
We leven in een hectische tijd. Dagelijkse verplichtingen en verwachtingen beheersen onze 
agenda. Van het wereldnieuws worden we ook niet echt vrolijk. Stress en lichamelijke klachten 
liggen op de loer. “Als je voelt dat de energie langzaam uit je lichaam sluipt, is het tijd voor jouw 
geluksmomentje. Zoals een heerlijke ontspanningsmassage of gezichtsbehandeling,” vertelt 
brandmanager Kirsti Huizinga van negen Weleda City Spa’s die in een tijdsbestek van ruim 4 jaar 
succesvol blijken. 

“April 2022 is de Weleda Garden 
Spa in de biodynamische tuin van 
Weleda’s hoofdkantoor geopend. 
Natuurlijk kan ik je alles vertellen over 
de behandelingen die we in onze 
uniek gelegen Weleda Garden Spa 
aanbieden, maar misschien is het 
beter om vóór het interview zelf één 
van onze behandelingen te ervaren,” 
stelde Kirsti tijdens het maken van 
onze interviewafspraak aan mij voor. 
Een prima voorstel, vooral omdat veel 

Platinastraat 161
2718 SR Zoetermeer
079 - 363 13 90
spa-zoetermeer@weleda.nl
www.weledagardenspa.nl

DIRECT BOEKEN? 
SCAN DE QR CODE

mannen denken dat een gezichts-
behandeling alleen voor vrouwen is 
weggelegd. Tijd voor een nieuwe 
mindset!  

PURE VERWENNERIJ
“Pure rust en ontspanning. Dat straalt 
de unieke locatie van de Weleda 

Garden Spa uit. Via een kronkelig 
schelpenpad naast het hoofdkantoor 
wandelde ik door een groene oase 
van rust. Het is de 1 hectare grote tuin 
van Weleda waar veel planten en 
kruiden groeien die het van 
oorsprong Zwitserse bedrijf in hun 
100% natuurlijke verzorgings-
producten verwerkt. Tijdens een 
behandeling in de vrijstaande salon 
heb je een fraai uitzicht op honderden 
bloemen, planten en bomen. 

Alhoewel, tijdens mijn ontspannende 
gezichtsbehandeling, door schoon-
heidsspecialiste Marcherie, verdween 
ik binnen vijf minuten naar een 
andere wereld. Al droegen de fluister-
zachte, rustgevende muziek en de 
bijzondere geuren van de natuurlijke 
Weleda-producten daar ook een 
steentje aan bij. Na 50 minuten pure 
gezichtsverwennerij, inclusief 
reiniging van de huid, warme en 
koude kompressen, gezichtsmasker 
en een heerlijke massage van gezicht, 
hals en schouders voelde ik me als 
herboren. Een echte aanrader dus! 
Voor mannen, vrouwen én tieners!”
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ERVAAR ULTIEME 
ONTSPANNING 
BIJ WELEDA 
GARDEN SPA OP 
UNIEKE LOCATIE!
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“Onze producten en behandelingen komen voort uit de holistische visie. Zo zijn alle behandelingen ontwikkeld 
vanuit de verbondenheid tussen mens en natuur. Ons lichaam kan veel lichamelijke klachten zelf oplossen, maar 
soms is er wat hulp nodig. Er kunnen bijvoorbeeld spierklachten ontstaan door stress. Tijdens de verschillende 
soorten massages en gezichtsbehandelingen houden we rekening met het geheel: lichaam én geest. Een 
massage kan eventuele disbalans opheffen. De gebruikte natuurlijke etherische oliën verzorgen dus niet alleen je 
huid, maar betekenen ook iets voor je gevoel. Als je gemasseerd wordt, mag je zelf de oliën kiezen die bij jouw 
stemming passen. Verder werken onze masseurs en schoonheidsspecialisten volgens vaste protocollen. Ook de 
uitstraling van onze Spa’s is overal hetzelfde. Zo creëren we rust en optimale beleving vanaf het moment dat je 
hier binnenstapt. Kortom, ben jij toe aan wat ontspanning of een stralende huid? Boek eenvoudig jouw favoriete 
behandeling online!” besluit Kirsti.

WE BELOVEN GEEN WONDEREN, WE GEVEN ZE DOOR!

10
JAAR 2JEROEN 

NATZIJL
MARVIN
WIJNANTS 3 4TICO 

ROOZENDAL

WIL JIJ 
OOK EEN 
BEHANDELING 
IN DE WELEDA 
GARDEN SPA 
ERVAREN?
Gebruik code MIJNZAAK10 
en krijg 10% korting* op 
jouw behandeling.

*  geldig op boekingen 
tot en met 31 mei 2023



Krachttraining resulteert in veel positieve e� ecten op 
het lichaam. Het is goed voor de gezondheid van hart- en 
bloedvaten, zorgt voor een toename van de spiermassa, 
geeft een boost aan je zelfvertrouwen en voorkomt blessures. 
Daarnaast voel je je beter en energieker. In combinatie met 
gezond eten is krachttraining ook een goede methode om af 
te vallen. Maar waarom zou je jezelf urenlang afbeulen in 
de sportschool als wetenschappelijk bewezen is dat twintig 
minuten krachttraining per week volgens het fi t20-concept 
supere� ectief is?

