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Bocht afsnijden bij Hofl and en N201 verdiept aanleggen
College stelt concrete maatregelen 
voor om doorrijden te verbeteren 

De provincie Utrecht werkt aan 
een toekomstplan voor de N201. 
Door toename van verkeer en 
economische activiteiten dreigt 
de weg een knelpunt te wor-
den. Door nu maatregelen te ne-
men wordt dat voorkomen. Al 
eerder heeft de provincie beslo-
ten dat de N201 een 80-km weg 
blijft en niet wordt verbreed. In-
woners is tijdens inloop-ateliers 
gevraagd mee te denken over de 
toekomst van de weg. De provin-
cie neemt rond de zomer een be-
sluit over alle voorstellen die zijn 
ingebracht.

Bocht Hofl and en 
kruising N212
Het college stelt de provincie 
voor de bocht bij Ho� and af te 
snijden om zo de doorstroming 

op dit punt te verbeteren. De 
N201 moet dan zowel een aan-
sluiting op Ho� and als de Veen-
weg krijgen. Voor � etsers moet 
er, liefst met tunnels of bruggen, 
een route komen zodat zij onge-
stoord door kunnen rijden. De 
kruising met de N212 moet één 
of meerdere ‘bypasses’ krijgen 
(speciale stroken zodat het ver-
keer sneller kan doorrijden). 

Vinkeveen en Demmeriksebrug
Bij Vinkeveen dient de N201 ver-
diept te worden aangelegd zodat 
de Herenweg over de weg heen 
gaat. De provinciale weg mag 
geen obstakel zijn voor ontwik-
kelingen in Vinkeveen. Door de 
weg verdiept aan te leggen wordt 
de leefbaarheid van het dorp en 
de luchtkwaliteit verbeterd. De 

Demmeriksebrug moet zo dicht 
mogelijk tegen Vinkeveen aan 
komen te liggen. Op die manier 
wordt de vaarverbinding tussen 
dorp en plassen verbeterd. Ook 
dient er op de nieuwe brug meer 
ruimte voor de � ets te komen.

Comfortabele 
fi etsverbindingen
Wethouder Alberta Schuurs: ,,We 
doen niet alleen voorstellen om 
de N201 aan te pakken. Comfor-
tabele en vrij liggende � etspaden 
zijn ook belangrijk. Op dit mo-
ment zijn de � etspaden die van 
oost naar west lopen smal en lig-
gen dicht op de N201. Dat moet 
beter. Een � etspad van oost naar 
west kan prima los van de N201 
worden aangelegd. Bijvoorbeeld 
aan de zuidzijde langs de Geu-
zensloot en verder. Hiermee rij-
den � etsers direct de kern Vinke-
veen en verderop Mijdrecht in. 
Ze hebben dan geen hinder van 
een onaantrekkelijke route naast 
de N201.’’

Vinkeveen - Het college van Burgemeester en Wethouders heeft 
de provincie Utrecht een aantal concrete voorstellen gedaan om 
de N201 gereed te maken voor de toekomst. Met de maatrege-
len kan het verkeer sneller doorrijden en verbetert de bereik-
baarheid en de leefbaarheid van de gemeente. Concreet stellen 
B en W onder andere voor de N201 bij Hofl and recht door te trek-
ken, de doorstroming op de kruising met de N212 te verbeteren 
en de N201 ter hoogte van het viaduct bij Vinkeveen verdiept aan 
te leggen. Ook moeten fi etsers makkelijker kunnen doorrijden.
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Twee maal 
de krant op 

maandag
In verband met de feestda-
gen zal de Nieuwe Meer-
bode niet op niet woens-
dag 25 december verschij-
nen (Eerste Kerstdag) maar 
op maandag 23 december. 
Wilt u hierin nieuws aanleve-
ren of een advertentie? 
Deze krant maken we op 
vrijdag 20 december, dus 
mailen voor 11.00 uur. 
De week erna verschijnen 
wij niet op woensdag 1 janu-
ari maar op maandag 30 de-
cember. 
Deze krant maken we op 
vrijdag 27 december, dus 
mailen voor 11.00 uur. 

Nieuws voor redactie:
redactiemijdrecht@meerbode.nl 
Aanleveren advertentie:
verkoopmijdrecht@meerbode.nl

D E Z E  W E E K  I N  D E  K R A N T

Mogelijk tracé van de ‘afgesneden’ bocht bij Hofl and, met de ontsluitingen op Hofl and en de Veenweg. De kaart 
is afkomstig van de provinciale website www.toekomstn201.nl. Op de kaart staat ook een fi etsbrug ingetekend. 
Hierover is en over andere voorstellen is nog geen besluit genomen. De provincie heeft alleen besloten dat de 
N201 een 80 km/u-weg blijft en 2x1 rijstroken houdt.

Fikse fi le door geslipte 
vrachtwagen
Regio – Vorige week woensdag-
middag is een vrachtwagen com-
binatie op de N-201 in de bocht 
t.h.v. Amstelhoek/Tienboeren-
weg naast de weg en tegen de 
vangrail beland. Uiteindelijk ein-

digde de slippartij gedeelte-
lijk in de sloot. Het verkeer van 
Aalsmeer naar Mijdrecht heeft 
hierdoor langdurig vertraging 
opgelopen. 
Foto Jan Uithol

Mijdrecht – Met de ophaaldienst 
in De Ronde Venen, en zeker we-
ten in Mijdrecht, gaat er nog-
al eens wat fout. Hoe vaak er 
geen papiercontainers vol blij-
ven staan, maar wat erger is, blij-
ven er zakken met plastic, blikken 
enz hangen. En geloof ons, dat 
ruikt niet fris. Vorige week woens-
dag was het weer de dag dat de 
stikkende zakken zouden wor-
den opgehaald. En ja hoor, het 
was weer raak bij de Nicolaas van 
Steenstraat/Adelricusstraat. De 
zakken bleven weer hangen. Niet 
overdreven dat is zeker al voor de 
tiende keer. Nog stille hoop dat 
het donderdag gebeurd, maar 
nee. Vrijdag bellen dan, geslo-
ten. Maandag bellen dan maar, 

want de zakken hangen er nog 
en zeker met dat vuurwerk ge-
doe geen prettig idee vlak bij 
woningen en auto’s. Wel dat bel-
len had je niet moeten doen. Er 
werd duidelijk vermeld dat je 
dan donderdagochtend voor tien 
uur had moeten bellen. Nu is er 
niets meer aan te doen. De bel-
ler kreeg het idee of hij de schul-
dige was. “ Ja luister even, ik doe 
alleen mijn burgerplicht. Mij kan 
het niet schelen hoor, dan laten 
jullie het toch hangen”. De dame 
aan de telefoon werd steeds on-
aardiger en bleef zeggen dat zij er 
nu nog weinig mee kon. “ We kij-
ken wel. Ik kan niets beloven”, was 
het slotwoord van de dame aan 
de telefoon.

Er wordt nogal eens wat 
vergeten

Wintermarkt
Wilnis - De leukste wintermarkt 
van Wilnis wordt dit jaar voor de 
7de keer gehouden op de Beatrix-
straat 8 in Wilnis. Je kan hier terecht 
voor leuke cadeautjes voor groot 
en klein. Of een kerst workshop vol-
gen. En niet te vergeten leuke kerst-
stukjes en kerstkransen en nog veel 
meer scoren. De opbrengst van de-
ze meerdaagse markt is bestemd 
voor jongeren in de sloppenwijk 
van Nairobi in Kenia. Op deze ma-
nier hebben zij de kans om een op-
leiding te volgen zodat zij in hun ei-
gen onderhoud kunnen voorzien 
en hun familie kunnen helpen aan 
een beter bestaan. De markt is open 
op: woensdag 18 december van 
13.30-17.00 uur, vrijdag 20 decem-
ber van 13.30-21.00 uur en zaterdag 
21 december van 10.00-16.00 uur. 
Workshop volgen? Reserveer om 
zeker te zijn van een plek. Meer in-
fo tel. 0297-283566

Regio - Op 2e kerstdag organise-
ren wij bij ons thuis een kerstdiner 
voor mensen die de kerstdagen in 
eenzaamheid doorbrengen. Wij 
zijn woonachtig op de grens Uit-
hoorn/Mijdrecht en zorgen voor 
vervoer. Wij denken aan 6 of 7 per-
sonen. Als jij/u hieraan wilt deel-
nemen neem dan contact met ons 
op. Aan dit Kerstdiner zijn geen 
kosten verbonden. 
Of, als u dit leest, kunt u ons in con-
tact brengen met personen die al-
leen zijn met kerst? Wij zijn te be-
reiken op nummer 06-19326572.

Wilnis - Zondagmorgen hebben 
(tot nu toe )nog onbekenden een 
kledingcontainer aan de Wagen-
maker in Wilnis in brand gestoken. 
Mogelijk is de container in brand 
gestoken met vuurwerk. Het re-
gent al dagen klachten over vuur-
werk in De Ronde Venen. Zaterdag-
avond ging een transformatorhuis-
je in Mijdrecht in vlammen op, ook 
mogelijk door vuurwerk. De brand-
weer had het vuur snel uit. Wat een 
lol zullen ze weer gehad hebben. 
Zullen deze jongens en meisjes wel 
doorhebben dat juist door dit soort 
gedrag, er over enkele jaren in het 
geheel geen vuurwerk verkocht en 
afgestoken mag worden....

Kop staart
Wilnis – Donderdagmiddag, zijn 
bij een kop-staartbotsing op de 
Ir Enschedeweg bij Wilnis drie ge-
wonden gevallen. Voor de ver-
keerslichten bij Wilnis dorp rich-
ting Woerden, stonden meerdere 
automobilisten te wachten voor 
het rode licht. Een bestuurder 
was met zijn navigatiesysteem 
bezig en zag het stilstaande ver-
keer te laat en klapte frontaal 
op het stilstaande voertuig voor 
hem. Deze klapte weer voor de 
auto voor hem. De drie bestuur-
ders raakte licht gewond door de-
ze aanrijding. 

Mijdrecht - Net als in voorgaan-
de jaren nodigen we u van har-
te uit om even stil te staan bij het 
jaar dat ten einde loopt, bij wat u 
zelf hebt meegemaakt, of bij al-
le gebeurtenissen van de afgelo-
pen tijd. Op maandag 30 decem-
ber is kerkelijk centrum De Rank 

van 16.30 tot 19.30 uur weer inge-
richt als stiltecentrum. U kunt een 
lichtje aansteken om iemand te 
gedenken, u kunt luisteren naar 
de muziek en in alle rust denken 
aan wat u bezighoudt. U vindt De 
Rank aan de Pr.Bernhardlaan 2 in 
Mijdrecht.

Voor wie steekt u een 
kaarsje aan?

Wat een lol!

Mijdrecht - De afgelopen ja-
ren waren er veel mensen in de 
winkel, er kwamen veel bezoe-
kers. Dat maakt dat de vloer in 
de winkel opgeknapt moet wor-
den. Dat betekent dat de win-
kel wordt leeggehaald en vervol-
gens de vloer op wordt geknapt 
en daarna weer inrichten. Daar-
om moeten de winkel een paar 
dagen dicht en wel vanaf 23 de-

cember t/m 1 januari . De goe-
derenontvangst is wel gewoon 
open. Dus als u van plan bent om 
in de kersvakantie eens lekker op 
te ruimen, kunt u uw overtollige 
spullen gewoon bij hen kwijt. Op 
een paar momenten is de goede-
renontvangst wel dicht i.v.m. de 
feestdagen: dinsdagmiddag 24 
december en de kerstdagen en 
31 december en 1 januari.

Kringkoop Mijdrecht 
krijgt nieuwe vloer!

Mijdrecht - Iedereen is van harte 
welkom in ‘t Kruispunt, Koningin 
Julianalaan 22 in Mijdrecht op za-
terdag 21 december om te genie-
ten van een maaltijd, deze keer in 
het teken van Kerst. Na het eten is 
er een korte inleiding over een ge-
deelte uit de Bijbel en is het moge-

lijk om mee te doen met een ge-
sprek daarover. Vanaf 17.00 u. staat 
de deur open. De bijeenkomst 
duurt tot ongeveer 19.00 u. Nog 
nooit geweest? Kom gerust! De-
ze activiteit wordt georganiseerd 
door het missionair team van de 
Chr. Ger. kerk ‘De Wegwijzer’. 

Kerstmaaltijd in ‘t Kruispunt
Kerstconcert in De Hoef
De Hoef - Op zondag 22 december organiseert de Antoniuskerk 
in de Hoef een kerstconcert van 13.30-16.00 uur. 

Het programma
13.30-14.10: Da Capo popkoor uit Uithoorn 
14.20-14.50: koor Revival uit Zevenhoven
15.00-15.20: kinderkoor ’t Kwetternest uit De Hoef 
15.30-16.00: koor Debuut uit Uithoorn
Tijdens het concert kunt u genieten van de kersliedjes en is er ge-
legenheid om ko�  e/thee en wat lekkers te kopen.



kelijk voor een breed publiek. De 
entree komt geheel ten goede 
van de muziek!
Neem ook eens een kijkje op de 
kersverse website van Jazz aan 
de Amstel. Hier vindt u nog meer 
informatie over dit seizoen, kunt 
u kaarten bestellen en geeft de 
website een impressie van de 
sfeer.  www.jazzaandeamstel.
nl Locatie: Sjiek aan de Amstel, 
Marktplein 11 Uithoorn tussen 
15.30-18.00 uur. Entree 5 euro. 
Zaal open om 15.00 uur.

DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit 
Huisartsenpost Leidse Rijn, 
Soestwetering 1 in Utrecht
088-1309620. Dit geldt voor het 
weekend en voor werkdagen van 
17.00-08.00 uur

APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht, 
0297-285163. Open: ma. t/m vr. 
8.00-17.30 u., za. 10.00-13.00 u.

Apotheek Mijdrecht
Ho�and 48 Mijdrecht, 
0297-286262. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.

Apotheek Wilnis
Wagenmaker 99b, 3648 KV Wilnis, 
0297-303903. Open: ma. t/m vr. 
8.00-17.30 u.

Wilnis-Dorp Medisch Centrum
Dorpsstraat 65 Wilnis,
0297-441044. Open : ma. t/m vr. 
8.00-17.30u., za. 10.00-13.00u.

Zuiderwaard Medisch Centrum
Plevierenlaan 23 Vinkeveen
0297-441144. Open : ma. t/m vr. 
8.00-17.30u., za. 10.00-13.00u.

Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57 Vinkeveen, 
0297-262033. Open: ma. t/m vr. 
8.30-17.30 u; 

Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:

Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema 
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht, 
030-2144583. 
Open: 22.00-08.00 u.

ZORG & ZWANGERSCHAP
Maatschap. Verloskundigen 
‘De Ronde Venen’. 7 dagen 
per week, 24 uur per dag 
mobiel bereikbaar voor 
bevallingen en spoedgevallen 
op 06-47556371, www.
verloskundigenderondevenen.nl

STICHTING RECHTSWINKEL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
Mijdrecht. Het spreeku. is op de 
di.avonden van 19.30-20.30 u.

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk 
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, 
0297-293939.

Dierenkliniek Amstel, Vecht & 
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen, 
0297-263758, www.dkavv.nl. 

Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht, 
0297-241146

STICHTING THUIS STERVEN DE 
RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg in de thuissituatie. 7 
dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar, 06-51451130.

TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl

PSYCHOLOGISCHE 
HULPVERLENING
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38 Wilnis, 0297-241562 
Drs. J.M.M. Simons Klin.
psycholoog/psychotherapeut/BIG

Praktijk voor psychologische 
hulpverlening  
Vijzelmolen 25 Mijdrecht 
H. Rapp-Jonkers,  06-15599435

Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69 Vinkeveen. Bezoekadres: 
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachto�erhulp.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400. 
Politie 0900-8844.
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COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 2 
DE RONDE VENEN, 
MIJDRECHT, WILNIS, 
AMSTELHOEK, DE HOEF, 
VINKEVEEN, WAVERVEEN

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en 
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van Regio Media 
Groep B.V.
132e jaargang

Oplage: 16.400

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, 
dient ondertekend te zijn en 
voorzien van naam, adres, tele-
foonnummer en/of e-mailadres. 
Anoniem ingezonden brieven 
worden niet in behandeling ge-
nomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.meerbode.nl/privacy

Milieu
Onze krant wordt volle-
dig gedrukt op FSC-Mix 
papier van verantwoor-
de herkomst.

