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je kuNt het Zo gek Niet BedeNkeN of het is Mogelijk

Nieuwe desigNtreNds geveN eeN positief gevoel

Kleuren van
optimisme

Durf met kleur te
spelen in je tuin

de komende jaren zien we in ons interieur vooral kleuren die optimisme uitstralen. de designers reageren met de nieuwste kleurentrends vooral op de crisis van de afgelopen jaren.

een stukje gras, een paar groene planten, bloeiende bomen en mooie
bloemen. tuinen zien er met al haar planten vaak al vrolijk uit. een
nieuwe trend is om een stap verder te gaan en nog meer kleur te bekennen in je tuin.

“Mensen zijn toe aan het positieve en hebben ruimte nodig om tot
zichzelf te komen”, zegt Fabienne Bruyninckx, kleurontwerper van
Sigma Coatings. “Dat zie je terug in
materialen, ontwerpen en kleuren.”
De kleurexperts van diverse internationale merken komen ieder jaar
samen om de trends op het gebied
van productdesign, architectuur en
interieur te analyseren en te vertalen naar nieuwe trends. Deze laten een duidelijke reactie zien op de
economische crisis en de digitalisering van de samenleving.
De belangrijkste trends zijn gerelateerd aan optimisme en levens-

lust. Vrolijkheid, durf en persoonlijke expressiviteit voeren de boventoon. Het kleurenpalet dat hierbij
hoort, bestaat uit intense rode en
blauwe kleuren, oranje, aqua, geel
en enkele warme aardkleuren om
al deze accentkleuren te temperen.
Ook de trend ‘nieuwe energie’ is
een duidelijke reactie op de huidige
tijdsgeest. Mensen willen woningen
met licht en ruimte om tot rust te
komen en samen te zijn met vrienden en familie. Nieuwe materialen
en verrassende kleuren geven hierbij energie. Denk aan zachte pastels, zowel helder als vergrijsd, maar
ook aan koele en warme tinten met
meer verzadiging en helderheid.

Een interieur met heldere kleuren zorgt voor nieuwe energie.
foto: sigma Coatings

Dat biedt nieuwe kansen voor de
creatievelingen onder ons. Je kunt
het zo gek niet bedenken of het is
mogelijk. Veel winkelketens en tuincentra springen hier op in met grappige en kleurige producten in nieuwe kleuren. Vredig groen, spetterend rood, rustgevend blauw of
stralend geel. Het mag allemaal. Het
is juist leuk om te experimenteren
met kleurrijke meubels en acces-

soires. Deze producten zorgen voor
nieuwe vrolijkheid in je tuin, woning of op het balkon. Want ook als
je in de stad woont, kun je met deze nieuwe trend aan de slag. Creëer
bijvoorbeeld met groene meubelen
en accessoires een groene oase op
het balkon. Combineer met bloempotten, stoelen, tafels. Zet ze op de
grond of hang ze op. Wees creatief.
Succes verzekerd.

Het is leuk om kleurrijk te experimenteren.
foto’s: ikea

Met zonwering bespaar je energie en krijgt je een stuk comfort.
foto’s: harol
ZoNweriNg houdt het huis lekker koel

Wapen je tegen
warme zomers
Niets zo zalig als een lange, warme zomer! Maar hoe hou je het binnen lekker koel, zonder fortuinen te besteden aan airco of actieve
koeling? de nieuwe generatie zonwering biedt de oplossing.
Met zonneschermen of screens bespaar je energie en creëer je een
stuk comfort. Daarbij zijn de nieuwste modellen echte sfeermakers,
met in het zonnescherm geïntegreerde ledverlichting, voor zwoele
zomeravonden op het terras.
Steeds meer mensen kiezen voor
zonwering. Ze kunnen worden geplaatst in een nieuwe woning, maar
ook tijdens een renovatie. Want bij
het bouwen en verbouwen draait
tegenwoordig alles om energiebeheer. Onze zomers worden war-

mer, de woning krijgt te maken met
oververhitting en zonwering maakt
daarom integraal deel uit van een
energiezuinige woning. Nieuwe innovaties zorgen voor steeds betere
thermische en akoestische isolatie.
Vooral screens passen in deze gedachte. Ze zijn goed toe te passen
bij bestaande ramen. Het aardige is
dat ze onzichtbaar in de spouw verborgen kunnen worden. Zonder invloed te hebben op het pleister- of
schilderwerk. Opvallend handig is
een clipsysteem om eventueel een
hor te plaatsen.
Nieuwe douCheproduCteN overtuigeN door eeNvoud

