
De Huizenaanpak 
Even voorstellen

Zekerheid met 
een BouwGarant
aannemer

Win kaarten voor
woonbeurs

Eigen 
haard is goudgoud

waard
Verder...

Je meubels een 
nieuwe look geven

 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 !

Eigen 
haard is 

 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 !

Eigen 
haard is 

 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 !

Westerwerf 2, Uitgeest (NH)  tel. 0251-31 91 01
www.tonscholten.nl

De complete collectie 
vtwonen baden en tegels 

vind je bij ons.

Onbetwist 
dé vloeren- en badkamer

specialist!



7 MAART Discussieavond: Hoe kunnen we van het aardgas af?  

19:00 - 21:00 uur. Het Seinwezen, 

 Kinderhuissingel 1H

9 T/M 11 Beurs Eigen Huis, Locatie: Jaarbeurs Utrecht 

MAART 

11 MAART Gluren bij de Buren | Woonkamerfestival, waarbij 

woonkamers in verschillende steden worden om-

getoverd tot een tijdelijk podium. Er zijn diverse 

optredens van lokale talenten. Elke artiest speelt drie 

keer een half uur en alle voorstellingen zijn gratis te 

bezoeken.

 

15 MAART Opening Showroom Huizenaanpak / DRZM 

 15:00 - 17:00 uur. Claes Tillyweg 8, 2031 CW Haarlem

22 MAART Global Recycling Day

12 APRIL Opening Expositie in Haarlem staat een Huis 

 Groot Heiligland 47, 2011 EP Haarlem 

De
Even
Huizenaanpak

Het is winter. Dat betekent koude voeten, tocht in huis en een hoger energieverbruik. Veel woningen 
zijn gebouwd voor 1975. Deze huizen zijn over het algemeen slecht geïsoleerd en hebben een ener-
gielabel E, F of G. De warmte ontsnapt op allerlei manieren uit het huis en er wordt veel geld betaald 
aan de energieleverancier.

voorstellen

Dat kan anders
Uit onderzoek van de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten (VNG) blijkt dat er veel 
geld bespaard kan worden aan energiekos-
ten. De Huizenaanpak kan daarbij helpen. De 
Huizenaanpak is een groep samenwerkende 
vakmensen in de regio Ijmond en Zuid-Ken-
nemerland. In samenwerking met gemeentes 
hebben zij voor ieder woningtype een oplos-
sing bedacht om de woning te verduurzamen. 

Het is heel eenvoudig. De Huizenaanpak advi-

seert over energiebesparende maatregelen in 
huis. En kijkt daarbij naar isolatie en installa-
ties, maar ook naar ventilatie en gebruik. Door 
de maatregelen op elkaar af te stemmen ont-
staat meer comfort. De investeringen worden 
terugverdiend door een lagere energiereke-
ning. 

Dus is uw huis toe aan onderhoud? Of wilt u 
verbouwen? Denkt u over het isoleren van uw 
muren of vloer? Vraag advies aan de experts 
van de Huizenaanpak. 

.NL.NL

Agenda

OPEN DAG

Huur inclusief
basis servicepakket vanaf

€ 1.185,- per maand.

Zaterdag 21 april van 11.00 tot 15.00 uur

Ontdek de prettige combinatie van
zelfstandig en ‘verzorgd wonen’.

Serviceflat De Luchte
Lodewijk van Deyssellaan 4 • 1985 CK Driehuis (NH) • Telefoon: (0255) 53 6070

info@deluchte.nl • www.deluchte.nl

> Zelfstandigheid & Privacy

> Prettige sfeer

> Sociale contacten

> Keuze uit verschillende 

 servicepakketten

> Ruim aanbod van activiteiten

 en faciliteiten

> Veilig & beschermd wonen

> Lommerrijke omgeving

> Team ViVa! Thuiszorg

 aanwezig
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De Luchte:Dubbel... blij!

Nu 2e 
matras 
gratis

12
70
23www.ubica.nl

De Impression matras biedt u:
•  Een comfortabele, ventilerende Pocket-verenkern 

afgedekt met drukverdelende latex of Sensus®
•  Optimale hygiëne en een gunstig slaapklimaat dankzij 

hypoallergene, vochtregulerende Climawatt® doorstikking
• Afritsbare en chemisch reinigbare hoes
•   Top ligcomfort door 7 ergonomische 

comfortzones
• Totale hoogte: ± 22 cm

Wat maakt de Air-versie dan nog extra speciaal?
•  Zijboorden volledig uit 3Mesh voor een optimale ventilatie
•  Hypoallergene tapematras met afritsbare hoes
•  Makkelijk keerbaar dankzij handige handvatten

Bij aankoop van 1 Ubica® Impression 
of Impression Air matras, krijgt u 
1 Ubica® Impression of 
Impression Air matras 
van dezelfde waarde GRATIS. 

Niet cumuleerbaar met andere acties. Geldig t.e.m. 31/12/2018

Ubica, de wakkere keuze in slapenUbica, de wakkere keuze in slapen

127023-ADV-A4-ActieImpression.indd   1 9/01/18   08:37

Torenstraat 28, 1901 ED Castricum
Telefoon: 0251-652740
E-mail: info@beentjesinterieur.nl
www.beentjesinterieur.nl
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Wonen.nl verschijnt in de volgende
plaatsen: Limmen, Castricum, Akersloot, 
Uitgeest, Beverwijk, Heemskerk, Wijk aan Zee, 
Velsen-Noord, Velsen-Zuid, IJmuiden, 
Driehuis, Santpoort-Noord, Velserbroek, 
Santpoort-Zuid, Heemstede, Bennebroek. 

Internet:
www.wonen.nl

Advertenties:
Daniëlle van Leeuwen,
verkoop@wonen.nl, 
06-11951223

Redactie aanleveren:
verkoop@wonen.nl
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De Huizenaanpak/Synergos Communicatie
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Kennemerland Pers

Directie:
Frits Raadsheer
Tel. 06-53951836

Kantoor:
Zeeweg 189-191, 
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900,

Verspreiding:
Verspreidnet B.V., Castricum
Tel. 0251-674433
www.verspreidnet.nl

Druk: Janssen/Pers Rotatiedruk

Overname/kopiëren van advertenties en/of
teksten uit deze uitgave is niet toegestaan zon-
der schri� elijke toestemming van de uitgever.

Verschijnt vier keer per jaar als bijlage in onder-
staande 120.000 huis aan huis verspreide kran-
ten:

Uitgever:
Spaarne Pers B.V.
K.v.K. 34265164

Voorwoord

Wat is er zo bijzonder aan Wonen.nl!

Drie partijen zijn bij elkaar gekropen om te bedenken hoe 
je lezers beter kan informeren over alles wat met wonen 
te maken heeft, nu en in de toekomst. Hoe je de mees-
te mensen kan bereiken in verschillende leeftijdsgroepen 
en hoe we overheden en adverteerders het allergrootste 
bereik kunnen geven dat tot nu toe mogelijk en betaal-
baar was. 

Met de juiste crossmedia mix gaat dit lukken!
Marc Zagwijn is de eigenaar van Wonen.nl. Online kent 
deze populaire website een bezoekersaantal van 1,5 mil-
joen mensen. Na het kijken op Wonen.nl gaan bezoekers 
op zoek naar de bedrijven die de producten kunnen le-
veren. Dat kan een landelijke leverancier zijn, maar steeds 

vaker geniet een lokale ondernemer de voorkeur.
Dat is precies waar wij goed in zijn. Wij geven lokale kran-
ten uit van Uitgeest tot en met Mijdrecht, Aalsmeer en Uit-
hoorn. En daar waar wij geen krant uitgeven bestaat een 
hechte samenwerking met de andere uitgever.
Voor onze klanten is er eigenlijk geen beter optie dan de-
ze. Het bedrijf staat in een lokale krant naar keuze en krijgt 
gratis een eigen in te richten ruimte op Wonen.nl. Door 
deze crossmedia mix zijn de bedrijven online sneller te 
vinden en bouwen ze via de krant vertrouwen en naams-
bekendheid op.

