MAAK VAN JE HUIS JOUW DROOMHUIS!

Koele verduisterde slaapkamer
zorgt voor betere nachtrust en meer energie
Vroege zonsopkomst tijdens zomermaanden vraagt om extra verduistering

het contrast tussen daglicht en duisternis in harmonie is met onze biologische klok, die ons vertelt dat we
overdag actief moeten zijn en ’s nachts rust moeten nemen. Hoe beter we die klok volgen, hoe frisser en
fitter we overdag zijn.”
Een slaapkamer volledig verduisteren is extra belangrijk in de zomermaanden, wanneer de zon eerder op
komt. In de stad is die uitdaging vaak nog groter. Daar is ook ’s nachts veel kunstverlichting – zoals straatlantaarns, etalages en reclameborden – die het extra moeilijk maakt om op tijd de slaap te vatten en niet
te vroeg weer wakker te worden. Vooral straatverlichting dichtbij het raam kan een goede nachtrust danig verstoren.
Gordijnen voor totale duisternisOplossingen voor volledig verduistering zijn er gelukkig voldoende. Zo
houden VELUX verduisterende plisségordijnen het licht van buiten het hele jaar door tegen. Maar ze creeren ook een eigen sfeer in huis. “Het is een misvatting dat gordijnen zwart moeten zijn,” aldus Sombroek. “Als de stof maar dik genoeg is, zorgen zelfs gordijnen met lichte kleuren voor een volledig verduisterend effect.”

Terwijl veel mensen de aankomende zomer weer omarmen, is de vroege zonsopkomst die
daarmee gepaard gaat een risico voor onze slaap. Door het vroege, eerste ochtendlicht groeit
de kans dat ons lichaam te vroeg gewekt wordt. Verduisterende gordijnen kunnen uitkomst
bieden. In steden met veel kunstlicht is een volledige verduistering van de slaapkamer het hele jaar door van belang.
Niet alleen voor fysiek herstel van het lichaam, maar ook voor ons mentale welzijn is een goede verhouding van voldoende daglicht overdag en duisternis belangrijk. Volledige duisternis 's nachts helpt ons om
in de fase van diepe slaap te komen én blijven. Juist in deze fase herstelt ons brein zich ter voorbereiding
op een nieuwe dag. Ervaringen die we overdag opdoen, verwerken we in onze slaap. Idealiter vormt deze diepe slaap 15-20% van de nachtrust van een volwassene.
Biologische klok
“Als het tijdens onze slaap volledig donker is, zijn we overdag gevoeliger voor daglicht en krijgen we
meer energie,” legt Michel Sombroek, algemeen directeur van VELUX Nederland uit. “Dat komt omdat

Ventilatie en koeling
Niet alleen verduistering maar ook frisse lucht en koeling dragen in de zomermaanden bij aan een goede nachtrust, zo blijkt uit onderzoek. Simpele maatregelen zoals ’s avonds ramen en deuren tegen elkaar
open zetten, kunnen al een groot verschil maken. Insectenhorren kunnen hierbij zorgen dat ongewenste
gasten buiten blijven. Ook de temperatuur moet niet te hoog oplopen. Daardoor duurt de fase van diepe
slaap korter en wordt je sneller wakker. Vooral voor ramen op het zuiden, is een goede zonwering overdag
belangrijk om oververhitting te voorkomen. VELUX rolluiken houden overdag de warmte tegen en zorgen
‘s nachts voor een donkere kamer.

Tips voor een goede nachtrust tijdens warme zomermaanden
1. Zet bevroren flessen water voor het raam zodat de lucht nog koeler wordt.
2. Plaats een ventilator voor je open raam zodat de koele nachtlucht van buiten sneller
door je huis heen geblazen wordt.
3. Sluit overdag alle ramen en deuren en zet ‘s avonds alles open als de zon weg
is en de lucht al afgekoeld is.
4. Zet ramen tegenover elkaar open.
5. Zorg voor een dakraam boven je trapgat zodat de warmte naar buiten trekt.
6. Doe gordijnen open na zonsondergang zodat frisse lucht de kamer in kan.
7. Sluit overdag buitenzonweringen of gordijnen om de warmte van de zon tegen te houden.
8. Zorg ‘s nachts voor goede verduistering.

Zo draait de molen

Een portret van
Ambassadeur Joyce Beneker

Ze is gefascineerd door windenergie. En zaagt zelfs haar eigen keuken van hout in de Houtzaagmolen te Schalkwijk. Molenaarster Joyce Beneker betrekt binnenkort de aardgasvrije en energieneutraal gerenoveerde molenaarswoning aan de Schoterveenpolder die door de Huizenaanpak wordt
uitgevoerd. Tijdens de Nationale Molendagen op zaterdag 12 en zondag 13 mei vertelt ze
enthousiast over deze renovatie. Hoog tijd om eens kennis te maken.

“Als je iemand vraagt hoe een
molenaar eruit ziet dan denk je
al gauw aan een man met grijs
haar.”
Molenaarster Joyce Beneker
lacht. Joyce zet zich al 14 jaar

in voor het behoud van de molen in de Schoterveenpolder en
betrekt binnenkort de aangrenzende molenaarswoning. Op de
vraag waar haar passie voor molens vandaan komt antwoordt

DeJeallermooiste

binnendeuren

ze het volgende:
“Ik vind het fascinerend wat je
allemaal met zoiets eenvoudigs
als wind kunt doen. Het kost
niks en je kunt er van alles mee
doen.”