struikeN haleN de Natuur Naar je toe

Genieten van
vrolijke vlinders

Huiselijkheid
in de badkamer

in de zomer kun je met een beetje geluk vaak tot ’s avonds laat buiten zijn. de tuin staat volop in bloei en veel bloemen geven prettige
geuren. een plant die eigenlijk niet mag ontbreken in de zomertuin
is de vlinderstruik.
Met die plant geniet je namelijk niet kunt kijken! Doordat de vlinderalleen van indrukwekkende bloem- struik bloeit vanaf de nazomer is de
trossen, maar ook van... vlinders! De maand juli een uitstekende periode
vlinderstruik (Buddleja) is een beto- om de struik te planten. Zet de plant
verende verschijning met opvallen- op een zonnige plekje en geef dede bloemtrossen, die per soort vari- ze vervolgens flink water. Zo zorg je
eren qua kleur. Zo zijn er witte, roze, ervoor dat de struik snel ‘aanslaat’.
blauwe, lila, dieppaarse en purper- Ook tijdens de bloei hebben ze rerode vlinderstruiken. De bijzonde- gelmatig water nodig, dat je aanvult
re bloemtrossen en doordringende met plantenvoeding. De beloning is
geur hebben een enorme aantrek- een extra rijke bloei! Tip: Door uitkingskracht op vlinders.
gebloeide bloemen weg te knippen
De vlinders doen zich tegoed aan stimuleer je de plant om langer door
de nectar. Een boeiend schouw- te bloeien.
spel waar je haast eindeloos naar

de grenzen tussen verschillende ruimtes in huis zullen meer en meer
vervagen. Zelfs de douche gaat de komende jaren meer huiselijkheid
uitstralen. dat voorspellen de designers.

De maand juli is een geschikt om de vlinderstruik te planten.
foto: pokon

Dat de badkamer aan verandering
onderhevig is, merkten we de afgelopen jaren al. Deze ontwikkeling lijkt niet te stoppen. Wat opvalt
is dat tegenwoordig alles om eenvoud draait.
Tijdens de laatste designerbeurzen
in binnen- en buitenland werden
de nieuwe trends gepresenteerd.
Op elegante wijze werd de aandacht gelegd op de verborgen esthetiek van technologie. Leidingen,
verbindingen, kranen en fittingen
worden zichtbaar omgezet in een
sfeervol designobject. Zo ontstond
Stijlvolle vloerkleden maken de ruimte spannender.
foto’s: kwantum
ZaChte oNdergroNd Maakt de wooNruiMte geZelliger

Vloerkleed
bepaalt sfeer
vloerkleden zijn essentieel voor een sfeervolle woonkamer. ook bekend als tapijt of karpet, heeft het vloerkleed meerdere functies in
het interieur. Behalve dat het een zachtere ondergrond is voor je voeten, maakt het vloerkleed de woonruimte gezelliger.
Je markeert er als het ware een
bepaalde plek mee, die contrasteert met de rest van de woonkamer. Vaak is dat het gedeelte waar
je graag gezellig met elkaar voor de
televisie zit.
Het vloerkleed is bijna altijd de finishing touch in huis. Ongeacht de
vloer. De terugkeer van het vloerkleed in huis, is in volle gang.
Steeds meer mensen kiezen voor
een kleed. De keuze is groot. De
nieuwe collecties zijn uitgevoerd in
verschillende materialen en voor elk
interieur beschikbaar.

Prachtige vloerkleden met een natuurlijke look zorgen voor rust en
balans. Een grijs katoenen patchwork vloerkleed is een verrassende
variant. Kleurrijke gestreepte vloerkleden geven een Zuid-Amerikaans
tintje aan het interieur. Als vrolijke afwisseling zorgen kleine ronde vloerkleden in diverse kleuren en
patronen voor een speels effect.
Een vloerkleed bepaalt als het ware
de uitstraling en sfeer van je kamer.
En je kunt gerust voor een kleurrijke
uitvoering gaan. Dat maakt de ruimte spannender.

uit een eenvoudige trechter een bijzondere hoofddouche. Het moderne design van Axor viel tijdens de
beurs in Duitsland in de smaak. Deze is geïnspireerd op de vorm van
een lampenkap en staat voor meer
huiselijkheid en sfeer in de badkamer. De combinatie van licht en water geeft de douche een bijzondere zinnenprikkelende dimensie. De
nieuwe doucheproducten laten zoals gezegd de gebruikelijke grenzen tussen ruimtes verdwijnen en
kunnen eenvoudig met al aanwezige douche- en badkamerproducten
gecombineerd worden.

