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Daarmee willen ze de geluidshinder 
die inwoners ervaren gedegen 
onderbouwen. Het college van 
gemeente De Ronde Venen heeft 
besloten mee te doen aan dit burger-
meetnetwerk dat een burgerinitiatief 
is onder regie van gemeente Bode-
graven-Reeuwijk. Wethouder Cees 
van Uden: “Bestuurders en bewoners 
van gemeenten in de Omgevings-
raad van Schiphol wijzen er al enige 
tijd op dat hoe váák vliegtuigen 
overvliegen ook sterk de hinder 
bepaalt en de slaap verstoort. 
Schiphol kijkt vooral naar de 
hoeveelheid geluid per vliegtuig, 
maar regelmatig wat minder hard 
geluid is net zo goed ongezond. 
Bovendien neemt Schiphol alleen 
maatregelen tegen geluidsoverlast 
op basis van voorspellingen. De 
manier waarop Schiphol die voor-
spellingen berekent, is ondoor-
zichtig. Daarom heeft de omgeving 
steeds vaker kritiek op deze 

methode. Voor deze problemen 
biedt een goed burgermeetnetwerk 
een oplossing. Vandaar dat de 
gemeente dit ondersteunt.”

Coninu
Het burgermeetnetwerk meet 
continu. Zo legt het piekgeluid vast 
én hoe vaak vliegtuigen overvliegen. 
Per meting wordt het ‘kenteken’ van 
het vliegtuig, vliegrichting, vlieg-
hoogte, dalings- of stijgingscoë�-
ciënt en het aantal dB’s vastgelegd. 
Voor de ontwikkeling van het 
burgermeetnetwerk werken de 
gemeenten uit het Groene Hart 
samen met de Technische Universi-
teit Eindhoven. Doel is een uitge-
breid en betrouwbaar burgermeet-
netwerk dat bestaande meetnet-
werken aanvult. 
Het aantal vluchten van en naar 
luchthaven Schiphol is tussen 1990 
en 2018 meer dan verdubbeld van 
ruim 245.000 per jaar tot bijna 

500.000 vluchten per jaar. Met deze 
groei is de geluidhinder voor omwo-
nenden van de luchthaven toege-
nomen. Geluidhinder en slaapversto-
ring hebben aantoonbaar e�ect op 
de gezondheid.
De wettelijke regels om geluidover-
last te begrenzen zijn gebaseerd op 
de jaarlijkse gemiddelde geluidsbe-
lasting. Deze belasting wordt bere-
kend op basis van alle vluchten in het 
passagiers- en vrachtverkeer rond de 
luchthaven. De omgeving van 
Schiphol wil al jaren dat het vlieg-
tuiggeluid ook wordt gemeten ter 
controle en ter verbetering van het 
geluidrekenmodel rond Schiphol.
Aan overlegtafels van de Omgevings-
raad Schiphol zoeken belangheb-
benden naar de balans tussen lusten 
en lasten van Schiphol. Dit is al vele 
jaren een grote opgave. Aan deze 
tafels worden langlopende discussies 
gevoerd over onder andere optimale 
vliegroutes, stijg- en landingsproce-
dures en de mate van geluidbelas-
ting die verantwoord geacht wordt 
vanuit gezondheidsperspectief en als 
acceptabel wordt ervaren.

De Ronde Venen - Met het burgermeetnetwerk willen de gemeenten uit 
het Groene Hart die deel uitmaken van de Omgevingsraad Schiphol 
betere gegevens over het geluid van vliegverkeer van en naar Schiphol.

Gemeente De Ronde Venen steekt geld 
in akoestisch burgermeetnetwerk

EHBO De Ronde Venen stopt 
bloedingen
De Ronde Venen - Net voordat de 
EHBO-ers van EHBO De Ronde Venen 
weer fysiek les zouden hebben 
werden nieuwe maatregelen aange-
kondigd. Dus werd, net als vorig jaar, 
via Teams de kennis van de leden 
bijgespijkerd. Om goed mee te 
kunnen oefenen had iedereen thuis 
een pakketje ontvangen. Na een 
korte instructie ging iedereen aan de 
slag met het aanleggen van een 
tourniquet om arm of been. Zo werd 

toch praktisch geoefend met het 
stoppen van levensbedreigende 
bloedingen. Na vorige keer nog 
reanimeren te hebben getraind zijn 
de levensreddende vaardigheden nu 
weer helemaal op peil.
Wie ook wil leren levens redden kan 
contact op nemen met secretaris@
knvderondevenen.nl. De vereniging 
gelooft in leren op locatie en komt 
dus graag naar verenigingen, buren 
of bedrijven om kennis te delen.

De Ronde Venen - Voor het 7e jaar 
op rij bezorgen de scouts van Scou-
ting Jan van Speyk en Scouting 
Eliboe jouw kerstpost in De Ronde 
Venen. Na het succes van de vorige 
jaren zullen ze dit jaar wederom de 
kerstpost bezorgen in Mijdrecht, 
Wilnis, De Hoef, Waverveen en Vinke-
veen! Alles binnen postcode 3641 
t/m 3648 en 1426. En dat voor maar 
50 eurocent per poststuk! De scouts 
hopen er weer een �inke klus aan te 
hebben, want het is natuurlijk een 
leuke inkomstenbron voor de groep! 
En zeg nou zelf, een echte kaart is 
toch altijd nog veel leuker dan een 
Whatsappje of een mailtje, zeker in 
deze Coronatijd. 

Hoe het werkt
Het is heel simpel: er is een groot 
aantal inleveradressen verspreid door 
de gemeente. Daar kan de post vanaf 
zaterdag 27 november 18.00 tot 
zondag 12 december 18.00 worden 
ingeleverd. Stop alle geadresseerde 
kaarten die je wilt versturen en het 
verschuldigde bedrag in één grote 
envelop. Vermeld daarop jouw naam 
en telefoonnummer. De envelop mag 
vervolgens gewoon door de brie-
venbus bij een van de inleveradressen. 
Je herkent deze aan een kerstpost-
poster achter het raam. De scouts 
verwerken alle post, doen er een scou-
tingstempel op en bezorgen alle post 

uiterlijk 24 december. Met de 
opbrengst van deze actie kan het 
onderhoud van het gebouw en mate-
riaal bekostigd worden. Daarmee 
kunnen de Scoutinggroepen, ook in 
2022, met alle leden het scoutingspel 
leuk en veilig blijven spelen. De scouts 
hopen dat de actie een nog groter 
succes wordt dan vorig jaar! Alle infor-
matie over de kerstbezorgdienst van 
de Jan van Speyk en Eliboe is ook na 
te lezen op www.janvanspeykgroep.nl 
en www.eliboe.nl. 

Inleveradressen
Je kunt je kerstpost inleveren bij de 
Scouts op de Oosterlandweg 2-b in 
Mijdrecht of Bonkestekerweg 3 in 
Vinkeveen (alleen tijdens 
openingstijden).
De overige inleveradressen (met een 
poster voor het raam) zijn: De Hoef: 
De Hoef Oostzijde 28. Mijdrecht: 
Brunel 21, Buitenkruier 12, Beltmolen 
14, Boezemmolen 18, Ambachtshe-
rensingel 14, Agaat 24, Watersnip 20, 
Midrethstraat 45, Dukaat 7, De Linde-
boom 11a (Dierenspeciaalzaak Van 
Zuijlen). Vinkeveen: Proosdijland 17, 
Bloemhaven 4, Wulpenlaan 25, Riet-
veld 30, Baambrugse Zuwe 19, Meer-
koetlaan 58. Waverveen: Hoofdweg 
14, Kreekrug 17. Wilnis: Burg. Fern-
houtlaan 3, Burg. Van Baaklaan 4, 
Raaigras 3, Langhuis 2, Stationsweg 
11, Dorpsstraat 4 (Fietsenwinkel Smit).

Scouts bezorgen kerstkaarten 
voor een prikkie

EHBO De Ronde Venen is ontstaan 
omdat haar leden hun EHBO-kennis 
op een moderne en creatieve bij 
willen houden. En dus laten zij zich 
niet tegenhouden door een lock-
down of een verbod om samen te 
komen. De leden hebben regel-
matig online contact met elkaar, 
oefenen hun vaardigheden in een 
digitale les en maken gebruik van 
e-learning. Onverwachte voordelen 
zijn het oefenen met goed 
omschrijven wat er aan de hand is, 
wat je moet doen voor je 112 belt, 
en het weer eens echt de puntjes op 
de i zetten bij de vragen van de 
e-learning.

e or ers ensen  ne 
feestdagen
De Ronde Venen - Volgende week 
breekt de mooiste tijd van het jaar 
aan voor de bezorgers van de 
Nieuwe Meerbode. Dan bezorgen zij 
hun nieuwjaarswens. De bezorgers 
hopen natuurlijk op waardering van 
de lezers. In weer en wind hebben zij 
weer een jaar lang de gratis krant 

boordevol lokaal nieuws wekelijks bij 
u thuisgebracht. Het brengen van de 
nieuwjaarswens gebeurt corona-
proof. Ze hopen natuurlijk dat u wat 
kleingeld in huis heeft waardoor ze 
extra gemotiveerd zullen zijn om u 
ook in 2022 wekelijks te voorzien van 
het plaatselijke nieuws!
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De Ronde Venen - De Lionsclubs zijn 
na het grote succes van voorgaande 
jaren landelijk weer de kerstactie 
‘Ko�e voor de Voedselbanken” 
gestart in samenwerking met Douwe 
Egberts. Ook de Voedselbanken 
worden hard getro�en door het 
corona virus. Naast de uitval van vrij-
willigers en de logistieke aanpas-
singen stijgt het aantal mensen dat 
een beroep moet doen op de Voed-
selbank fors. De behoefte aan levens-
middelen wordt om die reden alleen 
maar groter. De laatste actie vorig 
jaar december leverde maar liefst 
204.000 pakken ko�e op voor de 
voedselbanken. Ook in onze 
gemeente was massaal gehoor 
gegeven aan de oproep van de 
Lionsclubs om de DE punten te 
doneren aan onze lokale Voedsel-
bank De Ronde Venen. In totaal zijn 
750.000 punten binnengehaald, 
goed voor 1.558 pakken ko�e! 
Hiermee kon onze Voedselbank 110 
gezinnen voor ruim een half jaar van 
ko�e voorzien.

Landelijk maar toch lokaal
Dit jaar willen de Lionsclubs van 
Mijdrecht Wilnis, Vinkeveen Waver-
veen en Abcoude Baambrugge weer 
hun steentje bijdragen om onze 
eigen Voedselbank De Ronde Venen 
te ondersteunen. Ook in onze 
gemeente zien honderden personen 
zich door de omstandigheden 
genoodzaakt om ondersteuning te 
zoeken bij onze voedselbank. Ko�e 
is met name een product waar de 
voedselbanken om zitten te 
springen. Ko�e bederft niet en 
wordt dan ook maar zelden aange-
boden door supermarkten en andere 
toeleveranciers. De door u ingele-

verde waardepunten zullen worden 
verzilverd voor pakken ko�e die 
worden gedoneerd aan de Voedsel-
bank De Ronde Venen.

Dubbele actie: lever ook uw 
oud & vreemd geld in!
Het inzamelen van de ko�epunten 
wordt gecombineerd met het inza-
melen van oud en vreemd geld. Bijna 
iedere Nederlander heeft wel oud of 
vreemd geld in huis liggen waar niets 
mee wordt gedaan De Lionsclub zal 
het geld omwisselen voor euro’s. 
Voor iedere 15 euro kan in de derde 
wereld een arme blinde gratis aan 
staar worden geopereerd, waarna zij 
weer normaal kunnen zien, werken 
en leven!

Inzameling gedurende de hele 
maand december
Uw DE waardepunten, bij voorkeur 
geteld, en uw oud & vreemd geld 
kunt u t/m eind december inleveren 
op de volgende adressen. In Vinke-
veen: Jumbo, Albert Heijn, Maria-
Oord (receptie), drogisterij De Bree, 
SMC De Bron en De Groentehal. In 
Mijdrecht:: Boni, Hema, Hoogvliet en 
De Dierenspecialist op Adelhof. In 
Wilnis: Jumbo en Van Soest Sto�en. 
De Lionsclub Abcoude-Baambrugge 
zal de waardepunten inzamelen op 
de verkooplocaties van hun jaarlijkse 
erwtensoepactie.

Douwe Egberts punten voor 
o e oor de oedsel an !

