Tui Na genoemd en 
betekent letterlijk “duw en grijp”. Veel mensen 
ervaren het dan ook als een pittige massage 
die niet alleen ontspanning creëert, maar ook 
lichamelijke pijntjes geneest. Je hebt maar één 
lichaam en daar moet je zuinig op zijn. Naast 
voldoende beweging, gezond eten en voldoen-
de nachtrust is het regelmatig boeken van een 
Chinese massage zeker geen overbodige luxe.”

BALANS TUSSEN YIN EN YAN HERSTELLEN
“Er zijn volgens de traditionele Chinese 

goed geoliede huid. Omdat je bloedsomloop 
een boost krijgt en gifstoffen actief worden 
afgevoerd, krijgt je huid een supergezonde 
kleur. Daar kan geen enkele huidverzorgende 
crème tegenop! Kom gewoon eens langs en 
ontdek welke Chinese massagemethodiek het 
best bij jou past,” besluit Feng Li enthousiast.

geneeskunde twaalf verschillende meridianen 
oftewel energiebanen. Ze lopen door je lichaam 
en verbinden je organen, zintuigen en geest 
met elkaar. Deze energiebanen kunnen door 
fysieke en/of emotionele problemen blokkeren. 
Door het lichaam op bepaalde plekken te 
duwen, draaien, trekken en knijpen activeren 
we specifieke acupunctuurpunten die op de 
energiebanen liggen. Zo heffen we uiteindelijk 
de blokkades op en kan de Qi oftewel de 
levensenergie weer vrij stromen. De balans 
tussen Yin en Yan van het lichaam herstelt dus 
via de acupunctuurpunten van de energie-
banen. Verder verbetert ook de bloedcirculatie. 
Kortom, na de Chinese massage voel je je 
meer “Zen” en bruis je weer van de energie.”

VERSCHILLENDE MASSAGEMETHODIEKEN
“Naast de Tui Na massage kunnen mensen 
hier ook terecht voor voetmassage/ pedicure 
en andere massagemethodieken zoals een 
hotstone-massage, moxatherapie, cupping 
of een ontspanningsmassage. Veel mensen 
met een kantoorbaan kampen met nek-, 
schouder- en rugklachten. Ter bestrijding 
van deze klachten gebruik ik een specifieke 
massage die de lichamelijke functies verbetert 
en de stress en vermoeidheid vermindert. 
Bij een voetreflexmassage wordt er druk 
uitgeoefend op specifieke reflexpunten waar-
door bepaalde organen in het lichaam, die 
verstoord zijn, weer hersteld worden.” 

“Een andere traditionele Chinese genees-
methode is Gua Sha dat letterlijk vertaald 
“schrapen” betekent. Met een platte Jadesteen 
beweeg ik langs strategische drukpunten op de 

FENG LI 
TRADITIONELE CHINESE MASSAGE

Dorpsstraat 106
2712 AN Zoetermeer
M 06 - 877 854 86
W www.fenglipraktijk.nl

Feng Li Wang
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Sabine Mos
06 - 148 56 024

info@mosmakelaardij.nl
www.mosmakelaardij.nl

Wij wensen u  
hele fijne feestdagen 

en een gezond Nieuwjaar!

Ook in 2023 
mijn persoonlijke

 aandacht voor 
uw huis!

Zonnepanelen

M&R 

Zonnepanelen

M&R 
Wattstraat 26G  |  2723 RC Zoetermeer  |  085 - 086 86 40

advies@mr-zonnepanelen.nl  |  www.mr-zonnepanelen.nl

M&R-zonnepanelen  
wenst u gezellige  

feestdagen en een zonnig 
en gezond Nieuwjaar.

Nieuw jaar! 
Nieuwe woning? 
Graag help ik bij 

aan- en verkoop!aan- en verkoop!

Veel woongeluk gewenst in 2023   WWW.KARINDEJONGMAKELAARS.NL

06 - 431 675 28  |  info@gobzoetermeer.nl  |  www.gobzoetermeer.nl

Uw kind is uw waardevolste bezit  
en verdient daarom alle aandacht

Professionele kinderopvang  
door gastouders

Fijne  
feestdagen

Vanessa Heirman

     Fijne fee tdagen!

www.optiquerene.nl

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

ZOETERMEER

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 
hoortoestel in huis heeft. “De Oticon More 
geeft de hersenen betere toegang tot spraak 
rondom uit de omgeving en is gevoelig voor 
veranderende 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 

Android-apparaten te verbinden; draadloos 
muziek beluisteren, handsfree bellen én het 
geluid van de televisie  ontvangen. Het kan 
allemaal. Met de app kunnen bovendien alle 
binnenkomende geluiden precies zo afgesteld 
worden als de situatie vereist. 