Leidingen, verbindingen en kranen worden omgezet in een designobject.
foto’s: axor
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Print je eigen foto oP een groot Paneel
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nieuW bedlinnen geïnsPireerd oP art-decostijl

Houten kunst
aan de wand

Slaapkamer met
een royaal tintje

We schenken graag aandacht aan ons interieur. Het valt niet altijd
mee om origineel voor de dag te komen. Wil je eens iets heel anders?
Kies dan voor hout!

sober en tijdloos, zonder een accent glamour te vergeten. dat kan
gezegd worden van de nieuwe collecties bedlinnen. deze zijn geïnspireerd op de art-decostijl. Met een gouden glans en een satijnzacht comfort.

Het printen van foto’s op houten panelen is helemaal trendy. In Amerika wordt al jaren geprint op hout
en deze trend is in een sneltreinvaart ook naar Nederland gekomen.
Begrijpelijk. Met hout breng je een
stuk karakter in de woning. We kiezen niet voor niks steeds vaker voor
houten meubelen of vloeren.
Nu mag je dus een stap verder gaan
en ook hout aan de wand hangen.
Hout zorgt voor sfeer en warmte.
Het aardige aan printen op hout is
dat foto’s door de robuuste ondergrond beter tot hun recht komen.

Ze spreken meer tot de verbeelding
dan de traditionele foto’s op canvas.
Het printen op hout heeft inmiddels zo’n vlucht genomen dat je
niet meer alleen houten decowanden kunt laten beprinten, maar ook
speelgoedkisten, wijnkisten, dienbladen, fietskisten of picknicktafels
en salontafels. Niets is meer onmogelijk. Zeker niet als je voor ambachtelijke productie kiest. Geef je
op deze manier je eigen foto’s een
nieuwe leven, dan scoor je met jouw
kunstwerken in de huiskamer. Genieten!

Hout geeft karakter aan de woonkamer.
foto: Printjehout.nl

We verblijven steeds langer in de
slaapkamer. Het is een verlengstuk van de huiskamer geworden.
Om rustig een boek te lezen of gezellig een goede film te bekijken.
De slaapkamer is uitgegroeid tot
de relaxruimte bij uitstek. Dat betekent dat we meer aandacht mogen schenken aan uitstraling en
sfeer. En dus ook aan het bedlinnen.
Dat moet comfortabel zijn, maar er
vooral ook trendy uitzien.
De nieuwe collecties bedlinnen blij-

ven trouw aan de nuchtere stijl van
de afgelopen jaren. Ze stralen in al
hun eenvoud luxe uit. Met een simpel gouden lijnenspel geef je jouw
slaapkamer al een royaal tintje.
Vaak wordt dit gedaan met verfijnd
borduurwerk, wat de prinselijke uitstraling ten goede komt. Bij bedlinnen draait het nog altijd om het gevoel. Je moet je er lekker in voelen.
Dat speciale gevoel creëer je met
mooie stoffen, maar ook door een
uitgekiend kleurenspel te kiezen.

De trend: sober en tijdloos, met een beetje glamour.
foto’s: Mirabel slabbinck

Geniet van een onkruidvrij gazon.
foto’s: Pokon
ga Het gevecHt Met Mos aan en strooi KalK

Het geheim van
een groen gazon
in de zomer willen we genieten van een groen gazon. om op te spelen, lekker te luieren of om gewoon naar te kijken. dat betekent dat
je aan de slag moet.
Veel gazons hebben last van mos.
Daar is prima wat aan te doen als
je de juiste maatregelen neemt. Tuinieren is namelijk vooruitzien. Vanaf het vroege voorjaar, als de temperatuur wat aangenamer wordt,
gaat het gras groeien. Ligt een gazon in de schaduw van bomen en
struiken, dan is de kans op mosvorming groot.
Dit gebeurt ook als het gras niet vitaal genoeg is om mosgroei te overtreffen. Pak mos aan door vroeg in
het jaar kalk te strooien of gebruik
speciale meststof tegen mos. Je ziet
dan vaak binnen een week al resultaat. Als het gras snel groeit, is het
de tijd voor extra voeding. Hoe beter

de conditie van het gras des te kleiner de kans op onkruid.
Heeft het gazon in de zomer toch
nog wat last van onkruid, dan kan
dit probleem binnen een week verholpen worden met een goede onkruidbestrijder. Ook in de zomer
groeit gras snel en is voeding zeker
geen overbodige luxe. Het strooien
van gazonmest is in deze periode
een absolute must. Het is het beste om de grasmat ‘eten te geven’ bij
bewolkt en wat regenachtig weer.
De meest ideale tijd voor dit klusje,
is tegen de avond, want dan schijnt
de zon niet meer zo fel. Regent het
niet? Zet dan na het strooien een
tijdje de tuinsproeier aan.