“Het fi t20-concept is uniek en 
wereldwijd een groot succes,” vertelt 
eigenaar Jeroen Natzijl van fi t20 
Zoetermeer. “Bij ons is twintig minuten 
krachttraining per week onder 
begeleiding van een personal trainer 
voldoende voor een optimale en 
e� ectieve gezondheidsprikkel. Wij én 
onze leden wisten natuurlijk 
al dat fi t20 écht werkt, maar na een 
groot wetenschappelijk onderzoek is 
het bewijs onomstotelijk vastgelegd. 
Het fi t20-onderzoek werd onder 
leiding van assistent professor James 
Steele van de Solent University 
Southampton uitgevoerd. Samen 
met zijnteam analyseerde hij de 
trainingsdata van bijna 15.000 
fi t20-ers die één tot zeven jaar de 

Louis Braillelaan 80
2719 EK Zoetermeer
079 - 203 30 48
zoetermeer@fi t20.nl

fi t20-trainingen hadden gevolgd. De 
resultaten zijn verblu� end. Uit het 
onderzoek blijkt overduidelijk dat het 
fi t20-concept de kwaliteit van het 
leven aanzienlijk verbetert.”

DOEN IS GELOVEN
“Veel mensen zijn in eerste instantie 
sceptisch over het fi t20-concept. Doen 
is echter geloven. Daarom bieden 
we een gratis kennismakingstraining 
aan om te ervaren hoe de High 
Intensity Strenght Training op Nautilus 
apparatuur verbazingwekkend 
e� ectief is. Alle grote spiergroepen 
put je in twintig minuten maximaal 
uit onder begeleiding van je 
vaste personal trainer. Een 
sensorensysteem in je trainingsapp 

registreert hoe jouw spieren reageren 
en zo zien jij én je personal trainer 
wat er moet veranderen om de 
oefening te optimaliseren. Smokkelen 
is dus taboe. Bovendien pak je door 
verfi jning van de oefening ook de 
kleinere spieren en aanhechtingen 
beter aan. Na drie maanden ervaar je 
al zichtbare resultaten.”

DE PROEF OP DE SOM
Het lijkt wel of Jeroen mijn gedachten 
kan lezen. “Omkleden en douchen 
zijn overbodig,” vervolgt Jeroen. 
“Door het optimale binnenklimaat 
transpireer je niet en zo kun je de 
fi t20-training gewoon tijdens je (werk)
dag inplannen. We starten met een 
borstoefening die je twee minuten 
langzaam en gecontroleerd zonder 
pauze moet uitvoeren.” Hij wijst me 
op de juiste houding en dan moet 
ik in tien seconden uitstoten zonder 

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 
BEWIJST DAT FIT20 ÉCHT WERKT!

Kortom, zoek je een haalbare, 
resultaatgerichte wekelijkse 
gezondheidsprikkel? 
Boek dan een gratis 
kennismakingstraining 
via www.fi t20zoetermeer.nl. 
Ervaar het zelf!

ERVAAR HET ZELF
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te overstrekken en in tien seconden 
loslaten, waarbij de druk op mijn 
borstspieren constant maximaal 
blijft. “De sensoren ondersteunen 
onze coaching en laten niet alleen 
de range of motion, maar ook het 
ritme en tempo zien. Samen bepalen 
ze de score die honderd is als je de 
oefening perfect uitvoert.” Vervolgens 
trainen we twee minuten de 
beenspieren op dezelfde wijze. Voor 
alle duidelijkheid. Ik bezoek frequent 
de sportschool, maar al na twee 
oefeningen ervaar ik het bijzondere 
e� ect van het fi t20-concept.

Jeroen Natzijl

Nu de zon weer wat meer van zich laat zien, het langer licht 
blijft en de bloembollen ons straatbeeld kleuren, is het 
moment daar: Het BBQ-seizoen komt er weer aan!

Marvin en Claudia Wijnants én hun 
geweldige team hebben afgelopen 
winter natuurlijk niet stil gezeten, 
want ook winterbarbecues stijgen in 
populariteit. Maar inmiddels snakken 
we allemaal naar wat extra vitamine 
D, dus kijken we uit naar zonnige 
dagen die we natuurlijk willen vieren 
in gezelschap van vrienden en familie. 
Daar kan een heerlijke, verzorgde 
barbecue natuurlijk niet bij ontbreken.

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

GEHEEL ONTZORGD
Cater & Co verzorgt de BBQ bij 
bedrijven en ook bij de mensen thuis. 
Wij ontzorgen, zodat de gastheer/-
vrouw zich kan voegen tot het gezel-
schap en nergens meer over hoeft na 
te denken. Wanneer je via Cater & Co 
een barbecue laat organiseren, 
nemen wij alles mee wat nodig is! 
Denk hierbij aan borden, bestek, 
servetten, buffettafels, BBQ en een 

CATER & CO HEEFT 
ZIN IN DE ZON!

Wij nodigen jullie graag uit om een kijkje te nemen op onze website 
www.caterenco.nl voor alle BBQ voorstellen en ideeën.