De kracht van windenergie
Traditioneel wordt met een molen graan tot meel gemalen. De
korenmolen was dan ook de oorspronkelijke uitvinding. Maar
daar kwamen allerlei industriële
toepassingen bij, zoals het persen van olie, het maken van verf
of het droogmalen van de polders zoals de molen in de Schoterveenpolder. Allemaal Nederlandse uitvindingen.
“Ik zaag zelfs mijn eigen keuken
van boomstammen in de Houtzaagmolen in Schalkwijk. Ik kan
niet wachten om deze keuken
straks te plaatsen in de woning.”
Duurzame renovatie
Joyce is enthousiast over de renovatie van de Huizenaanpak en
kijkt ernaar uit om deze zomer de
molenaarswoning te betrekken.
In de tent naast de molen staat
een kleine expositie omtrent de
verbouwing, samengesteld door
de vader van Joyce. Deze expositie geeft een goed beeld over de
werkzaamheden.

trap renoveren in
vijf stappen

Zo is de asbestsanering in 2016
vastgelegd en sloop van de houten bijgebouwen in februari van
dit jaar. Inmiddels staat er een
nieuwe aanbouw en wordt de
woning vanuit de binnenkant
geïsoleerd. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door DRZM, aangesloten bij de Huizenaanpak.
Open voor publiek
De molen in de Schoterveenpolder trekt veel bekijks. Op zaterdagmiddag zijn er al zeker 80
bezoekers geweest. Het weer zit
mee, de zon schijnt en veel mensen zijn op de fiets gestapt om
een kijkje te nemen.

en is open voor publiek.
“Maar soms draaien we ook als
we bij moeten springen bij het
droogmalen van de polder of gewoon als het waait. Dan bellen
we met een speciaal nummer en
hoeft het elektrisch gemaal niet
aan. dat scheelt natuurlijk ook
weer energie.”
Wilt u op de hoogte blijven?
De Huizenaanpak blijft de renovatie en Joyce volgen. De woning
zal regelmatig open zijn voor geinteresseerden. Woningeigenaren die zelf met hun woning aan
de slag willen, kunnen terecht bij
de Huizenaanpak voor deskundig advies.

“Nu alleen de wind nog zodat
de molen kan draaien.”
De molen zal open zijn tijdens
de Nationale Monumenten dagen op 8 en 9 september. Standaard draait de molen op iedere zondag en iedere 1e en derde
woensdagmiddag van de maand

Bijzondere reeks lezingen
energietransitie

Tuintrend

Waarom zou je nog op vakantie gaan als je ook gewoon
thuis kunt genieten van het mooie weer? Hier vind je alles
voor een perfecte 'staycation' in je tuin.
Soms heb je er gewoon een jaartje geen zin in: op vakantie gaan.
Of misschien hou je er eigenlijk helemaal niet zo van. Ik snap het, ik heb er ook
altijd gemengde gevoelens over. Kilo's bagage inpakken, kleren wassen, inkopen
doen, oppas voor mijn katjes regelen en alles schoon achterlaten. Om twee
weken later weer thuis te komen en alles weer opnieuw te doen. Ik vind het altijd
maar een hoop gedoe!

Alles voor een perfecte thuisblijfvakantie
in je eigen tuin
Je tuin is een ideale relaxplek
Mijn man en ik besloten daarom
om dit jaar eens een keer niet
op vakantie te gaan en gewoon
lekker thuis te blijven. En om ultiem te genieten van onze vrije
weken straks, zijn we nu al bezig om van onze tuin een ideale
relaxplek te maken. Want waarom zou je de plek waar je het allerliefst bent verlaten als je het
kunt omtoveren tot je eigen privé vakantieparadijs? Als je het
goed aanpakt, kun je ook daar
genieten van een fantastische
zomer. En dan zonder alle moeite, gesjouw en gestress. Klink
ideaal? Dat is het ook!

Lekker eten in je tuin
Na een fijne luie dag vol met zonnebaden, boekjes lezen, tussendoor een tukje doen en af en toe
een verfrissende plons, heb je natuurlijk wel trek gekregen. Je frist je even op onder je buitendouche, trekt wat luchtigs aan en maakt je klaar voor een tafel vol met lekkere dingen. Steek de
barbecue aan voor die heerlijk zomerse grillgeur, zet de tafel vol met je aller vrolijkste servies en
tapashapjes of of schuif een pizza in de buitenoven. Genieten maar!

Deze week laat ik je zien hoe je jouw eigen tuin omtovert in een heerlijke relaxplek voor de zomer: de staycation-tuin.
Ontbijten in je tuin
Het moment waar ik altijd het
meest naar uitkijk tijdens een vakantie of een weekendje weg, is
het ontbijt. En ik eet dan ook altijd een beetje teveel. Maar ja,
dan sla ik de lunch lekker over en
heb ik een goede reden om lekker lang uit te buiken in het zonnetje. Ontbijten doe je met croissantjes, afbakbroodjes, een gekookt eitje en lekkere verse jam.
Kopje thee of koffie erbij. Heerlijk!
Waan je in Parijs met een sierlijke bistroset, aan het strand met
een luchtige houten tafel of ga
op een kleed zitten en geniet van
een echte picknick in je tuin.

Spelen in je tuin
Terwijl jij verzonken bent
in een spannend boek, wil
je natuurlijk ook dat de kinderen zichzelf vermaken.
School vraagt tegenwoordig
best veel van ze, dus ook zij
verdienen het ultime vakantiegevoel. Het zwembad heb
je natuurlijk al staan, maar
zorg ook voor een leuke tent,
een fijne schommel en veel
dingen die ze kunnen vullen
met water.
Is je tuin niet zo heel groot?
Dan is dit zwembad wat voor
jou! En hij is namelijk zo bescheiden van formaat, dat hij
in bijna elke tuin past, ook in
een kleine tuin.

Zonnebaden in je tuin
In elke tuin is altijd wel zon te vinden in de zomer. Om dat lekkere bruine kleurtje te krijgen en
volop vitamine D op te nemen (word je blij van!), pik je die lekkere warme zonnestralen daarom zo vaak mogelijk mee. Wel goed insmeren natuurlijk en niet te lang blijven liggen, want dat
is niet goed voor je huid. Met fijne ligbedden, lekkere loungestoelen en voldoende verkoelend
water in de buurt, is het net alsof je ligt te bakken aan de Costa del Sol.

Lekker beschut zitten
Tijdens je staycation wil je natuurlijk wel wat privacy, om zo lekker met je gezinnetje alleen te genieten! Gelukkig is er een hele brede keuze aan schuttingen en omheiningen: van een kant-en-klare
haag tot de traditionele houten schutting, of een schanskorf gevuld met steen of kokos. Je kunt deze natuurlijk overal kopen, maar mocht je graag je handen uit de mouwen willen steken dan is zelf
een schutting bouwen helemaal niet zo ingewikkeld. Daarnaast is het ook nog een goedkoop en
uniek! Je hoeft echt geen ervaren klusser te zijn; je doet bijvoorbeeld de palen de grond in en plaatst
dan horizontaal vurenhouten planken onder elkaar. Zo maak je een unieke schutting! Uiteraard heb
je hiervoor goed gereedschap nodig. Bij bijvoorbeeld Mastertools.nl vind je alles wat je nodig hebt!