De Ronde Venen - RTV Ronde Venen 
komt met een indrukwekkende 
documentaire over de laatste levens-
fase. De laatste levensfase, daar 
willen de meeste mensen misschien 
nog niet aan denken. In de docu-
mentaire ‘Regie over de laatste 
levensfase’ kunt u zien waarom het 
wellicht toch verstandig is om dit wel 
op tijd te doen. U kunt dan zelf 
keuzes maken op het moment dat u 
dat zelf nog kunt. Deze documen-
taire geeft u inzicht in de mogelijk-
heden en zet u aan het denken. Hoe 
houdt u de regie? Hierbij is veel hulp 
beschikbaar. Praktische hulp, maar 
ook geestelijke ondersteuning. Om 
de hulpverleners heen staat een schil 
van deskundigen die meedenken en 

hen weer ondersteunen. Zij helpen 
om de zorg zo in te richten dat in 
acute situaties de juiste beslissingen 
worden genomen. Absoluut de 
moeite waard om deze documen-
taire te bekijken. 

U kunt deze documentaire 
bekijken op de volgende data:
A�evering 1: vrijdag 10 december, 19 
uur, herhaling op zondag 12 
december om 13 uur. A�evering 2: 
vrijdag 17 december, 19 uur; herha-
ling op zondag 19 december om 13 
uur. Het kanaal van RTV Ronde Venen 
vindt u bij Ziggo: kanaal 36 (Abcoude 
en Baambrugge) en kanaal 41 
(andere kernen) bij KPN en overige 
providers: kanaal 1368

Doc enta re e e o er de 
laatste le ens aseDe Ronde Venen - Vorige week werd 

in De Ronde Venen door 28 mensen 
gecollecteerd voor vluchtelingenkin-
deren in Griekenland. De collecte 
werd georganiseerd door Kerk in 
Actie. De collectanten deelden ook 
bonnen uit voor een gratis CD of 
kleurboek. Naast de gewone groene 
collectebus hadden de collectanten 
ook de mogelijkheid mee om via een 
QR code een gift te ontvangen. Daar 
werd �ink gebruik van gemaakt. Want 
steeds meer mensen hebben geen 
contant geld meer voor handen. Dank 
aan alle gulle gevers. De bussen alleen 
al brachten ruim 2600 Euro op. Als 
steun en troost voor kinderen zoals 
Ibrahim (12), die met een deel van zijn 
familie vanuit Syrië vluchtte. “Bijna 
mijn hele leven is het al oorlog. Hier 
op Lesbos zijn we ook niet welkom. En 
ik mis mijn moeder enorm.”

QR code helpt bij 
collecteren voor Kerk

Uithoorn - Livia (6), Jurre (7), Martim 
(7) en Joeri (7) hadden vorige week 
donderdag een ‘meet and greet’ met 
niemand minder dan Sinterklaas, piet 
en burgemeester Pieter Heiliegers. 
Deze stoere binkies waren de 
winnaars van de prijsvraag van de 
Sinterklaasaktie Uithoorn. Naast de 
ontmoeting kregen zij ook een zak 
met cadeautjes mee naar huis, aange-
boden door de winkeliers. De Sinter-
klaasaktie had in de etalages van 
verschillende Uithoornse en Kwakelse 
winkeliers een letter opgehangen. 
Bedoeling was dat de kinderen de 
winkels afgingen om alle letters te 
verzamelen. Al die letters vormden 
samen de zin ‘Je mag je schoen weer 
zetten van Sinterklaas!’ De 4 hadden 
de zin juist, inclusief het uitroepteken, 
en mochten naar het gemeentehuis 
komen voor een ontmoeting met de 
goedheiligman, de burgervader en 

piet. En dat vonden ze alle vier best 
spannend! Livia had nog iets speci-
aals gemaakt; een portrettekening 
van de burgemeester. Het lijkt spre-
kend, glunderde die. “Ik ben er zo blij 
mee dat ik de tekening direct op mijn 
Facebookpagina heb gezet!” 

eet and reet et n e and 
nder dan nter laas

Livia, Jurre, Martim en Joeri ontmoeten Sint en Piet(er)

 Portrettekening van de burgemeester
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ACHTER DE SCHERMEN

Verona Koeleman, couturier van 
beroep, startte in 2018 op de hoek 
van  Dorpstraat35, Verona Couture. 
Ze koos voor het oude pand - dat 
naast een mooie etalage en winkel 
op de begane grond  - ook speciaal 
vanwege de mogelijkheden die  de 
1e etage biedt voor de verdere initi-
atieven die Verona al langere tijd 
nastreeft. Het was er afgelopen tijd 
nog niet van gekomen tot het 
moment dat ze van de zomer 
Dineke ontmoette in haar winkel. De 
dames hadden direct een klik en 
ditzelfde gebeurde ook toen Elise bij 
Verona in de winkel kwam. Dit crea-
tieve trio is met elkaar rond de tafel 
gekropen en hebben het plan 
bedacht  hun creativiteit te 
bundelen op 1 locatie.  

Workshops  voor eigen ontwerpen 
en trouwen op persoonlijke wijze
Verona heeft een lange loopbaan in 
de mode, is couturier van beroep en 
heeft een grote passie voor mode 
en stijl en liefde voor bruidskleding. 
Op de eerste verdieping heeft ze 
een aantrekkelijk assortiment van 
bruidsjurken die uiteraard allemaal 
op maat worden gemaakt. Zodra de 
aangescherpte corona-maatregelen 
weer worden afgeschaald kijkt 
Verona er weer naar uit de 
aanstaande bruiden met open 
armen te ontvangen en ze te 
verrassen met prachtige jurken. Wat 
het extra leuk maakt is dat zij ook de 
(schoon)moeders, zussen, vrien-
dinnen van de bruid kan helpen aan 
passende gelegenheidskleding. 
Daarbij is in de winkel ook prêt-a-
porter kleding verkrijgbaar en is er 
óók de mogelijkheid een door 
Verona gemaakt ontwerp te laten 
maken. Hierdoor heb je een uniek 
kledingstuk. Daarnaast geeft Verona 
workshops voor dames die graag 

iets voor zichzelf willen ontwerpen 
en vervaardigen op de naaimachine. 
Ze heeft verschillende leuke work-
shops bedacht zoals Hoe kun je van 
je bestaande kleding iets anders 
maken? Een mooie en duurzame 
manier om je kledingstuk te 
hergebruiken. 

Zelf patroontekenen en kleding 
maken onder deskundige 
begeleiding
Ook Dineke Davids van Naaiatelier 
Dien is coupeuse en haalt veel 
voldoening uit het maken van 
jurken, mantels, broeken en bruids-
kleding voor anderen. Veel mensen 
dragen confectiekleding maar 
weinig mensen hebben confectie-
maten. Ze hoort van veel mensen 
om haar heen dat het vinden van 
goed zittende kleding soms best een 
uitdaging kan zijn. Zo werd het idee 
geboren om te starten met haar 
naaiatelier. Eerst vanuit haar eigen 
woning, maar sinds september heeft 
ze haar intrek genomen aan de 
Dorpsstraat. Dat bood haar ook de 
mogelijkheid om haar langgekoes-
terde droom om naailessen voor 
jong en oud te verzorgen, waar te 
maken. Sinds kort is Dineke gestart 
met de eerste naailessen in haar 
atelier. Ze  verzorgt naaicursussen 
voor jong (vanaf 9 jaar) en oud, voor 
beginners en gevorderden is er plek. 
Hier leer je in een gezellige omge-
ving de kneepjes van het vak! Wil je 
leren patroontekenen? Ook dat is 
mogelijk. Dineke werkt met het 
patroontekensysteem van Mode op 
Maat. Als je maten gemeten zijn kun 
je  broeken, rokken, bloesjes en 
jassen tekenen. Daarna op je 
gekochte stof leggen en knippen en 
naaien.  Uniek en goed passend. Kijk 
voor meer informatie op www.naaia-
telierdien.nl.

Jong talent werkt aan eerste 
schilderij collectie 
In de ruimte naast het naaiatelier zit 
Elise Von Grumbkow. Zij is kunstenaar 
en werkt aan haar eerste collectie van 
schilderwerken. Na afgestudeerd te 
zijn aan de HKU Product & Design en 
al een aantal jaar in de creatieve 
sector bezig te zijn geweest wilt ze 
zich nu volledig focussen op haar 
grootste passie: schilderen. Het werk 
van Elise is gemakkelijk te herkennen 
aan de organische vormen en opval-
lende kleuren die door haar emoties 
en gedachtes van het moment tot 
stand komen. Door zich zowel 
bewust en onbewust met het proces 
bezig te houden, zorgt ze voor een 
kleurrijk en gebalanceerde compo-
sitie met een unieke twist, geïnspi-
reerd door het leven zelf. “Ik ben gek 
op het spelen met vormen, verhou-
dingen en gekke kleurencombinaties. 
Deze staan constant in verbinding en 
beweging met elkaar. Het zijn eigen-
lijk abstracte uitingen van mijn 
gedachtes en gevoelens die altijd 
maar doorgaan en nooit stoppen. Het 
is het vinden van een rustpunt en een 
balans in mijzelf om alle elementen 
op het doek goed tot zijn recht te 
laten komen. Ik laat mijn onderbe-
wuste dan ook een grote rol spelen 
en zorg er zo voor dat de schilderijen 
altijd anders zijn dan voorheen.” aldus 
Elise. Deze nieuwe locatie geeft haar 
de ruimte, rust en creativiteit om 
zichzelf verder te ontwikkelen. Elise 
gaat haar werk verkopen aan particu-
lieren en galerijen. Zo kunnen klanten 
op den duur commissies bij haar 
aanvragen voor een op maat 
gemaakt doek.

Droom om creatieve werkplaats te 
laten groeien
Het is de droom van deze creatieve 
en gepassioneerde vrouwen om deze 
creatieve werkplaats verder uit te 
laten groeien. Daarbij zijn ze volop 
bezig om nieuwe ideeën voor work-
shops te ontwikkelen waar ze begin 
2022 mee aan de slag willen gaan. 
Denk daarbij aan het maken van 
eigen kussens, wellicht beschilderd, 
thema kleding etc. En uiteraard een 
eigen idee om uit te werken tijdens 
een workshop is ook altijd bespreek-
baar.voor meer informatie kunt u 
contact op nemen met Verona 
Couture 06-537 018 06 of Dineke 
Davids 06-3614 6799. 

Uithoorn - Verona Atelier & Verona Bridal, Naaiatelier Dien en 
kunstenares Elise zijn de drijvende kracht achter het nieuwe initiatief 
van een passievolle & duurzame onderneming op de 1e verdieping 
boven Verona Couture. Drie creatieve, gepassioneerde vrouwen die 
hun kennis en kunde willen inzetten om vrouwen, van jong tot oud, te 
helpen bij het vinden van de mooiste bruidskleding, het zelf 
ontwerpen en/of zelf maken van speciale of gelegenheidskleding en 
dat alles in een inspirerende creatieve omgeving. 

Creatievelingen bundelen krachten aan de Dorpsstraat

Passie voor self-made

De Kwakel - Vorige week heeft de 
jeugd van Qui Vive zijn laatste veld-
wedstrijd en training van 2021 gehad. 
De jongste jeugd heeft deze training 
afgesloten met een pietentraining. 
Door middel van allerlei verschillende 
Pietenoefeningen konden de 
kinderen, deels als Piet verkleed, hun 
pietendiploma halen. Sinterklaas kon 
vanwege Corona helaas zelf niet bij 
deze training aanwezig zijn maar hij 
had in de ochtend wel wat Pieten 
naar de club gestuurd. Deze Pieten 
hadden allerlei cadeautjes op Qui 
Vive verstopt. Alle Benjamins, F-jes en 
6E kinderen waren hierdoor lekker 
verwend door Sinterklaas. Sinterklaas 
is hierbij ook drogisterij Stoop erg 
dankbaar voor hun hulp. 

Zaalcompetitie
Afgelopen weekend is de zaalcom-
petitie van start gegaan. Nu is er op 
dit gebied goed nieuws voor de 
jeugd van Qui Vive. Nu er minder in 
de zaal getraind kan worden gezien 
er veel zaaltrainingen na 17.00 uur 
gepland stonden, heeft Qui Vive 
zaalhockey balken aangeschaft, 
waardoor er nu ook deels buiten 
getraind kan worden. Het is uiter-
aard niet hetzelfde als in de zaal 
maar het is in ieder geval beter dan 
bijna niet te kunnen trainen. Buiten 
kunnen de teams trainen op 
tactiek, formatie, verdedigend blok 
en voor de E en D teams die nog 
niet eerder in de zaal hebben 
gespeeld ook op spelregeluitleg. 