PROBEER HET ZELF
Leuk die lovende woorden, maar ervaar het 
zelf. Vraag jezelf eens af of je steeds vaker 
moet zeggen: ‘Wat zeg je?’ Of moet de 
televisie steeds harder gezet worden? En krijg 
je vanuit je omgeving steeds vaker te horen 
dat je van lieverlee minder goed hoort? Dat 
zijn namelijk de eerste herkenningspunten 
die de gepaste aanleiding zijn om met MAX 
Hoortechniek contact op te nemen voor een 
vrijblijvende hoortest!

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.”

VERWACHTINGEN
Uit onderzoek bij Nederlandse 50-plussers, 
zowel onder hoortoesteldragers als onder 
niet-hoortoesteldragers blijkt dat geluids-
kwaliteit, een-op-een-gesprekken, groeps-
gesprekken, toegang tot alle geluiden en 
minder luisterinspanning de belangrijkste 
eigenschappen zouden zijn bij de keuze 
voor een hoortoestel. Laat de Oticon More 
uitgerekend op die punten uitstekend uit 
de test komen. Het hoortoestel is ook via 
de Oticon app met iPhones, iPads en 

MAX HOORTECHNIEK

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

Mevrouw Darnoud: “Maandenlang hebben we toestellen uitgeprobeerd bij een keten. Het 
wilde maar niet lukken. Met de Oticon More en MAX Hoortechniek is het in één keer gelukt. 
Er gaat een wereld voor mij open!”

Frank en Lucia: “Gordon heeft passie voor zijn vak. Hij luistert naar jouw wensen en behoeften. 
Daarna gaat hij, samen met jou, voor het maximale resultaat.”

De heer Vink: “Max hoortechniek is voor mij een vertrouwd en professioneel bedrijf met 
geavanceerde apparatuur, waar je in een gemoedelijke sfeer uitstekend wordt geadviseerd. 
De Oticon More is ten opzichte van  mijn vorig hoorapparaat een enorme verbetering. 
Geluiden waar ik tot voor kort moeite mee had, worden nu helder en duidelijk doorgegeven.”

Gordon Piper

Om te komen tot de juiste objectieve instellingen van het hoortoestel 

maakt Gordon o.a. gebruik van zgn Real Ear Measurements waarbij een 

meetmicrofoon in de gehoorgang wordt geplaatst.
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Fijne kerstdagen en een succesvol 2023

Fijne feestdagen
en een gezond 2023

www.lhnzoetermeer.nl

Perengaarde 5  |  2723 AT Zoetermeer  |  06 - 249 920 45  |  info@caterenco.nl  |  www.caterenco.nl

Ook in de wintermaanden kunnen wij u op vele manieren bijstaan in uw cateringwensen. 
Kijk voor meer informatie over wat wij doen en leveren op onze website.

Fijne feestdagen!

Marvin en Claudia Wijnants

Hilbrand Nawijn

“Ik ben elke dag druk in de weer met mijn drie 
winkels, maar maak ook altijd tijd vrij voor de 
dingen die echt toe doen in het leven”, vertelt 
Tico. “En dat is aan het welzijn van anderen 
denken: jong en oud. Dit geeft mij zoveel 
voldoening om hier nog jaren mee door te gaan”.

Bedankt 
Zoetermeer voor 
al jullie vertrouwen!

ZOETERMEER

SCHOENMAKERIJ TICO

Luxemburglaan 150, 2711 EH Zoetermeer
T 079 - 360 80 96

Westwaarts 41b, 2711 AD Zoetermeer
T 079 - 351 69 31

Oosterheemplein 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!

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.

jes als verrassing meegenomen naar  Gamecity. 
Ze hebben genoten!”, vertelt Tico enthousiast. 
“Ze mochten daar uit verschillende attracties 
kiezen. Lasergamen en de nieuwste attractie 
Urban Minigolf waren de grootste favoriet. De 
kinderen zijn daar flink in de watten gelegd.”