En als laatste nog 9 tips voor de perfecte staycation
Die lekkere luie weken thuis moeten natuurlijk echt aanvoelen als een vakantie.
Dus om ervoor te zorgen dat de neuzen van het hele gezin dezelfde kant op staan,
is het handig om wat regels op te stellen:
1. De mobiele telefoons blijven uit (zeker tijdens het eten!)
2. Niet je e-mail checken, ook niet die van je werk
3. Geen computerspelletjes
4. De televisie blijft uit
5. De post opbergen en pas lezen na je vakantie
6. Laat de boel zoveel mogelijk de boel
7. Kook makkelijk of ga uit eten
8. Wasjes draai je pas weer als de vakantie voorbij is
9. Breng zoveel mogelijk tijd door met je gezin
Happy staycation to you!
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Wandcloset combinatie
Complete set bestaande uit:
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trap renoveren in vijf stappen

Is je trap toe aan een opknapbeurt? Een traprenovatie doe je relatief eenvoudig zelf!
Bekijk hier ons stappenplan.
Is je trap lelijk en versleten? Dan is hij toe aan een traprenovatie. Dit kun je laten door een
professional maar dat kost natuurlijk wel wat. Als je een beetje handig bent, kun je het
ook zelf. Maar hoe doe je dat dan? Wij zetten het stap voor stap op een rijtje.

1. Maak de trap kaal
Dus haal de vloerbedekking, schuur hem kaal (gebruik hiervoor een goede
schuurmachine) en haal eventuele zachte lijmresten weg.

2. Meet nu in
Dit doe je met een zogenaamde trapspin. Een trapspin is een tool om de traptreden zo grondig mogelijk op te meten. Het handige is dat hij meerder ‘poten’
heeft. Hiermee kun je relatief eenvoudig de precieze afmetingen van je traptreden bepalen, om zo te kunnen zien hoe diep, breed, lang en hoog je overzettreden uiteindelijk moeten worden. Je plaatst de trapspin in het midden van de bestaande trede. Vervolgens verschuif je de poten tot in elke hoek, hierna draai je
de poten vast met de moer op de klemplaat.

3. Plaats hierna de trapspin op je
nieuwe traptrede en teken deze af
Nu kun je de traptrede op maat zagen. Zaag eerst alle treden op maat en ga dan
pas monteren.

4. Je monteert eerst een stootbord
en hierna een patentlijst
Je begint dus onderaan de trap en werkt vervolgens omhoog. Hierna lijm je de
nieuwe overzettrede op de bestaande traptrede. Hiervoor gebruik je een speciale trappenlijm. De bovenste trede sluit je af met een uitlooptrede.

5. Afkitten
Kit als laatste alle naden en zaagkanten af met siliconenkit in een bijpassende
kleur.
Volg deze stappen secuur op en je trap ziet er weer uit als nieuw!
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• INFRAROOD VERWARMING • DOMOTICA

✓ Voor al uw stoffeerwerk
✓ Showroom vol meubel-,
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✓ Gespecialiseerd in leer
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De allermooiste

binnendeuren vind je hier!

Binnendeuren maken of breken je interieur. Wil je nieuwe deuren kopen en
kan je wel wat hulp gebruiken? Welke soorten en stijlen er bestaan, zie je hier.

Zo’n deur is licht van gewicht en bestaat uit twee hardboard platen die aan weerszijden is opgevuld met een (honingraat) structuur van zachtboard. Het materiaal is niet duur, dus de deur is relatief goedkoop. Het nadeel van een hardboard deur is dat hij sneller beschadigt en meer geluid
doorlaat dan een binnendeur van betere kwaliteit.

Binnendeuren van MDF zijn gemaakt van geperst board: gedroogde houtvezels en hars. Deze
deuren zijn makkelijk bewerkbaar en splinteren niet als je ze op maat zaagt. Daarbij ‘werkt’ MDF
nauwelijks, dus de deur blijft altijd goed passen in het kozijn. Een nadeel van een binnendeur
van MDF is dat het materiaal vocht gemakkelijk opzuigt. Daardoor heb je veel verf nodig als je
de deur schildert en zwelt het op als het in aanraking komt met ander vocht.
Het beste van het beste in de wereld van binnendeuren is natuurlijk de massief houten binnendeur. Qua sfeer zit je hiermee gelijk goed, want hout is natuurlijk prachtig. Maar het heeft nog
meer voordelen. Massief hout heeft een lage warmtegeleiding. Als er dus brand is in huis, zorgt
deze deur ervoor dat de brand wordt vertraagd. Ze zijn oersterk, gemakkelijk te lakken en isoleren uitstekend: ze houden geluid én kou tegen. Al deze voordelen zorgen er natuurlijk wel voor
dat deze deuren wel wat duurder zijn.

In mijn jarenzeventig bungalow hangen nog steeds dezelfde deuren als
toen het huis gebouwd werd. Hele-oude-deuren dus. En geloof me, die zijn
niet echt mooi meer. Manlief en ik zijn daarom al een tijdje op zoek naar
nieuwe binnendeuren.
Maar ja, waar begin je?
Want blijkbaar is geen deur hetzelfde. Ze verschillen in kwaliteit, stijl en natuurlijk prijs. En tegenwoordig kun je er ook voor kiezen om ze al afgelakt te laten plaatsen. Dat is heel fijn, want
mijn huis telt maar liefst elf binnendeuren en als ik die allemaal zelf moet aflakken, ben ik volgend jaar nog bezig.

En last but not least: de stalen binnendeur. Het mooie van deze zwarte designklassieker is, dat
hij eigenlijk in ieder interieur mooi staat. Deze deuren zijn rank, tijdloos en worden tegenwoordig met de nieuwste materialen en technieken geproduceerd en afgewerkt met een strakke
poedercoating. Aan deze deur hangt een prijskaartje, maar dan heb je ook wel wat.
Waar moet je verder nog aan denken als je een binnendeur gaat kopen?
Meten is weten: zorg er daarom altijd voor dat je de maten goed opneemt. Bepaal de draairichting van de deur, of je glas (meer licht) in de deuren wil en of de deur op slot moet kunnen. En
vergeet ook niet om deurkrukken en mooie scharnieren uit te zoeken.
Zo, ik ben alweer heel
wat wijzer en ik hoop
dat jij er ook wat aan
hebt gehad. Nog een
gratis tip: voor welke
deur je ook kiest, blijf
altijd dicht bij je eigen
stijl!