Met Kussens sPeel je voloP Met Kleur

gordijnen laten je sPelen Met binnenvallend daglicHt

Breng warmte
en rust in huis

Meer textiel
in het interieur

Met gordijnen breng je rust, warmte en intimiteit in huis. door te spelen met binnenvallend daglicht, leg je de basis voor lichte en prettige
leefruimtes, die elk hun eigen specifieke sfeer hebben.

Het interieur maakt zich op voor een opvallende terugkeer van textiel. vooral de vraag naar kussens, in alle soorten, maten en kleuren,
neemt opvallend toe.

Gordijnen vervullen een hoofdrol in
het bepalen van sfeer in huis. Daarom komen veel ontwerpers regelmatig met nieuwe collecties. Belangrijk is dat je in iedere ruimte
voor een goede kleurenbalans kiest.
Gordijnen zijn namelijk beeldbepalend. Een afgewogen keuze zorgt
voor evenwicht. Of het nu gaat om
de woon-, werk- of slaapkamer.
Opvallend is dat gordijnen steeds
vaker kant-en-klaar verkrijgbaar
zijn. Ideaal voor als er weinig tijd
is om stoffen uit te zoeken, maten op te nemen en te wachten tot-

Met textiel geef je een gevoel aan
het interieur. Vooral als jouw interieur is ingericht met basiskleuren, maak je met kussens een mooi
statement. En dan hebben we het
niet over traditionele modellen in
standaard effen kleuren. Nee, het is
vele fraaier om voor kussens te kiezen in uitgesproken designs en opvallende kleuren. Ze geven je interieur een exclusieve touch en zorgen
voor een stuk inspiratie voor de bewoner en bezoeker.
Steeds meer specialisten richten
zich alleen nog maar op kussens.

dat ze eindelijk klaar zijn. Kant-enklaar gordijnen zijn in de basis geschikt voor elke ruimte en elk interieur. Wel moet je goed kijken naar
materialen, kleuren en dessins. Het
aanbod is groot.
Verder moet je de functie van gordijnen voor ogen houden. Gordijnen
kun je gebruiken om sfeer te bepalen, maar ook om ruimtes te verduisteren. De keuze die je maakt,
heeft effect op de uitstraling en
functionaliteit. Want misschien wil
je alleen maar vitrage voor de sfeer
en inkijk?

Gordijnen vervullen een hoofdrol in het bepalen van sfeer in huis.
foto: Kwantum

De keukens zijn tegenwoordig van alle gemakken voorzien.
foto’s: culimaat
ruiMtelijK effect door zWevende tafel

Keuken moet
spannend zijn
de tijd dat we de keuken alleen voor een maaltijd gebruikten, ligt ver
achter ons. Het is een volwaardige leefplek in huis geworden. dat
betekent dat we steeds meer aandacht schenken aan het ‘uiterlijk’
van de keuken.
Producenten springen er massaal
op in en komen met verrassende,
nieuwe ontwerpen in allerlei stijlen. De keuken leent zich bij uitstek voor een spannend lijnenspel
en een combinatie van materialen.
Hierdoor ontstaat er een uitgebalanceerde keuken.
Natuurlijk is er veel aandacht voor
de fijne details. Want die maken het
verschil. Zoals bij de keuken van
Culimaat. De speciale aansluiting,
die het werkblad met het tafelblad
verbindt, is vervaardigd uit het materiaal corian. Door middel van een
speciale constructie zweeft het tafelblad, zonder onderstel of poot. Dit
geeft een ruimtelijk effect. Heel fraai

zijn de verzonken bedieningsknoppen van de kookplaat, die niet uitsteken aan de zijkant van de keuken, maar onzichtbaar in het werkblad zijn verwerkt. De geïntegreerde
inbouw van de kookplaat, de afwerking van het blad en fronten en de
bijzondere handgrepen vormen één
geheel met dit moderne ontwerp.
Tip: overweeg je een nieuwe keuken
aan te schaffen, dan moet je zeker
aandacht schenken aan apparaten.
De moderne keuken is van alle gemakken voorzien. Naast een koelkast en magnetronoven, kun je een
wijnklimaatkast en tv-kast overwegen.

Hierdoor groeit het aanbod in allerlei stijlen. Van moderne uitvoeringen voor een strak interieur of vintage stoffen, breipatronen en vijftiger design voor wat meer retro inrichtingen. Het is grappig om de designs van de kussens terug te laten komen in andere textielelementen. Daarbij laat je natuurlijk jouw
eigen creativiteit de vrije loop. Een
kussen hoeft overigens niet specifiek op een bank of stoel te liggen.
In de hoek in een kamer of op een
tafeltje worden het pas echte stijlelementen. Probeer gerust eens uit!