Frans Zegwaart is een inmiddels landelijk bekende onder-
nemer onder andere op het gebied van energiezuinige in-

stallaties en maatregelen. Eén van zijn vele uitda-
gingen is dezelfde als die van Zagwijn en van mij, 
namelijk hoe bereik je de meeste mensen en hoe 
zorg je voor de juiste informatiestroom. Zijn ken-
nis en relaties zijn nu gekoppeld aan onze twee 
beproefde mediakanalen.

Frits Raadsheer

Suggesties? Mail het ons op 
verkoop@wonen.nl.

Vintage 
vloerkleden

voor ieder 
interieur
Het is weer de perfecte tijd van het jaar 
voor een heerlijk, sfeervol vloerkleed.
Vloerkleden spelen namelijk een steeds be-
langrijkere rol in het interieur en deze trend 
zal zich ook voortzetten in het komen-
de jaar. Wanneer je nog opzoek bent naar 
een vloerkleed; kijk eens naar een vintage 
exemplaar! Vintage vloerkleden passen na-
melijk in ieder interieur. Zo ook bij de interi-
eur trends die we verwachten in 2018.

Natuurlijk & botanisch wonen
2018 beloofd een jaar te worden waar-
in groen en natuurlijke kleuren centraal 
staan. Om deze look te creëren zijn plan-
ten een must in huis! Niet alleen planten, 
maar ook diep groene meubels en acces-

soires maken je botanische interieur compleet. 
Een groen, vintage vloerkleed past dus perfect 
bij deze stijl. Maar ook een andere kleur vintage 
vloerkleed past goed bij een botanisch interi-
eur. Dit zorgt namelijk voor een leuke en inte-

ressante mix van verschillende materialen en 
kleuren. Bekijk de afbeeldingen voor inspiratie. 
Zoals je ziet; niets is te gek!

Retro & vintage
Ook de retro stijl zal een populaire interieurstijl 
zijn in 2018. De afgelopen jaren zagen we veel 
jaren 50 en jaren 60 elementen terug komen 
in het interieur, maar in 2018 zal dit verschui-
ven naar de jaren 80. De kleuren geel, oranje 
en bruin zullen daarbij een prominente rol in 
het interieur krijgen. Denk hierbij vooral aan de 
kleuren okergoud en mosterdgeel. Vintage of 
patchwork vloerkleden spelen ook een belang-
rijke rol. De stijlen vintage en retro hebben na-
melijk veel overeenkomsten. Door een vintage 
vloerkleed neer te leggen, geef je je interieur 
eenvoudig en snel een retro look. In de meu-
bels en accessoires zie je daarnaast ook veel 
houten elementen terug komen, zoals houten 
tafels en stoelen. Bij de retro stijl is het belang-
rijk dat het interieur zowel comfortabel als visu-
eel aantrekkelijk is; de perfecte combinatie.

Harmonie & zachte sto� en
In de modewereld zien we het al veel voorbij 
komen: zachte en aaibare sto� en zullen ook 
een grote trend voor in huis worden dit jaar. In 
2018 is het namelijk belangrijk dat het interieur 
een luxe, exclusieve uitstraling zal hebben. Dit 
kun je creëren door het gebruik van onder an-
dere � uweelzachte kussens, sofa’s of poefs. Qua 
kleur kan je met deze trend alle kanten op; alles 
mag, zolang het maar zacht is! Dit zorgt ervoor 
dat een vintage vloerkleed extreem goed past 
bij deze trend. Je kunt namelijk verschillende 
kleuren en materialen mixen en matchen, om-
dat alle kleuren perfect passen bij deze stijl.

Foto: Stik en Steek

Foto: Karwei

Bijzonder aan Wonen.nl is de grote vindbaarheid, 
on- én o�  ine. De juiste crossmedia mix dus!
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Grootschalige
inruilactie

1 op de 2 houtkachels is 
dringend aan vervanging toe
In Nederlandse woningen staan meer dan 1 miljoen houtgestookte (open)haarden waarvan 50% ge-
middeld ouder is dan 20 jaar en daarmee dringend aan vervanging toe. De Stichting Nederlandse 
Haarden- en Kachelbranche (NHK) pleit al jaren voor aanvullende beleidsmaatregelen om oude ver-
vuilende houtkachels te vervangen door nieuwe die voldoen aan de strengste eisen op het gebied 
van � jnstof uitstoot. 

Dergelijke maatregelen blijven vooralsnog uit 
en daarom start de NHK in januari een lande-
lijke inruilactie waarbij je tot € 350,-  inruilpre-
mie ontvangt voor je oude (open)haard.
Strengere milieucriteria van 2022 al in 2018 
realiseerbaar

In 2022 wordt de EcoDesign regeling voor 
toestellen met vaste brandsto� en van kracht, 
die ervoor gaat zorgen dat houtgestookte 
toestellen aan strengere kwaliteits- en emis-
sie-eisen voldoen. EcoDesign is een EU-regel-
geving, erop gericht te zorgen dat fabrikanten 
al bij het ontwerp van een product rekening 
houden met de impact op het milieu gedu-
rende de hele levensduur. Per 1 januari 2022 
moeten alle nieuw verkochte houtgestook-
te toestellen in Europa aan deze milieucrite-
ria voldoen. 

ONTVANG TOT € 350 RETOUR
VOOR UW OUDE HAARD OF KACHEL

kijk op
haardinruilen.nl 

of kom naar
onze showroom

WOLVENKOOG 5    ALKMAAR   072 56 42 076

INVESTEREN IN EEN DUURZAME TOEKOMST 
BEGINT NU

Haardenspecialist De Schouw
Lamoraalweg 69 | 1934 CC Egmond a/d Hoef

Industrieterrein ‘De Weidjes’
Telefoon 072- 506 41 33 | www.deschouwhaarden.nl

Foto: by Pierres d'Henri

Foto:  by Pierres d’Henri

“De Nederlandse fabrikanten ontwikkelen 
al jaren conform  deze richtlijnen, dus waar-
om wachten tot 2022 wat in 2018 al realiseer-
baar is?” aldus Gert Kooij, woordvoerder van de 
NHK.

50% minder � jnstof uitstoot
Nieuwe generatie hout- en pelletkachels sco-
ren qua emissie veel beter dan oude kachels 
en open haarden. Een nieuwe kachel stoot tot 
50% minder � jnstof uit dan een verouderde 
kachel. En in vergelijking met een open haard 
zelfs honderden procenten. Daarnaast ver-
branden moderne kachels hout op een veel 
hogere temperatuur waardoor het hout vol-
ledig verbrandt. Het rendement ligt daardoor 
hoger en de schoorsteen rookt bij goed stook-
gedrag nauwelijks. In Nederland zijn er nog 
steeds ca. 500.000 verouderde (open)haarden. 

“Een bestaande (open)haard renoveren en up-
graden is in vrijwel elke situatie eenvoudig te 
doen. Daarvoor zijn zeer goede oplossingen 
beschikbaar. Het rendement gaat dan van 15-
20% naar 75-85%,’’ zegt Kooij. 

