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DEZE WEEK
IN DE KRANT:

15 jaar Buurtbemiddeling 
springlevend

Buurtcon� icten die in een vroeg 
stadium beslecht worden door 
middel van een gesprek onder be-
geleiding van de onafhankelijke 
buurtbemiddelaars en zo wordt 
escalatie voorkomen. Het helpen 
bij of voorkomen van con� icten 
voor en door de inwoners werkt! 
Lawaai, bla� ende honden, een 
overhangende boom, pesterijen 
of stankoverlast. Zomaar enkele 
voorbeelden die de oorzaak kun-
nen zijn van irritatie tussen buren 
en/of buurtbewoners, soms oplo-
pend tot diepgaande con� icten. 
En dat gaat ten koste van de leef-
baarheid, de gezondheid én het 
woonplezier. 

Feest
15 jaar Buurtbemiddeling Am-
stelland: wat een feest van her-
kenning en erkenning van de me-
thodiek. De receptie vorige week 
in de polder tussen Amstelveen 
en Uithoorn bij Boerin en de Kok 
(mooie omgeving!) met coördi-
nator van Beterburen Amstelland, 

Jeanine de Koster, die de stichters 
van weleer: Iris Soerel en Lili Brou-
wer, toesprak. Zelf werd zij, en met 
haar enige trouwe vrijwilligers die 
vanaf de beginjaren tot op heden 
zich inzetten, in het zonnetje ge-
zet door directeur van Beterbu-
ren: Bente London. Naast hen wa-
ren diverse collega’s uit de regio, 
verwijzers en mensen die buurt-
bemiddeling een warm hart toe-
dragen aanwezig. Heerlijke erva-
ringen uit het verleden deelden 
de buurtbemiddelaars in hart en 
nieren over herstel van burencon-
tacten. 

Hilarisch
Ook hilarische momenten van 
weleer kwamen ter sprake. Buurt-
bemiddeling is prachtig uitge-
groeid tot een fenomeen, dat 
mensen in de regio bekrachtigt 
om te durven communiceren bij 
overlast, misverstanden, voor-
oordelen, onbegrip. Beterburen 
heeft zo bijgedragen aan ‘onge-
zien’ voorspoed en geluk van me-

deburgers. De blije sfeer op de re-
ceptie getuigde ervan hoe goede 
mensen jaar in jaar uit het welzijn 
om hen heen belangrijk genoeg 
vinden om te helpen. Waarom 
zij dit doen? Hoe kunnen zij neu-
traal blijven? De vrijwilligers vin-
den het � jn om zonder vooroor-
deel te luisteren naar mensen. Op-
dat buren elkaar weer in de ogen 
kunnen kijken. Een betere versie 
van jezelf ontstaat door verbon-
denheid met anderen te verster-
ken en nieuwe kanten van jezelf 
en de ander te ontdekken. Moti-
verend en ontroerend om dit be-
reikte jubileum te verankeren en 
te vieren! Beterburen voert het 
plus-certi� caat van het Centrum 
voor Criminaliteitspreventie en 
Veiligheid. Dit betekent dat zij als 
erkende bemiddelingsorganisatie 
voldoet aan de kwaliteitseisen en 
dat ze de werkwijze en methode 
van buurtbemiddeling uitstekend 
implementeert. Bewoners kun-
nen rekenen op buurtbemidde-
laars die een gedegen training in 
buurtbemiddeling hebben gehad. 
Zij ondersteunen de communica-
tie tussen beide buren, en helpen 
om tot afspraken te komen waar 
ieder het mee eens kan zijn. Meer 
info over de stichting Beterburen: 
www.beterburen.nl/home

Uithoorn - Buurtbemiddeling, de aanpak die mensen helpt om 
burenruzies zelfstandig op te lossen, blijkt al 15 jaar succesvol in 
de regio en is inmiddels een begrip in Amstelland. Begonnen in 
Amstelveen in 2004 en uitgegroeid tot ook de buurgemeenten 
Uithoorn waarbij door de stichting Beterburen getrainde vrijwil-
ligers hun plaatsgenoten ten dienste zijn.
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Gemeente 
Uithoorn viert 

200 jaar
Uithoorn - Op 1 oktober 
1819 werden De Kwakel en 
Uithoorn bij de grensbepa-
ling tussen de provincies Hol-
land en Utrecht aan de pro-
vincie Holland overgedragen. 
Na 1840 werd dit de provin-
cie Noord-Holland. Dit histo-
rische moment vond 200 jaar 
geleden plaats. Een jaar lang 
wordt er extra aandacht be-
steed aan dit heugelijke feit.1 
oktober vanaf 16.00 uur wordt 
gestart met een kunstestafet-
te in het gemeentehuis en op 
zaterdagmiddag 12 oktober 
is de feestelijke start met alle 
inwoners van Uithoorn en De 
Kwakel. “Eén jaar lang wil de 
gemeente extra aandacht be-
steden aan de inwoners van 
de gemeente Uithoorn. Ex-
tra evenementen naast de re-
guliere evenementen, sport-, 
kunst en cultuuractiviteiten 
kunnen worden georgani-
seerd door organisaties en in-
woners”, aldus burgemeester 
Pieter Heiliegers. De feestelij-
ke opening vindt plaats voor 
Het Rechthuis aan den Amstel 
en op het naastgelegen par-
keerterrein De Schans. Graag 
wil de gemeente alle inwoners 
van Uithoorn en De Kwakel 
uitnodigen om te komen. Het 
belooft voor jong en oud een 
leuk evenement te worden.

Wat kunt u verwachten?
Het evenement wordt door 
burgemeester Pieter Heilie-
gers om 13.00 uur o�  cieel ge-
opend. Gelijk daarna start er 
een gevarieerd programma 
met muziek, zang en cultuur. 
Ook zijn er die middag spe-
ciaal activiteiten voor kinde-
ren bestaande uit sport, spel 
en games. Voor de allerklein-
sten is er een springkussen. 
De complete middag wordt 
tussen de activiteiten door 
voorzien van muziek door Ra-
dio Rick FM. Uiteraard is de 
toegang gratis en staat er een 
kopje ko�  e, thee of limonade 
klaar bij Het Rechthuis.

aangenaam persoonlijk
!
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De Kwakel: Omgeving Boterdijk
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Uithoorn – De gemeente Uit-
hoorn heeft alle bruidsparen die 
dit jaar 50 jaar getrouwd zijn, uit-
genodigd om gezamenlijk dit ju-

bileum te vieren onder het genot 
van ko�  e en wat lekkers in restau-
rant Het Spoorhuis. Tot woensdag 
18 september, de dag van de fees-

telijke felicitatie, telt Uithoorn in 
totaal 45 bruidsparen die 50 jaar 
geleden in het huwelijksbootje 
traden. Twintig stellen waren op 

Burgemeester feliciteert gouden 
echtparen met hun jubileum

de uitnodiging ingegaan. Burge-
meester Pieter Heiliegers ontving 
hen in Het Spoorhuis. Er stond 
ko�  e en thee klaar en een etagè-
re met zoete lekkernijen. De bur-
gemeester nam uitgebreid de tijd 
om hen te feliciteren en te spre-
ken. Ook is er een groepsfoto ge-
maakt die de bruidsparen toege-
stuurd krijgen als mooi aanden-
ken.

Anekdotes
Het is de eerste keer dat alle gou-

den bruidsparen gezamenlijk wor-
den uitgenodigd om deze mijl-
paal te vieren. Heiliegers: ,,Mooi 
om te zien dat er een gevoel van 
samenhorigheid ontstaat. Er wor-
den leuke herinneringen en anek-
dotes opgehaald met elkaar. Wat 
mij betreft is het zeker voor her-
haling vatbaar.”Ook de bruidspa-
ren vonden het een geslaagde 
ochtend. Ze gingen allemaal met 
een glimlach op het gezicht huis-
waarts en bedankten de burge-
meester voor zijn tijd en aandacht.
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Verschijnt woensdag
EDITIE 3
UITHOORN, DE KWAKEL, 
NES A/D AMSTEL

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

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

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

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: 15.100

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

INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

APOTHEEK
Benu Apotheek Zijdelwaard
Zijdelwaardplein 81 Uithoorn, 
0297-562851. Open: ma. t/m vr. 
08.30-18.00 u., za. 9.00-16.00 u.

Apotheek Boogaard 
Amstelplein 27 Uithoorn,  
0297-566886. Open: ma. t/m vr. 
08.00-18.00 u., za. 10.00-13.00 u.

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:

Dienstapotheek Amstelland
Spoedpost Amstelland Ziekenhuis 
Amstelveen. Open: ma. t/m 
vr. 17.30-23.00 u., za., zo. en 
feestdagen 8.30-23.00 u.

Nachtapotheek OLVG West
Jan Tooropstraat 164 Amsterdam, 
020-5108826. Open: na 23.00 u.

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

DIERENARTSEN
Dierenarts Annemieke Calis 
Oranjelaan 32A, 1421 AK 
Uithoorn, tel. 0297-565989

Dierenartsenpraktijk Uithoorn-
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 
NH Uithoorn, tel: 0297-560627. 

MANTELZORGSPREEKUUR
Elke do. tussen 08.30-16.00 u. kan 
iedere mantelzorger haar vragen 
stellen bij Mantelzorg & Meer. 
Tel. 020 333 53 53, 
info@mantelzorgenmeer.nl,
www.mantelzorgenmeer.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844.

SLACHTOFFERHULP
info: 0900-0101. 
www.slachto�erhulp.nl

PSYCHOLOGISCHE 
HULPVERLENING
De Stroom, praktijk voor 
psychotherapie en coaching 
Mw. M. Eringa, 
Integraal Therapeut 
0297-267960, www.destroom.info

ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230, 
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl

Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Ho�, 06-51994830
Biedt behandelingen aan 
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandel-
aanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie 
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,  
www.psychologen-uithoorn.nl

Amstelplein verloot 20x 
een verwencheque
Regio - Er hoeft niet altijd een re-
den te zijn om iemand een glim-
lach te bezorgen of in het zon-
netje te zetten. Soms verdient 
die leukste leukerd gewoon zo-
maar een aardigheidje; een ver-
wencheque! Wie goed doet, 
goed ontmoet!  Winkelcentrum 
Amstelplein verloot 20x een ver-
wencheque t.w.v. €50 onder 
haar Facebookvolgers. De ver-
wencheques zijn onderverdeeld 
in 4 categorieën:  5x Mooi Mens 
cheque (uit te geven bij Hema, 
DA Drogist of Modehuis Blok).

5x Guilty Pleasure cheque (uit te 
geven bij Keurslager, Kaas en Zo 
of Gall & Gall).
5x Relax to the Max cheque (uit te 
geven bij Bruna, Otto Bloemen of 
Vakantie…).
5x Boodschappen cheque (uit te 
geven bij Albert Heijn).  
Tag jouw knotsgekke vriendin, 
hardwerkende broer of dochter 
van goud die jij één van de ver-
wencheques gunt. Alleen de per-
soon die getagd wordt in het ac-
tiebericht, maken kans op één 
van de verwencheques.

Inlooploket 
Ontwikkeladvies 45Plus
Regio - Herken je dit? Je hebt het 
prima naar je zin op je werk. Leu-
ke collega’s, werk waar je goed 
in bent, geschikte werktijden en 
een salaris waar je tevreden mee 
bent.
Kortom, een goede werkplek. 
Maar merk je dat het tegenwoor-
dig anders is dan vroeger? Vraag 
je je wel eens af of je je huidige 
werk tot je AOW-leeftijd kunt vol-
houden? Hoe houd je het leuk? 
Of wil je het misschien heel an-
ders?

Over het spreekuur
Het Ontwikkeltraject 45plus is 
een subsidieregeling om 45plus-
sers [in loondienst of zelfstandi-
ge], die minimaal twaalf uur per 
week werkzaam zijn de mogelijk-
heid te geven om na te denken 
over het verloop van hun loop-
baan.
De regeling van het Ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid loopt nog tot einde van 
dit jaar. 

Samen met Noloc erkend loop-
baanadviseur Rose-Marie Lucas 
van Rooskleurig Coaching neem 
je jouw loopbaan onder de loep. 
In twee tot drie gesprekken van in 
totaal vier uur en de hieraan ver-
bonden opdrachten staan jouw 
persoonlijke kwaliteiten, vragen 
en behoeften, zorgen en kansen 
centraal. Zo krijg je meer zicht in 
wat jij wilt en kunt en wat de mo-
gelijkheden zijn om ervoor te zor-
gen dat je met plezier blijft wer-
ken tot aan je pensioen. Rose-Ma-
rie: “het is eigenlijk een loopbaan-
check voor 45+’ers. Inmiddels 
heb ik al tientallen 45plussers be-
geleid. Het wordt als heel positief 
door deze doelgroep ervaren”. 

Praktische informatie
Is het wat voor jou en wil je nog 
meedoen? Kom naar het Inloop-
loket Ontwikkeladvies 45plus op 
vrijdag 11 oktober tussen 13.00-
17.00 uur in de Bibliotheek in 
Mijdrecht. Maak vooraf een af-
spraak om je gratis intakegesprek 

IVN-Lezing over uilen
Regio - 1 oktober 2019 20.00 uur 
NME centrum de Woudreus, Pie-
ter Joostenlaan 28a in Wilnis.
Er zijn veel uilen om ons heen. 
Maar veel mensen zien ze nooit. 
Ze zijn vooral ’s nachts actief en ze 
kunnen bijna geluidloos vliegen. 
Toch zijn het mooie en boeiende 
nachtroofvogels. Waarop moet je 
letten om te weten of er een uil 
bij je in de buurt woont?
Marc van Leeuwen wijdt ons in in 
de wereld van de uilen.
Ecoloog Marc van Leeuwen 
houdt zich al 20 jaar bezig met 
de bescherming van de kerk- en 
steenuil in de provincie Utrecht. 
De ontwikkeling van de kerkuil in 
die periode is ronduit spectacu-
lair te noemen, terwijl de steenuil 

een zorgenkindje blijft. Voor hem 
is onderzoek naar het wel en wee 
van de uilen een gezonde versla-
ving geworden.
Waar gaan de uilen heen als ze 
uitvliegen? Ringonderzoek geeft 
daarbij een redelijk inzicht. Ook 
leren we daaruit wat er daarna 
met ze gebeurt, al blijven er veel 
vragen open.
De lezing begint om 20.00 uur in 
het NME-centrum De Woudreus, 
De zaal is open vanaf 19.45 uur. 
Er wordt een ‘vrijwillige’  bijdra-
ge gevraagd van 2.50 euro. Voor 
meer informatie: Catherine van 
de Graaf, 0297-286895.
Zie ook www.ivn.nl/afdeling/de-
ronde-venen-uithoorn
Foto Marc van Leeuwen

Rotary Moederverwendag 2019

Regio - Dit jaar werd op zater-
dag 21 september de 16e Moe-
derverwendag in de Gemeente 
Mijdrecht georganiseerd. Rotary 
A.M.U. (Aalsmeer, Mijdrecht, Uit-
hoorn) is een service organisatie.
Zij organiseren activiteiten om 
geld op te halen. Met dit geld 
kunnen zij weer goede doelen 
ondersteuren.
Dit jaar hebben ze de 2e Haring-
dag georganiseerd in “Geniet  aan 
de Amstel” in Uithoorn. 

Wederom was dit een groot suc-
ces en is er bijna € 9.000,- opge-
haald.
Een deel van deze opbrengst 
gaat naar de Moederverwendag. 
Dit jaar gingen 38 moeders uit De 
Ronde Venen mee.
Deze moeders hebben allemaal 
een gehandicapt kind waar zij 
24/7 aandacht voor hebben. 1 
dag in het jaar organiseren wij als 
Rotary een gehele dag voor al-
leen deze moeders. 

Opgehaald
Alle moeders werden opgehaald 
en gebracht naar Rendez Vous. 
Na een kopje koffie werden de 
moeders welkom geheten door 
wethouder Alberta Schuurs. 
Daarna de bus in naar Cruquius, 
waar ze een rondleiding kregen 
in het gemaal. Vervolgens ging ze 
met de boot onder een stralende 
zon over het Spaarne naar Haar-
lem. Tijdens het varen kreeg ie-
dereen een heerlijk lunchpakket. 

Eenmaal aangekomen in Haar-
lem gingen ze naar de Bavo kerk 
alwaar een concert was van een 
“Jeugdstrijkorkest”. Met een oude 
NZH bus (wie kent die nog?) wer-
den de moeders vervoerd naar 
een workshop Mozaïek bij Artwi-
se. Gedurende 2,5 uur konden de 
moeders hun creativiteit kwijt. 
Na het maken van een groeps-
foto gingen met de bus naar het 
“Flower Art Museum” in Aalsmeer, 
waar een heerlijk diner geser-
veerd werd. Al met al een zeer ge-
slaagde Moederverwendag met 
natuurlijk fantastisch weer. Heel 
leuk om te zien dat er dit jaar 
weer een aantal “nieuwe” moe-
ders bij waren.
Het wordt een hele klus om het 
succes van afgelopen zaterdag 
volgend jaar te overtreffen.

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE: 
MEERBODE.NL

facebook.com/

Herfst speurtocht met 
Kabouter Kwebbel
Regio - Op zaterdag 28 Septem-
ber en 5 oktober 2019 organi-
seert IVN De Ronde Venen en Uit-
hoorn een natuurbeleving voor 
kinderen van 2 tot 7 jaar. Een na-
tuurgids (kabouter Kwebbel) be-
geleidt hen daarbij in het prachti-
ge natuurgebied ‘De Groene Jon-
ker”.
Kwebbel vertelt van alles over de 
herfst en hoe de kabouter met 
zijn familie hier kan leven.
Sporen van kabouters zijn gevon-
den: kleine voetafdrukken op het 
wandelpad! En als we allemaal 
zachtjes lopen, zien we ze mis-
schien wel en staan ze zomaar in-
eens voor je tussen het riet! Sa-
men met Kwebbel gaan de kin-
deren op pad als echte kabou-
ters en leren ze tijdens de herfst-
speurtocht met opdrachten dat 
de dieren en de kabouters ech-

te vrienden zijn. Op deze manier 
zijn ze lekker actief buiten bezig, 
leren spelenderwijs en doen na-
tuurervaringen op met verschil-
lende zintuigen. Gun je kind dus 
een uur “puur” natuur en laat ze 
als echte kabouter in de herfst-
tijd kennismaken met dit natuur-
gebied. Let op de paden kunnen 
drassig zijn, dus draag waterdich-
te schoenen of laarzen. Het ge-
bied is niet geschikt voor wandel-
wagens.
Verzamel en vertrekpunt: Par-
keerplaats de Roerdomp, ho-
ge dijk 6 te Zevenhoven.(Groe-
ne Jonker). Tijd: 10.30 tot onge-
veer 12.00 uur. Kosten: 3.50 euro 
(voor kaboutermuts, wat te drin-
ken en te eten). A.U.B gepast be-
talen. Aanmelden: bij Ellen Aars-
man  tel: 0297-288106 of per mail: 
r.aarsman@telfort.nl

te reserveren. Het Ontwikkeltra-
ject 45 plus loopt tot eind 2019. 
De bibliotheek Mijdrecht bied je 
daarom i.s.m. Rooskleurig Coa-
ching deze unieke gelegenheid 
om alsnog mee te doen. Meld je 
snel aan, want vol=vol!  

Aanmelden? 
Stuur een WhatsApp naar 06-
53135015 of een e-mail naar in-
fo@ rooskleurigcoaching.nl  
Het spreekuur vindt plaats in de 
Bibliotheek Mijdrecht, Doctor J. 
van der Haarlaan 8. 
Meer informatie vind je op www.
rooskleurigcoaching.nl
Zie ook de advertentie elders in 
deze krant.

Zorg dat u er bij bent
Regio - Zoals u wellicht gehoord 
of gelezen hebt is enkele weken 
geleden bekend gemaakt dat 
“Vereniging buurtbus De Hoef” 
haar 40-jarig jubileum viert en 
wel op 22 september. 
Begin van de maand is de prijs-
vraag gestart met de vraag: Hoe-
veel passagiers zijn er in die 40 
jaar van A naar B gebracht?
Vele opgaven zijn inmiddels bin-
nen gekomen maar ook u heeft 
nog de kans om tot en met vrij-
dag 27 september als winnaar uit 
de bus te komen. Lever uw cou-
pon nog voor die tijd in een van 
onze buurtbussen in en wie weet 
bent u degene die in het zonnetje 
gezet  gaat worden omdat u het 
goede antwoord, of het dichtst-
bijzijnde heeft gegeven.
Dinsdagmiddag 1 oktober wordt 
de uitslag bekend gemaakt en 
wordt de winnaar verrast bij het 
gemeentehuis. Zorg dat het u 
niet ontglipt.
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Vraag het de 
burgemeester

In mijn column, die een keer per 
twee weken in deze krant staat, 
ga ik in op actuele onderwer-
pen of deel ik met u momenten 
die ik als burgemeester heb be-
leefd. Ook roep ik geregeld le-
zers op om een vraag aan mij 
te stellen. En mogelijk is het uw 
vraag wel die ik in een volgen-
de column beantwoord. In deze 
tweede column vertel ik u over 
de Week van de Veiligheid die 
dit jaar van 7 tot en met 13 okto-
ber plaatsvindt. Tijdens deze pe-
riode houdt de gemeente in sa-
menwerking met politie en Plat-
form Veilig Ondernemen ver-
schillende acties voor onderne-
mers en inwoners. Op 7 okto-
ber heb ik bijvoorbeeld de eer 
om collega Femke Halsema te 
vervangen tijdens de grote re-
gio Amsterdam Veilig Onderne-
men conferentie. Minister Dek-
ker ontvang ik daar voor de ope-
ning van de Week van de Veilig-
heid. Ook Uithoornse onderne-
mers zijn van de partij. Op 8 ok-
tober worden er twee drugscon-
tainers opengesteld voor publiek 
op het Amstelplein. Iedereen kan 
hier voorlichting krijgen over de 
(brand)gevaren van drugs. U 
kunt zien hoe hennep en synthe-
tische drugs eruit zien, hoe het 
wordt gemaakt en hoe het voor 
consumptie wordt verwerkt. U 
zal sneller het materiaal, de geur 
en de signalen leren herkennen. 
Let er wel op dat de containers 
tussen 12 en 13 uur zijn geslo-
ten vanwege lunchpauze. Een 
dag later is de oplevering van de 
preventiekar. Zowel de gemeen-

te als politie kunnen de preven-
tiekar straks inzetten voor diver-
se doeleinden. Uitgangspunt is 
om dicht bij de doelgroep te zijn 
en de kar daarom ook op ver-
schillende plaatsen en evene-
menten in te zetten. Als er straks 
in een bepaalde buurt bijvoor-
beeld meer inbraken plaatsvin-
den dan normaal, dan kan de 
politie de preventiekar in de des-
betreffende wijk neerzetten om 
voorlichting te geven. Onderne-
mers en winkeliers hebben een 
brief ontvangen over de moge-
lijkheden die de gemeente biedt 
in het kader van Veilig Onder-
nemen. Zo is er 16 oktober een 
(horeca)preventie-training in de 
Scheg. Deze preventietraining is 
gericht op bewustwording, over-
val en agressietraining. Kortom 
de overheid doet er alles aan om 
onze veiligheid te bewaken. Kijk 
op www.uithoorn.nl voor meer 
informatie over die veiligheids-
week. Ik ben overigens van me-
ning dat naast de overheid je 
zelf heel veel kan doen om de 
veiligheid in de buurt te vergro-
ten. U kent uw buurt het beste en 
weet als geen ander als er iets 
niet klopt. Ziet of hoort u iets ver-
dachts: meld het altijd bij de poli-
tie. Dat kan ook anoniem. Graag 
stimuleer ik ook om samen met 
uw buurtgenoten een WhatsApp 
Buurt Preventiegroep te starten. 
Alleen samen kunnen we wer-
ken aan een mooiere gemeen-
schap!

Pieter Heiliegers,
burgemeester

Gemeente Uithoorn

Rommelmarkt Amicitia
Regio - Uithoorn - Op zaterdag 19 
oktober a.s. houdt Amicitia weer 
haar jaarlijkse rommelmarkt. Tus-
sen 9.30 en 13.30 uur gaat er weer 
van alles over de toonbank in kerk-
gebouw de Schutse naast winkel-
centrum Zijdelwaard in Uithoorn. 
Wie heeft nog wat te missen voor 

onze gezellige markt? Boeken, 
cd’s, dvd’s, speelgoed, kleding en 
huishoudelijke artikelen zijn wel-
kom. Voor meubels e.d. hebben 
we helaas geen plaats. Graag een 
telefoontje naar: Anita van den 
Bosch tel. 563879 of Bettie Half 
tel. 06-48983313.

‘Nieuwe Buren’ wint opnieuw in 
KroegKwis-competitie

Uithoorn - Afgelopen week 
had de vijfde speelavond van 
de PvdA KroegKwis-competitie 
2019 plaats; net als op de vierde 
avond wist het team ‘Nieuwe Bu-
ren’ de winst te pakken. ‘PvdA Uit-
hoorn’ blijft nog leider in het klas-
sement. Onder leiding van quiz-
master Remco en zijn assistente 
Bea begonnen de negen teams 
aan de avond. Na de befaamde, 

voor sommige teams beruchte, 
plaatjesronde en een ronde alge-
mene vragen kwamen ‘(Herstel) 
Team 2’ en ‘Nieuwe Buren’ samen 
aan kop met elk 17 punten. Het 
laatste team had er – na de laat-
ste plaatsen in de speelavonden 
twee en drie en de eerste plaats 
in de vorige ontmoeting – duide-
lijk zin in. Na de tweede serie van 
twee keer tien vragen namen ze 

Kledinginzameling
Uithoorn – Op vrijdagavond 27 
september komt Stichting Servi-
am, vanaf 17.30 uur de kleding 
ophalen in de Kwakel. Op zater-
dag 28 september komen wij, 
vanaf 9.30 uur de kleding opha-
len in Uithoorn.
verzoeken u om de kleding die 
u beschikbaar wilt stellen, deze 
in plastic zakken of dozen bui-
ten te zetten, goed zichtbaar van-

af de weg, het liefst op de contai-
nerverzamelplaatsen. Zij halen 
het dan gegarandeerd op. Weet 
wel, er blijft niets staan, zij ko-
men overal. Mocht om welke re-
den dan ook, de kleding ergens 
niet zijn opgehaald, pak a.u.b. de 
telefoon, bel 0297568737 en dan 
komen zij alsnog. Bij geen ge-
hoor: alleen voor deze actie 06-
50698829

Start gratis training 
Assertiviteit
Uithoorn - Wilt u ‘nee’ leren zeg-
gen, eigen grenzen opzoeken, 
wensen leren uiten in contact 
met anderen, effectief commu-
niceren en actief keuzes maken 
over uw leven? Participe Amstel-
land biedt hiervoor gratis trainin-
gen die starten o.a. in Uithoorn. 
De training is voor mannen en 
vrouwen die zich in sociale situ-
aties onzeker voelen en moei-
te hebben voor zichzelf op te ko-
men. Deze situaties kunnen zich 
zowel privé als op het werk voor-
doen. In de training wordt infor-
matie gegeven over vaardighe-
den die uw assertiviteit bevorde-
ren. U kunt in Uithoorn meedoen 
aan de trainingen op donderdag 
tussen 19.30 - 21.30 uur. De trai-

ning start op 3 oktober met we-
kelijkse bijeenkomsten. Voor-
af is er een kort individueel ken-
nismakingsgesprek met de trai-
ners. Locatie: Molenlaan 63 in Uit-
hoorn. Aan de hand van prakti-
sche tips en oefeningen wordt 
nieuw gedrag mogelijk. We wer-
ken onder andere met voorbeel-
den van deelnemers die deze 
willen delen. Deelname aan de 
groep maakt dat deelnemers er-
varingen van elkaar herkennen 
en hierin steun vinden. Ervaren 
maatschappelijk werkers van Par-
ticipe Amstelland begeleiden u. 
Aan de training zijn geen kosten 
verbonden. U kunt zich opgeven 
via 020-5430440 of team.amstel-
veen@participe.nu.