NEEM EEN KIJKJE OP DE WEBSITE
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Claudia 
en Marvin 
Wijnants

kok die alles vers voor de gasten 
bereidt. Naast een heerlijk vlees 
en/of vis assortiment leveren we ook 
diverse sausjes, salades, broden en 
bijgerechten. Uiteraard kunnen wij 
ook voor verscheidene dranken 
zorgen. Zelfs een cocktailbar is 
mogelijk gezien de nieuwe 
samenwerking met Cocktail Expert.
Daarnaast plaatsen wij ook alle 
denkbare huurmaterialen zoals: 
statafels, stoelen, heaters en tenten.
Cater & Co verzorgt naast de BBQ-
arrangementen ook alle andere 
catering zoals hapjes, buffetten, 
evenementen, lunches, high-tea, 
feestavonden, uitvaart- en bedrijfs-
catering.
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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?

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 

Stadshart 7 dagen per week open!

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

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.

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 

TICO HEEFT 
GOUD GEWONNEN

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, binnenzolen en 
schoenbedzolen. Datzelfde geldt voor alle wandel- en bergschoenen 
met originele zool. We kunnen zelfs dameslaarzen laten innemen of juist 
breder laten maken. De laars kunnen we zo speciaal op maat maken.”

ONDERHOUD
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Tico Roozendal

Paardrijlaarzen knappen we ook op. Bergschoenen vervangen met originele zool.

Tico gaat voor GOUD!
De schachten van dameslaarzen 
kunnen we innemen of groter maken.

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.”

Wytze Sloot 
is van origine 
chef-kok in hart 
en nieren. Ruim 
35 jaar was hij 
werkzaam als zorg-
assistent, dieet- en chef-kok in verzorgings- en 
ziekenhuizen. Vervolgens werkte hij drie jaar bij een 
grote maaltijdproducent in een commerciële functie.

Rond 2016 startte hij als 
franchiseondernemer in de regio 
Zoetermeer bij de maaltijdservice: 
Eten met Gemak. Een succesformule 
die sinds 27 juni 2022, samen met 
Albert Heijn aan de weg timmert om 
de beste, de lekkerste en de meest 
klantvriendelijkste maaltijdservice aan 
huis te worden.

PAPIEREN MENULIJST
“Waarom nu kiezen voor de 
maaltijdservice ‘Maaltijd Thuis’?”, hoor 
ik u denken.  “Onze overheid 
stimuleert ouderen om zo lang 
mogelijk thuis te blijven wonen. 
Nederland vergrijst en ook deze 
oudere doelgroep verdient het om 
lekker, maar vooral gezond en 
gevarieerd te eten. Onze manier van 
werken is volledig afgestemd op deze 
belangrijke doelgroep. De verse 
maaltijden worden wekelijks door 
onze vaste bezorgers op een vast 
tijdstip, indien gewenst, tot in de 
koelkast bezorgd. Persoonlijk contact 
en service staan hoog bij ons in het 

vaandel. Uiteraard kunt u digitaal 
bestellen maar de zelfredzaamheid 
van onze klanten verliezen we niet uit 
het oog. Tijdens de bezorging vullen 
we, indien gewenst, samen de 
papieren menulijst, met keuze uit 48 
combinaties voor de komende week 
in. Zo ontzorgen we ook mantelzor-
gers en dat wordt als zeer prettig 
ervaren”, legt Wytze enthousiast uit.

GEMAK IN DE KEUKEN
“De missie van Maaltijd Thuis: 
‘Gezond eten bereikbaar maken. Voor 
iedereen!’ sluit naadloos aan bij het 
gedachtegoed van mij”, vertelt Wytze. 
“Als zelfs boodschappen doen of 

koken niet meer zo eenvoudig is en 
als u op zoek bent naar meer gemak 
in de keuken, dan is het proefpakket 
van Maaltijd Thuis dé gelegenheid 
om voordelig en ongedwongen kennis 
te maken met onze maaltijden. Onze 
maaltijden bewaart u veilig zeven 
dagen in de koelkast! Opwarmen is 
eenvoudig en kan in de oven of 
magnetron.”

MET LIEFDE BEREID
‘Maaltijd Thuis. Met liefde bereid, met 
aandacht gebracht.’ staat voor een 
unieke maaltijdservice, zonder 
abonnementsplicht, met aandacht 
voor persoonlijke eet- en dieetwensen 
zoals glutenvrij, vegetarisch en 
zoutarm én persoonlijk contact. We 
zijn zelfs in staat om maaltijden op 
componentenniveau aan te bieden. 
Dit betekent dat u elke dag kunt 
kiezen uit verschillende soorten 
groentes, vlees, vis en aardappel-
gerechten. Uiteraard ontbreken de 
stamppotjes, macaroni-, bami-, nasi- 
en andere wereldgerechten niet. U 

EEN MAALTIJD 
THUIS MET 
EXCELLENTE 
SERVICE

Hebt u interesse en wilt 
u Maaltijd Thuis eerst 
proberen? Bestel dan een 
(dieet)proefpakket met 
drie verschillende maaltijden 
voor slechts €15.-. 
Eet smakelijk alvast!

VOORDELIG 
UITPROBEREN
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kunt dus alles combineren en zo uw 
favoriete maaltijd in kleine, medium 
of grote porties samenstellen. Deze 
formule maakt Maaltijd Thuis uniek 
in Nederland.

