










De nieuwste trends op 
keukengebied 2016-2017

Met de jaarlijkse 
keukenbeurzen in 
Duitsland achter de 

rug komen wij met een aantal 
innovaties op het gebied van 
keukens. De industriële vorm-
geving heeft ook bij keuken 
ontwerpers/leveranciers zijn 
intrede gedaan. Stoere frames 
om een open industriële keuken 
te realiseren gecombineerd met 
veel hout staan garant voor 
een warme en uitnodigende 
sfeer. Vanaf november zijn deze 
noviteiten verkrijgbaar. Ook 
op het gebied van kleur en 
afwerking zijn weer de nodige 
vernieuwingen. Wat te denken 
van kleuren zoals, zilver, brons, 
koper, zink en concreto! Of bent 
u misschien op zoek naar de 

Quooker kokend waterkraan 
met uittrekbare perlator? Deze 
kunnen wij u in onze showroom 
demonstreren. Uiteraard bent 
u bij Philippo Keukens ook 
welkom voor het vervangen van 
inbouwapparatuur, werkblad of 
alleen een kraan. 
 
Wij zijn geopend van dinsdag 
t/m vrijdag van 9.00 tot 17.30 
uur en op zaterdag van 10.00 
tot 17.00 uur. U bent van harte 
welkom voor offerte, advies of 
een kopje koffie! 
 
Philippo Keukens,  
Aalsmeerderweg 83,  
1432 CH Aalsmeer  
0297-361606  
www.philippo.nl

De nieuwbouwwijk De Ma-
ricken ligt ideaal centraal 
midden in het Groene Hart, 

tussen Utrecht en Amsterdam. 
De uitvalswegen A2 en A4 liggen 
dichtbij, maar ook Vinkeveen en 
Woerden liggen op korte afstand. 
De nieuwe wijk komt tussen de 
Mijdrechtse Dwarsweg en de wijk 
Veenzijde in Wilnis te liggen waar-
door faciliteiten zoals supermarkt, 
kinderopvang, basisscholen of het 
zwembad nabij zijn. De bus naar 
Amstelveen en Amsterdam stopt 
ook om de hoek! De Maricken, 
een nieuwe wijk, nieuwe energie! 
De wijk wordt volop voorzien van 
waterpartijen, groenstroken en een 

park. De Maricken wordt afwis-
selend van opzet, er komen diverse 
typen woningen in verschillende 
prijsklassen, zowel koop als huur. In 
de wijk zijn ruime eengezinswonin-
gen te huur vanaf 129 m2 tot 154 
m2, sommige woningen hebben een 
eigen garage. Oplevering kan op 
korte termijn. Voor meer informatie 
betreft de huur en inkomenseisen 
kunt u de projectwebsite demaric-
ken.nl/huren raadplegen.
 
Brockhoff Makelaars 
Keizer Karelweg 223 
1181RC Amstelveen 
020-5437373 
www.brockhoff.nl

Het nemen van een bad 
heeft een weldadige 
uitwerking op lichaam 

en geest. Neem een bad na het 
sporten of na een lange werk-
dag en alle spanning glijdt van 
je af. Belangrijk is natuurlijk wel 
dat het bad lekker ligt en niet te 
snel afkoelt. Een vrijstaand bad 
is een echte trend vandaag de 
dag en kan goed benut worden 
in niet alleen de badkamer, 
maar ook in een ruime slaap-
kamer. Luca Sanitair heeft een 
zeer uitgebreid assortiment solid 
surface, mineral stone en acryl 
baden met verschillende maten 
en vormen. Het design is 100% 
Italiaans en van hoogwaardige 
kwaliteit.

Luca Vasca mineral stone en 
solid surface baden
Luca Vasca is een serie baden 
van hoogwaardige kwaliteit 
tegen een aantrekkelijke prijs. 
Comfortabel badderen in een 
vrijstaand bad van deze serie 
is een ontspannen en luxe 
beleving. De baden zijn volledig 
massief gegoten van mineral 
stone. Dit materiaal is strak, glad 
en niet poreus. Door de dunne 
rand van 2,5 cm hebben de 
Vasca baden een strak en slank 
design met een heerlijk ruim 

ligcomfort. De overloop is volle-
dig geïntegreerd. Een vrijstaand 
bad kan uitstekend geplaatst 
worden op een grotere etage of 
in een ruime bad- of slaapkamer 
met vrije ruimte rondom. De 
Vasca baden zijn ook in mat wit 
(solid surface) te verkrijgen.

Luca Primo acryl baden
De Primo baden zijn gemaakt 
van een dikke kwaliteit acryl 
met een zeer stevig frame. Acryl 
heeft de eigenschap om goed 
te isoleren en voelt daarom bij 
het baden warm en comfortabel 
aan. Het Primo bad biedt naast 
comfort en stevigheid ook een 
zeer mooie uitstraling. De man-
tel en het bad vormen samen 
een compleet, rond en elegant 
geheel. Alle Primo baden zijn 
van acryl en in wit glans.