Vrijwilligers en maatschappelijke 
organisaties vinden elkaar
Uithoorn - Ook al was het een 
prachtige, warme nazomer dag 
afgelopen zaterdag 21 septem-
ber; het weerhield mensen er niet 
van een bezoek te brengen aan 
de Vrijwilligersmarkt in het ge-
meentehuis Uithoorn tussen 12 
en 14 uur. Het jaarlijkse evene-
ment werd georganiseerd door 

het Steunpunt Vrijwilligerswerk, 
onderdeel van Uithoorn voor El-
kaar. “De vrijwilligersmarkt begint 
inmiddels een traditie te worden,” 
zei wethouder Ria Zijlstra tijdens 
haar openingsspeech. “Steeds 
meer maatschappelijke orga-
nisaties willen deelnemen aan 
dit jaarlijkse evenement. Helaas 

moesten een aantal organisa-
ties teleurgesteld worden, omdat 
er geen plek meer was. Dit geeft 
maar weer aan hoeveel behoef-
te er is aan nieuwe vrijwilligers,” 
aldus Ria. KNV EHBO, de Voedsel-
bank, de Reddingsbrigade Uit-
hoorn, toneelgroep Maskerade, 
het is maar een greep uit de deel-
nemende organisaties. Ze trok-
ken alles uit de kast om mensen 
enthousiast te maken voor hun 
organisatie met beachflags, vlag-
gen, flyers, pennen, mooie film-
pjes, toneelrekwisieten of heerlij-
ke hapjes, allemaal uitgestald op 
hun stand.

Bezoekers
Bezoekers kregen een “Uithoorn 
voor Elkaar’’ tasje uitgereikt met 
daarin o.a. de nieuwste uitga-
ve van de “Uithoorn voor Elkaar” 
krant plus een informatieboek-
je waarin alle deelnemende or-
ganisaties in vermeld stonden, 
gesorteerd op sector en stand 
nummer. Zodoende konden be-
zoekers makkelijk hun weg vin-

den tussen alle aanwezige orga-
nisaties.

Resultaat
Dit heeft mooie resultaten opge-
leverd. Na afloop kregen de deel-
nemende organisaties een evalu-
atieformulier uitgereikt. De cam-
pagne voorafgaand aan de markt 
werd beoordeeld met een gemid-
deld cijfer van een 8,4 en de orga-
nisatie van de Vrijwilligersmarkt 
zelf met een gemiddelde van 8,6. 
Gemiddeld kreeg elke organisatie 
13 personen op de stand en met 
gemiddeld 3 van hen werd een 
vervolgafspraak gemaakt. Vanwe-
ge de grote belangstelling wordt 
volgend jaar gekeken of de ruim-
te uitgebreid kan worden, zodat 
meer organisaties kunnen deel-
nemen. Mensen die de vrijwilli-
gersmarkt gemist hebben kun-
nen op zaterdag 5 oktober een 
bezoek brengen aan de Vrijwilli-
gersmarkt in het gemeentehuis in 
Mijdrecht. Belangstellenden kun-
nen ook altijd contact opnemen 
met Sabine Ridderhof, coördina-
tor van het Steunpunt Vrijwilli-
gerswerk Uithoorn, telefoonnum-
mer: 0297-230280 of mailen naar 
s.ridderhof@stdb.nl. Of bezoek de 
online vacaturebank op: www.
steunpuntvrijwilligerswerk.info.

een puntje voorsprong op hun 
achtervolgers, ‘(Herstel) Team 2’, 
34 tegen 33 punten. ‘Herbergh 
1883’, ‘Klaver 5’ en ‘Kwis(t) even 
niet’ volgden daar weer een punt 
achter. ‘We rotzooien maar wat an’ 
behield de rode lantaarn. ‘PvdA 
Uithoorn’ scoorde in de vierde 
serie heel goed (18 punten) en 
klom op naar de tweede plaats. 
De eerste plaats bleef in han-
den van ‘Nieuwe Buren’. Dat het 
in de KroegKwis serieus toegaat, 
bleek wel toen er discussie ont-
stond over de vraag of Strawber-
ry Fields in New York of Liverpool 
ligt. De oplossing zat in de aan-
wezigheid van de eind-s: Straw-
berry Fields (met s) is een park in 
New York, Strawberry Field (zon-
der s) een kindertehuis in Liver-
pool. Vier teams maakten bij het 
ingaan van de laatste speelronde 
nog kans op de avondoverwin-
ning. Zoal vaker zou de muziek-
ronde doorslaggevend kunnen 
zijn. ‘Kwis(t) even niet’ en ‘PvdA 
Uithoorn’ hielden elkaar aardig in 
evenwicht en scoorden goed en 
kwamen op 65 punten. De voor-

sprong van ‘Nieuwe Buren’ bleek 
echter groot genoeg om hun wat 
mindere score te compenseren, 
zij hielden met een punt meer de 
eerste plaats in handen. ‘(Herstel) 
Team 2’ eindigde als vierde met 
ruime voorsprong op nummer 
vijf, ‘Klaver 5’.

Uitslag
De totale uitslag van deze vijfde 
speelavond zag er uit als volgt: 1. 
‘Nieuwe Buren’: 66 punten; 2. en 
3. ‘PvdA Uithoorn’ en ‘Kwis(t) even 
niet’: 65 punten; 4. ‘(Herstel) Team 
2’: 63 punten; 5. ‘Klaver 5’: 58 pun-
ten; 6. ‘Herbergh 1883’: 56 pun-
ten; 7. ‘De Cliffhangers’: 54 pun-
ten; 8. en 9. ‘We rotzooien maar 
wat an’ en ‘Ik trap op mijn fietsje’: 
52 punten. De stand na vijf van 
de zes speelavonden: 1. ‘PvdA 
Uithoorn’: 35,5 punten; 2. ‘Kwis(t) 
even niet’: 31 punten; 3. en 4. ‘Ik 
trap op mijn fietsje’ en ‘(Herstel) 
Team 2: 24 punten; 5. ‘We rot-
zooien maar wat an’: 21 punten; 
6. ‘Nieuwe Buren’: 20 punten; 7. 
‘Herbergh 1883’: 16 punten; 8. 
‘Klaver 5’: 15 punten; 9. ‘De Cliff-
hangers’: 14,5 punten. Op woens-
dag 20 november is de laat-
ste speelavond, dan zal bekend 
worden wie zich winnaar van de 
PvdA KroegKwis-competitie 2019 
kan noemen.

World Cleanup day 2019
in Uithoorn
Uithoorn - Op zaterdag 21 sep-
tember was weer het zover: World 
Cleanup Day. Net als vorig jaar 
georganiseerd door de Plas-
tic Soup Foundation. Tijdens de-
ze grootste wereldwijde opruim-
actie van het jaar geven 160 lan-
den de planeet een grote schoon-
maakbeurt. 
En Uithoorn doet natuurlijk 
mee! Op initiatief van DUS-Uit-
hoorn hebben een tiental vrijwil-
ligers zaterdagochtend de omge-
ving van het Zijdelwaardplein, de 
Groene Scheg en de basisschool 
de Vuurvogel vrijgemaakt van 
zwerfafval. Het doel van deze ac-
tie is, naast het opruimen van zo-

veel mogelijk zwerfvuil, ook het 
verkrijgen van meer waardevol-
le informatie over het soort af-
val dat op straat en in het milieu 
belandt en de herkomst ervan. 
Dat inzicht is onmisbaar bij het 
vinden van structurele oplossin-
gen. Hoe meer we te weten ko-
men over het afval, hoe gerichter 
we namelijk kunnen werken aan 
oplossingen. Natuurlijk is het ook 
een oproep aan de inwoners van 
Uithoorn om het afval (vaak blik-
jes en plastic) niet zomaar op de 
straat of in de struiken te gooien. 
Deze actie leverde, helaas, toch 
weer tien gevulde vuilniszakken 
met zwerfafval op.

Uithoorn – Op vrijdag 20 septem-
ber om 23.49 uur is brand gesticht 
in de fietstunnel onder de Zijdel-
weg aan de Den Uillaan. Onver-
laten hebben vier banden in de 
brand gestoken. Omwonenden 
hebben bij het zien van de vlam-
men direct de brandweer gealar-
meerd. De brandweer was snel 

ter plaatse en had het vuur spoe-
dig onder controle. Door de brand 
is wel het wegdek beschadigd, er 
is een gat ontstaan van 30 bij 30 
centimeter. De gemeente gaat de 
schade herstellen. Mogelijk zijn er 
getuigen. Zij worden verzocht de 
politie te bellen via 0900-8844 of 
anoniem via 0800-7000.

Ruit van Abri vernield
Uithoorn – In de nacht van vrijdag 
20 op zaterdag 21 september is een 
ruit van de Abri bij de bushalte bij 
de Brusselflat vernield. Om 03.40 
uur hebben omwonenden een har-
de knal geknald. Een getuige heeft 
een zwarte auto weg zien rijden. 

Met het herstellen van deze vernie-
ling is een bedrag gemoeid van zo’n 
700 euro. Er worden daarom getui-
gen gezocht. Wie meer informatie 
heeft, wordt verzocht contact op 
te nemen met de politie via 0900-
8844 of anoniem via 0800-7000.

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 !

Getuigen gezocht van brandstichting
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Wij danken iedereen voor de overweldigende hoeveelheid steun, belangstelling, 
mooie woorden, prachtige bloemen, praktische hulp, fijne brieven, apps, mailtjes, 
kaarten etc. Het is de brandstof die het onmogelijke met je doet. Nogmaals dank!

Het hele jaar was intensief, ook de laatste dagen voor de begrafenis..
Veel geregeld, vele mensen bij ons thuis afscheid genomen van Teun, 

het was allemaal goed.. 
Wat een saamhorigheid, verbondenheid, medeleven.. indrukwekkend. 

Wat zijn wij, de familie, vrienden, de zorg, het hele jaar bezig geweest met Teun 
te verzorgen, bijna alleen maar. Nu de kist dicht is, kijkend naar de foto van Teun, 
worden we geconfronteerd dat we Teun hoe hij echt was, zijn vergeten. Hij was dit 
jaar voor ons ook natuurlijk Teun, maar zo anders, zo steeds zieker, elke dag namen 

we een klein beetje afscheid.. en o wat hebben wij het goed gehad met elkaar, 
het hele jaar.. Teun, nu naar de foto kijkend, gaan we weer beseffen hoe je in ons 
leven, in jouw kracht was. Wat was je een prachtige eigenzinnige lieve, eigenwijze 
man, die zo jijzelf was. Wij houden van je.. nog meer als toen, wat zullen we je 

missen, ik mis je nu al. Het is zoooo niet werkelijk. Ons leven wordt nooit meer wat 
het was. In het begin van Teun’s ziek zijn, zei ik; wij bewandelen een weg, waar 
wij niet van kunnen afwijken, hebben toen een kracht gevoeld en die kracht daar 

blijven wij op bouwen. Wij gaan met vol vertrouwen de toekomst tegemoet, 
samen met Teun.. ons alles 

Liefs,
Akke, Frederike, Timo, Fedde en Nancy

Niet gisteren, niet morgen..
Wij, u en jullie leven er middenin.

Vandaag is nu en elke morgen is een nieuw begin.

Teun
* 30 september 1956   † 16 juli 2019

Na een lang, bijzonder en zinvol leven is overleden 
mijn goede vader, fijne schoonvader, 
onze lieve opa, mijn broer en vriend

Gerrit Sytsema

Smallingerland,  Amsterdam, 
18 november 1921      22 september 2019

Drager van de Eremedaille, 
verbonden aan de 

Orde van Oranje-Nassau, in goud 

Ereburger van de gemeente Uithoorn

Weduwnaar van Rens Sytsema - de Jong

Tjerk in herinnering

 Peter en José
 Eva
 Wietse

 Aly van der Schaaf - Sytsema

 Diny Plantinga

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid van 
hem te nemen op donderdag 26 september om 
12:30 uur in crematorium Bouwens, Noorddam-
merweg 40, 1424 NX  Uithoorn.
Na afloop is er gelegenheid om de familie te 
condoleren en herinneringen op te halen.

Correspondentieadres:
Syts en José Sytsema
De Vrijheid 12
2421 JZ  Nieuwkoop

U heeft mijn ogen aangeraakt.
Ik slaap nu zonder zorgen.
U, die mijn hart zo rustig maakt,
leidt mij ook in de morgen.

Verdrietig berichten wij u dat het leven van onze 
lieve moeder, schoonmoeder en oma is overgegaan in 
dierbare herinneringen.

Cornelia Treur - Bevaart
Corrie

weduwe van Evert Treur

* Alphen aan den Rijn,  † Uithoorn,
17 juni 1936   23 september 2019

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van 
zorgcentrum Het Hoge Heem voor hun liefdevolle 

verzorging en aandacht.

   Dick en Marjan
    Robbert en Renate
    David en Jolanda

   Gerard en Thea
    Marcel en Sophie
    Celeste en Joost

Correspondentieadres:
Gerard Treur
Pastoor L. Pullenlaan 21
1424 SK De Kwakel

Onze moeder en oma is overgebracht naar Uitvaart-
centrum Finnema, Zwarteweg 108 te Aalsmeer, alwaar 
geen bezoek.

De Dankdienst voor haar leven wordt gehouden op 
vrijdag 27 september om 12.30 uur in De Schutse, De 
Mérodelaan 1 te Uithoorn.
Aansluitend zullen wij haar naar haar laatste rust-
plaats begeleiden op de Algemene Begraafplaats aan 
de Noorddammerweg 42 te Uithoorn (N196, afslag De 
Kwakel).

Na de begrafenis is er gelegenheid om elkaar te ont-
moeten in De Schutse.

Familieberichten
OOK ONLINE
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Voor veel vogels zit het er weer 
op. Na een druk seizoen  vol 
gezang, nestjes bouwen, eitjes 
leggen, broeden, jongen groot-
brengen, waarna ook het ver-
enpak nog eventjes moest wor-
den vervangen, worden nu de 
koffers gepakt. Voor sommi-
ge vogelsoorten  betekent dat: 
schransen, lekker dik worden. 
Opvetten voor de lange reis 
naar het favoriet  plekje  ergens 
diep  in Afrika.  Andere vin-
den  Engeland of Zuid-Frank-
rijk ver genoeg. Er zijn ook    vo-
gels  die gokken op een zach-
te winter hier. Zo overwinte-
ren tjiftjafs   en zwartkoppen  
steeds vaker in Nederland, ter-
wijl vogels  uit noordelijke stre-
ken hier wegblijven omdat ook 
bij hen de winters zachter wor-
den. Natuurlijk waren er altijd al 
thuisblijvers  die  dat heen en 
weergetrek maar aanstellerij 
vonden, zoals eksters en huis-
mussen (hoe kan het ook an-
ders met zo’n naam). 
Het heeft eventjes geduurd 
voordat mensen doorhadden 
hoe  geglobaliseerd  een  vo-
gelleven kan zijn, eeuwenlang 
dacht men dat vogels ‘s winters 
een metamorfose ondergingen. 
Zo zou een koekoek (zomer-
gast) veranderen in een sper-
wer (jaarvogel).
En men  ging er  van uit dat 
zwaluwen  op de bodem van 
sloten en plassen een winter-
slaap hielden. Dat achtte men 
waarschijnlijker dan een re-
tourtje Afrika. Nu verzamelen 
boerenzwaluwen zich voor de 
trek vaak op slaapplaatsen in 
het riet, dus helemaal gek was 

de  gedachte niet. In elk geval 
niet gekker dan het wonder-
baarlijke feit  dat  de   zwaluw 
die elk voorjaar trouw   in de-
zelfde  schuur nestelt  ’s winters 
ergens in een lagune in Ivoor-
kust rondhangt, of  dat trek-
vogels een inwendige tomtom 
bezitten die ze de weg  wijst  
op  basis van ervaring, over-
gedragen kennis, landschaps-
kenmerken, zon, sterren, aard-
magnetisme, geluiden, reuk of  
luchtdrukverschillen.
 
Soms is die tomtom verkeerd 
afgesteld. Zo zette in augus-
tus een Noord-Amerikaan-
se steltstrandloper delen van 
de  vogelaarswereld op stel-
ten door in Waverhoek neer te 
strijken in plaats van  op Cuba.  
Een dwaalgast noemen we dat. 
Maar misschien dacht hij wel: 
‘Ik doe  iets geks en  ga  linksaf 
en niet  rechtdoor. YOLO!” Nou, 
hij heeft het  geweten! In zijn ei-
gen continent mag hij dan een 
onopvallend doorsnee vogeltje 
zijn, hier was hij op slag een be-
roemdheid die zelfs de landelij-
ke pers haalde. Want pas drie 
keer eerder was zijn soort in 
Nederland waargenomen.  Zel-
den was het zo druk in Waver-
hoek. Vanuit het hele land en 
daarbuiten kwam men kijken. 
In het riet stonden rijen man-
nen als vuurpelotons met de 
telelenzen op scherp. ‘Wat een 
malloten hier!’ heeft   het stelt-
strandlopertje misschien  ge-
dacht. ‘Volgend jaar  weer ge-
woon   naar Cuba!’ 

Jaap Kranenborg

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.

Volgend jaar weer gewoon 
naar Cuba!

Klimaatcrisis, uitputting van de aarde:
‘We moeten om!’ Deel I
Regio - ‘We moeten om,’ zegt het 
kabinet, zeggen de wereldleiders. 
We moeten met ons allen scho-
ne energie opwekken. We moe-
ten de CO2-uitstoot reduceren. 
We hebben dus zonneweiden en 
windmolenparken nodig, huizen 
met zonnepanelen op het dak, 
elektrische auto’s... Maar komen 
we écht verder met deze oplos-
singen?

Zonneweiden en 
windmolenparken
Zonneweiden en windmolenpar-
ken leveren schonere energie. 
Maar zonneweiden nemen veel 
ruimte in beslag, die ze onttrek-
ken aan de natuur. Zonnepanelen 
op daken hebben dat nadeel niet. 
Windmolens op het land geven 
met hun storende geluid en hin-
derlijke slagschaduw flink wat 
overlast. Om die reden zijn er gro-
te parken aangelegd in zee – waar 
bovendien meer wind staat. Maar 
ook zeedieren, vogels en insecten 
hebben last van de windmolens. 
Vaak vliegen vogels en insecten – 
boven land, maar óók boven zee 
– tegen de wieken aan en ster-
ven. Diverse zeedieren oriënteren 
zich op sonar, maar door de her-
rie van de windmolens verdwalen 
ze, vinden geen voedsel meer en 
sterven. Al in de fase dat windmo-
lens geplaatst worden, wordt de 
natuurlijke levensruimte zó ver-
stoord dat veel bruinvissen en 
dolfijnen dat niet overleven.

De elektrische auto: oplossing 
met kanttekeningen
‘Iedereen aan de elektrische auto’ 
is ook zo’n oplossing met kantte-
keningen. Een kleine berekening: 
119,1 miljard kilometer (het totaal 

van alle afstanden die in 2017 in 
Nederland zijn afgelegd met de 
auto) x 0.15 kilowattuur (het ge-
middelde energieverbruik per af-
gelegde kilometer) = 17,9 miljard 
kilowattuur. Dat is de hoeveelheid 
energie die moet worden opge-
wekt om met ons allen net zoveel 
te kunnen rijden als nu, maar dan 
allemaal elektrisch. Een zonne-
paneel levert gemiddeld per jaar 
225 kilowattuur op: er zijn dus 
ruim 79 miljoen zonnepanelen of 
1379 windmolens van hoge capa-
citeit nodig. Dat zijn er nogal wat!

Milieuschade bij de productie 
en afvoer van accu’s 
En wat gebeurt er met de accu’s 
van windmolens en elektrische 
auto’s wanneer ze afgeschreven 
zijn? Ja, ook elke windmolen heeft 
onder de grond een enorme accu 
om energie op te slaan. Hoe gaan 
we om met dit gevaarlijke afval? 
Recycling is een duur en inge-
wikkeld proces. Slechts 5 procent 
van de accu’s wordt daadwerkelijk 
voor recycling aangeboden. In re-
aliteit liggen accu’s ergens in op-
slag of – erger – worden in de na-
tuur gedumpt. En dat geeft mi-
lieuproblemen. En waar komen 
de grondstoffen vandaan om die 
accu’s te produceren? Ik denk aan 
de verwoestende effecten van de 
productie van de smartphone: 
voor de winning van grondstof-
fen voor smartphones zijn gro-
te delen van de wereld ontbost, 
waardoor er diersoorten uitstier-
ven. Neem bijvoorbeeld de erts 
coltan, onmisbaar voor de pro-
ductie van mobiele telefoons... 
Coltan is bijna uitsluitend te vin-
den in Congo. De gorilla-popu-
latie daar nam in tien jaar tijd af 

Salon de Promotion bij Nieuwendijk
Nieuwe Renault tijdelijk 
4.000 euro goedkoper!
Aalsmeer - Het is weer Salon de 
Promotion bij Renault Nieuwen-
dijk! Dit betekent dat tot en met 
29 september geprofiteerd kan 
worden van veel voordeel en ex-
tra hoge inruilprijzen. Wie nu 
kiest voor een nieuwe Renault 
profiteert op alle modellen van 
voordeel dat kan oplopen tot wel 
4.000 euro. “Dit is een zeer goed 
moment om een nieuwe Renault 
aan te schaffen. Wij bieden nu ex-
tra voordeel op alle personenau-
to’s van Renault. En kies je voor 
de nieuwste Clio of een Captur 
uit voorraad? Dan kunnen we 
nog eens 500 euro extra korting 
bieden. Wie alvast wil weten hoe-
veel voordeel we precies bieden, 
kan het direct berekenen op on-
ze website”, zegt Kees Nieuwen-
dijk, directeur van Renault Nieu-
wendijk. 
Laat je verrassen door de com-
plete range van Renault. Wordt 

het de Renault Captur, een modi-
euze SUV waarmee je gemakke-
lijk door het drukke stadsverkeer 
manoeuvreert? Of kies je toch 
de stoere nieuwe Renault Clio, 
met onder andere standaard een 
breed scala aan veiligheidssyste-
men en dankzij het nieuwe Easy 
Link-multimediasysteem ben je 
altijd verbonden. Welke Renault 
het ook wordt, je voordeel bere-
ken je direct op de website van 
Nieuwendijk: www.renault-nieu-
wendijk.nl

Zondag open
Aanstaande zondag 29 septem-
ber zijn drie Nieuwendijk vesti-
gingen extra geopend. De ves-
tigingen in Aalsmeer, Amster-
dam West en Hillegom zijn deze 
dag extra geopend van 11.00 tot 
16.00 uur. Dit is ook direct de laat-
ste dag dat geprofiteerd kan wor-
den van het extra voordeel.

van achttienduizend naar minder 
dan vierduizend dieren. Net als 
voor het winnen van coltan wor-
den ook voor het winnen van de 
grondstof lithium voor elektrische 
auto’s in kwetsbare natuurgebie-
den mijnen aangelegd. Een voor-
beeld hiervan zijn de mijnen in de 
zogenoemde lithiumdriehoek: de 
zoutvlaktes in Chili, Bolivia en Ar-
gentinië. Die mijnen veroorzaken 
daar nu al enorme milieuschade! 
De schade zal met de groeiende 
vraag naar elektrische auto’s al-

leen maar toenemen.
Echte oplossingen gezocht! Zon-
neweiden, windmolenparken en 
elektrische auto’s zijn dus niet 
zonder meer goede oplossingen 
voor het klimaatprobleem. Voor 
goede oplossingen moeten we 
dieper ingaan op de oorzaken er-
van. Daarover de volgende keer 
meer.

Kelly Kessen 
Blogger bij
www.denatuurinmetkelly.blog

GEVEN OM MOLENS IS
GEVEN AAN
MOLENS

molenfonds.nl
Lees Govani’s schrijnende verhaal op   

WWW.AAP.NL/GOVANI

mishandeld en doodsbang

leeuw Govani

Het is een wonder dat 
leeuw Govani mensen 
nog vertrouwt 
De nagels van Govani zijn uitgetrokken 
en zijn tanden uitgeslagen. Alles om 
deze machtige leeuw te veranderen in 
een doodsbang hoopje ellende. Gelukkig 
is hij nu veilig bij Stichting AAP. 



ALGEMENE LEDENVERGADERING   
Maandag	1 	oktober	2019		•		 anvang	19:30	uur 

Buurthuis	 onderosa  
lesmanlaan	27,	1 21	 M	 ithoorn.

Gastspreker: Mary Moerman van de Woonbond.

 

G E M E E N T E R A A D N I E U W S

COLOFON

Gemeente Uithoorn

ie oor de end s de e site uithoorn nl r d 
itter  ol  de r d d ithoorn nl  ont ct et de 

r d i  de ri e  tel  0297 96  o  ri e uithoorn nl

UITNODIGING 
oor de r ds er derin  n de e eenter d n ithoorn 

op donderdag 26 september 2019, aanvang 19.30 uur in de 
r d l n het e eentehuis   

AGENDA RAADSVERGADERING 
(donderdag 26 september)
 enin  end  9 0 uur
 ns re en ur ers
 r en r dsleden  e nt oordin  door colle e  9  uur
 estuurli e s en er in  etro oolre io sterd  

 9  uur
 t rtnotitie e ion le ner iestr te ie  20  uur
 i st oties en toe e in en  20  uur

 * Let op: de tijdsduur per onderwerp is een inschatting.

 De eerstvolgende reguliere raadsvergadering 
 is op 31 oktober 2019.
 Op 17 oktober 2019 is er een extra 
 raadsvergadering over Schiphol.
 Alle commissievergaderingen vinden plaats 
 in de week van 14 oktober 2019.
 Op www.uithoorn.nl kunt u vergaderingen 
 van de gemeenteraad terugluisteren. 

Testpersonen gezocht
voor meest innovatieve hooroplossing 
ter wereld. Gratis en vrijblijvend

Oorwerk Uithoorn

Oorwerk Hoogkarspel
Raadhuisplein 26
1616 AV Hoogkarspel
T
E

Oorwerk Hoorn
Veemarkt 35
1621 JB Hoorn
T
E

dot

Oorwerk Hoogkarspel
Raadhuisplein 26
1616 AV Hoogkarspel
T
E

Oorwerk Hoorn
Veemarkt 35
1621 JB Hoorn
T
E

dot

Schans 2
1421 BB Uithoorn
T 0297 520 100
E uithoorn@oorwerk.nl

Openingstijden; zie www.oorwerk.nl

Oorwerk is wederom geselecteerd om de nieuwste hoortechniek van Signia 
in de praktijk te testen. Hiervoor zijn we op zoek naar mensen die reeds een 
hoortoestel dragen en naar mensen die merken dat hun gehoor tekort schiet 
en daar iets aan willen veranderen.

Wilt u als eerste kennis maken met 
de nieuwste hoortechnologie?
Het nieuwe hoortoestel zorgt volgens klinische studies voor het beste spraak-
verstaan in gezelschap en voor een aanzienlijke vermindering in de luister-
inspanning; u bent dus minder moe aan het einde van de dag. De nieuwe 
techniek zorgt ook voor de meest natuurlijke geluidsbeleving wat u in staat stelt 
om de voor u belangrijke geluiden te horen. Naast de directe koppeling met uw 
smartphone bestaat ook de mogelijkheid om uw toestel door de audicien op 
afstand bij te laten stellen.

Uw medewerking is belangrijk 
Nieuwe technieken zo goed mogelijk laten aansluiten op ieders wensen en 
behoefte; dat is waar Oorwerk naar streeft. En daar kunt u een bijdrage aan 
leveren. In de test wordt u dan ook gevraagd om diverse luistersituaties te 
beoordelen in direct contact met uw audicien.

Neem nu contact op met onze gecertifi ceerde audiciens voor meer informatie.

Stationsweg 2
1431 EG Aalsmeer
T 0297 320478
E aalsmeer@oorwerk.nl

Oorwerk Aalsmeer
(Bij Ed Kriek Optiek)

Steven van Rumelaerstraat 49 - 3641CK Mijdrecht - 0297-28 33 49  -  www.proostdij.com

Al uw waardevolle audio- en videobanden
vakkundig naar een CD, DVD of USB-drive.

P R O G R A M M A
Z O R G B O E R D E R I J  I N N E R - A R T

I N L O O P  D E  L A N D E R :
V o o r  i e d e r  d i e  z i n  i n  e e n  v e r z e t j e  h e e f t ,

contacten, gezelligheid of afl eiding zoekt
o f  wa n n e e r  e e n  s p e l  n i e t  a l l e e n  t e  s p e l e n  i s .

Met elkaar iets ondernemen is gezelliger!