Tijdelijk € 350,-  inruilpremie en 
stookcursus
De inruilactie is een initiatief van de NHK en 
geldt voor inruil tegen een houthaard of kachel 
met minimaal een A-label of een gashaard met 
minimaal C-label. De consument wordt daarbij 
volledig ontzorgd doordat de NHK  zorgdraagt 
voor verantwoorde inname en recycling van 
de oude haarden. Bovendien ontvangt iedere 
deelnemer een gratis stookcursus voor verant-
woord stookgedrag.  De actie loopt tot en met 
31 maart 2018.  Voor meer informatie en actie-
voorwaarden: www.stichting-nhk.nl

Een verouderde vloer 
geeft sfeer, ook 

deze vloeren zijn bij 
ons te verkrijgen.

Onze openingstijden zijn: 
di. & vr. 10.00-17.00 uur. 
Za. 10.00-16.00 uur. 

Al meer dan 
40 jaar in de 

IJmond

Een begrip in IJmuiden
en omstreken

Kennemerlaan 30 • IJmuiden • Tel: 0255 515335 
www.introijmuiden.nl • E-mail: info@introijmuiden.nl  

Parket | Laminaat | PVC

Dennekoplaan 31  1974 VA  IJmuiden
Tel. 0255 52 52 51  Mob. 06 23 69 54 01  info@schildersbedrijfmol.nl

Vraag vrijblijvend een 
o� erte aan en reserveer 

tijdig voor de zomerperiode.
Voor meer informatie 
kijk op mijn website 

www.schildersbedrijfmol.nl

Binnen- en buitenschilderwerk
Sauzen van wanden en plafonds
Decoratieve wandafwerking
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Brink 10, 1947 KV Beverwijk, T (0251) 213 017, F (0251) 212 544, I  www.jssiemensma.nl

Dakopbouw

Dakkapellen

Speciaal

Kunststof Kozijnen

Plat dak opbouw

Gevelbekleding

Al ruim 25 jaar ervaringAl ruim 25 jaar ervaring

Brink 10, 1947 KV Beverwijk, T (0251) 213 017, F (0251) 212 544, I  www.jssiemensma.nl

Dakopbouw

Dakkapellen

Speciaal

Kunststof Kozijnen

Plat dak opbouw

Gevelbekleding

Al ruim 25 jaar ervaringAl ruim 25 jaar ervaring

Al ruim 30 jaar ervaringAl ruim 30 jaar ervaring

Brink 10, 1947 KV Beverwijk, T (0251) 213 017, F (0251) 212 544, I  www.jssiemensma.nl

Dakopbouw

Dakkapellen

Speciaal

Kunststof Kozijnen

Plat dak opbouw

Gevelbekleding

Al ruim 25 jaar ervaringAl ruim 25 jaar ervaring

Brink 10, 1947 KV Beverwijk, T (0251) 213 017, F (0251) 212 544, I  www.jssiemensma.nl

Dakopbouw

Dakkapellen

Speciaal

Kunststof Kozijnen

Plat dak opbouw

Gevelbekleding

Al ruim 25 jaar ervaringAl ruim 25 jaar ervaring

Al ruim 30 jaar ervaringAl ruim 30 jaar ervaring

Brink 10, 1947 KV Beverwijk, T (0251) 213 017, F (0251) 212 544, I  www.jssiemensma.nl

Dakopbouw

Dakkapellen

Speciaal

Kunststof Kozijnen

Plat dak opbouw

Gevelbekleding

Al ruim 25 jaar ervaringAl ruim 25 jaar ervaring

Brink 10, 1947 KV Beverwijk, T (0251) 213 017, F (0251) 212 544, I  www.jssiemensma.nl

Dakopbouw

Dakkapellen

Speciaal

Kunststof Kozijnen

Plat dak opbouw

Gevelbekleding

Al ruim 25 jaar ervaringAl ruim 25 jaar ervaring

Al ruim 30 jaar ervaringAl ruim 30 jaar ervaring

Brink 10, 1947 KV Beverwijk, T (0251) 213 017, F (0251) 212 544, I  www.jssiemensma.nl

Dakopbouw

Dakkapellen

Speciaal

Kunststof Kozijnen

Plat dak opbouw

Gevelbekleding

Al ruim 25 jaar ervaringAl ruim 25 jaar ervaring

Brink 10, 1947 KV Beverwijk, T (0251) 213 017, F (0251) 212 544, I  www.jssiemensma.nl

Dakopbouw

Dakkapellen

Speciaal

Kunststof Kozijnen

Plat dak opbouw

Gevelbekleding

Al ruim 25 jaar ervaringAl ruim 25 jaar ervaring

Al ruim 30 jaar ervaringAl ruim 30 jaar ervaring

Brink 10, 1947 KV Beverwijk, T (0251) 213 017, F (0251) 212 544, I  www.jssiemensma.nl

Dakopbouw

Dakkapellen

Speciaal

Kunststof Kozijnen

Plat dak opbouw

Gevelbekleding

Al ruim 25 jaar ervaringAl ruim 25 jaar ervaring

Brink 10, 1947 KV Beverwijk, T (0251) 213 017, F (0251) 212 544, I  www.jssiemensma.nl

Dakopbouw

Dakkapellen

Speciaal

Kunststof Kozijnen

Plat dak opbouw

Gevelbekleding

Al ruim 25 jaar ervaringAl ruim 25 jaar ervaring

Al ruim 30 jaar ervaringAl ruim 30 jaar ervaring

Brink 10, 1947 KV Beverwijk, T (0251) 213 017, F (0251) 212 544, I  www.jssiemensma.nl

Dakopbouw

Dakkapellen

Speciaal

Kunststof Kozijnen

Plat dak opbouw

Gevelbekleding

Al ruim 25 jaar ervaringAl ruim 25 jaar ervaring

Brink 10, 1947 KV Beverwijk, T (0251) 213 017, F (0251) 212 544, I  www.jssiemensma.nl

Dakopbouw

Dakkapellen

Speciaal

Kunststof Kozijnen

Plat dak opbouw

Gevelbekleding

Al ruim 25 jaar ervaringAl ruim 25 jaar ervaring

Al ruim 30 jaar ervaringAl ruim 30 jaar ervaring

Brink 10, 1947 KV Beverwijk, T (0251) 213 017, F (0251) 212 544, I  www.jssiemensma.nl

Dakopbouw

Dakkapellen

Speciaal

Kunststof Kozijnen

Plat dak opbouw

Gevelbekleding

Al ruim 25 jaar ervaringAl ruim 25 jaar ervaring

Brink 10, 1947 KV Beverwijk, T (0251) 213 017, F (0251) 212 544, I  www.jssiemensma.nl

Dakopbouw

Dakkapellen

Speciaal

Kunststof Kozijnen

Plat dak opbouw

Gevelbekleding

Al ruim 25 jaar ervaringAl ruim 25 jaar ervaring

Al ruim 30 jaar ervaringAl ruim 30 jaar ervaring

Brink 10, 1947 KV Beverwijk, T (0251) 213 017, F (0251) 212 544, I  www.jssiemensma.nl

Dakopbouw

Dakkapellen

Speciaal

Kunststof Kozijnen

Plat dak opbouw

Gevelbekleding

Al ruim 25 jaar ervaringAl ruim 25 jaar ervaring

Brink 10, 1947 KV Beverwijk, T (0251) 213 017, F (0251) 212 544, I  www.jssiemensma.nl

Dakopbouw

Dakkapellen

Speciaal

Kunststof Kozijnen

Plat dak opbouw

Gevelbekleding

Al ruim 25 jaar ervaringAl ruim 25 jaar ervaring

Al ruim 30 jaar ervaringAl ruim 30 jaar ervaring

Brink 10, 1947 KV Beverwijk, T (0251) 213 017, F (0251) 212 544, I  www.jssiemensma.nl

Dakopbouw

Dakkapellen

Speciaal

Kunststof Kozijnen

Plat dak opbouw

Gevelbekleding

Al ruim 25 jaar ervaringAl ruim 25 jaar ervaring

Brink 10, 1947 KV Beverwijk, T (0251) 213 017, F (0251) 212 544, I  www.jssiemensma.nl

Dakopbouw

Dakkapellen

Speciaal

Kunststof Kozijnen

Plat dak opbouw

Gevelbekleding

Al ruim 25 jaar ervaringAl ruim 25 jaar ervaring

Al ruim 30 jaar ervaringAl ruim 30 jaar ervaring

Gevelbekleding

Al ruim 31 jaar is JS Siemensma bv te Beverwijk 
gespecialiseerd in het leveren en het plaatsen van 
kozijnen (kunststof en hout), traditioneel gebouwde 
dakkapellen en alle andere werkzaamheden op en 
rond de gevel.