Eerste deel veldcompetite 
Qui Vive zit erop

Op die manier hoeven de teams 
niet zonder te trainen naar de 
wedstrijd gaan. Teams worden 
ingedeeld maar kunnen ook zelf op 
een vrij moment met elkaar onder 
begeleiding van een volwassene 
gaan oefenen. Daarnaast probeert 
Qui Vive ook alle teams meerdere 
keren in de zaal te kunnen laten 
trainen. De zaalcommissie doet er 
dan ook alles aan om extra zaal-
uren er bij te krijgen, zowel door de 
weeks, in het weekend als in de 
kerstvakantie. Dit alles niet alleen 
om de teams zo goed voorbereid 
mogelijk de zaalwedstrijden te 
laten spelen, maar ook om de 
jeugdleden lekker te laten sporten 
in deze periode.
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Wilnis - Afgelopen zondag vond het 
internationale toernooi voor de judo-
ka’s tot 17 jaar in Harnes, Frankrijk 
plaats. De 14-jarige Xanne van Lijf uit 
Wilnis mocht nog deelnemen in de 
categorie -15 jaar maar als Neder-
lands kampioene is besloten dat ze in 

de -18 jaar het beste tot haar recht 
zou komen. In totaal streden er 40 
sterke meiden van verschillende nati-
onaliteiten in haar categorie -18 jaar 
tot 70 kg voor een plek op het 
podium. Xanne startte het toernooi 
uitstekend door haar eerste partij 

Xanne van Lijf wint brons

Vinkeveen - Hertha J o 19 vervolgt 
de competitie met een spannend 
potje voetbal in een nat en somber 
Vinkeveen. Nadat ze op twintig 
november de punten lieten liggen in 
Spaarndam werd een week later 
Haarlem met vijf nul afgedroogd. Om 
gelijke tred te houden met de top vijf 

moest thuis Amstelveen Heemraad 
een kopje kleiner gemaakt worden. 
Hertha schoot als een raket uit de 
startblokken want binnen twaalf 
minuten had Mika er twee in liggen. 
De eerste twintig minuten combi-
neerden de mannen er lustig op los  
maar daarna zakte het wat in. 

Spannende pot in Vinkeveen

Klaverjassen in De Boei
Vinkeveen - Maandagmiddag 13 december organiseert Klaverjasclub 
Onder Ons een gezellige klaverjasmiddag in dorpshuis de Boei Kerklaan 
32 in Vinkeveen. De aanvang is 13.30 uur inschrijven vanaf 13.15 uur. Er 
zijn leuke prijzen te winnen.

Mijdrecht - In deze hectische tijd is 
het leven voor velen zeer moeilijk. 
Zeker voor ouderen die extra hulp 
nodig hebben en eenzame ouderen 
kan elke dag een lastige dag zijn. 
Hoe �jn is het dan om een paar 
dagen per week in een dagbeleving 
door te brengen. “Beleef het Leven “ 
is een dagbeleving waar je alles mag 
doen wat je graag wil. Vele mogelijk-
heden en bezigheden worden 
aangeboden maar niets hoeft. Je 
mag jezelf zijn!! Echter, in de afge-
lopen weken zijn alle bezoekers druk 

bezig geweest met het maken van 
allerlei verschillende kerstversie-
ringen. Met gebruikmaking van vele 
materialen zijn er prachtige versie-
ringen gemaakt. Dit onder leiding 
van de eigenaren van de dagbele-
ving, Irene Vrolijk en Robert Bos. Bent 
u nieuwsgierig geworden? Op 
zondag 12 december a.s. van 12.00 u. 
tot 16.00 u. is de tuin van “Beleef het 
Leven” omgetoverd tot een sfeervolle 
kersttuin. U kunt deze kerstartikelen 
bewonderen en kopen. Met de 
opbrengst wordt een dagje uit voor 

Kerstsfeer proeven bij 
“Beleef het Leven”

LEZERSPOST

In de Nieuwe Meerbode van 1 december 2021 staat een artikel over pgb 
voor jeugdhulp aanvragen. Gemeente De Ronde Venen heeft de behoefte 
hierop te reageren. 

De gemeente regelt de jeugdhulp
De gemeente heeft in de Jeugdwet de taak gekregen om zorg voor 
kinderen te regelen. Zo kunnen ouders bij de scholen terecht voor logo-
pedie. Of bij de huisarts voor een doorverwijzing naar jeugdhulp. Het 
gaat hier om minder complexe hulp tot zwaardere hulp. 

De huisarts bepaalt of zorg voor een kind nodig is
De gemeente twijfelt niet aan het oordeel van de huisarts. De huisarts 
stuurt een kind door naar jeugdhulp. Dan zijn er 3 opties:
• De huisarts stuurt door naar jeugdhulp waar een contract mee is. Dat is 

waar de huisarts altijd eerst op wijst. Een kind of ouder kiest dan één 
van de zorgaanbieders waarmee de gemeente werkt. De gemeente 
regelt alles. 

• De huisarts stuurt door naar jeugdhulp waar geen contract mee is. Dat 
kan op verzoek van een kind of zijn ouder. Een kind of ouder kan dan in 
overleg met de gemeente een pgb aanvragen. Hij heeft dan plichten. 
Een andere optie is samen met huisarts of gemeente te kijken naar een 
aanbieder met contract. 

• De huisarts stuurt door naar een zorgaanbieder die niet voldoet aan 
eisen van de Jeugdwet. Of een zorgaanbieder die niet voldoet aan de 
kwaliteitseisen. In dat geval kan een kind of ouder geen pgb toegekend 
krijgen. Hij moet dan zelf de zorg betalen. Een andere optie dat hij met 
huisarts of gemeente in overleg gaat over het zorgaanbod dat wel aan 
de eisen voldoet. 

Een kind of zijn ouder wil zelf zorg inkopen met een pgb
Soms sluit de zorg die de gemeente inkoopt niet aan op de vraag. Een 
kind of zijn ouder kan dan zelf zorg inkopen. Hij vraagt dan een pgb aan. 
Hij betaalt daarmee de zelf ingekochte zorg. Deze aanvraag moet aan een 
aantal regels voldoen. Het gaat niet om de redenen waarom zorg zelf 
ingekocht wel geschikt is. Of waarom de zorg nodig is. Het gaat om de 
redenen waarom zorg ingekocht door de gemeente niet geschikt is. Daar-
naast moeten ouders in staat zijn om een pgb te kunnen uitvoeren. Hier 
zitten veel administratieve plichten aan.

Gemeente De Ronde Venen

Gemeente licht pgb voor jeugdhulp toe

de gasten gerealiseerd. Ga gerust 
langs .De richtlijnen van de RIVM 
worden in acht genomen. Het adres 
is Bozenhoven 165, ingang bij SET 
Residentie.

Vrij worstelen
Heemraad werd sterker  maar Thijs 
stond op zijn post. In de dertigste 
minuut werd het een partijtje vrij 
worstelen tussen Jacob en zijn tegen-
stander. Hij liet zich met een armworp 
vloeren, keek vervolgens naar de 
scheids maar die liet doorspelen. Uit 
die aanval maakte Heemraad  de twee 
- een. Bij de aftrap verspeelde Hertha 
meteen de bal en tien seconden later 
lag nummer twee in het net.  Dat werd 
theedrinken met een gelijk spel. Rogier 
sprak de mannen even stevig toe in de 
rust maar dat had weinig e�ect. Na 
een slap begin van de tweede helft lag 
binnen vijf minuten nummer drie bij 
Hertha in het net. Langzaam ontwor-
stelde Hertha zich van de frustratie 
over de achterstand en begon weer te 
voetballen. Dat resulteerde in een 
aantal kansen maar de gelijkmaker 
wilde maar niet vallen. Heemraad liet 
zich ook niet zomaar wegzetten maar 
Hertha hield vol. Drie minuten voor 
tijd kwam uit een mooie aanval de bal 
voor de voeten van Daan, die hard in 
de linkerhoek schoot. Dat was de dik 
verdiende gelijkmaker waar het hele 
team hard voor had gewerkt in het 
laatste deel van de wedstrijd.

met een mooie ippon te winnen. De 
tweede wedstrijd van Xanne  was een 
zeer gelijk opgaande strijd. Het moest 
uiteindelijk aankomen op een ‘golden 
score’. Degene die een punt scoort in 
deze tijd wint meteen. Uiteindelijk 
wist Xanne haar tegenstandster op 
de grond in een ‘armklem’ te krijgen 
waardoor ze aftikte en Xanne ook 
deze wedstrijd won. Hierna moest 
Xanne meteen tegen een twee jaar 
oudere en zeer sterke Franse tegen-
standster. Helaas werd deze wedstrijd 
verloren. Vervolgens wist Xanne de 
strijd om brons wederom op de 
grond  met een verwurging in haar 
voordeel te beslissen. Een zeer 
knappe prestatie om op dit sterke 
internationale judotoernooi op het 
podium te komen.
Xanne bedankt haar sponsors Studio 
110 en Mijn Zwemlessen Breukelen 
die het mede mogelijk maken dat ze 
ook in het buitenland kan deelnemen 
aan internationale judotoernooien.

Uithoorn - Op woensdag middag 1 
december om 16:15 is er een 
eenzijdig ongeval gebeurt op de 
rotonde van de Wiegerbruinlaan en 
Guido Gazellelaan in Uithoorn. Het 
slachto�er is gevallen en buiten 
bewustzijn geraakt. Hij werd pas 
weer wakker in het VU ziekenhuis. 
Omstanders hebben hem gevonden 

en de ambulance gebeld. Nu zou ik 
(vrouw van slachto�er) heel graag in 
contact komen met diegene die 
mijn man heeft gevonden en 
geholpen of mensen die iets gezien 
hebben van het ongeval. Helaas kan 
hij zich helemaal niets meer herin-
neren. U kunt mij bereiken op 
06-42703497. 

Getuigen gezocht

Lokaler wordt het niet!

Een samenwerking van ruim 250 huis-aan-huiskranten

www.adlocal.nl

Deze krant is onderdeel van:

Neem contact 
op met:

Rodi Media
0226-333311 of 
advies@rodi.nl

73%
van onze lezers is 

geïnteresseerd in 

gemeentenieuws.
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op met:

Nieuwe Meerbode
0297-341900 of 

info@meerbode.nl
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Het afgelopen weekend heeft de Sint 
en veel hulp Sinten in het hele land 
weer heel wat kinderhartjes blij 
gemaakt. Hij bracht – ondanks de 
corona – op de meest veilige 
manieren zijn bezoekjes aan winkels, 
winkelcentra in woonwijken en thuis. 
Ook in Mijdrecht was hij weer te 
vinden op speciaal verzoek van Lui & 
Lei en Multimedia. Bij deze laatste 
werden ook de winnaars van de 
kleurwedstrijd bekend gemaakt. Het 
was een feest en laten we met elkaar 
hopen dat het volgend jaar weer 
ouderwets gezellig kan, met knu�els 
enz...

Na veel bezoeken, Sinterkaas en zijn gevolg weer op weg naar huis... Tot volgend jaar!
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Hoog bezoek met camper voor OBS 
De Eendracht en Hoflandschool!

De Ronde Venen - Omdat Sint ook 
niet meer de allerjongste is 
verlangde hij naar wat meer luxe. 
Vroeger propte hij zichzelf met zijn 
gevolg nog wel eens in busjes of 
ambulances maar dit jaar vond Sint 
dat hij wat meer comfort verdiende. 
Daarom huurde hij een luxe camper 
en bezocht de twee scholen op 
donderdag 2 december in alle 
vroegte. De regen en kou werden 
moedig doorstaan en de kinderen 
zongen en sprongen, met het oog 
gericht op de poorten van het plein...
hoe zou de Sint dit jaar arriveren? Na 
een kleine tien minuten was het 
zover...in de verte kwam een groot 
voertuig aangereden. Zou het? Span-
ning steeg en de kinderen bespraken 
enthousiast met elkaar of dit de Sint 
zou kunnen zijn. Want wat doet een 
grote Camper anders op het �etspad 
langs de scholen? Daar ging een 
raampje open en zwaaide een 
bekende arm, ja hoor daar was 
Sinterklaas eindelijk! De Pieten 

kwamen ook uit het luxe voertuig 
tevoorschijn en sprongen rond op 
het plein. Ze stampten in de plassen 
en de spetters vlogen rond, tot groot 
plezier van de kinderen! Vanwege de 
kou en nattigheid ging Sint snel naar 
binnen en kon het feest beginnen! 
Alweer een prachtige editie van een 
sfeervol Sinterklaasfeest op De 
Eendracht en Ho�andschool!