Wytze Sloot
079 - 820 03 99
sloot@maaltijdthuis.nl
www.maaltijdthuis.nl

Rundergoulash Twentse gehaktbal

Wytze Sloot

Varkenshaasoester  met peperroomsaus,  aardappelen en groenten

Kipsaté
kippendij in satésaus met bami goreng

Runderlapje
met jus, aardappel- puree en rode bieten

Spaghetti
bolognese met gehakt, oregano en groenten

Rundergehaktbalin jus en stamppot snijbonen

Pastaschotel 
met penne en  
gedroogde tomaten

Runderhachee
met aardappelen  en rode kool

Twentse gehaktbalmet jus en  
stamppot andijvie

Zalmfilet 
met hollandaisesaus, aardappelen en broccoli

Kip cordon bleu met jus, aardappelen  en romige bloemkool

Maaltijd Thuis – Wytze Sloot
maaltijdthuis.nl

079 - 82 00 399

*  Het proefpakket is een eenmalige actie. Deze actie is niet geldig i.c.m. andere acties en/of kortingen. Als u andere gerechten kiest dan 

bovenstaand getoond, kan de prijs iets afwijken. Maaltijd Thuis hecht veel waarde aan uw privacy. Daarom hebben wij acties ondernomen 

om te voldoen aan de privacywet, om zo uw gegevens veilig te verwerken. Ga naar maaltijdthuis.nl/privacyverklaring voor meer informatie.

Bestellen is heel eenvoudig

 Kipsaté    Runderhachee     Kip cordon bleu    Spaghetti    Varkenshaasoester  

 Zalmfilet    Rundergehaktbal    Pastaschotel    Runderlapje    Twentse gehaktbal
 Dhr./  Mevr.    Naam 

Straat 
Postcode  Plaats 
Telefoon 
E-mail 

Kies 3 maaltijden voor 15 euro. Wij bezorgen het proefpakket gratis bij u thuis.

Profiteer nu van het Maaltijd Thuis proefpakket

Bel ons op of stuur deze bon ingevuld naar ons op: Maaltijd Thuis - Wytze Sloot, Nieuwe Water 13, 2715 BP Zoetermeer.
Wij nemen dan contact met u op voor de bezorging van het proefpakket. Hebt u  

dieetwensen? Dat is geen probleem. Bel ons dan even voor de mogelijkheden.

Altijd een vaste bezorger op  

een vast bezorgmoment.

Ambachtelijke maaltijden, 

kleinschalig bereid.

Keuzevrijheid in samenstelling, 

dieetwensen en portiegrootte.

Met aandacht bereid,

met liefde gebracht

Maaltijd Thuis – Wytze Sloot
maaltijdthuis.nl

079 - 82 00 399

Geniet van lekker eten
zonder zelf te koken

Kies voor Maaltijd Thuis

Proefpakket 

3 maaltijden

15.00

Bestel nu
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Wytze Sloot
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sloot@maaltijdthuis.nl
www.maaltijdthuis.nl

Rundergoulash Twentse gehaktbal

Wytze Sloot

Varkenshaasoester  met peperroomsaus,  aardappelen en groenten

Kipsaté
kippendij in satésaus met bami goreng

Runderlapje
met jus, aardappel- puree en rode bieten

Spaghetti
bolognese met gehakt, oregano en groenten

Rundergehaktbalin jus en stamppot snijbonen

Pastaschotel 
met penne en  
gedroogde tomaten

Runderhachee
met aardappelen  en rode kool

Twentse gehaktbalmet jus en  
stamppot andijvie

Zalmfilet 
met hollandaisesaus, aardappelen en broccoli

Kip cordon bleu met jus, aardappelen  en romige bloemkool

Maaltijd Thuis – Wytze Sloot
maaltijdthuis.nl

079 - 82 00 399

*  Het proefpakket is een eenmalige actie. Deze actie is niet geldig i.c.m. andere acties en/of kortingen. Als u andere gerechten kiest dan 

bovenstaand getoond, kan de prijs iets afwijken. Maaltijd Thuis hecht veel waarde aan uw privacy. Daarom hebben wij acties ondernomen 

om te voldoen aan de privacywet, om zo uw gegevens veilig te verwerken. Ga naar maaltijdthuis.nl/privacyverklaring voor meer informatie.

Bestellen is heel eenvoudig

 Kipsaté    Runderhachee     Kip cordon bleu    Spaghetti    Varkenshaasoester  

 Zalmfilet    Rundergehaktbal    Pastaschotel    Runderlapje    Twentse gehaktbal
 Dhr./  Mevr.    Naam 

Straat 
Postcode  Plaats 
Telefoon 
E-mail 

Kies 3 maaltijden voor 15 euro. Wij bezorgen het proefpakket gratis bij u thuis.

Profiteer nu van het Maaltijd Thuis proefpakket

Bel ons op of stuur deze bon ingevuld naar ons op: Maaltijd Thuis - Wytze Sloot, Nieuwe Water 13, 2715 BP Zoetermeer.
Wij nemen dan contact met u op voor de bezorging van het proefpakket. Hebt u  

dieetwensen? Dat is geen probleem. Bel ons dan even voor de mogelijkheden.

Altijd een vaste bezorger op  

een vast bezorgmoment.

Ambachtelijke maaltijden, 

kleinschalig bereid.

Keuzevrijheid in samenstelling, 

dieetwensen en portiegrootte.

