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Agnes van der Zande

‘Microdermabrasie
geeft een verbluffend resultaat’
Als er iemand gedreven is
om mensen een mooi verzorgde huid te geven, dan
is het Agnes van der Zande
uit Wateringen wel. Ruim
vijf jaar heeft ze haar
Schoonheidssalon Beautynez en inmiddels biedt ze
een compleet pakket van
top tot teen aan.
Jaren geleden begon Agnes van
der Zande (53) een opleiding voor
schoonheidsspecialiste. In 2012
opende ze in Wateringen haar
Schoonheidssalon Beautynez en
door de jaren heen ontwikkelde
ze zich steeds verder. Ze deed een
pedicure- en manicureopleiding
erbij en stapte over naar het professionele merk Jean d’Arcel. Agnes is heel tevreden over dit merk:
“Het is een professioneel merk in
de schoonheidsbranche. Ik wilde
meer bieden, meer uit een behandeling halen. Ik ben echt voor de
huidverbetering gegaan. Het vorige merk was voor huidverzorging
en dit is voor huidverbetering. Voor
dit merk heb ik diverse trainingen
gevolgd.”
Allround
Agnes kan zich allround noemen.
“Ik ben er voor gezicht, handen
en voeten. Ik geef een volledige,
uitgebreide gezichtsbehandeling,
behandel probleemhuiden en
doe pedicure en manicure. Daar-

naast verf ik de wenkbrauwen
of doe een browshape en wax
het lichaam. En natuurlijk is het
heerlijk om gewoon even lekker
te ontspannen. Bij een schoonheidsbehandeling doe ik een korte massage en het is mogelijk een
oogmasker erbij te nemen. Dat
is zó ontspannend en goed voor
de ogen. Ik ben overigens geen
medisch pedicure. Uiteraard verwijder ik eeltpitjes, behandel ik
ingroeiende nagels en breng een
leuk gellakje aan, maar een medisch pedicure is er meer voor grote voetproblemen.”
Schoonheidssalon Beautynez is
aangesloten bij Anbos. “Anbos is
de algemene brancheorganisatie
voor schoonheidsverzorging en
staat voor professionaliteit, kwaliteit en vakkennis. Je moet er een
geregistreerd diploma voor hebben en het vak goed beheersen.
Een goede behandeling, ontspanning en hygiëne zijn voor mij sowieso heel belangrijk. Het lid zijn
van Anbos is een stukje zekerheid
voor de klant: je weet dat je kwaliteit krijgt.”

Agnes van der Zande in haar salon.

Microdermabrasie
Sinds kort beschikt Schoonheidssalon Beautynez over een bijzonder apparaat: microdermabrasie.
“Dit is een effectieve behandeling
die zorgt voor het vernieuwen van
de huid.
Met het apparaat verwijder ik dode
huidcellen waarna de huid zich
vernieuwt door het aanmaken van

nieuwe cellen. Het resultaat is verbluffend! De huid is direct gladder,
doorbloedt beter, ziet er gezonder
uit en rimpels zijn minder diep geworden. Deze behandeling is voor
iedereen die een rimpel wil aanpakken en er jonger uit wil zien. Je
krijgt er echt een frisse uitstraling
van. Het is absoluut niet te vergelijken met Botox, daar wil ik heel

Energieke
prijsvraag
Afgelopen april kondigde
initiatiefnemer Matthijs
Beke aan dat hij een
energiecoöperatie wilde
oprichten.
In een korte tijd hebben
veel inwoners uit de
verschillende kernen van
Midden-Delfland laten
weten dat ze hierbij graag
willen meehelpen.
Door deze vrijwilligers en de
steun van de gemeente, krijgt
de oprichting van de coöperatie verder vorm. Wat er nog niet
is, is een naam en daarbij vraagt
de coöperatie uw hulp. Want de
coöperatie is van u allen: alle inwoners van de gemeente Midden-Delfland zijn potentieel coöperatielid.
Energiecoöperatie
Fossiele brandstoffen, zoals olie,
steenkool of aardgas, raken op
en zullen vervangen moeten
worden door duurzame energiebronnen. De energiecoöperatie wil de inwoners van Midden-Delfland betrekken bij deze
energietransitie. Door dit op een
lokaal niveau te organiseren, kan
dit zorgen voor de benodigde versnelling.
De coöperatie geeft inwoners de
mogelijkheid om deel te nemen
in projecten voor de opwekking