M a a n d a g o c h t e n d :
snookeren - schaken/dammen
Maandagmiddag: spelletjes

D i n s d a g o c h t e n d :
spelletjes - yatze

handwerken (breien, haken, naaien)
Dinsdagmiddag:
kaarten (keezen) 
darten (buiten)

W o e n s d a g o c h t e n d :
schilderen/tekenen - crea

Woensdagmiddag:
crea - darten (buiten)
D o n d e r d a g o c h t e n d :

poolbiljart - yatze - kaarten
Donderdagmiddag:

schaken/dammen - spelletjes, kaarten.
Bij belangstelling meer of

andere activiteiten mogelijk.
Toegang vrij. ma. t/m do. 9.30-15.30u.

Vuurlijn 36, 1424 NS De Kwakel. 0297-563753.

Zorgboerderij Inner - Art
Dagbesteding voor alle doelgroepen

Natuurlijke, afwisselende, gezonde dagbesteding voor alle 
doelgroepen en leeftijden. Grote bloemen- en groentetuin, 

winkel, boomgaard, erf, verzorging van dieren, 
huishoudelijk werk, creativiteit, technische klussen etc.

Inloop ‘De Lander’
- Voor mensen die er even uit willen of kampen met chron. 

GGZ-/sociale problematiek een mogelijkheid om te ontmoeten.
- Voor ouderen uit De Kwakel om er even tussenuit te zijn.

Ook ter ontlasting van mantelzorger en verzorgende.

Biologische boerderij en Terras
Terras voor koffie en gebak, boerderijwinkel met jams, 

sappen, gedroogde appeltjes, enz., van eigen erf.
Ook kaarten, cadeauartikelen, groot en klein. 

Geen groente.

Boerenmuseum ‘De 7 Erven’ en Atelier Inner - Art
Voor lezingen,gesprek bij levens- en geloofsvragen.

Vuurlijn 36 | 1424 NS De Kwakel | 0297 563 753 | www.inner-art.nl
Open: Ma. t/m Do. 09:00u - 16:00u

MUZIEKWINKEL

•	 muziekinstrumenten
•	 accessoires
•	 ightcase materiaal
•	 verhuur	van
	 geluidsapparatuur

OPEN:
maandag:	 13.00 18.00	
dinsdag vrijdag:		 	10.00 18.00
vrijdag	koopavond:	 	19.00 20.30
zaterdag:	 	10.00 17.00

Schoolstraat 7 | Aalsmeer
0297-328044

www.stagemusic.nl

STAGE
MUSIC SHOP

www.uitholschilders.nl / 0297-563138/06-20608920 

sinds 2007

www.uitholbv.nl / 0297 - 56 31 38 / 06 - 20 60 89 20

al meer dan 55 jaar

* Gevraagd:
Oudijzer o.a.  radiators,kachels, 
fietsen, accu’s, hekken, metalen 
kasten, witgoed en div. metalen.  
Tel. 020-6455546
Gratis afhalen:
4 grasparkieten. 
Tel. 06-43283004
Gezocht:
Oud omega horloge. Tel. 
06-53346064

Gezocht:
Oude en defecte stereo apparatuur 
versterker boxen lcd en led tv platen-
speler bandrecorder voor hobbyist. 
Tel. 06-48344508
Gevraagd:
Verhuisd of zolder opgeruimd 
grammofoon platen uit 50-60 en 
70 gevonden verzamelaar koopt ze 
graag van u. Tel. 06-12946730
Gevraagd:
Alles uit de tweede wereldoorlog, 
zoals helmen, medailles, bajonetten, 
documenten etc. (Tegen vergoe-
ding).  Tel. 06-25384205
Gevraagd:
Verzamel medailles stempelkaarten 
ijskaarten etc. Van toertochten op de 
schaats. Ook bijzondere schaatsen. 
Tel. 0346-241819
Gevraagd: 
Oud blikken speelgoed, Antieke 
stoommachines. Tel. 06-22885528
Gevraagd:
Goede prijs voor oude ansichtkaarten 
en foto’s van voor 1960, ook hele 
verzamelingen. Tel. 06-15451873

Gevraagd:
Gooi uw oude ansichtkaarten niet 
weg ook bidprentjes zin welkom haal 
ze graag bij u op . 
Tel 0297-321868

Gevraagd:
Verzamelaar zoekt lp’s v/a eind jaren 
60. Heeft u nog wat op zolder? Ik kom 
ze graag halen. 
Tel. 06-53721652
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OBS Toermalijn bezoekt KLM Open
Uithoorn - Op donderdag 12 
september zijn de leerlingen van 
de groepen 4 t/m 8 van OBS Toer-
malijn op bezoek geweest bij het 
KLM Open. Het KLM Open is een 
van de grootste golftoernooien 
van Europa en alle bekende gol-
fers waren dan ook aanwezig. Tij-
dens deze 100ste editie van het 

toernooi waren er ook een aan-
tal basisscholen uitgenodigd en 
OBS Toermalijn had de mazzel als 
gast aanwezig te mogen zijn. 

De groep werd opgesplitst in 
twee groepen. De helft ging zelf 
met de golfclubs aan de slag op 
het ‘Raak Funpark’ en de ande-

re helft ging met een professi-
oneel golfer de baan op om te 
kijken bij de wereldtoppers. Er 
werd goed uitgelegd hoe je je 
moest gedragen langs de baan: 
stil zijn als iemand gaat afslaan 
en bukken als er ‘FORE’ wordt ge-
roepen. Na het afslaan namen 
veel golfers de tijd om de kinde-

ren nog even een high five te ge-
ven. Op het ‘Raak Funpark’ werd 
er zelf geoefend met allerlei va-
rianten van golf: minigolf, knots-
hockey en punten slaan bij ‘hole 
in the wall’. Het was een hele bij-
zondere ervaring om bij zo’n 
groot toernooi aanwezig te mo-
gen zijn.

Uithoorn – Op donderdag 12 
september rond vijf uur in de och-
tend is een groot raam van een 
woning aan Bertram ingegooid. 
De bewoners hoorden glasgerin-
kel, gevolgd door voetstappen 
van een wegrennend persoon. 

Daarna reed een auto met hoge 
snelheid weg. Er is niemand in de 
woning geweest. Waarom de ruit 
is ingegooid, is onbekend. De po-
litie hoopt op meer informatie 
van omwonenden. Bel hiervoor 
0900-8844.

Najaarsblok van de stokstaartjes op 
hockeyclub Qui Vive van start gegaan
De Kwakel - Afgelopen zondag 
is het eerste stokstaartjesblok 
van het nieuwe seizoen weer van 
start gegaan. Een heleboel jon-
gens en meisjes uit de groepen 1 
en 2 en een paar uit groep 3 kwa-
men naar Qui Vive toe om lekker 
te hockeyen.
Sommige kinderen waren vorig 
seizoen ook al op het hockeyveld 
van Qui Vive te vinden maar voor 

een heleboel stokstaartjes was 
het de eerste keer. Het was daar-
door voor sommigen ook best 
een klein beetje spannend al was 
die spanning al weer heel snel ver 
te zoeken.
Nadat alle kinderen voorzien wa-
ren van een stick, begonnen ze in 
het zonnetje aan een gezamenlij-
ke warming up. Vervolgens gin-
gen de kinderen in groepjes met 

Thamen Jeugdweekend 
groot succes
De Kwakel - Bijna 50 jeugdleden 
van Thamen namen dit week-
end deel aan het jaarlijkse Jeugd-
weekend., wat gratis is voor alle 
kinderen,  en dat was een groot 
feest. De jeugdleden in de leeftijd 
van 6 t/m 16 jaar konden twee 
dagen lang allerlei activiteiten 
ondernemen in steeds wisselen-
de groepssamenstellingen, zodat 
de kinderen elkaar ook allemaal 
leren kennen. 
Vrijdagmiddag werden eerst de 
tenten opgezet op het complex 
en daarna was het tijd om te eten. 

De avond stonden er allerlei spel-
letjes op het programma en de 
jeugd werd hierbij steeds fana-
tieker. De avond werd afgesloten 
met een vossenjacht. Na een heel 
kort nachtje voor sommige kin-
deren, en het ontbijt,  stond de 
ochtend in het teken van Slip ’n 
Slide, waarbij het mooie weer su-
per goed uitkwam.
Rond de lunch ging de oudste 
groep naar huis. Want de middag 
stond in het teken van een ouder/
kind-toernooi voor de kinderen 
van  6 t/m 12 jaar en daarin kon-

hun jeugdtrainers allerlei ver-
schillende onderdelen af. Deze 
jeugdtrainers hebben al meerde-
re train de trainers bijeenkomsten 
gevolgd zodat ze nu lekker met 
de kinderen op het veld konden 
trainen. Knotshockey is altijd een 
favoriet onderdeel bij de kinde-
ren waarbij er altijd heel veel blije 
koppies over het veld rennen 
maar ook allerlei andere leuke oe-

feningen kwamen aan de orde 
waaronder bijvoorbeeld overpu-
shen en het slaan op doel.
Mochten jullie er afgelopen zon-
dag niet bij geweest zijn, maar 
lijkt het jullie toch ook heel leuk 
om mee te komen trainen bij het 
najaarsblok van de stokstaartjes? 
Het blok bestaat ook deze keer 
weer uit 8 trainingen dus we heb-
ben er nog 7 op het programma 
staan.
Aansluiten is daardoor nog heel 
goed mogelijk. Stuur even een 
mailtje naar stokstaartjes@quivi-
ve.nl en kom vanaf zondag lekker 
meedoen.

Getuigen van inbraak gezocht
Uithoorn – Tussen donderdag 12 
en maandag 16 september is in-
gebroken in een woning in het se-
niorencomplex aan het Potgieter-
hof. Het slot is uit de voordeur van 
het huis geboord. Op een ande-
re toegangsdeur zijn ook braak-
sporen aangetroffen. De gehele 
woning is doorzocht, diverse kas-

ten en lades zijn geopend. Voor-
alsnog is niet bekend of er buit 
is gemaakt. De inbraak heeft tus-
sen half acht donderdagavond en 
maandagochtend elf uur plaats-
gevonden. De politie hoopt dat er 
getuigen zijn. Zij worden verzocht 
contact op te nemen via 0900-
8844 of anoniem via 0800-7000.

norfie  ge olen
Uithoorn – Op vrijdag 13 september 
is tussen zeven uur in de ochtend en 
half tien ’s avonds een snorfiets ge-

stolen uit de Constantijn Huijger-
slaan. De Piaggio is zwart van kleur 
en het kenteken is D-662-NF.

Achterruit van auto kapot
Uithoorn – In de avond of nacht 
van dinsdag 10 op woensdag 11 
september is in de Kuyperlaan de 
achterruit van een auto door on-
bekenden ingegooid. Opvallend 
was de eigenaar om zijn auto di-

verse lege flessen aantrof. Moge-
lijk is een der flessen gebruikt om 
de ruit in te slaan. Er worden ge-
tuigen gezocht. De politie hoort 
graag meer via 0900-8844 of ano-
niem via 0800-7000.

Raam ingegooid van woning
den de kinderen laten zien dat zij 
echt veel beter konden honkbal-
len/softballen/beeballen dan hun 
ouders.

Rond 15.00 uur gingen de laat-
ste kinderen na een fantastisch 
weekend naar huis. 
Foto’s: M ten Hoedt
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Het najaar is in zicht en voor iedereen die 
een tuin heeft, wordt het nu tijd om voorbe-
reidingen te tre� en voor de komende win-
ter. Door tijdig de juiste maatregelen te ne-
men, heb je in het volgende voorjaar minder 
werk en kun je weer snel van je tuin genie-
ten. De beste periode voor het winterklaar 
maken van je tuin is de maand oktober. Over 
het algemeen telt deze maand namelijk nog 
tamelijk wat mooie zonnige en droge da-
gen, waardoor het aangenaam werken is in 
de buitenlucht. Bovendien hoef je nog niet 
te vrezen voor vorst, zodat de grond niet 
bevroren is en je dus vrij gemakkelijk alle 
werkzaamheden kunt verrichten.

Het bijhouden van het gras
Als je tuin geheel of gedeeltelijk bestaat uit 
gras, is het natuurlijk belangrijk om deze gras-
mat goed bij te houden. Natuurlijk is regelma-
tig maaien een vereiste, niet alleen om te voor-
komen dat het gras te lang wordt en daarmee 
niet meer fraai oogt, maar zeker ook om de 
kwaliteit van het gras te verbeteren. Het is ver-
standig om tot eind oktober door te gaan met 
maaien, al kun je er eventueel wel voor kie-
zen om de maaihoogte wat bij te stellen. Een 
lengte van vier centimeter is een prima uit-
gangspunt. Zorg er daarbij wel voor dat het 

gras niet bedekt wordt door bladeren. In de 
maanden september en oktober dwarrelen er 
heel wat bladeren naar beneden en als die op 
het gras blijven liggen, kan het gras niet goed 
ademen. Houd de hark dus in de aanslag en 
haal met enige regelmaat de gevallen blade-
ren weg. Doe dit frequent, dan ben je zo klaar 
en voorkom je dat het later onnodig veel tijd 
kost. Je kunt het werk eventueel combineren 
met de jaarlijkse mestbeurt, als je juist nu be-
mesting toedient, blijft het gras in de winter-
maanden mooier en ziet het er komend voor-
jaar weer keurig verzorgd uit. Een goede tip is 
ook om wat kalk op het gras te strooien. Hier-
door neemt de zuurgraad van de grond af en 
je voorkomt ermee dat mossoorten zich tussen 
het gras vestigen. Het eventueel al aanwezige 
mos zal afsterven en laat zich vervolgens heel 
eenvoudig verwijderen. 

Wat doen we met de planten
Je hebt een mooie tuin met een fraaie grote 
plant erin. Maar eigenlijk wordt die plant iets 
te groot. Het kan zijn dat de plant bijvoorbeeld 
andere planten in de weg begint te zitten, maar 
het kan ook zijn dat de plant bijvoorbeeld te 
veel over het looppad heen gaat hangen. Wat 
te doen? In de meeste gevallen is het scheuren 
van de plant een goede oplossing. Dit kun je 
in oktober prima doen. Je scheurt letterlijk de 
plant, inclusief de wortelkluit, in twee stukken. 
Zo krijg je dus twee mooie planten, waarvan je 
er eentje op een andere plek kunt neerzetten. 
In het voorjaar heb je daarmee een tuin die nog 
weer een stukje mooier is geworden. Of gun 
een ander ook wat fraais uit eigen tuin en geef 
de tweede plant cadeau aan iemand met een 
tuin! Voor een aantal planten geldt overigens 
dat ze in de wintermaanden wat bescherming 
nodig hebben om te kunnen overleven. In de 
wintermaanden kan de temperatuur gemakke-
lijk dalen tot waarden beneden het vriespunt 
en niet alle plannen zijn daartegen bestand. 
Het gaat daarbij niet zozeer om de wortels, 
want de wortels van planten in de volle grond 
zijn doorgaans goed beschermd tegen de kou. 

De plant zelf kun je bescherming door deze als 
het ware in te pakken in een constructie van 
jute of vliesdoek, opgevuld met wat stro. Doe 
dit echter slechts in beperkte mate, alleen als 
het echt nodig is. De plant moet immers ook 
voldoende licht en lucht krijgen om te kunnen 
overleven. Overigens kun je in borders en on-
der hagen de gevallen bladeren juist beter la-
ten liggen. Ze vormen zo een natuurlijke be-
schermingslaag voor de wortels van de plan-
ten. Bekijk de bladeren wel zo nu en dan even, 
want als zich op de bladeren schimmels bevin-
den, is het beter om ze te verwijderen.

Denk aan de vogels
Zelf kunnen we voor ons voedsel het hele jaar 
door in diverse winkels terecht, maar voor vo-
gels ligt dat anders. In de wintertijd hebben ze 
het soms moeilijk bij het verzamelen van voed-
sel, vooral wanneer de temperaturen � ink da-
len. Ze zoeken echter niet alleen naar voed-
sel, maar ook naar beschutting. Een vogelhuis-
je kan een prima beschutting aan ze bieden, 
maar controleer dan wel even vooraf of het er 
nog goed verzorgd bij hangt. Zelf wil je immers 
ook niet wonen in een smerige omgeving, voor 
vogels geldt dat precies zo. Haal het vogelhuis-
je dus even van de muur en reinig het goed, 
zodat het weer een waardig onderkomen kan 
worden voor onze gevederde vrienden.

Wel of niet snoeien?
Zet niet zomaar de snoeischaar in elke plant 
of boom. Voor elk type gewas geldt een ande-
re handleiding waar het aankomt op het snoei-
en. Sommige soorten, zoals de hortensia, be-
horen in het voorjaar gesnoeid te worden, an-
dere soorten kun je gerust in de herfst kortwie-
ken. Raadpleeg een plantengids als je erover 
twijfelt, want het zou zonde zijn als je door ver-
keerd te snoeien een mooie plant of boom om 
zeep helpt. De buxus is een plantensoort die 
je zowel in het voorjaar als in het najaar kunt 
snoeien en het is eigenlijk heel gebruikelijk om 
dat ook twee keer per jaar te doen. De maand 
oktober is dus een prima maand om de snoei-

schaar hiervoor uit de schuur te pakken. Zorg 
er wel voor dat die goed schoon blijft, dus haal 
er tijdens het snoeien even regelmatig een 
doek overheen.

Denk vooruit!
Wil je in het voorjaar genieten van een mooie 
bloementuin met narcissen, hyacinten, krokus-
sen en tulpen? Dan is het nu tijd om in actie 
te komen. Deze bolgewassen dienen tijdig ge-
plant te worden, oktober is er een prima maand 
voor. Omdat de grond nog lekker los is, wordt 
het beslist geen zwaar karwei. Dit geldt ove-
rigens niet voor de dahlia’s, anemonen, cal-
la’s, gladiolen en begonia’s, want dat zijn zo-
genoemde knollen en die worden juist in het 
voorjaar geplant, bij voorkeur na de laatste 
nachtvorst. Ze bloeien dan in de zomer. We be-
perken ons nu even tot de bollen die in het na-
jaar de grond in gaan. Hiervoor geldt dat ze on-
geveer twee maal zo diep de grond in gaan als 
dat de bol hoog is. Je kunt hiervoor een speci-
ale bollenplanter gebruiken, maar natuurlijk is 
het ook goed met de hand te doen. Maak een 
gaat, leg de bol erin, vul het gat weer met aar-
de en geef tenslotte na het planten wat water, 
zodat de bol meteen goed kan gaan groeien. In 
het voorjaar kun je dan genieten van die heer-
lijke bloemenpracht!

Wanneer moet ik mijn tuin winterklaar maken?
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WILNIS

Koningin Julianastraat 15
Vraagprijs € 250.000,- kk

VINKEVEEN

Pijlstaartlaan 22
Vraagprijs € 350.000,- kk

MIJDRECHT

Gosewijn van Aemstelstraat 10
Vraagprijs € 550.000,- kk

DE HOEF

De Hoef Westzijde 30
Vraagprijs € 475.000,- kk

MIJDRECHT

Hofland 25
Vraagprijs € 690.000,- kk

VINKEVEEN

Aetsveld 19
Vraagprijs € 290.000,- kk

MIJDRECHT

Ridderschapstraat 30
Vraagprijs € 385.000,- kk

VINKEVEEN

Vinkenkade 19
Vraagprijs € 625.000,- kk

WILNIS

Koningin Julianastraat 16
Vraagprijs € 535.000,- kk

MIJDRECHT

Spaanse Mat 5
Vraagprijs € 695.000,- kk

Wat worden de interieur trends voor 2020?
Over drie maanden mogen we het nieuwe jaar 2020 
weer inluiden. In de tussentijd hebben interieursty-
lingsbureaus niet stil gezeten. Merendeel is al voor-
uit aan het kijken en hebben de nieuwste trends al op 
het oog. Via dit artikel willen we onze trouwe lezer op 
de hoogte stellen van de nieuwste  interieur  trends 
voor 2020. Ben je benieuwd? Na het lezen van dit ar-
tikel ben je meteen een stuk wijzer en kan je je eigen 
interieur alvast kritisch gaan bekijken (en desnoods 
alvast aanpassen)!

Duurzaam, duurzaam, duurzaam
Niet alleen de kledingindustrie moet aan de bak 
maar ook de interieur business moet een hele om-
slag gaan maken. Dit zie je terug in de interieurtrends 
die momenteel gaande zijn zoals de ‘vintage look’ en 
het industriële design. Deze trends van 2019 zal je ze-
ker nog terugzien in 2020. Heb je nog een oud schil-
derij van je oma op zolder dan is het helemaal hip 
om hier je eigen draai aan te geven in de woonka-
mer. Het liefste wel op een trendy manier en met een 
mooi geschilderde muur die matcht met de kleuren 
uit het schilderij. Ook worden er oude kasten opge-
schuurd en zie je veel hergebruik terug in het huidi-

ge interieur. Het zorgt voor persoonlijkheid en karak-
ter in het interieur zoals niemand die kent omdat het 
dierbare bezittingen bevat van de familie. Duurza-
mer en persoonlijker dan dat kan je het niet krijgen.

Ontspullen en alleen kwaliteit kopen
Deze trend zal zeker in 2020 veelvuldig terugkomen: 
ontspullen. Het woord zegt het al want het betekent 
dat mensen zo veel mogelijk onnodige spullen weg 
gaan doen. Het hele idee hierachter is dat dit rust en 
ruimte creëert. Deze rust heeft niet alleen e� ect op 
de leefomgeving maar zeker ook op de mentale ge-
steldheid van de mens. Onderzoek heeft aangetoond 
dat hoe rustiger de omgeving is hoe rustiger de men-
tale stroom van gedachten zal zijn van de bewoner. 
Echt investeren in kwaliteitsmeubelen die jaren of 
decennialang mee kunnen gaan zal de trend worden 
in 2020. Deze trend valt mooi samen met de duurza-
me wereld die we met de mensheid willen creëren. 
Kwaliteitsmeubelen met respect voor de natuur en 
onze planeet. Materialen van gerecycled plastic zal je 
ook volop terugzien in een duurzame vorm!

BRON: Tekst en foto WONEN.nl



In deze a� evering kijken we binnen in het 
huis uit 1929 van Dirk, Arita en hun jongste 
dochter Marjolein. 

Woongenot
Sinds 2003 wonen wij in een dertiger jaren wo-
ning, type twee onder een kap in Driehuis. Ons 
huis ligt aan een doorgaande weg in Driehuis, 
toch hebben we daar geen last van. De voor-
tuin is een meter of vijf, het asfalt is geluidsarm 
en onze ramen zijn extra geluidswerend. In de 
tuin is veel groen. En er bloeit altijd wel iets. We 
weten ons omringd door duin, bos en strand.
Na een vakantie is het altijd weer heerlijk thuis-
komen.

Geschiedenis
Voorheen werd ons huis bewoond door een 
huisarts met praktijk aan huis. Er zijn gelukkig 
belangrijke originele details bewaard gebleven 
zoals de houten voordeur, de granito keuken-
vloer en glas in lood. Waar nodig zijn zaken in 
stijl vervangen. Vorig jaar is het glas in lood ge-
renoveerd. Dat was hard nodig na bijna 90 jaar, 
want als het regende konden wij binnen mee-
genieten. Bij binnenkomst heet St. Theresa je 
welkom.

Stijlkeuze
Voor de basis hebben wij voor klassieke ele-
menten gekozen, zoals � uwelen gordijnen, 

houten vloeren en kroonluchters. Het beslag 
op de deuren hebben we stukje bij beetje ver-
vangen. Soms gaven wij elkaar op een verjaar-
dag weer een setje. Uiteindelijk is het een duur-
zame basis geworden, waar in de loop der jaren 
weinig meer aan veranderd hoeft te worden.

Pronkstukken
Ons huis is een huis met verhalen en herinne-
ringen geworden door de vele stenen, scher-
ven en schelpen die her en der rondzwerven. 
Ook de tuintafel ligt ermee bezaaid. Ze zijn 
meegenomen van het strand, hier in IJmuiden 
of vanuit het buitenland. Favoriet zijn de St. ja-
cobsschelp, omdat we in 2017 naar Santiago de 
Compestela zijn ge� etst.

Verzamelaars
Ik geef toe, we zijn verzamelaars. Sommige ver-
zamelingen zijn reuze praktisch, zoals keuken-
doeken met een blauw ruitje.
Onze dierbaarste verzameling is die van de ve-
le bolkommen. In 2003 telde Marjolein er tij-
dens de verhuizing 103. Ik vrees dat het er nu 
wel wat meer zijn.... Die met stippen zijn het 
meest dierbaar. Toen ik op kamers ging, ik was 
17 jaar, kocht ik de eerste drie bij de HEMA. Ze 
zaten met elkaar in een netje en kostten 2 gul-
den 10. Toen ik bij een thuisbevalling assisteer-
de, vroeg de kraamvrouw mij om een aantal 
grote oudhollandse kommen weg te gooien. 
Desgevraagd mocht ik ze meenemen. De ver-
zameling bleek geopend. In Frankrijk, Belgie en 
Portugal kochten we er veel op rommelmark-
ten. Het leuke is, dat ook Dirk het leuk vindt om 
een kom te scoren. De kommen gebruiken wij 
in het dagelijks leven voor toetjes, soep of sala-
de. Ze gaan ook gewoon de vaatwasser in.

In de suitedeuren is een zogenaamd portkast-

Even binnenkijken
Er zijn gelukkig belangrijke originele 
details bewaard gebleven

je gemaakt, waar onze verzameling likeurglaas-
jes in huist. In diverse kasten wonen thee- en 
ko�  ekopjes van weleer. Vele zijn een herinne-
ring aan onze oma’s , moeders en Indische tan-
tes. Of gekocht op de rommelmarkt voor een 
paar dubbeltjes. Die kan je dan niet laten staan, 
toch?

Nooit wegdoen
De spiegelkast in de voorkamer heb ik van mijn 
eerste salaris gekocht en zal ik nooit wegdoen. 
Het verhuisde mee, waar ik ook woonde. Dirk 
heeft hetzelfde gevoel met de spiegel, die bo-
ven de open haard staat. Overigens zouden wij 
best willen ontrommelen, maar weten niet hoe.

Komt er niet in
De kleur geel. En vitrage.

Aan de muur
Toen we hier gingen wonen, kochten we een 
schilderij, genaamd Twist voor boven de bank, 
omdat we graag dansen. En het niet altijd eens 
zijn met elkaar. Ik zou graag bijvoorbeeld graag 
acht verschillende houten stoelen om de eetta-
fel willen. Dirk zit liever op leer en dan van de-
zelfde soort. Zoals het nu is, is het compromis.

Duurzame keuzes
In de tuin is een groen hoekje afgeschermd 
waar ons milieupark is gevestigd. Vier grote 
containers, � jn in gebruik bij het scheiden van 
afval en mooi uit het zicht. Aan ons balkon hang 
ik zomer en winter zoveel mogelijk de was te 
drogen. We proberen groenten van het seizoen 
te telen in moestuinbakken. Momenteel eten 
we bieslook en komkommer van eigen teelt. De 
rest wordt opgegeten door familie Slak.

Keuken
Koken en bakken doen wij alledrie graag. De 
keuken hebben wij bewust apart gehouden 
van de woonkamer, zoals het van origine ook 
was. Boven het fornuis hangen links de rijst- en 
woklepels uit voormalig Nederlands Indie, het 
geboorteland van Dirk. Links en rechts op het 
aanrecht staan verzamelde souvenirs uit vakan-
tielanden: olijfolie en zout.

Tekst en beeld: Arita Immerzeel

nog enkele woningen te koop! 

8 levensloopbestendige woningen 

en 12 eengezinswoningen

Landelijk en duurzaam wonen aan de rand van 
Uithoorn en De Kwakel in een groene omgeving met 
prachtig uitzicht? Dat kan in De Kleine Weelde; een 
groene enclave tussen de Vuurlijn en de Iepenlaan.

Op twee grote en groene kavels worden in totaal 
20 eengezinswoningen gerealiseerd. Waaronder 8 
levensloopbestendige woningen met een badkamer 
en slaapkamer op de begane grond. De woningen 
worden gebouwd rondom een gezamenlijke, intiem 
en autovrij hof en voorziet in een gemeenschappelijke 
ruimte, een knipoog naar het oude boerenerf.

De bouw is gestart en er zijn nog enkele woningen te 
koop! Vraag de makelaar naar de mogelijkheden.