Met aandacht bereid,

met liefde gebracht

Maaltijd Thuis – Wytze Sloot
maaltijdthuis.nl

079 - 82 00 399

Geniet van lekker eten
zonder zelf te koken

Kies voor Maaltijd Thuis

Proefpakket 

3 maaltijden

15.00

Bestel nu
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Indofoods • Rakkersveld 145 • 2722 BN Zoetermeer • 079 - 200 20 70 • www.indofoods.nl • info@indofoods.nl

“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.

“Veel mensen willen uiteindelijk 
volledig van het gas af en dan is een 
all electric warmtepomp de volgende 
stap. Een prima alternatief, maar met 
gewone radiatoren krijg je je huis 
niet warm,” vervolgt Arie. “Je kunt 
eventueel lage temperatuur radia-
toren plaatsen, maar de installatie 
van het HOME-vloerverwarmings-
systeem is de beste optie. De meeste 
ideale vloer creëer je als je het 
HOME-vloerverwarmingssysteem 
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 plaatsing van een 
all electric warmtepomp. Die com-
binatie levert de meest energie-
zuinige vloer op waarmee je dus 
aanzienlijk bespaart op je energie-
kosten. De keuze is reuze. In onze 
500 m2 grote showroom in 
Waddinxveen vind je ongeveer 500 
verschillende kleuren PVC-vloeren 

Kanaaldijk 32B
Waddinxveen
0182 - 23 99 99

Van Leeuwenhoeklaan 8A
Zoetermeer
079 - 234 07 77

info@homefloorstore.nl
info@homewoonconcepten.nl
www.homefloorstore.nl
www.homewoonconcepten.nl

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 binnenunit, 
haalt tot 80% van de energie uit de 
buitenlucht voor de verwarming, 
koeling en warm water. De rest komt 
van het elektriciteitsnetwerk. Zo wordt 
de woning, in combinatie met een 

compressor, op efficiënte wijze 
verwarmd. Deze warmtepomp werkt 
eigenlijk als een omgedraaide koel-
kast. De warmte die aan de achter-
kant eruit komt, gaat vervolgens naar 
de vloer. Dat is eigenlijk de meest 
simpele uitleg van de werking van dit 
systeem.”

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

“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 traject zelf uitvoeren. Je hebt dus één aanspreekpunt voor het verwijderen van de radiatoren, 
de plaatsing van de warmtepomp en de vloerverwarming, het egaliseren van de vloer, het aanbrengen van de 
topvloer tot en met de afwerking 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 waarderen dat we 
naar ze luisteren. Tot slot kunnen ze erop vertrouwen dat hun duurzame project bij ons in goede handen is.”

ALLES IN ÉÉN HAND
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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 

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

primair richten op spraak die van 
voren komt. De Oticon More geeft 
zelfs toegang tot spraak die van opzij 
of van achteren komt. Dat betekent 
dat de Oticon More een veel betere 
toegang en realistischer beeld geeft 
tot de spraak om ons heen. We 
werken eraan om onze klanten net zo 
goed of misschien zelfs beter te laten 
horen dan mensen die goed horen 
zonder toestel.”

VERWACHTINGEN
Uit onderzoek bij Nederlandse 
50-plussers, zowel onder 

hoortoesteldragers als onder 
niet-hoortoesteldragers blijkt dat 
geluidskwaliteit, een-op-een-
gesprekken, groepsgesprekken, 
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 Android-
apparaten te verbinden; draadloos 
muziek beluisteren, handsfree bellen 
én het geluid van de televisie  ont-
vangen. Het kan allemaal. Met de 
app kunnen bovendien alle binnen-
komende geluiden precies zo afge-
steld worden als de situatie vereist. 

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

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!

PROBEER HET ZELF

WWW.MIJNZAAKZOETERMEER.NLMAART 2023 PAGINA 9

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.”

Om te komen tot de juiste objectieve instellingen 
van het hoortoestel maakt Gordon o.a. gebruik van 
zgn Real Ear Measurements waarbij een meet-
microfoon in de gehoorgang wordt geplaatst.

Gordon Piper
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Hét moment voor een frisse start.

Regel nu uw notariële zaken bij 
JUST Notarissen!

      Het leven kan alle kanten op!

JUST Notarissen

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

Echte schoonheid komt van binnen, maar het oog wil ook wat. 
Haar is een natuurlijk sieraad en een directe weerspiegeling 
van onze identiteit. Je kunt je een totaal ander persoon voelen 
met een goed vallend kapsel dat bijdraagt aan je natuurlijke 
schoonheid. Iedereen kent de uitspraken: Als je haar maar 
goed zit, kun je de hele wereld aan en één “bad hairday” 
kan je zelfvertrouwen al aantasten. Maar hoe ga je om met 
haarverlies door chemotherapie, frontale alopecia of een 
andere haar- en/of hoofdhuidaandoening? 

“We hebben inmiddels meer dan 55 
jaar ervaring op het gebied van 
haarwerken voor vrouwen én mannen 
die vaak spijt hebben dat ze niet 
eerder gekomen zijn. Het taboe dat 
een haarwerk niet natuurlijk is, willen 
we graag doorbreken. Dan 
is het namelijk geen goed haarwerk,” 
vertelt Sander van Tongeren. “Uit 
ervaring weten we dat de zoektocht 
naar het ideale haarwerk een 
individueel en emotioneel proces is. 
Begrip en expertise, daar draait het 
om. Het is essentieel om eerst goed te 
luisteren naar de wensen, zodat we 
een oplossing op maat kunnen 
bieden. Wat is je levensstijl en welke 
eisen stel je aan het haarwerk? We 
demonstreren de opties met foto’s en 
haarwerken op voorraad. Wil je 
Europees of Aziatisch echt haar of 
synthetisch haar? Welk kapsel heb je 
in gedachten? Na het eerste kosteloze 
gesprek inclusief een hoofd- en 
haaranalyse zit je nergens aan vast. 