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE: 
MEERBODE.NL

facebook.com/

Kerst bij Jazz aan de 
Amstel
Regio - Zondag 22 december zijn 
Marvin Timothy, Pip Alblas en 
Loet van der Lee speciaal te gast 
tijdens de kersteditie van Jazz 
aan de Amstel. Onder leiding van 
singer/songwriter en presenta-
trice Shyla Zoet kunt u luisteren 
naar bekende kerstsongs, aan-
gevuld met een bijzondere mix 
van jazz, soul en andere muziek-
stijlen. Ook deze keer zal het pu-
bliek niet worden teleurgesteld, 
door de lenige stem van soulzan-
ger Marvin Timothy. Hij zong in 
2013 bij de Voice of Holland bij 
het team van Marco Borsato en 
kwam tot de 3e  liveshow. Daar-
naast geeft hij les bij de Babet-
te Labeij Music Acedemy in Am-
sterdam en treedt op met zijn live 
band ‘Fools for Soul’. Marvin heeft 
in de prestigieuze Abbey Road 
Studio in London de EP ‘The Road 
to Abbey’   met eigen liedjes op-
genomen.

Gitaar
Pip Alblas is een singer-songwri-
ter. Ze zong al voor ze kon praten 
en speelt daarbij ook al een aan-
tal jaartjes gitaar. Het gitaar spe-
len ging al snel gepaard met lied-
jes schrijven. Haar grote voor-
beelden zijn Ed Sheeran en Tay-
lor Swift.  In het najaar van 2014 
deed Pip auditie bij The Voice of 
Holland. Met haar auditienum-
mer ‘Hurricane’ belandde ze in 
Team Ilse. Ze bracht in mei 2015 

haar eerste single ‘Something on 
the side’ uit. In november 2015 
kwam haar debuut EP ‘Just the In-
tro’ uit en in 2017 de EP ‘Chapter 
One’ met de single ‘Impossible’. 
Vorig jaar bracht zij ‘Our Little Se-
cret’ uit en zondag kunt u luiste-
ren naar ‘I Think I Don’t’ van haar 
nieuw album.

Veelzijdig
Loet van der Lee is trompettist, 
bandleider, componist en organi-
sator en studeerde in 1993 af aan 
het Conservatorium te Hilversum. 
Hij kreeg hier les van o.a. Ack 
van Rooyen, Cees Smal en Ruud 
Breuls. In de VS studeerde hij met 
Brian Lynch en Bobby Shew en 
kreeg lessen van Joe Magnarelly, 
Wynton Marsalis, Jim Rotondi en 
Gary Grant. Na zijn studie heeft 
Loet zich snel ontwikkeld tot een 
zeer veelzijdig musicus en hij 
raakte geïnteresseerd in verschil-
lende muziekstijlen waaronder 
jazz, salsa, pop, bigband, blues en 
funk. Loet is leider van zijn eigen 
bands (Holland Bigband, Loet van 
der Lee Quartet, Descarga Am-
sterdam) en geeft al ruim 8 jaren 
leiding aan de Fellows Bigband.

Gastvrouw 
Uw gastvrouw, presentatrice en 
zangeres Shyla Zoet, onder an-
dere te horen in commercials op 
radio en televisie, werkte reeds 
met vele nationale en internatio-

nale artiesten samen. Onder haar 
eigen naam bracht zij het album 
‘Come Listen to me’ uit en onder 
de naam Sweet & Co, de EP ‘Listen 
2 me’. Aan de EP werkte onder an-
dere Amerikaanse toetsenist Da-
vid Gar�eld en saxofonist Eric Ma-
rienthal mee. Zij schreef en pro-
duceerde dit album samen met 
Joos van Leeuwen. Van Leeuwen 
zal ook dit seizoen weer een aan-
tal keren te beluisteren zijn op de 
piano en is daarnaast bekend als 
producer en toetsenist van vele 
artiesten en tv programma’s, zo-
als Het Mooiste Liedje van Neder-
land, It Takes Two, Dancing on Ice, 
The Passion en vele andere. 
Tijdens het 8e  seizoen van Jazz 
aan de Amstel, nodigt Shyla van-
af november tot en met maart el-
ke 4e zondag van de maand ver-
schillende artiesten uit binnen- 
en buitenland uit, om met haar 
te musiceren. Jazz aan de Amstel 
is een initiatief van Shyla Zoet en 
Sjiek aan de Amstel. Door de va-
riatie van artiesten, muziekkeuze 
en prettige sfeer is het elke keer 
weer verrassend en zeer toegan-

De Mastreechter Staar 
trakteert publiek
De Ronde Venen - De Vrien-
den van het Monument strik-
ten voor derde maal dit befaam-
de Limburgse mannenkoor. Na 

een indrukwekkende zingende 
opkomst van de ruim 80 koorle-
den werd het een feest van her-
kenning met bekende wereld-

Lionsclub Kerstactie
De Ronde Venen - De Lionsclubs 
zijn landelijk weer de actie ‘Ko�e 
voor de Voedselbanken” gestart 
in samenwerking met Douwe Eg-
berts. De ingezamelde DE pun-
ten worden verzilverd voor pak-
ken ko�e. 
Ook de Lionsclubs Mijdrecht-Wil-
nis, Vinkeveen-Waverveen en Ab-
coude-Baambrugge zijn lokaal 
deze actie gestart om onze Voed-
selbank De Ronde Venen te on-
dersteunen. Ko�e is met name 
een product waar de voedselban-
ken om zitten te springen. Kof-
�e bederft niet en wordt dan ook 
maar zelden aangeboden door 
supermarkten en andere toeleve-
ranciers.

Lever ook uw oud & 
vreemd geld in!
De actie is gecombineerd met het 
inzamelen van oud en vreemd 
geld. Dit geld wordt door de Li-
onsclub omgewisseld in euro’s, 
1kg levert ruim €50,00 op. Voor 
elke ingezamelde €10,-, kan in de 
Derde Wereld een arme blinde 
gratis aan staar worden geope-
reerd, waarna zij weer normaal 
kunnen zien, werken en leven! 
Duizenden DE punten zijn al in-
geleverd. Hartelijk dank voor de-
ze donaties maar we zijn er nog 
niet. 
Daarom roepen we iedereen nog-
maals op: “haal uw keukenkast-
jes en potjes overhoop en do- Sfeervolle koopavond 

bij ‘het Chocoladehuisje’
Mijdrecht - Vrijdagavond 13 de-
cember j.l. kon men in en rond-
om ‘het Chocoladehuisje’ te 
Mijdrecht bijzonder ‘shoppen bij 
kaarslicht’. Eigenaar Jeroen had 
er voor gezorgd dat er diverse 
verkoopkramen stonden. En ui-
teraard voor de inwendige mens 
een po�ertjeskraam en heerlijke 
Gluhwein of chocolademelk met 
slagroom. Dit alles zorgde voor 
bijna optimale gezelligheid!

neer uw DE-waardepunten voor 
de voedselbank in onze gemeen-
te en uw oud & vreemd geld om 
Derde Wereld blinden hun zicht 
terug te geven!”. 

Inzameling tot eind december
Uw DE punten, bij voorkeur ge-
teld, en uw oud & vreemd geld 
kunt u t/m eind december inle-
veren op de volgende adressen in 
Mijdrecht: Albert Heijn op Leices-
ter 13, Boni, Hema, Volendammer 
Visdelicatessen Adelhof en Hoog-
vliet. In Vinkeveen: Jumbo, Albert 
Heijn, Maria-Oord (receptie), dro-
gisterij De Bree, SMC De Bron en 
De Groentehal. In Wilnis: Jumbo, 
Van Soest Sto�en. 
De Lionsclub Abcoude-Baam-
brugge haalt de waardepunten 
zaterdag 18 januari 2020 huis aan 
huis op tegelijk met hun jaarlijkse 
erwtensoep-actie.

se en kerstliederen. Met de so-
listen sopraan Eline Meijs, tenor 
Fabio Verga en bas-bariton Bèr 
Schellings in een hoofdrol, virtu-
oos begeleid op de vleugel door 
Michiel Ballhaus. Dirigent Frede-
rik Verhooghe verleidde het pu-
bliek tot een indrukwekkende sa-
menzang. 
Na een staande ovatie werd het 
concert afgesloten met een twee-
tal prachtige toegiften: ‘We wish 
you a merry Christmas’ en ‘Stil-
le Nacht’. Na a�oop ging een vol-
daan publiek weer huiswaarts.

Volkskerstzang Vinkeveen
Vinkeveen - Op maandagavond 
23 december wordt voor alle in-
woners van Vinkeveen een Volks-
kerstzang gehouden in de RK-
kerk in Vinkeveen. Brassband 
Concordia, een gelegenheids-
koor van ca. 70 Vinkeveners en 
een projectkinderkoor van ca. 
40 kinderen zullen deze avond 
zorgen voor muzikale onder-
steuning bij het zingen van di-
verse kerstliederen. De organi-

satie van deze avond ligt in han-
den van de Hervormde Gemeen-
te Vinkeveen, de Protestantse Ge-
meente Morgenster en R.K. Ge-
loofsgemeenschap Heilig Hart 
van Jezus.  De kerkdeuren zijn die 
avond vanaf 19:00 uur open, het 
programma begint om 19:30 uur 
en duurt tot ca. 20:45. Toegang is 
gratis, bij de uitgang wordt gecol-
lecteerd voor de Voedselbank. Ie-
dereen van harte welkom!

Voor de 100 procent Kerstsfeer 
kon het natuurlijk niet uitblijven 
dat een gedeelte van de Winter-
WonderBand voor de deur stond. 
Dit onderdeel van de Muziekver-
eniging VIOS uit Mijdrecht is de 
weken voor kerst een graag ge-
ziene gast bij diverse kerstmark-
ten en winkelcentra. Maar ook 
voor zo’n bijzondere gelegenheid 
bij ‘het Chocoladehuisje’ wordt er 
tijd gemaakt. Het werd een gezel-
lige avond die voor herhaling vat-
baar is volgend jaar!
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Op het moment dat ik dit 
schrijf(begin november) blo-
zen de bomen. Het is herfst. Ik 
had eerst een ander onderwerp 
voor deze column maar, zo-
als eigenlijk elk jaar, de herfst 
pakte me in, greep me bij m’n 
lurven. Ik moest hem zien: de 
herfst. Je kunt er ook niet om-
heen. Elk jaar weer sta ik mach-
teloos bij de grote diversiteit 
aan bladkleuren in de herfst. 
Wie kan dat nadoen ? De grijze 
stoepranden worden met een 
goudgele rand omlijst, voor je 
voeten dwarrelen de roestbrui-
nen en voor je ogen glanzen 
de warmrode kleuren. En voor-
al als de zon schijnt kan toch 
geen mens zeggen: ik heb de 
herfst niet gezien ?
Het is een bijzonder proces: de 
bladkleuring start als de da-
gen korter worden. Het kost-
bare bladgroen (het groen dat 
we zomers zien: chlorofyl)wordt 
afgebroken en de grondstof-
fen van het bladgroen slaat de 
boom op in de stam en de tak-
ken. Klaar voor hergebruik….
En wat we dan zien zijn de 
kleurstoffen zonder bladgroen: 
caroteen en xanthofyl en an-
thocyaan.
De biologen hebben ontdekt 
dat die kleurstoffen die we zo-
mers niet zien toch wel dege-
lijk een functie hebben. Het zijn 
voornamelijk hulpkleurstoffen 
die planten ook, naast chlorofyl, 
gebruiken bij de omzetting van 
licht in suikers.
Maar bij de rode kleurstoffen( 
anthocyaan) is wat anders aan 
de hand. Die stof maken plan-
ten speciaal aan. Ze schijnen 
een rol te spelen in de bescher-
ming tegen kou en schade door 
de soms toch nog felle herfst-
zon.
Leuk om te weten maar je mag 
het gelijk weer vergeten want 
het is ook vooral de bedoe-

ling dat je geniet van de herfst. 
Het seizoen met de vele kan-
ten: het speciale lage licht, het 
verschijnen van paddenstoelen 
van de een op de andere dag, 
de prachtige wolkenluchten, 
de eerste roep van de smien-
ten in de polder, de kortere da-
gen, de heerlijke herfstsoepen, 
de kaarsen die je weer aan mag 
steken, de lange wandelingen 
door de polders en de bossen, 
de frisse wind, de geheimzinni-
ge mistflarden, de eerste keer 
dat je je autoruiten weer mag 
krabben, je handschoenen en 
je mutsen en sjaals weer op-
zoekt, het dikke leesboek dat 
je pakt als je bij de kachel 
kruipt als de herfstregens te-
gen de ruiten slaan. Als je dit 
leest is het al december maar 
misschien zijn er nog blozen-
de bomen hier en daar want ik 
las dat de bladval laat is dit jaar 
vanwege de weinige nachtvorst 
die we hebben gehad en bijna 
geen herfststormen.
Vergeet niet in de herfst (en in 
de winter erop uit te gaan) om 
de bomen te zien blozen ! En 
dan hoef je echt niet ver weg te 
gaan…..natuur is dichtbij huis.

Elza Vis, IVNnatuurgids

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor 
natuur-educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & 
Uithoorn. IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

De bomen blozen

Serene en opgewekte 
zang van Corde Vocali
Regio - “Het mysterie van Kerst” 
was de titel van het concert dat 
het Vocaal Ensemble Corde Vocali 
zondagmiddag in De Schutse ver-
zorgde. Het publiek van de Stich-
ting Culturele Activiteiten Uit-
hoorn (SCAU) had twee jaar ge-
leden al aangenaam kennis ge-
maakt met dit kamerkoor. Leden 
zijn vijftien bevlogen en voortref-
felijk zingende amateurs. Per pro-
ject wordt een gastdirigent aan-
getrokken. Dit keer was dat Eric 
Jan Joosse, voor wie het natuurlijk 
prettig was op de eigen thuisba-
sis zo’n goed vocaal ensemble te 
mogen leiden. Met een mysterie 
begin je niet fortissimo. Sfeervol 
en origineel was dan ook de keu-
ze van koor en dirigent om ach-
terin de kerk de heren afzonder-
lijk, onder voorbeeldige leiding 
van koorlid Jeroen Klemann, een-
stemmig te laten beginnen met 
het Gregoriaanse“Rorate Coe-
li”. De serene lijn van de opening 
werd vervolgens op het podium 

voorin de zaal voortgezet. Dat ge-
beurde met vocaal mooi gepolijs-
te uitvoeringen van meerstemmi-
ge werken uit de Renaissance. Ver-
spreid over het programma klon-
ken de delen uit de vijfstemmige 
“Mis” van William Byrd, met voor 
de pauze het “Magni�cat” van Mi-
chael Praetorius.