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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*Vraag naar de voorwaarden

De basis is bij ieder model 
hetzelfde en verenigt 
hoogwaardige kwaliteit met 
moderne techniek. Vanuit 
deze basis kunnen 45 unieke 
modellen samengesteld 
worden naar jouw 
persoonlijke wensen.
Dan weet je dat deze
fauteuil je gegarandeerd
als gegoten zit.

UNIEKE 

RELAX-

FAUTEUILS45

INTRODUCTIE 
ACTIE

BIJ AANKOOP 
VAN ÉÉN VAN DE 

FAMOUS 45 MODELLEN
LEESLAMP T.W.V. 

€109,- 

CADEAU*FAMOUS 45

€1275,-
in stof vanaf

NIEUW

IN DE

COLLECTIE

OP RAAMDECORATIE & HORREN

20% KORTING

Vraag naar de voorwaarden Actie geldt van 26 juni t/m 8 juli 2017

OP RAAMDECORATIE & HORREN

20% KORTING

Vraag naar de voorwaarden Actie geldt van 26 juni t/m 8 juli 2017

OP RAAMDECORATIE & HORREN

20% KORTING

Vraag naar de voorwaarden Actie geldt van 26 juni t/m 8 juli 2017

Zes op de tien Nederlanders 
staat open voor een klushuis

Maar liefst 61 procent van de Nederlanders is 
bereid om een woning te kopen of te huren 
waar nog aan geklust moet worden. Dit blijkt 
uit  onderzoek van O� erteadviseur  onder 
1.022 Nederlanders van achttien jaar en ou-
der, uitgevoerd door Panelwizard. Ondanks 
de hoge bereidheid tot klussen, geeft maar 
liefst 46 procent van de respondenten aan on-
voldoende praktische kennis te hebben om 
deze klus zelf op te pakken.

Bijna de helft van de ondervraagden (49 pro-
cent) besteedt een klus zoals schilderen of een 
nieuwe vloer leggen daarom het liefst uit. “Een 
gebrek aan kluskennis is tegenwoordig geen 
goede reden meer om de handen niet uit de 
mouwen te steken”, zegt Ibrahim Agdere van 
O� erteadviseur. “Het hele internet is name-
lijk bezaait met � lmpjes waarin stap-voor-stap 
wordt uitgelegd hoe je bijvoorbeeld een vloer 
legt, de muur schildert of een lamp ophangt.”

Geldproblemen
Niet alleen te weinig kluskennis, maar ook geld-
gebrek is voor de ondervraagden weleens een 
reden geweest om niet aan een klus te begin-
nen. Zo zegt maar liefst 38 procent van de Ne-
derlanders ooit onderhoud aan de woning te 
hebben uitgesteld vanwege � nanciële tekor-
ten. Agdere: “Door onderhoud uit te stellen, ver-
plaatst je eigenlijk alleen maar het probleem. 
Het kan natuurlijk een tijdje goedgaan, maar 
uiteindelijk wordt het probleem en het bijbeho-
rende kostenplaatje alleen maar groter”. Maar 

ook zonder geldgebrek vooraf kan een verbou-
wing tot � nanciële problemen leiden, zo blijkt 
uit het onderzoek. Maar liefst 73 procent van 
de ondervraagden zegt namelijk weleens te 
zijn geschrokken van de kosten die een verbou-
wing met zich meebrengt. Agdere: “Een verbou-
wing is gewoon erg prijzig. Het is daarom ver-
standig om verschillende o� ertes aan te vragen 
bij verschillende partijen en deze goed met el-
kaar te vergelijken. Wanneer je daaruit de bes-
te hebt geselecteerd, is het belangrijk duidelij-
ke afspraken te maken rondom het budget. Op 
deze manier kom je (hopelijk) nooit voor verras-
singen te staan.”

Klus geklaard
Ondanks de hoge kosten van een verbouwing, 
zijn de ondervraagden erg te spreken over de 
werkzaamheden van vakmensen. Zo zegt maar 
liefst 59 procent van hen nog nooit een slech-
te ervaring te hebben gehad met bouwvakkers 
en/of klusjesmannen. Agdere: “Wanneer je er � -
nancieel de ruimte voor hebt, is het natuurlijk 
veel gemakkelijker om een klus uit te besteden. 
Dan hoef je ook niet na je werk of in het week-
end nog je overall aan te trekken, waardoor de 
verbouwing gelijk veel minder stress geeft. Het 
enige nadeel is natuurlijk dat je er wat extra geld 
aan kwijt bent”. Een groot gedeelte van de on-
dervraagden heeft hier overigens geen pro-
bleem mee; 43 procent vindt het hoge uurloon 
dat vakmensen vragen, rechtvaardig.

BRON: Tekst en foto WONEN.nl

Aantrekkelijke subsidie 
voor woningbezitters

Alleen wanneer men eigenaar is van de woning en er ook zelf in 
woont, komt men in aanmerking voor deze subsidie. Er dienen ten-
minste twee energiebesparende maatregelen te worden uitgevoerd 
aan de woning. De regeling is ingegaan op 15 augustus van dit jaar, 
dit houdt in dat ook maatregelen die inmiddels al zijn uitgevoerd, 
maar wel na deze datum werden gerealiseerd, nog in aanmerking 
komen voor subsidiëring. Overigens is het voor toekenning van de 
subsidie wel vereist dat de maatregelen uitgevoerd worden door een 
deskundig bedrijf dat ingeschreven staat bij de Kamer van Koophan-
del in de sectie bouwnijverheid. Per woning geldt een maximum-
bedrag van 10.000 euro aan subsidiegeld, maar wanneer men kiest 
voor het zogenoemde ‘Zeer Energiezuinig Pakket’ geldt een maxi-
mum van 15.000 euro. Belangrijk is wel dat de maatregelen wor-
den uitgevoerd binnen de bestaande thermische schil van de wo-
ning. Het laten plaatsen van een aanbouw of opbouw met energie-
besparende maatregelen komt dus niet voor subsidiëring in aanmer-
king. De subsidieregeling geldt tot en met 31 december 2020, maar 
eindigt eerder wanneer het totaal beschikbare bedrag benut is. Voor 
verenigingen van eigenaren geldt een aparte regeling, die doorloopt 
tot eind 2022.

Voor woningbezitters is 
vanaf deze maand een 
aantrekkelijke subsi-
die beschikbaar om de 
kosten voor energiebe-
sparende maatregelen 
te dekken. Via de Sub-
sidieregeling Energie-
besparing Eigen Huis 
(SEEH) stelt de Rijks-
dienst Voor Onderne-
mend Nederland (RVO) 
in totaal 84 miljoen 
euro beschikbaar die 
huiseigenaren over de 
streep moeten trekken 
om de woning te ver-
duurzamen.

Medewerker van Isototaal.



Gefilterd water: betere smaak
Met een modern design en een in-
novatieve technologie maakt spe-
cialist BLANCO van je keuken-
kraan een verfrissende waterbron. 
Zo drink je voortaan het lekkerste 
water bij je thuis, 100% hygiënisch 
en comfortabeler dan ooit. Ge� l-
terd drinkwater, rechtstreeks uit 
de kraan, heeft dan ook heel wat 
voordelen. En dat proef je, of je nu 
een glas kraanwater drinkt, ko�  e 
of thee zet, zelf sodawater bereidt 
of ijsblokjes maakt. De bediening 
van de BLANCO-� ltermengkranen 
is kinderspel met twee aparte hen-
dels: rechts voor koud of warm wa-
ter, links voor ge� lterd water. 
www.blancobenelux.nl

Stijlvol verwarmen 
met kolomradiatoren

Esthetisch topdesign met strakke lijnen en zacht afgeronde bochten vormen een perfecte har-
monie. De Ritmo kolomradiator is het voorbeeld van onovertro� en perfectie in de afwerking, 
zonder zichtbare lasnaden. Deze radiatoren worden ook vaak toegepast in openbare ruimtes, 
aangezien ze met hun relatief brede openingen makkelijk te reinigen en dus erg onderhouds-
vriendelijk zijn. www.vasco.eu

Solid Surface opzetkommen
Sinds enige tijd heeft Assenti So-
lid Surface opzetkommen opge-
nomen in het assortiment. Assen-
ti zet namelijk sterk in op innova-
tie, kwaliteit en design. Ze gaan 
dan ook consequent verder met 
de uitbreiding van het Solid Surf-
ace gamma. De ontwerpers kozen 
resoluut voor organische vormen 
met een hedendaagse toets, ver-
krijgbaar in diverse trendkleuren. 
Een absolute must voor elke bad-
kamer en showroom. Er zijn drie 
vormen beschikbaar: rond, vier-
kant en ovaal.
www.assenti.eu

Gebruiksvriendelijke thermostaat
De Intergas Comfort Touch is een thermo-
staat met ongekend gebruikersgemak in 
een verblu� end compact en modern de-
sign. Door gebruik te maken van een tou-
chscreen is de bediening intuïtief, eenvou-
dig en simpel. De compacte afmetingen en 
het moderne design zorgen ervoor dat de 
thermostaat probleemloos in elk interieur 
past. Hij kan eenvoudig worden geïnstal-
leerd en is zowel verkrijgbaar in een zwar-
te 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

Zit jij er graag warmpjes bij?
Vind je energiezuinig leven belangrijk en wil je jouw huis niet alleen winter- maar ook toekomst-
proof maken? Belisol adviseert je graag hoe je jouw woning duurzaam kunt isoleren met prach-
tige kozijnen en deuren op maat. Daarnaast snappen we dat je niet kunt wachten om jouw wo-
ning een fantastische make-over te geven. Belisol, al meer dan 40 jaar kozijnen en deuren zon-
der zorgen. www.belisol.nl

Klassieke stadsvilla
Deze klassieke stadsvilla te 
Hooglanderveen is een ech-
te blikvanger. De huisarchi-
tect van Lichtenberg heeft 
alle wensen en eisen weten 
te bundelen en dit heeft tot 
dit geweldige ontwerp ge-
leid. Het hoofdvolume van 
de villa bestaat uit een sa-
mengestelde masse. Een 
hoofdas loopt van voor naar 
achteren, met een kleine 
uitbouw aan de rechterzijde 
en een dwarskap aan de lin-
kerzijde. In feite kun je van-
af de voortuin helemaal tot 
in de achtertuin kijken!
www.bouwbedrijf-lichtenberg.nl

COREtec weer 
op VT Wonen 
& Design-
beurs
Voor het vierde opeenvolgende jaar 
brengt COREtec® in 2019 de laatste 
vloertrends naar de VT Wonen & De-
signbeurs in Amsterdam RAI van 1 t/m 
6 oktober aanstaande. COREtec® zal 
op de VT Wonen & Designbeurs tonen 
waarom het dé revelatie in harde vloer-
bekleding is. Met nieuwe designs en 
producten, nog sterkere vloeren én de 
gemakkelijkste installatie in de sector. 
Alle voordelen van parket, laminaat, 
klik-vinyl en kurk, zonder de nadelen! 
www.coretec� oors.eu

PlasmaMade 
Air Sensor
PlasmaMade, bekend van de revo-
lutionaire � lter voor afzuigkappen, 
heeft nu een unieke Air Sensor aan 
het assortiment toegevoegd. Met 
de Air Sensor meet je de luchtvoch-
tigheid, koolstofdioxide, TVOC (ma-
te van vervuiling) en de tempera-
tuur. De bijbehorende app zorgt 
er voor dat je de gemeten waar-
des eenvoudig kunt uitlezen op je 
smartphone of tablet. Met de vier 
standaard basiswaarden krijg je via 
de app tevens inzicht en advies hoe 
je eenvoudig het juiste leefklimaat 
kunt bereiken. 
www.plasmamade.nl

Op WONEN.nl vind je de leukste nieuwtjes en trends op woongebied. 
Hier geven we je een kort overzicht, op de website vind je nog veel meer info!Gespot op WONEN.nl
Alles uit één kraan
Met de Quooker CUBE haal je naast warm, koud en kokend water, nu ook koel bruisend en ge� l-
terd water uit de Quooker-kraan. In een handomdraai geniet je van een glas puur tintelend fris 
water of maak je de lekkerste limonades en cocktails. Zo haal je alles uit één kraan: kokend, warm, 
koud, bruisend en ge� lterd water.
www.quooker.nl

Duurzame aluminium kozijnen
Er zijn heel wat voor-
waarden om over een 
duurzame woning te 
kunnen spreken en één 
daarvan is de keuze van 
aluminium kozijnen en 
deuren. Het prestatie-
niveau (wind- en water-
dichtheid) en de ther-
mische isolatie van je 
aluminium kozijnen en 
deuren worden alsmaar 
belangrijker en daar 
heeft Aliplast voor jou 
mee over nagedacht. Zo 
beantwoordt Aliplast de 
vraag naar ultra perfor-
mante isolatie systemen 
met de ‘Star 75’ kozijnen –en deurenreeks; uitermate geschikt voor lage energiewoningen voor 
zowel nieuwbouw als renovatie. www.aliplast.com

Vuur uit water!  
Wil je graag het hele jaar 
kunnen genieten van een 
sfeervol vuur in je huis? Dat 
kan nu met de ‘coole’ e-Ma-
triX haarden van Faber. 
In deze ‘full-size’ inbouw-
haard brandt niet langer 
gas of hout, maar ontstaan 
de vlammen uit ... koudwa-
ternevel en led–licht! Hele-
maal alsof je naar een stijl-
vol haardvuur kijkt. En heb 
je soms tóch behoefte aan 
wat knusse, extra warmte, 
zo vlak voor de haard? Dan 
blaast de e-MatriX alsnog 
een behaaglijke stroom war-
me lucht naar je toe, recht 
vanuit de ‘vlammen’.
www.faber-� res.eu

 

Houd het hoofd koel op warme dagen
Om op warme (na)zomer-
dagen toch het hoofd koel 
te kunnen houden bin-
nen je eigen vier muren, 
stelt Renson de ideale op-
lossing voor door op een 
slimme manier natuurlij-
ke elementen als licht en 
lucht te combineren. Ener-
zijds voorkomt doekzon-
wering oververhitting in 
huis door de zon tegen 
te houden waar dat het 
meest e�  ciënt is: aan de 
buitenkant, dus nog voor 
die het glas kan bereiken. 
Aan de andere kant zorgt 
intensieve nachtkoeling 
ervoor dat het ’s nachts kan afkoelen binnenshuis. Tegelijk blijft het zicht naar buiten toch behou-
den, zodat je nooit een opgesloten gevoel ervaart. www.renson.eu

Inspiratiehuis 20|20
Op zoek naar keukenapparatuur, maar weet je niet waar te beginnen? Bezoek dan eens inspira-
tiehuis 20|20 in Hoofddorp. Hier vind je de nieuwste keuken- en huishoudapparatuur van de mer-
ken Bosch, Siemens, Gaggenau en NEFF. Je kunt je er bijvoorbeeld laten informeren over duurza-
me oplossingen, koelkasten met smart home-oplossingen en de (stoom)ovens en kookplaten zelf 
leren gebruiken tijdens een kookworkshop.
www.inspiratiehuis2020.nl

Het perfecte 
plafond
Rustig de tijd nemen voor een war-
me douche of een uitgebreid bad… 
en dat in een badkamer zónder con-
densvorming of schimmel. Met de 
verschillende plafondsystemen van 
Luxalon heb je altijd het perfecte pla-
fond voor je badkamer.
www.luxalonplafonds.nl

Warmtepompsubsidie aanvragen
De overheid stimuleert duurzame 
energie-oplossingen bij onderne-
mers en particulieren met een speci-
ale subsidieregeling: Investeringssub-
sidie Duurzame Energie Investerings-
subsidie (ISDE). In 2019 is er 100 mil-
joen euro beschikbaar gesteld voor 
deze regeling. De subsidie bestaat uit 
een � nanciële tegemoetkoming voor 
warmtepompen, hybride toepassin-
gen en zonneboilers. Het RVO (Rijks-
dienst voor Ondernemend Neder-
land) heeft als voorwaarde voor sub-
sidie gesteld dat de warmtepomp na 
1 januari 2016 moet zijn aangeschaft. 

Daarnaast is het belangrijk dat je je subsidieaanvraag binnen zes maanden na de aanschaf van de 
warmtepomp indient. Je warmtepomp moet op het moment van aanvraag zowel betaald als ge-
installeerd zijn. De subsidieregeling is overigens van toepassing op alle zonneboilers en warmte-
pompen van Vaillant. www.vaillant.nl

Inspiratie
voor je 
(nieuwe) 
keuken!
Ben je toe aan een nieuwe keuken? 
Laat je dan inspireren door de vernieuwde 
Belevingsgids van Keukenspecialisten.nl. 
Hierin vind je niet alleen de laatste trends, 
maar ook tips zoals welk werkblad het 
meest geschikt is voor jouw levensstijl.
Kom langs bij een van onze Keukenspecia-
listen of vraag de gratis Belevingsgids aan 
op  www.keukenspecialisten.nl.
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Gefilterd water: betere smaak
Met een modern design en een in-
novatieve technologie maakt spe-
cialist BLANCO van je keuken-
kraan een verfrissende waterbron. 
Zo drink je voortaan het lekkerste 
water bij je thuis, 100% hygiënisch 
en comfortabeler dan ooit. Ge� l-
terd drinkwater, rechtstreeks uit 
de kraan, heeft dan ook heel wat 
voordelen. En dat proef je, of je nu 
een glas kraanwater drinkt, ko�  e 
of thee zet, zelf sodawater bereidt 
of ijsblokjes maakt. De bediening 
van de BLANCO-� ltermengkranen 
is kinderspel met twee aparte hen-
dels: rechts voor koud of warm wa-
ter, links voor ge� lterd water. 
www.blancobenelux.nl

Stijlvol verwarmen 
met kolomradiatoren

Esthetisch topdesign met strakke lijnen en zacht afgeronde bochten vormen een perfecte har-
monie. De Ritmo kolomradiator is het voorbeeld van onovertro� en perfectie in de afwerking, 
zonder zichtbare lasnaden. Deze radiatoren worden ook vaak toegepast in openbare ruimtes, 
aangezien ze met hun relatief brede openingen makkelijk te reinigen en dus erg onderhouds-
vriendelijk zijn. www.vasco.eu

Solid Surface opzetkommen
Sinds enige tijd heeft Assenti So-
lid Surface opzetkommen opge-
nomen in het assortiment. Assen-
ti zet namelijk sterk in op innova-
tie, kwaliteit en design. Ze gaan 
dan ook consequent verder met 
de uitbreiding van het Solid Surf-
ace gamma. De ontwerpers kozen 
resoluut voor organische vormen 
met een hedendaagse toets, ver-
krijgbaar in diverse trendkleuren. 
Een absolute must voor elke bad-
kamer en showroom. Er zijn drie 
vormen beschikbaar: rond, vier-
kant en ovaal.
www.assenti.eu

Gebruiksvriendelijke thermostaat
De Intergas Comfort Touch is een thermo-
staat met ongekend gebruikersgemak in 
een verblu� end compact en modern de-
sign. Door gebruik te maken van een tou-
chscreen is de bediening intuïtief, eenvou-
dig en simpel. De compacte afmetingen en 
het moderne design zorgen ervoor dat de 
thermostaat probleemloos in elk interieur 
past. Hij kan eenvoudig worden geïnstal-
leerd en is zowel verkrijgbaar in een zwar-
te 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

Zit jij er graag warmpjes bij?
Vind je energiezuinig leven belangrijk en wil je jouw huis niet alleen winter- maar ook toekomst-
proof maken? Belisol adviseert je graag hoe je jouw woning duurzaam kunt isoleren met prach-
tige kozijnen en deuren op maat. Daarnaast snappen we dat je niet kunt wachten om jouw wo-
ning een fantastische make-over te geven. Belisol, al meer dan 40 jaar kozijnen en deuren zon-
der zorgen. www.belisol.nl

Klassieke stadsvilla
Deze klassieke stadsvilla te 
Hooglanderveen is een ech-
te blikvanger. De huisarchi-
tect van Lichtenberg heeft 
alle wensen en eisen weten 
te bundelen en dit heeft tot 
dit geweldige ontwerp ge-
leid. Het hoofdvolume van 
de villa bestaat uit een sa-
mengestelde masse. Een 
hoofdas loopt van voor naar 
achteren, met een kleine 
uitbouw aan de rechterzijde 
en een dwarskap aan de lin-
kerzijde. In feite kun je van-
af de voortuin helemaal tot 
in de achtertuin kijken!
www.bouwbedrijf-lichtenberg.nl

COREtec weer 
op VT Wonen 
& Design-
beurs
Voor het vierde opeenvolgende jaar 
brengt COREtec® in 2019 de laatste 
vloertrends naar de VT Wonen & De-
signbeurs in Amsterdam RAI van 1 t/m 
6 oktober aanstaande. COREtec® zal 
op de VT Wonen & Designbeurs tonen 
waarom het dé revelatie in harde vloer-
bekleding is. Met nieuwe designs en 
producten, nog sterkere vloeren én de 
gemakkelijkste installatie in de sector. 
Alle voordelen van parket, laminaat, 
klik-vinyl en kurk, zonder de nadelen! 
www.coretec� oors.eu

PlasmaMade 
Air Sensor
PlasmaMade, bekend van de revo-
lutionaire � lter voor afzuigkappen, 
heeft nu een unieke Air Sensor aan 
het assortiment toegevoegd. Met 
de Air Sensor meet je de luchtvoch-
tigheid, koolstofdioxide, TVOC (ma-
te van vervuiling) en de tempera-
tuur. De bijbehorende app zorgt 
er voor dat je de gemeten waar-
des eenvoudig kunt uitlezen op je 
smartphone of tablet. Met de vier 
standaard basiswaarden krijg je via 
de app tevens inzicht en advies hoe 
je eenvoudig het juiste leefklimaat 
kunt bereiken. 
www.plasmamade.nl

Op WONEN.nl vind je de leukste nieuwtjes en trends op woongebied. 
Hier geven we je een kort overzicht, op de website vind je nog veel meer info!Gespot op WONEN.nl
Alles uit één kraan
Met de Quooker CUBE haal je naast warm, koud en kokend water, nu ook koel bruisend en ge� l-
terd water uit de Quooker-kraan. In een handomdraai geniet je van een glas puur tintelend fris 
water of maak je de lekkerste limonades en cocktails. Zo haal je alles uit één kraan: kokend, warm, 
koud, bruisend en ge� lterd water.
www.quooker.nl

Duurzame aluminium kozijnen
Er zijn heel wat voor-
waarden om over een 
duurzame woning te 
kunnen spreken en één 
daarvan is de keuze van 
aluminium kozijnen en 
deuren. Het prestatie-
niveau (wind- en water-
dichtheid) en de ther-
mische isolatie van je 
aluminium kozijnen en 
deuren worden alsmaar 
belangrijker en daar 
heeft Aliplast voor jou 
mee over nagedacht. Zo 
beantwoordt Aliplast de 
vraag naar ultra perfor-
mante isolatie systemen 
met de ‘Star 75’ kozijnen –en deurenreeks; uitermate geschikt voor lage energiewoningen voor 
zowel nieuwbouw als renovatie. www.aliplast.com

Vuur uit water!  
Wil je graag het hele jaar 
kunnen genieten van een 
sfeervol vuur in je huis? Dat 
kan nu met de ‘coole’ e-Ma-
triX haarden van Faber. 
In deze ‘full-size’ inbouw-
haard brandt niet langer 
gas of hout, maar ontstaan 
de vlammen uit ... koudwa-
ternevel en led–licht! Hele-
maal alsof je naar een stijl-
vol haardvuur kijkt. En heb 
je soms tóch behoefte aan 
wat knusse, extra warmte, 
zo vlak voor de haard? Dan 
blaast de e-MatriX alsnog 
een behaaglijke stroom war-
me lucht naar je toe, recht 
vanuit de ‘vlammen’.
www.faber-� res.eu

 

Houd het hoofd koel op warme dagen
Om op warme (na)zomer-
dagen toch het hoofd koel 
te kunnen houden bin-
nen je eigen vier muren, 
stelt Renson de ideale op-
lossing voor door op een 
slimme manier natuurlij-
ke elementen als licht en 
lucht te combineren. Ener-
zijds voorkomt doekzon-
wering oververhitting in 
huis door de zon tegen 
te houden waar dat het 
meest e�  ciënt is: aan de 
buitenkant, dus nog voor 
die het glas kan bereiken. 
Aan de andere kant zorgt 
intensieve nachtkoeling 
ervoor dat het ’s nachts kan afkoelen binnenshuis. Tegelijk blijft het zicht naar buiten toch behou-
den, zodat je nooit een opgesloten gevoel ervaart. www.renson.eu

Inspiratiehuis 20|20
Op zoek naar keukenapparatuur, maar weet je niet waar te beginnen? Bezoek dan eens inspira-
tiehuis 20|20 in Hoofddorp. Hier vind je de nieuwste keuken- en huishoudapparatuur van de mer-
ken Bosch, Siemens, Gaggenau en NEFF. Je kunt je er bijvoorbeeld laten informeren over duurza-
me oplossingen, koelkasten met smart home-oplossingen en de (stoom)ovens en kookplaten zelf 
leren gebruiken tijdens een kookworkshop.
www.inspiratiehuis2020.nl

Het perfecte 
plafond
Rustig de tijd nemen voor een war-
me douche of een uitgebreid bad… 
en dat in een badkamer zónder con-
densvorming of schimmel. Met de 
verschillende plafondsystemen van 
Luxalon heb je altijd het perfecte pla-
fond voor je badkamer.
www.luxalonplafonds.nl

Warmtepompsubsidie aanvragen
De overheid stimuleert duurzame 
energie-oplossingen bij onderne-
mers en particulieren met een speci-
ale subsidieregeling: Investeringssub-
sidie Duurzame Energie Investerings-
subsidie (ISDE). In 2019 is er 100 mil-
joen euro beschikbaar gesteld voor 
deze regeling. De subsidie bestaat uit 
een � nanciële tegemoetkoming voor 
warmtepompen, hybride toepassin-
gen en zonneboilers. Het RVO (Rijks-
dienst voor Ondernemend Neder-
land) heeft als voorwaarde voor sub-
sidie gesteld dat de warmtepomp na 
1 januari 2016 moet zijn aangeschaft. 

Daarnaast is het belangrijk dat je je subsidieaanvraag binnen zes maanden na de aanschaf van de 
warmtepomp indient. Je warmtepomp moet op het moment van aanvraag zowel betaald als ge-
installeerd zijn. De subsidieregeling is overigens van toepassing op alle zonneboilers en warmte-
pompen van Vaillant. www.vaillant.nl

Inspiratie
voor je 
(nieuwe) 
keuken!
Ben je toe aan een nieuwe keuken? 
Laat je dan inspireren door de vernieuwde 
Belevingsgids van Keukenspecialisten.nl. 
Hierin vind je niet alleen de laatste trends, 
maar ook tips zoals welk werkblad het 
meest geschikt is voor jouw levensstijl.
Kom langs bij een van onze Keukenspecia-
listen of vraag de gratis Belevingsgids aan 
op  www.keukenspecialisten.nl.
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62 procent van de Nederlanders 
vindt dat vrouwen huizen beter kun-
nen inrichten dan mannen

Ruim twintig procent van de Nederlandse vrou-
wen zegt dat hun partner een slechte smaak in 
interieur heeft. Dit blijkt uit onderzoek dat Lami-
naatenParket.nl door Panelwizard liet uitvoeren 
onder 1.035 Nederlanders. Bijna tweederde van 
de vrouwen vindt bovendien dat ze meer gevoel 
hebben voor inrichten dan mannen. Mannen er-
kennen dit echter ook. Twee op de drie van hen 
vindt dat hun partner het huis beter kan inrich-
ten dan zijzelf.

Het feit dat de meeste Nederlanders vinden dat 
vrouwen meer gevoel voor inrichting hebben, 
verklaart ook waarom 48 procent van de man-
nen zegt dat hun partner meestal de eindbeslis-
sing neemt over het interieur. Slechts acht pro-
cent van de vrouwen laat de eindbeslissing over 
aan haar wederhelft. Floris Jeurissen, oprichter 
van LaminaatenParket.nl, is niet verrast door de 
uitkomsten van het onderzoek. “De meeste on-
line bestellingen die bij ons binnenkomen, staan 
op naam van vrouwen. Zij nemen duidelijk het 
initiatief als het gaat om nieuwe aankopen voor 
het interieur.”