Met textiel geef je een gevoel aan het interieur.
foto’s: de kussenwinkel.nl
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Tandprothetische praktijk
Sneeuwloper al 20 jaar een begrip
Wilnis- Waar het bericht ineens
vandaan komt dat de Tandprothetische Praktijk van Ruud Sneeuwloper in de Raadhuisstraat ermee
zou stoppen is onbekend. De praktijk blijkt in het aanmeten en maken
van tand- en gebitsprothesen voor
een breed scala aan klanten actiever te zijn dan ooit. Sterker nog, er
is zelfs een opvolger die op termijn
de praktijk zal gaan voortzetten. Dat
is Aram, de zoon van Ruud en Ditty Sneeuwloper, die al jarenlang zelf
ook tandprotheticus is met een eigen vestiging in Hoofddorp. Zie de
website
www.tppsneeuwloper.nl.
Daar staat voor belangstellenden
heel veel informatie op over tanden gebitsprothesen, behandelingen,
aanmeten van gebitsprothesen, mogelijkheden, vergoeding van kosten
enzovoort. Daar lift tandprotheticus
Ruud Sneeuwloper in feite op mee,
want in zijn praktijk verloopt het niet
anders natuurlijk. Kortom, de prak-

tijk van Sneeuwloper in Wilnis is
nog volop in de running.
Ruud Sneeuwloper is een specialist pur sang op zijn gebied en zit
al ruim veertig jaar in het vak. Zijn
praktijk in Wilnis is al meer dan
twintig jaar een begrip in de regio
en zelfs daar buiten. Veel toeloop
is in de loop der tijd ontstaan door
mond op mond reclame. De praktijk kent veel patiënten en/of klanten die een gebitsprothese (nodig)
hebben, een aanpassing willen en/
of nazorg behoeven. Tandprothetische Praktijk Wilnis is een geheel
zelfstandig draaiende eenheid met
een wachtkamer, behandelkamer
en een compleet laboratorium. Alle
protheses worden in eigen beheer
in het laboratorium gemaakt. Er
wordt voor eventuele verwijzing samengewerkt met tandartsen, kaakchirurgen en implantologen (die de
implantaten maken en in de kaak

plaatsen). Degenen die al een gebitsprothese hebben kunnen zonder tussenkomst van een tandarts of andere medisch specialist
bij Sneeuwloper een afspraak maken voor informatie, advies, vervanging of reparatie van hun prothese.
Maar ook voor beoordeling van de
huidige gebitsprothese, een noodprothese, een gedeeltelijke gebitsprothese, een vaste gebitsprothese
op basis van implantaten, een nieuwe voering in de huidige prothese
alsook voor knarsbitjes en mondbeschermers. Protheses zijn complete
en verfijnde stukjes maatwerk voor
in de mond waarbij de kleur van de
prothese aangepast wordt aan het
echte tandvlees.
Ook kunsttanden en kiezen zijn er
in diverse uitvoeringen en kleuren,
eveneens aangepast aan de wens
maar ook aan de uitstraling van de
drager. (‘hagelwit’ of toch maar wat
’natuurlijker’...).

Protheticus of technicus?
Wie of wat is een tandprotheticus? “Voordat je tandprotheticus
kan worden moet je eerst een studie van vier jaar voor tandtechnicus volgen. Daarna ga je je specialiseren als een tandprotheticus. Dat
duurt ook nog eens vier jaar. Die
mag daarna zelfstandig in de mond
werken. Maar boren, slijpen, tanden
of kiezen trekken enzovoort hoort
daar niet bij en is niet toegestaan.
Dat is het gebied van de tandarts.
Net zoals het plaatsen van kronen
en bruggen en niet te vergeten implantaten die zij soms zelf ook kunnen aanbrengen. Dat doen wij dus
niet. Wij verwijzen mensen naar de
implantoloog. Ons specialisme beperkt zich tot het maken van alles wat uitneembaar is in de mond.
Daar behoren ook de protheses bij
die op de implantaten worden ‘geklikt’. Feitelijk gaat het bij de totale gebitsprotheses om ‘onbetande
kaken’.
Omdat wij contracten hebben met
zorgverzekeraars declareren wij
ook zelfstandig. Dus zonder tussenkomst van de tandarts,” legt Ruud
geduldig maar in korte bewoordingen uit. Bij de vestiging van Aram
Sneeuwloper is Sven van Es in opleiding voor het vak. Ditty fungeert
als ‘back-up’ en onderhoudt naast
het administratieve gedeelte de
contacten met patiënten, specialisten, tandartsen, mondhygiënisten, ziekenhuizen en zorgverzekeraars. “We proberen zo laagdrempelig mogelijk te werken en te ‘ontzorgen’, zodat patiënten en klanten
het plezierig vinden hier behandeld
te worden. We beschikken over een
goed geoutilleerd en geavanceerd
laboratorium waar gebitsprotheses
op maat worden gemaakt van de
modernste materialen. Alle behandelingen zijn bij ons nagenoeg pijnloos,” aldus Ruud Sneeuwloper die
hoopt nog jarenlang met zijn praktijk mensen te kunnen voorzien van
kwalitatief hoogwaardige en prettig
functionerende gebitsprotheses.