RUIM 31 JAAR EVARING!
Brink 10, 1947 KV Beverwijk
Tel: 0251-213017 Fax: 0251-212544 
www.jssiemensma.nl

Brink 10, 1947 KV Beverwijk, T (0251) 213 017, F (0251) 212 544, I  www.jssiemensma.nl

Dakopbouw

Dakkapellen

Speciaal

Kunststof Kozijnen

Plat dak opbouw

Gevelbekleding

Al ruim 25 jaar ervaringAl ruim 25 jaar ervaring

Brink 10, 1947 KV Beverwijk, T (0251) 213 017, F (0251) 212 544, I  www.jssiemensma.nl

Dakopbouw

Dakkapellen

Speciaal

Kunststof Kozijnen

Plat dak opbouw

Gevelbekleding

Al ruim 25 jaar ervaringAl ruim 25 jaar ervaring

Al ruim 30 jaar ervaringAl ruim 30 jaar ervaring

Brink 10, 1947 KV Beverwijk, T (0251) 213 017, F (0251) 212 544, I  www.jssiemensma.nl

Dakopbouw

Dakkapellen

Speciaal

Kunststof Kozijnen

Plat dak opbouw

Gevelbekleding

Al ruim 25 jaar ervaringAl ruim 25 jaar ervaring

Brink 10, 1947 KV Beverwijk, T (0251) 213 017, F (0251) 212 544, I  www.jssiemensma.nl

Dakopbouw

Dakkapellen

Speciaal

Kunststof Kozijnen

Plat dak opbouw

Gevelbekleding

Al ruim 25 jaar ervaringAl ruim 25 jaar ervaring

Al ruim 30 jaar ervaringAl ruim 30 jaar ervaring

Brink 10, 1947 KV Beverwijk, T (0251) 213 017, F (0251) 212 544, I  www.jssiemensma.nl

Dakopbouw

Dakkapellen

Speciaal

Kunststof Kozijnen

Plat dak opbouw

Gevelbekleding

Al ruim 25 jaar ervaringAl ruim 25 jaar ervaring

Brink 10, 1947 KV Beverwijk, T (0251) 213 017, F (0251) 212 544, I  www.jssiemensma.nl

Dakopbouw

Dakkapellen

Speciaal

Kunststof Kozijnen

Plat dak opbouw

Gevelbekleding

Al ruim 25 jaar ervaringAl ruim 25 jaar ervaring

Al ruim 30 jaar ervaringAl ruim 30 jaar ervaring

Brink 10, 1947 KV Beverwijk, T (0251) 213 017, F (0251) 212 544, I  www.jssiemensma.nl

Dakopbouw

Dakkapellen

Speciaal

Kunststof Kozijnen

Plat dak opbouw

Gevelbekleding

Al ruim 25 jaar ervaringAl ruim 25 jaar ervaring

Brink 10, 1947 KV Beverwijk, T (0251) 213 017, F (0251) 212 544, I  www.jssiemensma.nl

Dakopbouw

Dakkapellen

Speciaal

Kunststof Kozijnen

Plat dak opbouw

Gevelbekleding

Al ruim 25 jaar ervaringAl ruim 25 jaar ervaring

Al ruim 30 jaar ervaringAl ruim 30 jaar ervaring

Brink 10, 1947 KV Beverwijk, T (0251) 213 017, F (0251) 212 544, I  www.jssiemensma.nl

Dakopbouw

Dakkapellen

Speciaal

Kunststof Kozijnen

Plat dak opbouw

Gevelbekleding

Al ruim 25 jaar ervaringAl ruim 25 jaar ervaring

Brink 10, 1947 KV Beverwijk, T (0251) 213 017, F (0251) 212 544, I  www.jssiemensma.nl

Dakopbouw

Dakkapellen

Speciaal

Kunststof Kozijnen

Plat dak opbouw

Gevelbekleding

Al ruim 25 jaar ervaringAl ruim 25 jaar ervaring

Al ruim 30 jaar ervaringAl ruim 30 jaar ervaring

Brink 10, 1947 KV Beverwijk, T (0251) 213 017, F (0251) 212 544, I  www.jssiemensma.nl

Dakopbouw

Dakkapellen

Speciaal

Kunststof Kozijnen

Plat dak opbouw

Gevelbekleding

Al ruim 25 jaar ervaringAl ruim 25 jaar ervaring

Brink 10, 1947 KV Beverwijk, T (0251) 213 017, F (0251) 212 544, I  www.jssiemensma.nl

Dakopbouw

Dakkapellen

Speciaal

Kunststof Kozijnen

Plat dak opbouw

Gevelbekleding

Al ruim 25 jaar ervaringAl ruim 25 jaar ervaring

Al ruim 30 jaar ervaringAl ruim 30 jaar ervaring

Brink 10, 1947 KV Beverwijk, T (0251) 213 017, F (0251) 212 544, I  www.jssiemensma.nl

Dakopbouw

Dakkapellen

Speciaal

Kunststof Kozijnen

Plat dak opbouw

Gevelbekleding

Al ruim 25 jaar ervaringAl ruim 25 jaar ervaring

Brink 10, 1947 KV Beverwijk, T (0251) 213 017, F (0251) 212 544, I  www.jssiemensma.nl

Dakopbouw

Dakkapellen

Speciaal

Kunststof Kozijnen

Plat dak opbouw

Gevelbekleding

Al ruim 25 jaar ervaringAl ruim 25 jaar ervaring

Al ruim 30 jaar ervaringAl ruim 30 jaar ervaring

Brink 10, 1947 KV Beverwijk, T (0251) 213 017, F (0251) 212 544, I  www.jssiemensma.nl

Dakopbouw

Dakkapellen

Speciaal

Kunststof Kozijnen

Plat dak opbouw

Gevelbekleding

Al ruim 25 jaar ervaringAl ruim 25 jaar ervaring

Brink 10, 1947 KV Beverwijk, T (0251) 213 017, F (0251) 212 544, I  www.jssiemensma.nl

Dakopbouw

Dakkapellen

Speciaal

Kunststof Kozijnen

Plat dak opbouw

Gevelbekleding

Al ruim 25 jaar ervaringAl ruim 25 jaar ervaring

Al ruim 30 jaar ervaringAl ruim 30 jaar ervaring

Brink 10, 1947 KV Beverwijk, T (0251) 213 017, F (0251) 212 544, I  www.jssiemensma.nl

Dakopbouw

Dakkapellen

Speciaal

Kunststof Kozijnen

Plat dak opbouw

Gevelbekleding

Al ruim 25 jaar ervaringAl ruim 25 jaar ervaring

Brink 10, 1947 KV Beverwijk, T (0251) 213 017, F (0251) 212 544, I  www.jssiemensma.nl

Dakopbouw

Dakkapellen

Speciaal

Kunststof Kozijnen

Plat dak opbouw

Gevelbekleding

Al ruim 25 jaar ervaringAl ruim 25 jaar ervaring

Al ruim 30 jaar ervaringAl ruim 30 jaar ervaring

Al ruim 31 jaar is JS Siemensma bv te Beverwijk 
gespecialiseerd in het leveren en het plaatsen van 
kozijnen (kunststof en hout), traditioneel gebouwde 
dakkapellen en alle andere werkzaamheden op en 
rond de gevel.