Spullen kopen zonder overleg
De dominante rol van de vrouw op 
interieurgebied wordt nogmaals be-
vestigd doordat drie op de vijf on-
dervraagde mannen zeggen dat hun 
partner weleens iets voor de inrich-
ting koopt zonder dat eerst met hen 
te overleggen. Onder mannen met 
een gezin, is dit zelfs in driekwart van 
de gevallen zo. Andersom vinden de-
ze ongevraagde aankopen aanzien-
lijk minder plaats. Slechts 28 procent 
van de vrouwen zegt dat haar part-
ner weleens iets heeft gekocht zon-
der overleg. “Ik zou het niet kunnen 

waarderen als mijn vriendin iets voor het huis 
zou kopen zonder dat eerst met mij te overleg-
gen, maar ik heb genoeg vrienden die hier niet 
mee zouden zitten. Zij geven vrij weinig om het 
interieur en laten bijna alle bes lissingen aan hun 
partner over”, aldus Jeurissen.

Toch ruzie
Ondanks dat mannen en vrouwen op één lijn lij-
ken te zitten als het gaat over stijlgevoel en de 
verantwoordelijkheid voor huiselijke aankopen, 
ontstaat hier toch wel eens ruzie over. Bijna drie 
op de tien ondervraagden zegt weleens discus-
sies te hebben over de inrichting van het huis. 
“Ik denk dat veel van dit soort strubbelingen 
ontstaan doordat mannen en vrouwen aan ver-
schillende eigenschappen van meubels en vloe-
ren waarde hechten”, zegt Jeurissen. “Dit merken 
wij in de winkels door de vragen die zij stellen. 
Vrouwen vragen vaker naar de krasbestendig-
heid van vloeren en de verschillende kleurop-
ties. Mannen zijn meer geïnteresseerd in de ma-
terialen en prijs per vierkante meter.”

Voor het hele onderzoek en meer infographics 
ga naar: www.laminaatenparket.nl

BRON: Tekst en foto WONEN.nl

Een op vijf vrouwen vindt 
interieursmaak partner slecht

Maak met deze planten een echte groene mini 
spa van je badkamer. Well being is in. Op men-
taal en fysiek gebied blijft de wellnessindustrie 
hard groeien. Er zijn meer massagesalons, sauna’s 
en sportscholen dan ooit tevoren, wat voortkomt 
uit onze behoefte om - even - te ontspannen of te 
rechargen. Komt dat door ons drukke bestaan en 
continue bereikbaarheid? Feit is dat we steeds va-
ker kiezen voor ervaringen dan voor producten. 
De badkamer heeft dan ook een grotere functie 
gekregen in huis, namelijk een plek waar we ons 
terugtrekken en afsluiten van de dagelijkse buzz.
Dat planten je een goed gevoel geven is onder-
tussen geen geheim meer. Ze verminderen stress 
en geven je energie. Alleen al de groene kleur 
zorgt voor rust. Precies wat je nodig hebt na een 
lange dag werken. Of juist om je op te laden voor 
een belangrijke week.

Fun tech fact
Verwacht wordt dat in de toekomst planten ener-
gie zullen leveren door middel van biolumines-
centie - dezelfde manier als vuurvliegjes en licht-
gevend plankton dat doen. Dan doe je dus niet 
het licht aan in de badkamer, maar je � cus.

Verzorging
-  De planten hebben weinig licht nodig. Is er geen 

badkamerraam, dan komen ze met kunstlicht 
een heel eind. 

-  Na de ochtendspits in de badkamer voelt het 
voor de planten net als thuis (lees: tropisch re-
genwoud). Vocht en damp zijn ideale omstan-
digheden.

-  Elke twee weken een beetje voeding maakt je 
planten nog happier.

-  Worden de modellen iets te wild, dan kun je ze 
gewoon bijknippen.

Voor in de spa
Een zen-playlist, een groen uitzicht en een � jne 
geur maken je spabeleving compleet. Neem een 
lekkere geurkaars, geurstokjes of etherische oliën 
voor in bad of onder de douche. 

 Vier planten om je badkamer te vergroenen
1. Klimvijg
 De Ficus Pumila is één van de kleinere � cussen. 

De stengels met hartvormige blaadjes klim-
men of hangen erop los. Groeit hij de badka-
mer uit, zet je gewoon de schaar erin.

2. Venushaar
 Een frisgroene varen met zwarte stelen en heel 

zachte blaadjes. Ze lijken fragiel, maar kunnen 
best tegen een stootje. Verkrijgbaar in S tot XL.

3. Lepelplant aka Spathiphyllum
 Zacht donkergroen en vol met blad. Daarbo-

ven sierlijke witte vaantjes. De lepelplant staat 
bekend als vredestichter. Geen geruzie om de 
badkamer dus.

4. Mysterious Tilandsia
 Dit luchtplantje met wilde sprieten en grillige 

vormen ziet er eigenaardig mooi uit. Een vro-
lijke warboel met een aantal blikvangers. Voor-
deel: ze hebben geen aarde nodig, maar halen 
vocht en voedingsto� en uit de lucht.

Mooiwatplantendoen.nl
Mooiwatplantendoen.nl is een initiatief van Bloe-
menbureau Holland en laat consumenten ervaren 
dat je je lekkerder voelt met planten om je heen.
Bron: Tekst en foto WONEN.nl

Van badkamer tot

Maak met deze planten een echte groene mini -  Worden de modellen iets te wild, dan kun je ze 

groene spa
Mozaic & 
Fresco: een 
traditioneel 
mozaïek in 
een modern 
jasje! 

Uw dealer:

OKTOBER AANBIEDING: 

20% KORTING
per meter

ZIJDSTRAAT 23, AALSMEER | 0297-324541
WWW.GOEMANSTAPIJT.NL

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

philippo keukens 

KEUKENS ~INBOUWAPPARATUUR ~ WERKBLADEN 
Aalsmeerderweg 83, 1432 CH Aalsmeer    T. 0297-361606 info@philippo.nl 

www.philippo.nl 

Ook voor het vervangen van inbouwapparatuur, werkbladen, kranen  
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Parket Plaza, het bedrijf van Jacco en Karin 
Broere. Zij begonnen in 1999 als Parketzaak, 
maar groeide in de loop van de jaren uit tot 
een complete woninginrichter. Dit jaar is het 
feest Bij Parket Plaza in Mijdrecht.  De wo-
ninginrichter viert haar 20-jarig bestaan en 
doet dit met diverse leuke acties. Bij Parket 
Plaza kun terecht voor gordijnen, behang, 
traprenovatie, deuren, kasten op maat, zon-
wering, raamdecoratie en alle mogelijke 
vloeren.

Jacco en Karin hebben samen met Jacco’s broer 
Chris van alles bedacht om van dit 20-jarig ju-
bileum groots te vieren. Parket Plaza is aange-
sloten bij de landelijke succesformule Woningin-
richting Aanhuis.nl dat o.a. samenwerkt met het 
bekende tv programma vt wonen: “weer verliefd 
op je huis”. In dit programma zorgen stylisten 
van vt wonen ervoor dat stellen met totaal ver-
schillende smaken weer blij en gelukkig worden 
met hun inrichting. Alles wat daarvoor in dit pro-
gramma wordt gebruikt, is verkrijgbaar bij Par-
ket Plaza.

Je kunt bij Parket Plaza natuurlijk ook een per-
soonlijk advies krijgen van een van hun ontwer-
pers. Aan de hand van moodboards kijken we 
wat de beste keuzes zijn voor een nieuwe modi-
euze binrichting van uw woning.
Voordat Jacco zelf ging ondernemen, werkte hij 
ruim tien jaar bij Woodpecker. Daar leerde hij al-
le facetten van het vloeren vak en met al deze 
kennis op zak opende hij 20 jaar geleden zijn ei-

gen zaak: ‘Toen ik 20 jaar geleden begon was het 
vanaf de eerste dag een gekkenhuis. Er was dui-
delijk behoefte aan een vloerspeciaalzaak. We 
zijn inmiddels uitgegroeid tot een complete wo-
ninginrichter maar blijven wat vloeren betreft 
de specialist in deze omgeving. We werken de 
vloeren ook zelf af. De klant kiest de houtsoort, 
de breedte, de kleur en de dikte van de hout-
soort en kiest dan hoe het afgewerkt dient te 
worden: in de olie, geborsteld, beits, verouderde 
look, noem maar op. Keuze genoeg’.

Vast klanten
‘Er is veel veranderd. Vroeger kocht een klant 
een vloer en dan zag je hem of haar 15 jaar niet 
terug’, zo vervolgt Chris. ‘Nu we een allround wo-
ninginrichter zijn, hebben we veel vaste klanten. 
We zijn met een klein team en doen erg veel zelf. 
Daarnaast werken we met een vaste club zelf-
standigen, die we goed kennen, die goed werk 
leveren en betrouwbaar zijn. Als een klus goed 
verloopt komt men terug en dat is leuk.
Wij blijven altijd het aanspreekpunt, het blijft 
in 1 hand. Steeds meer klanten geven ons een 
complete opdracht. Niet alleen vloeren, gordij-
nen of  behang, maar ook schilderwerk of stuc-
werk. Wij regelen alles, dat doen we als extra ser-
vice. Omdat wij door onze ervaring heel e�  ciënt 
kunnen plannen, kan dat weken schelen”. 

Al met al is Parket Plaza het bedrijf in Mijdrecht 
voor goede service en een breed scala aan mo-
gelijkheden. U vindt hen aan de Constructieweg 
96C in Mijdrecht

Parket Plaza viert 20-jarig bestaan

WONINGINRICHTING-AANHUIS.NL

gegarandeerd
vakmanschap

www

Bezoek onze website: 
www.woninginrichting-aanhuis.nl 

onze Pinterestpagina:
nl.pinterest.com/aanhuis/ 

kijk op Instagram: 
woninginrichting.aanhuis.nl

of ga naar onze Facebookpagina: 
www.facebook.com/parketplaza

Constructieweg 96c

3641  SP  Mijdrecht

T 0297 254225

www.parketplaza.nl

W I N D O W  FA S H I O N

een greep uit onze merken

AANHUIS  LABEL

l lannen gemaakt v r de herf tvakantie  in in een week wandelen  fi et en  

barbecueën, frisse lucht inademen en helemaal bijkomen in een luxe vakantiehuis? 

Doe dan in maart of april een aankoop bij Parket Plaza en wie weet ben jij de gelukkige 

die straks met een glas wijn in de hand uitkijkt over de Lienzer Dolomieten! 

Parket Plaza verloot een gratis verblijf van een week in een vakantiehuis voor 

4 tot 6 personen in Oost-Tirol in Oostenrijk. Het gaat om de herfstvakantie van 

19 tot en met 26 oktober. De luxe vakantiewoning is voorzien van 4 slaapkamers, 

 badkamer  een a na   at reen televi ie  wifi  een vaatwa er  een balk n en 

een tuin met terras en barbecue. Beddengoed, keuken- en handdoeken liggen voor 

je klaar, voor de schoonmaak wordt gezorgd en de hond mag ook gezellig mee. 

Servus, we zien je gauw bij Parket Plaza! 

l lannen gemaakt v r de herf tvakantie  in in een week wandelen  fi et en  

GRATIS NAAR 
OOSTENRIJK IN DE 

HERFSTVAKANTIE 

WONINGINRICHTING-AANHUIS.NL MIJDRECHT

stalen deur, is mogelijk in iedere ruimte. Al deze 
deuren zijn uit te breiden met glazen panelen 
aan weerszijden van de deur, in mat- of in 
helderglas. Een zweefdeur zorgt ook 
in andere ruimtes voor een industriële sfeer 
en is te verkrijgen met spiegelglas. Qua hand-
grepen kan je kiezen voor strak design met 
beugelgrepen of ga voor minimaal en laat je 
stalen deur ontwerpen zonder handgreep.  

Op maat

Maximale lichtinval

Handgreep naar keuze

Eigen glas keuze

Vloeren
Raamdecoratie
Gordijnen
Kasten op maat
Verf & behang
Stalen deuren
Interieuradvies

WONINGINRICHTING-AANHUIS.NL MIJDRECHT

Wij bestaan
20 jaar! 
En dat vieren wij graag 
samen met jou en met diverse 
mooie acties en prijzen!

Zaterdag 16 maart 
  Interieuradviesdag

Zaterdag 23 maart
  Jubileumkorting op kasten op
  maat en industriële puien

Zaterdag 30 maart
  Interieuradviesdag

Een stoer element in je kamer 
creëer je al snel met stalen deuren. 
Alle industriële stalen deuren van 
Bruynzeel maken wij op maat, in de 
stijl die jij wenst. De stalen deuren, 
ook wel taatsdeuren genoemd, 
hebben een verfi jnd metalen frame in 
een matte grafi etzwarte afwerking. 
Samen met de riante glazen ruiten, die 
zorgen voor maximale lichtinval, is er 
een balans met het zware materiaal. 

Soorten
Is je ruimte beperkt, dan is een praktische 
schuifdeur ideaal. Wil je graag een opvallende 
deur, die eruit springt qua design? Dan is 
de offi  ciële taatsdeur echt iets voor jou. Je 
‘gewone’ binnendeur vervangen voor een 

stalen deuren
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KOM NAAR ONZE 1000 M2 WOONWINKEL

EETTAFELS OP MAAT • SALONTAFELS OP MAAT
BOEKENKASTEN OP MAAT • VITRINEKASTEN OP MAAT

LINNENKASTEN OP MAAT
VLOERDELEN VAN HOUT, PVC en AVATARA 3-D PRINT 

(niet van echt hout te onderscheiden!)

Schans 7-11 • 1421 BA  Uithoorn • 0297-561633
info@gerardkeune.nl • www.gerardkeune.nl

..en laat u
inspireren

Al 30 jaar de vormgever van uw nachtrust
Kom langs in onze ruime showroom 

voor persoonlijk en deskundig slaapadvies 

KASTEN • LATTENBODEMS • MATRASSEN • BEDDEN • WATERBEDDEN • BOXSPRINGS

Binderij 1  • Amstelveen  • 020-6456921 • www.simondebruin.nl  • info@simondebruin.nl

Volg ons nu ook op gratis parkeren



Heb je zin om je interieur te veranderen? 
Hou je van een stoere- en industriële look 
en wil je er niet te veel geld aan uitgeven? 
Lees dan verder!

Industrieel: onbewerkt, stoer, 
beton en zwart
Met de komst van hippe Scandinavische in-
vloeden, werd de industriële trend een paar 
jaar geleden een feit. Slank design, poezelige 
sto� es en tot in de puntjes afgewerkte ruimtes 
verdwenen naar de achtergrond. Die maakten 
plaats voor onbewerkte muren, stoere sto� en, 
betonnen accessoires en heel veel zwarte de-
tails. Een ruwe stadse look.

geef je interieur een 
industriële look in maar 6 stappen

Makkelijke make-over:

Zo maak je in 6 stappen een industrieel 
paradijs van je woonkamer!

1. Een stoere bijzettafel
Dit stoere bijzettafeltje heeft een blad van ver-
grijsd hout en de drie poten zijn van staal ge-
maakt. Lekker stoer dus. Zet hem naast je bank 
of koop er meer en verzamel ze in het midden 
van je zithoek. Ook leuk als los plantentafeltje!

2. Industriële lampen
Elk huis heeft verlichting nodig. Helemaal niet 
erg natuurlijk, want er zijn superveel mooie in-
dustriële lampen te koop. Wees origineel en 
kies eens voor een  industriële tafellamp. Dat 
staat niet alleen lekker stoer, maar is ook mak-
kelijk: je kunt hem namelijk altijd verplaatsen.

3. Zwarte lijsten
Voordelig én superleuk: mooie posters aan je 
muur. Bij een echte industriële make-over ga je 
natuurlijk voor een zwarte lijst. Breed of smal, 
dat maakt niet uit. Wat jij mooi vindt. Maar 
denk ook even goed na over de poster die je er-
in ophangt. Blijf in stijl en kies voor retro, zwart 
of mooie typogra� e.

4. Betonnen bloempotten
Nog zo’n leuke industriële woonaccessoire die 
niet zoveel kost. Vervang je oude bloempotten 
voor zwarte en zet er zeker een groot exem-
plaar van beton tussen. Lekker stoer! Zet er dan 
natuurlijk ook een stoere plant in, zoals bijvoor-
beeld een grote cactus.

5. Matzwarte deurklinken
Bij een industriële make-over denk je niet zo 
snel aan deurklinken, maar dat zou wel moe-
ten. En als je op elke deur dezelfde zwarte deur-
klinken maakt, trek je die mooie stoere look 
door in je hele huis.

6. Stoere stoelen met zwart onderstel
Je kunt natuurlijk voor zwarte eetkamerstoelen 
kiezen, maar dat hoeft niet per se. Een stoel in 
een andere donkere kleur, zoals grijs, blauw of 
groen, is ook prachtig. Een zwart onderstel of 
zwarte stoelpoten geven dan wel dat extra in-
dustriële tintje.

Als je consequent bent met kleur en stijl, geef 
je je woonkamer met deze 6 woonaccessoires 
een prachtige industriële look. En zoals je ziet: 
dat hoeft helemaal niet duur of moeilijk te zijn. 

Bron: Tekst & foto’s WONEN.nl

Je interieur veranderen moeilijk en 
duur? Welnee! Met een paar simpe-
le veranderingen en de juiste keuzes, 
maak je van je woonkamer een indus-
trieel paradijs.

meedoen@energieaalsmeer.nl
www.energieaalsmeer.nl

Energie?
Altijd naar
Energie
Aalsmeer Energie Aalsmeer is dé energie bespaarspecialist voor

Aalsmeer en omgeving. Wij realiseren forse besparingen 
op de energiekosten. Als energiepartner voor onze klanten
adviseren en bemiddelen wij in de volgende zaken:

DUURZAME INVESTERINGEN

 Zonnepanelen

 Led verlichting
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 Businesscases

 Subsidie & fi nanciering

ENERGIE
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 Meting en facturatie
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Het behang van nu is

De tijd dat behang oubollig is, is helemaal 
voorbij. Steeds meer zien we de meest uit-
eenlopende patronen en dessins voorbij ko-
men. In veel horeca gelegenheden en (bou-
tique) hotels kun je genieten van mooie, re-
tro, stoere, luxe sferen en dat alles door het 
grootste meubelstuk in je interieur: de wan-
den. Maar waarom zou je zo’n uitgespro-
ken wand ook niet gewoon toepassen in je 
eigen woning? Wat te denken van bijvoor-
beeld een te gekke print op de wand achter 
je bed of gewoon een statement maken in 
de living? De keuze is tegenwoordig enorm.

Een voorbeeld van een bijzondere muurbe-
kleding is Extinct Animals van Moooi via Ar-
te. Deze muurbekledingen zijn geïnspireerd 
door Moooi’s Museum of Extinct Animals. Met 
het Museum of Extinct Animals laat Moooi de 
diversiteit van de natuur zien,ook uit vervlo-
gen tijden. Ze benadrukken dat de kostbaarste 

schat van oude en huidige expedities, de on-
verwachte diversiteit van de schoonheid is en 
dat in al haar vormen. 
Elk design van de Extinct Animals collectie is 
geïnspireerd door de kenmerken van een uit-
gestorven dier. Opvallende combinaties van 
kleuren, eigenschappen en de textuur van de 
vacht, de veren of de huid brengen de dieren 
weer tot leven op onze muren. Sommige ont-
werpen vertellen een bijzonder verhaal; ande-
ren stimuleren onze zintuigen met behulp van 
beelden en texturen.

Neem bijvoorbeeld dessin Aristo Quagga
Dit is een bedrukte muurbekleding met een af-
werking in � ock, deze is geïnspireerd door de 
zachte vormen en vorstelijke verschijning van 
de Aristo Quagga. Prachtig toch om op deze 
manier je wanden een Make Over te geven?

En wat te denken van de 
(dappere) Dodo Pavone?
Deze 3D muurbekleding met de look en feel van 
zachte suède is geïnspireerd door de natuurlij-
ke out� t van de eens zo mooie Dodo Pavone 
– een zachte pluimage van zilverkleurige veren 
met verschillende tinten van grijs, blauw, bei-
ge en wit. Dit is nu allemaal vertaald in een luxe 
behang. Je vind een aantal prachtige dessins in 
deze succesvolle collectie van Arte maar Mena-
gerie of Extinct Animals is de bestseller uit de-
ze collectie. De afbeeldingen zijn digitaal ge-
print op een soft touch textiel op vlies, waar-
in elk van de uitgestorven dieren op mysterieu-
ze wijze verborgen zit. We hebben het nu na-
tuurlijk wel over aardig wat uitgesproken des-
sins maar er zijn tegenwoordig ook weer collec-
ties te verkrijgen met een rustige linnen look of 
zelfs wandbekleding van bijvoorbeeld grassen 

of ra�  a. Kortom nooit meer een saaie wand of 
ongezellig hoekje met behang kun je tot groot-
ste metamorfoses komen waar je jarenlang ple-
zier aan zult beleven!

Wil je meer zien van de behang collecties van o.a. 
Arte, 
Anthology, 
Designers Guild, 
Zo� any, Mulberry 
en Thibaut?
Check dan de 
website van 
www.di-alma.com

trendy wandbekleding

Energiezuinig en
duurzaam wonen
Ieder huis kan energiezuinig zijn. Als je maar weet waar te
beginnen. Met de HuisScan van GreenHome zie je direct
welke energiebesparende maatregelen jij kunt nemen.

Start de HuisScan op
GreenHome.nl/Rabobank



Check deze 3 tips
Iedereen wil graag een sfeervolle huiskamer, 
een huiskamer die zo in een van de vele ma-
gazines over wonen kan. Maar hoe doe je dat 
dan precies, want ondanks alle goede bedoe-
lingen slagen maar weinig mensen er in écht 
in sfeer te creëren in de huiskamer. Daarom 
deze tips.

Kies een bepaald thema voor een 
samenhangend geheel
Wil je een bepaalde sfeer in je huis, dan kies je 
een thema. Dit kun je doen voor heel het huis, 
maar ook per ruimte of per etage. Door je te 
houden aan het thema, ontstaat uiteindelijk 
een samenhangend geheel en dat is precies wat 
je nastreeft. Interieurstijlen die je aan kunt hou-
den zijn basic, landelijk, industrieel, Scandina-
visch, design en modern, minimalistisch. Maar 
even goed klassiek met rustige, lichte kleuren 
en Bohemian in hippie stijl, kleurrijk en met ge-
bruik van gebruikte spullen.

Behalve thema zijn ook de kleuren 
sfeerbepalend.
Behalve het thema is ook de kleur die je ge-
bruikt sfeerbepalend. Als je twee, drie over-
heersende kleuren gebruikt, krijg je een be-
tere sfeer dan wanneer je heel veel kleuren 
gebruikt. Door te veel kleuren te gebrui-
ken, ontstaan eilandjes binnen je interi-
eur. Losstaande onderdeeltjes dus. Zorg 
dat de kleuren wel matchen. Is dat niet 
zo, dan valt direct het samenhangende ge-
heel weg. In het verlengde van het aan-
brengen van verf, ligt de aankleding van de 
muur met bijvoorbeeld fotolijstjes van de-
zelfde soort maar in diverse formaten. Ook 
een grote canvas kan voor extra sfeer zorgen, 
zoals gepersonaliseerde wanddecoratie dat ook 
kan doen. Overigens kun je in plaats van schil-
deren of een canvas ook kiezen voor een wand-
vullende muursticker of een populair fotodoek.

Hout gebruik je in elke inrichting 
voor extra sfeer
Iets dat altijd voor sfeer zorgt is hout. Dus ook 
als je geen landelijke stijl hebt kun je prima hout 
gebruiken. Hout past simpelweg in elk interieur 
en hoort ook eigenlijk in elk interieur. Kies voor 
een foto op hout aan de muur bijvoorbeeld. De 
foto gaat meer leven en oogt met houten omlijs-
ting altijd extra stoer. Hout geeft sfeer en warm-
te, welke interieurstijl je ook hanteert. Nu je de 
drie belangrijkste tips in de zak hebt, gaat het 
nog om de aankleding, om de accessoires dus. 
Maak je huis nooit helemaal vol. Een paar acces-
soires kan namelijk al het verschil maken. Uiter-
aard maken ook kamerplanten elke kamer sfeer-
voller en zorgen ze voor de nodige frisse lucht.

Bron: Tekst en foto WONEN.nl

Sfeer creëren in de huiskamer?Ga je een huis kopen? 
Denk aan een ORV

Deze verzekering dekt het � nanciële risico af 
van het betalen van de hypotheek bij overlij-
den. Kom jij of je partner tijdens de looptijd 
van de hypotheek te overlijden? Dan betaalt de 
overlijdensrisicoverzekering het verzekerde be-
drag uit. Als door overlijden het inkomen weg-
valt, is er � nanciële zekerheid om de hypotheek 
te kunnen blijven betalen.
Er zijn verschillende aandachtspunten om reke-
ning mee te houden als je een overlijdensrisico-
verzekering huis afsluit bij een hypotheek.

We noemen de belangrijkste vijf:
1. Verzekerd bedrag
Allereerst is er een onderscheid in het verze-
kerd bedrag. Dat is of een vast bedrag dat tot 
uitbetaling komt bij overlijden tijdens de loop-
tijd of een dalend bedrag. Bij een annuïtaire hy-
potheek of lineaire hypotheek ligt het voor de 
hand om voor een dalend bedrag te kiezen. Je 
hypotheekschuld neemt dan namelijk ook met 
de jaren af. Uitzondering hierop is een a� os-
singsvrije hypotheek. Dan is een gelijkblijven-
de uitkering logischer. 

2. Keuze tussen een of twee polissen
Een ander aandachtspunt is de mogelijkheid 
om te kiezen tussen een of twee polissen. Als 
je samen op één polis bent verzekerd, is er één 
keer sprake van een uitkering bij overlijden. Bij 
twee polissen volgt er na het overlijden van de 
tweede persoon ook nog een uitkering van het 
verzekerd bedrag.

3. Soms verplicht
Sommige geldverstrekkers stellen het verplicht 
om een overlijdensrisicoverzekering bij een hy-
potheek af te sluiten. Je moet dan een bepaald 
deel van de hypotheek verpanden. Dit is het 
deel boven een bepaalde percentage van de 

marktwaarde van de woning. Hoe hoog dit per-
centage is, hangt af van de hypotheekverstrek-
ker.

4. Verschil in premie en kosten
Een ander aandachtspunt is dat er sprake is 
van verschil in premie bij de overlijdensrisico-
verzekeraars. Wat dat betreft loont het zeker de 
moeite om polissen te vergelijken. Je betaalt 
namelijk gedurende een lange periode pre-
mie. De kosten van de ORV variëren en zijn van 
meerdere factoren afhankelijk, zoals 
- Leeftijd
- Verzekerd bedrag
- Roken of niet roken

5. Voorlopige dekking
Een voorlopige dekking houdt in dat je ook 
verzekerd bent als de eigendomsakte van de 
koopwoning nog niet is ondertekend. In de 
periode tussen het tekenen van het koopcon-
tract en eigendomsakte bestaat ook altijd een 
kans op overlijden. Na acceptatie en voor de in-
gangsdatum van de overlijdensrisicoverzeke-
ring biedt de voorlopige dekking uitkomst.

Bron: Foto en tekst WONEN.nl 

Als je een huis gaat kopen, is het verstandig om te kijken naar een 
overlijdensrisicoverzekering (ORV) voor bij de hypotheek.

Uitvoeringen:
* 5 verschillende ruggen
* 5 modellen in draai uitvoering
* 3 modellen in vaste uitvoering
Metalen armen en poten in zwart of RVS

Bediening typen:
* * Gasveerbediening
* 2-motoren incl accu
* sta-op functie incl. trafo
* sta-op functie incl. accu

  Leverbaar vanaf

€ 1229



ARDEA AUTO PRESENTEERT

28
SEPT.

KUGA   TOT € 7.202,- VOORDEEL

AL VANAF € 28.445,-
FIESTA   TOT € 2.959,- VOORDEEL

AL VANAF € 17.495,-

KORTINGEN OPLOPEND TOT € 7.202,- 
ALLÉÉN OP DEZE SUPER SATURDAY 
EXTRA INRUILPREMIES TOT WEL € 800,- 
BOVENOP DE ACTIEPRIJZEN!