Dus voor jou - en ook een beetje voor mezelf - dook ik de wondere wereld van binnendeuren in. En dit is wat ik ontdekte:
Het verschil tussen een opdek en een stompe binnendeur.
Er bestaan twee soorten binnendeuren. Een opdekdeur valt gedeeltelijk IN en gedeeltelijk OP
het deurkozijn. Daarom heb je daar ook altijd speciale scharnieren voor nodig: Paumelle scharnieren. En een stompe deur valt altijd helemaal IN het kozijn en hangt aan ‘gewone’ scharnieren.

Succes!

Voor welke kwaliteit kies je?
De kwaliteit van binnendeuren bepaalt de prijs. Logisch natuurlijk, want een deur van massief
hout is zwaarder, gaat langer mee en houdt geluid beter tegen.
Een hardboard binnendeur is gemaakt van plaatmateriaal dat weer is gemaakt van houtvezels.
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SIKKENS RUBBOL
XD HIGH GLOSS

Extreem duurzame hoogglanslak, voor buiten.
1L wit 75,70 45,20
1L kleur 80,45 48,05

75,70

45,20
Incl. BTW

SIKKENS RUBBOL
PRIMER

SIKKENS RUBBOL SB
De topper van Sikkens! Hoogglanslak,
voor buiten.
1L wit 67,95 41,15
1L kleur 72,15 43,75

Grondverf voor buiten.
1L wit 47,85 27,75
1L kleur 50,90 30,55

Halfglanzende een-pot-systeem, voor buiten.
1L wit 50,45 30,30
1L kleur 53,60 32,25

67,95

47,85

50,45

41,15

27,75

30,30

Incl. BTW

Incl. BTW

STAALMEESTER
KWASTEN SERIE
2020
Professionele kwaliteit
Unieke boxset met de
3 populairste maten
Boxset 31,50 18,10
Op=Op!

SIKKENS RUBBOL
EPS PLUS

BIJ AANKOOP VAN 2 LITER BUITENLAK

31,50

GRATIS ROL
AFPLAKTAPE!

Incl. BTW

TENCO DOUGLAS BEITS
Voor Douglas en Lariks hout. Transparant:
Blank, Lariks. Dekkend: Antraciet, Zwart.
1L 16,95 13,45

18,10
Incl. BTW

16,95

13,45
Incl. BTW

Openingstijden showroom Maandag t/m vrijdag 06.30 t/m 17.00 uur - Zaterdag 09.00 - 13.00 uur

Lijnbaan 70 l 1969 NG Heemskerk l T. 0251 25 1376 l E. info@verfpoint.nl l www.verfpoint.nl

Bijzondere reeks lezingen
energietransitie van start!
Wat staat ons te wachten als we van
het aardgas afgaan? Die vraag staat
tijdens de expositie IN HAARLEM
STAAT EEN HUIS centraal.
Daarom organiseert het Architectuur
Centrum Haarlem - in samenwerking
met de Huizenaanpak – een serie
lezingen en workshops.
Als we geen aardgas meer gaan gebruiken, wordt de vraag naar
elektriciteit groter. Wat betekent dit voor de Provincie NoordHolland? Wat kunnen (particuliere) huizenbezitters zelf doen
om minder energie te verbruiken en loont het om te investeren
in een warmtepomp? En wat zijn de kosten en de baten van
verduurzaming en is mijn de woning eigenlijk wel gezond?
Data en tijden
De lezingen vinden plaats op woensdagavonden van 20.00
tot 22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) en de workshops op
vrijdagmiddagen van 16.00 tot 18.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur).
Workshops
1. vrij 15 juni 16.00 – 18.00 uur | Workshop: Experts Duurzame
(ver)(nieuw)bouw
2. vrij 22 juni 16.00 – 18.00 uur | Workshop: Energiebesparing /
Investeringen / Woonlasten
3. vrij 29 juni 16.00 – 18.00 uur | Workshop Vaktechnisch:
Passief bouwen en renoveren
Kijk op https://www.architectuurhaarlem.nl/
of https://huizenaanpak.nl/ voor de meest recente informatie.
Beelden: Pexels

KOM LANGS
EN ERVAAR
DE UNIEKE
SFEER

CASTRICUM AAN ZEE
Waar wonen voelt als
een permanente vakantie

Kom binnen kijken en ervaar
de unieke sfeer van wonen
op landgoed Duin & Bosch,
Oude Parklaan 15.
De bouw start binnenkort.
Kijk op de website of neem
contact op met de makelaar.
HERENHUIZEN, APPARTEMENTEN, VILLA’S
VAN € 759.000,- TOT € 1.240.000,-

denieuweloet.nl
ONTWIKKELING VAN NU PROJECTONTWIKKELING

020 - 305 97 88

0251 - 65 77 00

WONEN AAN DE KUST
IS NERGENS MEE TE
VERGELIJKEN

DE BEDWETERS ALKMAAR EN VELSEN-NOORD
Vondelstraat 53, Alkmaar • Wijkerstraatweg 267-273, Velsen-Noord
Kijk voor de openingstijden op debedweters.nl

Schuifwandkasten op maatgemaakt,
ook met klassieke deuren!

NU ELK 2E
MATRAS MET
50% KORTING

• wij hebben schuifdeurkasten in
alle maten en kleuren
• wij monteren ze bij u thuis
• GRATIS 3D kast presentatie

• wij leveren tegen zeer scherpe
tarieven
• wij maken onder het genot van
een kopje koffie graag een
sluitende offerte

De Sealy Hybrid matrascollectie brengt
onze twee beste slaaptechnologieën samen:
verkoelend geltraagschuim en de diepe
ondersteuning van individueel verpakte
pocketveren.
*Vraag naar de voorwaarden

RAAMDECORATIE 20% KORTING*. Vouw-, duo- en rolgordijnen, plisses en duettes,
in betweens en horizontale-, verticale-, houten-, aluminium-, en kunststofjaloezieën.
* alleen geldig bij nieuwe orders/ n.v.t. op lopende offertes

Senioren comfort ledikant

Hamilton 120x200 cm

Opklapbedden / Wandkastbedden

Incl. elektrische bodem en
matras 120x200!!!