Muzikale roomtaartjes
Van de Noorse componist Ola 
Gjeilo (geboren 1978) stonden 
twee korte stukken op het pro-
gramma. Gjeilo componeert in 
een toegankelijke stijl, waardoor 
argeloze koorleden en luisteraars 
vóór een eerste repetitie of uitvoe-
ring niet hoeven te schrikken als 
ze zijn werk nog niet kenden en 
misschien verontrust vernamen 
dat ze van een eigentijdse compo-
nist zijn. Zure critici schrijven dan 
dat zijn koorwerken klinken als 
muzikale roomtaartjes. Maar wat 
is er tegen als een koor zo’n lekker 
muzikaal gebakje met zangplezier 

De Westeinder Adviesgroep 
helpt ook bij scheidingen
Aalsmeer - Naast erkend Finan-
cieel Adviseur en gecerti�ceerd 
Financieel Planner is Jeroen van 
Geest, werkzaam bij de Westein-
der Adviesgroep, nu ook Regis-
ter Financieel Echtscheidingsad-
viseur (RFEA). Westeinder Advies-
groep wil haar klanten graag met 
raad en daad terzijde staan bij �-
nancieel impactvolle gebeurte-
nissen. In die situaties een beroep 
kunnen doen op een betrouwba-
re specialist is dan van enorme 
toegevoegde waarde, zo blijkt uit 
de praktijk. Scheiden is zo’n im-
pactvolle gebeurtenis en de pe-
riode waarin beslissingen geno-
men moeten worden, is kort. Het 
echtscheidingsproces bestaat 
voor een belangrijk deel uit �nan-
ciële en �scale aspecten. Door al-
le emoties kunnen in die fase ver-
keerde onomkeerbare beslissin-
gen genomen worden die tot 
grote �nanciële schade kunnen 
leiden. 
Jeroen van Geest is één van de 
200 erkende RFEA-adviseurs die 
de vaardigheden van een advo-
caat, �nancieel adviseur en medi-
ator bij elkaar brengt. Belangrijk 

is wel dat beide partners het sa-
men willen regelen. De gedachte 
achter deze vorm van advisering 
is dat veel van wat geregeld moet 
worden op het �nanciële vlak ligt. 
De Westeinder Adviesgroep biedt 
een compleet adviespakket. Dit 
pakket behelst niet alleen de ver-
deling van een eventuele woning 
en bezittingen, het vaststellen 
van alimentatie maar ook het op-
stellen van een ouderschapsplan 
en pensioenplan. 
De Westeinder Adviesgroep is 
aangesloten bij het door de Echt-
scheidingsdeskundige gefacili-
teerde samenwerkingsverband 
van scheidingsbegeleiders. De 
aangesloten leden met verschil-
lende ervaring en achtergrond 
versterken elkaar door kennis 
en vaardigheden te delen. Daar-
naast wordt samengewerkt met 
advocaten, �scalisten en pensi-
oenspecialisten waarmee overleg 
gevoerd kan worden in geval van 
gecompliceerde zaken. Een des-
kundig aanspreekpunt dus, be-
trokken en behulpzaam in een si-
tuatie wanneer mensen daar het 
meest behoefte aan hebben. 

United en Rob van Dijk 
met hun ‘kerst’-concert
Regio - Koor United o.l.v. pia-
nist-dirigent Rob van Dijk gaf 
maandag 9 dec. een prach-
tig concert. In een volle Schut-
se kerk werd het thema ‘Op weg 
naar kerst’ door het 56-man ster-
ke koor meerstemming bezon-
gen. Vanaf het eerste ‘Let there 
be peace on earth’ tot aan de laat-
ste gospel ‘Cry out’ werd het pu-
bliek door Rob en zijn zangeres-
sen en zangers meegenomen op 
een muzikale reis. Via een beamer 
waren op 2 schermen de bood-
schappen te lezen. Spreekster 
José leidde de nummers in door 
het voorlezen van de thema’s. Het 
lied ‘One candle’ liep als een ro-
de draad door het concert, ein-
digend met zes brandende kaar-
sen en een schallend gezongen 
Donna nobis, nobis pacem. Het 
koor kwam in het donker achter 
uit de zaal op bij ‘kaarslicht’. Vanaf 
het moment dat de lichten in de 
kerk aangingen barstte het cho-
rale geweld los, schitterend be-
geleid door de pianist op de vleu-
gel. Met name componist Handel 
deed hij eer aan door het lied ‘For 
unto us a child is born’ virtuoos te 
begeleiden. 

Kerstboodschap
Vrede en verdraagzaamheid naar 

elkaar toe als Kerstboodschap 
kwam in veel liederen naar voren. 
Interkerkelijk koor United bezong 
op mooie wijze het vertrouwen in 
God en op een betere wereld. 
De vele bezoekers – er moes-
ten in allerijl nog stoelen bijge-
zet worden – kijken terug op een 
mooi en afwisselend gratis con-
cert.
Zelfs aan een drankje achter-
af was gedacht. Als tegenpres-
tatie werd slechts een vrijwillige 
bijdrage gevraagd. Door diverse 
keren een samenzang tussen de 
koorliedjes kon het publiek ook 
zelf meedoen. En daarna was het 
weer de beurt aan het koor om 
bijvoorbeeld het klassieke kerst-
lied ‘Away in a manger’ ingeto-
gen te brengen of het theatra-
le ‘The Royal Line’ te laten schal-
len. Vanaf het moment dat het 
idee ontstond tot aan de uitvoe-
ring twee weken voor Kerst 2019 
is er hard gerepeteerd en georga-
niseerd. Gezien de korte voorbe-
reiding hebben het koor en de di-
rigent een welluidende prestatie 
neergezet. 
Elk koorlid kreeg na a�oop een 
plant mee om met deze rode 
kerstster tijdens de feestdagen 
nog eens terug te denken aan 
´Op weg naar Kerst´. 

verstilde“Caprices”van de acht-
tiende-eeuwse Italiaanse compo-
nist Evaristo dall’Abaco.

Gezongen kerstvreugde
De Kersttijd wordt gekenmerkt 
door vreugdevolle verwachting 
van een belangrijke gebeurtenis. 
Dat kon je horen in de opge-
wekte noten van de beken-
de kerstliedjes“Il est né le divin 
enfant”en in enkele vrolijke, rit-
misch helemaal niet zo eenvoudi-
ge, Spaanse liedjes uit de Renais-
sance. Door koorleden zelf vaar-
dig gehanteerde kleine slaginstru-
menten zorgden voor wat lichte 
instrumentale begeleidingkleu-
ren. Het publiek in de vrijwel vol-
ledig bezette zaal kon aan het slot 
van deze geslaagde koor- en cel-
lomiddag meezingen. Ter begelei-
ding van de samenzang had Eric 
Jan Joosse zelf op de hoog gele-
gen orgelbank achterin de kerk 
plaatsgenomen. En ieder couplet 
klonk het orgel een graadje majes-
tueuzer. Na het hartelijk applaus 
bleef menige bezoeker nog even 
om de overal langs de wanden 
van de feeëriek versierde kerkzaal 
tentoongestelde kerststalletjes te 
bewonderen.
Op zondag 12 januari kruipt mees-
terverteller Eric Borrias op het 
SCAU-podium in de huid van al-
lerlei wonderlijke personages 
met“De honderdjarige die uit het 
raam klom”. De website van de 
SCAU, www. scau.nl, bevat nade-
re informatie. Via de website zijn al 
kaarten te bestellen.

Tumult Abcoude 
veranderd in minibioscoop
Regio - De Ronde Venen - Tumult 
in Abcoude veranderde afgelo-
pen vrijdag 13 december in een 
minibioscoop voor kinderen van 
8 tot en met 10 jaar oud. De mini-
bioscoop was gevuld met 80 kin-
deren die via een groot projectie-
scherm en een beamer konden 
genieten van de kerst�lm ‘Polar 

Express’. Natuurlijk ontbrak het 
niet aan chipjes, popcorn en li-
monade. De �lmmiddag is ge-
organiseerd door het Jongeren-
werk De Ronde Venen, stagiai-
res en vrijwilligers van Tumult. De 
�lmmiddag was uiteraard gratis 
zodat het toegankelijk is voor al-
le kinderen.

presenteert aan een publiek dat 
daarvan geniet? En dat gebeurde, 
vooral met“Magnum Mysterium”, 
een mooi stuk waarbij de compo-
nist een muzikaal fraai ingeweven 
cellopartij had geschreven. Die 
werd prachtig gespeeld door Joa-
chim Eijlander. Voor de pauze had 
het SCAU-publiek al kennis ge-
maakt met deze veelzijdige cellist, 
die onder andere lid is van het ver-
maarde Rubens Kwartet. Hij speel-
de als instrumentale intermez-
zo’s tussen de koorbijdragen twee 
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Winterwandeling
Regio - Op zaterdag 21 decem-
ber organiseert IVN De Ronde Ve-
nen & Uithoorn de laatste winter-
wandeling van 2019. Deze uitda-
gende en afwisselende wande-
ling start in Kamerik. De rond-
wandeling brengt ons door wei-
landen met prachtige wolken-
luchten, over de dijk langs de ri-
vier de Grecht en door een prach-
tig park met onder andere hoog-
stamfruitbomen. Zo leer je het 
mooie buitengebied van Kame-
rik kennen. Deze wandeling over, 
grotendeels onverharde, paden 

en door weilanden is ongeveer 8 
km lang.  Verzamelpunt: Parkeer-
terrein bij de algemene begraaf-
plaats in Wilnis. Om 9.30 uur ver-
trekken we met zo min mogelijk 
auto’s naar Kamerik.   Einde is ui-
terlijk om ca. 13.00 uur. Trek goe-
de  waterdichte  wandelschoe-
nen of laarzen aan en neem iets 
warms te drinken mee voor tij-
dens de korte ‘ko�e’stop. Aan-
melden is niet nodig. Wilt u direct 
bij het startpunt beginnen, neem 
dan contact op met Hans Tuinen-
burg 06-18082328.

Kerstdrive BVU
Regio - Maandag 16 december 
werd met 40 paren de jaarlijk-
se feestelijke kerstdrive gespeeld 
waarbij de prachtige prijzentafel 
uiteraard niet ontbrak, met dank 
aan de feestcommissie, Marjan en 
Ben verzorgde de hapjes die zeer 
goed in de smaak vielen al met al 
een zeer geslaagde kerstdrive. 
De wedstrijd werd top integraal 
gespeeld waarbij opvallende uit-
slagen voorkwamen. Op de 1e 
plaats eindigde Bep de Jong & 
Herman v. Beek met een knappe 
score van 69,25% op de 2e plaats 
eindigde verrassend Jeanette Das 
& Joop de Haas met 63,58% op de 
3e plaats eindigde Bep & John de 
Voijs met 59,96% op de 4e plaats 
ook een verrassing Anja Baars & 
Marja Calis met 59,63% op de 5e 
plaats opnieuw een verrassende 

score voor Tom Woerde & Hanne-
ke v. Overbruggen met 58,63% en 
op de 6e plaats Cees Harte & Jos 
v. Leeuwen met 57,89%. Het is de 
BVU er veel aan gelegen om zo-
veel mogelijk instroom te krijgen 
van nieuwe bridgers. 
Zo geven we regelmatig bridge-
lessen. Bent u een beginnend 
bridgepaar (of thuisbridgers) dat 
ook het verenigingsleven wil le-
ren kennen, dan kunt u zich bij de 
BVU opgeven om geheel vrijblij-
vend een paar keer mee te spelen 
op de maandagavond en de sfeer 
te proeven. 
Voor nadere informatie en/of lid 
worden van de BVU kunt u con-
tact opnemen met onze secreta-
ris, Kees Visser tel: 06-53175165 of 
via de e-mail kees.visser55@kpn-
planet.nl

Leiders verslikken zich 
in keuzes
Regio - In de vijfde ronde vinden 
de trotse koplopers bij Sans Ran-
cune eindelijk hun Waterloo. De 
spellen bieden een gevarieerd 
beeld, met een paar verraderlijke 
ertussen, een paar slems en wat 
lastige keuzes. Maar het meest 
kun je winnen door de tegenstan-
ders gevoelig down te spelen, 
waar anderen van eigen kracht 
uitgaan. Alle geboden slems zijn, 
op één uitzondering na, niet ge-
maakt. Die eer komt toe aan Riki 
en Theo, die zes Sans uitbieden, 
waar anderen niet zouden dur-
ven. Knap werk. Degenen die met 
de keuzes wel raad weten, zijn 
ouwe rotten. Greet en Lijnie win-
nen gedecideerd met 60%. Her-

man en Theo zitten daar met 59% 
niet eens zoveel achter. 
In de B-lijn valt op, dat er on-
gebruikelijk veel manches wor-
den geboden. Goed werk, al is 
dan een tweede, dat je ze ook 
nog moet binnenhalen. Hoe dan 
ook is het een plezier een mooie 
hand te hebben. De verschil-
len zijn kleiner dan in de A, dat is 
wel eens anders. Winnaar worden 
hier afgetekend Tom en Nel met 
57,81%, gevolgd door de con-
stant spelende Else en Betty met 
54,17%.
Er is nog ruimte voor enkele nieu-
we leden.
Nadere informatie bij Lijnie Tim-
mer, (0297)561126.

Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 12 december 
was een vrije bridgeronde. Dat 
hadden we wel verdiend na zo’n 
spannende en zenuwslopende 
tweede ronde van het dertigste 
levensjaar van onze bridgeclub. 
Ik heb de indruk dat de wedstrijd-
leiding niet zoals gebruikelijk alle 
paren door elkaar gehusseld heb-
ben, maar alvast een indeling ge-
maakt hebben zoals de volgende 
competitie ronde er uit zal gaan 
zien. Er werd op negen tafels ge-
bridged, geen stilzit deze keer.

A-lijn
Hier was de eerste plaats weer 
voor het paar Aja en John met 
62,50%, de vorige week verzocht 
ik dit paar al om het iets rusti-
ger aan te doen, maar het tegen-
deel is waar, zelfs een hogere sco-
re dan vorige week. De tweede 
plaats was voor het paar Henny 
en Lucas met 61,46%, dit onver-
woestbare paar lijk een verjon-
gingskeur te hebben ondergaan. 
De derde plaats is voor het paar 
Ciny en Herman met 52,60%, dit 
paar blijft maar goede resultaten 
behalen.

B-lijn
De gedeelde eerste drie plaat-

sen waren voor de paren Lenie 
en Ria, Joke en Gerard en Made-
lon en Arnold met 56,25%. De-
ze paren hebben tenminste de 
Kerst gedachte hoog gehouden, 
alles tezamen, zoals het hoort 
met Kerstmis. Ook de pare Le-
ny en Phini en Ank en Lotte heb-
ben de Kerstgedachte hoog ge-
houden om de zesde plaats te 
delen.  In deze ronde een twee 
keer klein slem geboden, een 
keer in de A- als een keer in de 
B-lijn. Een keer 6SA en een keer 
6 klaveren helaas in beide geval-
len een down.

De competitiestand
Is na zo’n rondje vrij bridge na-
tuurlijk niet van toepassing. Vol-
gende week is weer ons traditi-
onele Kerstdrive. Iedereen op 
zijn paasbest, wat een vreemde 
term, om er een gezellige dag 
van te maken, want daarna staan 
we twee weken stil, omdat we 
niet terecht kunnen in de Scheg. 
Als u interesse heeft in bridge, 
kom dan volgend jaar eens langs 
in de Scheg om kennis te maken 
met het zo edele maar moeilijke 
spel. Wij spelen elke donderdag 
van 9.00 tot 12.30 uur, dus wel 
een club voor vroege vogels.

Druk bij Hartenvrouw
Regio - Op dinsdag 10 december 
2019 werd bij Hartenvrouw/heer 
de laatste zitting van competitie-
ronde 2 gespeeld. Er was goed te 
merken dat er stormachtig weer 
op komst was, het was een drukte 
van jewelste, 56 dames verdeeld 
over 14 tafels.
Na 6 rondes ingespannen bie-
den en spelen kwam de volgen-
de uitslag uit de bus. In de A lijn 
stak combipaar Janny en Riet ie-
dereen de loef af met 62,15%, de 
enige 60er van de middag. Cha-
peau dames. De tweede plaats 
was voor Jeanette en Lenie met 
53,82%,. Elly en Jessie kwamen 
op de derde plaats met 53,47%, 
net als Sandra en Marja. Er is niet 
zo vaak een dood spel, maar in de 
A was spel 17 er een, alle paren 
boden en maakten 4 harten + 1. 
In de A lijn was overigens ook een 
gedeelde zesde en een gedeel-
de negende plaats. Best knap om 
na 24 spellen exact hetzelfde per-
centage te scoren.

In de B-lijn geen ex aequo. Op 
de eerste plaats zagen we Tini en 
Paula met 57,99% eindigen. Adel 
verplicht, snel naar de A dames. 
Knap tweede met 56,94% Anne-
ke en Marianne en op drie Ploon 
en Marja met 54,86%. Dan de pro-
motie en degradatie. In de A-lijn 
verdwijnen Inge en Thea, Trudy 
en Cisca, Kokkie en Corry richting 
de B-lijn, succes daar en probeer 
weer snel terug te komen. Van B 
naar A gaan Tini en Paula, Mari-
anne en Anneke en Atie en Hans. 
Deze dames gaan hun best doen 
om in de A-lijn te blijven.
Volgende week de feestelij-
ke kerstdrive en dan twee we-
ken kerstvakantie. In januari be-
ginnen ze weer aan een nieuwe 
ronde met voor iedereen nieuwe 
kansen.
Wilt u ook eens meespelen om te 
kijken of u het leuk vindt op dins-
dagmiddag in de Scheg? Aanmel-
den kan bij hartenvrouw2015@
gmail.com of bij 0297569957.