VAN 8.OO TOT 18.00 UUR 

Prijzen incl. BTW/BPM, kosten rijklaar maken, verwijderingsbijdrage, leges. Excl. eventuele extra fabrieksopties. 
Afgebeelde modellen kunnen afwijken van standaard specifi caties. Actie geldig op voorraadauto’s voorzien van kenteken. 
Prijsaanpassingen i.v.m. wettelijke maatregelen zijn voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden. Kijk voor het  gemiddeld 

brandstofverbruik en CO2-uitstoot op www.ford.nl

+KEUZE UIT RUIM 800 SCHERP GEPRIJSDE OCCASIONS!

BEKIJK ALLE ACTIES OP WWW.FORDINACTIE.NL
15 VESTIGINGEN IN NOORD- EN ZUID-HOLLAND

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Maximaal 6 actieartikelen per klant. Aanbiedingen geldig van maandag 23 t/m zondag 29 september 2019. Week 39. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Volop VERSWEKEN
Coop 

roomboter
appeltaart

per stuk, ca. 5/6 personen

50 % KORTING 
 4.29 2.14

 Alle Heks’nkaas 
of Maza 

 2 bakjes à 125-225 gram  
 combineren mogelijk 

 3.06

 1.53

_

_
 5.98

2.99

 1+1 GRATIS*

Alle blauwe
 bessen
 bak of emmer 
150-500 gram 

 2.69

 1.61

_

_
 5.99

3.59
40 % KORTING*

1.03

1.08 0.79
 Beenham 

 naturel of honing-mosterd
  per 100 gram 

103

Uithoorn
Prinses Irenelaan 1-3

 

Gezond ouder worden, hoe doet u dat? 

De Vrije Universiteit Amsterdam doet onderzoek naar de invloed van 
gezonde voeding op gezond ouder worden. 

Wij zoeken deelnemers vanaf 70 jaar! 

Door deel te nemen aan dit onderzoek draagt u bij aan maatschappelijk 
relevant wetenschappelijk onderzoek dat direct toepasbare kennis oplevert 
over gezond ouder worden. 
 
Wat houdt deelname aan het onderzoek in? Wij vragen u 3 dagen een 
voedingsdagboek bij te houden. Daarna komt u in een periode van 6 
maanden 3 tot 4 keer naar de Vrije Universiteit Amsterdam voor interviews 
en eenvoudige metingen. Sommige deelnemers zullen daarnaast een 
persoonlijk voedingsadvies en voedingsmiddelen ontvangen. Tevens 
ontvangt iedereen aan het einde van het onderzoek een persoonlijk verslag 
van alle meetresultaten. 
 

Bent u mogelijk geïnteresseerd om mee te doen? Of wilt u gewoon meer 
informatie over het onderzoek? Neemt u dan geheel vrijblijvend contact 
met ons op. Wij hopen op uw reactie! 
 

Ilse Reinders (onderzoeker) 
Mariska Bout, Merel Vrijmoeth en Marjon Veeke (diëtisten) 
http://www.promiss-vu.eu/studie/ 
T: 020 598 6801 
E: promiss-onderzoek@vu.nl  
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Boule Union Thamen
een i en e o e i ie ar

Uithoorn/De Kwakel - De eerste 
ontmoeting in de Nationale Pe-
tanque Competitie was een uit-
wedstrijd tegen De Vaste Voet in 
Sassenheim.
Gezien het zomerse weer werd 
er buiten gespeeld op het terrein 
van De Vaste Voet. Het team van 
Boule Union Thamen bestond uit 
Wilma Buchner, Harry v/d Dun-
gen, Ina Hoekstra, Marja de Ru en 
Joan en Henk van Rekum. Gestart 
werd met de doublettenronde.
De bestaat uit drie partijen, die 
gelijktijdig gespeeld worden. De 
equipes Joan/Wilma en Harry/
Marja wisten hun partij niet te 
winnen.
Het leek erop dat de equipe Ina/
Henk dezelfde kant op zouden 
gaan. Na een 8-0 achterstand en 
later in de partij een 11-6 ach-
terstand speelden ze een goe-
de werpronden voor vier punten 
waardoor ze op een punt van de 
tegenstander kwamen. Het werd 
zelfs nog 12-12. Het dertiende 
punt was toch voor Ina en Henk. 
Met een 2-1 achterstand ging het 
team de triplettenronde in. He-
laas verloren beide equipes hun 
partij, Met een 4-1 achterstand 
ging het team de afsluitende 
doublettenronde in. Het was nog 
mogelijk om er een gelijkspel van 
te maken, maar dan moesten de 
resterende doublettenpartij alle 
drie gewonnen worden. De start 
was goed. Joan en Wilma won-
nen, maar Harry en Marja kon-
den de tegenstander niet ver-
schalken. Ook Ina en Henk keken 
na enkele werpronden tegen een 
achterstand aan. 

Op een stand van 11-12 lag de te-
genstander op punt, maar had al 
haar boules gespeeld. Henk had 
nog twee boules en Ina nog een.
Besloten werd om de boule van 
de tegenstander te schieten en 
zo weer op punt te komen en dan 
het winnende punt erbij te plaat-
sen.
Het schot was wel raak, maar de 
boule ging niet ver genoeg weg 
en bleef dus op punt. Er werd nu 
geplaatst om het punt de ver-
overen, maar de boule was iets 
te lang. Wel kwam deze boule 
als derde te liggen ten opzichte 
van het butje. Nu moest de laat-
ste boule gespeeld worden. Er 
moest gekozen worden tussen 
plaatsen en schieten. Als het punt 
door plaatsen veroverd werd, 
moest er nog een werpronde ge-
speeld worden. Bij een raak schot 
zou het team van Boule Union 
Thamen de partij winnen. He-
laas was het schot mis. Niet dat 
het wat voor het resultaat van de-
ze speeldag wat uitmaakte. Het 
werd nu een 6-2 verlies en anders 
was het een 5-3 verlies geweest. 
De kop is er nu af en de concen-
tratie gaat alweer uit naar de vol-
gende speelronde op zaterdag 
5 oktober. Boule Union Thamen 
speelt dan een thuiswedstrijd te-
gen Grand Cru uit Leidschendam. 
Bij goed/droog weer wordt de 
ontmoeting gespeeld op de ei-
gen accommodatie aan de Vuur-
lijn 24.
Bij grote kans op regen wordt de 
ontmoeting gespeeld in de over-
dekte accommodatie van OSB in 
Bodegraven.

eren a en  a ioen 
in e e la e on bal
De Kwakel - Woensdag 18 sep-
tember kwam HCAW H5 op be-
zoek en dat werd een spannend 
wedstrijd, met een klein niveau 
verschil, waar na twee uur spelen 
de voorsprong 6-3 was voor Tha-
men.
Zaterdagavond kwam Quick Am-
sterdam H2 op bezoek en dat 
werd een geweldig slag festijn 
voor de Thamen honkballers. Na 
twee uur spelen was de stand 21-

1 en kon het kampioensfeestje 
gevierd worden. Het team moet 
nog twee wedstrijden spelen 
in de komende weken, maar de 
doelstelling is ook die te winnen. 
Het tweede honkbalteam heeft 
een groot aantal Japanse spelers 
in de gelederen. Honkbal is in Ja-
pan heel groot en daarom staat 
het in 2020 ook weer op het pro-
gramma van de Olympische Spe-
len.

in  oor 
eg eer ogel  

Uithoorn - Na twee keer eerder 
net aan verloren te hebben, af-
gelopen zaterdag de bekerwed-
strijd tegen koploper Amstel-
veen-Heemraad O11-1 met 3-1 
werd gewonnen. Na ’n vroege 
0-1 achterstand werd na de rust 

de knop omgezet en een terech-
te overwinning geboekt. Beker-
winnaar worden gaat helaas niet 
meer lukken, maar ’t vertoon-
de spel & teamspirit beloofd veel 
goeds voor de komende compe-
titie!

 lei  ere e ne er
laag egen an ra i
De Kwakel - Na de 1-3 uitover-
winning tegen Aalsmeer, wat 
leidde tot een plaats in de 2e ron-
de van het bekertoernooi, stond 
afgelopen zondag de eerste com-
petitiewedstrijd van het seizoen 
voor KDO op het programma. In 
eigen huis mocht KDO het opne-
men tegen Pancratius, die vorig 
jaar in de middenmoot eindigde 
in de 2e klasse van West 1. Trai-
ner Raymond de Jong kon tijdens 
de terugkeer in West 1 niet be-
schikken over de vakantievieren-
de Sven Vlasman en de gebles-
seerde Jesse Stange. In de eer-
ste helft was Pancratius heer en 
meester in De Kwakel. Na veer-
tig seconden belandde een schot 
van de gasten uit Badhoevedorp 
al op de Kwakelse paal. Zeven mi-
nuten later kwam KDO opnieuw 
met de schrik vrij, toen weder-
om een inzet van Pancratius op 
de paal uiteenspatte. De Kwake-
laars speelden in een defensieve 
4-4-2 formatie, waarbij het aan-
vallend nauwelijks een vuist kon 
maken. Het creatieve middenveld 
en de behendige buitenspelers 
van bezoekers waren veelvuldig 
een plaag voor KDO. Na een half 
uur spelen kwam Pancratius dan 
ook, na een zeer fraaie aanval, te-
recht op een 0-1 voorsprong. In 
de 40e minuut voorkwam Max 
Wessels een tweede tegentref-
fer, door met een sliding een ge-
vaarlijke aanval van de gasten on-
schadelijk te maken op de ach-
terlijn. Met een achterstand van 
slechts één doelpunt gingen bei-
de ploegen even later richting de 
kleedkamer om te rusten.

Vervanger
Na de rust bleef verdediger Men-
no Lingeman achter de kleedka-
mer en was de o�ensieve Thijs 
Plasmeijer zijn vervanger.
Al snel werd duidelijk dat KDO uit 
een ander vaatje wilde tappen in 
de tweede helft. In de 53e minuut 
ontving een middenvelder van 
Pancratius een gele kaart na een 
harde overtreding.
Uit de daaropvolgende vrije trap 
vanaf de rechterkant van Jim Klijn 
ontstond er paniek achterin bij de 
bezoekers.
Eerst kopte Max Wessels de bal 
tegen de doelman aan, maar in 
de rebound kon Max de 1-1 bin-
nenschieten. Na deze gelijkma-
ker ontspon er zich een gelijk op-
gaande en open wedstrijd, waar-
bij KDO steeds brutaler werd. Met 
Mathijs van Rijn in de spits en op 
de �anken Niels Ruhe en Thijs 
Plasmeijer, stichtten de Kwake-
laars steeds meer gevaar voor-
in. In de 78e minuut kwam Joe-
ri Stange in een duel ten val in 
het zestienmetergebied, maar dit 
vond de scheidsrechter niet ge-
noeg om de bal op de stip te leg-
gen. In de tegenaanval omspeel-
de de nummer tien van Pancra-
tius twee verdedigers van KDO, 
waarna hij bekwaam de 1-2 wist 
te maken.
In de slotfase was Niels Ruhe nog 
dichtbij de 2-2, maar zijn kopbal 
uit een voorzet van Mathijs van 
Rijn, ging net naast. Na ruim ne-
gentig minuten �oot de goed 
leidende arbiter Ari af en moest 
KDO met lege handen het eigen 
veld verlaten.

la erja no a en
Uithoorn - Donderdag 19 sep-
tember was er weer een gezelli-
ge klaverjasavond in de Schutse 
aan de Merodelaan waaraan door 
43 liefhebbers om de beschikba-
re prijzen werd gespeeld. Ook dit-
maal waren de uiteindelijk be-
haalde scores niet erg hoog. Ge-
rard van Eekhout wist namelijk 
met 7017 punten beslag te leg-
gen op de eerste plaats terwijl Ria 
Verhoef en Joke Rietbroek een 
felle strijd leverde om het zilver 
en brons. Ten slotte werd eerstge-
noemde tweede met 6797 pun-
ten en Joke derde met 6793 pun-
ten derde. De poedelprijs was de-
ze week voor Egbert Verkerk. Wat 
hij ook probeerde niets lukte hem 
deze avond. Met pijn en moeite 
wist hij niet meer dan 4509 pun-
ten bij elkaar te sprokkelen. De 
hieraan verbonden troostprijs, 
een �es wijn, zal hem op de eerst 

volgende kaartvond worden uit-
gereikt.

De marsenprijzen 
De door DUO plant prachtig ver-
zorgde boeketten bloemen gin-
gen deze week naar Jozef Le-
besque, Riet de Beer, Door Zet-
hof en Piet van Klaveren. De ca-
deaubonnen, eveneens te beste-
den bij DUO plant, werden deze 
week gewonnen door Ploon Slof, 
To van der Meer, Douwe Douw-
stra en Door Zethof. Voor de over-
heerlijke �essen wijn kwamen de-
ze week Riet de Beer, To van der 
Meer, Gijs Brozius en Els Luijten 
in aanmerking. Alle winnaars van 
harte gefeliciteerd.
De eerstvolgende klaverjasavond 
wordt gespeeld op donderdag 26 
september in de Schutse aan de 
Merodelaan 1 te Uithoorn. Aan-
vang 20.00 uur.

Zes dagen mountainbiken:
oor een ge on  er  
ri a  nog  e en

Uithoorn - Zoals eerder vermeld 
gaan twee échte Uithoornaars, 
Ruud en Robbert Schuitemaker, 
vader en zoon, de ‘Africa Classic’ 
rijden, 6 dagen mountainbiken 
voor een gezond en sterk Afrika. 
Tijdens deze tocht zullen ze van 
5 t/m 12 oktober 2019 in 6 dagen 
400 km en 4.000 hoogte meters 
rondom Mount Kilimanjaro in 
Tanzania �etsen! Nog maar 2 we-
ken te gaan.
De visums voor Tanzania en Ke-
nia zijn geregeld. De �ets is nog 
voor een laatste beurt bij van Rijn 
�etsen in Vrouwenakker geweest. 
We hebben een doos meegekre-
gen om de �etsen te kunnen ver-
voeren naar Tanzania.
De uitdaging van de sponsoring 
loopt ook nog door. We zijn er 
nog niet! We kunnen elke euro 
nog steeds gebruiken! Op 2 okto-
ber organiseert AKU wederom de 
scholierenveldloop. Dit jaar zal 
de Springschans meelopen voor 
Amref Flying Doctors. De leerlin-
gen zullen hun best doen om zo-

veel mogelijk geld binnen te ha-
len, om te helpen bij het realise-
ren van een duurzaam gezonder 
Afrika.

Zorgverleners
Amref Flying Doctors werkt aan 
een gezond en sterk Afrika. Met 
hun programma’s leiden ze onder 
meer Afrikaanse zorgverleners 
op. Want het grote tekort aan me-
disch personeel is de grootste be-
dreiging voor de gezondheid van 
mensen in Afrika. Daarnaast leren 
ze mensen hoe zij beter voor zich-
zelf kunnen zorgen en hoe ze de 
kans op ziektes kunnen verklei-
nen. Dit zorgt ervoor dat zij ge-
zonder zijn en daardoor minder 
afhankelijk van hulporganisaties. 
Komen ze langs bij U, geef van 
harte! Door team Schuitjes-2-Afri-
ca te sponsoren! Elke euro die ge-
doneerd wordt gaat rechtstreeks 
naar Amref Flying Doctors!
Dat kan ook via een tikkie of een 
overboeking op:  https://www.af-
ricaclassic.nl/schuitjes-2-africa

Staand v.l.n.r.: Joël, Shuntaro, Bobby, Lars & Tim. Zittend v.l.n.r.: Ajani, 
Robin, Diangelo, Raid & Sem.

erlie  oor i i e a e  
De Kwakel - Na een mooie voor-
bereiding in augustus met inten-
sieve trainingen, oefenwedstrij-
den en een teamweekend waar-
in ze elkaar ook beter hebben le-
ren kennen, speelde Qui Vive Da-
mes 1 hun eerste competitiewed-
strijd in Alkmaar. Na een 0-2 over-
winning namen de dames de eer-
ste 3 punten mee naar huis.
Een mooie start van de compe-
titie in de Eerste Klasse. Afgelo-
pen zondag tegen Westerpark zat 
het wat minder mee. In de eer-
ste helft kwam het teamspel niet 
goed op gang. Ondanks dat het 
in de cirkel penetraties gelijk op 
ging met Westerpark, leed Qui 

Vive meer balverlies. Ze gingen 
de rust in met 1-1 op het score-
bord. De tweede helft verliep in 
het spel weliswaar beter. Qui Vi-
ve speelde weer met goed balbe-
houd. De dames kwamen 9 keer 
de cirkel in, terwijl Westerpark dit 
maar 4 keer lukte. Toch wist Wes-
terpark hier 2 goals uit te halen in 
tegenstelling tot Qui Vive. De da-
mes scoorden nog 1 keer. Dit le-
verde een eindstand van 2-3 op. 
Een spijtige wedstrijd met een te-
leurstellende uitslag. Dit wordt 
voor de Dames even in de spiegel 
kijken en volgende week het veld 
weer op tegen Houten met 1 taak 
en 1 doel.

eg eer ogel  erg g l 
oor egen an er

Uithoorn - Hoe eenvoudig geef 
je een overwinning uit handen? 
Slechts 5 minuten, en dit ver in 
de tweede helft, heeft LSVV no-
dig gehad om een zeker lijken-
de nederlaag af te wenden en de 
zaak volledig op zijn kop te zet-
ten door in de genoemde perio-
de twee maal te score. Alleen de 
manier waarop de twee tre�ers 
tot stand zijn gekomen bezorgde 
trainer Roy v d Mije grijze haren.
Het begin is ook al vervelend voor 
Legmeervogels. Er zijn nog geen 
4 minuten gespeeld of Legmeer-
vogels moet het 86 minuten lang 
met een man minder spelen. Een 
directe rode kaart getoond aan 
Daley Venghaus wegens het ge-
bruik van onwelvoeglijk taal ge-
bruik het veld moet verlaten.
Ondanks de numerieke minder-
heid is Legmeervogels niet de 
mindere van LSVV. Er zijn zelfs 
momenten dat LSVV er eigenlijk 
niet aan te pas komt. Legmeervo-
gels spelen gewoon goed. Daar 
was vriend en vijand het wel over 
eens.
Alleen in deze fase vergeet Leg-
meervogels te score. LSVV moet 
het hebben van een enkele uit-
val maar de verdediging van Leg-
meervogels staat als een huis. De 
eerste mogelijke echte kans voor 
LSVV is dan pas in de 35ste mi-
nuut als Kai Botman stiekem door 
de verdediging van Legmeervo-
gels weet te glippen, maar Leg-

meervogels doelman Folke Mae-
nhot weet dit gevaar te keren. 
Ook in de tweede helft is het Leg-
meervogels dat het meeste aan-
spraak heeft op de overwinning. 
In de 49ste minuut is er dan de zo 
verdiende voorsprong
En pas van Mitch Vernooij wordt 
door Quint Piris op de juiste waar-
de geschat en met een zeer fraaie 
loop tekent hij voor de 0-1 voor-
sprong voor Legmeervogels.
Dan is er in de tweede helft ook 
een directe rode kaart voor Willi-
am van der Leeden van LSVV. het 
is dan 10 tegen 10. Ook in deze fa-
se is Legmeervogels beter als de 
gastheren en ook nu weet Leg-
meervogels geen van de gecre-
eerde kansen verzilveren. Er is ei-
genlijk geen vuiltje in de lucht; 
Legmeervogels is gewoon het 
team wat de meeste aanspraak 
maakt op een overwinning.
Dan in de 79ste en de 82ste mi-
nuut laat de verdediging van Leg-
meervogels twee steekjes vallen 
wat helaas dan gelijk wordt afge-
straft door LSVV. Eerst is het Mar-
tijn Groo� die weet te score en 
enkele minuten later is het Toine 
Merk die met LSVV tweede tre�er 
weet te score 0-1 is dan zomaar 
2-1 voor LSVV geworden.
Ondank het alles of niet spelletje 
van Legmeervogels in het restant 
van dit duel weet Legmeervogels 
wel mogelijkheden te creëren 
maar helaas niet te verzilveren.



Verkoop, onderhoud & reparatie:
Aalsmeer Zwarteweg 93, tel. (0297) 38 30 80
Amstelveen Traviatastraat 2, tel. (020) 426 39 50
Amsterdam West Donauweg 11, tel. (020) 561 96 00 
Badhoevedorp Sydneystraat 18, Lijnden, tel. (020) 659 42 00 
Hillegom Arnoudstraat 4, tel. (0252) 43 30 43

Onderhoud & reparatie: 
Amsterdam Zuid-Oost Klokkenbergweg 3, tel. (020) 561 96 50
Uithoorn Zijdelweg 53, tel. (0297) 56 30 44

1. Genoemd voordeel betre� de Renault KADJAR uit voorraad. 2. Vana�arief o.b.v. Private Lease (Nieuwe Renault TWINGO SCe 75 Life). Looptijd van 60 maanden, 6.000 km/jaar. Overige modellen looptijd van 60 maanden, 10.000 km/jaar. Inbegrepen: motorrijtuigenbelasting, allriskverzekering (eigen risico € 450,- op casco), onderhoud, reparatie & banden, 
vervangend vervoer na 24 uur, pechhulp Europa, afleverkosten, btw en administratiekosten. Kosten voor wassen, brandstof en updates van een eventueel navigatiesysteem zijn niet inbegrepen. De max. meerkilometerprijs per km bij vana�arief is € 0,10, max. minderkilometerprijs per km bij vana�arief is € 0,03. Renault Private Lease wordt onder de 
voorwaarden van het Keurmerk Private Lease aangeboden door Renault Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V. Renault Private Lease is onder voorbehoud van financiële acceptatie. Toetsing en registratie bij BKR te Tiel. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s inclusief btw. Afgebeelde uitvoeringen verkrijgbaar tegen meerprijs. Niet 
mogelijk i.c.m. andere acties. Aanbetaling (uit inruil) niet mogelijk. Prijswijzigingen en (druk)fouten voorbehouden. Kijk voor de actievoorwaarden op  www.renaultprivatelease.nl. Getoonde modellen verkrijgbaar tegen meerprijs. Deze acties zijn geldig van 2 t/m 29 september 2019 met uiterste registratiedatum 30 november 2019. Kijk voor de voorwaarden 
op renault.nl/actievoorwaarden. Schrijf- en drukfouten voorbehouden. Voor meer informatie bel gratis 0800-0303 of kijk voor de verkoopvoorwaarden op renault.nl/verkoopvoorwaarden. 
O�ciële brandstof- en CO2-gegevens: min./max. verbruik: 4,2-6,0 l/100 km, resp. 23,8-16,7 km/l. CO2: 99-136 gr./km.

Het Private Lease-maandbedrag is inclusief:
 √ Motorrijtuigenbelasting
 √ Allriskverzekering

 √ Afleverkosten 
√ Pechhulp Europa 

√ Onderhoud, reparatie en banden 
√ Vervangend vervoer na 24 uur bij reparatie en onderhoud

Renault TWINGO  

v.a.€ 199,- p.mnd.2

Nieuwe
Renault CAPTUR  

v.a.€ 299,- p.mnd.2

Renault KADJAR  

v.a.€ 499,- p.mnd.2

Nieuwe

Een nieuwe Renault rijden  
was nog nooit zo eenvoudig

Salon de Promotion t/m 29 september 2019

Tot wel € 4.000,-1  
voordeel op alle modellen 

Aalsmeer Zwarteweg 93, tel. (0297) 38 30 80
Amstelveen Traviatastraat 2, tel. (020) 426 39 50
Amsterdam West Donauweg 11, tel. (020) 561 96 00 
Badhoevedorp Sydneystraat 18, Lijnden, tel. (020) 659 42 00 
Hillegom Arnoudstraat 4, tel. (0252) 43 30 43

www.autobedrijf-nieuwendijk.nl

GRATIS KABAAL
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd/Gratis afhalen*

 

 

 

 

 

 

Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:

Weekblad de Nieuwe Meerbode 
Midrethstraat 9 | 3641 CB Mijdrecht

U kunt uw kabaal ook opgeven via internet: 
www.meerbode.nl/kabalen-opgeven

GRATIS KABAALTJES WORDEN GEPLAATST 
ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:

- Van elk artikel moet een vraagprijs worden vermeld
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto’s*
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,-* 
- Géén personeels- of zakenadvertenties*
- Géén werk gevraagd of aangeboden*
- Alléén regionale aanbieders komen in aanmerking voor plaatsing  
- Maximaal één kabaaltje per week, meer wordt niet geplaatst!
- De uitgever kan zonder kennisgeving het aangeboden kabaaltje weigeren 
* Dit zijn commerciele advertenties. Neem contact op met onze verkoopafdeling

3

Aalsmeerderweg 230 | info@jovar.nl | www.jovar.nl 

aanhangwagenreparatie-
en onderhoud ga naar

Aalsmeerderweg 230 | info@jovar.nl | www.jovar.nl 

Aanwezig van
08.00 tot 13.00 uur.

Banden, onderdelen 
en laswerk.

Voor 

TECHNIEK

0297-250 638 / www.verkeerscollege.com / 0172-577 980 

Het VerkeersCollege
Opleidingen voor:

* Bromfiets Rijbewijs  
* Auto Rijbewijs (ook automaat)
* Motor Rijbewijs 
* Aanhangwagen Rijbewijs (BE + CE)
* Tractor Rijbewijs
* Vrachtauto Rijbewijs  + ook Nascholing

Code 95
* Vaar bewijs 1+2
* Taxi diploma
* Heftruck diploma
* VCA diploma (basisveiligheid) + BHV

George Kluinhaar 06-41130020

Alu-Specials
Onderhoudsbedrijf en nieuwbouw van:

Aluminium-Kunststof kozijnen
Veranda’s-Serres-Windschermen
Puien-Ramen-Deuren-Gevelelementen
Levering en plaatsing alle soorten glas
Zonwering-Horren-Luxe parasols

Helling 66, 1431 BT Aalsmeer
Tel. 0297-343382 | Fax 0297-569768
E-mail: info@alu-specials.nl
www.alu-specials.nl

▲
▲

▲
▲

▲

Gevraagd:
Goede prijs voor oude ansicht-
kaarten en foto’s van voor 1960, 
ook hele verzamelingen. Tel. 
06-15451873

Gevraagd:
Verzamel medailles stempelkaarten 
ijs-kaarten etc. Van toertochten op 
de schaats. Ook data van ijsclubs. Tel. 
0346-241819

Te koop:
Hollandse walnoten 1p. €2,50. Biol. 
get. prod. (jams, pesto’s), walno-
tentaart, cadeaumandjes €10,-. Tel. 
0297-264904

Te koop:
Kachel of openhaard hout ± 1,5 m3 

€75,-. Tel. 06-30022620
Gevraagd:
Verzamelaar zoekt oude ansicht-
kaarten van Nederland. Tel. 0297-
560920

Te koop:
2,5 zts bankje i.g.st.Br. stof €70,-. 
Blue-ray dvd speler nw €70,-. Tel. 
0297-288669
Te koop:
1 pers. boxspring ledikant + extra 
matras z.g.a.n. 90/200cm €75,-. Wordt 
thuis bezorgd.
 Tel. 0297-329180
Te koop:
Honda hrb 475 grasmaaier-maai-
breedte 47 cm-hoogte 14-76mm 
meskoppeling-versnelling- kunststof 
chassis €275,- . Tel. 06-49770865
Te koop:
Mountain bike  in goede staat 15 
versnellingen €60,-. 
Tel. 06-49770865
Gevraagd:
Oude werkbank / ladenkast gereed-
schapskast winkelkast etc. Tel. 
06-22885528

Aangeboden:
Michelin winterbanden toyota auris 
zgan, 4 st. 1 winter gebruikt; mt 
195/65 r15; €60,-. Tel. 06-15547871
Te koop:
Originele architecten tekentafel + 
draaistoel €75,-. Tel. 0297-329180

Gevonden:
Kinder leren (motor) jackje, kleur 
zwart. Gevonden op Pr. Margrietlaan 
Mijdrecht. Tel. 0297-880255
Te koop:
Mooi meisjesfiets 12 inch met zijwiel-
tjes mandje handrem terugtraprem 
nieuwe bandjes Alpina roze €75,-. Tel. 
06-23603783
Te koop:
Hoge kwaliteit vitrage. 140 x 250. 
Twee stuks. Vaste prijs voor afname 
beiden €75,-.
 Tel. 06-21838428
Gevraagd:
Gratis af te halen fruit (bv. pruimen, 
druiven etc.) Voor de start van een 
bedrij�e van drie scholierenVLC. 
Tel. 06-42891857
Te koop:
Gazelle herenfiets in goede staat 
€45,-. Tel. 0297-274765
Gevraagd:
Wie heeft vorige week donderdag 
mijn bijl meegenomen bij Karwei? 
U staat op video. Graag retour. Tel. 
0297-264904



Regio - Morgan Hartveldt heeft 
zaterdag 21 september meege-
daan  aan het NK mountainbiken 
in Appelscha. De 9-jarige Mor-
gan heeft dit jaar de smaak van 
het mountainbiken te pakken ge-
kregen en heeft alle wedstrijden 
van de landelijke jeugdcompeti-
tie gereden. En bij de laatste wed-
strijden wist hij zelfs twee keer 
podium te rijden. Bij het NK ston-
den alle grote concurrenten aan 
de start. En vlak na de start wis-
ten al 3 jongens weg te rijden. Op 
het snelle en technische parcours 
ging Morgan samen met de Ne-
derlands Kampioen veldrijden in 
de achtervolging. Het lukte ech-
ter niet om het gat dicht te rijden. 
Morgan dacht dat hij 5e was ge-
worden, maar later bleek dat er 
iemand was uitgevallen met een 
kapotte fiets. Met een 4e plaats 
op het NK sluit hij een mooi 
mountainbike seizoen af. Morgan 
rijdt nu nog enkele bmx wedstrij-
den en zal zich hierna richten op 
de Amsterdamse Cross compe-
titie veldrijden. Mooi om 3 ver-
schillende fietsdisciplines in één 
seizoen te rijden. 