Hamilton is een comfortledikant met fraaie afrondingen, leverbaar ide kleuren noten en in alpine wit.
Door de in hoogte verstelbare bodemdragers is de lighoogte verstelbaar. Afmeting 120 x 200 cm
(eventueel ook in 90x200 van 899,- voor 599,-). Nu als set inclusief electrische bodem en matras.
30 latten in gelaagd beukenhout in houten kader. Soepele schouderzone Regelbare verstevigde
heupzone. Nederlands kwaliteitsprodukt.

van 1299,-

Nú

799,-

Opklapbedden Boone

NU MET
GR ATIS MATR AS

In diverse maatvoeringen verkrijgbaar.
90x200, 140x200, 160x200, 180x200
Zowel horizontaal als verticaal
Incl. gratis matras al leverbaar v.a.

1195,-

Haarlem, Alliander DGO en woningcorporaties
tekenen voor

collectief warmtenet
in Schalkwijk
Eerder is al vastgesteld dat een
warmtenet in Schalkwijk een
grote kans van slagen heeft.
De partijen gaan nu samen kijken of dit warmtenet rendabel te ontwikkelen is. Ook kijken zij naar aanleg en beheer.
Bij een positief resultaat kan
de aanleg van het warmtenet
in 2019 al van start gaan. In
2019 wordt in Meerwijk de riolering vervangen. Als de straat
open gaat, kunnen de warmtebuizen direct mee de grond in.
Dat scheelt niet alleen kosten,
maar betekent vooral minder
overlast door werkzaamheden
voor bewoners en bezoekers
van de wijk.

Foto: Jurriaan Hoefsmit

De deelnemende partijen tekenen voor een collectief warmtenet. V.l.n.r.: Arjen Piëst (Elan Wonen), Gerrie Blok
(Ymere), Theo Voskuilen (Alliander DGO), wethouder Cora-Yfke Sikkema (gemeente Haarlem) en Sandra Roo- Samenwerken
De gemeente werkt samen
zen (Pré Wonen).
met de drie woningcorporaties omdat zij veel woningen
in Schalkwijk in bezit hebben.
Op 19 april tekende wethouder duurzaamheid Cora-Yfke Sikkema
Bij een succesvolle businesnamens de gemeente Haarlem samen met Alliander Duurzame
scase zijn deze woningen als
eerste aan de beurt voor aanGebiedsontwikkeling (DGO) en woningcorporaties Elan Wonen,
sluiting op een warmtenet. In
Pré Wonen en Ymere een samenwerkingsovereenkomst. Samen werken de toekomst kunnen ook particulieren zich aansluiten op het
zij aan een businesscase om te komen tot een collectief warmtenet
warmtenet. Alliander DGO is
voor Schalkwijk als duurzaam en betaalbaar alternatief voor aardgas. bij het project betrokken vanwege haar ervaring met de

Fervent klusser?

ontwikkeling en het beheer uitgebreide risicokaart maakt
onderdeel uit van het ondervan energie-infrastructuur.
zoek.
Op weg naar Haarlem
Wat is een warmtenet?
aardgasvrij 2040
Deze overeenkomst bekrach- Een warmtenet is een leidintigt de samenwerking om genstelsel dat warmte van de
het warmtenet in Schalkwijk bron naar de afnemer transte ontwikkelen. Sikkema: “In porteert. Huishoudens, bedrijHaarlem werken we aan een ven en instellingen kunnen zo
duurzame, groene en schone op een duurzame manier prostad. Om het klimaatakkoord fiteren van verwarming van
van Parijs echt handen en voe- de ruimte waarin zij wonen of
ten te geven, moeten we de werken en hebben op ieder
verduurzaming versnellen en gewenst moment warm water.
het gasverbruik sneller afbouwen. De voorbereiding van het Tentoonstelling over
warmtenet in Schalkwijk is een energietransitie
van de eerste grote stappen op De ondertekening vond plaats
weg naar een aardgasvrij Haar- in het ABC Architectuurcentrum waar de tentoonstelling
lem in 2040.”
‘In Haarlem staat een huis’ te
bezoeken is. De tentoonstelGeothermie
De
samenwerkingspartners ling gaat over wat ons te wachkijken momenteel welke bron- ten staat als we van het aardnen warmte kunnen leveren. gas af gaan.
Diverse opties zijn mogelijk,
waaronder biomassa en geothermie of een combinatie
hiervan. Seismisch onderzoek
en een proefboring gaan uitwijzen of in Schalkwijk warmte uit de aarde (= geothermie)
kan worden gewonnen. Een

Swier
IJmuiden
Swier IJmuiden

Handige tips om de rommel te verminderen

Sleutel- en Slotenservice

Sleutel- en Slotenservice

Pleinnr.1945
Plein 1945
51

nr. 51
INBRAAKBEVEILIGING
INBRAAKBEVEILIGING

• Voor
het openen
en vervangen
van alGOED
uw sloten!
LAAT
VOOR
DE VAKANTIE
UW HUIS
BEVEILIGEN!!

Wij
gecertifi
ceerd bedrijf,
gespecialiseerd
beveiliging,
wij zijn
lid sloten!
Alleeen
maten
in voorraad,
ook in
voor
sluitsystemen
•• zijn
Voor
hetcilinders
openen
en
vervangen
van al
uw
van
de Nederlandse
en Sloten Gilde NSSG en o.a. dealer van
• Kluizen
EIGENSleutel
BUITENDIENST!
Pfaffenhain
en MulTlock.
• Alle maten
cilinders in voorraad, ook voor sluitsystemen

• Alle soorten (auto)sleutels,

Door
uw deurbeslag
te vervangen
met Kerntrekbeveiliging voorkomt
• OOK
Kluizen
EIGEN
BUITENDIENST!
met Transponder!
u een hoop ellende, potentiële inbrekers kunnen de cilinder dan niet
Naamborden
Eigen graveerinrichting
meer
uitboren
of trekken!
•• Alle
soorten
(auto)sleutels,

• Sportprijzen
Medailles
Vaantjes
MulTlock
*** en Pfaffenhain
hebben
wij in alle maten op voorraad en kunTransponder!
nenOOK
daarom met
snel geleverd
worden ook evt. 3*** of met certificaat, ook
Plein 1945 Nr. 51 1971 GC IJmuiden, tel 0255 - 513 651, www.swier.nl
leveren wij cilinders met sluitsysteem tegen zeer aantrekkelijke prijzen.