DRIE VESTIGINGEN
Naast zijn steun aan goede doelen heeft Tico 
natuurlijk ook nog zijn eigen schoenmakerij. Bij 
de vestigingen in het Stadhart (2) en Ooster-
heem kunt u terecht voor het ambachtelijk her-
stellen van (wandel)schoenen. Ook van origi-

Maar dit kan Tico niet in z’n eentje allemaal volbrengen. 
Gelukkig is de Zoetermeerse gemeenschap hem trouw en steu-
nen zij hem hier dan ook bij. En zo houdt hij het al lang vol!

STAGEPLEK
Tico is in Zoetermeer en zelfs daarbuiten bekend geworden 
door de jongeren die hij hoogstpersoonlijk van de straat plukt 

nele materialen van bekende merken als Van 
Bommel, Van Lier en Greve. Natuurlijk kunt u 
ook terecht voor het bijmaken van alle soorten 
sleutels én messen en schaatsen laten slijpen. 
Zoekt u veters, Tico heeft deze ook in verschil-
lende kleuren. Teveel om op te noemen!

en een stageplek of zelfs werk bezorgd bij één 
van zijn schoenmakerijen. Daar kunnen Tico en 
zijn jongeren schoenen van onder meer Greve, 
Van Bommel en Van Lier met de originele onder-
delen in topconditie houden. Hij leert ze het vak 
en laat zien dat hard werken beter wordt beloond 
dan op straat hangen.

AARDAPPELEN WEGGEVEN
Op zaterdag 3 december heeft Tico in elke 
winkelcentra in Zoetermeer pallets met 
honderden zakken aardappelen neergezet. 
“De aardappels werden gratis weggegeven 
aan mensen die het echt nodig hebben”, 
legt Tico uit, “Ik heb bij boeren duizenden 
aardappelen ingekocht om ze uit te delen. En 
dit was een succes.”

50+-ERS OPLEIDEN
Als Zoetermeerse ondernemer is Tico door 
AmbachtNederland gevraagd om 50-plussers op 
te leiden tot schoenhersteller. Hij is een school-
voorbeeld hoe de Ambachtsacademie werkt 
volgens het principe meester-gezel. Leerlingen 
worden in de praktijk geschoold door een leer-
meester. Het is een gebouwloze school, want 
de opleiding vindt in zijn eigen bedrijf plaats.

LIEFDE VOOR OUDEREN
Eenmaal per jaar gaat hij met zijn team schoen-
makers naar de ouderen in de verschillende 
verzorgingshuizen in Zoetermeer. Dan repareert 
hij en poetst hij gratis de schoenen van de 
ouderen. Terwijl de ouderen wachten op hun 
schoenen wordt er in het verzorgingshuis een 
gezellige dag van gemaakt.

ZONDER ZORGEN
Ook wil Tico de kinderen een leuke dag bezor-
gen. Voor velen zit er tijdens de zomervakantie 
geen vakantie naar het buitenland er in. Van 
der Kooy Vastgoed die ook GAMECITY Zoeter-
meer beheert heeft 45 vrijkaarten gedoneerd 
aan Tico ter waarde van 10 euro per stuk. “De 
kinderen heb ik een aantal keren in kleine groep-



“Ik ben elke dag druk in de weer met mijn drie 
winkels, maar maak ook altijd tijd vrij voor de 
dingen die echt toe doen in het leven”, vertelt 
Tico. “En dat is aan het welzijn van anderen 
denken: jong en oud. Dit geeft mij zoveel 
voldoening om hier nog jaren mee door te gaan”.

Bedankt 
Zoetermeer voor 
al jullie vertrouwen!

ZOETERMEER

SCHOENMAKERIJ TICO

Luxemburglaan 150, 2711 EH Zoetermeer
T 079 - 360 80 96

Westwaarts 41b, 2711 AD Zoetermeer
T 079 - 351 69 31

Oosterheemplein 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!