van groene stroom (bijvoorbeeld
collectieve zonnepanelen op grote daken).
Daarnaast wil de coöperatie ook
een rol spelen in het verduurzamen van de warmtevraag in de
dorpen. Termen die bij een energiecoöperatie horen zijn: samen,
lokaal, duurzaam, delen, groen
en energie.
Idee delen
Heeft u na het lezen een goede
naam voor deze energiecoöperatie? Laat het weten!
U kunt uw idee sturen naar energiecooperatiemd@gmail.com.
Graag hierbij de suggestie voor
een coöperatienaam (of namen)
en uw eigen naam vermelden.
Tot 1 juli kunt u uw naam doorgeven.
De energiecoöperatie zal voor 13
juli een naam kiezen.
Winnen
De inzender van de winnende
naam krijgt een Waka Waka Power+ powerbank cadeau. Met
deze powerbank op zonne-energie hoeft u op vakantie niet meer
bang te zijn voor een lege telefoonaccu.
Heeft u vragen?
Of bent u enthousiast geworden
om als vrijwilliger een bijdrage te
leveren aan de energiecoöperatie? Stuur dan een mail naar het
bovenstaande adres.
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eeltpitjes, behandel ik ingroeiende nagels en breng een leuk
gellakje aan, maar een medisch
pedicure is er meer voor grote
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aangesloten bij Anbos. “Anbos is
de algemene brancheorganisatie
voor schoonheidsverzorging en
staat voor professionaliteit, kwaliteit en vakkennis. Je moet er een
geregistreerd diploma voor hebben en het vak goed beheersen.
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van Anbos is een stukje zekerheid
voor de klant: je weet dat je kwaliteit krijgt.”
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Microdermabrasie
Sinds kort beschikt Schoonheidssalon Beautynez over een bijzonder apparaat: microdermabrasie.
“Dit is een effectieve behandeling
die zorgt voor het vernieuwen van
de huid.
Met het apparaat verwijder ik
dode huidcellen waarna de huid
zich vernieuwt door het aanma-

ken van nieuwe cellen. Het resultaat is verbluffend! De huid is
direct gladder, doorbloedt beter,
ziet er gezonder uit en rimpels
zijn minder diep geworden. Deze
behandeling is voor iedereen die
een rimpel wil aanpakken en er
jonger uit wil zien. Je krijgt er echt
een frisse uitstraling van. Het is
absoluut niet te vergelijken met
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Botox, daar wil ik heel duidelijk
in zijn! Bij Botox worden spieren
platgelegd en wordt er botaline
ingespoten. Dit is een volledig
natuurlijke behandeling van buitenaf. Er wordt niets ingespoten!
Maar je hebt wel echt een ‘wauweffect’.
Een microdermabrasiebehandeling kost € 99,-. Een kuur van drie

behandelingen kost € 279,- en
een kuur van zes behandelingen
€ 550,-. “Eén behandeling heeft
al resultaat, maar ik kan geen
standaardresultaat aangeven. Dit
verschilt per persoon en huidtype.
Maar dat het de huid goed doet, is
zeker!”
Zie voor alle informatie:
www.beautynez.nl.
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Bijeenkomsten voor huurders
uit Schipluiden en Den Hoorn
HV Schiphoorn vertegenwoordigt
de huurders uit Schipluiden en
Den Hoorn tijdens het overleg met
Wonen Midden-Delfland en de gemeente. Zij praat met hen vanaf
het begin mee over het beleid ten
aanzien van de verhuurde woningen en de directe woonomgeving.
Ook de lokale volkshuivestelijke
doelstellingen komen aan bod. Op
deze manier hebben de huurders
invloed op het beleid van de ‘woningbouw’ en van de gemeente.
Info avonden
Omdat de huurdersvertegenwoordiging wil weten hoe de huurders
(haar achterban) hierover denken
houdt HV Schiphoorn in juni een
tweetal inloop- en thema-avonden voor de huurders. Op 18 juni