Drie sponsors voor Kerst 
Jeu de Boules Toernooi
Regio - Donderdag organiseer-
de de plaatselijke Jeu de Boules 
club ‘Het Wilgenho�e’ De Kwa-
kel het vijfde jeu de Boules toer-
nooi. Deze keer werd het toer-
nooi gesponsord door Kwaliteits-
slagerij Eijk en Veld. Zij schonken 
deze middag prijzen en waar-
debonnen die bij hun bedrijf in-
gewisseld kunnen worden. An-
ja Bakker Schockman schonk de-
ze middag een Kerstpakket, van 
haar bed ‘Herbakker’. Nico Roling 
sponsorde de wijn zodat we met 
de prijs uitreiking konden proos-
ten op een prettige Kerst. 18 le-
den waren er deze middag om 
met elkaar de krachten te meten. 
Er werden drie speelronden op 
tijd gespeeld 50 minuten, waarbij 
de samenstelling steeds anders 
was. De loting bij de inschrijving 
was daarvoor verantwoordelijk. 

Er waren deze middag geen gro-
te verschillen, soms lukt het en 
soms kan je als speler zo’n dag 
hebben dat het niet wil lukken. 
als je zo’n dag hebt hoopt je maar 
dat je maat dit kan compenseren. 
Gelukkig hoeft dat geen invloed 
te hebben op het plezier van het 
spelletje. De nummers 1 en 2, za-
ten dicht bij elkaar, uiteindelijk 
werd Andre de Jong eerste 1e , 
tweede werd Huibert Jaap Bakker 
en de derde prijs was voor Ber-
ry Hogerwerf. De overige prijzen 
en waardebonnen werden ge-
wonnen door Koos van Leeuwen, 
Sjaak Verhaar, Mien Breuren, An-
neke Koeleman, Maarten Plasme-
ijer, Wil Kennis, Joke v.d. Wal, Jan 
Bartels, Corrie Verlaan, Truus de 
Bruin. Het volgende Jeu de Bou-
les Toernooi zal 9 januari 2020 ge-
houden worden.

Klaverjassen de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 20 de-
cember is er prijsklaverjassen 
voor iedereen in Café de Merel 
in Vinkeveen, aanvang 20.00 uur, 
aanwezig zijn voor de inschrijving 
19.45 uur. Ook zal er een tombo-
la gehouden worden met schit-
terende prijzen. Arkenpark Mur 
43, 3645 EH Vinkeveen, Tel.0297-
263562, e-mail thcw@xs4all.nl.
Er worden vier ronden van zes-
tien gi�es gespeeld en dan wor-
den de punten bij elkaar opge-
teld en is de winnaar of winnares 
bekend.

Afgelopen vrijdag was Martien de 
Kuijer de beste kaarter met 7685 
punten de totale uitslag van de-
ze avond was:
1. Martien de Kuijer  7685 pnt
2. Egbert Verkerk  7332 pnt
3. Sonja v.d.Waa  6935 pnt

Hier volgen de datums voor de 
nieuwe prijsklaverjas competitie 
2019/2020, in 2019: 20 december. 
Voor 2020: 3, 17 en 31 januari, 14 
en 28 februari, 6 en 20 maart, 3 en 
17 april, 1, 15 en 29 mei, 12 en 26 
juni en 10 juli. Alle datums onder 
voorbehoud.

Atlantis 2 houdt de 
punten thuis
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
mocht het door Van Walraven ge-
sponsorde thuis Atlantis 2 aantre-
den tegen het tot dan toe volle-
dige onbekende Revival 2 uit Ter-
schuur. Nog nooit hadden bei-
de ploegen tegenover elkaar ge-
staan, dus over de tegenstander 
was weinig bekend. Wel had de 
ploeg uit Mijdrecht wat recht te 
zetten na de nodeloos verloren 
punten van vorige week. Na een 
niet al te hoogstaande wedstrijd 
werd er gewonnen met 20-14 en 
bleven de laatste punten van het 
jaar in Mijdrecht.
Het duurde even maar Atlan-
tis opende de score met een een 
mooi afstandschot. De eerste keer 
kon Revival nog gelijk komen, 
maar daarna liepen de Mijdrech-
tenaren langzaam maar zeker uit 
tot 5-1. Vanaf minuut één was ei-
genlijk wel duidelijk dat het door 
van Walraven gesponsorde 2e 
team van Atlantis een veel hoger 
niveau had dan de tegenstander 
uit Terschuur. Toch kon Atlantis 
dit maar moeizaam in score uit-
drukken en zo liet het de tegen-
stander weer naderen tot op een 
score van 6-5. Voor rust wist de 
ploeg gelukkig wel weer op een 

comfortabele voorsprong te ko-
men door een stand van 9-5 op 
het scorebord te zetten.

Niet afschudden
Ook na rust kon Atlantis, Revi-
val niet echt van zich afschud-
den. Er waren vele goede kan-
sen, maar deze werden maar be-
perkt verzilverd. Lang bleef het 
gat van 4 doelpunten stand hou-
den al had het gat al veel groter 
moeten zijn. Even begon coach 
Mark Goverse hem te knijpen 
toen Revival weer tot op 2 pun-
ten dichterbij kwam en het sco-
rebord met nog een kwartier te 
spelen een stand van 13-11 liet 
zien. Maar op dat moment leek 
de ploeg secuurder te gaan spe-
len en kon de voorsprong weer 
gestaag uitgebouwd worden. Via 
16-11 naar 20-13. De eindstand 
werd uiteindelijk door Revival be-
paald op 20-14. Na vier wedstrij-
den gespeeld te hebben, eindigt 
Atlantis 2 het jaar 2019 op een ge-
deelde 1e plek samen met Exak-
wa 2. Deze ploegen zullen elkaar 
volgend jaar op 18 januari in Lely-
stad tre�en. Daarvoor zal er nog 
tegen Rohda 4 gespeeld worden 
op 11 januari in Amsterdam.

Klaverjassen
Vinkeveen - Vrijdagmiddag 20 
december organiseren Koos & 
Joop een gezellige klaverjas-
middag in dorpshuis “ de Boei” 
Kerklaan 32 in Vinkeveen. De gro-
te zaal is open om 13.00 uur en 
het kaarten begint om 13.30 uur 
precies. Het is een gezellig evene-
ment met heel veel leuke prijzen, 
dus voor iedere kaarter van harte 
aanbevolen.

Geef voor nieuwe 
doorbraken in 
kankeronderzoek.
Ga naar 
kwf.nl/doneer

Geef
mij tijd.
Geef

ij tijd.
Geef







Dierenprints 
in je interieur

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

Thermografie 
maakt gebreken 
aan panden 
inzichtelijk

Ook onze 
verlichting 
wordt slim

Geef je huis 
       wat warmte

Zo laat je je 
houten vloer 

er weer als 
nieuw uitzien

MEDE MOGELIJK 
GEMAAKT DOOR: 

VAN KREUNINGEN 
WOONINRICHTING

PHILIPPO KEUKENS

SIENERGIE

TIMPAAN

ENERGIE AALSMEER

KOOP LENSTRA MAKELAARS

HEEMBOUW

WESTEINDER ADVIESGROEP

KOZIJNEN-CENTRUM24

CORETEC VLOEREN

INTERGAS VERWARMING

PLASMAMADE



Steeds meer woningeigenaren 
kiezen voor zonnepanelen. Lo-
gisch, want je kunt je investering 
er al na zo’n zes jaar uit hebben. 
Daarna zorgt je dak voor gratis 
stroom. Toch is de investering 
niet gering. Verstandig dus om 
op een rijtje te zetten waar je re-
kening mee moet houden als je 
gaat investeren in zonnepane-
len. Meer informatie kun je vin-
den op zonnepanelen-info.nl 

De capaciteit
Belangrijk is uiteraard een keu-
ze te maken in de capaciteit van 
de zonnepanelen. De capaciteit 
wordt uitgedrukt in Wattpiek, 
Wp. Hoe hoger de Wattpiek hoe 
hoger (logischerwijs) de capa-
citeit. Maar ook de prijs. Veel 
hangt van het dakoppervlak dat 
je beschikbaar hebt. Heb je bij-
voorbeeld maar een beperkt da-
koppervlak beschikbaar, dan 
kun je het beste kiezen voor 
zonnepanelen met een hoge ca-
paciteit. Kun je juist veel zonne-
panelen kwijt, dan kan het � nan-
cieel interessant om juist te kie-

zen voor panelen met een iets 
lagere capaciteit.

De afmeting
Je hebt zonnepanelen in ver-
schillende formaten. Klein (ca. 
150x100 cm), groot (ca. 195x100 
cm) en standaard (ca. 165x100 
cm). Het is vaak even puzzelen 
welk formaat je het beste kunt 
kopen. Probeer bijvoorbeeld 
een ‘legplan’ van je dak te ma-
ken om zo te kijken hoeveel pa-
nelen je kwijt kunt. Zo kun je de 
zonnepanelen intekenen en wat 
schuiven met de formaten. Over 
het algemeen kunnen we stel-
len dat we het beste grote zon-
nepanelen kunnen kopen, als er 
een groot dakoppervlakte be-
schikbaar is. Grote zonnepalen 
hebben namelijk doorgaans ook 
meer capaciteit.

Het rendement
Een van de belangrijkste za-
ken waar je bij het kopen van 
zonnepanelen op moet letten 
is het rendement. Er zijn bij-
voorbeeld zonnepanelen op de 

markt met een rendement van 
15%, maar ook van 17%. Kies al-
tijd voor zonnepanelen met een 
hoog rendement. Zijn de pane-
len eenmaal geplaatst, dan is 
het belangrijk de panelen ook 
goed te onderhouden. Zo blijft 
het rendement hoog.

Het merk
Let bij het aanscha� en van de 
panelen ook op het merk. Kies 
altijd een merk dat beoordeeld 
is door een testinstituut. Zo 
weet je wat je in huis haalt. Er 
worden namelijk een heleboel 
b-merken of merkloze zonnepa-
nelen verkocht.

De prijs
De prijs is natuurlijk belang-
rijk. Let hierbij op de prijs per 
wattpiek en niet zozeer op de 
prijs per paneel. Een paneel met 
een hogere wattpiek kan bij-
voorbeeld iets duurder zijn maar 
wel een stuk e�  ciënter en dus 
uiteindelijk meer opleveren.

Bron: Tekst en foto WONEN.nl

Hier moet je op letten als je 
zonnepanelen gaat kopen

Zonnepanelen leveren je niet alleen voordeel op, het is ook een 
� inke investering. Belangrijk dus om je goed te oriënteren als 
je zonnepanelen gaat kopen.

De energiekosten blijven 
maar stijgen. Nieuwe ont-
wikkelingen zorgen voor 
een transitie naar duurza-
me vormen van energie, 
maar toepassing ervan 
vraagt om forse investe-
ringen. Ongeacht de toe-
gepaste methode is bo-
vendien van belang dat 
alle systemen optimaal 
functioneren. Het bedrijf 
Leak Check is erin gespeci-
aliseerd om dergelijke ge-
breken op te sporen en te 
verhelpen.

Bij een thermische lekkage is 
er altijd sprake van een onge-
wenste situatie die het liefst 
zo snel mogelijk moet worden 
opgespoord. Daarbij is van be-
lang dat het gewenste resultaat 
wordt behaald, zowel in econo-
misch als milieutechnisch op-
zicht. Leak Check beschikt over 
geavanceerde apparatuur om 
energieverlies in een woning of 
bedrijfspand zichtbaar te ma-
ken doormiddel van infra-rood 
technieken. Daarbij wordt ge-
bruik gemaakt van thermogra-
� e. Hiermee kunnen luchtlek-
ken, koudebruggen en isolatie-
problemen duidelijk zichtbaar 
worden gemaakt. Op een warm-
tebeeldfoto is goed te zien waar 
zich warmteverschillen bevin-
den en zo wordt duidelijk wel-
ke maatregelen moeten wor-

den genomen om het energie-
verbruik te verlagen en tegelijk 
het binnenklimaat comfortabe-
ler te maken. Tot op een tien-
de graad nauwkeurig kan Leak 
Check aangeven waar zich pro-
blemen voordoen, zoals koude-
bruggen of vochtdoorslag, iso-
latiegebreken, vochtophopin-
gen en tochtopeningen. Leak 
Check Inspecties werkt enkel 
met Level 2 opgeleide thermo-
grafen en Hi-end camera’s. Ook 
is het bedrijf gespecialiseerd in 
het opsporen van breuken en 
storingen   in verwarmingska-
bels van hellingbanen. Vaak is 
de breuk vervolgens eenvoudig 

te repareren, waardoor voorko-
men wordt dat de gehele kabel 
vervangen moet worden. Dat 
scheelt aanzienlijk in de kosten! 
Ook het opsporen van lekken-
de waterleidingen en het aan-
tonen van gebreken aan koelin-
stallaties behoort tot de exper-
tise van het bedrijf. Ook worden 
de vaklieden van Leak Check re-
gelmatig ingehuurd om de lig-
ging van leidingen inzichtelijk 
te maken, zodat bijvoorbeeld 
een vloer kan worden geïnjec-
teerd zonder dat daarbij leidin-
gen worden geraakt. Kijk op 
www.leakcheck.nl voor uitge-
breide informatie.

Thermografie maakt gebreken 
aan panden inzichtelijk

Lekkages opsporen en verhelpen:

info@sienergie.nl  |  www.sienergie.nl

Partner in duurzaam wonen

 Ona� ankelijk advies en begeleiding bij 
 energiebesparing en gasloos wonen

 Energiescan van uw woning

 Energieprestatieadvies voor duurzaamheidslening

 Opzetten Energiecoöperaties

 Advisering VVE’s

 Ona� ankelijk advies en begeleiding bij 

denieuwepunt.nl
Onderneem het samen met alles en meer

Dit is een ontwikkeling van:

www.heembouw.nl

 BINNENKORT START VERKOOP

• Units vanaf 90
tot 200 m2 BVO

• Gasloos

• Zonnepanelen 
aanwezig

• Optioneel units 
schakelbaar

• Parkeren op
eigen terrein

29 gevarieerde, casco bedrijfs panden in hartje Aalsmeer

Gebruiksvriendelijke 
thermostaat
De Intergas Comfort Touch is een thermostaat met ongekend gebruikersgemak in een 
verblu� end compact en modern design. Door gebruik te maken van een touchscreen is de 
bediening intuïtief, 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 zowel 
verkrijgbaar in een zwarte 
als witte uitvoering. 

Door zijn compacte 
afmetingen, de 
thermostaat is slechts 
13 mm dik, en het 
moderne design gaat 
de thermostaat als 
interieurelement volledig 
op in zijn omgeving.
www.intergas-verwarming.nl

Hij kan eenvoudig worden 
geïnstalleerd en is zowel 
verkrijgbaar in een zwarte 

interieurelement volledig 

www.intergas-verwarming.nl
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Ordinair? Welnee!
Als je gevoelig bent voor de 
laatste trends en die graag op 
de voet volgt, dan weet je dat 
dierenprints niet meer weg te 
denken zijn. Nu hoor ik je den-
ken: panterprint, luipaardprint? 
Die zag je vroeger toch alleen 
aan of achter de bar in louche 
cafés? maar die tijd is gelukkig 
voorbij.

1  Dierenprints in elk interi-
eur
Dierenprints zijn terug en hip-
per dan ooit! In je kledingkast 
natuurlijk, maar ook in je inte-
rieur. De meest populaire zijn 
de luipaard-, tijger- en panter-
prints. Maar voor iedereen die 
niet warm wordt van uitbundi-
ge kleuren in huis, is de zebrap-
rint een veiligere oplossing. Die 
past beter in een rustig interi-
eur.