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.
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DRIE VESTIGINGEN
Naast zijn steun aan goede doelen heeft Tico 
natuurlijk ook nog zijn eigen schoenmakerij. Bij 
de vestigingen in het Stadhart (2) en Ooster-
heem kunt u terecht voor het ambachtelijk her-
stellen van (wandel)schoenen. Ook van origi-

Maar dit kan Tico niet in z’n eentje allemaal volbrengen. 
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nen zij hem hier dan ook bij. En zo houdt hij het al lang vol!
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Dijkmanschans 198  |  2728 GK Zoetermeer  |  (wijk 28 Noordhove)  |  079 - 331 29 93  |  zoetermeer@haarhuisvantongeren.nl  |  www.haarhuisvantongeren.nl

Het team van 
Haarhuis Van Tongeren 
wenst u fijne feestdagen 
een mooi en vooral gezond nieuwjaar

FIJNE KERSTDAGEN EN EEN GEZOND NIEUWJAAR

OOK IN 2023 STAAN WIJ  
VOOR IEDEREEN KLAAR!

  

DENISE EN HAFEZ

ABURAHOUT 1A (WIJK ROKKEVEEN)   079 - 362 59 00 

Kryptonstraat 74 - 2718 TD Zoetermeer - (079) 341 50 96 - www.gertvanwijkauto.nl

Aan alle vaste en 
toekomstige klanten 

van atelier m3, 
wil ik fijne 

kerstdagen en 
alle goeds voor 

2023 toewensen.

atelier m3
rokkeveenseweg zuid 172 
2718 er zoetermeer 
[m] 06-1355918
www.atelier-m3.nl

Magda Moes

Kleurrijk NVM Makelaars & Taxateurs  |  Vestiging: ZOETERMEER
Willem Dreeslaan 214  |  2729 NJ Zoetermeer  |  079-2033059  |  info@kleurrijkmakelaars.nl  |  www.kleurrijkmakelaars.nl

Het team van Kleurrijk 
NVM Makelaars & Taxateurs 

wenst iedereen een 
gezond en gelukkig 2023!

Schoutenhoek 40
2722 EJ Zoetermeer

079 - 323 88 38

Meent 93a
3011 JG Rotterdam

010 - 820 09 42

info@demakelaars.nu
www.demakelaars.nu

de makelaars 
wenst u fijne  
feestdagen en een 
mooi en gezond 2023

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 

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

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-

VERHUISBEDRIJF HENNEKEN

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

Lauwrens de Jong

ZOETERMEER

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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Dorpsstraat 93   •   2712 AE Zoetermeer   •   T 079 316 45 75   •   www.optiquerene.nl

Zonnebrillen en goggles
Wij hebben de nieuwe zonnebrillencollectie 2023 van  
Scotch & Soda al binnen. Verras iemand deze kerst met  
een trendy zonnebril uit deze verbluffende collectie.  
Makkelijk voor onder de kerstboom, toch?

En ga je deze kerst nog op wintersport. Denk dan aan  
goede oogbescherming op de piste. Bescherm je ogen goed  
tegen de kou en de felle zon. De zonnebrillen en goggles van  
Evil Eye zijn één van de beste zonnebrillen voor de wintersport.

Wij hebben een uitgebreide collectie in de winkel  
dus kom gerust een kijkje nemen.

Wij weten wel een leuke cadeautip voor deze kerst!
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Ontmoeten, 
kennis delen, 
samenwerken 
en zaken doen

Bezoekadres (op afspraak): 

Markt 3, 2711 CZ  Zoetermeer

postbus 15, 2700 AA  Zoetermeer

tel. (079) 346 97 00

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

Agenda uitgelicht:

13 dec: The Future Partners Startersavond: Bepaal jouw koers voor 2023! (Online)

15 dec: Zakelijke netwerkbijeenkomst MPN (Ter Zake)

15 dec: Webinar goede start met de belastingdienst (Online)

19 dec: Inspiratiesessie cybersecurity (Jaarbeurs Utrecht)
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Prettige feestdagen 
en een opvallend 2023!
Laskoo Happy Walls  |  06-811 570 84  |  laskoo.nl Peter Trimbos

Van As | Oviron wenst u veel woonplezier in 2023!

Oranjelaan 72  |  2712 GG Zoetermeer  |  079 - 260 00 04  |  info@vanas-oviron.nl  |  www.vanas-oviron.nl

JUST Notarissen

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

Fijne feestdagen, een gelukkig 
en voorspoedig 2023

Hebben wij u in 2022 kunnen helpen met 
uw  vragen of begeleiding? 

Dan bedanken wij u voor het in ons 
gestelde vertrouwen. 

Wij wensen u gezondheid, geluk en 
voorspoed voor 2023.
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ZOETERMEER

“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!