2018 in de zaal van het Windrecht
in Schipluiden en op 27 juni 2018
in de zaal aan het Prins Willem Alexanderhof in Den Hoorn. Het programma is voor beide locaties gelijk. Vanaf 19:00 uur kunt u tijdens
de inloopavond, onder het genot
van een kopje koffie, de huurdersvertegenwoordigers spreken.
Vanaf 19:45 start een gespreksgroep, waar de deelnemers mee
kunnen denken over betere doorstroming, over verwachtingen met
betrekking tot lokale en regionale
prestatieafspraken en over het
duurzaamheidsbeleid van de verhuurder. Huurders uit Schipluiden
en Den Hoorn en hun inwonende
gezinsleden vanaf 16 jaar, zijn van
harte welkom.

Workshop bandenplakken
Donderdagavond 14 juni wordt
er in navolging van de Workshop
Bandenplakken in Den Hoorn ook
een workshop in Maasland georganiseerd! Cees Oord en Margo
Bergstein hebben geregeld dat
statushouders en senioren ook in
Maasland banden plakken kunnen
leren. Om 19.30 uur gaat het van
start bij de Singelhof. Rob’s Bike
Center zorgt ervoor dat deelnemers voor een gereduceerd tarief
kwalitatief goede bandenplakspullen en een fietspomp kunnen aanschaffen.
Meer informatie? St. Welzijn Midden-Delfland
010-5918052 of
info@swmd.nl

een kuur van zes behandelingen
€ 550,-. “Eén behandeling heeft al
resultaat, maar ik kan geen standaardresultaat aangeven. Dit verschilt per persoon en huidtype.
Maar dat het de huid goed doet, is
zeker!”
Zie voor alle informatie:
www.beautynez.nl.

11e BIJendiner
Op Hodenpijl
Donderdag 21 juni organiseert Deborah Post van Honey Highway in
samenwerking met Op Hodenpijl
de 11e editie van het BIJendiner.
Dit keer met als thema Kruisbestuiving. Entree inclusief diner:
€ 44,-. Aanvang: 18.00 uur. Reserveren kan via www.ophodenpijl.nl
Op Hodenpijl is gevestigd aan de
Rijksstraatweg 20/22 in Schipluiden .

Zin in zondag
één keer in Maasland
Spiritueel/filosofisch café ‘Zin
in zondag’ vindt zondag 17 juni
voor één keer plaats in Maasland.
Fred Louter is op uitnodiging van
Marga van der Wulp die dag te
gast bij Galerie Weerloos aan de
‘s-Herenstraat 32. Het onderwerp
is ‘religie’.
Wereldwijd bestaan er tientallen
religies, waarvan het christendom, de islam en het hindoeïsme
en boeddhisme ongetwijfeld de
meeste bekende zijn. Miljarden
mensen op de planeet geloven,
maar het aantal seculieren neemt,
evenals het aantal mensen dat
op niet-religieuze wijze spiritueel
ontwaakt, wel toe. Wat maakt of
maakte religie zo populair en belangrijk in het leven van mensen?
Wat zijn de voordelen, wat zijn
de gevaren? Wat is ‘het doel’ van
religie, waar moeten we heen
met elkaar? En: wat is het verschil
tussen religie en spiritualiteit? Dit
en tal van andere vragen komen
ongetwijfeld aan bod tijdens
deze bijzondere editie van Zin in
zondag, dat (onder voorbehoud)
op het water plaatsvindt! Zin in
zondag begint om 10.15 uur en eindigt circa 11.30 uur. Entree gratis.
Consumpties voor eigen rekening.