Dijkmanschans 198
2728 GK Zoetermeer
079 - 331 29 93
www.haarhuisvantongeren.nl
zoetermeer@haarhuisvantongeren.nl

Breestraat 32-36
2311 CS Leiden
071 - 512 52 12
leiden@haarhuisvantongeren.nl

Zo nemen we de eerste drempel weg 
en hopen we het vertrouwen te winnen. 
Voor ieder haarverliesprobleem is er 
namelijk een oplossing.”

INFIX HAIR: ONBEHANDELD 
ECHT EUROPEES HAAR
“Iedere haaraanvulling is maatwerk. 
Sommige mensen hebben een 
compleet haarwerk nodig en andere 
slechts een aanvulling op de kalende 
kruin of inhammen. We zien ook 
mensen met een kale plek die 
ontstaan is na een hoofdoperatie of 
brandwond. We vervangen dan alleen 
het haar dat ontbreekt. In alle 
gevallen streven we naar de hoogste 
kwaliteit en draagcomfort. Daarom 
werken we met Infix Hair, Europees 
onbehandeld echt haar met een 

VOOR IEDER HAARVERLIESPROBLEEM 
HEBBEN WIJ EEN OPLOSSING

“Tot slot hebben we als groothandel voor kappers én particulieren een compleet assortiment professionele 
kappersbenodigdheden en verzorgingsproducten in huis. Met het Spaanse cosmeticamerk Lakme kunnen we 
een complete kapsalon inrichten van kapmantels, handdoeken, verfkarren en bakjes, kleuringen, waterstof t/m 
shampoos enzovoort. Alle producten en verpakkingen zijn 100% vegan oftewel biologisch afbreekbaar. Ook 
verzorgen we haarkleurtrainingen en ondersteunen we de kapsalons met promotie- en reclamemateriaal.”

COMPLEET ASSORTIMENT KAPPERSBENODIGDHEDEN
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prachtige natuurlijke valling. De 
kwaliteit van Infix Hair is superieur en 
dat merk, voel en ervaar je gelijk.” 

HAIREXTENSIONS 
VAN GREAT LENGHTS
“Steeds meer vrouwen willen meer 
volume en/of langer haar. Soms 
komen ze met voorbeelden van 
BN’ers en/of buitenlandse sterren. 
Dan zijn hairextensions uitermate 
geschikt en ook daar zijn we in 
gespecialiseerd. Hairextensions zijn 
strengen echt haar die we in lengtes 
van 20 tot en met 60 cm kunnen 
aanbrengen. Wij werken met Great 
Lenghts, omdat het kwalitatief tot de 
betere merken behoort. Great Lenghts 
is van nature glanzend en veer-
krachtig. Dat komt door de ultieme 
haarkwaliteit van 100% natuurhaar. 
Bij normaal dagelijks onderhoud 
gaat het haar niet knopen en je kunt 
er van alles mee doen zoals sporten, 
douchen en zwemmen. Afhankelijk 
van de eigen haargroei blijven deze 
hairextentions vier tot vijf maanden 
zitten. Uiteraard adviseren wij ook 
de verzorging en de verzorgings-
producten.”Lakmé is zeer compleet, heeft een goede grijsdekking, een lijn in alle 

kleursegmenten  en een overzichtelijke verzorgingslijn.

• Gloss als spoeling
• Collage als volle kleuring
• Chroma ppd en ammonia vrije grijs dekkende kleuring
 
Ook heeft Lakmé een heel compleet concept welke in de volledige salon 
behoefte kan voorzien. Vraag de gratis testbox aan van Chroma de ppd en 
amoniak vrije kleuren van Lakmé
 
Heeft u interesse? Neem dan contact op met Sander van Tongeren via 
telefoonnummer 06-53368641 of stuur ons een email naar 
sander@haarhuisvantongeren.nl
 

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

INFORMEER 
EENS NAAR 

LAKMÉ!

Esmeralde, Janinne, Sander en Petra

Lobke van Tongeren

Sander van Tongeren
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Ben je een modegevoelige sewista en hou je 
ook, net als wij van de mooiste stofjes? Atelier 
La Vivere in de Dorpsstraat is hét adres voor de 
nieuwste modesto� en!

Wie wil er niet stijlvol gekleed zijn? Dit 
creëer je voortaan zelf: met je eigen 
handen. Wim en Debby van Atelier La 
Vivere bieden jou hierbij de helpende 
hand. “We helpen je de weg te vinden 
binnen de verschillende naaicommu-
nities van Fibre Mood, KnipMode, 
Katia en BurdaStyle. Je kan namelijk in 
ons gezellige naaicafé je eigen 
kledingstuk naaien. Kies je patroon en 
personaliseer het met de juiste stof. 
Maak je unieke kledingstuk in jouw 
eigen maat en de stijl dat helemaal 
bij jou past!”, legt Debby enthousiast 
uit. “Elke maand liggen de nieuwste 
uitgaven van FiberMood, KnipMode 
en BurdaStyle samen met de nieuwste 
stoffen voor je klaar.  Stoffen, 
patronen, fournituren, inspiratie en 
uitleg: alles draait om jouw creatie.”
 