Het verschil tussen 
luchten en ventileren

Hou de boel droog
Ventileren is zorgen voor een goede luchtkwali-
teit in huis. Daarbij is het van belang om de lucht 
zo droog mogelijk te houden. Wanneer er spra-
ke is van optimale ventilatie, zal de lucht in huis 
relatief droog zijn en dat is goed, want vochti-
ge lucht trekt schimmels en bacteriën aan. Door 
goed te letten op je dagelijks routines, kun je een 
vochtige lucht zelf al voor een belangrijk deel 
voorkomen. Hang de was bij voorkeur buiten te 
drogen en kook altijd met de deksels op de pan-
nen. Hierdoor voorkom je dat waterdamp wordt 
afgegeven aan de lucht. Ben je aan het schoon-
maken? Maak dan gedweilde oppervlakken al-
tijd goed droog, zodat de hoeveelheid achterblij-
vend vocht tot een minimum beperkt wordt. Let 
ook op de temperatuur in huis. Misschien ben je 
gewend om ’s nachts de verwarming heel laag 
te zetten? Als de temperatuur zo laag wordt, dat 
vocht zich afzet tegen de wanden en ramen, ben 
je verkeerd bezig. De aanbevolen minimum tem-
peratuur in huis is vijftien graden Celsius.

Natuurlijke of mechanische ventilatie
Zet je ’s morgens na het opstaan het raam van 
je slaapkamer een tijdje open? Prima idee, maar 
dat valt niet onder het kopje ventilatie. Dit noe-
men we luchten en daar is natuurlijk niets op te-
gen. Sterker nog, het wordt zeker aanbevolen, 
maar het is een tijdelijke maatregel voor één spe-
ci� ek vertrek in huis. Meestal doen mensen het 
raam na een half uurtje weer dicht, omdat het 
anders te koud wordt in het vertrek. Ventileren 
is echter een continu proces, dat op elk moment 
van de dag (en nacht) een rol speelt. Hiervoor 

heb je ventilatieroosters in huis. Die bevinden 
zich doorgaans in verschillende vertrekken. Het 
is belangrijk om de ventilatieroosters van tijd tot 
tijd te laten controleren en waar nodig te laten 
reinigen. In principe horen deze ventilatieroos-
ters altijd open te staan, tenzij er bijvoorbeeld 
gewaarschuwd wordt voor gevaarlijke sto� en in 
de lucht. We noemen deze vorm van ventileren 
natuurlijke ventilatie. Het alternatief is mechani-
sche ventilatie, waarbij een ventilator zorgt voor 
de afvoer van de lucht in huis en de aanvoer van 
verse lucht van buiten.

Stookkosten
Vaak wordt gedacht dat ventileren e� ect heeft 
op de energiekosten. Dat berust echter op een 
misverstand. Het lijkt in eerste instantie wel lo-
gisch: je laat warme lucht ontsnappen en je haalt 
koud lucht binnen. Dat klinkt niet als een ener-
giebesparend proces, maar dat blijkt in de prak-
tijk wel mee te vallen. Sterker nog, het kan zelfs 
besparen in de stookkosten, want je hebt er 
meer energie voor nodig om vochtige lucht te 
verwarmen dan dat je nodig hebt voor het ver-
warmen van droge lucht.

Handige tips
Ontvang je bezoek? Zet dan een extra raam 
open. Hoe meer mensen er in huis zijn, hoe meer 
behoefte er is aan ventilatie. Houd hier dus goed 
rekening mee. Rook bij voorkeur niet binnens-
huis. Roken vervuilt de lucht in hoge mate, dus 
rook alleen buiten (of beter: helemaal niet). Wil je 
weten of jouw woning voldoende geventileerd 
is? Schaf dan een CO2-meter aan.

Sinds de uitbraak van het coronavirus is ons regelmatig voorgehouden dat we 
voor voldoende ventilatie in huis moeten zorgen. Door goed te ventileren, krij-
gen schadelijke bacteriën minder kans en kunnen we onszelf dus beter wape-
nen tegen het gevreesde virus. Maar wat is goed ventileren eigenlijk precies? 
Hoe pak je dat aan en wat is het verschil met luchten?

 M A A K  VA N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !

Help de vogels in jouw 
tuin de winter door

De koude dagen komen eraan en dat zijn barre tijden voor de vogels in je tuin. 
Trekvogels zoeken in deze tijd hun heil in zuidelijker streken, waar de tempe-
raturen wat hoger liggen. Maar er zijn ook heel wat vogelsoorten die gewoon 
in onze eigen buurt overwinteren. Nu we allemaal volop aan het isoleren zijn 
geslagen, wordt het voor vogels steeds moeilijker om een beschut plekje voor 
de winter te vinden. We dichten de gaten en kieren in onze huizen en daarmee 
ontnemen we de vogels hun favoriete schuilplaatsen. Het feit dat steeds meer 
mensen de heg vervangen door een schutting maakt het er allemaal niet ge-
makkelijker op. Bovendien hebben vogels in de winter moeite om voldoende 
voedsel te vinden, dus help ze daar gerust een handje mee!

Nestkastjes ophangen
Vaak hangen mensen pas nestkastjes op in 
de aanloop naar het broedseizoen. Maar ver-
geet niet dat die nestkastjes juist in de kou-
de winterdagen voor vogels een � jne schuil-
plaats bieden. Het is dus een goed idee om 
juist nu een paar van die kastjes op te han-
gen. Zeker als je dat combineert met het aan-
bieden van wat voedsel, weten de vogels de-
ze plek al snel te vinden. De kans is groot dat 
ze dan in het voorjaar op dezelfde plek hun 
nestje zullen gaan maken.

Vetbollen: let op de kwaliteit
Zaden, pinda’s en vet vormen het ideale di-
eet voor veel vogels. Je kunt vetbollen in veel 
winkels kopen, maar de kwaliteit is lang niet 
altijd even goed. Soms worden die vetbol-
len van allerlei afvalproducten gemaakt. Zeg 
nu zelf: jij wilt toch ook niet eten uit de vuil-
nisbak? Maar hoe weet je of een vetbol van 
goede kwaliteit is? Je kunt er ook voor kiezen 
om ze zelf te maken. Hiervoor gebruik je on-
gezouten frituurvet, bij voorkeur vet dat vrij 
is van palmolie. Let er goed op dat er beslist 
geen zout in zit. Koop een zadenmengsel bij 
de dierenspeciaalzaak. Geen kippenvoer, dat 
is qua samenstelling niet geschikt voor de 

tuinvogels. Smelt het frituurvet en meng hier 
de zaden doorheen. Gebruik evenveel zaden 
als vet. Laat het mengsel een klein beetje af-
koelen en giet het dan in een vormpje, zoals 
een blikje of een kartonnen melkverpakking. 
Leg er ook een stukje sisaltouw in om de vet-
bol later aan te kunnen ophangen. Te veel 
werk? Je kunt ook biologische vetbollen ko-
pen bij de Vogelbescherming.



COREtec® 
Essentials
COREtec® Floors pakt uit met een vernieuwde 
The Essentials-collectie. Binnen deze lijn is de 
natuur de belangrijkste inspiratiebron. De au-
thentieke looks met zachte aardetonen en war-
me, donkere kleuren passen perfect in elk in-
terieur.

Dankzij het grote succes van de COREtec® vis-
graatvloeren in kleiner formaat is er in deze 
collectie gekozen voor grotere planken van 
91 op 23 cm. Die kan je volgens verschillen-
de legpatronen installeren, afhankelijk van wat 
bij jou en de ruimte past. Deze extra grote vis-
graatplanken lenen zich perfect voor grotere 
ruimtes en zorgen voor meer dynamiek in de 
kamer.
www.coretec� oors.com

Ovale spiegel 
Contour
De ovale spiegels Contour van Theba-
lux zorgen voor gezelligheid en sfeer in 
je badkamer. Aan de bovenzijde zijn ze 
voorzien van een telescoopstang, waar-
door ze in hoogte verstelbaar zijn. Zo lijkt 
het alsof de spiegel alleen vanaf het pla-
fond aan de stang hang, maar de monta-
ge vindt gewoon plaatst aan de muur. De 
ovale spiegel met planchet is leverbaar in 
zwart kader en messing kader. Het frame 
is gepoedercoat in mat zwart of fraai ‘Ita-
liaans’ messing.
www.thebalux.nl

The Water Studio Amsterdam 
van hansgrohe 
Ben je toe aan een 
nieuwe douche of 
keuken? In The Wa-
ter Studio Amster-
dam vind je een se-
lectie van de nieuw-
ste producten en 
kleuren van hansgro-
he en AXOR. Vergelijk 
kranen, test alle dou-
chestralen en kom 
zelf het verschil erva-
ren. Kom langs met of 
zonder afspraak.
www.waterstudio-amsterdam.nl 

Consumentenbond: grootste 
besparing, stilste warmtepomp

Afrekenen met de hoge gasrekening? 
Met een hybride warmtepomp van Ne-
� t Bosch naast je cv-ketel kun je wel 
70% gas besparen. Compress warmte-
pompen van Ne� t Bosch hebben een 
aantal unieke voordelen. Zo is de Com-
press 7400i AW niet alleen de stilste: 
deze fraai vormgegeven buitenunit 
overtreft andere buitenunits boven-
dien ook qua energieprestaties.  Naast 
verwarming en warm water, kan deze 
warmtepomp ook zorgen voor koeling. 
Alles in één dus. Deze optie is helemaal 
interessant vanwege de hoge subsidie 
(ISDE) en de tijdelijke cashback tot 375 
euro. 

Beste Warmtepomp
De warmtepomptest van de Consumentenbond laat � inke verschillen zien tussen de verschil-
lende merken en modellen in zowel besparingen, als geluid. De nieuwe warmtepomp van Ne-
� t Bosch laat andere modellen op alle punten achter zich: ‘Met de Compress 7400i 5 B van Ne-
� t Bosch is de grootste besparing op je energierekening mogelijk. Het is ook de stilste warmte-
pomp in onze test,’ concludeert de Consumentenbond. Overweeg je de aanschaf of huur van een 
(hybride) warmtepomp? 
Je leest alles wat je moet weten op ne� tbosch.nl of op warmtepomp.nl. 

Zo werkt 
een 
Quooker
Een Quooker-systeem be-
staat uit een kokendwater-
kraan op het aanrecht en 
een kokendwaterreservoir 
in het keukenkastje. Wil je 
naast kokend water ook 
genieten van koel bruisend 
en ge� lterd water, direct uit 
de kraan? Koppel dan een 
CUBE aan je Quooker. Dit is 
een gekoeldwaterreservoir 
dat, net als het kokendwa-
terreservoir, in je keuken-
kastje komt te staan. 
In het reservoir zitten twee 
� lters die het water zuive-
ren. Aan het reservoir zit 
een koolzuur� es, waarmee 
je wel 70 liter koud bruis-
water uit je Quooker-kraan 
kunt tappen!
www.quooker.nl

Gebruiksvriendelijke thermostaat
De Intergas Comfort Touch is een thermostaat met ongekend gebruiksgemak in een verblu� end 
compact en modern design. Door gebruik te maken van een touchscreen is de bediening intuï-
tief, eenvoudig en simpel. De compacte afmetingen en het moderne design zorgen ervoor dat de 
thermostaat probleemloos in elk interieur past. Hij kan eenvoudig worden geïnstalleerd en is zo-
wel verkrijgbaar in een zwarte als witte uitvoering.
www.intergas-verwarming.nl

Primabad 
Opbouw 
Edition
Een designmeubel met een 
scherpe prijsstelling. Op-
bouw Edition is een welko-
me uitbreiding op het suc-
cesvolle Editions program-
ma van Primabad.

De Opbouw Edition heeft 
een functionele diepte-
maat van 46 cm. en is le-
verbaar in de breedtema-
ten 61, 81, 101, 121 en 141 
cm. De wastafelkasten zijn 
voorzien van 2 laden met 
sluitdemping en chromen 
grepen of in greeploos met 
de greeplijst in corpus-
kleur. 

www.primabad.nl

Op WONEN.nl vind je de leukste nieuwtjes en trends op woongebied. 
Hier geven we je een kort overzicht, op de website vind je nog veel meer info!

Show your shower
De badkamer van 2022 
is een echte wellness-
ruimte. Een grote in-
loopdouche kan daar 
niet ontbreken.
De badkamer krijgt hier-
door een luxe en ruim-
telijke uitstraling. Je ziet 
vaak doorbetegelde 
douchevloeren. Toch is 
het om meerdere rede-
nen verstandiger om te 
kiezen voor een speci-
ale douchevloer. Tegels 
zijn onhygiënisch en on-
veilig door de gladheid. 
Villeroy & Boch heeft 
vlakke douchevloeren 
in verschillende stijlen, 
vormen én kleuren die 
naadloos aansluiten op 
de tegels.
Een douchevloer is een-
voudig op maat te ma-
ken. Zelfs voor lastige hoekjes. Zo kun je kiezen voor een kleur die gelijk is aan de tegels óf voor 
een contrasterende kleur. Zo maak je je inloopdouche nog mooier!
www.villeroy-boch.nl

Hoe ga ik mijn woning verwarmen, 
met of zonder aardgas?