Bijpassende artikelen
Qua sfeer en design passen 
een aantal Luca en Bongio 
vrijstaande kranen perfect bij 
de Luca baden. De badkranen 
kunnen direct naast het bad ge-
plaatst worden. Ook zijn er een 
aantal bijpassende opzetkom-
men verkrijgbaar van hetzelfde 
materiaal, met dezelfde uitstra-
ling en ergonomische vormen 
als de baden.

Er is steeds meer vraag naar 
een goede temperatuur-
regeling in huis. We wonen 

namelijk allemaal graag in een 
comfortabel huis en daar speelt 
de temperatuur een belangrijke 
rol in. Het weer buiten mag dan in 
Nederland heel wisselvallig zijn, 
in huis willen wij ons het hele jaar 
behaaglijk voelen. Vloerverwarming 
zorgt voor een behaaglijk klimaat 
in huis en er zijn nog meer 
voordelen van vloerverwarming ten 
opzichte van andere vormen van 
verwarming.

Energie bespaarpotentieel
Gebruikelijke radiatoren hebben 
een temperatuur nodig van 22 gra-
den om een behaaglijke klimaat in 
de ruimte te bereiken. Bij een op-
pervlaktetemperatuurregelsysteem, 
oftewel vloerverwarming, wordt dit 
al bereikt bij een kamertempera-
tuur van 20 graden. Dat betekent 
een besparing van 12 procent op 
de verwarmingskosten. De combi-
natie met een warmtepomp maakt 
een verregaande onafhankelijkheid 
mogelijk van de toenemende 
energieprijzen. Bij een water/
water gevoerde waterpomp kan bij 
gebruik van grondwater bovendien 
kosteloos gebruik worden gemaakt 
van de koelfunctie.

Hygiënenormen
Voordelen van vloerverwar-
mingVloerverwarming heeft dus 
een lagere bedrijfstemperatuur 
en bevindt zich bijna altijd op 
kamertemperatuur. Dit leidt 
automatisch tot betere hygiënische 
voorwaarden. Het matig verwarmde 

oppervlak veroorzaakt geen noe-
menswaardige convectie, omdat er 
in tegenstelling tot bij conventio-
nele verwarmingslichamen door de 
lage temperatuurverschillen geen 
luchtcirculatie is. Daardoor treden 
geen stofwervelingen op. De meest 
ideale situatie is een combinatie 
van wand- en vloerverwarming. 
Daarbij is het nauwelijks mogelijk 
dat er vochtige hoeken in de 
ruimtes kunnen ontstaan, wat 
schimmelvorming voorkomt.

Koeling
Dezelfde systemen, die tijdens 
de verwarmingsperiode voor een 
excellent comfort zorgen, kunnen 
in de zomer worden gebruikt voor 
koeling. Om de functie van de 
oppervlakteverwarming naar koelen 
over te schakelen, wordt er koud 
water door het bestaande buis-
systeem geleid. De oppervlaktekoe-
ling is duidelijk effectiever dan het 
gebruik van een airco, zeker in 
combinatie met een warmtepomp 
of een broninrichting. De Fonterra 
regelcomponenten zorgen daarbij 
voor een optimaal klimaat in de 
kamer, en voorkomen de vorming 
van condens. Andere voordelen zijn 
het geluidloos bedrijf en de hoogst 
mogelijke behaaglijkheid, omdat er 
geen tocht kan ontstaan.

Vrijheid van vormgeving
De vloerverwarmingssystemen zijn 
op het zicht niet aanwezig. De mu-
ren worden niet ingenomen door 
radiatoren waardoor deze optimaal 
gebruikt kan worden. Kortom, de 
voordelen van vloerverwarming 
zorgen voor meer woongenot.

Wonen in Wilnis 
De Maricken

Solid surface, mineral 
stone en acryl baden

Voordelen van 
vloerverwarming

Traplift kopen of huren?

Wanneer je ouder wordt, 
kan het traplopen een 
probleem worden. Dan 

is het een optie om beneden 
een slaapkamer in te richten. 
Veel mensen hebben hier echter 
geen ruimte voor en zijn toch 
aangewezen op de slaapkamer 
boven. Dan kan een traplift 
kopen of huren een oplossing 
zijn. Maar voor mensen die zich 
niet dagelijks met de productie 
en ontwikkeling van trapliften 
bezig houden, is het lastig om 
een goede traplift uit te zoeken.

Wat is een traplift?
Een traplift bestaat uit een rail, 
twee motorunits en een stoel. 
De stoel is gemonteerd op de 
motorunits. Wanneer je van de 
traplift gebruik maakt, beweegt 
de stoel zich zijwaarts voort over 
de rail.