IVN-lezing ‘De Spreeuw’
Regio - Wie kent niet het gezellige
gekwetter van spreeuwengroepen
in de herfst die je lijsterbes komen
plunderen? Steeds minder mensen
helaas. Want al behoort de spreeuw
tot de meest algemene soorten
ter wereld, in Nederland neemt de
soort sterk in aantal af.
De precieze oorzaken van de achteruitgang zijn nog niet bekend.
Mede daarom is 2014 uitgeroepen
tot het Jaar van de Spreeuw. De vogelwerkgroep van IVN De Ronde
Venen & Uithoorn besteedt dit jaar
dan ook extra aandacht aan deze
vogel. Zo is er op dinsdag 1 april een
lezing door een van de werkgroepleden, Ad van Uchelen. Ad volgt de
spreeuw al jaren van nabij met nestkasten bij zijn huis. De werkgroep
plaatst dit jaar een twintigtal nestkasten voor spreeuwen bij leden die
deze nesten ook gaan monitoren.
De lezing vindt plaats in NME-centrum De Woudreus, Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis. De lezing begint

om 20.00 u (zaal open vanaf 19.45 u)
en de toegang is gratis. Voor meer
informatie kunt u bellen naar 0172407054.
De spreeuw is een vogel die al eeuwenlang onder de mensen leeft en
met hen verbonden is. Spreeuwenpotten gebruiken om spreeuwen te
vangen voor spreeuwensoep kan al
jaren niet meer want de spreeuwenstand gaat vanaf eind jaren zeventig achteruit. Daardoor resteert momenteel minder dan 40% van de
populatie van medio jaren tachtig.
Vóór 1990 kende Nederland nog 1,3
miljoen exemplaren. In 2008 was dat
aantal gedaald tot 600.000. De terugloop wordt geweten aan het verdwijnen van weilanden en de verdroging van het grasland door het
bodembeheer. Feit is ook dat het
in omringende landen slecht gaat
met de spreeuw. Wilt u meer weten
over hoe de spreeuw leeft, hoe hij zo
mooi kan zingen of waar ze nestelen, kom dan op 1 april naar Ad van
Uchelen luisteren.

Tandprothetische
Praktijk
H.R.
Sneeuwloper, Raadhuisstraat 13,
3648 AR Wilnis. Tel. 0297-285056.
nukaart hebben we voor het gemak
ook maar alle dranken opgenomen
die wij hier schenken. Er is tevens
een wisselende lunchkaart. Als het
warmer weer wordt gaat het terras
ook weer open. Liefhebbers kunnen
dan ook buiten onder de luifel een
drankje drinken en een hapje eten.”

‘Het Rechthuis, eten en
drinken’ heropend
Mijdrecht - Het bekende dorpscafé Het Rechthuis, dat oorspronkelijk
dateert van 1902, heeft intern een
verbouwing ondergaan en daardoor
een ander aanzien gekregen.
Een deel van het cafégedeelte is
omgetoverd tot een gezellige eetgelegenheid met een open keuken,
waar 28 gasten in een knusse sfeer
een hapje kunnen eten. De traditionele en kenmerken bar is echter
onveranderd gebleven en sluit mooi
aan bij het nieuwe eetgedeelte. Aan
de bar kan men trouwens ook een
hapje bestellen; dan zou je die tot
de ‘extra eterens’ kunne rekenen en
dat zijn er dan twaalf. De naam is
eveneens veranderd. Dat is nu ‘Het