Straks geen aardgas meer? Maak de juiste keuze voor het verwarmen van je woning, nu en in de 
toekomst. Of wil je nu direct je huis duurzaam verwarmen met minder aardgas? Dat kan met een 
hybride warmtepomp, die samenwerkt met je (bestaande of nieuwe) CV-ketel. Een goede tussen-
stap naar een woning, die volledig elektrisch wordt verwarmd met een all-electric warmtepomp. 
We helpen je met je keuze.
Bij ATAG staat dit najaar in het teken van de Warmtegarantieweken met garantie en voordeel voor 
jou als eindgebruiker op het gebied van woningverduurzaming. Tot en met 31 januari 2022 pro-
� teer je van een aantal voordelen, die helpen bij het maken van de juiste keuze hoe je je woning 
kan verwarmen, nu en in de toekomst. En dat op een duurzame manier.
Wat je ook kiest: Je maakt altijd kans op een wintersport vakantie naar keuze t.w.v. €1.500,- bij de 
aankoop van een ATAG product uit het actieassortiment. En pro� teer van méér voordelen.
www.atagverwarming.nl

Harmonieus combineren 
met de nieuwe Geberit ONE 
wastafelcomponenten
Blikvanger bij de nieuwe 
Geberit ONE is de wastafe-
lomgeving, het centrale ele-
ment in de badkamer. Het 
uitgangspunt van deze as-
sortimentsuitbreiding is de 
wens voor een individueel 
ontwerp: de variëteit bin-
nen de afzonderlijke com-
ponenten - wastafels, was-
tafelmeubels en wastafel-
bladen - is groot en perfect 
op elkaar afgestemd en te-
gelijkertijd op allerlei ma-
nieren met elkaar te com-
bineren. Welk ontwerp en 
welke combinatie je ook 
kiest, het past altijd en com-
bineert harmonieus. Met 
Geberit ONE creëer je de wastafel die jij wilt! Het modulaire wastafelconcept van ONE is bekroond 
met een iF Design Award 2021.
www.geberit.nl/one

Hästens Flagship Store Leiderdorp
Hästens bedden worden ge-
maakt met het � jnste vakman-
schap, door alleen de beste 
natuurlijke materialen te ge-
bruiken. Elk materiaal is ge-
selecteerd met een doel, al-
lemaal om je te helpen een 
hoogwaardige slaap te krijgen 
en de beste versie van jezelf te 
zijn, elke dag. Alle bedden zijn 
gemaakt van paardenstaart-
haar, dat vocht transporteert 
zodat je lichaam de tempe-
ratuur eromheen kan regule-
ren. Katoen en wol, die bijdra-
gen aan een optimaal slaapkli-
maat, zodat je sneller in slaap 
valt. Vlas, dat statische elektriciteit a� eidt en voorkomt, en tevens zorgt voor een rustig slaapkli-
maat. Tot slot, langzaam groeiend naaldhout, dat zorgt voor stabiliteit die generaties lang mee-
gaat.
Kom en ontdek de waarde van slaap in Hästens onlangs volledig gerenoveerde winkel in Leider-
dorp.
Hästens is gevestigd in Leiderdorp (Elisabethhof 2). Het team van slaapexperts staat klaar om je 
kennis te laten maken met het echte slapen dus kom lekker liggen en ontdek de voordelen van 
slapen in een Hästens bed.
www.hastens.nl

Slimme thermostaten 
zijn 10x voordeliger
De energieprijzen stijgen snel. Een 
nieuw onderzoek uitgevoerd door 
Gemserv laat zien dat slimme ther-
mostaten het grootste potentieel 
per uitgegeven euro bieden om 
CO2-uitstoot te verminderen en kos-
ten te besparen. In het rapport wor-
den slimme thermostaten vergele-
ken met andere methoden om hui-
zen koolstofarm te maken, zoals het 
plaatsen van zonnepanelen, het in-
stalleren van warmtepompen of 
het aanbrengen van isolatie. Door 
het gebruik van slimme thermosta-
ten kunnen bewoners hun rekening 
met €216 per jaar verlagen.

Het onderzoek analyseerde verschillende soorten van woningen in Europa en de meest voorko-
mende manieren om de uitstoot van koolstof te verminderen. De focus lag hierbij op de kosten 
van producten en de installatie, hoeveel de CO2-uitstoot is afgenomen en de kosten die consu-
menten jaarlijks besparen op hun gasrekening. Van alle soorten woningen en alle methoden om 
CO2-uitstoot te verminderen, waren slimme thermostaten het meest kosten- en energiebespa-
rend. Kijkend naar een gasrekening van een gemiddeld Nederlands huishouden van €980 per 
jaar, besparen huishoudens gemiddeld €216 per jaar met een slimme thermostaat. De besparin-
gen kunnen nog hoger zijn als de consumentenprijzen voor energie blijven stijgen, zoals nu het 
geval is. Maatregelen zoals het plaatsen van warmtepompen, zonnepanelen of het aanbrengen 
van isolatie kunnen 10x meer kosten dan de aanschaf van een slimme thermostaat. De meest kos-
tene� ectieve stap naar bescherming tegen de prijsstijgingen is om te investeren in een slimme 
thermostaat en het energieverbruik te verminderen.
www.tado.com

Zonneplan helpt huishoudens 
écht groene stroom te gebruiken
Onlangs startte Zonneplan met Slimme energie: stroom en gas aan 
tegen uur- en dagprijzen. Om de consument te stimuleren vooral 
hernieuwbare bronnen te benutten, biedt het stroom en gas aan 
tegen uur- en dagprijzen. Doordat wind- en zonnestroom door-
gaans goedkoper is dan gas- of kolengestookte stroom, wordt de 
gebruiker gestimuleerd meer écht groene stroom te gebruiken.Al 
jaren werkt Zonneplan aan een technologie waarmee het zogehe-
ten ‘momentane verbruik’ van stroom voordelig wordt. “Heel plat 
gezegd moet het lonen om je vaatwasser of wasmachine overdag 
aan te zetten in plaats van ‘s avonds”, zegt Van der Klooster. “Dán 
schijnt de zon, dán waait de wind en dán is stroom grotendeels 
echt groen en bovendien vaak goedkoop.”

Technologie maakt het mogelijk
De gebruiker van Slimme energie ontvangt de zogeheten Zonne-
plan Connect. De Connect is een door Zonneplan ontwikkeld ap-
paraat dat de consument in de slimme meter kan pluggen. Het 
maakt communicatie mogelijk tussen de slimme meter en de Zon-
neplan app, maar stuurt straks ook automatisch de Zonneplan 
laadpaal en thuisaccu aan. Via de app ziet de gebruiker vooraf tij-
dens welke uren van de dag het aandeel wind- en zonnestroom 
het grootst is. Daaraan is een stroomprijs gekoppeld die alleen dat 
uur geldt. De gebruiker kan per dag, maand en jaar bijhouden in hoeverre men gebruik heeft ge-
maakt van ‘slimme uren’ of dat er juist stroom is gebruikt op piekmomenten.
www.zonneplan.nl

Gespot op WONEN.nl



COREtec® 
Essentials
COREtec® Floors pakt uit met een vernieuwde 
The Essentials-collectie. Binnen deze lijn is de 
natuur de belangrijkste inspiratiebron. De au-
thentieke looks met zachte aardetonen en war-
me, donkere kleuren passen perfect in elk in-
terieur.

Dankzij het grote succes van de COREtec® vis-
graatvloeren in kleiner formaat is er in deze 
collectie gekozen voor grotere planken van 
91 op 23 cm. Die kan je volgens verschillen-
de legpatronen installeren, afhankelijk van wat 
bij jou en de ruimte past. Deze extra grote vis-
graatplanken lenen zich perfect voor grotere 
ruimtes en zorgen voor meer dynamiek in de 
kamer.
www.coretec� oors.com

Ovale spiegel 
Contour
De ovale spiegels Contour van Theba-
lux zorgen voor gezelligheid en sfeer in 
je badkamer. Aan de bovenzijde zijn ze 
voorzien van een telescoopstang, waar-
door ze in hoogte verstelbaar zijn. Zo lijkt 
het alsof de spiegel alleen vanaf het pla-
fond aan de stang hang, maar de monta-
ge vindt gewoon plaatst aan de muur. De 
ovale spiegel met planchet is leverbaar in 
zwart kader en messing kader. Het frame 
is gepoedercoat in mat zwart of fraai ‘Ita-
liaans’ messing.
www.thebalux.nl

The Water Studio Amsterdam 
van hansgrohe 
Ben je toe aan een 
nieuwe douche of 
keuken? In The Wa-
ter Studio Amster-
dam vind je een se-
lectie van de nieuw-
ste producten en 
kleuren van hansgro-
he en AXOR. Vergelijk 
kranen, test alle dou-
chestralen en kom 
zelf het verschil erva-
ren. Kom langs met of 
zonder afspraak.
www.waterstudio-amsterdam.nl 

Consumentenbond: grootste 
besparing, stilste warmtepomp

Afrekenen met de hoge gasrekening? 
Met een hybride warmtepomp van Ne-
� t Bosch naast je cv-ketel kun je wel 
70% gas besparen. Compress warmte-
pompen van Ne� t Bosch hebben een 
aantal unieke voordelen. Zo is de Com-
press 7400i AW niet alleen de stilste: 
deze fraai vormgegeven buitenunit 
overtreft andere buitenunits boven-
dien ook qua energieprestaties.  Naast 
verwarming en warm water, kan deze 
warmtepomp ook zorgen voor koeling. 
Alles in één dus. Deze optie is helemaal 
interessant vanwege de hoge subsidie 
(ISDE) en de tijdelijke cashback tot 375 
euro. 

Beste Warmtepomp
De warmtepomptest van de Consumentenbond laat � inke verschillen zien tussen de verschil-
lende merken en modellen in zowel besparingen, als geluid. De nieuwe warmtepomp van Ne-
� t Bosch laat andere modellen op alle punten achter zich: ‘Met de Compress 7400i 5 B van Ne-
� t Bosch is de grootste besparing op je energierekening mogelijk. Het is ook de stilste warmte-
pomp in onze test,’ concludeert de Consumentenbond. Overweeg je de aanschaf of huur van een 
(hybride) warmtepomp? 
Je leest alles wat je moet weten op ne� tbosch.nl of op warmtepomp.nl. 

Zo werkt 
een 
Quooker
Een Quooker-systeem be-
staat uit een kokendwater-
kraan op het aanrecht en 
een kokendwaterreservoir 
in het keukenkastje. Wil je 
naast kokend water ook 
genieten van koel bruisend 
en ge� lterd water, direct uit 
de kraan? Koppel dan een 
CUBE aan je Quooker. Dit is 
een gekoeldwaterreservoir 
dat, net als het kokendwa-
terreservoir, in je keuken-
kastje komt te staan. 
In het reservoir zitten twee 
� lters die het water zuive-
ren. Aan het reservoir zit 
een koolzuur� es, waarmee 
je wel 70 liter koud bruis-
water uit je Quooker-kraan 
kunt tappen!
www.quooker.nl

Gebruiksvriendelijke thermostaat
De Intergas Comfort Touch is een thermostaat met ongekend gebruiksgemak in een verblu� end 
compact en modern design. Door gebruik te maken van een touchscreen is de bediening intuï-
tief, eenvoudig en simpel. De compacte afmetingen en het moderne design zorgen ervoor dat de 
thermostaat probleemloos in elk interieur past. Hij kan eenvoudig worden geïnstalleerd en is zo-
wel verkrijgbaar in een zwarte als witte uitvoering.
www.intergas-verwarming.nl

Primabad 
Opbouw 
Edition
Een designmeubel met een 
scherpe prijsstelling. Op-
bouw Edition is een welko-
me uitbreiding op het suc-
cesvolle Editions program-
ma van Primabad.

De Opbouw Edition heeft 
een functionele diepte-
maat van 46 cm. en is le-
verbaar in de breedtema-
ten 61, 81, 101, 121 en 141 
cm. De wastafelkasten zijn 
voorzien van 2 laden met 
sluitdemping en chromen 
grepen of in greeploos met 
de greeplijst in corpus-
kleur. 

www.primabad.nl

Op WONEN.nl vind je de leukste nieuwtjes en trends op woongebied. 
Hier geven we je een kort overzicht, op de website vind je nog veel meer info!