2  Fauteuil met tijgerprint
Meteen een perfect voorbeeld. 
Deze stoel heeft die kenmer-
kende vintage look, de stof is 
van velours en de print is een 
verzameling stoere tijgers in 
prachtige warme tinten. Hipper 

krijg je het bijna niet. Deze fau-
teuil kan echt overal!

3  Kleed met zebrabrint
Dit kleed heet softness. Een lek-
ker zacht kleed dus met een ho-
ge pool. En een beetje anders 
dan anders, want in plaats van 
zwart met wit, is voor dit kleed 
zwart met lichtgrijs gecombi-
neerd. Mooi en sober, zodat dit 
kleed bij oneindig veel andere 
kleuren kan.

4  Spannend dekbedovertrek 
met panterprint
Weer zo’n fantastische combi. 
Een dekbedovertrek met stoere 
panterprint in de allermooiste 
kleuren okergeel en lichtblauw. 
De stof is van katoen, dus je 
slaapt gegarandeerd heel com-
fortabel onder deze beauty.

5  Sierkussens met 
luipaard- en tijgerprint
Kunstenares Mariska Meijers 
ontwierp deze superleuke lijn 
voor Leen Bakker. Gedurfd, 
kleurrijk en vooral heel erg 
mooi. Hou je van kleur? Dan zit 
je met deze sierkussens echt 
gebakken.

6  Behang met zebraprint
Ben je je saaie muren zat? Over-
weeg dan eens om ook die te 
voorzien van een � jne dieren-
print. Dit vliesbehang heeft een 
spannende zebraprint en is su-
permakkelijk in onderhoud: het 
is sterk en afwasbaar. Erg � jn als 
je huisdieren of kinderen hebt.

7  Krukje, poe� e of voeten-
bank met luipaardprint
Even lekker met je voeten om-
hoog na een dag werken? Of 
heb je snel een extra zitplaats 
nodig? Dit krukje kan het al-
lemaal. En met zijn stoere lui-
paardprintje staat ‘ie leuk op el-
ke plek in huis.

8  Lamp met zebraprint 
voor de kinderkamer
Zebra hoeft natuurlijk niet al-
tijd in zwart en wit uitgevoerd 
te zijn. En dat zie je hier goed. 
Deze hanglamp is bekleed met 
zacht katoen en de zebraprint 
is wit met zacht zeegroen. Su-
perleuk voor in de kinderkamer, 
maar hij kan ook prima in je hal, 
slaapkamer of woonkamer. 

Bron:  Tekst en foto’s WONEN.nl

Kies voor één van deze superleuke accessoires met panter-, luipaard- of zebraprint 
en je interieur wordt meteen veel spannender.

Dierenprints in 
je interieur: 
smaakvolle items voor in huis

1 2

3

5
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Meer informatie? 
www.vorm.nl/derietkraag

Tel. 0297 52 41 24

Nog een aantal 
woningen beschikbaar!

Type Blauwborst 
vanaf € 510.000,- v.o.n.

Type Watersnip 
vanaf € 475.000,- v.o.n.

Type Bosruiter 
vanaf € 400.000,- v.o.n. 

Rente 10 jaar 

1,30% met 

duurzaamheids-

korting

De Kwakel (Uithoorn)

7



De populairste 
    kamerplanten in 2020

Allereerst zijn planten goed voor 
je afweersysteem. Ze verlagen on-
der meer je cortisolgehalte en wer-
ken daarnaast ook stressverlagend. 
Naast dat het veel lichamelijke voor-
delen heeft, maken planten je na-
tuurlijk ook hartstikke blij. Vanuit 
een groot onderzoek is gebleken, 
dat mensen die wonen in een groe-
ne omgeving (vol planten, bomen, 
tuinen en parken) gelukkiger zijn 
dan personen die niet in zo’n omge-
ving wonen. 

Bloeiende kamerplanten
Bloeiende kamerplanten zijn er in 
alle soorten en maten en ideaal om 
jouw kamer een � jne boost te geven. 
Deze planten zijn populair doordat je 
ze ook in verschillende kleuren kunt 
vinden. Je kunt bijvoorbeeld kiezen 

voor een Orchidee of een felge-
kleurde Bromelia om je woon-

kamer een mooie uitstraling 
geven. Daarnaast is de Cam-
panula ook een fantastische 
plant. Een plant met een fris-
se uitstraling met meren-

deels blauwe, paarse en witte 

kleuren en heeft klokvormige bloe-
men. 

Hangplanten
Er zijn ontelbaar veel manieren om 
hangplanten op te hangen en ze 
staan altijd leuk in het interieur. Je 
kunt bijvoorbeeld wat hangplan-
ten kopen en voor de ramen hangen, 
maar ook in de keuken of slaapkamer 
staan deze planten prachtig. Plan-
ten staan niet alleen mooi, maar zor-
gen ook voor zuivering van de lucht. 
We krijgen tegenwoordig meer te ma-
ken met droge lucht en weinig zuur-
stof wat kan leiden tot klachten. Plan-
ten zijn hiervoor de ideale oplossing. 
Een mooie hangplant is bijvoorbeeld 
de Lipstickplant ‘Rasta’. De plant heeft 
de naam te danken aan de rode bloe-
men en bladeren die lijken op dread-
locks. Een andere eyecatcher in huis is 
de Anthurium. Je kunt deze kopen bij 
diverse tuincentra’s en je herkent hem 
aan gekleurde schutbladeren en een 
vrolijke kolf. Ook wel de Flamingo-
plant genoemd. Een andere plant die 
je huis gezellig kan maken is de vol-
le hangplant Tradescantia. De blade-

ren van deze plant worden vaak paars 
of rozerood, de bladeren hebben vele 
verschillende kleuren wat deze plant 
erg bijzonder maakt.

Cactussen en vetplanten
Een druk leven of niet, cactussen en 
vetplanten kun je altijd in huis ne-
men. Deze exoten zijn geschikt voor 
een binnenklimaat en hebben wei-
nig aandacht nodig. Een mooie win-
ter cactus is bijvoorbeeld de Lidcac-
tus. In de winter ontpopt deze exoot 
zich tot een mooie cactus met fel-
le bloemen. Een kleurrijk verschijn-
sel in je huis. Een andere mooie cac-
tus is de Mistletoe. Deze heeft een 
gebrek aan stekels en wordt in Ne-
derland ook vaak gebruikt als hang-
plant. Deze kan meer dan een meter 
lang worden en houdt van veel licht. 
De kamertemperatuur in ons land 
is ideaal voor deze planten. Planten 
zijn een verrijking in je woning, dus 
start je jaar goed met wat zuiverende 
kamerplanten voor een portie extra 
energie in de koude wintermaanden.

Bron: Tekst & foto WONEN.nl

Wist je dat planten goed zijn voor je gezondheid? Veel mensen denken dat 
planten alleen versiering zijn maar groene beplanting kan ook erg gezond zijn.

meedoen@energieaalsmeer.nl
www.energieaalsmeer.nl
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Gashaarden zorgen er-
voor dat jij er iedere win-
ter weer warmpjes bijzit. 
Een bijkomend voordeel: 
ze zijn ook nog eens ont-
zettend stijlvol. Een mooie 
haard geeft je woning een 
knusse uitstraling en zorgt 
bovendien voor een luxe 
gevoel. Wil jij je interieur 
naar een hoger niveau til-
len met behulp van een 
gashaard? Dan is het be-
langrijk om op de hoog-
te te zijn van de laatste 
trends. Doe inspiratie op 
dankzij deze top 5.

De hangende haard
Wil je jouw gashaard laten op-
vallen in je woning, maar vind 
je het tegelijkertijd belang-
rijk om je interieur strak te 
houden? Dan is een hangen-
de haard de ideale keuze. De-
ze gashaarden worden aan je 
plafond gemonteerd en staan 
dus niet op de grond. De vorm 
van de haarden is meestal erg 
modern: vierkant of rechthoe-
kig. Hierdoor passen deze mo-
dellen perfect binnen een mo-
dern en minimalistisch interi-
eur. Je hebt ook nog eens ge-
luk wanneer je een van deze 
haarden laat installeren, want 
je hebt geen last van vervelen-
de pootjes die in de weg zitten 
tijdens de wekelijkse schoon-
maakbeurt.

De ingebouwde haard
Ben je op zoek naar de typi-
sche klassieke uitstraling van 
een gashaard? Overweeg dan 

om de haard in te laten bou-
wen. Doe dit bijvoorbeeld in 
de muur bij je bankstel, zo-
dat je een knusse zithoek cre-
eert die ontzettend uitnodi-
gend is. Ingebouwde haarden 
zijn simpel en strak. Het enige 
wat je ziet is een glazen voor-
wand met daarin een prach-
tig knisperend vuurtje. Dat 
maakt deze exemplaren met-
een zo veelzijdig. Ze passen 
in een klassiek interieur, maar 
zijn ook geschikt voor lande-
lijke, moderne en industriële 
woningen. Ze nemen boven-
dien weinig ruimte in beslag 
en zijn daardoor uitermate ge-
schikt voor appartementen en 
studio’s.

De losstaande haard
Liefhebbers van de vintage 
look zijn helemaal fan van de 
losstaande haard. Deze haar-
den ogen namelijk wat min-
der modern en passen per-
fect bij woningen met een ou-
dere uitstraling. Hiermee cre-
eer je het gevoel van een war-
me blokhut in een winterland-
schap, perfect voor een gezel-
lige avond met vrienden of fa-
milie. Ga je voor een losstaan-
de haard, dan heb je nog al-
tijd de keuze tussen een mo-
dern of klassiek model. Moder-
ne gashaarden hebben strak-
ke vormen en een simpel de-
sign. Klassieke exemplaren 
hebben juist weelderige po-
tjes en sierlijk vormen. Leg een 
paar blokken hout rondom de 
haard, en jouw gezellige zit-
hoek is compleet.

De glazen haard
Veel gashaarden worden ge-
maakt van metaal, wat ze een 
robuuste en stoere uitstraling 
geeft. Dat geldt niet voor gla-
zen haarden. Deze modellen 
hebben glazen wanden aan ie-
dere zijde. Dat maakt ze per-
fect als eyecatcher in het mid-
den van een kamer. Zo kan je 
het sfeervolle vuur vanuit ie-
dere hoek zien. De glazen wan-
den dragen bij aan de moder-
ne uitstraling van de gashaard. 
Glas is minimalistisch, strak en 
tegelijkertijd luxe. Bovendien 
past het materiaal bij ieder in-
terieur. Verwerk een glazen 
haard in een stenen schouw, 
of ga voor een industrieel ge-
voel door de haard bovenop 
een metalen basis te plaatsen.

De wandhaard
Soms is het � jn wanneer een 
gashaard geen groot state-
ment is, maar juist een klein en 
subtiel detail in je woonkamer. 
In dat geval kan je voor een 
wandhaard gaan. Deze zijn 
vaak wat kleiner en daardoor 
geschikt voor een knus hoek-
je in je woning. Ga voor een 
strak vierkant model, of plaats 
juist een haard met een sub-
tiele ronding. Je houdt het ge-
heel helemaal minimalistisch 
wanneer je de afvoer van de 
haard in je muur verstopt. Zo 
zie je alleen een stijlvolle blik-
vanger, zonder de bijbehoren-
de buizen en leidingen.

Bron: Tekst en foto WONEN.nl

Een goed of slecht matras 
heeft invloed op rugpijn. Het 
kan eventuele pijnklachten 
verergeren of juist verminde-
ren. Meestal is het matras zelf 
niet de oorzaak van de pijn.

Als je in bed ligt, is het van be-
lang dat je een ontspannen en 
natuurlijke houding hebt. Een 
ontspannen ruggengraat zorgt 
voor de minste pijn. Dat bete-
kent onder meer dat een rug 
wat meer ondersteund moet 
worden dan schouders. Een 
matras met comfortzones kan 
hieraan bijdragen.

Pocketvering matras
Een type matras dat veel van 
comfortzones gebruik maakt 
is het pocketveringmatras. Een 
pocketveringmatras heeft een 
kern van metalen veren die af-
zonderlijk ingepakt zijn. Door 
te variëren met draaddikte 

wordt een veer slapper of ste-
viger, hiermee worden comfort-
zones gerealiseerd. Welk ma-
tras je kiest, is ook afhankelijk 
van je gewicht. Hoe zwaarder 
je bent, hoe harder het matras 
moet zijn.

Slaaphouding en rugpijn
Je slaaphouding heeft even-
eens invloed op rugklachten. 
Zo worden zijslapers geadvi-
seerd een kussentje tussen de 
knieën te doen. Rugslapers 
moeten ervoor zorgen dat de 
rug niet te plat komt te liggen. 
Een kussentje onder de knieën 
wil nog wel eens helpen.
Op je buik slapen is niet raad-
zaam voor mensen met rug-
klachten, omdat het extra druk 
geeft op de wervelkolom.

Goed kussen bij rugpijn
Een goed ondersteunend kus-
sen draagt eveneens bij aan 

een ontspannen ruggengraat. 
Kies dus voor een kussen dat 
bij jouw slaaphouding past: een 
buikslaper heeft een platter 
kussen nodig dan een zijslaper 
bijvoorbeeld.

Advies bij rugpijn
Als je rugpijn hebt, is het ver-
standig om de huisarts om ad-
vies te vragen. Als je op zoek 
bent naar een goed advies over 
matrassen, is het verstandig om 
eens langs te komen bij Kreu-
ningen in Mijdrecht. We helpen 
je graag aan een matras dat 
past bij jouw situatie en wen-
sen. Uiteraard is het mogelijk 
om het matras bij ons uit te pro-
beren. Op die manier je zelf wat 
het matras met je rug doet.

Bron: Tekst en foto 
Van Kreuningen wooninrichting
www.altijdgoedslapen.nl/
kreuningen

De mooiste gashaarden van dit moment

Wat is een goed matras 
als je rugpijn hebt?

POCKETVERINGMATRAS 
JUBILEUM

MEGA

2egratis!

JUBILEUM 
HOOFDKUSSEN

19,-
60 x 70 CM

699,-
2 STUKS

70 / 80 / 90 X 
200 / 210 CM  

BOXSPRING
GRANDEUR 2500 

  1.199,-
VLAK

140 X 200 CM
INCL. SET WITTE 

MATRASSEN

ZOMERDEKBED 
AZURI

ZWEEFDEURKAST 
NEW YORK 459,-

150 x 222 CM
(B x H)

39,-
140 X 200 CM
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Stijliconen Ines de la Fressange en Marin Montagut delen hun liefde voor interieurs waarin 
verrassende combinaties van stijlen samengebracht worden tot een harmonieuze leefruimte. 
Aan de hand van foto’s, aquarellen, schetsen, moodboards en handgeschreven notities laten 
ze in dit boek zien hoe je zo’n persoonlijk interieur creëert, dat de sfeer ademt van Parijs.

In Wonen als een Parisienne worden vijftien Parijse appartementen getoond, waaronder de 
woningen van Ines en Marin zelf. De bewoners geven hun 
visie op wonen, inrichting en de Parijse stijl, en laten zien 
hoe ze met o.a. unieke accessoires van vlooienmarkten, 
designbeurzen, reizen en workshops hun huis hebben 
ingericht. Elk hoofdstuk over een appartement wordt af-
gesloten met illustraties van negen specifi eke kenmerken 
uit het interieur met bijbehorende uitleg. Een moodboard 
en kleurenpalet geven de stijl van ieder appartement 
duidelijk weer.

Blader naar hartenlust door dit boek als door een inte-
rieurgids. Geniet van de intieme inkijkjes en ontdek de 
kunst van wonen als een Parisienne.

Technische gegevens:
Auteurs Ines de la Fressange & Martin Montagut | € 
34,99 | gebonden | 256 blz.

Wij mogen 6 boeken verloten! Meedoen? Stuur een 
mail met je motivatie naar 
danielle@wonencrossmedia.nl en maak kans!