Rechthuis, eten en drinken’ geworden, waardoor het nu ook als een
‘eetcafé’ kan worden aangemerkt.
“Maar zonder een echte concurrent
te zijn van de restaurants hier in de
buurt. Wij hebben alleen maar ingehaakt op de vraag van ons gasten
of zij hier tussentijd en na de middagborrel een hapje kunnen blijven eten zonder de deur uit te hoeven. Daar hebben we aan voldaan,”
vertelt eigenaar Gerrit Verweij. “Wij
hebben geen restaurantaspiraties,
want het blijft ook een gezellig café waar je en passant kunt genieten van bekende en populaire Hollandse maaltijden. Simpel maar wel
goed. Er is een complete menukaart
ontwikkeld met smakelijke voorge-

rechten, een aantal heerlijke hoofdgerechten en lekkere desserts. Alles in de trant van een ‘hapje’, dus
niet copieus. Het zijn voor iedereen toegankelijke gerechten én van
goede kwaliteit tegen aantrekkelijke prijzen. Ik denk dat de meeste
van onze gasten er hun vingers bij
zullen aflikken. We hebben hiervoor
twee koks in dienst die telkens voor
een paar fijne dagspecialiteiten zorgen. Dat zijn gevarieerde gerechten
waarbij zij te kennen hebben gegeven op z’n tijd ook met seizoen- en
streekgebonden producten te gaan
werken. Om dit mogelijk te maken is
er stevig geïnvesteerd in een geheel
nieuw geïnstalleerde keuken die
een open karakter heeft. In de me-

Trefpunt
Gerrit zegt heel blij en tevreden te
zijn met het resultaat. Hij is ruim
veertien dagen gesloten geweest
om deze ‘renovatie’ te kunnen laten
uitvoeren. Dat is voornamelijk door
locale aannemers en bedrijven gedaan. Dinsdag 25 maart kon hij de
deur van zijn etablissement weer
openen voor zijn trouwe vaste gasten, maar hij hoopt ook op nieuwe
bezoekers en passanten die door
nieuwsgierigheid gedreven de zaak
eens binnenstappen. Het vernieuwde interieur kenmerkt zich door een
sober maar degelijk aanzien in een
kleurstelling en uitvoering die past
bij de ambiance. Samen met de originele houten vloer voorziet het in
een beleving van een ‘bruin eetcafé. Bij de ingang is een wandje geplaatst met een glazen scherm
waarop het logo van Het Rechthuis
staat afgebeeld. Het heeft tot doel
een scheidingsvlak te vormen met
de entree en de toiletten. Bovendien
draagt het bij aan het behoud van
het intieme karakter van de ruimte.
Al met al blijft de locatie een vertrouwde omgeving voor regelmatige
bezoekers en zij die dat nog moeten ervaren. Daarbij kan men bovendien genieten van een ruimer
aanbod in de vorm van culinaire geneugten. Gerrit Verweij ziet zijn vernieuwde Rechthuis als een trefpunt
waar men elkaar in een ongedwongen en knusse sfeer kan ontmoeten
en zich thuis kan voelen. Het is de
moeite waard om er eens binnen te
stappen en uzelf daarvan te overtuigen. Niet in de laatste plaats om er
een hapje te gaan eten als u toch al
van plan was er een ‘pikketanissie’
te nemen...

Leven zonder geluidsoverlast
Regio - Schouten Spanplafond verbetert de akoestiek
in elke ruimte. Last van een hinderlijke galm in kantoor
of woning? Schouten Spanplafonds heeft de oplossing.
Moderne interieurs zijn vaak uitgevoerd met harde materialen. Harde vloeren en wanden, geen gordijnen, et
cetera. Deze interieurs hebben dan ook vaak last van
zeer hinderlijke galm. De kern van onze oplossing ligt
in de unieke combinatie van een geluiddempend, naadloos, akoestisch spanplafond. Het akoestische spanplafond van Schouten is een micro geperforeerd spanplafond. Door het toepassen van een akoestisch spanplafond van Schouten is het mogelijk om op een eenvoudige wijze de akoestiek in elke ruimte enorm te verbeteren. Hierbij houdt de klant de voordelen van een super
strak spanplafond. Kom naar de plafondshow op zaterdag 5 en zondag 6 april van 10.00 tot 16.00 uur. Plafondvakbedrijf Schouten is te vinden aan de Dorpsstraat 82
in Nibbixwoud. Telefoon: 0229-571391.