RUIM 31 JAAR EVARING!
Brink 10, 1947 KV Beverwijk
Tel: 0251-213017 Fax: 0251-212544 
www.jssiemensma.nl

Brink 10, 1947 KV Beverwijk, T (0251) 213 017, F (0251) 212 544, I  www.jssiemensma.nl

Dakopbouw

Dakkapellen

Speciaal

Kunststof Kozijnen

Plat dak opbouw

Gevelbekleding

Al ruim 25 jaar ervaringAl ruim 25 jaar ervaring

Brink 10, 1947 KV Beverwijk, T (0251) 213 017, F (0251) 212 544, I  www.jssiemensma.nl

Dakopbouw

Dakkapellen

Speciaal

Kunststof Kozijnen

Plat dak opbouw

Gevelbekleding

Al ruim 25 jaar ervaringAl ruim 25 jaar ervaring

Al ruim 30 jaar ervaringAl ruim 30 jaar ervaring

Brink 10, 1947 KV Beverwijk, T (0251) 213 017, F (0251) 212 544, I  www.jssiemensma.nl

Dakopbouw

Dakkapellen

Speciaal

Kunststof Kozijnen

Plat dak opbouw

Gevelbekleding

Al ruim 25 jaar ervaringAl ruim 25 jaar ervaring

Brink 10, 1947 KV Beverwijk, T (0251) 213 017, F (0251) 212 544, I  www.jssiemensma.nl

Dakopbouw

Dakkapellen

Speciaal

Kunststof Kozijnen

Plat dak opbouw

Gevelbekleding

Al ruim 25 jaar ervaringAl ruim 25 jaar ervaring

Al ruim 30 jaar ervaringAl ruim 30 jaar ervaring

Brink 10, 1947 KV Beverwijk, T (0251) 213 017, F (0251) 212 544, I  www.jssiemensma.nl

Dakopbouw

Dakkapellen

Speciaal

Kunststof Kozijnen

Plat dak opbouw

Gevelbekleding

Al ruim 25 jaar ervaringAl ruim 25 jaar ervaring

Brink 10, 1947 KV Beverwijk, T (0251) 213 017, F (0251) 212 544, I  www.jssiemensma.nl

Dakopbouw

Dakkapellen

Speciaal

Kunststof Kozijnen

Plat dak opbouw

Gevelbekleding

Al ruim 25 jaar ervaringAl ruim 25 jaar ervaring

Al ruim 30 jaar ervaringAl ruim 30 jaar ervaring

Brink 10, 1947 KV Beverwijk, T (0251) 213 017, F (0251) 212 544, I  www.jssiemensma.nl

Dakopbouw

Dakkapellen

Speciaal

Kunststof Kozijnen

Plat dak opbouw

Gevelbekleding

Al ruim 25 jaar ervaringAl ruim 25 jaar ervaring

Brink 10, 1947 KV Beverwijk, T (0251) 213 017, F (0251) 212 544, I  www.jssiemensma.nl

Dakopbouw

Dakkapellen

Speciaal

Kunststof Kozijnen

Plat dak opbouw

Gevelbekleding

Al ruim 25 jaar ervaringAl ruim 25 jaar ervaring

Al ruim 30 jaar ervaringAl ruim 30 jaar ervaring

Brink 10, 1947 KV Beverwijk, T (0251) 213 017, F (0251) 212 544, I  www.jssiemensma.nl

Dakopbouw

Dakkapellen

Speciaal

Kunststof Kozijnen

Plat dak opbouw

Gevelbekleding

Al ruim 25 jaar ervaringAl ruim 25 jaar ervaring

Brink 10, 1947 KV Beverwijk, T (0251) 213 017, F (0251) 212 544, I  www.jssiemensma.nl

Dakopbouw

Dakkapellen

Speciaal

Kunststof Kozijnen

Plat dak opbouw

Gevelbekleding

Al ruim 25 jaar ervaringAl ruim 25 jaar ervaring

Al ruim 30 jaar ervaringAl ruim 30 jaar ervaring

Brink 10, 1947 KV Beverwijk, T (0251) 213 017, F (0251) 212 544, I  www.jssiemensma.nl

Dakopbouw

Dakkapellen

Speciaal

Kunststof Kozijnen

Plat dak opbouw

Gevelbekleding

Al ruim 25 jaar ervaringAl ruim 25 jaar ervaring

Brink 10, 1947 KV Beverwijk, T (0251) 213 017, F (0251) 212 544, I  www.jssiemensma.nl

Dakopbouw

Dakkapellen

Speciaal

Kunststof Kozijnen

Plat dak opbouw

Gevelbekleding

Al ruim 25 jaar ervaringAl ruim 25 jaar ervaring

Al ruim 30 jaar ervaringAl ruim 30 jaar ervaring

Brink 10, 1947 KV Beverwijk, T (0251) 213 017, F (0251) 212 544, I  www.jssiemensma.nl

Dakopbouw

Dakkapellen

Speciaal

Kunststof Kozijnen

Plat dak opbouw

Gevelbekleding

Al ruim 25 jaar ervaringAl ruim 25 jaar ervaring

Brink 10, 1947 KV Beverwijk, T (0251) 213 017, F (0251) 212 544, I  www.jssiemensma.nl

Dakopbouw

Dakkapellen

Speciaal

Kunststof Kozijnen

Plat dak opbouw

Gevelbekleding

Al ruim 25 jaar ervaringAl ruim 25 jaar ervaring

Al ruim 30 jaar ervaringAl ruim 30 jaar ervaring

Brink 10, 1947 KV Beverwijk, T (0251) 213 017, F (0251) 212 544, I  www.jssiemensma.nl

Dakopbouw

Dakkapellen

Speciaal

Kunststof Kozijnen

Plat dak opbouw

Gevelbekleding

Al ruim 25 jaar ervaringAl ruim 25 jaar ervaring

Brink 10, 1947 KV Beverwijk, T (0251) 213 017, F (0251) 212 544, I  www.jssiemensma.nl

Dakopbouw

Dakkapellen

Speciaal

Kunststof Kozijnen

Plat dak opbouw

Gevelbekleding

Al ruim 25 jaar ervaringAl ruim 25 jaar ervaring

Al ruim 30 jaar ervaringAl ruim 30 jaar ervaring

Brink 10, 1947 KV Beverwijk, T (0251) 213 017, F (0251) 212 544, I  www.jssiemensma.nl

Dakopbouw

Dakkapellen

Speciaal

Kunststof Kozijnen

Plat dak opbouw

Gevelbekleding

Al ruim 25 jaar ervaringAl ruim 25 jaar ervaring

Brink 10, 1947 KV Beverwijk, T (0251) 213 017, F (0251) 212 544, I  www.jssiemensma.nl

Dakopbouw

Dakkapellen

Speciaal

Kunststof Kozijnen

Plat dak opbouw

Gevelbekleding

Al ruim 25 jaar ervaringAl ruim 25 jaar ervaring

Al ruim 30 jaar ervaringAl ruim 30 jaar ervaring

Al ruim 31 jaar is JS Siemensma bv te Beverwijk 
gespecialiseerd in het leveren en het plaatsen van 
kozijnen (kunststof en hout), traditioneel gebouwde 
dakkapellen en alle andere werkzaamheden op en 
rond de gevel.