Wonen als een Parisienne
Indoor chic wonen



Geef je huis wat warmte

Begin bij de basis(kleur)
De kleurstelling van je woonkamer is van door-
slaggevend belang voor de beleving van het 
thuis zijn. Met mooie, warme tinten kun je heel 
wat bereiken, maar waak ervoor dat je niet te 
veel verschillende kleuren gebruikt. Kies bij 
voorkeur één basiskleur van waaruit je begint 
om iets moois op te zetten. Veel gebruikte tinten 
zijn bordeauxrood, bruin en koper. Deze kleu-
ren zorgen voor warmte en gezelligheid in huis. 
Deins er vooral niet voor terug om ook veel wit 
te gebruiken. Vaak wordt wit als een koude kleur 
gezien, maar je zult merken dat de combina-
tie van wit en een van de hierboven genoemde 
kleuren een mooi, rustgevend e� ect oplevert. 
Bovendien maken donkere kleuren de ruimte op 
het oog kleiner, dus het is beter om donkere tin-
ten te beperken tot accessoires, zoals een vloer-
kleed, een plantenbak of een kussen.

Creëer je eigen sfeer
Het is misschien een vanzelfsprekende gedach-
te, maar toch belangrijk om hier even te noe-
men. Jouw eigen huis moet jouw eigen persoon-
lijkheid ademen. De beste sfeermaker ben je im-
mers zelf. Geef je inrichting daarom altijd een 
persoonlijk tintje mee. Volg je eigen smaak en 
laat zien welke dingen voor jou belangrijk zijn. 
Hou je van boeken? Aarzel dan niet om de boe-
kenkast een prominente plek te geven. Verzamel 
je souvenirs op vakantie? Hang die dan aan de 
wand of zet ze in een mooie vitrinekast. Laat je 
interieur een weerspiegeling zijn van je eigen ik, 
zodat je het elke dag opnieuw als een genot er-
vaart om thuis te komen en tussen je zelfgeko-
zen spulletjes te mogen vertoeven.

Nog slechts 4 woningen te koop

Wordt het Plus, Family of Comfort?

De Kleine Weelde staat volop in bloei. De bouw is 
inmiddels gestart en van de in totaal 20 bijzondere 
woningen zijn er nog slechts 4 te koop. Wordt 
het een twee-onder-een kap Plus, een Comfort 
tussenwoning of de laatste tweekapper Family?

In De Kleine Weelde draait alles om gezond 
leven in het groen, bijzondere architectuur en een 
geweldig uitzicht. De zeer duurzame en veelal 
levensloopbestendige woningen worden gebouwd 
rondom een gezamenlijk, intiem en autovrij hof en 
samen met je buren beschik je over meer dan 1.200 m2

groen. Iets voor jou? Wacht dan niet te lang. De bouw 
is gestart en de woningen worden opgeleverd in de 
zomer van 2020. Er zijn nog slechts vier woningen te 
koop. Vraag de makelaar naar de mogelijkheden en 
kom thuis in De Kleine Weelde.

Verkoopinformatie

Eveleens Makelaars o.z.
Punterstraat 2
1431 CT Aalsmeer
info@eveleens.nl
0297 - 344 444

EKZ | Makelaars o.g.
Wiegerbruinlaan 39
1422 CB Uithoorn
nieuwbouw@ekz.nl
0297 - 567 863

www.kleineweelde.nl
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beste kunt kiezen. Neem bijvoorbeeld wat foto’s 
van je interieur en laat die zien aan een specialist 
op dit gebied. Er is verrassend veel keus in huis-
kamerplanten en in de meeste gevallen kun je 
volstaan met een of twee keer water geven per 
week.

Kies je accessoires zorgvuldig
Op allerlei manieren kun je de inrichting van je 
woonkamer bepaalde accenten meegeven. Te-
genwoordig is het een trend om vooral rauwe, 
natuurlijke invloeden te creëren, maar natuurlijk 
ben je er helemaal vrij in om daarin wel of niet 

mee te gaan. Probeer zachte en ruwe elementen 
met elkaar af te wisselen. Zijn je wanden glad? 
Onderbreek dat patroon dan bijvoorbeeld door 
een stuk te behangen met een patroon of struc-
tuur. Heb je een plavuizenvloer of een gegoten 
vloer? Dat is natuurlijk heel praktisch, maar kan 
ook wat koel overkomen. Je lost het op met een 
vloerkleed in een bijpassende tint. Let er overi-
gens op dat voor alle accessoires geldt dat over-
daad schaadt. Dan bestaat het gevaar dat het 
geheel een rommelige aanblik krijgt. Het is vaak 
beter om accessoires hier en daar te groeperen, 
zodat het niet te druk wordt.

Kaarsen verwarmen je huis
Zowel letterlijk als � guurlijk zorgen kaarsen voor 
meer warmte in huis. Zeker wanneer je niet he-
lemaal tevreden bent over de huidige situatie en 
je maar niet kunt kiezen welke meubels het best 
passen in jouw ideale woonkamer, adviseren we 
om eerst eens � ink wat kaarsen te plaatsen. Een 
kaars geeft warmte af, dat scheelt alvast weer 
in de stookkosten. Maar een kaars zorgt ook 
voor een warme sfeer in overdrachtelijke zin. 
Daar komt nog eens bij dat een kaars 
een rustgevend ef-
fect heeft op de 
mens. Niet voor 
niets worden 
ze over de he-
le wereld door 
tal van mensen 
bij allerlei rituelen 
ingezet. Tegenwoordig zijn kaarsen in allerlei 
soorten, maten en vooral kleuren te verkrijgen. 
Je vindt dus altijd wel een kaars die precies past 
bij de kleurstelling van jouw huis.

Breng wat natuur in huis
Eigenlijk is je woonkamer nooit echt compleet 
zonder wat leuke planten. Ze brengen rust in 
huis en leveren tegelijkertijd een goede bijdra-
ge aan het op peil houden van de luchtvochtig-
heid. Zeker in de wintermaanden is dat van be-
lang, want doordat de verwarming in deze tijd 
van het jaar meestal wat hoger staat, is de kans 
groot dat de lucht te droog wordt. Planten ge-
ven je extra zuurstof en zorgen daardoor voor 
een betere atmosfeer. Informeer eens bij een 
tuincentrum of bloemist welke planten je het 

De winter is van oudsher het seizoen waarin we veel meer tijd binnenshuis doorbrengen. Maar dan is het 
natuurlijk wel belangrijk dat je ook echt kunt genieten van de sfeer. Het is daarom zinvol om eens kritisch 
te kijken naar de inrichting van je huis, met name natuurlijk je woonkamer. De naam zegt het al, het 
is de plek waar gewoond wordt en waar je dus hoogstwaarschijnlijk de meeste tijd doorbrengt. 
Om ervoor te zorgen dat je daar ook optimaal van kunt genieten, is de manier waarop je die ruimte 
inricht van cruciaal belang. We geven je graag wat tips om je huis wat meer warmte te geven.

Geef je huis wat warmte

beste kunt kiezen. Neem bijvoorbeeld wat foto’s 
van je interieur en laat die zien aan een specialist 

mee te gaan. Probeer zachte en ruwe elementen 
met elkaar af te wisselen. Zijn je wanden glad? 

Kaarsen verwarmen je huis
Zowel letterlijk als � guurlijk zorgen kaarsen voor 
meer warmte in huis. Zeker wanneer je niet he-
lemaal tevreden bent over de huidige situatie en 
je maar niet kunt kiezen welke meubels het best 
passen in jouw ideale woonkamer, adviseren we 
om eerst eens � ink wat kaarsen te plaatsen. Een 
kaars geeft warmte af, dat scheelt alvast weer 
in de stookkosten. Maar een kaars zorgt ook 
voor een warme sfeer in overdrachtelijke zin. 
Daar komt nog eens bij dat een kaars 
een rustgevend ef-
fect heeft op de 
mens. Niet voor 
niets worden 
ze over de he-
le wereld door 
tal van mensen 
bij allerlei rituelen 
ingezet. Tegenwoordig zijn kaarsen in allerlei 
soorten, maten en vooral kleuren te verkrijgen. 
Je vindt dus altijd wel een kaars die precies past 
bij de kleurstelling van jouw huis.

Breng wat natuur in huis

De winter is van oudsher het seizoen waarin we veel meer tijd binnenshuis doorbrengen. Maar dan is het 
natuurlijk wel belangrijk dat je ook echt kunt genieten van de sfeer. Het is daarom zinvol om eens kritisch 
te kijken naar de inrichting van je huis, met name natuurlijk je woonkamer. De naam zegt het al, het 
is de plek waar gewoond wordt en waar je dus hoogstwaarschijnlijk de meeste tijd doorbrengt. 
Om ervoor te zorgen dat je daar ook optimaal van kunt genieten, is de manier waarop je die ruimte 
inricht van cruciaal belang. We geven je graag wat tips om je huis wat meer warmte te geven.



Wanneer je een mooie houten vloer hebt in je woning wil je hier zo lang mogelijk 
van genieten. Je moet er dan ook goed voor zorgen.

Er zijn een aantal belangrijke 
zaken waar je rekening mee 
moet houden. Als je dit doet 
heb je langer pro� jt van je 
vloer en blijft deze een stuk 
langer mooi. Om ervoor te 
zorgen dat je dit zelf ook kunt 
doen geven we je een aan-
tal tips over het onderhouden 
van je houten vloer. 

Bescherming van je houten 
vloer
Voorkomen is beter dan ge-
nezen. Bescherm daarom de 
vloer zo goed mogelijk tegen 
vlekken en ander vuil. Gebruik 
daarom altijd een houten 
vloer olie. Dit is een transpa-

rante laag die je houten vloer 
beschermt tegen de meeste 
vlekken. Je vloer is hierdoor 
een stuk makkelijker schoon 
te houden.

Ga zuinig om met je vloer
Hoe goed je de vloer ook be-
schermt tegen vlekken, je zult 
er wel zuinig mee om moe-
ten gaan. Er komt hoe dan ook 
vuil in je huis maar probeer dit 
zoveel mogelijk te beperken. 
Zorg er dan ook voor dat er zo 
min mogelijk met schoenen 
binnen wordt gelopen. Dit 
zorgt vaak voor veel vlekken, 
vooral wanneer je schoenen 
nat zijn. Ook is het slim om ie-

dere week de vloer aan te ve-
gen met een zachte bezem 
om het meeste vuil te verwij-
deren.

Onderhouden en reinigen 
van een houten vloer
Een houten vloer netjes hou-
den hoeft helemaal niet lastig 
te zijn. Door de juiste produc-
ten te gebruiken en netjes en 
zuinig om te gaan met je vloer 
zal hij er goed uit blijven zien. 
Doe dit altijd vanaf het be-
gin, als er eenmaal vlekken in 
je vloer zitten wordt het lastig 
om deze eruit te krijgen.

Bron: Tekst en foto WONEN.nl

Zo laat je je houten vloer er 
weer als nieuw uitzien

De voordelen van COREtec®
COREtec® vloeren 
staan bekend om hun 
onderhoudsvriendelijkheid, 
goede isolatie, prima 
combinatie met 
vloerverwarming en 
geluiddemping. Dit is dan 
ook reden voor veel mensen 
om voor COREtec® te kiezen. 
Zo ook familie Bulder uit 
Rijswijk.

 “De COREtec® vloeren geven 
het gevoel van warmte”. Wat 
het onderhouden van de 
COREtec® vloeren betreft 
zijn de meningen eenduidig 
“Prima! Goed afneembaar. 
En kan goed tegen water. 
Met een hond en een kind is 
dat erg �jn.”.
www.coretec�oors.com

Air Sensor
PlasmaMade, bekend van de revolutionaire � lter voor 
afzuigkappen, heeft nu een unieke Air Sensor 
aan het assortiment toegevoegd. Met de 
Air Sensor meet je de luchtvochtigheid, 
koolstofdioxide, TVOC (mate van 
vervuiling) en de temperatuur. 

De bijbehorende app 
zorgt er voor dat 
je de gemeten 
waardes 
eenvoudig kunt 
uitlezen op je 
smartphone of 
tablet. 

Met de 4 standaard 
basiswaarden krijg je via 
de app inzicht en advies hoe je 
eenvoudig het juiste leefklimaat 
kunt bereiken. 
www.plasmamade.nl

Air Sensor
PlasmaMade, bekend van de revolutionaire � lter voor 
afzuigkappen, heeft nu een unieke Air Sensor 
aan het assortiment toegevoegd. Met de 
Air Sensor meet je de luchtvochtigheid, 
koolstofdioxide, TVOC (mate van 
vervuiling) en de temperatuur. 

De bijbehorende app 

Met de 4 standaard 
basiswaarden krijg je via 
de app inzicht en advies hoe je 
eenvoudig het juiste leefklimaat 

www.plasmamade.nl
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We hebben al slimme energie-
meters in huis, we monteren 
slimme camera’s om onze ei-
gendommen te beveiligen en 
we hebben slimme koelkasten 
en televisies in huis om ons le-
ven zo eenvoudig en aange-
naam mogelijk te maken. Een 
nieuwe, snel oprukkende trend 
is slimme verlichting. Want hoe 
je het wendt of keert, verlich-
ting gebruiken we allemaal. 
Het bedienen van verlichting 
met behulp van een afstands-
bediening is al jaren heel ge-
bruikelijk. Maar tegenwoordig 
kan er nog zo veel meer!

Tegenwoordig zijn er lampen op 
de markt die je gewoon in een 
reguliere � tting draait en die per-
manent in verbinding staan met 
elkaar en met je smartphone. Zo 
kun je deze lampen op afstand 
bedienen en dus de gewens-
te sterkte en veelal ook de juiste 
kleur bepalen. Natuurlijk kun je 
ze ook nog gewoon met behulp 
van de traditionele wandschake-
laar bedienen. Dezelfde techniek 
is ook beschikbaar voor de zoge-
noemde ledstrips, een strookje 
lampjes dat je op allerlei plaat-
sen kunt verwerken. Lampjes in 
een kast, bijvoorbeeld. Met be-
hulp van een adapter sluit je de 
ledstrips aan op elektriciteit.

Wanneer je tussen de stek-
ker van een traditionele lamp 

en de wandcontactdoos 
een schakelaar zet, kun je 
daarmee de lamp aan en 
uit zetten. Die techniek is 
inmiddels verder geëvo-
lueerd en zo is de slim-
me � tting ontstaan. Ei-
genlijk is een slimme � tting niet 
veel meer dan een lamphouder 
met wat extra elektronica erin. 
Die lamphouder wordt direct in 
de � tting gezet en daarin komt 
dan weer de lamp. Het tussen-
station zorgt ervoor dat de lamp 
via een app te bedienen is. Ook 
hierbij geldt dat de bediening 
natuurlijk ook gewoon met be-
hulp van de wandschakelaar kan 
plaatsvinden. Een andere techni-
sche ontwikkeling gaat uit van 
het plaatsen van schakelmodu-
les achter de wandschakelaar of 
in het plafond. Ook hier geldt dat 
de bediening via een app of met 
behulp van de wandschakelaar 
plaatsvindt.

De eerder genoemde schakelaar 
tussen de stekker en de wand-
contactdoos heeft zelf ook een 
nieuwe evolutie doorgemaakt. 
Daardoor is de zogenoemde 
slimme stekker ontstaan. Heel 
slim is die overigens nog niet, 
want het apparaatje voorziet 
nog steeds alleen in de moge-
lijkheid om de lamp aan of uit te 
zetten, maar nieuw is wel dat die 
slimme stekker tegenwoordig 
ook via een app bereikbaar is. Zo 

kun je dus op elk willekeurig mo-
ment de verlichting in huis be-
dienen, ook als je zelf niet thuis 
bent. Een handige truc om het 
inbrekers moeilijk te maken, om-
dat er geen patroon in kan wor-
den herkend. Je bedient de ap-
paratuur immers gewoon zelf, 
op een willekeurig moment!

Maar er is nog veel meer mo-
gelijk. Slimme verlichting kan 
ook communiceren met andere 
slimme apparaten in huis. Stel je 
eens voor dat de wekker afgaat 
en dat tegelijk op verschillende 
plaatsen lampen gaan branden, 
die geleidelijk een steeds feller 
licht laten schijnen. Je kunt ook 
met behulp van een enkele op-
dracht alle lampen in het hele 
huis uitzetten. Zo weet je zeker 
dat je nooit een lamp vergeet! 
Het is natuurlijk ook mogelijk om 
verlichting te laten reageren op 
beweging in huis. Wanneer een 
sensor detecteert dat er iemand 
door het huis loopt, kan de ver-
lichting daar direct op reageren. 
Nooit meer zoeken naar dat ene 
lichtknopje in het donker, het 
licht gaat gewoon vanzelf aan 
als je ergens loopt!