Swingend concert
brassband Concordia
Vinkeveen - Zaterdag 22 maart
luidde brassband Concordia het
voorjaar in met heel swingend concert.
De avond werd geopend door de
blokfluiters onder leiding van Bernadette de Bree die een aantal vrolijke melodietjes speelden, waarna ze samen met het leerlingenorkest o.l.v. Stephan Koppelaar ook
nog drie liedjes speelden. Het leerlingenorkest liet zich daarna luid
en duidelijk horen met een aantal
nummers uit ‘Crazy Animals’, waarin
een leeuw, een sprinkhaan en een
neushoorn op grappige wijze te horen waren.
Het grote orkest, gekleed in hun
nieuwe uniform, opende het concert met het korte maar krachtige
werk ‘Campus Intrada’ van Jacob
de Haan, waarna het tweede werk
‘Arkansas’, ook van Jacob de haan,
werd gespeeld. Dit is een groot concertwerk bestaande uit drie delen,
gebaseerd op een bekende volksmelodie uit Arkansas. Door de drie
delen heen waren prachtige solo’s
te horen in de euphoniums, hoorns,
cornetten en de flugel. De krachtige afsluiting van dit driedelige werk
maakte het tot een meesterstuk.
Om vast een voorproefje te geven

van het genre na de pauze sloot
Concordia af met de ‘Långstrump
Samba’, een swingende samba versie van het bekende Pippi Langkous. Na de pauze was de opstelling van de band veranderd in een
heuse Big Bandopstelling en kwamen de leden groep voor groep op
de melodie van het stuk ‘Joy, Peace
and happiness’ te spelen. Daarna kwam het nummer ‘Light Walk’,
een gaaf Big Band nummer, met
in het midden een geweldige solo
op de flugel gespeeld door Eveline
van der Horst. Om even wat rust in
te bouwen speelde de band ‘Hymn
for Diana’, ter herinnering aan Diana Spencer Princess of Wales , die
door een dodelijk ongeval om het
leven kwam. Daarna was het weer
tijd om te swingen op de nummers
‘Gonna Fly now’, uit de film Rocky
en ’Manhattan Skyline’ uit de film
Saterday night fever. Nadat eerst
de jarige Ad Langelaar in het zonnetje was gezet werd het concert
spetterend afgesloten met ‘Samba
de Janeiro’, een nummer dat dit jaar
met de WK in Brazilië waarschijnlijk
nog veel te horen zal zijn. De brassband kreeg na afloop een daverend
applaus, wat een kroon was op deze geslaagde avond!

Nieuwe winnaar
Slimness Mijdrecht!
Mijdrecht - Afvallen doe je bij
Slimness Mijdrecht. Hier is Anja Haak weer het levende bewijs van. Anja verloor 14,8 kilo
tijdens de cursus van 10 weken
afvallen in groepsverband. Alle
andere resultaten van de groep
met de voor en na foto staan
op de website. 16 april beginnen er weer nieuwe cursussen.
Geef je op via de website www.
slimness.nl ga naar afvallen in
groepsverband en vul daar het
aanvraagformulier in. Voordat
je het weet ga jij slank de zomer in!
Voor meer info zie advertentie
elders in dit blad.
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De lustrum uitvoering van de jaarlijkse musical op het VLC heeft afgelopen donderdag en vrijdagavond
de aula op zijn grondvesten doen
schudden. Leraren en leerlingen
hebben het aangedurfd om de musical “We Will Rock You”, gebaseerd
op de muziek van Queen, live uit te
voeren.
Maandenlang hebben de spelgroep
(21 leerlingen), dansgroep (10 leerlingen), zanggroep (8 leerlingen),
band (4 leerlingen) en licht en geluidgroep (9 leerlingen) zich o.l.v.
docenten voorbereid op de uitvoering. Dankzij de hulp van onderwijsondersteunend personeel en ouders
zag ook het decor, de aankleding en
opmaak er prachtig uit.
De musical geeft een spottende,
satirische kijk op hoe muziek in de
toekomst zal worden gemaakt en
brengt de grootste hits van de legendarisch Britse rockgroep Queen
weer tot leven. Bij de ouders moet
de muziek nostalgische gevoelens
hebben opgeroepen, maar je hoefde geen Queen fan te zijn om van
de show te genieten. “We Will Rock
You“ wordt niet voor niets de wereldkampioen van de musicals genoemd met meer rock dan welke
musical dan ook.
Met groot enthousiasme en veel
bravoure werd de spectaculaire
musical door de jonge talenten gespeeld en gezongen. Muziek, dans,
kostuums, decors en lichtbeelden
zorgden samen voor een geweldige ervaring die de zaal zo nu en dan
zelfs tot meezingen bewoog.
Met deze musical hebben de leerlingen van het VLC dit jaar zeker een hit
gescoord. Rector Van Tergouw mag
terecht, zoals hij zelf zei , “trots zijn
op de inzet en creativiteit zijn mensen”.
In de pauze was er veel belangstelling voor de heerlijke cakes en fudges van Fleur en Myrthe, die met de
verkoop hiervan een stukje van hun
vrijwilligerswerk in de sloppen van
Rio de Janeiro gaan bekostigen.

• Nieuwe Meerbode

We Will Rock You
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