RUIM 31 JAAR EVARING!
Brink 10, 1947 KV Beverwijk
Tel: 0251-213017 Fax: 0251-212544 
www.jssiemensma.nl

Brink 10, 1947 KV Beverwijk, T (0251) 213 017, F (0251) 212 544, I  www.jssiemensma.nl

Dakopbouw

Dakkapellen

Speciaal

Kunststof Kozijnen

Plat dak opbouw

Gevelbekleding

Al ruim 25 jaar ervaringAl ruim 25 jaar ervaring

Brink 10, 1947 KV Beverwijk, T (0251) 213 017, F (0251) 212 544, I  www.jssiemensma.nl

Dakopbouw

Dakkapellen

Speciaal

Kunststof Kozijnen

Plat dak opbouw

Gevelbekleding

Al ruim 25 jaar ervaringAl ruim 25 jaar ervaring

Al ruim 30 jaar ervaringAl ruim 30 jaar ervaring

Brink 10, 1947 KV Beverwijk, T (0251) 213 017, F (0251) 212 544, I  www.jssiemensma.nl

Dakopbouw

Dakkapellen

Speciaal

Kunststof Kozijnen

Plat dak opbouw

Gevelbekleding

Al ruim 25 jaar ervaringAl ruim 25 jaar ervaring

Brink 10, 1947 KV Beverwijk, T (0251) 213 017, F (0251) 212 544, I  www.jssiemensma.nl

Dakopbouw

Dakkapellen

Speciaal

Kunststof Kozijnen

Plat dak opbouw

Gevelbekleding

Al ruim 25 jaar ervaringAl ruim 25 jaar ervaring

Al ruim 30 jaar ervaringAl ruim 30 jaar ervaring

Brink 10, 1947 KV Beverwijk, T (0251) 213 017, F (0251) 212 544, I  www.jssiemensma.nl

Dakopbouw

Dakkapellen

Speciaal

Kunststof Kozijnen

Plat dak opbouw

Gevelbekleding

Al ruim 25 jaar ervaringAl ruim 25 jaar ervaring

Brink 10, 1947 KV Beverwijk, T (0251) 213 017, F (0251) 212 544, I  www.jssiemensma.nl

Dakopbouw

Dakkapellen

Speciaal

Kunststof Kozijnen

Plat dak opbouw

Gevelbekleding

Al ruim 25 jaar ervaringAl ruim 25 jaar ervaring

Al ruim 30 jaar ervaringAl ruim 30 jaar ervaring

Brink 10, 1947 KV Beverwijk, T (0251) 213 017, F (0251) 212 544, I  www.jssiemensma.nl

Dakopbouw

Dakkapellen

Speciaal

Kunststof Kozijnen

Plat dak opbouw

Gevelbekleding

Al ruim 25 jaar ervaringAl ruim 25 jaar ervaring

Brink 10, 1947 KV Beverwijk, T (0251) 213 017, F (0251) 212 544, I  www.jssiemensma.nl

Dakopbouw

Dakkapellen

Speciaal

Kunststof Kozijnen

Plat dak opbouw

Gevelbekleding

Al ruim 25 jaar ervaringAl ruim 25 jaar ervaring

Al ruim 30 jaar ervaringAl ruim 30 jaar ervaring

Brink 10, 1947 KV Beverwijk, T (0251) 213 017, F (0251) 212 544, I  www.jssiemensma.nl

Dakopbouw

Dakkapellen

Speciaal

Kunststof Kozijnen

Plat dak opbouw

Gevelbekleding

Al ruim 25 jaar ervaringAl ruim 25 jaar ervaring

Brink 10, 1947 KV Beverwijk, T (0251) 213 017, F (0251) 212 544, I  www.jssiemensma.nl

Dakopbouw

Dakkapellen

Speciaal

Kunststof Kozijnen

Plat dak opbouw

Gevelbekleding

Al ruim 25 jaar ervaringAl ruim 25 jaar ervaring

Al ruim 30 jaar ervaringAl ruim 30 jaar ervaring

Brink 10, 1947 KV Beverwijk, T (0251) 213 017, F (0251) 212 544, I  www.jssiemensma.nl

Dakopbouw

Dakkapellen

Speciaal

Kunststof Kozijnen

Plat dak opbouw

Gevelbekleding

Al ruim 25 jaar ervaringAl ruim 25 jaar ervaring

Brink 10, 1947 KV Beverwijk, T (0251) 213 017, F (0251) 212 544, I  www.jssiemensma.nl

Dakopbouw

Dakkapellen

Speciaal

Kunststof Kozijnen

Plat dak opbouw

Gevelbekleding

Al ruim 25 jaar ervaringAl ruim 25 jaar ervaring

Al ruim 30 jaar ervaringAl ruim 30 jaar ervaring

Brink 10, 1947 KV Beverwijk, T (0251) 213 017, F (0251) 212 544, I  www.jssiemensma.nl

Dakopbouw

Dakkapellen

Speciaal

Kunststof Kozijnen

Plat dak opbouw

Gevelbekleding

Al ruim 25 jaar ervaringAl ruim 25 jaar ervaring

Brink 10, 1947 KV Beverwijk, T (0251) 213 017, F (0251) 212 544, I  www.jssiemensma.nl

Dakopbouw

Dakkapellen

Speciaal

Kunststof Kozijnen

Plat dak opbouw

Gevelbekleding

Al ruim 25 jaar ervaringAl ruim 25 jaar ervaring

Al ruim 30 jaar ervaringAl ruim 30 jaar ervaring

Brink 10, 1947 KV Beverwijk, T (0251) 213 017, F (0251) 212 544, I  www.jssiemensma.nl

Dakopbouw

Dakkapellen

Speciaal

Kunststof Kozijnen

Plat dak opbouw

Gevelbekleding

Al ruim 25 jaar ervaringAl ruim 25 jaar ervaring

Brink 10, 1947 KV Beverwijk, T (0251) 213 017, F (0251) 212 544, I  www.jssiemensma.nl

Dakopbouw

Dakkapellen

Speciaal

Kunststof Kozijnen

Plat dak opbouw

Gevelbekleding

Al ruim 25 jaar ervaringAl ruim 25 jaar ervaring

Al ruim 30 jaar ervaringAl ruim 30 jaar ervaring

Brink 10, 1947 KV Beverwijk, T (0251) 213 017, F (0251) 212 544, I  www.jssiemensma.nl

Dakopbouw

Dakkapellen

Speciaal

Kunststof Kozijnen

Plat dak opbouw

Gevelbekleding

Al ruim 25 jaar ervaringAl ruim 25 jaar ervaring

Brink 10, 1947 KV Beverwijk, T (0251) 213 017, F (0251) 212 544, I  www.jssiemensma.nl

Dakopbouw

Dakkapellen

Speciaal

Kunststof Kozijnen

Plat dak opbouw

Gevelbekleding

Al ruim 25 jaar ervaringAl ruim 25 jaar ervaring

Al ruim 30 jaar ervaringAl ruim 30 jaar ervaring

Al ruim 31 jaar is JS Siemensma bv te Beverwijk 
gespecialiseerd in het leveren en het plaatsen van 
kozijnen (kunststof en hout), traditioneel gebouwde 
dakkapellen en alle andere werkzaamheden op en 
rond de gevel.