Show your shower
De badkamer van 2022 
is een echte wellness-
ruimte. Een grote in-
loopdouche kan daar 
niet ontbreken.
De badkamer krijgt hier-
door een luxe en ruim-
telijke uitstraling. Je ziet 
vaak doorbetegelde 
douchevloeren. Toch is 
het om meerdere rede-
nen verstandiger om te 
kiezen voor een speci-
ale douchevloer. Tegels 
zijn onhygiënisch en on-
veilig door de gladheid. 
Villeroy & Boch heeft 
vlakke douchevloeren 
in verschillende stijlen, 
vormen én kleuren die 
naadloos aansluiten op 
de tegels.
Een douchevloer is een-
voudig op maat te ma-
ken. Zelfs voor lastige hoekjes. Zo kun je kiezen voor een kleur die gelijk is aan de tegels óf voor 
een contrasterende kleur. Zo maak je je inloopdouche nog mooier!
www.villeroy-boch.nl

Hoe ga ik mijn woning verwarmen, 
met of zonder aardgas?

Straks geen aardgas meer? Maak de juiste keuze voor het verwarmen van je woning, nu en in de 
toekomst. Of wil je nu direct je huis duurzaam verwarmen met minder aardgas? Dat kan met een 
hybride warmtepomp, die samenwerkt met je (bestaande of nieuwe) CV-ketel. Een goede tussen-
stap naar een woning, die volledig elektrisch wordt verwarmd met een all-electric warmtepomp. 
We helpen je met je keuze.
Bij ATAG staat dit najaar in het teken van de Warmtegarantieweken met garantie en voordeel voor 
jou als eindgebruiker op het gebied van woningverduurzaming. Tot en met 31 januari 2022 pro-
� teer je van een aantal voordelen, die helpen bij het maken van de juiste keuze hoe je je woning 
kan verwarmen, nu en in de toekomst. En dat op een duurzame manier.
Wat je ook kiest: Je maakt altijd kans op een wintersport vakantie naar keuze t.w.v. €1.500,- bij de 
aankoop van een ATAG product uit het actieassortiment. En pro� teer van méér voordelen.
www.atagverwarming.nl

Harmonieus combineren 
met de nieuwe Geberit ONE 
wastafelcomponenten
Blikvanger bij de nieuwe 
Geberit ONE is de wastafe-
lomgeving, het centrale ele-
ment in de badkamer. Het 
uitgangspunt van deze as-
sortimentsuitbreiding is de 
wens voor een individueel 
ontwerp: de variëteit bin-
nen de afzonderlijke com-
ponenten - wastafels, was-
tafelmeubels en wastafel-
bladen - is groot en perfect 
op elkaar afgestemd en te-
gelijkertijd op allerlei ma-
nieren met elkaar te com-
bineren. Welk ontwerp en 
welke combinatie je ook 
kiest, het past altijd en com-
bineert harmonieus. Met 
Geberit ONE creëer je de wastafel die jij wilt! Het modulaire wastafelconcept van ONE is bekroond 
met een iF Design Award 2021.
www.geberit.nl/one

Hästens Flagship Store Leiderdorp
Hästens bedden worden ge-
maakt met het � jnste vakman-
schap, door alleen de beste 
natuurlijke materialen te ge-
bruiken. Elk materiaal is ge-
selecteerd met een doel, al-
lemaal om je te helpen een 
hoogwaardige slaap te krijgen 
en de beste versie van jezelf te 
zijn, elke dag. Alle bedden zijn 
gemaakt van paardenstaart-
haar, dat vocht transporteert 
zodat je lichaam de tempe-
ratuur eromheen kan regule-
ren. Katoen en wol, die bijdra-
gen aan een optimaal slaapkli-
maat, zodat je sneller in slaap 
valt. Vlas, dat statische elektriciteit a� eidt en voorkomt, en tevens zorgt voor een rustig slaapkli-
maat. Tot slot, langzaam groeiend naaldhout, dat zorgt voor stabiliteit die generaties lang mee-
gaat.
Kom en ontdek de waarde van slaap in Hästens onlangs volledig gerenoveerde winkel in Leider-
dorp.
Hästens is gevestigd in Leiderdorp (Elisabethhof 2). Het team van slaapexperts staat klaar om je 
kennis te laten maken met het echte slapen dus kom lekker liggen en ontdek de voordelen van 
slapen in een Hästens bed.
www.hastens.nl

Slimme thermostaten 
zijn 10x voordeliger
De energieprijzen stijgen snel. Een 
nieuw onderzoek uitgevoerd door 
Gemserv laat zien dat slimme ther-
mostaten het grootste potentieel 
per uitgegeven euro bieden om 
CO2-uitstoot te verminderen en kos-
ten te besparen. In het rapport wor-
den slimme thermostaten vergele-
ken met andere methoden om hui-
zen koolstofarm te maken, zoals het 
plaatsen van zonnepanelen, het in-
stalleren van warmtepompen of 
het aanbrengen van isolatie. Door 
het gebruik van slimme thermosta-
ten kunnen bewoners hun rekening 
met €216 per jaar verlagen.

Het onderzoek analyseerde verschillende soorten van woningen in Europa en de meest voorko-
mende manieren om de uitstoot van koolstof te verminderen. De focus lag hierbij op de kosten 
van producten en de installatie, hoeveel de CO2-uitstoot is afgenomen en de kosten die consu-
menten jaarlijks besparen op hun gasrekening. Van alle soorten woningen en alle methoden om 
CO2-uitstoot te verminderen, waren slimme thermostaten het meest kosten- en energiebespa-
rend. Kijkend naar een gasrekening van een gemiddeld Nederlands huishouden van €980 per 
jaar, besparen huishoudens gemiddeld €216 per jaar met een slimme thermostaat. De besparin-
gen kunnen nog hoger zijn als de consumentenprijzen voor energie blijven stijgen, zoals nu het 
geval is. Maatregelen zoals het plaatsen van warmtepompen, zonnepanelen of het aanbrengen 
van isolatie kunnen 10x meer kosten dan de aanschaf van een slimme thermostaat. De meest kos-
tene� ectieve stap naar bescherming tegen de prijsstijgingen is om te investeren in een slimme 
thermostaat en het energieverbruik te verminderen.
www.tado.com

Zonneplan helpt huishoudens 
écht groene stroom te gebruiken
Onlangs startte Zonneplan met Slimme energie: stroom en gas aan 
tegen uur- en dagprijzen. Om de consument te stimuleren vooral 
hernieuwbare bronnen te benutten, biedt het stroom en gas aan 
tegen uur- en dagprijzen. Doordat wind- en zonnestroom door-
gaans goedkoper is dan gas- of kolengestookte stroom, wordt de 
gebruiker gestimuleerd meer écht groene stroom te gebruiken.Al 
jaren werkt Zonneplan aan een technologie waarmee het zogehe-
ten ‘momentane verbruik’ van stroom voordelig wordt. “Heel plat 
gezegd moet het lonen om je vaatwasser of wasmachine overdag 
aan te zetten in plaats van ‘s avonds”, zegt Van der Klooster. “Dán 
schijnt de zon, dán waait de wind en dán is stroom grotendeels 
echt groen en bovendien vaak goedkoop.”

Technologie maakt het mogelijk
De gebruiker van Slimme energie ontvangt de zogeheten Zonne-
plan Connect. De Connect is een door Zonneplan ontwikkeld ap-
paraat dat de consument in de slimme meter kan pluggen. Het 
maakt communicatie mogelijk tussen de slimme meter en de Zon-
neplan app, maar stuurt straks ook automatisch de Zonneplan 
laadpaal en thuisaccu aan. Via de app ziet de gebruiker vooraf tij-
dens welke uren van de dag het aandeel wind- en zonnestroom 
het grootst is. Daaraan is een stroomprijs gekoppeld die alleen dat 
uur geldt. De gebruiker kan per dag, maand en jaar bijhouden in hoeverre men gebruik heeft ge-
maakt van ‘slimme uren’ of dat er juist stroom is gebruikt op piekmomenten.
www.zonneplan.nl

Gespot op WONEN.nl
COREtec® 
Essentials
COREtec® Floors pakt uit met een vernieuwde 
The Essentials-collectie. Binnen deze lijn is de 
natuur de belangrijkste inspiratiebron. De au-
thentieke looks met zachte aardetonen en war-
me, donkere kleuren passen perfect in elk in-
terieur.

Dankzij het grote succes van de COREtec® vis-
graatvloeren in kleiner formaat is er in deze 
collectie gekozen voor grotere planken van 
91 op 23 cm. Die kan je volgens verschillen-
de legpatronen installeren, afhankelijk van wat 
bij jou en de ruimte past. Deze extra grote vis-
graatplanken lenen zich perfect voor grotere 
ruimtes en zorgen voor meer dynamiek in de 
kamer.
www.coretec� oors.com

Ovale spiegel 
Contour
De ovale spiegels Contour van Theba-
lux zorgen voor gezelligheid en sfeer in 
je badkamer. Aan de bovenzijde zijn ze 
voorzien van een telescoopstang, waar-
door ze in hoogte verstelbaar zijn. Zo lijkt 
het alsof de spiegel alleen vanaf het pla-
fond aan de stang hang, maar de monta-
ge vindt gewoon plaatst aan de muur. De 
ovale spiegel met planchet is leverbaar in 
zwart kader en messing kader. Het frame 
is gepoedercoat in mat zwart of fraai ‘Ita-
liaans’ messing.
www.thebalux.nl

The Water Studio Amsterdam 
van hansgrohe 
Ben je toe aan een 
nieuwe douche of 
keuken? In The Wa-
ter Studio Amster-
dam vind je een se-
lectie van de nieuw-
ste producten en 
kleuren van hansgro-
he en AXOR. Vergelijk 
kranen, test alle dou-
chestralen en kom 
zelf het verschil erva-
ren. Kom langs met of 
zonder afspraak.
www.waterstudio-amsterdam.nl 

Consumentenbond: grootste 
besparing, stilste warmtepomp

Afrekenen met de hoge gasrekening? 
Met een hybride warmtepomp van Ne-
� t Bosch naast je cv-ketel kun je wel 
70% gas besparen. Compress warmte-
pompen van Ne� t Bosch hebben een 
aantal unieke voordelen. Zo is de Com-
press 7400i AW niet alleen de stilste: 
deze fraai vormgegeven buitenunit 
overtreft andere buitenunits boven-
dien ook qua energieprestaties.  Naast 
verwarming en warm water, kan deze 
warmtepomp ook zorgen voor koeling. 
Alles in één dus. Deze optie is helemaal 
interessant vanwege de hoge subsidie 
(ISDE) en de tijdelijke cashback tot 375 
euro. 

Beste Warmtepomp
De warmtepomptest van de Consumentenbond laat � inke verschillen zien tussen de verschil-
lende merken en modellen in zowel besparingen, als geluid. De nieuwe warmtepomp van Ne-
� t Bosch laat andere modellen op alle punten achter zich: ‘Met de Compress 7400i 5 B van Ne-
� t Bosch is de grootste besparing op je energierekening mogelijk. Het is ook de stilste warmte-
pomp in onze test,’ concludeert de Consumentenbond. Overweeg je de aanschaf of huur van een 
(hybride) warmtepomp? 
Je leest alles wat je moet weten op ne� tbosch.nl of op warmtepomp.nl. 

Zo werkt 
een 
Quooker
Een Quooker-systeem be-
staat uit een kokendwater-
kraan op het aanrecht en 
een kokendwaterreservoir 
in het keukenkastje. Wil je 
naast kokend water ook 
genieten van koel bruisend 
en ge� lterd water, direct uit 
de kraan? Koppel dan een 
CUBE aan je Quooker. Dit is 
een gekoeldwaterreservoir 
dat, net als het kokendwa-
terreservoir, in je keuken-
kastje komt te staan. 
In het reservoir zitten twee 
� lters die het water zuive-
ren. Aan het reservoir zit 
een koolzuur� es, waarmee 
je wel 70 liter koud bruis-
water uit je Quooker-kraan 
kunt tappen!
www.quooker.nl

Gebruiksvriendelijke thermostaat
De Intergas Comfort Touch is een thermostaat met ongekend gebruiksgemak in een verblu� end 
compact en modern design. Door gebruik te maken van een touchscreen is de bediening intuï-
tief, eenvoudig en simpel. De compacte afmetingen en het moderne design zorgen ervoor dat de 
thermostaat probleemloos in elk interieur past. Hij kan eenvoudig worden geïnstalleerd en is zo-
wel verkrijgbaar in een zwarte als witte uitvoering.
www.intergas-verwarming.nl

Primabad 
Opbouw 
Edition
Een designmeubel met een 
scherpe prijsstelling. Op-
bouw Edition is een welko-
me uitbreiding op het suc-
cesvolle Editions program-
ma van Primabad.