• Naamborden Eigen graveerinrichting
• Sportprijzen
Medailles Vaantjes
ESLAG
AANBIEDING: KERNTREKB
AUTOSLEUTELS MET

Wij kunnen alle sleutels dupliceren, vrijwel ook alle

,INCLUSIEF PLAATSEN €99
STARTONDERBREKER!!
Meer informatie kunt u vinden op onze site www.swier.nl of mailen naar info@swier.nl.
U kunt ons vrijblijvend bellen voor een afspraak 0255-513651

Plein 1945 Nr. 51 1971 GC IJmuiden, tel 0255 - 513 651, www.swier.nl

1. Verven?

Plein 1945 Nr. 51 1971 GC IJmuiden, tel 0255 - 513 651

Je klust regelmatig en je hebt hier plezier in! Je baalt
alleen regelmatig van de rommel. Wij geven 5 tips
waarmee je dit voorkomt.

www.swier.nl

Voorkom vervelende randjes en klodders. Je gaat je woonkamer van nieuwe frisse kleuren voorzien. De ene muur strak wit en de aangrenzende muur een stevige knal-kleur! Hoe voorkom je nu
dat de verf van de ene muur op de andere komt op het punt waar ze grenzen? Simpel! Gebruik
een envelop of krantje. Houd deze tegen de aangrenzende muur. Zo komt de verf alleen hierop
en niet op de verkeerde muur.

2. Lijstje ophangen?

zwarte grond
grond stenen
zwarte
tegels
stenentegels

Houd een blanco vel tegen het lijstje dat je wil ophangen en knip het uit. Houd dit tegen de plek
op de muur waar je het lijstje wil ophangen. Zo zie je of de gaten op de juiste plek komen!

3. Boren?

4. Stofvangen

Geen zin om te stofzuigen na het boren? Plak een gevouwde post-it onder de plek waar je gaat
boren. Het stof vang je zo gelijk op!

5. Plafond boren

tuinturf
stenentuinturf
stenen
compost

tuinturf
tuinturf

Hoe zorg je dat het gat dat je moet boren precies diep genoeg is? Meet de plug die je gaat gebruiken en plak je boortje af met tape. Zo kun je in één oogopslag zien wanneer je moet stoppen
grond
met boren en het gat diep genoeg is.
grond

Pak een papieren koffiebeker, maak er een gat in zet deze op je boormachine. Als je nu in het plafond boort, wordt het stof opgevangen.

compost

graszoden
graszoden

grond compost
mest grond
compost mest
tuinturf
mest
mesttuinturf

Spekkenwegje
Spekkenwegje
14,14,
2071 KC Santpoort
2071
KC Santpoort

023537
537 89
89 37
TT023
37
023 539 26 44
F F023
539 26 44

www.vanschagensantpoort.nl
www.vanschagensantpoort.nl
info@vanschagensantpoort.nl
info@vanschagensantpoort.nl
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Dealer

VAN 12.00 TOT 17.00 U.

ROLLUIKEN-SCREENS-KNIKARMSCHERMEN-UITVALSCHERM-VERANDA’S-TERRASOVERKAPPINGEN
SERRE ZONWERING-MARKIEZEN-ZONWERINGSDOEKEN-REPARATIES

SUNLITE
HAARLEM
R
O
T
O
M
uw zonwering & veranda vakman
ACTIE GRATIS
ring

ige uitvoe

te & Prest

t voor Eli
* Actie geld

en dé Brustor & Verasol dealer
voor Haarlem e.o.

Verasol
Uw betaalbare
specialist.
jk
Kijk en vergeli

LEVERANCIER VAN ALLE BEKENDE MERKEN®: BRUSTOR-SUNPOINT-RAINBOW SOL-SUNLITE-RAYLUX
EASYLINE RAMO-MERQ-VERANO EN NOG VEEL MEER…

Ter introductie van ons
nieuwe Luxaflex
Inspiration Center

BEHANG-VOUWGORDIJNEN-PLISSE- VOUWGORDIJNEN-TAPIJT-VINYL-PVC-TAPLOPERSTRAPBEKLEDING-KARPETTEN SCHOONDROOGLOOPMATTEN-PROJECTSTOFFERINGROLGORDIJNEN-HORREN -GORDIJN RAILS&ROEDE
VELUX DAKRAAMDECORATIE-LAMELLEN-ETC

Official dealer
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25% korting

of

LEVERANCIER VAN ALLE BEKENDE MERKEN®:
LUXAFLEX-VELUX-PARADE-FORBO-DESSO-ARTELUX-EIJFFINGER-ARTE
MARMOLEUM-NOVILON-TOPPOINT-CORALBONAPARTE-COPA-VRIESCO-TREDFORT-LEOXX-HEUGA-NORA-CUNERA NOVILONLOUIS DE POORTERE- DESIGN FLOORING EN NOG VEEL MEER…

Verrassende
topkwaliteit
hoeft niet duur te zijn
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AD

A200
N200

Amsterdamse
Poort

UIK
BR
EN
ER
TIV .Z.
Z.O

GE

AC

huis
dagen in
met twee
op voorraad

ding van
bij beste

*
€ 500,minimaal

evaart

Amsterdams

Seizoensloterij!EREN z.o.z.

ACTIV
VOOR GEBRUIK KORTINGSBON
kortingsbon deelnemen
U kunt met uw aankoopbon of
®
Huiscomponist.
aan de SEIZOENSLOTERIJ bij De
tot wel € 1500,U maakt kans op grote prijzen
aan shoptegoed.

dagen in huis

alles op
Wij hebben gebied
* op
voorraad
ie en
van lak, ol .
ie
hardwaxol

* indien niet op voorraad met twee

Oud

De Koepel

T RO U W D

it af is
maal noo
s nu een
een hui

orting
€100,- k

OR

VO

g
ewe

* indien niet

ed.