STOFFEN MOET JE VOELEN!
“Bij het uitzoeken van de juiste 
patronen en stoffen is het toch heerlijk 

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

   Atelier La Vivere

om met ons te zoeken naar de ultieme 
combinaties”, vertelt Wim. “De 
gewenste uitstraling, je kennis en 
kunde beïnvloedt hierdoor de 
materiaalkeuze en het patroon. Met 
een goed gevoel en een dosis 
positiviteit kun je hierna aan je creatie 
beginnen. Met in je achterhoofd dat 
wij je kunnen helpen.”
 
NAAICAFÉ
De naaicafés zijn er voor naaisterren 
(beginners en gevorderden) die de 
passie voor het naaien delen. Je kunt 
hier terecht met je vragen, onder-

steuning krijgen bij het naaien, uitleg 
vragen over je naaimachine, patro-
nen uitzoeken uit een uitgebreide 
bibliotheek en inspiratie opdoen aan 
de hand van de creaties van anderen. 
De naaicafés zijn er op maandag-
middag van 14.00 tot 16.00 uur, 
woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 
en donderdagochtend van 10.30 tot 
12.30 uur. Informeer in de winkel naar 
de mogelijkheden.
 

DE MOOISTE 
MODESTOFFEN 
BIJ ATELIER 
LA VIVERE IN DE 
DORPSSTRAAT

Naast de naaicafés hebben we ook haak- en breicafés. Snap je het patroon niet of zoek je gezelligheid dan kun 
je langskomen op woensdagavond van 19.00 tot 21.00 uur, vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur of 
zaterdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. We werken net als in het naaicafé met een strippenkaart.
Nieuwsgierig geworden? Kom snel langs en kijk op onze website voor meer informatie.

HAAK- EN BREICAFÉ
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WAT DOEN WE NOG MEER?
Atelier La Vivere bestaat nu al 7 jaar. 
We hebben een winkel vol bolletjes 
wol en katoen van verschillende 
merken zoals Scheepjes, Katia, Borgo 
de Pazzi, en dus nu ook een uitge-
breid assortiment aan kledingstoffen. 
We zijn begonnen met het geven van 
haak- en breiworkshops en die geven 
we nog steeds! Kijk op de website of 
op Facebook naar de agenda.

Wim en Debby
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S P A R K

FYSIOTHERAPIE

De specialist in herstel!
 

Een volledig team vol met 
professionals gaat door middel van 

jouw persoonlijke herstelplan 
samen met jou aan de slag. Wil jij 

actief aan de slag met jouw 
hulpvraag? Kom dan langs!  

WELLNESS

Enjoy your SPARK'ling moment
 

Voor jezelf zorgen is niet alleen je lijf
actief aan het werk zetten, maar jij lijf

moet ook ontspannen!
Echt even een moment voor jezelf? 
SPARK beschikt over een team van 
eigen Masseurs en Acupuncturisten.

PERSONAL TRAINING

Ignite your SPARK
 

Iedereen heeft zijn of haar eigen 
sportieve doelstelling. Onze 

programma's zijn op maat gemaakt 
en gericht op jouw individuele doelen.

Wil jij doelgericht aan de slag? 
Maak dan nu een afspraak! 

Ignite your SPARK 

info@sparkpt.nl | www.sparkpt.nl | 079 890 95 17

Are you ready to ignite your SPARK?

SPARK is gelegen aan het Koraalrood 17 in Zoetermeer. 
Ons volledige team staat voor jou klaar! 

 
Kunnen wij jou helpen? 

Neem dan gerust contact met ons op. 
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‘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 Biketotaalwinkel 
van Nederland!

Het is zelfs dubbel feest bij Biketotaal 
Thijs Brand. Moederbedrijf Biketotaal 
won namelijk in 2022, 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 brengen je wel 
het verst. Er kan altijd iets fout gaan, 
maar het gaat erom hoe je het 
daarna oplost.”

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 

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

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 

AL 10 JAAR DE BESTE 
FIETSENWINKEL IN ZOETERMEER

Nieuwe fietsen, elektrische fietsen, kinderfietsen, tweedehands fietsen, 
fietsaccessoires, fietsreparaties en ga zo maar door. Biketotaal Thijs 
Brand biedt, zoals de naam verklapt, het totaalconcept op fietsgebied. 
Lieshout hoopt dan ook dat dit jaar ‘normaler’ verloopt, maar dat is 
lastig te voorspellen. Vooral gezien de huidige onrust in China, waar 85 
procent van de onderdelen vandaan komt. Dit jaar 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.”

TOTAALCONCEPT
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De o�  ciële uitreiking

Maurice Lieshout en zijn team

winkel. Datzelfde geldt voor onze 
vestiging in Leidschendam, de grotere 
broer, onder leiding van mijn 
compagnon Dennis Brand.
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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 brengen je wel 
het verst. Er kan altijd iets fout gaan, 
maar het gaat erom hoe je het 
daarna oplost.”