Veteranen UWTC
John Tromp reed zaterdag 21 

september een 60+ wedstrijd in 
Rotterdam. John zat in de suc-
cesvolle ontsnapping van 8 man 
die al vroeg in de wedstrijd plaats 
vond. Deze kopgroep wist het 
peloton op 2 ronden achterstand 
te rijden. Er werd flink gedemar-
reerd in kopgroep maar niemand 
kwam meer weg. In de eindspurt 
won Nederlands Kampioen  Ron 
Paffen met overmacht. Willem 
Hus werd 2e en John Tromp 3e. 
In de wedstrijd voor 70+ werd 
UWTC lid Leen Blom 9e.
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Bridgeclub Hartenvrouw/
Hartenheer
Regio - De tweede competi-
tieronde leverde in de B-lijn de 
hoogste scores op: een top-drie 
van 60-plussers met 64,51% voor 
Tiny Rijpkema & Sonja Selman, op 
twee Inge Dyrbye & Thea Stahl 
met 62,43% en een derde plaats 
voor gelegenheidskoppel Yvon-
ne Koestal & Elly van Nieuwkoop 
met 60,66%.
In de A-lijn eindigden Janny 

Streng & Sonja Reeders op de 
eerste plaats met 60,42%, twee-
de werden Gerda Bosboom & Nel 
Hamelijnck met 59,72% en de 
derde plaats was voor Guus Pie-
lage & Renske Visser met 56,60%.

Voor informatie over de club of 
als u een keer wilt meespelen 
kunt u een mailtje sturen naar 
hartenvrouw2015@gmail.com

Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 19 september 
was de tweede ronde in het nieu-
we seizoen van het dertigste le-
vensjaar van onze bridgeclub. Er 
werd op negen tafels gebridged, 
een stilzit deze keer in de B-lijn.

A-lijn
Hier was de eerste plaats voor het 
paar Greet en Henk met 64,06%, 
dit paar speelde vandaag weer 
sterk, zoals we van hun gewend 
zijn. De  tweede plaats is voor 
het paar Els en Alice met 59,90%, 
na een eerste plaats in de eerste 
ronde nu een tweede plaats, een 
bliksemstart voor dit paar.
De derde plaats is voor het paar 
Addie en Leny met 53,65%, een 
gelegenheidspaar dat elkaar nog 
niet zo goed begreep, wat moet 
dat worden als zij elkaar wel be-
grijpen.

B-lijn
De eerste plaats was hier voor 
het paar Jany en Marja met 
59,7206%, een heel mooie score 
voor dit paar, maar zij kunnen wel 

bridgen hoor. De tweede plaats is 
voor het paar Corry en Greet met 
5833%, als dit paar samenspeelt 
zijn zij een geduchte tegenstan-
der voor iedereen.
De derde plaats is voor het paar 
leny en Phini met 56,94%, sterk 
gespeeld door dit paar.
Er werd deze ronde vier keer klein 
slem gespeeld.
Allen in de A-lijn, een maal in spel 
6, helaas min 3, maar drie keer in 
spel 13 twee maal 6 schoppen 
gehaald en een maal 6 SA helaas 
min 1
Dus volgende week naar het gro-
te feest in Nieuwveen, een dres-
scode is gelukkig niet vereist, zo-
dat iedereen kan komen in het 
kloffie dat hem of haar het pret-
tigst zit
Als u interesse heeft in bridge, 
kom dan  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 u heeft de 
hele middag nog om voor u zelf 
in te vullen.

Nieuw fenomeen bij BVK
Regio - Bij het doornemen van de 
uitslagen in de verschillende lij-
nen en het bekijken van de gevol-
gen daarvan voor de totaalstand 
kwam schrijver dezes er achter 
dat er een zowel deze week als 
vorige week goed scorend paar 
blijkbaar ‘buiten mededinging’ 
meespeelt, want in de totaal-
stand staat dat paar niet vermeld.
Lia Guijt en Gerbrand van Nigte-
vegt zijn blijkbaar aan het verken-
nen of een vast partnership kans 
van slagen heeft.
Aan de scores te zien ligt er wel-
licht een mooie gezamenlijke 
bridge-toekomst in het verschiet.  
We gaan het zien.

A-lijn
Deze week mochten zij opdra-
ven in de A-lijn en dat ging hen 
goed af gezien hun 3e plaats met 
57,92%. In de uitslag moesten zij 
alleen Marion en Wim Noom en 
Nelly Vork en André Verhoef bo-
ven zich dulden. Marion en Wim 
1 met 63,85%, de topscore van de 
avond, en Nelly en André 2 met 
62,08%.  3 paren scoorden min-
der dan 40% en van die 3 scoor-
den Riet en Wim het laagst.

B-lijn
In de B-lijn lieten Huub van Beem 
en Gerard de Kuijer zien dat zij 

steeds beter op elkaar ingespeeld 
raken. Na een aarzelende start op 
avond 1 scoorden zij vorige week 
bijna 63% en deze week 59,03%. 
Hierdoor mogen zij volgende 
week hun bridgekunsten gaan 
vertonen en de A lijn. Hun score 
was goed voor de toppositie in 
deze lijn. 
Toos Boerlage en Annie Lauwers 
begonnen dit seizoen uitstekend, 
hadden vorige week een forse te-
rugval en knokten zich deze week 
terug naar de A lijn van volgende 
week met een score van 57,64%. 
Gelegenheidspaar Janny Snabel- 
Atie Doeswijk deed prima mee 
met 57,29% en daarmee scoor-
den zij de 3e plaats.

C-lijn
In de C-lijn van deze avond wis-
ten de 2 nieuwe paren die dit sei-
zoen bij ons begonnen zijn voor 
het eerst een verslagwaardige 
score te bereiken: Bea en Ted Ver-
degaal eisten de 1e plaats op met 
59,58% en Sonja en Hans Selman 
de 2e met precies 57%.
Jan van der Knaap en Jaap Ver-
hoef waren hard een goed resul-
taat toe na hun 2 magere scores 
in de voorgaande weken. Met 
hun 56,67% en daarmee de 3e 
plaats vijzelden zij hun gemiddel-
de op tot net onder de 50%.

Tweede De Quakel Jeu 
de Boules Toernooi
Regio - Deze week organiseerde 
de plaatselijke  jeu de boulesclub 
“’Het Wilgenho�e”’ De Kwakel het 
tweede Jeu de Boules Toernooi 
2019/2020. Dat gesponsord word 
door een Kwakelse ondernemer. 
Deze middag schonk Supermarkt 
De Quakel waardebonnen die bij 
zijn bedrijf ingewisseld kunnen 
worden. Er waren deze middag 
21 leden om met elkaar de krach-
ten te meten. Zo als gebruikelijk 
bij de toernooien van het Wilgen-
ho�e werd er ala melee gespeeld, 
dat wil zeggen dat in elke speel-
ronden met een andere maat en 
tegenstander speelt. Ze spelen 
met de clubtoernooien drie ron-
den.
De eindstand wordt dan bepaalt 
door het aantal gewonnen par-
tijen en het saldo van gescoorde 
punten en tegenpunten. Nieuw 
dit seizoen is de einduitslag van 
de gespeelde Toernooien. Ze 

spelen dit seizoen 10 toernooi-
en, waarvan de 7 beste uitslagen 
meetellen voor het club kampi-
oenschap. Degene met de ze-
ven hoogste score kan zijn eigen 
Clubkampioen noemen.

Ongeslagen
Deze middag waren er na twee 
ronden nog vier leden die on-
geslagen waren, de derde ron-
de moest de beslissing brengen. 
Uiteindelijk waren het er twee die 
drie partijen wisten te winnen. De 
waardebonnen werden gewon-
nen door
1e Andre de Jong 3+19,2e Truus 
de Bruin 3+13,3e Maarten Plas-
meijer 2+12. Supermarkt De 
Quakel was zelf aanwezig om de 
waardebonnen uit te reiken, wat 
zeer op prijs werd gesteld. De Jeu 
de Boulesclub “’Het Wilgenho�e”” 
kan weer terug kijken op een ge-
slaagd toernooi.

Klaverjassen bij 
Legmeervogels
Regio - Het nieuwe sportseizoen 
is weer begonnen. Vanaf aan-
staande vrijdag 27 september 
kun je weer elke laatste vrijdag 
van de maand klaverjassen bij 
Legmeervogels op Randhoorn-
weg 100 in Uithoorn. In 2019 kun 
je op vrijdag 27 september, 25 
oktober, 29 november en op zon-
dag 29 december weer klaverjas-
sen. Ze starten om 20.00 uur en 
de kantine is vanaf 19.30 uur ge-
opend. 

Voor wie? 
Het klaverjassen begint om 20.00 
uur en is voor iedereen toegan-
kelijk. Je hoeft geen lid of do-
nateur te zijn van Legmeervo-
gels om mee te kunnen doen. 

Er wordt in de kantine van Leg-
meervogels gespeeld om de ge-
bruikelijke prijzen en dit seizoen 
ook om een eerste Mars-prijs. De-
ze prijzen worden aan het einde 
van de avond uitgereikt. Er wor-
den 4 rondes gespeeld. In de kor-
te pauzes tussen de rondes, kun 
je genieten van een drankje. De 
hapjes die tijdens de rondes wor-
den aangeboden, worden me-
de door slagerij BADER mogelijk 
gemaakt. Het eerste kopje koffie 
of thee word je, zoals altijd, door 
Legmeervogels aangeboden. 
Ze zien jullie graag voor de eerste 
keer klaverjassen dit seizoen. Op 
vrijdagavond 27 september vanaf 
19.30 uur bij Legmeervogels aan 
de Randhoornweg 100.

Tweede ronde “Telraampjes-
bridge” De Legmeer
Regio - Het volgen van de bridge 
resultaten bij het Butlersysteem 
kan het beste met de knikkertjes 
van het telraam. Na elk spel heeft 
het winnende paar immers een 
plusscore en het verliezende het 
zelfde getal, maar dan negatief. 
Dus gewoon een kwestie van tel-
kens even verschuiven van links 
naar rechts en omgekeerd toch? 
Deze keer gingen Johan Le Fe-
bre & Wim Slijkoord in de A- lijn 
het doeltreffendst met de knik-
kers om en haalden zo 44 IMP 
binnen als eerste. Ben ten Brink & 
Jan Bronkhorst werkten zich deze 
keer keurig naar de top en lieten 
39 IMP noteren, waarna Arnold 
Heuzen & Theo Klein zich met 27 
IMP tevreden moesten stellen, 
maar toch! Joop van Delft & Ruud 
Lesmeister  deelden de plaatsen 
vier en vijf met 20 IMP met Rens-
ke & Kees Visser. In de B- lijn kwa-
men Sandra Raadschelders & 
Marja van Holst Pellekaan, zagen 
en overwonnen met 33 IMP. 

Ongebruikelijk
An Greven koppelde nu met Gijs 
de Ruiter en dat leverde maar 
liefst 31 IMP op, waarna Marij-
ke & Ger van Praag met 21 IMP 
als derde volgden. Elisabeth van 
den Berg & Maarten Breggeman 
herstelden zich van het echec 

van een week eerder en sleepten 
nu als vierde 14 IMP uit het vuur. 
Op vijf eindigden Tom de Jon-
ge & Herman Vermunicht, net als 
een week eerder, maar nu met 11 
IMP in plaats van 5. In de C- lijn is 
Huib van Geffen veel te sterk voor 
de mede strijders. Met als assist 
Wim Röling haalde hij de zeer on-
werkelijke score van 72 IMP bin-
nen zeker, tenminste, een regio-
naal record! Greet van den Boven-
kamp & Ria Wezenberg deden het 
ook fantastisch door op 58 IMP te 
komen en Marika Romeijn stuw-
de Rob Bakker op naar een der-
de plek met 16 IMP, of was het 
andersom? Chapeau voor Joke 
v/d Hoven & Nicolette Posthuma 
die zich nu ook eens in de schijn-
werpers speelden als vierde met 
4 IMP. Anneke Houtkamp & Ma-
rianne Jonkers deden een stap-
je terug, maar de 3 IMP als vijf-
de paar gaven toch een positief 
slot. Wilt u ook eens kennismaken 
met de genesis van de computer, 
kom dan nog een paar keer But-
ler bridgen bij Bridgeclub De Leg-
meer. Elke woensdagavond van-
af 19.45 uur in Dans & Partycen-
trum Colijn aan de Industrieweg 
20 te Uithoorn. Voor alle inlichtin-
gen het secretariaat: e- mail ger-
daschavemaker@live.nl, telefoon 
06-83371540.

Zondag 3 november
il eren r oo

Regio - Atletiekvereniging De 
Veenlopers organiseert jaar-
lijks de Zilveren Turfloop. Dit is 
al jaren het grootste sporteve-
nement van De Ronde Venen.  
De Zilveren Turfloop bestaat uit 
een aantal onderdelen: de Rabo 
GeZZinsloop, De G-run, de Scho-
lierenchallenge, de Businessloop 
en natuurlijk de 5, 10 en 16,1 km 
prestatielopen. Voor de kinde-
ren is er de Rabo GeZZinsloop 
over een afstand van 1 km, waar-
van het parcours door het sport-
park voert. De deelname hieraan 
is gratis. Elk kind ontvangt een 
prachtig aandenken. U kunt zich 
nu al inschrijven voor de 5, 10 of 
16,1 km via de website www.in-
schrijven.nl.
De Zilveren Turfloop is traditiege-

trouw de eerste wedstrijd in het 
Zorg en Zekerheidscircuit.
Is één wedstrijd niet uitdagend 
genoeg, dan kunt u zich inschrij-
ven voor de acht lopen van het 
Circuit. Voor meer informatie: zor-
genzekerheidcircuit.nl
De Businessloop is bedoeld voor 
bedrijven en instellingen. Men 
loopt in teamverband de 5 of 10 
km  en de gezamenlijke tijd telt 
voor het uiteindelijke resultaat. 
Net als voorgaande jaren is de be-
langstelling van de bedrijven uit 
de ruime omtrek van Mijdrecht 
heel groot. 
Alle informatie is terug te vinden 
op de website: www.zilveren-
turfloop.nl
Zet de datum alvast in uw agen-
da: zondag 3 november 2019. 

UWTC jeugdlid op NK mtb

Start met bridge!
Regio - Voor iedereen die over-
weegt te leren bridgen en snel wil 
spelen op een club is er nu goed 
nieuws.
In oktober start André van Herel, 
bridgedocent in samenwerking 
met Cora de Vroom en Ruud Les-
meister een cursus, gebaseerd op 
de nieuwe methode beschreven 
in het cursusboek “Bridgeleer-
boek voor iedereen”. 

Bridge opent een hele 
nieuwe wereld 
Bridgen is populair. In Nederland 
spelen meer dan 300.000 mensen 
bridge. Nog eens vier keer zoveel 
mensen overwegen het. Bridge 
‘grijpt’ je snel en het is verslavend 
leuk. Dat is niet gek, want er gaat 
letterlijk én figuurlijk een wereld 
voor je open. Bridgen kan name-
lijk altijd en overal. Het is een we-
reldsport met internationale spel-
regels, je kunt dus zelfs op vakan-
tie en online bridgen. 

Sociaal, voor iedereen
Ook figuurlijk opent bridge je we-
reld. Je bouwt een levendig so-
ciaal netwerk waarvan je nog ja-
ren plezier hebt. Zeker wanneer 
je ook nog eens bij een club gaat 
spelen, waar je veel mensen ont-
moet. Het mooie van een sport 
als bridge is dat je lang kunt blij-
ven spelen. Bridge kent vrijwel 

geen drempel, ook niet financi-
eel. Het is voor iedereen.

Snel op een club van start! 
Bridge is niet alleen gezellig, het 
scherpt je geest en houdt je fit. 
Zoals bij alle sporten is het be-
langrijk dat je de basisbeginselen 
goed beheerst. Door alle aspec-
ten die bridge zo interessant ma-
ken, heb je het niet in een uurtje 
volledig onder de knie. Toch wil-
len de meeste bridgecursisten 
liefst direct met en tegen ande-
ren spelen. Speciaal voor hen is 
er een cursus ontwikkeld. De cur-
sus is beschreven in het cursus-
boek: “Bridgeleerboek voor ieder-
een”. Begin je op een wat latere 
leeftijd met bridge en wil je snel 
bij een club aansluiten of gezellig 
thuis bridgen, dan is dit de cursus 
voor jou. We starten binnenkort 
bij Partycentrum Colijn. 
Ben jij enthousiast geworden of 
wil je meer weten over bridgen?
Mail dan naar bridgedocent.and-
re@gmail.com  of bel met André 
van Herel 06-15115388
Wanneer start de bridgecursus?                                                                                                               
Vanaf zaterdag 13 oktober 2019 
wordt er in Partycentrum Co-
lijn, Industrieweg 20, 1422 AJ 
Uithoorn op 12 zaterdagen van 
12.30-15.00 uur les gegeven aan 
beginners. De kosten bedragen 
totaal €100,-.

Matige scores bij B.V.U. 
Regio - Maandag 23 september 
2019 werd met 34 paren de 3e 
ronde van de competitie 2019-
2020 van Bridgevereniging Uit-
hoorn gespeeld in de barzaal van 
sporthal de Scheg.
In deze 3e ronde ging in de A-
lijn de 1e plaats naarhet gelegen-
heidspaar Monique Verberkmoes 
& Tineke v/d Sluis met 56,77%  op 
de 2e plaats eindigde Bep & John 
de Voijs  met 54,17%  en op  de 
3e plaats werd beslag gelegd 
door Greet & Henk Stolwijk met 
53,65%.
In de B-lijn was de 1e plaats voor 

het paar Joke v/d Berg & Yvon-
ne de Mare met de hoogste sco-
re van de avond 60%  op de 2e 
plaats eindigde Corry v. Tol & Lu-
dy Bonhof met 57,08%  en op 
de 3e plaats werd beslag gelegd 
door het paar Ans Breggeman & 
Henk v. Dijke met 55.42%.
In de C-lijn ging de 1e plaats op-
nieuw naar Thea Slot & Rineke v. 
Pesch met 58,82% op de 2e plaats 
werd beslag gelegd door de nes-
tor van de club Jaap Bark & Nel-
ly Jansen met 56,52% en op de 3e 
plaats eindigde Greet & Rolf Rahn 
met 54,78%.



IN DE REGIOOp zoek naar werk job

IS TECHNIEK JOUW PASSIE?
WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN MEDEWERKER TECHNISCHE DIENST!

Je verricht onderhouds- en reparatiewerkzaamheden binnen en rondom het bedrijfspand, 
zodat het primaire proces soepel verloopt en niet verstoord wordt. 

Op de drukke dagen ben jij de persoon die ervoor zal zorgen dat onze mechanisatie 
zonder verstoringen blijft lopen. Onze baan die tot 4000 Colli per uur kan verwerken is 

van levensbelang en jij vindt het een uitdaging om deze continue soepel te laten draaien!

WAT GA JE DOEN?
• Oplossen van storingen en uitvoeren van kleine reparaties op het gebied van 
 mechanisatie en van gebouwbeheer
• Onderhouden van machines en transportmiddelen om storingen te voorkomen
• Controleren van apparatuur in de technische ruimte zodat de basis-mechaniek blijft 
 draaien
• Contact onderhouden met leveranciers en installatiebedrijven
• Het administreren van storingen en gebreken
• Bij een alarm de brandweer te woord staan en de calamiteit verhelpen.

WAT BIEDEN WIJ?
• Een afwisselende functie met mooie uitdagingen
• Ontwikkelingsmogelijkheden d.m.v. een interne opleiding
• Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden met ruimte voor groei bij goede prestaties
• Prettige en informele werksfeer in een klein en enthousiast team
• Leuke extra voorwaarden zoals de mooiste bloemen met korting, inhouse fysio, etc.

WAT VRAGEN WIJ VAN JOU?
• Een technische MBO opleiding
• Je hebt relevante ervaring in de techniek
• Je bent communicatief sterk en kunt resoluut 
 keuzes maken
• Je bent proactief, zelfstandig en gestructureerd
• Je lost problemen op en bent stressbestendig
• Ervaring met Van der Lande systemen is een pre
• Een heftruck/ VCA diploma is een pre 
 (maar ook via ons te behalen). 

Kortom: een afwisselende baan in de techniek! Vind 
je het uitdagend om op drukke dagen onderdeel van het proces te zijn en de techniek 
draaiende te houden. Wil je afwisselen met het onderhouden en repareren van 
machines….dan zoeken wij jou!

Ben jij degene die we zoeken? Reageer dan meteen en stuur je CV 
naar hr@ozexport.nl t.a.v. Jeroen Groen in ’t Wout, HR Manager

Voor meer informatie neem je contact op met Andre de Vries: 0620030553 
Geïnteresseerd in andere vacatures bij OZ Export? 

Deze vind je op www.ozexport.nl.

OZ EXPORT IS OP ZOEK NAAR JOU!

OZ EXPORT IS OP ZOEK NAAR JOU!

OZ EXPORT IS OP ZOEK NAAR JOU!

Melle Jongkind

Melle Jongkind Aalsmeer B.V.
Bloemenveiling Aalsmeer (Zuid) •  Betula 21 • 1424 LH De Kwakel

Tel. V.B.A.; 0297-340719  •  Email: info@mellejongkind.nl

Melle Jongkind Aalsmeer B.V. is een middelgroot bedrijf (ongeveer 65 medewerkers) 
gevestigd in de Bloemenveiling te Aalsmeer op een prettige nieuwe locatie op het veiling 
Zuid terrein. Wij zijn een klant- en mensgericht bedrijf, gebaseerd op wederzijds respect 
en vertrouwen.

Ter uitbreiding en versterking zijn wij op korte termijn op zoek naar;

ENTHOUSIASTE
GEMOTIVEERDE

DAMES
(niet leeftijd gebonden)

voor het maken van boeketten

Wij bieden een goede functie in een leuk team, waarbij het leveren 
van kwaliteit centraal staat. Geïnteresseerden moeten bereid zijn de 
werkzaamheden van begin tot einde van de dag te verrichten 
(dit zijn wisselende tijden)

Voor meer informatie kunt u ons bellen/mailen.

•	
•	
•	 													
•	
•	
•	
•	

 

Ter uitbreiding van ons team in Aalsmeer zijn wij op zoek naar een

Administratief Medewerker (m/v)
20 uur per week (bij voorkeur vijf ochtenden)

De werkzaamheden
Als Administratief Medewerker verricht je diverse administratieve werkzaamheden, zoals 
het verwerken van in- en verkoopfacturen, het bijhouden van de e-mail en de uren-
registratie. Je beantwoordt de telefoon, verwerkt de inkomende en uitgaande post, staat 
klanten en leveranciers te woord en ontvangt bezoekers. Je communiceert helder en 
direct naar alle betrokkenen binnen de organisatie.

Wij zoeken iemand die
minimaal op MBO-niveau denkt en werkt;
enige jaren relevante werkervaring heeft in een soortgelijke functie;
kennis van Microsoft Office heeft;
cijfermatig inzicht heeft;
een goede beheersing van Nederlandse en Engelse taal heeft;
een flexibele en dienstverlenende instelling heeft;
proactief, accuraat en zelfstandig opereert, maar ook een teamspeler is.

Ben jij die Administratief Medewerker die vooruit denkt, flexibel en enthousiast is en 
herken je je in bovenstaand profiel, dan word je van harte uitgenodigd om te reageren.

Werken bij
Van der Knaap is een groep van ondernemingen gespecialiseerd in het ontwikkelen van 
hoogwaardige oplossingen voor beworteling en groei. Van der Knaap Groep is in korte 
tijd uitgegroeid tot de top in de professionele tuinbouw, zowel nationaal als internationaal.
Binnen Van der Knaap staan innovatie, klantgerichtheid en collegialiteit centraal.

Sollicitaties
Herken jij je in bovenstaand profiel? Reageer dan door het sturen van een korte
motivatie en CV naar: HR@vanderknaap.info.
Neem voor informatie over deze functie contact op met Saskia van der Terp via telefoon-
nummer 0297-365612.

Op deze vacature en op ons selectietraject is ons privacy statement van toepassing.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt nadrukkelijk niet op prijs gesteld.

Voor ons team van Van der Knaap – Braam B.V. in Aalsmeer zijn wij op zoek naar:

Productiemedewerkers
Minimaal 40 uur per week

De werkzaamheden:
Binnen het productieteam draag je in teamverband zorg voor het efficiënt produceren 
en verpakken van diverse  bewortelings- en groei- media waaronder paperpots en 
diverse  pluggen middels het bedienen van de daarvoor bestemde productielijnen en 
hulpmiddelen.  Ook het vullen van potten, tray’s en bakken met behulp van de daarvoor 
bestemde vullijnen behoort tot de werkzaamheden. Hierbij ben je verantwoordelijk voor 
een werkbare nette en veilige werkomgeving en signaleer je tijdig wanneer machines en 
andere benodigde transport- en productiemiddelen onderhoud en/of reparatie behoeven.

Je hebt geen moeite met vroeg beginnen en je bent bereid om op zaterdagochtend te 
werken wanneer dit nodig is. De standplaats is Aalsmeer. 

Wij zoeken iemand die:
• minimaal een afgeronde VMBO opleiding heeft, bij voorkeur in de richting tuinbouw;
• minimaal twee jaar werkervaring heeft in een soortgelijke functie;
• affiniteit met en kennis heeft van de tuinbouwsector;
• een flexibele en dienstverlenende instelling heeft;
• communicatief vaardig, klantvriendelijk en stressbestendig is;
• een teamspeler is;
• een goede beheersing heeft van de Nederlandse taal.

Ben jij die Productiemedewerker die meedenkt, voldoening haalt uit hard werken binnen 
een team en flexibel is en herken je je in bovenstaand profiel, dan word je van harte 
uitgenodigd om te reageren.

Werken bij
Van der Knaap is een groep van ondernemingen gespecialiseerd in het ontwikkelen 
van hoogwaardige oplossingen voor beworteling en groei. Van der Knaap Groep is 
in korte tijd uitgegroeid tot de top in de professionele tuinbouw, zowel nationaal als 
internationaal. Binnen Van der Knaap staan innovatie, klantgerichtheid en collegialiteit 
centraal.

Sollicitaties
Herken jij je in bovenstaand profiel? Reageer dan door het sturen van een korte 
motivatie en CV naar: HR@vanderknaap.info. Neem voor informatie over deze functie 
contact op met Bert Braam via telefoonnummer 0297-365612.

Op deze vacature en op ons selectietraject is ons privacy statement van toepassing.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt nadrukkelijk niet op prijs gesteld.