Rechte trap of trap met 
bocht?
Voor iedere trap is een 
geschikte traplift te vinden. Het 
maakt niet uit of de trap in jouw 
huis recht is of met een bocht 
omhoog gaat. Zelfs voor trappen 
met twee bochten erin zijn 
trapliften te vinden. En ook een 
smalle trap hoeft geen obstakel 
te zijn om een traplift te vinden. 

Voor elke situatie is een oplos-
sing op maat te vinden.

Het oog wil ook wat
Niet alleen zijn er verschillende 
typen trapliften, ze zijn ook 
nog eens aan te passen naar 
jouw eigen smaak. Zowel de 
kleur van de rail als die van de 
stoel kunnen naar eigen wens 
worden bepaald. Zo past de 
traplift in elk interieur.

Kopen of huren?
Als de traplift een permanente 
oplossing in huis is, dan kun je 
deze het beste kopen. Natuurlijk 
is het een investering, maar wel 
eentje waar je lang profijt van zult 
hebben. Bovendien kan de aan-
schafprijs dankzij de WMO en/
of de PGB lager uitvallen. Heb je 
slechts tijdelijk een traplift nodig, 
dan is het ook mogelijk om deze 
te huren. Het is wel afhankelijk 
van de lengte van de huurperiode 
of dit een gunstige optie is. Vraag 
daarom altijd een vrijblijvende 
offerte voor zowel het huren als 
het kopen van een traplift. Op die 
manier kun je de kosten goed 
vergelijken. En laat je ook goed 
adviseren door de trapliftadviseur. 
Die is op de hoogte van alle 
mogelijkheden en kan ook de 
verschillen voor je uitrekenen.

Afgelopen zaterdag begon 
de oktober feestmaand voor 
familiebedrijf Goemans in 

de Zijdstraat. Er was koffie met 
taart, er werden goodiebags uitge-
deeld, er waren tal van acties en 
aanbiedingen, een interieurstylist 
gaf gerichte adviezen en een cock-
tailshaker deelde heerlijke cocktails 
uit. Dit allemaal ter gelegenheid 
van het vijfendertigjarige bestaan 
van de zaak. Eigenaresse Maureen 
Goemans vertelt: “Eigenlijk zijn we 
gisteren al begonnen met feestvie-
ren. We hadden geregeld dat Bak-
kerij Vooges tachtig mergpijpjes 
heeft bezorgd bij de bewoners 
van Zorgcentrum ’t Kloosterhof en 
dat gebaar is zeer gewaardeerd. 
We kregen als dank een prachtige 
bos bloemen.” Compagnon Ruud 
Fontaine, die al vanaf het begin 
betrokken is bij de gerenommeerde 
tapijtenfirma, vult aan: “Het contact 
onderling met de ondernemers uit 
de straat is goed. We moeten elkaar 
toch een beetje ondersteunen om 
de straat aantrekkelijker te maken.” 
Op de vraag wat nu het grote 
verschil is met vijfendertig jaar 
terug antwoordt Ruud: “Vroeger 
bestelden de klant méters vitrage 
om maar iets te noemen of van 
die velours zware gordijnen in 
drie donkere kleuren. Dat hebben 
we momenteel niet eens meer op 
voorraad! Er zijn nu veel meer ‘in-
between-stoffen’, vouwgordijnen en 

lamellen in alle soorten en maten.” 
“Ook verkopen we veel laminaat 
en harde vloeren van PVC.” Zegt 
Maureen. “En we hebben net een 
nieuwe collectie dekbedovertrek-
ken in de textielhoek.” 
 
Feestmaand acties 
De feestmaand is goed begonnen. 
Het was behoorlijk druk in de 
winkel zaterdag. De gehele maand 
oktober blijft het feest bij Goemans 
Tapijt & Slaapcomfort. Zo is 
elke vijfde meter gratis bij tapijten 
van de merken Desso, Parade, 
Bonaparte, Interfloor, Ambiant, 
Lethem en Belakos en bij aankoop 
van een compleet bed maakt de 
stoffenzaak hem ‘slaapklaar’ met 
dekbed, hoeslakens en kussens. 
“Maar dat is nog niet alles.” Aldus 
de enthousiaste compagnons: “Op 
alle binnenzonwering geven wij 
twintig procent korting en bij het 
leggen van een laminaatvloer krijgt 
u van ons een gratis ondervloer. 
We werken met vaste stoffeerders. 
En als klap op de vuurpijl doen 
we van 19 tot 29 oktober mee 
aan de ‘bestseller tien daagse’ 
van het Nederlandse bad- en 
bedmodemerk Vandyck.” Goemans 
is te vinden in de Zijdstraat 23 en 
bereikbaar via telefoonnummer 
0297-324541. Tevens hebben zij 
een website www.goemanstapijt.nl 
(inclusief webshop) en zijn ze actief 
op Facebook.

Goemans Tapijt en Slaap-
comfort bestaat 35 jaar

V.l.n.r.: Eigenaren John Goemans Jr, Ruud Fontaine en Maureen Goemans
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