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 
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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 

AL 10 JAAR DE BESTE 
FIETSENWINKEL IN ZOETERMEER

Nieuwe fietsen, elektrische fietsen, kinderfietsen, tweedehands fietsen, 
fietsaccessoires, fietsreparaties en ga zo maar door. Biketotaal Thijs 
Brand biedt, zoals de naam verklapt, het totaalconcept op fietsgebied. 
Lieshout hoopt dan ook dat dit jaar ‘normaler’ verloopt, maar dat is 
lastig te voorspellen. Vooral gezien de huidige onrust in China, waar 85 
procent van de onderdelen vandaan komt. Dit jaar 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.”

TOTAALCONCEPT
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De o�  ciële uitreiking

Maurice Lieshout en zijn team

winkel. Datzelfde geldt voor onze 
vestiging in Leidschendam, de grotere 
broer, onder leiding van mijn 
compagnon Dennis Brand.



Sinds 1959 is Wim van der Ham Keukens een begrip in de regio. 
Het sympathieke familiebedrijf begon in de Theresiastraat te 
Den Haag en opende in 1998 een fi liaal in Het Woonhart van 
Zoetermeer. “Negen jaar geleden was de verhuizing 
naar de Wattstraat een logische stap,” vertelt 
Willem van Capelleveen. “De administratie, 
inkoopgroep, logistiek en showroom bevinden 
zich op één locatie. Een bundeling van krachten 
met pure passie voor keukens die in Zoetermeer 
al 25 jaar gedeeld wordt met onze trouwe 
klantenkring. Een kwestie van 
vertrouwen, kwaliteit, snelle 
levering én innovatie.”

Welke conclusie kun je trekken na 25 
jaar Wim van der Ham Keukens in 
Zoetermeer? “We hanteren nog 
steeds het motto: “Het kopen van een 
keuken moet een feestje zijn.” Je koopt 
namelijk niet iedere dag een nieuwe 
keuken. Klanten komen met een idee 
en daar ligt nu precies onze uitda-
ging. Stap-voor-stap meedenken is 
onze passie. In een ongedwongen 
sfeer vertalen we ideeën en wensen 
naar een realistische 3D-impressie. 
Persoonlijke smaken verfijnen we, 
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inclusief de keuze van de meest 
geschikte keukenapparatuur. Zo is 
in onze showroom de compleet 
vernieuwde Siemens Studioline al te 
bewonderen. De vraag: “Wat wil je 
met je keuken?” kunnen we met onze 
expertise heel goed beantwoorden.” 

VIER VERSCHILLENDE MERKEN
“In onze showroom presenteren we 
keukens van vier verschillende merken 
in ruime opstellingen. We houden de 
markt scherp in de gaten en springen 
in op innovatieve keukenmerken. Voor 
het hogere segment is het exclusieve 
Italiaanse topkeukenmerk Composit 
duidelijk een verlengstuk van onze 
andere merken. Zij verzinnen ieder 
jaar wel een verrassend, nieuw 
concept zoals keukens met ronde 
vormen. Hun assortiment is dan ook 
uitermate geschikt voor design-
liefhebbers.” 

MAATWERKCOLLECTIE
“Het Duitse merk Artego staat al jaren 

garant voor keukens van uitstekende 
kwaliteit tegen zeer scherpe prijzen. 
Ons huismerk Smart Collection is een 
puur Nederlands concept met een 
zeer brede maatwerkcollectie voor 
ieder budget. Het omvat o.a. een 
houtlijnprogramma vanaf massief tot 
gefineerd in 1950 NCS-kleuren 
verkrijgbaar in zijdeglans, structuur-, 
hoogglanslak tot ultramat. Zo wordt 
naast matzwart groen dé kleur van 

WIM VAN DER HAM KEUKENS 
ZOETERMEER VIERT 25-JARIG JUBILEUM 
MET SPETTERENDE ACTIES!

“We zijn realistisch en beloven 
onze klanten geen koeien met 
gouden horens. Zo is de 
levertijd inclusief montage van 
onze keukens tussen de zes en 
tien weken. Ook is de levering 
van apparatuur weer 
acceptabel. Als we een 
apparaat niet tijdig kunnen 
leveren, dan plaatsen we 
leenapparatuur. Inmiddels 
zitten we dus 25 jaar in 
Zoetermeer en blijkbaar doen 
we dat goed. Ons feestje 
willen we graag met onze 
klanten vieren. Houd onze 
website en de media daarom 
goed in gaten voor de 
jubileumacties zoals korting 
op apparatuur en/of gratis 
montage! Of maak een 
afspraak in onze showroom. Je 
bent van harte welkom.”

SNELLE 
LEVERTIJD 
& MONTAGE

WWW.MIJNZAAKZOETERMEER.NLPAGINA 16 MAART 2023

2023. De Smart Collection heeft een 
stoere, robuuste en industriële uit-
straling en is verkrijgbaar in acht stijlen. 
Je kunt er dus alle kanten mee op.”

HANDGEMAAKT
“Met het Nederlandse merk Mereno 
kunnen we alles op het gebied van 
hout realiseren. Keukenwensen komen 
uit met de handgemaakte keukens 
door meubelmakers die hun vak tot in 
detail beheersen. Een kwestie van 
vakmanschap is meesterschap. Van 
nostalgisch tot ultramoderne design-
keukens.”

Willem van Capelleveen