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

Nieuwe Meerbode

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL
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De Kwakel: Omgeving Boterdijk

Te koop:
Muziek van A tot Z compleet 
casette 60 cd in box  €80,- klassieke 
momenten. Bellen na 16.00 uur. Tel. 
0294-290174
Gevraagd:
Oude kleding voor Sam’s kleding-
actie graag inleveren op zaterdag 19 
oktober tussen 12.00 en 14.00 uur bij 
RK kerk Mijdrecht. Tel. 0297-273946
Te koop:
Mig las apparaat aifeco 160 turbo 220 
volt €100,-. Tel. 0297-287367

Te koop:
Benzine hogedrukreiniger 260 bar 
nieuw profi jet B16-220 €450,-. Tel. 
06-40848600
Te koop:
Tv Parasonic br 70 cm: €75,-. Twee 
digitenne p.st. €25,-. Bladblazer  €40,-.
motorpak bruin €40,-. Tel. 
06-52024697
Te koop:
B.B.Motor yamaha 4pk.Krt.
St.2tkt.1;100 nooit gebruikt €475,-. 
Tel. 0297-321214

Te koop:
Beckson plaatskaarten automt. 
centraal Nederland met diverse 
kaartrollen €50,-. Tel. 0297-321214
Te koop:
Salontafel (Amerikaans eiken) 
146x65x45 cm. Met twee doorschuif-
bare laden €75,-. In goede staat. Tel. 
06-12952955
Gevraagd:
Wie heeft er 2 zinken wasteiltjes ca 40 
cm diameter en 20 cm hoog rond of 
ovaal?  Tel. 06-38819380
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Winst voor Argon in 
seizoensouverture
Mijdrecht - Het seizoen 
2019/2010 is door Argon afge-
trapt in de thuiswedstrijd tegen 
het gepromoveerde Wouden-
berg, een ploeg waar in vroe-
ger jaren meermaals tegen is ge-
speeld en waartegen het nooit 
makkelijk was.
Dat beeld was ook deze zaterdag 
te zien, Woudenberg was met 
een tamelijk defensieve speelop-
vatting naar Mijdrecht gekomen 
en hoopte het Argon zo moeilijk 
te maken. Met name in de eer-
ste helft sorteerde dit effect, me-
de omdat de gasten al na vier mi-
nuten in de wedstrijd de mee-
val hadden dat na een verkeer-
de opbouwpass aan de kant van 
de thuisploeg door spits Tom de 
Greef van buiten het strafschop-
gebied kon worden geschoten 
en de bal via een verdedigend 
been juist langs de graaiende vin-
gers van doelman Romero Anto-
nioli net langs de paal in het doel 
verdween voor de 0-1. Deze mee-
valler sterkte Woudenberg in de 
keuze voor de speelwijze en Ar-
gon had heel veel moeite om 
langs dan wel achter de verde-
digende muur te komen. In de 
counter kreeg Woudenberg bin-
nen 20 minuten zelfs de kans op 
een grotere voorsprong, maar 
de kans bleek aan Makonga niet 
besteed, de lob had veel te veel 
hoogte en belande in het vang-
net achter het doel. 

Halve kansen
De aanvallende bedoelingen van 
Argon leverden slechts enke-
le halve kansen op voor de diep-
gaande middenvelder Bas Boel-
houwer die zijn eerste poging net 
over de kruising zag gaan en bij 
de tweede de pech had, dat de 
bal precies op zijn rug kaatste 
waardoor ook deze kleine moge-
lijkheid niets opleverde. Op slag 
van rust leek Dylan Bergkamp op 
weg naar succes, maar na een pri-
ma dieptepass van Teun Gorten-
mulder stuitte de bal net iets te 
ver van de schoen van de aanval-
ler en kon doelman van der Vaart 
met gevaar voor lijf en leden red-
ding brengen. In blessuretijd nog 
een hectische scrimmage voor 
het doel van Romero Antonioli 
na een hoekschop van de gasten, 
maar uiteindelijk kwam de bal in 
de veilige handen van de keeper 
en besloot de scheidsrechter dat 
het tijd was voor de thee.

Windvoordeel
Na rust had Argon het windvoor-
deel en besloot de ploeg ook 
veel vroeger druk te gaan zetten 

en dat leverde binnen de kort-
ste keren resultaat op. In minuut 
47 wurmde Ilias Latif zich tussen 
twee verdedigers door en voor de 
doelman er erg in had, verdween 
de bal vanaf ruim 20 meter langs 
hem in de verste bovenhoek, 1-1. 
Argon kreeg nu het betere gevoel 
en de ploeg kreeg meer en meer 
de overhand en daarmee ook 
kansen, maar de inzet van Timo 
van der Meer miste kracht, ter-
wijl Dylan Bergkamp twee maal 
zijn meerdere moest erkennen 
in doelman van der Vaart. Met 
nog 20 minuten te gaan ontwor-
stelde Woudenberg zich enige 
malen aan de druk en dat lever-
de hen twee mogelijkheden op. 
Eerst ontsnapte Radstaake aan 
de Mijdrechtse verdediging, maar 
Teun Gortenmulder wist met een 
uiterste sliding de kans onscha-
delijk te maken.
De roep om een strafschop werd 
door de scheidsrechter niet ge-
honoreerd, hij stond op de juiste 
plek om te kunnen oordelen dat 
keurig de bal werd gespeeld. En-
kele minuten later werd een uit-
braak over de linkervleugel be-
sloten met een voorzet, maar de-
ze bleek voor de glijdende Staal 
bij de tweede paal net even te 
scherp. 

Paniek
In het laatste kwartier zette Ar-
gon nogmaals aan en was er pa-
niek in het Woudenbergse doel-
gebied na een scherp indraaien-
de voorzet van Dylan Bergkamp, 
waar Bas Boelhouwer net een 
teenlengte te kort kwam om tot 
scoren te komen. Invaller Mick de 
Vree kon kort nadat hij het veld 
had betreden ook in het straf-
schopgebied uithalen, maar gaf 
de bal te weinig vaart mee om 
het de Woudenbergse sluitpost 
echt moeilijk te maken. Het duur-
de tot aan minuut 90 op het sco-
rebord, eer Argon de winnende 
treffer wist te scoren. Hoekschop 
nummer zoveel van Dylan Berg-
kamp kwam deze keer voorbij 
de tweede paal, waar de opgeko-
men rechterverdediger Tygo Lim-
burg zijn hoofd doeltreffend te-
gen de bal wist te plaatsen en zo 
een explosie van vreugde veroor-
zaakte met de 2-1. 
Na vier minuten blessuretijd volg-
de het laatste fluitsignaal en kon 
na een onderhoudende wedstrijd 
de eerste driepunter bijgeschre-
ven worden.
Een goed begin voor de jonge 
ploeg die volgende week bij BOL 
in Broek op Langedijk de volgen-
de test gaat afleggen.

Veenland turnsters 
Eloïse en Demi turnen 
bij regiofinale!
De Ronde Venen - Zaterdag jl.  
werd de regiofinale div 6 en D3 
gehouden. Deze wedstrijd was 
voor de zomer uitgesteld omdat 
het toen te warm was. 

Voor Veenland turnde in de twee-
de ronde Eloïse. Ze was flink ze-
nuwachtig en moest ook nog 
eens met de balk beginnen. Ge-
lukkig wist ze de zenuwen onder 
controle te houden en turnde een 
super mooie oefening (2de).
Eloïse kreeg daarna vleugels op 
vloer een hele nette oefening 
de netste van de dag. Met een 
mooie handstand platvallen gin-
gen we op naar het laatste toestel 
de brug.
Dit is het favoriete toestel en dat 
liet ze ook zien, ook hier was ze 
de beste van allemaal. Bij de prijs-
uitreiking mocht ze dan ook op 
plaats 1 plaats nemen. Eloïse ge-
feliciteerd met het regiokampi-
oenschap!
In de ronde erna mocht Demi bij 
de junioren G haar wedstrijd tur-
nen.
Ze begon met een mooie over-
slag over de pegasus. Op brug 
een super strakke oefening en 
daar werd ze dan ook 3de op. Op 
naar de balk, altijd een zenuw on-
derdeel maar Demi was dit keer 
de baas over de balk en turnde 
een prima oefening.
Dan naar vloer, Demi had beslo-
ten om haar nieuwe oefening te 
turnen, met salto voor over en dit 
deed ze keurig.
Uiteindelijk werd Demi verdien-
stelijk 10de.

Jongste Atalante teams 
zijn hun seizoen begonnen
Vinkeveen - Zaterdag 21 sep-
tember mochten de jongste mi-
ni’s van Atalante hun eerste mi-
nidag van het seizoen spelen in 
Nieuw-Vennep. 3 teams zijn die 
dag hartstikke leuk begonnen. 
Het nieuw samengestelde team 
mini 1 Atalante Biggetjes dat op 
niveau 6 speelt, waren vandaag 
Jort, Lisa en Froukje aanwezig. 
Zij werden aangevuld met MC1-
speelster Tisa, die vorig jaar nog 
met Jort en Lisa samenspeelde.
De eerste wedstrijd was tegen 
VHZ Attack. De Biggetjes deden 
het fantastisch goed en won-
nen de 2 sets met 24-8 en 19-14. 
Tweede wedstrijd was tegen VVO 
Regenboog. Ondanks het feit dat 
die tegenstander maar met 3 spe-
lers speelde, wonnen ze de 2 sets 
(11-24;15-23). Maar in de laatste 
wedstrijd tegen SS Kwak liep al-
les weer super voor de Biggetjes 
en sloten ze deze minidag af met 
een 23-15 en een 27-9 winst.
 
Invallen
In Atalante 2 spelen Yorell en Jens 
vandaag en Froukje valt in. Als 
eerste wedstrijd neemt Atalante 
2 het op tegen VCH Spike. De eer-
ste set moet Spike nog een beetje 
inkomen waarvan Atalante profi-
teert, Atalante wint met 30-7. De 
tweede set herstelt Spike zich en 

volgt een spannende strijd. Ata-
lante wint met 21-17. De twee-
de wedstrijd spelen ze tegen het 
meidenteam van Sas power. De 
eerste set wint Atalante met 15-
12. De tweede set is spannend 
maar in de laatste minuut loopt 
sas uit, het eindigt in het voor-
deel van Sas met 15-18.  De der-
de wedstrijd spelen ze tegen VCH 
Smash. In een spannende strijd 
met veel mooie rally’s winnen ze 
de eerste set met 24-11. De twee-
de set ging met 11-21 naar VCH 
Smash.

Jongste
De jongste mini’s, team 3 begon 
in de eerste wedstrijd werd de 
eerste set wat onwennig gestart. 
De eerste set ging verloren, maar 
aan het eind werd al de basis ge-
legd voor set 2. In deze set lukte 
alles; er werd goed geserveerd, 
het draaien ging makkelijker en 
er werden knappe ballen gevan-
gen. Een terechte setwinst (het-
zij net aan) was een feit. De ove-
rige wedstrijden lieten eigenlijk 
eenzelfde soort beeld zien. Goe-
de rally’s werden afgewisseld met 
momenten van foute services en 
weinig beweging. Soms kwamen 
de meiden heel dichtbij en soms 
was het verschil met de wat meer 
ervaren tegenstanders groot.

Jeroen van Rijn wint 
prijsbiljarten De Merel
Vinkeveen - Jeroen van Rijn ,de 
kersverse vader van dochter Fe-
line, is afgelopen week winnaar 
geworden van het prijs-biljarten 
van biljartclub Heerenlux/De Me-
rel , met overmacht was Jeroen 
de allerbeste in de voorronden 
om in de finale meedogenloos af 
te rekenen met Roos Aarsman die 
dus kansloos 2de werd ,de strijd 
om plaats 3 en 4 werd gewon-
nen door Hans van Rijn en Evert 
Oudhof werd dus 4 de ,biljartclub 

Heerenlux/ de Merel kan nog 
nieuwe leden gebruiken zowel 
voor de interne competitie op de 
dinsdag-avond als voor de ronde 
venen competitie , komt de dins-
dag u niet gelegen dan kunt u 
zich op geven voor de donderdag 
avond vereniging D.I.O. wij spe-
len op 2 biljarts opgeven en infor-
matie  kan bij Café Biljart de Merel 
Arkenpark Mur 43 3645  EH Vinke-
veen of per telefoon 0297-263562 
of per mail thcw@xs4all.nl.

40 jaar BVM
Mijdrecht - Maandag 16 sep-
tember werd er in de derde ron-
de weer stevig gestreden voor de 
klasseringen en de plaatsen voor 
de periodekampioenen.
In de A-lijn werd door team Ge-
rard Telling een topscore van 60% 
gehaald. Team Ad in ’t Veld be-
haalde 57,40% en team Greet Ver-
meij scoorde 56,35%.In de B-lijn 
was team Ans de Ruiter heer en 
meester met 60,15%, op afstand 
gevolgd door team Piet Homan 
56,25% en team Paul Kenter met 
54,92%.
Donderdag 19 september ging 
de derde ronde van start. Ook 
hier werd stevig gespeeld en ge-

doubleerd op een aantal spellen. 
In de A-lijn speelde team Riet van 
der Meer weer op volle toeren en 
scoorde 59,42% met team Jan 
Bunnik nipt er achter met 58,67% 
en team Rene de Jong als derde 
met 54,75%.In de B-lijn lagen de 
teams dicht bij elkaar. Team Greet 
Lodder greep de eerste plaats 
met 53,47%, met de teams Jan 
Elenbaas met 52,78% en team 
Annemarie Pierrot met 52,08% 
op geringe afstand. De C-lijn 
maakte het spannend met team 
Jannie Koppen en Maria Baas met 
dezelfde score 57,50% en team 
Jenny Silver op wat afstand met 
52,50%.

Klaverjassen
Vinkeveen - Vrijdagmiddag 27 
september organiseren Koos 
& Joop een gezellige klaverjas-
middag in dorpshuis “ de Boei” 
kerklaan 32 in Vinkeveen.
De grote zaal is open om 13.00 

uur en het kaarten begint om 
13.30 uur precies.
Het is een gezellig evenement 
met heel veel leuke prijzen, dus 
voor iedere kaarter van harte aan-
bevolen.

Ook De Vinken 2 doet 
goede zaken
Vinkeveen - De Vinken 2 bestaat 
dit jaar uit Gideon Leeflang, Jelle 
Mul, Mark de Haan, Finn Kroon, 
Dylan Bras en Pascal Hoogeboom 
aan de herenzijde, met aan de 
dameskant Emese Kroon, Femke 
Vousten, Lisa van Diemen, Dani-
que Pauw en Romy Bras. Eva He-
melaar en Arjan Lommers zijn 
nog geblesseerd en hard bezig 
met hun herstel. 
De eerste twee wedstrijden le-
verden winst op voor De Vin-
ken 2. Eerst was het 15-10 tegen 
Dijkvogels en de week erop won 
men met 19-9 van VZOD. Afge-
lopen zaterdag kwam het Lim-
mense Helios op bezoek. De Vin-
ken begon in de aanval met Finn, 
Pascal, Danique en Lisa. In de ver-
dediging stonden Gideon, Dylan, 
Emese en Femke. Op de bank za-
ten Jelle en Angela. Mark en Ro-
my zijn geblesseerd. 

Rode lantaarn
De rode lantaarndrager had wei-
nig te zoeken in Vinkeveen. Het 

begin was overduidelijk voor De 
Vinken. Door een hoger aanvals-
tempo te spelen had Helios moei-
te om dit spel te volgen. Dit leid-
de binnen een kwartier tot een 
6-0 voorsprong, door doelpunten 
van Pascal 1x, Emese 2x, Finn 2x 
en Lisa 1x. Helios deed voor rust 
nog iets terug waardoor men met 
een 10-2 ruststand de kleedka-
mer opzocht. De andere Vinken-
doelpunten kwamen van Pascal 
1x, Dylan 2x en Lisa 1x.
Na de rust ging De Vinken ge-
staag door met waar het geble-
ven was: blijven scoren en de af-
stand vergroten. Na een kwartier 
staat de stand op 13-3. Dit door 
twee scores van Pascal en een 
score van Gideon.
De Vinken maakt de wedstrijd 
keurig af en tilt de eindstand naar 
17-5 met scores van Angela die er 
voor Lisa in was gekomen, Eme-
se, Gideon en Finn. De Vinken 2 
staat op dit moment bovenaan in 
de poule met een doelsaldo van 
plus 27.

Op de foto, v.l.n.r. staand: Romy Bras, Lisa van Diemen, Danique Pauw, 
Femke Vousten, Emese Kroon en Johan kroon (trainer-coach). V.l.n.r. ge-
hurkt: Jelle Mul, Pascal Hoogeboom, Mark de Haan, Gideon Lee�ang, 
Dylan Bras en Finn Kroon.



IN DE REGIOOp zoek naar werk job

ENGEL FOREIGN FOOD B.V. 
Uithoorn

Groothandel, importeur en exporteur van buitenlandse 
levensmiddelen voor de foodretail. 

www.engelforeignfood.com

Voor de Engel Foreign Food BV in Uithoorn zijn 
wij op zoek naar een :

hardwerkende 
magazijnmedewerker 

Je zal gaan werken in het magazijn waar de 
werkzaamheden voornamelijk bestaan uit: 
•	 Order	picking.
•	 Heftruck	werkzaamheden.
•	 Het	aanvullen	en	bijwerken	van	het	magazijn.
•	 Het	ordenen	en	opruimen	van	het	magazijn.

Hierbij	hebben	wij	diensten	van	maandag	t/m	vrij-
dag.	Een	werkdag	begint	om	07.30	uur	en	duurt	tot	
16.30	uur.

Wat vragen wij van je?
•	 Je	bent	fysiek	in	orde	en	gemotiveerd	om	te	
	 werken.
•	 Je	kunt	goed	werken	in	teamverband.
•	 Je	bent	fulltime	of	parttime	beschikbaar.
•	 Bij	voorkeur	woonachtig	in	de	omgeving	van	
 Uithoorn.
•	 In	het	bezit	van	een	heftruck	certificaat,	of	
	 bereidheid	deze	te	behalen.	
•	 Reachtruck	certificaat	is	een	pré.

Wat wij jou bieden?
•	 Je	komt	te	werken	in	een	leuk	team	in	een	mooie	
	 FMCG	organisatie.
•	 Reiskostenvergoeding	vanaf	10	km	enkele	reis.
•	 Marktconform	salaris.

Waarom Engel Foreign Food?
Wij	bieden	een	leuke	functie	met	ruimte	voor	zelfont-
plooiing	en	een	prettige	omgeving	waar	op	een	open	
en	directe	manier	gecommuniceerd	wordt,	
een	marktconform	salaris	en	arbeidsvoorwaarden.	
Je	sollicitatie	kun	je	per	email,	binnen	10	dagen	
richten	aan:	Engel	Foreign	Food	B.V.,	t.a.v	Bianca	
Noordermeer	via	b.noordermeer@effbv.nl.	Voor	
informatie	betreffende	de	functie	kun	je	telefonisch	
contact	opnemen	via	telefoonnummer	0297	533	833.

Wij	zien	jouw	reactie	met	belangstelling	tegemoet!

Foreign and Special Foods!

CE Repair Services is één van de 4 business units van CE Services Group, de grootste 
onafhankelijke en meest toonaangevende service organisatie op het gebied van 
consumentenelektronica, huishoudelijke apparatuur en computers. Wij hebben 
meerdere vestigingen verspreid over de Benelux. In onze centrale werkplaats in 
Mijdrecht worden dagelijks honderden reparaties van meer dan 45 verschillende 
merken afgehandeld. Vanuit de locatie Dordrecht worden dagelijks door heel 
Nederland tientallen monteurs ingezet om bij de klant thuis tv’s, wasmachines en 
ander huishoudelijke apparatuur te repareren.

Voor onze vestiging in Mijdrecht zoeken wij collega’s voor de volgende functies:

MEDEWERKER VOORRAADBEHEER 
(fulltime 38 uur)

LOGISTIEK MEDEWERKER 
(fulltime 38 uur)

SERVICE MONTEUR BINNENDIENST 
(fulltime 38 uur)

Meer informatie?
Meer informatie over ons bedrijf en de volledige functiebeschrijvingen vind je op 
onze website https://cerepair.nl/over-ons/vacatures.html
Je kunt ook altijd contact opnemen met onze HR Manager Maria Gelinos, 
telefonisch bereikbaar op 0638072141 of via e-mail hrm@cerepair.nl. 

Wil je direct solliciteren?
Stuur dan je CV met motivatiebrief, o.v.v. de betreffende vacature, per e-mail naar 
hrm@cerepair.nl. We proberen je binnen vijf werkdagen te laten weten of je wordt 
uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. 

HEIPALEN, BOORPALEN EN STALEN DAMWANDEN

Burg. Padmosweg 62, 3648 BH WILNIS
Tel: 0297 - 285146

www.heibedrijf-kool.nl

Gevraagd:
  Machinist funderingsmachine

Funderingsmedewerker
Mengmeester groutpomp 

Wij bieden goed loon en uitdagend werk met 
modern materieel. Eventuele leerlingen kunnen een 
opleidingstraject binnen ons bedrijf volgen.
 
Geïnteresseerd? 
Bel of stuur een e-mail met je CV!
 

Heibedrijf M. Kool B.V.
Burg. Padmosweg 62 • 3648 BH Wilnis
0297-285146 / 06-25420179
martin@heibedrijf-kool.nl
Adres werf: Van Geijnweg 1, Mijdrecht

Alflora is dé Nederlandse groothandel in bloemisterij-
artikelen, met filialen in binnen- en buitenland. Onze 
doelgroep bestaat uit de bloemist, workshophouders en 
tuincentra. Op dit moment zijn wij marktleider in ons 
segment. Alflora is onderdeel van Horticoop b.v.
 
Voor ons vestiging in Aalsmeer zoeken wij per direct een

WINKELMEDEWERKER
(fulltime/ parttime) 
 
Wat ga je doen?
• Klanten te woord staan, vragen beantwoorden en adviseren.
• Je zorgt voor een optimaal winkelbeeld voor wat betreft schap-, vlonder-, actie- 
 en (buiten) presentaties. Je kan hier je creativiteit in kwijt.
• Verrichten van kassa werkzaamheden en het afsluiten van de kassa.
• Lossen en laden van goederen en het inruimen van de voorraden in de vestiging.
• Samen met je collega ́s houd je de winkel schoon en opgeruimd.

Wie zoeken wij?
• MBO 3/4 niveau. 
• Je hebt een resultaatgerichte en flexibele instelling.
• Affiniteit met onze branche geniet onze voorkeur.  
• Mogelijk op maandag- of dinsdagavond tot 21.00 uur werken. Weekenden vrij! 

Wat mag je van ons verwachten?
Een afwisselende functie in een enthousiast, team met een informele werksfeer. Alflora 
biedt jou de mogelijkheid om een persoonlijke invulling te geven aan het succes van 
de organisatie. Tegenover jouw inzet en prestaties staat een marktconform salaris.

Lijkt de functie jou iets?
Wij ontvangen graag je motivatie met CV! Je kan het online sollicitatieformulier invullen 
via www.horticoop.nl/werken-bij-horticoop. Voor vragen en meer informatie over de 
functie van Winkelmedewerker neem je contact op met Ron Kromhout (Bedrijfsleider) 
op nummer 088-2244980. Je kunt ook een kijkje nemen op onze site www.alflora.nl 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Te koop:
IJzeren onderstel voor een loopbrug-
getje, licht gebogen overspanning 
495 cm breed 100 cm €200,-. Tel. 
06-30022620
Te koop:
2,5 zts bankje i.g.st.Br. stof €70,-. 
Blue-ray dvd speler nw €70,-. Tel. 
0297-288669
Te koop:
1 pers. boxspring ledikant + extra 
matras z.g.a.n. 90/200cm €75,-. Wordt 
thuis bezorgd. Tel. 0297-329180
Te koop:
Originele architecten tekentafel + 
draaistoel €75,-. Tel. 0297-329180
Te koop:
Nooitgedacht bankschroef (hout) 
€65,-  en eenTwinny Load fietsdrager 
€55,-. Tel. 06-40594489
Te koop:
Herenfiets(trek)21versnellingen 
€50,-. Tel. 06-24109727
Te koop:
Golfset compleet met trolley en 57 
extra ballen, geschikt voor de begin-
nende golfer. Set is compleet €50,-. 
Tel. 06-53896323
Te koop:
Drie boeken van Marten Toonder: 
altijd dezelfde; wat enigjes; overge-
haalde landrotten €10,-. Tel. 0297-
561086
Aangeboden:
Gratis boeken in mijn boekenkastje 
aan de Joost van den Vondellaan 15, 
Uithoorn. Tel. 0297-366244
Gevraagd:
Kristalglaszegels van AH wie wil die 
voor mij sparen of spaart ze zelf niet. 
Ik kom ze graag halen. Tel. 0297-
540317
Te koop:
4 nieuwe eetkamer stoelen op 
wieltjes. Kleur bruin. €200,-. Tel. 0297-
522854
Te koop:
Damesfiets union 3 versn. goede 
staat €35,-. Tel. 0297-546307
Te koop:
2,5 zit bankje l 177cm,br 95cm. Br.stof 
i.g.st. €70,-. Blue-ray dvd speler nw 
€70,-. Tel. 0297-288669
Te koop:
Mooie en goed werkende wekker-
radio €15,-.  Aantrekhulp voor 
steunkousen z.g.a.n. €25,-. Computer 
beeldscherm €25,-. Tel. 0297-569595
Te koop:
Mickey Mouse klok €10,-. Discolamp 
voor de kinderkamer €10,-. Nieuwe 
cartridges (9 st.) Voor Brother printer 
€10,-. Tel. 0297-569595
Gevraagd:
Oude werkbank /ladenkast gereed-
schapskast winkelkast etc. Tel. 
06-22885528
Te koop:
Fietsmandje voor aan het stuur €15,-. 
Tel. 0297-562686
Aangeboden:
Gratis af te halen: licht eiken tafel + 
4 stoelen, dressoir, bed 140 breed. 
Uithoorn. Tel. 06-40321067
Te koop:
Brommer ‘rush’ 2-takt €100,-. Tel. 
0297-567443/ 06-54907918
Gratis afhalen:
Sierappelboom. Malus ‚Äúred 
sentinel‚Äù. Zelf uit de grond halen. 
Hoogte 320 cm, huidige diameter 
kruin 220 cm. Tel. 06-22557868
Te koop:
Meisjesfiets 12 inch mandje zijwiel-
tjes nieuwe bandjes kleur roze Alpina 
handrem terugtraprem mooiefiets 
€75,-. Tel. 06-23603783
Te koop:
Kampeertent lichtgrijs + diverse 
kampeerspullen €25,-.  Diverse  
planken en gereedschap. Tel. 0297-
564561
Te koop:
B.B. Motor Yamaha 4 pk. 
Kst.2tkt.1;100.Nooit gebruikt €475,-. 
Tel. 0297-321214
Te koop:
Beckson plaatskaarten automt. 
centraal Nederland met diverse 
kaartrollen€50,-. Tel. 0297-321214
Te koop:
Dames. Pump. Mt. 42. Merk. Gabor Dr. 
Blauw. Een mooie schoen. Met door-
lopend hakje. Tel. 06-14290022
Te koop:
Goudkleur dames ballerina. Maat.42.
Merk Gabor. Leuke vlotte schoen 
€30,-. Tel. 06-14290022



DEEN, dat is lekker thuiskomen.

Veel winkels zijn op zondag open. Kijk voor de openingstijden op deen.nl

ROBUUST

ACTIES ZIJN GELDIG VAN DONDERDAG 26 SEPTEMBER T/M ZONDAG 29 SEPTEMBER 2019
Prijs-, druk- en zetfouten voorbehouden.

I’m Fruity yoghurt smoothie 
of DEEN sap
alle soorten
flesje 250 ml. of 500 ml.

1.00
1.20 - 2.05

ROBUUST

Anciano Garnacha 
35 year old vines
fles 75 cl.
12.00
6.00

Affligem 30 cl.
alle soorten 
6-pack

DEEN roomkaas
verse bieslook, ananas-papaya, 
gember of sinaasappel Grand Marnier 
bakje 90 gram 

0.80
1.00
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Ananas 
of eetrijpe 
mango
per stuk

DEEN 
kipshoarma 
schaal 750 gram

5.00
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Unox PUUR 
verse soep
alle soorten
emmer 
3.00
1.50

DEEN spareribs
Indisch of piri piri
500 gram

SPANJE

1.50

DEEN 
shoarmabroodjes

pak 4 stuks
€ 0,75.

DEEN 
knoflooksaus
fles 500 ml.

€ 3,50.

DEEN fruitslof aardbei 
per stuk

5.00
6.25

5.00
6.90
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4.00
500

4.95

korting

50%
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