Ook onze 
verlichting 
wordt slim



De Westeinder Adviesgroep helpt 
starters op de woningmarkt

Voor veel mensen is het een ver-
trouwd ritueel geworden. Eind okto-
ber of begin november maken ze de 
tuin winterklaar en vervolgens wordt 
er een paar maanden lang nauwelijks 
nog naar omgekeken. De bollen zijn 
onder een laag aarde verdwenen, de 
bomen en struiken zijn waar nodig ge-
snoeid en alles ligt er weer keurig bij, 
wachtend op het komende voorjaar. 
Eigenlijk is dat zonde, want er zijn best 
veel mogelijkheden om ook in de win-
termaanden volop van je tuin te kun-
nen genieten.

Winterbloeiers
Natuurlijk vormen de lente- en zomer-
maanden samen de periode waarin de 
meeste planten uitbundig tot bloei ko-
men. Maar als je de juiste planten, bo-
men en heesters kiest, zul je ook in de 
winterperiode optimaal van je tuin kun-
nen genieten. De mahonie begint bij-
voorbeeld in oktober met bloeien en 
deze fraaie gele bloemen geven boven-
dien een heerlijke geur af. Je kunt er dus 
een groot deel van het najaar en de win-
ter van genieten. In december komt daar 
de eveneens geel bloeiende winterjas-
mijn bij. Zelfs wanneer het vriest, zal de-
ze klimplant je een fraaie aanblik bezor-
gen. Deze plant klimt graag tegen een 
muurtje op en doet het prima in elk ty-
pe grond. Ook de helleborus en de win-
terviool zijn aanraders voor in de winter-
tuin. Is je budget voldoende toereikend, 
overweeg dan ook eens de aanschaf van 
een toverhazelaar. Deze plant heeft wel 
de ruimte nodig, maar weet zich goed 
staande te houden tijdens de vorstperi-
ode.

Groene heesters
Er zijn diverse heestersoorten die win-

tervast zijn en de tuin opsieren met hun 
fraaie groene takken. Doordat ze hun 
bladeren in de wintermaanden niet ver-
liezen, vormen ze een belangrijke basis 
voor de wintertuin. Bovendien kunnen 
ze ook prima dienen als leverancier van 
de takken die je gebruikt voor het maken 
van een kerststuk of iets dergelijks. Win-
tergroene heesters worden ook veel ge-
bruikt als haag, bol of blok. Belangrijk is 
wel dat deze gewassen op een beschutte 
plek worden geplant, want juist doordat 
ze hun bladeren niet verliezen, zijn ze ex-
tra gevoelig voor vorst en wind. En hoe-
wel het kopje boven deze alinea verwijst 
naar de kleur groen, kun je juist volop va-
riëren met kleur, want de rotsheide heeft 
bijvoorbeeld een roodachtig blad, terwijl 
de elaeagnus ebbingei opvalt vanwege 
het zilvergrijze blad. 

Verlichting
Gedurende de wintermaanden is het 
meestal al donker als we thuis komen. 
Wat is er dan leuker dan een prachtig ver-
lichte tuin? Met sfeervolle lampjes creëer 
je een sprookjesachtige sfeer in je tuin. Je 
kunt er net dat extra accent mee realise-
ren. Fakkels of windlichten leveren ook 
een mooie bijdrage aan het verkrijgen 
van het gewenste resultaat. Let er wel op 
dat alles veilig wordt neergezet en aan-
gesloten. Kies wel voor een afgewogen 
geheel, het moet geen circusvoorstelling 
worden maar een subtiele bijdrage leve-
ren aan het verfraaien van de wintertuin. 
In een tuincentrum kunnen ze je deskun-
dig informeren over de mogelijkheden. 
Je kunt overigens ook allerlei andere ac-
cessoires aanwenden om van je tuin een 
ware lusthof te maken tijdens de winter-
se dagen. Creëer bijvoorbeeld een zit-
hoekje met vuurpotten voor een roman-
tisch, nostalgisch e� ect.

Zo geniet je ook in de winter van je tuin

Je hoeft maar om je heen 
te kijken of een willekeu-
rige huizensite te bezoe-
ken en je weet dat de hui-
zenprijzen de laatste jaren 
sterk zijn gestegen. Dit fe-
nomeen deed zich in eer-
ste instantie vooral in de 
grote steden voor, daar 
is vrijwel geen betaalba-
re woning meer te vinden 
met als gevolg dat nu ook 
de prijzen in de omliggen-
de gemeentes de pan uit 
beginnen te reizen. 

De groep die bijzonder veel last 
heeft van deze gekte op de wo-
ningmarkt zijn de starters. Dit 
zijn de mensen die voor het 
eerst een woning willen kopen.
Tijdens de � nanciele crisis zijn 
de regels rondom het verstrek-
ken van hypotheken sterk aan-
gescherpt. Hierdoor is onder 
andere het bedrag dat je maxi-
maal kunt lenen ten opzichte 
van de waarde van de woning 

verlaagd. Dit feit in combinatie 
met de gestegen huizenprijzen 
maakt het voor een starter bijna 
een mission impossible om een 
eigen huis te kopen, zo lijkt het. 
De adviseurs van de Westein-
der Adviesgroep merken dan 
ook dat veel starters de moed al 
opgeven voordat ze begonnen 
zijn met zoeken naar een wo-
ning. Ten onrechte!

Er is heel veel informatie op in-
ternet te vinden op het gebied 
van woningaankoop en wo-
ning� nanciering. Maar helaas is 
veel van die informatie ondui-
delijk, ingewikkeld en in som-
mige gevallen zelfs ronduit on-
juist. Alleen al de veelheid aan 
informatie en regels doet me-
nigeen afhaken.  De Westein-
der Adviesgroep wil hier wat 
aan doen. 

Daarom organiseert de West-
einder Adviesgroep op maan-
dag 27 januari 2020 van 19.00 

uur tot ca. 21.00 uur een gra-
tis informatiebijeenkomst 
speciaal voor starters. 

Op deze laagdrempelige bij-
eenkomst krijg je tal van tips en 
adviezen. Bovendien zijn er ex-
perts aanwezig waaraan je gra-
tis en vrijblijvend al je vragen 
kunt stellen. 

Bezoekers van de bijeenkom-
sten ontvangen bovendien een 
starterskit met handige hulp-
middelen en kunnen gebruik 
maken van een speciale star-
tersactie bij de Westeinder Ad-
viesgroep. 

Wil je de informatiebijeen-
komst niet afwachten en direct 
al een gesprek met een van on-
ze hypotheekadviseurs? Bel ons 
dan op 0297 - 384980 voor een 
gratis en vrijblijvende afspraak. 
Schrijf je nu gratis in op www.
westeinder.nl/startersbijeen-
komst
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30%
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EEN ONVEILIGE WONING IS GEEN HARMONIEUZE WONING
Het verliezen van waardevolle eigendommen als gevolg van een inbraak is een 
schrikbeeld voor ieder mens of ondernemer. Om nog maar te zwijgen over de 
braakschade en de tijdrovende nasleep die een inbraak met zich mee kan brengen. 
Om deze ongewenste indringers daarom geen kans te geven, moeten kozijnen en 
deuren stabiel, bestendig en inbraakwerend zijn. 

Onze producten verhogen de veiligheid aanzienlijk, maken het inbrekers haast 
onmogelijk om kozijnen en deuren van buitenaf te openen en geven u een 
vertrouwd gevoel van veiligheid in uw eigen woning. Een veilig gevoel draagt bij aan 
een optimaal wooncomfort en bevorderd uiteraard een goede nachtrust voor 
het hele gezin. 

DAG EN NACHT BESCHIKBAAR
Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken kunt u in onze online webwinkel eenvoudig en snel alle 
informatie over onze producten bekijken en de bijbehorende voordelige prijzen gemakkelijk laten 
berekenen. 

Ontwerp uw gewenste product, wanneer u maar wilt, vanuit het comfort van uw eigen huis. Voer de 
gewenste afmetingen in de gebruiksvriendelijke configurator en u bent klaar om uw maatwerk 
product te bestellen. Bovendien wordt de prijs van elk van de toegevoegde producten rechtstreeks 
door onze configurator berekend en kunnen op elk gewenst moment worden verwijderd.

Eenvoudige bediening, zeer lange levensduur en uitstekende inbraakveiligheid 
staan op de voorgrond van onze voordelige doch hoogwaardige producten 
van Duitse topkwaliteit. 

Overtuig uzelf ook van de producten van kozijnen-centrum24 en laat u in onze 
online webwinkel inspireren door de talrijke mogelijkheden en combinaties 
die aan de stijl van uw interieur aansluiten. 

Tijd is in onze samenleving een kostbaar bezit en het kiezen van nieuwe kozijnen, deuren of schuifpuien brengt meestal een aantal 
overwegingen met zich mee. Daarom is het een onderdeel van onze filosofie om uw keuze binnen een handomdraai mogelijk 
te maken en uiteraard voor de meest aantrekkelijke prijs. Bij kozijnen-centrum24 volgen onze hoogwaardige producten 
de trend van het moment en worden gekenmerkt door hun duurzaamheid, functionaliteit en zeer isolerend karakter. 
Ondanks onze fantastische kwaliteits- prijsverhouding bespaart u niet alleen op onze seizoenskortingen, maar uiteraard ook op 
onnodige stookkosten. 

KLEIN GEBOUWOPPERVLAK, GROOTSTE BOOSDOENER
Kozijn- en deuroppervlakken nemen slechts een klein deel van het gebouwoppervlak in beslag, maar zijn wel de grootste 
boosdoeners voor warmte- en energieverlies. Slecht geïsoleerde kozijn- en deurelementen kunnen een warmte- en 
energieverlies van maximaal 40% veroorzaken, ‘een flinke slok op de borrel’ voor uw energierekening. Met onze kozijnen, 
deuren en schuifpuien laat u de oer-Hollandse kou buiten en zorgt u dat de zalige, knusse warmte uw woning niet ontsnapt. 

Klanten beoordelen ons met 

dag en nacht uw online centrum 
van kozijnen en meer. 

Eenvoudige bediening, zeer lange levensduur en uitstekende inbraakveiligheid
staan op de voorgrond van onze voordelige doch hoogwaardige producten 

Overtuig uzelf ook van de producten van kozijnen-centrum24 en laat u in onze 
online webwinkel inspireren door de talrijke mogelijkheden en combinaties 
die aan de stijl van uw interieur aansluiten. 

Trawlerkade 90 - 1976 CC IJmuiden

tel.:     0255 577766
mob.: 06-15561788
info@kozijnen-centrum24.nl
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Dammers sluiten jaar 
winnend af
De Ronde Venen - Twee dagen 
na het geslaagde donateur toer-
nooi moesten de dammers van 
K&G alweer aantreden in Zaan-
stad. Zij hadden iets goed te ma-
ken, twee weken geleden werd 
nipt verloren van koploper Haar-
lem, 3-5. Dit gebeurde zonder 
topscoorder René de Jong die er 
nu wel weer bij was. Na anderhalf 
uur dammen kwam Win Keessen 
voor een ingewikkelde slagkeu-
ze te staan, bijna een half uur be-
denktijd werd er in deze slag ge-
stoken.
Met goede gevolgen, Wim kwam 
op een winnende dam te staan 
met daarbij nog extra schijven 
ook. Lang spartelde zijn tegen-
stander te vergeefs door, uitein-
delijk won Wim toch, 1-3 tus-
senstand. Adrie Voorn was im-

mers eerder al remise overeen-
gekomen. Rooskleuriger werd 
het toen René een schijf voor-
sprong afdwong, maar zijn oppo-
nent had voldoende compensa-
tie. Met slechts 34 seconde op de 
klok kon René de remise zet op 
tijd produceren, 2-4. Alleen kop-
man Wim Konst zat nog op zijn 
zenuwen, met velen met hem die 
deze laatste partij volgden. Wim 
kwam beter te staan waarna zijn 
tegenstander Wims remise aan-
bod gretig accepteerde, 3-5 eind-
stand. Kunst en Genoegen staat 
nu met vier uit vier in de mid-
denmoot van de hoofdklasse. In 
januari wordt de draad weer op 
gepakt in Almere, bij winst komt 
een kampioenschap nog in het 
vizier, bij verlies zal men naar be-
neden moeten kijken. 

Prijsbiljarten in de Merel
Vinkeveen - Op zondag 22 de-
cember 2019 is er prijsbiljarten 
voor iedereen die libre speelt, zo-
wel heren als dames zijn van har-
te welkom (geen kader en spelers 
boven 5 moyenne) om fraaie prij-
zen in Café Biljart de Merel, Ar-
kenpark 43, 3645 EH Vinkeveen, 
tel. 0297-263562 of 0297-264159 
of e-mail thcw@xs4all.nl.
We starten om 14.00 uur en om 

13.30 uur aanwezig zijn voor de 
inschrijving. 
De interne competitie van Bil-
jartclub de Merel op de dinsdag-
avond wordt aangevoerd door 
Roos Aarsman gevolgd door Har-
ry de Jong en op de derde plaats 
Eric Aarsman maar we hebben 
nog een half seizoen te gaan dus 
is er nog van alles mogelijk op de 
clubavond. 

Biljartdames op dreef
De Ronde Venen - De beker-
competitie biljarten is bijna over 
de helft. Alle teams spelen in to-
taal 9 ronden, de 5e speelron-
de wordt deze week afgerond. 
Volgende week zal de tussen-
stand meer aandacht krijgen, de-
ze week wordt er nog ingezoomd 
op de wedstrijdresultaten. Hierbij 
valt op dat de dames goed pres-
teren. Stieva/De Kuiper 1 wist 
als enige in deze ronde de volle 
winst te behalen en deed dat te-
gen The Peanut Bar 1. Naast de 
ervaren spelers Toine Doeze en 
Nico Koster zegevierden de da-
mes Lenette Engel en Lucia Bur-
ger. Toine Doeze had slechts 19 
beurten nodig, net niet voldoen-
de voor de kortste partij van 
de week. Bernhard Schuurman 
(TPB1) moest 2 keer aantreden, 
omdat ze met 3 man waren. In 
zijn tweede partij verloor hij nipt 
van Lucia Burger, een dame. Lu-
tis Ventilatietechniek won 2 wed-
strijden tegen ASM, maar speelde 
verrassend ook 2 keer gelijk, na-
melijk John Beets tegen Cor Ul-
tee (ASM) en Ger Ruimschoot te-
gen Bertus Oostveen (ASM). De 
46 punten waren er 14 meer dan 
ASM. De Merel/Heerenlux 2 kreeg 
thuis klop van Bar Adelhof 1, ter-
wijl De Merel/Heerenlux 3 op het 
biljart daarnaast met 10 punten 
verschil won van Bar Adelhof 2. 
Richard Schreurs, Richard van 
Kolck en – wederom een dame - 
Petra Slimmers (BA1) hadden al-
ledrie genoeg aan 25 beurten om 
te winnen. 

De winst van Petra tegen Roos 
Aarsman (DMH2) was verrassend, 
omdat Roos dit hele seizoen al in 
erg goede doen is. Edwin van de 
Schaft (BA1) kon zijn team niet 
aan de maximale score helpen. 
Hij verloor in 31 beurten van Gijs 
van der Vliet (DMH2).
Stieva/De Kuiper 2 behaalde drie 
punten minder dan De Spring-
bok 1, het werd 38-41. Springbok 
2 had net zoveel punten behaald 
als Springbok 1, maar tegen-
stander De Kromme Mijdrecht 1 
kwam met 39 wedstrijdpunten 
net een wedstrijdpuntje dichter-
bij. De Kromme Mijdrecht 2 won 1 
partij en speelde een partij gelijk, 
waarmee ze met 35 punten te-
gen 41 van tegenstander De Me-
rel/heerenlux 2 geen onverdien-
stelijke score neerzette. Tenslot-
te gunde Cens DIO weinig kans. 
Vooral de les in ervaring van Joop 
Luthart tegen Ray Kramer is het 
vermelden waard. De 17 beurten 
die Joop nodig had leverde een 
prachtig moyenne van 3.294 op 
plus een vermelding als kortste 
partij van de week. In de onder-
linge strijd tussen – jawel, daar 
zijn ze weer - de dames Betty van 
de Mars en Dewi Faas won Betty 
de enige partij namens DIO. 