OR
GE
TIV BR
UIK
Z.O EREN
.Z.

N200

L

VO

a

®

aan shoptego

g

… omdat

E

V

ER

is
i

20

®

VO
OR
AC GE
TIV BR
z.o EREN UIK
.z.

ER IS U W

bijiijj b
b
bested
be
esstedin
tedi
din
ing
ng vvan
aan
nm
minim
miiniim
maaal
al € 2
250,25
50,,-*-

Sp

30 JAAR

RE S

A

L

kaart

AC

MM

van deze
inlevering

rt

VO
O
AC R G
TI EB
z.o VER RU
.z. EN IK

UM M R
E
Tegen

NU

…
…o
omd
o
m
md
dat
at een
een huis
h
hui
uis nu
nu eenm
eenmaal
aal noo
n
no
ooit
it af
af

e
arn

Tegen inlevering van deze kaa

KAART!
KORTINGS 20% korting

€50,-,- kkoorrttin

STATION HAARLEM

RT!
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Paul Krugerkade 12
2021 BN Haarlem
Tel. 023 - 526 52 00
www.dehuiscomponist.nl
Gratis parkeren voor de deur

U VINDT ONS HIER

GRATIS

U W ORD

Openingstijden:
Maandag van 13.00 - 18.00
Maandagmorgen gesloten
Dinsdag t/m vrijdag 9.30 - 18.00
Donderdag 9.30 - 21.00
Zaterdag 9.30 - 17.00
ELKE ZONDAG GEOPEND
geopend van 12.00 - 17.00

SE
I

Wij zorgen voor vakkundige stoffering, Montage & installatie

Ambassadeur: Andries

Hybride warmtepomp

om huis te verwarmen

Stap voor stap nam Andries Tieleman zijn woning uit 1892 in het Garenkokerskwartier onder handen. Zijn energieverbruik is drastisch gedaald. Andries heeft
winddelen bij WindCentrale en een zonnepaneel op het dak van het Seinwezen.
Naast isoleren van dak-, vloer- en ramen is hij in het bezit van een hybride warmtepomp. Andries: “Zo’n pomp haalt warmte uit de buitenlucht.”

Agenda

Hoe bevalt zo’n warmtepomp? “Erg goed! Een hybride warmtepomp is perfect voor oude niet zo
goed geïsoleerde woningen. Je hebt ongeveer 2 kWh elektriciteit nodig om een kuub gas te vervangen dus je bespaart ook geld. Sinds september 2017 heb ik een hybride warmtepomp om mijn
huis te verwarmen en het gasverbruik is met twee derde gedaald.”
Stap voor stap
Andries is groot voorstander van stap voor stap verduurzamen van je huis. Dit koppel je aan een
meerjarig onderhoudsplan. “Best gek, bedrijfsgebouwen hebben een onderhoudsplan, woningen
hebben dat niet. De eerste stap is isoleren. En je kunt ook veel kleine maatregelen nemen. Zo heb
ik in mijn huis led verlichting, een waterbesparende douchekop en radiatorfolie achter de verwarmingen. En ik heb een slimme thermostaat waarmee je in elke kamer apart de temperatuur kunt
regelen.
Buurtonderhoudsplan
“Mijn huis maakt ook deel uit van de pilotgroep voor het buurtonderhoudsplan van het Garenkokerskwartier.” Vaak hebben buurtbewoners dezelfde problemen met hun huis. Willen meerdere
mensen toch eens dat vocht aanpakken? Of nieuwe kozijnen? De buurtcoöperatie helpt bewoners
om er achter te komen welk onderhoud wanneer nodig is en welk voordeel het biedt om het samen
met de buren te doen. Meer informatie op www.garenkokerskwartier.nl.
Waarom een hybride warmtepomp?
Is je huis matig geïsoleerd dan is een hybride warmtepomp een goede optie. Het apparaat werkt
hetzelfde als een zelfstandige warmtepomp, alleen springt de cv-ketel bij als het heel koud is buiten of wanneer er vraag is naar warm water. Tot 2021 kunt u subsidie krijgen als u een warmtepomp
koopt. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het soort apparaat en het vermogen. Voor een
hybride warmtepomp op buitenlucht met een vermogen van 5 kW, krijg je tussen de 1.500 en 1.800
euro. Met deze subsidie wordt duurzame verwarming nog aantrekkelijker! Meer informatie over
een hybride warmtepomp en de subsidie op Milieu Centraal, www.milieucentraal.nl.
Haarlem wordt steeds gasvrijer
In 2050 is aardgas niet meer beschikbaar om woningen en gebouwen te verwarmen. Haarlem wil
zelfs al in 2040 van het aardgas af! Dat lijkt ver weg, maar het is dichterbij dan je denkt. We moeten
op zoek naar nieuwe manieren om onze huizen te verwarmen, te koken en te douchen. De overgang naar aardgasvrij wonen leidt tot veranderingen in huis. De gemeente helpt in het zoeken naar
de juiste oplossing per wijk en betrekt bewoners bij keuzes.
Wilt u inspiratie opdoen om uw huis gasvrijer te maken? Lees meer op www.haarlem.nl/gasvrijer.

12 APRIL
T/M 2 JULI

Expositie IN HAARLEM STAAT EEN HUIS
ABC, Groot Heiligland 47, Haarlem

15 JUNI
16:00-18:00

WORKSHOP: EXPERTS DUURZAME
(VER)(NIEUW)BOUW

22 JUNI
16:00-18:00

WORKSHOP: ENERGIEBESPARING /
INVESTERING / WOONLASTEMNVESTERINGE

29 JUNI
16:00-18:00

WORKSHOP: VAKTECHNISCH
PASSIEF BOUWEN EN RENOVEREN

8 EN 9 SEPT

OPEN MONUMENTENDAG

10 OKTOBER

DAG VAN DE DUURZAAMHEID

3 EN 10 NOV

DUURZAME HUIZENROUTE
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Velda Special Fly Stream

800,- setvoordeel

•Incl. hoofdbord
•Velda Wellness pocketveermatrassen (met
comfortschuim comfortlaag) medium of firm
160/180/200 x 200/210 cm

2.799,-/- 800,-

Compleet
Setvoordeel

1.999,VANAF

861,

*
75

VELDA BOXSPRING SCANDIC
160/180 x 200/210 cm

2.198,-

1.498,*

•Incl. hoofdbord Edge of Twist
•Gestoffeerde pocketveermatrassen medium of firm
•Comfortschuim topdekmatras

2 e MATR A

S

HALVE
PR I J S
*

STEEL & STOCKINGS HOYT
160/180 x 200/210 cm

De Slow Motion 3 beschikt over een soft visco-elastische toplaag
terwijl de Slow Motion 4 beschikt over een firm toplaag.