RUIM 31 JAAR EVARING!
Brink 10, 1947 KV Beverwijk
Tel: 0251-213017 Fax: 0251-212544 
www.jssiemensma.nl



Welke kleur voor je meubel?
Oude meubels opknappen is weer helemaal 
van deze tijd. Met een beetje handigheid to-
ver je je oude meubels of leuke afdankertjes, 
die je ergens goedkoop op de kop kunt tik-
ken, om in ware pronkstukken die zo weer ja-
ren mee kunnen. Want ga maar eens naar een 
winkel voor een salontafel, je betaalt er zo een 
vermogen voor. Als je weet hoe je oude meu-
bels moet opknappen, kan je in een paar uur 
een meubelstuk een volledige transformatie 
geven. In dit artikel helpen we je al een eind 
op weg.

Houten meubel stap voor stap behandelen
Een houten meubel is een prachtige blikvan-
ger in een interieur. Toch kan na verloop van 
tijd de glorie van het houten meubelstuk af-
nemen. Je kunt dan eenvoudig je houten 
meubel zijn glans teruggeven door de vol-
gende stappen te doorlopen.
Waarmee is het meubel behandeld?
Het opknappen van houten meubels heeft 
vaak veel waarde. Daarom wordt het hier stap 
voor stap beschreven. Vooraf is het belangrijk 
om te weten waarmee het hout is behandeld. 
Doe dit door een druppeltje terpentine aan te 
brengen op het meubel. Wanneer het drup-
peltje het hout blank maakt, betekent dat dat 
je meubel behandeld is met een olie- of wa-
slaag. Alle andere gevallen betreft lak, vernis 
of politier.

Meubels behandelen: Stap 1 – Oude lagen 
verwijderen
– Haal alle sloten en ijzeren plaatjes weg van 

het meubel.
– Een oude waslaag verwijder je met een 

staalborstel.
– Wasbenzine verwijder je met wasremover.
– Verwijder oude lak met een afbijtend mid-

del en een kwast. Wacht vervolgens een tijd-
je totdat je de oude laag eraf kunt krabben 
met een krabber of mesje.

– Verwijder een laklaag met een schuurmachi-
ne wanneer de laag te hardnekkig is.

– Zorg dat je meegaat met de nerf van het 
hout.

Meubels behandelen: Stap 2 – Reinigen
– Zodra de oude lagen zijn verwijderd, kun je 

het hout reinigen met water en ammonia of 
aceton (bij eiken, noten, mahonie en beu-
ken).

– Let op dat je niet te veel water gebruikt bij 
het reinigen!

Meubels behandelen: Stap 3 – Meubel in de 
was zetten
– Breng met een zachte borstel of doek de was 

aan.
– Gebruik hierbij ronddraaiende bewegingen.
– Bij kwetsbaar hout is het nodig meerdere la-

gen aan te brengen.

Meubels behandelen: Stap 4 – Nabehande-
ling in was zetten
– Laat het meubel een nacht lang drogen.
– Wrijf vervolgens het meubel schoon met 

een zachte doek.

Meubels behandelen: Stap 5 – Meubel in 
olie zetten
– Je kunt een houten meubel ook opknappen 

met een oliebeurt; gebruik hiervoor teak- of 
lijnolie.

– Breng de olie aan op een doek en volg de 
nerven van het hout.

– Je kunt de olie laag afwerken met een lak-
laag zodat het meubel beter bestand is te-
gen krassen.

Meubel een antiek-e� ect geven
Antieke meubels zijn charmant en kunnen 
ware eyecatchers zijn in je interieur. Nadeel 
van zo’n antiek stuk is natuurlijk de prijs. Maar 
als je de techniek weet, kun je zowel oude als 
nieuwe meubels voordelig een antieke look 
geven.

Je meubels een antieke look geven
Vale kleuren, butsen, verf die afgebladderd is; 

veel mensen zien dit als een toevoeging aan 
het uiterlijk van het meubel. Zeker als je houdt 
van brocante en antiek. De lagen lak, was en 
verf zorgen dat het meubel een eigen karakter 
krijgt, zo komt het meubelstuk tot leven. Veel 
meer karakter dan een nieuw geverfd meubel.  

Verf doorschuren
Maar hoe krijg je die bijzondere look? Een 
veelgebruikte manier is diverse kleuren verf 
aan te brengen en de lagen verf te schuren. 
Dit is niet al te ingewikkeld en het zorgt voor 
een prachtig meubel. Je kunt dit op verschil-
lende manieren toepassen: ruig maar ook 
subtiel. Dit is vaak afhankelijk van de grootte 
van het meubel. Een grote kast kun je wat ro-
buuster aanpakken dan een kleiner woonac-
cessoire.

Welke kleur voor je meubel?
Welke kleur ga je toepassen? Ga je voor stan-
daard op wit op donkere ondergrond. Veel-
gebruikt (en erg mooi in een landelijk interi-
eur). Maar er zijn natuurlijk meer kleurcombi-
naties mogelijk. Bijvoorbeeld meer ver� agen 
(en kleuren) over elkaar heen, zo krijg je een 
e� ect van een meubel met meerdere ver� a-
gen. Als je verf gaat doorschuren kun je het 
beste een matte verf gebruiken, bijvoorbeeld 
krijtverf is hier prima voor geschikt.

Zelf je meubel een oude look geven
Met verschillende verftechnieken kun je je ou-
de meubels een mooie make-over geven. Dus 
pak dat oude kastje uit de schuur en ga aan 
de slag met deze uitleg waarin stap voor stap 
wordt uitgelegd hoe je die mooie verweerde 
look krijgt.

Al met een klein beetje witte verf geef je een 
oud meubel een prachtige brocante ‘look’. 
Nog leuker is het als je ook de prachtige uit-
straling ven een oude waslaag en verweerde 
ver� aag kan simuleren. Dit is prima te realise-
ren met diverse verftechnieken.

Meubels antiek maken met kaarsvet
Kaarsvet blijkt ideaal om je meubels een an-
tieke look te geven. Het kaarsvet zorgt er na-
melijk voor dat de eerste laag niet goed hecht. 
Zo kun je het meubel op een eenvoudige ma-
nier van ‘antieke’ accenten voorzien. Wrijf het 
meubel in met druppels kaarsvet op de plek-
ken waar je wilt gaan schuren.
Wat heb je nodig?
– Kwasten (geschikt voor acrylverf )
– Donkergekleurde verf voor de basislaag
– Kaarsvet
– Verf voor de toplaag (bijvoorbeeld krijtverf )
– Schuurpapier

Meubels voorbereiden
Begin bij het begin: bereid je meubels voor. 
Controleer of een oude waslaag aantreft op 

het meubel. Met een wasverwijderaar of staal-
wol is deze oude waslaag goed te verwijderen. 
Maak daarna het meubel goed droog (eventu-
eel kun je het nog met een ontvettingsmid-
del behandelen). Vervolgen ga je het meu-
bel goed opschuren. Belangrijk is om voorna-
melijk in de nerfrichting te schuren. Het hout 
moet bovendien stofvrij zijn wanneer je gaat 
verven.