De Opbouw Edition heeft 
een functionele diepte-
maat van 46 cm. en is le-
verbaar in de breedtema-
ten 61, 81, 101, 121 en 141 
cm. De wastafelkasten zijn 
voorzien van 2 laden met 
sluitdemping en chromen 
grepen of in greeploos met 
de greeplijst in corpus-
kleur. 

www.primabad.nl

Op WONEN.nl vind je de leukste nieuwtjes en trends op woongebied. 
Hier geven we je een kort overzicht, op de website vind je nog veel meer info!

Show your shower
De badkamer van 2022 
is een echte wellness-
ruimte. Een grote in-
loopdouche kan daar 
niet ontbreken.
De badkamer krijgt hier-
door een luxe en ruim-
telijke uitstraling. Je ziet 
vaak doorbetegelde 
douchevloeren. Toch is 
het om meerdere rede-
nen verstandiger om te 
kiezen voor een speci-
ale douchevloer. Tegels 
zijn onhygiënisch en on-
veilig door de gladheid. 
Villeroy & Boch heeft 
vlakke douchevloeren 
in verschillende stijlen, 
vormen én kleuren die 
naadloos aansluiten op 
de tegels.
Een douchevloer is een-
voudig op maat te ma-
ken. Zelfs voor lastige hoekjes. Zo kun je kiezen voor een kleur die gelijk is aan de tegels óf voor 
een contrasterende kleur. Zo maak je je inloopdouche nog mooier!
www.villeroy-boch.nl

Hoe ga ik mijn woning verwarmen, 
met of zonder aardgas?

Straks geen aardgas meer? Maak de juiste keuze voor het verwarmen van je woning, nu en in de 
toekomst. Of wil je nu direct je huis duurzaam verwarmen met minder aardgas? Dat kan met een 
hybride warmtepomp, die samenwerkt met je (bestaande of nieuwe) CV-ketel. Een goede tussen-
stap naar een woning, die volledig elektrisch wordt verwarmd met een all-electric warmtepomp. 
We helpen je met je keuze.
Bij ATAG staat dit najaar in het teken van de Warmtegarantieweken met garantie en voordeel voor 
jou als eindgebruiker op het gebied van woningverduurzaming. Tot en met 31 januari 2022 pro-
� teer je van een aantal voordelen, die helpen bij het maken van de juiste keuze hoe je je woning 
kan verwarmen, nu en in de toekomst. En dat op een duurzame manier.
Wat je ook kiest: Je maakt altijd kans op een wintersport vakantie naar keuze t.w.v. €1.500,- bij de 
aankoop van een ATAG product uit het actieassortiment. En pro� teer van méér voordelen.
www.atagverwarming.nl

Harmonieus combineren 
met de nieuwe Geberit ONE 
wastafelcomponenten
Blikvanger bij de nieuwe 
Geberit ONE is de wastafe-
lomgeving, het centrale ele-
ment in de badkamer. Het 
uitgangspunt van deze as-
sortimentsuitbreiding is de 
wens voor een individueel 
ontwerp: de variëteit bin-
nen de afzonderlijke com-
ponenten - wastafels, was-
tafelmeubels en wastafel-
bladen - is groot en perfect 
op elkaar afgestemd en te-
gelijkertijd op allerlei ma-
nieren met elkaar te com-
bineren. Welk ontwerp en 
welke combinatie je ook 
kiest, het past altijd en com-
bineert harmonieus. Met 
Geberit ONE creëer je de wastafel die jij wilt! Het modulaire wastafelconcept van ONE is bekroond 
met een iF Design Award 2021.
www.geberit.nl/one

Hästens Flagship Store Leiderdorp
Hästens bedden worden ge-
maakt met het � jnste vakman-
schap, door alleen de beste 
natuurlijke materialen te ge-
bruiken. Elk materiaal is ge-
selecteerd met een doel, al-
lemaal om je te helpen een 
hoogwaardige slaap te krijgen 
en de beste versie van jezelf te 
zijn, elke dag. Alle bedden zijn 
gemaakt van paardenstaart-
haar, dat vocht transporteert 
zodat je lichaam de tempe-
ratuur eromheen kan regule-
ren. Katoen en wol, die bijdra-
gen aan een optimaal slaapkli-
maat, zodat je sneller in slaap 
valt. Vlas, dat statische elektriciteit a� eidt en voorkomt, en tevens zorgt voor een rustig slaapkli-
maat. Tot slot, langzaam groeiend naaldhout, dat zorgt voor stabiliteit die generaties lang mee-
gaat.
Kom en ontdek de waarde van slaap in Hästens onlangs volledig gerenoveerde winkel in Leider-
dorp.
Hästens is gevestigd in Leiderdorp (Elisabethhof 2). Het team van slaapexperts staat klaar om je 
kennis te laten maken met het echte slapen dus kom lekker liggen en ontdek de voordelen van 
slapen in een Hästens bed.
www.hastens.nl

Slimme thermostaten 
zijn 10x voordeliger
De energieprijzen stijgen snel. Een 
nieuw onderzoek uitgevoerd door 
Gemserv laat zien dat slimme ther-
mostaten het grootste potentieel 
per uitgegeven euro bieden om 
CO2-uitstoot te verminderen en kos-
ten te besparen. In het rapport wor-
den slimme thermostaten vergele-
ken met andere methoden om hui-
zen koolstofarm te maken, zoals het 
plaatsen van zonnepanelen, het in-
stalleren van warmtepompen of 
het aanbrengen van isolatie. Door 
het gebruik van slimme thermosta-
ten kunnen bewoners hun rekening 
met €216 per jaar verlagen.

Het onderzoek analyseerde verschillende soorten van woningen in Europa en de meest voorko-
mende manieren om de uitstoot van koolstof te verminderen. De focus lag hierbij op de kosten 
van producten en de installatie, hoeveel de CO2-uitstoot is afgenomen en de kosten die consu-
menten jaarlijks besparen op hun gasrekening. Van alle soorten woningen en alle methoden om 
CO2-uitstoot te verminderen, waren slimme thermostaten het meest kosten- en energiebespa-
rend. Kijkend naar een gasrekening van een gemiddeld Nederlands huishouden van €980 per 
jaar, besparen huishoudens gemiddeld €216 per jaar met een slimme thermostaat. De besparin-
gen kunnen nog hoger zijn als de consumentenprijzen voor energie blijven stijgen, zoals nu het 
geval is. Maatregelen zoals het plaatsen van warmtepompen, zonnepanelen of het aanbrengen 
van isolatie kunnen 10x meer kosten dan de aanschaf van een slimme thermostaat. De meest kos-
tene� ectieve stap naar bescherming tegen de prijsstijgingen is om te investeren in een slimme 
thermostaat en het energieverbruik te verminderen.
www.tado.com

Zonneplan helpt huishoudens 
écht groene stroom te gebruiken
Onlangs startte Zonneplan met Slimme energie: stroom en gas aan 
tegen uur- en dagprijzen. Om de consument te stimuleren vooral 
hernieuwbare bronnen te benutten, biedt het stroom en gas aan 
tegen uur- en dagprijzen. Doordat wind- en zonnestroom door-
gaans goedkoper is dan gas- of kolengestookte stroom, wordt de 
gebruiker gestimuleerd meer écht groene stroom te gebruiken.Al 
jaren werkt Zonneplan aan een technologie waarmee het zogehe-
ten ‘momentane verbruik’ van stroom voordelig wordt. “Heel plat 
gezegd moet het lonen om je vaatwasser of wasmachine overdag 
aan te zetten in plaats van ‘s avonds”, zegt Van der Klooster. “Dán 
schijnt de zon, dán waait de wind en dán is stroom grotendeels 
echt groen en bovendien vaak goedkoop.”

Technologie maakt het mogelijk
De gebruiker van Slimme energie ontvangt de zogeheten Zonne-
plan Connect. De Connect is een door Zonneplan ontwikkeld ap-
paraat dat de consument in de slimme meter kan pluggen. Het 
maakt communicatie mogelijk tussen de slimme meter en de Zon-
neplan app, maar stuurt straks ook automatisch de Zonneplan 
laadpaal en thuisaccu aan. Via de app ziet de gebruiker vooraf tij-
dens welke uren van de dag het aandeel wind- en zonnestroom 
het grootst is. Daaraan is een stroomprijs gekoppeld die alleen dat 
uur geldt. De gebruiker kan per dag, maand en jaar bijhouden in hoeverre men gebruik heeft ge-
maakt van ‘slimme uren’ of dat er juist stroom is gebruikt op piekmomenten.
www.zonneplan.nl

Gespot op WONEN.nl



Belangen
Als geldverstrekkers je bestoken met aantrekke-
lijke aanbiedingen, moet je altijd één ding goed 
voor ogen houden. Een geldverstrekker verdient 
aan jouw lening. De percentages mogen welis-
waar niet enorm hoog zijn, maar juist daarom 
adverteren deze bedrijven nu volop. Ze hebben 
meer klanten nodig om dezelfde omzet te kun-
nen genereren, omdat ze per klant minder ver-
dienen. Het is dus in hun belang om jou als klant 
voor zich te winnen. Jouw belang is echter om 
zo min mogelijk geld uit te geven voor je � nanci-
ele producten. Aanbiedingen lijken soms mooi, 
maar in de praktijk kan het allemaal best tegen-
vallen. Ga niet over één nacht ijs bij het nemen 
van een besluit.

Netto besparing
Belangrijk bij het berekenen van de voordelen 
bij het oversluiten van een hypotheek is dat je 
kijkt naar de netto besparing. Door alleen de 
maandlasten met elkaar te vergelijken, ben je 
er nog niet. Als je namelijk een lagere rente gaat 
betalen, daalt logischerwijs ook de hypotheek-
renteaftrek die je bij de belastingaangifte mag 
opvoeren. Bovendien kun je vaak de kosten voor 
het afsluiten van een hypotheek aftrekken van je 

inkomen in het betre� ende jaar. Ook dat is iets 
om rekening mee te houden.

Beter aanbod
Loopt de rentevaste periode van je huidige hy-
potheek al bijna af? Dan is het zinvol om te 
wachten op het nieuwe aanbod van je huidige 
geldverstrekker. De kans is groot dat dit bedrijf 
met een veel beter aanbod komt, dat aansluit 
op de ontwikkelingen in de markt. Je zou dus ei-
genlijk dat aanbod moeten vergelijken met het 
bod van de overige partijen.

Let op de kalender
Een hypotheek oversluiten brengt kosten met 
zich mee. Denk hierbij aan de kosten voor de no-
taris, maar ook de eventuele boete voor het ver-
sneld a� ossen van de oude hypotheek. Die kos-
ten tellen ook mee in het totaalplaatje. Je zult 
deze kosten moeten verdelen over de resteren-
de looptijd van je hypotheek. Als je de lage ren-
te voor een lange periode kunt vastzetten, is het 
rendabel om die kosten te maken. Maar ga je dat 
redden? Misschien heb je nu al plannen om over 
enkele jaren te gaan verhuizen? In dat geval kun 
je er wellicht beter voor kiezen om alles te laten 
zoals het nu is.

Je hypotheek oversluiten is 
niet altijd de beste keuze

Doordat de hypotheekrentes in de afgelopen tijd daalden naar een historisch laag niveau, 
verschenen er steeds meer advertenties van geldschieters die adviseerden om de hypo-
theek over te sluiten. Het klinkt in beginsel als een verstandig idee. Je lost je oude hypo-
theek, waarop een hoge rente van toepassing is, versneld af. Je sluit een nieuwe hypo-
theek af met een veel lagere rente. Zo bespaar je dus duizenden euro’s. Of niet? Er zijn 
nogal wat valkuilen die hierbij over het hoofd worden gezien. Het verstandigste besluit is 
om alles goed te laten doorrekenen door een onafhankelijke expert.

Woontrend: mix Japan 
met Scandinavië

Elk jaar zien we nieuwe woontrends. Natuurlijk zijn veel 
trends niet echt nieuw, maar een herhaling van zetten. 
De keuze voor het inrichten van ons huis is immers zo 
veelzijdig, dat vrijwel alle opties al een keer aan bod 
zijn geweest. Toch komen er soms nieuwe trends naar 
voren die de moeite van het vermelden zeker waard 
zijn. Een voorbeeld daarvan is Wabi Sabi, een woontrend 
die voortborduurt op het al eerder geïntroduceerde 
Japandi. Je mixt in feite de beste elementen van de 
Japanse cultuur met die uit Scandinavië.

Volledig in balans
Op het eerste gezicht lijken Japan en Scandinavië niet zoveel 
met elkaar te maken te hebben. Maar als je er nog even wat 
langer over nadenkt, begrijp je misschien wel waar de 
verbindende schakel tussen Japan en Scandinavië zit: balans! 
Zowel in Japan als in Scandinavië zijn ze meesters in het 
leven in rust en eenvoud. Dat komt ook in het interieur tot 
uitdrukking. Je kunt dan ook gerust stellen dat Wabi Sabi 
veel meer is dan alleen een woontrend. Het is eigenlijk een 
complete manier van leven. 