•Incl. hoofdbord & Comfort lattenbodem
•Velda Wellness pocketveermatrassen
(met comfortschuim comfortlaag) medium of firm

Tempur collectie!

Gratis upgrade* van
je Perzona matras!

COMPLEET TEMPUR RELAX BED
160/180 x 200 cm

PERZONA STANDARD
80 x 200 cm

1.098,-

898,-

*

*

Pullman verstelbare boxsprings

Nu met 500,- zomervoordeel

Maak kennis met Micro-Tech™
*

Micro-TechTM is de nieuwe,
trendy boxspringcombinatie
van TEMPUR®. In 5 stappen stel
je je eigen boxspring samen voorzien van een matras met unieke
combinatie van pocketvering en
TEMPUR ® -materiaal. Met een
jong en fris Scandinavisch design.

Upgrade verstelbaarheid cadeau!

COMPLEET VANAF
160/180 x 200 cm

2.996,-

2.247,*

4.648,-

SILVERLINE
160/180 x 200/210 cm

*

Ledikant exclusief matrassen, 140/160/180 x 200 cm: 995,-

25% korting op de nieuwe

3.892,50

1.739,-

SLOWMOTION 3 OF 4
70 x 200 cm

Elektrisch verstelbare uitvoering: 3.108,- 2.498,-

5.190,-

2.337,-

Tijdelijke aanbieding bij Auping. Schaf nu een compleet Auping
bed aan en ontvang een 2-motorig elektrisch verstelbare versie
voor de prijs van een 1-motorige variant.

4.148,*

Kies uit de volgende mogelijkheden:

•Pullman Silverline elektrisch verstelbare boxsprings
•Incl. hoofdbord Clarington 180 cm
•Pullman Silverline Premier pocketveermatrassen standaard of firm

• Verstelbare rug
• Verstelbare rug en benen
• Verstelbare rug, benen en nek

Vlakke uitvoering: 3.148,-

Altijd Goedemorgen!
Spaarneweg 18 | Woonboulevard Cruquius
T 023 - 529 39 84 E info@goodnight.nl
GN Slaapkamers

GNslaapkamers

*Vraag naar de actievoorwaarden in de winkel

Met 5000 m2
de grootste
slaapkamer van
Nederland!
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OPEN!

De

BBQ trends van 2018

Door Ron Blaauw & WWOO outdoor kitchen

kwaliteitshoutskool goed en gelijkmatig gloeien. Plaats vervol- schilde (groene) asperges en aubergines gaan prima op de bargens de steak rechtstreeks op het gloeiende houtskool. Dit re- becue. Heerlijk om met een verrassende topping te serveren als
shared food.
sulteert in een lekker krokante korst op de steak.
Grill het vlees ongeveer 4 minuten aan elke zijde (afhankelijk
van het formaat) en laat het vlees, gewikkeld in aluminiumfolie, ongeveer 8 tot 10 minuten rusten. Daarna kan het vlees worden getrancheerd met een glad en scherp mes. Voeg nog wat
grof zout en peper toe, en voor de specialist extra fijn gesneden
sjalot en bieslookringen met eigengemaakte Bearnaisesaus. Let
op: probeer de Caveman Style niet op briketten, dit laat een laag
as achter op het vlees.

Chef-kok Ron Blaauw en WWOO outdoor kitchen nemen je mee
in de bbq trends van deze zomer.

Culinair gangenmenu vanaf de bbq
De trend van nu is, buiten koken. De (outdoor) chef tovert dan
ook al zijn gangen op de buiten keuken. Van amuse tot zelfs de
dolce! Met de WWOO outdoor kitchen is dit geen probleem en
kan je door het modulaire systeem jouw keuken geheel naar
persoonlijke wensen en budget samen stellen.

BBQ met gestookt hout is hot
Deze zomer maak je de blits met een hout gestookte barbecue.
Met (eerlijk) Afrikaans hout kun je de grill opstoken tot mooie,
Voor de vegans
Dat een barbecue alleen draait om grote stukken vlees, is ach- gloeiende kooltjes. Hiermee creëer je een echte grill smaak. De
terhaald. Je kunt ook groenten en aardappel erg mooi bereiden Zuid-Afrikaanse Braai is een goed alternatief hiervoor, met een
op de barbecue. Ook (ingepakte) hele bloemkool, spitskool, ge- stoere look en die ook nog veelzijdig is in gebruik.

Gebruik kwaliteitsproducten
De beste tip van Ron Blaauw: kies voor kwaliteit. Ga daarom op
tijd naar de vakslager of visboer om je gewenste stuk vlees en
vis te bestellen. Ga voor een mooi, smaakvol en eerlijk product.
De favoriet van Ron? Longhaas of bavette maar ook kabeljauwwang en bijvangst doen het goed op de barbecue. Probeer ook
eens een hele lamsschouder of Noordzeeschelpen in het seizoen.
Minder zout
Kies voor minder zout en ga voor meer smaak. Wees creatief
met specerijen en verse kruiden zodat je minder zout hoeft te
gebruiken om juist de mooie smaken te proeven. Kies voor grove rubs op grotere stukken vlees en vis. Voeg als laatste verse,
groene kruiden toe zoals basilicum, mint of platte peterselie
(bijvoorbeeld op je topping van crème fraîche of yoghurt).
Probeer de Caveman Style bbq
Als je van een sappige steak houdt, mag je de ‘’Caveman Style’’
zeker niet vergeten. Dit is de meest spectaculaire manier om
een goede steak te bereiden. Hoe? Haal de steak (bavette, longhaas of ribstuk) op tijd uit de koelkast en laat een mooi bed van

MAAK VAN JE HUIS JOUW DROOMHUIS!

• ELEKTROTECHNIEK • CAMERA & BEVEILIGING
• INFRAROOD VERWARMING • DOMOTICA