Persoonlijk beste prestaties
Biljartdame Lenette Engel (SDK1) 
maakte procentueel de hoogste 
serie van de week (10 van 29 = 
34,48%). Good old Joop Luthart 
(Cens, zie foto) speelde de kortste 
partij van de week (17 beurten).

Bridgevereniging Mijdrecht 
Mijdrecht - Maandag 9 decem-
ber is de zesde ronde van de 
tweede competitie gespeeld. De 
A-lijn werd gedomineerd door 
Dick Elenbaas & Ad Zijerveld 
met 59,72%. Henny van Nieuw-
kerk & Ineke van Diemen de-
den het goed met 57,99%. Zo-
als altijd scoorden Gerard & Jan-
ny Telling goed met 56,60%. Car-
la Euwe & Karla Schmidt boden 
en haalden een prachtig 6sans-
contract, waar andere paren in 
4schoppen bleven steken. Dick 
Elenbaas & Ad Zijerveld speelden 
een sterk 1sanscontract met 2up-
slagen. Ook wisten zij als enigen 
een 4schoppencontract met 1up-
slag te maken.
In de B-lijn deden Richard van 
Heese & John van Diemen goe-
de zaken door 61% te scoren, nipt 
voor Johan & Ingrid Voskamp met 
60,33% Ook Jaap Schutte & Ger-
ben Wiersma weerden zich goed 
met 56,30%. Dies Bouterse & Ans 
Bruggeman boden als enigen 
een 3sanscontract en maakten 
het met 1upslag. De overige pa-
ren boden 4harten. Jan Breedijk 
& Alice Oosterling scoorden een 
mooi 3sanscontract met 2upsla-
gen. Henk & Lenie van der Laan 
speelden een 3sanscontract met 
2upslagen waar andere paren 
meerdere slagen down gingen. 
Johan & Ingrid Voskamp maak-
ten een 3sanscontract met 3up-
slagen terwijl de overige paren in 
4harten kwamen met 2upslagen.

Promotie
Met nog een ronde te gaan wordt 
het op de maandagavond span-
nend rond de promotie- en de-
gradatieplaatsen. Donderdag 12 
december de eerste ronde van de 
derde competitie gespeeld. Al-
le tellers staan weer op nul, dus 
nieuwe kansen om te promove-
ren. In de A-lijn deelden Wim & 
Trees Versteeg een dreun uit door 
66,67% te scoren. De eerstvol-
genden – Rene de Jong & Tine-

ke Schreurs boekten 54,86% met 
Riet & Gerard van der Meer daar 
net achter met 52,08%. Wim & 
Trees Versteeg bewezen met een 
6sanscontract dat ze in vorm wa-
ren, want alle overige paren haal-
den 3sans met 3upslgen. Een spel 
verdient zeker vermelding. Ope-
ningsbod 6kalveren door bijna al-
le paren en gemaakt al dan niet 
gedoubleerd. Wim & Trees pak-
ten ook hier de winst. Jan Bunnik 
& Corrie Twaalfhoven boden een 
5schoppencontract en scoorden 
1upslag. Riet & Gerard van der 
Meer boden een 4schoppencon-
tract dat werd gedoubleerd en 
gemaakt.
In de B-lijn ging het iets rusti-
ger. Ria Matthiesen & Ruud Pfeif-
fer maakten 58,33%. Anita Berre-
voets & Henk de Vries deden het 
goed met 55,42%. Greet Lodder 
& Yvonne Schutijser scoorden 
net als Gerda van Duren & Tiny 
Zwebe 54,17%. Greet Lodder & 
Yvonne Schutijser scoorden een 
heel mooi 3sanscontract. Ineke 
Hollaardt & Ineke Siegers scoor-
den een prima 4schoppencon-
tract met 2upslagen.Anita Ber-
revoets & Henk de Vries sleepten 
een 2sanscontract uit het vuur. 
Ria Matthiesen & Corrie van de 
Veer deden goede zaken door 
een 4hartencontract met 1upslag 
binnen te slepen.
De C-lijn werd aangevoerd door 
Ben Gabriel & Jan Mur 59,79%. 
Ineke Tijmensen & Corrie van de 
veer sloten mooi aan met 58,33%, 
terwijl Diny de Haas & Marion van 
Nieuwkerk de derde plaats deel-
den met Lies Bosman & Hannie 
Visser met 51,04%. Willy Klein & 
Annie Schouten boden en maak-
ten in drie verschillende spellen 
een 5ruitencontract. Ben Gabriel 
& Jan Mur boden 4sans en haal-
den het met 1upslag. Huberti-
ne van Buul & Nel Lindeman bo-
den en scoorden een 4schoppen-
contract dat voor een ander paar 
down ging.

Argon JO9-1 ongeslagen 
in Hoofdklasse
Mijdrecht - Argon O9-1 moest in 
de laatste wedstrijd van het jaar 
in alle vroegte aantreden tegen 
het altijd sterke BFC. De jongens 
waren al meteen lekker wakker 
en binnen 3 minuten stond het 
in Bussum 1-0 in het voordeel van 
Argon. De ploegen gingen ge-
lijk op maar toch wist Argon door 
mooi combinatiespel de 2-0 te 
scoren.
De mannen uit Bussum kwamen 
nog terug tot 2-2, maar heel lang 
konden ze niet genieten van het 

gelijke spel want Argon speelde 
een sterke wedstrijd en dat be-
taalde zich uit in drie doelpun-
ten op rij. Het werd nog heel 
even spannend maar uiteindelijk 
was Argon het betere team. Een 
mooie wedstrijd van twee goed 
voetballende ploegen die uitein-
delijk eindigde in een 5-4 over-
winning voor Argon. Knap ge-
daan boys, een goede reeks neer-
gezet met veel doelpunten, mooi 
samenspel en ongeslagen de 
kerstvakantie in.

FC De Bilt en Argon 
eindigt in remise
Mijdrecht - In de laatste wed-
strijd voor de winterstop moest 
Argon op bezoek bij de ploeg van 
Alain Hijman (ex-Argon) in de Bilt. 
Argon had de laatste wedstrijden 
minder goede uitslagen en deze 
wedstrijd was een mogelijkheid 
om met een beter gevoel de win-
terstop in te gaan.
Maar Argon begon slap aan de 
wedstrijd en na precies 1 mi-
nuut en 43 seconden keek het al 
tegen een 1-0 achterstand aan. 
Een voorzet van rechts werd door 
Koen van Dijk resoluut ingescho-
ten. Het duurde zo’n twintig mi-
nuten en toen kreeg Argon de 
wedstrijd onder controle, maar 
dat betekende niet dat FC De 
Bilt geen mogelijkheden kreeg 
want doelman Romero Antonioli 
moest enkele malen voorkomen 
dat de thuisploeg verder uit kon 
lopen. Argon was in die fase met 
de verre ingooien van Chris Daal 
gevaarlijk. 

Scoren
Gescoord werd er in minuut 28 
toen op aangeven van Ian Refos 
Ilias Latif met een kopbal de 1-1 
op het scorebord zette. Daarna 
kreeg Argon nog wel mogelijk-
heden maar de zuiverheid in de 
afwerking ontbrak ook in deze 
wedstrijd.
Een poging van Latif ging naast 
en even later ging een bal van de-
zelfde speler over. Bas Boelhou-
wer had geen geluk bij een kop-
bal omdat doelman Michel van 
Bruggen de bal tijdig onder con-
trole kreeg. Aan de andere kant 

moest de Argondoelman Anto-
nioli weer enkele knappe reddin-
gen verrichten.
De tweede helft had Argon het 
betere van het spel maar kon 
toch niet voorkomen dat FC De 
Bilt op momenten goede kansen 
kreeg. De eerst goede kans was 
echter voor Argon, op aangeven 
van Dylan Bergkamp kopte Ilias 
Latif goed in maar doelman Van 
Bruggen voorkwam in tweede in-
stantie een doelpunt. In die fase 
moest Chris Daal met een blessu-
re vervangen worden door Tygo 
Limburg. 

Ingrijpen
Daarna moest Antonioli twee 
maal achter elkaar ingrijpen, 
eerst bij een inzet van een me-
ter afstand en twee minuten later 
opnieuw. Ook keeper Van Brug-
gen moest zich onderscheiden na 
twee pogingen van Dylan Berg-
kamp, in beide situaties kwam 
hij als winnaar tevoorschijn. Een 
kwartier voor tijd leek Argon op 
voorsprong te komen toen Bas 
Boelhouwer hard inkopte, maar 
de paal kwam doelman Van Brug-
gen te hulp. In minuut 89 en in 
blessuretijd kreeg FC DE Bilt twee 
mogelijkheden om alsnog Argon 
op de knieën te krijgen maar An-
tonioli toonde, net als in voor-
gaande wedstrijden, zijn goede 
vorm.

Ter voorbereiding van de eerste 
competitiewedstijd tegen Huizen 
op 25 januari oefent Argon tegen 
FC Lisse, Aalsmeer en CSW.

Atlantis D1 schittert in 
Korfbal League
Mijdrecht - Zaterdag 14 decem-
ber was een drukke en belang-
rijke dag voor de spelers van At-
lantis D1 uit Mijdrecht. Rond 
het middaguur moest aange-
treden worden tegen het Hille-
gomse SDO. Bij winst zou Atlan-
tis als koploper de kerstvakan-
tie ingaan. De spelers begonnen 
goed aan de wedstrijd, maar de 
openingstre�er liet lang op zich 
wachten. Uiteindelijk nam de 
Mijdrechtse ploeg door een doel-
punt van Simon de voorsprong. 
De eerste helft verliep aanvallend 
wat moeizaam, waardoor SDO in 
de wedstrijd kon blijven. Via een 
doelpunten van Carice en Daniël 
werd met 3-0 gerust.
De tweede helft liet Atlantis zich 
verdedigend nogal de kaas van 
het brood eten. SDO kon terug-
komen tot 1 doelpunt verschil en 
het werd een bloedstollende slot-
fase. De aanval van Atlantis kon 
nog wel twee keer tot scoren ko-
men door elkaar goed uit te spe-
len. Mees en Daniël wisten de 
korf te vinden en daarmee werd 
de eindstand van 5-4 bepaald. De 
punten bleven in Mijdrecht en At-
lantis D1 kon zich opmaken voor 
het volgende evenement van 
de dag; de korfbal League wed-
strijd tussen Tempo 1 Klaverblad 
- Blauw Wit 1. De spelers en coa-
ches ontvingen namelijk een aan-
tal weken geleden een uitnodi-

ging om op te lopen bij het in-
troduceren van de spelers van 
Blauw-Wit. Met enthousiasme 
reisde Atlantis D1, inclusief coa-
ches, ouders, broertjes zusjes en 
vrienden af naar Alphen aan den 
Rijn. Na een hartelijke ontvangst 
en de nodige instructies kon be-
gonnen worden. Licht uit, spot 
aan, muziek, een heuse zaalspea-
ker en de spelers werden voor-
gesteld aan het publiek. De sfeer 
was super en de kinderen van At-
lantis D1 werden als echte korf-
balhelden onthaald, samen met 
de topspelers van de Amster-
damse ploeg. De wedstrijd kon 
beginnen. Tempo bleef knap bij 
en maakte het Blauw Wit erg las-
tig. De Alphense ploeg was erop 
gebrand de eerste punten in de 
League veilig te stellen. Na een 
spannende eindfase waarin bei-
de ploegen op voorsprong kwa-
men, trok Tempo aan het langste 
eind. De punten werden gevierd 
als een echt kampioenschap! At-
lantis D1 mocht nog op de foto 
met de winnaars van de avond 
en hiermee werd een geweldige 
avond afgesloten. Met dank aan 
Tempo voor de gastvrijheid; ie-
dereen vond het erg leuk!
Atlantis D1 mag nu genieten van 
een welverdiende kerstvakantie 
en staat op zaterdag 11 januari 
weer klaar voor het uitduel tegen 
Madjoe. Tot dan!





22 18 december 2019

Regio - De voorlaatste wedstrijd 
van de Amsterdamse Cross Com-
petitie (ACC) werd verreden bij 
ZWC DTS in Wijdewormer. Bij DTS 
is het altijd ‘aanmodderen’ tijdens 
het veldrijden. En ook dit jaar 
was er door de overvloedige re-
genval voorafgaand aan de wed-
strijddag weer heel veel mod-
der op het parcours en had het 
materiaal veel te lijden.  Er de-
den weer heel wat UWTC talen-
ten mee aan de wedstrijd. Bij de 
jeugd A reed Morgan Hartveldt 
naar zijn zoveelste podiumplaats 
toe, ditmaal werd hij derde. Mor-
gan vond het rondje wat saai en 
de motivatie was daardoor van-
daag wat minder. Maar zijn voor-
sprong in de competitie is ruim 
en de eindoverwinning kan hem 
eigenlijk al niet meer ontgaan. Bij 
de B jeugd reed Jytte Timmer-
man weer een goede wedstrijd. 
Voor Jytte geldt hoe meer mod-
der, hoe beter zij rijdt en hoe leu-
ker ze het vindt en dat liet ze zien. 
Na een goede start, een mindere 
tussenronde en een prima laatste 
ronde eindigde zij op een keu-
rige 8ste plek. Jari Buskermolen 
en Sem Amelink reden bij de C 
jeugd. Jari had een matige start 
en het was daardoor een uitste-
kende prestatie dat hij nog 16de 
werd. Sem reed een regelmatige 
wedstrijd,  had nog even pech dat 

door de harde wind een afzetlint 
tussen zijn spaken waaide, maar 
werd keurig 10de. Bij de nieuwe-
lingen zat Lars Hopman vanaf het 
begin van de wedstrijd al niet lek-
ker in de koers en had het zwaar. 
Na de eerste doorkomst reed hij 
in een groepje voor plek 10. He-
laas kon Lars net niet volgen. De 
nr’s 10 en 11 bleven in wel zicht, 
maar hij kon er niet meer bij ko-
men. 12e plek in een zware koers. 

Uitslagen overige UWTC leden: 
45-: 
- 17 Sven Buskermolen

45+: 
- 17 Wilfred Zijerveld,
- 21 Frank Jansen
- dnf Wilfried Burgmeijer 

Dames: 
- 10 Diana Kuijpers 

En volgende week zondag (22 
december) wordt de �nale wed-
strijd van de ACC bij UWTC verre-
den. Rondom sportpark de Rand-
hoorn en de bmx baan zullen 
ruim 200 deelnemers in actie te 
zien zijn. Publiek is van harte wel-
kom. Starttijden: 10.00 uur: jeugd 
A en jeugd B. 10.45 uur: jeugd C, 
nieuwelingen en dames. 11.30 
uur: heren 45+. 12.30 uur: heren 
45-

Clubcrosscompetitie UWTC 15 
december
uitslag 40-: 
- 1 Gerben vd Knaap
- 2 Lars Wiebes
- dnf Michael v Meerland
uitslag 40+: 
- 1 Frans v Heteren
- 2 Maarten de Jong
- 3 Peter Wiebes
- 4 Gerard de Veer
- 5 Robert Wiebes
- 6 Bart v Montfoort
- 7 Wil Gieling
- 8 Rene Wiebes
- 9 Gijs Kostman
- 10 Leen Blom
 
jeugd: 
1 Sophie Mastenbroek
 
De volgende clubcross compe-
titie is op zondag 27 december. 
 
Veldrit Nijverdal
In Nijverdal werd Elleke Claessen 
6e. Tommy Oude Elferink reed 
naar een mooie tweede plaats 
bij de amateurs. Ook Bas de Bruin 
reed een sterke koers maar hij 
verspeelde zijn vierde plaats 
toen hij in de laatste fase van de 
wedstrijd zijn voorwiel aan gort 
sprong op een boomstam. Men-
no had het wat lastiger vandaag, 
hij werd 27e in het combiklasse-
ment.

Amsterdamse Cross 
Competitie nadert de 
ontknopping