Hoe dan?
Bij Wabi Sabi draait het om het accepteren van imperfectie. 
Als je het accepteert dat niet alles in huis even perfect is, 
sta je dichter bij de natuur. Bladdert het behang enigszins 
af? Geen probleem! Is de muur niet mooi egaal van kleur? 
Laat het zo! In de natuur heefT immers ook niets echt een 
compleet egale kleur. Materialen die bij dit type interieur 
passen, zijn vooral hout en steen. Laat een bakstenen muur 
gerust onbewerkt en gebruik voor het schilderwerk en voor 
je accessoires sobere, aardse kleuren.

Minimalisme
Deze interieurstijl past helemaal in het hedendaagse 
tijdsbeeld, waarin duurzaamheid centraal staat. Je ontdoet 
je huis van alle overbodige prullaria, want minimalisme is 
de leus. Geen felle kleuren, geen drukke patronen, alles juist 
zo simpel mogelijk. Kies meubelen met ronde, organische 
vormen en trek die insteek door in bijvoorbeeld je vloerkleed 
en je eventuele decoraties. De gedachte bij dit alles is dat 
je er niet gelukkiger van wordt als je voortdurend streeft 
naar het mooiste en het meest perfecte. Door die imperfectie 
te omarmen, zul je berusten in je situatie en kunnen genieten 
van het hier en nu, zonder verdere voorwaarden of 
verwachtingen.
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De Kwakel - Het jaarlijkse uitje van de 
donateurs van damclub Kunst en 
Genoegen, op 18 december, kan geen 
doorgang vinden. Jaarlijks speelden zij 
onderling een damtoernooi om uit te 
maken wie de huis-tuin- en keuken-
kampioen zou worden. Daarna was het 
gezelligheid troef in ‘t Fort De Kwakel 
en bleef het er nog lang onrustig. 
Hopelijk kunnen de trouwe ondersteu-
ners van K&G snel nog eens terecht. 
Ook de bondswedstrijden van K&G zijn, 
en zullen, voorlopig niet doorgegaan. 

Wel kunnen de leden nog hun onder-
linge competitie spelen, dat doen ze 
op de vervroegde woensdagmiddag. 
Op dit moment voert Fred Voorn deze 
competitie aan, op een punt gevolgd 
door Wim Konst. Adrie Voorn kwam 
dichter bij dit tweetal door winst op 
het tweetal Hartes. De 22e december 
sluiten de dammers het jaar af met 
sneldammen, onder de bezielende 
leiding van Rene de Jong. Het groepje 
is klein maar houden vol, enthousiaste 
dammers blijven zeer welkom!

Dammen donateurs K&G gaat niet door

De Kwakel - Beide seniorenteams van 
KDO komen uit in de KNVB-compe-
titie van West1. KDO G1 stond vorig 
jaar ook ongeslagen aan kop maar 
door Corona werd de competitie stil 
gelegd en werd de competitie niet 
meer uitgespeeld. Nu leek en zelfde 
scenario zich te ontwikkelen maar 13 
november pakte KDO G1 met 4-0 de 
winst tegen Schagen United en was 
niet meer te achterhalen. Het kampi-
oenschap werd door het team 
uitbundig gevierd met bloemen, 
medailles en champagne. KDO G2 
moest wat langer doorstrijden maar 

kon na de wedstrijd op zaterdag 4 
december zich kampioen tronen met 
een 6-4 overwinning op Delta Sports 
G1. Voor de wedstrijd wisten de 
coaches al dat KDO G2 kampioen was 
omdat het achtervolgende team wat 
op de 2e plaats stond een week 
eerder punten had gemorst. Eigenlijk 
kon er heel relaxt gevoetbald worden 
maar een overwinning maakt het 
toch wat meer speciaal. Dus na de 
wedstrijd werd KDO G2 ook gehul-
digd met bloemen en medailles. De 
trainers feliciteren KDO G1 en KDO G2 
met het behaalde resultaat dit najaar.

Najaar kampioenen G1Argon meiden MO11

Argon meiden MO15-1

Najaar kampioen G2

Twee najaar kampioenen 
G-Voetbal KDO 

Uithoorn - Altijd al willen softballen? 
Nieuwsgierig of softbal iets voor jou 
is? Ben je op zoek naar een nieuwe 
teamsport? Of denk je na diverse 
gymlessen dit moet ik toch echt 
eens proberen? Vanaf begin januari 
beginnen de zaaltrainingen weer en 
dat is een mooie gelegenheid voor 
meisjes vanaf twaalf jaar en oudere 
(jonge)dames om kennis te maken 
met softbal. Softbal kan je al spelen 
vanaf jonge leeftijd, maar is ook op 
later leeftijd prima te leren. Wij 
hebben op diverse niveaus, met of 
zonder ervaring, mogelijkheden 
voor nieuwe (jonge)dames. Daarbij 

beginnen wij vanaf januari met een 
speciale trainingsgroep voor meisjes 
in de leeftijd 12 t/m 16 jaar. Alle 
team trainingen vinden, afhankelijk 
van de dan geldende maatregelen, 
in diverse gymzalen in Uithoorn en 
een iedereen is van harte welkom 
om geheel vrijblijvend vier keer mee 
te trainen. De vereniging zorgt voor 
het spelmateriaal en je hoeft dus zelf 
alleen maar een joggingbroek en 
een paar gymschoenen aan te 
trekken. Ben je nu een meisje dat 
jonger is dan 12 jaar, geef je dan ook 
op. In die leeftijdsgroep hebben wij 
U12 (honkbal – maar met in beide 

Thamen zoekt meisjes/dames teams meisjes) en beeball (U10) 
want dat team bestaat uit meisjes en 
jongens. Wat is softbal nu precies? Bij 
softbal bestaat een team uit 
(tenminste) 9 speelsters. Tijdens een 
wedstrijd zijn de teams wisselend 
aan slag (de aanval) of in het veld (de 
verdediging). Om een punt te scoren 
moet je alle honken weten te raken 
en natuurlijk de thuisplaat bereiken. 
De verdedigende partij zal er alles 
aan doen om dit te voorkomen, door 
te proberen de slagvrouw “uit” te 
maken. Een “uit” maken kan op 
verschillende manieren, maar dat 
vertellen we je zaterdag 3 oktober 
allemaal. En natuurlijk is het bij drie 
“uit” wisselen. Softbal lijkt heel veel 

op honkbal maar het speelveld is 
een stuk kleiner, de bal is geel en iets 
groter en de pitcher gooit de bal 
onderhands. Honk- en softbalvereni-
ging Thamen bestaat in 2022 60-jaar 
en heeft 17 teams die vanaf begin 
april tot half oktober in competitie-
verband uitkomen. Vanaf januari 
start dus de voorbereiding op ons 
nieuwe seizoen. Natuurlijk zijn er 
ook vele mogelijkheden voor 
jongens en heren vanaf 5 jaar want 
Thamen komt met 17 teams uit in de 
competitie. Wil je meer informatie 
neem dan even contact op door een 
e-mail te sturen naar info@thamen.
info of bel/whatsapp met 
06-16072728.

Regio - Afgelopen zaterdag wonnen 
zowel de MO11 als de MO15 van 
Argon de uitwedstrijden tegen het 
altijd sterke RKDES uit Kudelstaart 
wat tot enorme vreugde leidde in 
toch wel koude, natte, winterse 
omstandigheden. Argon MO11 
moest het vandaag doen zonder de 
handige So�e en zonder de sterke 
Jessy, maar gelukkig waren er nog 10 
dolenthousiaste meiden over om de 
strijd aan te gaan. In de gelijk 
opgaande wedstrijd van 4x 
15minuten, wat in deze leeftijdscate-
gorie gespeeld wordt op een half 
veld 8 tegen 8, was het Argon wat op 
voorsprong kwam door de veel 
scorende spits Alicia.

Mooie acties
 Het sterke spel werd doorgezet en 
door mooie acties van Jeremaia en 
door goed doorzetten van Julia was 
de stand 3-0 na het 1e kwart. In het 
2e kwart was het RKDES wat goed 
speelde waardoor Argon het even 
helemaal kwijt was en 2 tegengoals 
moest incasseren; ruststand 3-2. Na 
een positieve peptalk van de trai-
ners/coaches Misja en Youri gingen 
de meiden weer helemaal enthou-
siast de 2e helft in waar het verschil 

snel gemaakt werd. Dribbelkoningin 
ElseRieke ging zich nadrukkelijk met 
het spel bemoeien en de snelle Elara 
en de onnavolgbare Dominique 
maaktte goede acties waardoor ze 
snel uitliepen naar 5-2 in het 3e 
kwart. In het 4e kwart begon RKDES 
wel weer aan te dringen, maar door 
de altijd sterk spelende Marieke 
kwamen ze er niet doorheen. Door 
snelle acties van Fenna op de 
linker�ank en de inschuivende 
superverdediger Xara hing er nog 
een doelpunt in de lucht, maar dat 
duurde nog tot de laatste minuut. 
Het was de fanatieke Jade die de 
eindstand van 6-2 op het scorebord 
zette waarna de meiden juichend het 
veld mochten verlaten! Wat een 
plezier straalden ze uit! 

PerfectPlan
Als Argon MO15 al een ‘angstgegner’ 
heeft dan is het wel RKDES, want in 
alle voorgaande edities van de afge-
lopen jaren waren de meiden van 
RKDES altijd de winnaar. Met dit 
gegeven in het achterhoofd gingen 
de meiden met een “PerfectPlan” het 
veld in om deze vloek te doorbreken. 
Helaas moesten ze dit doen zonder 
spelverdeler Michelle en de gebles-

Argon meiden winnen tweemaal 
van RKDES

seerde superverdediger So�a. Vanaf 
de 1e minuut was het Argon wat het 
spel maakte en kansen creëerde 
doordat het middenveld goed de 
aanval ondersteunde. Door enkele 
splijtende passes van Yasmine en de 
multifunctionele en krachtige Suze 
kwamen ze veel en gevaarlijk voor 
het doel, maar leidde het nog niet tot 
doelpunten. Het was RKDES wat zich-
zelf nog meer in de nesten werkte 
door meermalen kort uit te verde-
digen in hun eigen strafschopgebied; 
als hyena’s doken de superspitsen 
Naomi en Nikki er telkens bovenop 
en was het weer bijna raak. Ondanks 
de vele aanvallen van Argon kwam 
RKDES er soms toch nog dreigend 
door maar door uitstekend uitkomen 
van keeper Esmee en sterk verdedi-
gend werk van Nicolle leidde dit 
verder niet tot grote kansen.

Katachtig
 Tegen het eind van de 1e helft zag 
laatste vrouw Isa een mogelijkheid 
om onopgemerkt door te schuiven 
en schoot snoeihard de bal vanaf een 
meter of 18 tegen de touwen! Een 
vreugde explosie ontstond en de 
meiden gingen met deze 1-0 stand 
de rust in. In de 2e helft ging Eline het 
Argon doel verdedigen en dit deed ze 
met verve; de enige grote kans van 
RKDES pakte ze met een katachtige 
reactie! RKDES probeerde nog wel 
aan te zetten maar dat stonden de 
top vleugelverdedigers Fay en Romy 
simpelweg niet toe; overal zaten ze 
ertussen. Centraal achterin was het 
de ijzersterke Senna die telkens de 
bal onderschepte en een nieuwe 
aanval opzette. Met de goed 
spelende Evy op rechtshalf gingen de 
Argon meiden op zoek naar meer 
doelpunten en kwamen ze door een 
van de befaamde acties van die snelle 
Noor gevaarlijk voor het doel maar de 
bal ging er weer niet in. Totdat super 
Abby het op haar heupen kreeg; ze 
pakte de bal heel slim af en aarzelde 
geen moment: bammm 2-0! Eindelijk 
wist Argon te winnen van RKDES en 
daarbij is de vloek verbroken! Trai-
ners/coaches Niels en Youri stonden 
trots langs de lijn en genoten met 
volle teugen van de enorme inzet 
waarmee de Argon meiden wederom 
een goed resultaat behaalde! Argon 
MO15 speelt sinds dit seizoen dank-
baar in een helemaal nieuw Argon 
tenue wat gesponsord is door 
“PerfectPlan Opleiding en Advies” ( 
www.perfectplan.nl ) wat in de 
schoonmaakbranche inmiddels haar 
sporen verdiend heeft! Wist je dat ook 
bij Argon het meidenvoetbal enorm 
snel groeit?! Hopelijk komen er elk 
seizoen meer en meer speelsters en 
teams bij. Interesse om eens mee te 
trainen of heb je vragen? Mail dan 
naar coordinator.meisjes@svargon.nl