Stap 1; Zorg dat je meubelstuk opgeschuurd 
en (boen)was- en vetvrij is.
Stap 2; Oude meubels bevatten in veel geval-
len diverse ver� agen. Dit zorgt ervoor dat er 
verschillende kleuren verf door de slijtplek-
ken komen. Gebruik twee donkere kleuren 
(bijvoorbeeld groen en bruin) als basislaag. 
Breng de kleuren niet over elkaar aan. Geef 
vervolgens het geheel goed de tijd om te dro-
gen.
Stap 3; Op de donkere basislaag breng je 
kaarsvet aan, daar waar je de slijtplekken wilt 
hebben. Dit doe je met een goede kwaliteit 
dinerkaars. Zorg dat je niet te recht, te rond of 
teveel � guurtjes ‘tekent’. Bedenk je van te vo-
ren waar bij jarenlang intensief gebruik daad-
werkelijk slijtplekken zouden kunnen ont-
staan. Want de slijtplekken moeten wel net 
echt lijken.
Stap 4; Maak nu de toplaag met de lichte 
(krijt)verf en laat deze drogen. Deze laag mag 
nonchalant met een kwast aangebracht wor-
den voor het rustieke e� ect. Breng naar wens 
eventueel nog een tweede lichte laag aan.
Stap 5; Als laatste ga je de plekken doorschu-
ren waar eerder het kaarsvet is aangebracht. 
Doordat het vet de verf (op waterbasis) af-
stoot, kun je heel gemakkelijk en gecontro-
leerd slijtplekken maken. Schuur altijd met de 
nerf mee. En klaar is het verweerde meubel-
stuk!

Al met een klein beetje witte verf geef je een 
oud meubel een prachtige brocante ‘look’. 
Nog leuker is het als je ook de prachtige uit-
straling ven een oude waslaag en verweerde 
ver� aag kan simuleren. Dit is prima te realise-
ren met diverse verftechnieken.

Hoe weet je wanneer nieuwe verf ‘pakt’ op 
oude verf?
Neem een stukje plakband, plak het op de 
verf en trek het er in een ruk weer af. Als de 
verf aan het stukje plakband blijft hangen, is 
de ver� aag slecht en zul je helaas de oude 
ver� aag moeten verwijderen. Oud verfwerk 
dat er nog wel goed uitziet, hoef je er niet af 
te krabben, maar je moet het wel schuren en 
ontvetten.

Hier vind je meer verftips:
- Verftips
- Aan de slag met verf
- Hoe verven lukt en leuk is!- Soorten verf: de 
mogelijkheden op een rij

Hier vind je tips!
Ben je je interieur zat? Je kan je interieur een nieuwe look geven door je oude meubels op te knappen.                       Lees hier handige tips over oude meubels opknappen.

meubelsJe een hele nieuwe lookgeven?

Meubels opknappen met krijtverf
Een makkelijke manier om je oude meubels 
op te knappen, is om ze opnieuw te verven. 
En dat is makkelijker dan je denkt. Met een lik-
je krijtverf heb je binnen de kortste keren een 
compleet nieuw meubel. We leggen hier alles 
uit wat je moet weten om met het verven van 
je meubels vandaag nog aan de slag te gaan 
om je keukenkastjes, kledingkasten, boeken-
kasten, stoelen, tafels en andere meubels een 
grondige opknapbeurt te geven.

Krijtverf
Krijtverf bestaat al heel lang, maar de laat-
ste jaren is het weer helemaal in. Geen won-
der, want het is eenvoudig om te verwerken 
en krijtverf heeft een schitterende, zachte uit-
straling. Om gebruikte meubels te restylen, 
is krijtverf een handig product om te gebrui-
ken. Het geeft een mooie matte uitstraling en 
je kunt er verschillende technieken mee uit-
voeren. Doorschuren gaat met krijtverf ook 
gemakkelijker dan met glansverf en laat ook 
geen krasjes achter.
Krijtverf is op waterbasis en blijft poreus waar-
door de ondergrond niet wordt afgesloten. 
Maar is toch goed dekkend om het meubel 
van een nieuwe uitstraling te voorzien.

Voordelen
– Veegvast
– Is te reinigen
– Makkelijk te verwerken
– Ruikt niet
– Op elke ondergrond toepasbaar
– Kan verdund worden
– Milieuvriendelijk
– Zowel buiten als binnen toepasbaar

Beschermen
Oppervlaktes die veel te duren zullen hebben, 
die geverfd zijn met krijtverf, kun je met boen-
was een goede bescherming geven. Maar ook 
een vernis is prima bescherming.

Het verschil is dat een boenwas fuseert met 
krijtverf en er natuurlijker uitziet. Gebruik je 
een vernis, dan komt er een laagje over het 

krijtverf heen wat dan toch net even een an-
dere uitstraling geeft.

Abbondanza krijtverf
Abbondanza krijtverf is milieuvriendelijk, 
ademend, vochtregulerend en is verkrijgbaar 
in 170 verschillende kleuren. Een krijtver� aag 
is enigszins poreus en sluit de muren niet af. 
En dat is goed voor het klimaat in huis. Omdat 
er vochttransport mogelijk is, zal de verf niet 
snel bladderen. Bladderen ontstaat namelijk 
als het vocht onder de ver� aag niet weg kan. 
Abbondanza krijtverf is op waterbasis, reuk-
arm en sneldrogend.

Abbondanza krijtverf kan binnen en buiten 
worden aangebracht op vrijwel alle onder-
gronden, zoals onbewerkt of geverfd hout, 
steen, terracotta, (behang)papier, stucwerk, 
muren, etc. Oude verf- of laklagen hoeven er 
niet altijd af. Gewoon goed ontvetten en dof 
schuren is bijna altijd voldoende.

Annie Sloan Chalk Paint
Annie Sloan ontwikkelde haar beroemde 
Chalk Paint omdat ze de behoefte had aan 
een veelzijdige verf, met toepassingen als ‘li-
mewash’ to e� ect van oude geschilderde 
meubels. Verder had ze een goede selectie 
van kleuren nodig, die zo nodig door de ge-
bruiker verder kan worden uitgebreid. Deze 
verf is zeer makkelijk in het gebruik, omdat er 
niet geschuurd en gegrond hoeft te worden, 
kunnen mensen direct creatief bezig zijn. Ver-
der kun je gemakkelijk van gedachten veran-
deren, want de verf is makkelijk overschilder-
baar, zelfs nadat een waslaag is aangebracht.

Antiekwas
Antiekwas zorgt voor een doorleefd karakter 
op de ver� agen van je meubel. Welke tint an-
tiekwas past het beste bij jou? Donker zorgt 
voor een roomwitte kleur bij witte meubels en 
maakt felle kleuren minder fel. 

White wash
Ook die fraaie, gebleekte look voor jouw meu-
bels, vloeren of accessoires? Dat kan met be-
hulp van whitewash verf. Dankzij white-
wash krijgt het houten oppervlak een kal-
kachtige, witte uitstraling. De originele on-
dergrond blijft altijd wat doorschijnen en zo 
zorgt whitewash verf iedere keer weer voor 
een unieke, eigen en stoere uitstraling. Afhan-
kelijk van de ondergrond zal je voor een be-
ter dekkende afwerking gaan: bij meer noes-
ten en een karakteristiek patroon kun je be-
ter een lichte dekking kiezen, anders voor een 
wat vollere dekking.

Het craqueleren van meubels
Om te zorgen voor een craqueleere� ecct van 
meubels, kun je dit e� ect twee soorten lak ge-
bruiken. Deze hebben verschillende droogtij-
den. 

Geef je meubels een gebleekt kalke� ect
Een landelije e� ect van grenen of eikenhout 
met een brocante look of witte waas.

Whitewash
Met whitewash zorg dat je je meubel een ge-
bleekte uitstraling heeft. De houtnerf blijft 
hierbij zichtbaar. Met whitewash blijft de 
kleur van de ondergrond altijd blijft door-
schijnen. Een donkere houtsoort zal een an-
der e� ect geven dan een lichte houtsoort.

Kalkwas
Ga je voor kalkwas? Dan krijgt je meubel een 
lichte, luchtige kleur. Een zeer geschikte hout-
soort voor kalkwas is eikenhout. Kalkwas kan 
niet gebruikt worden bij houtsoorten met een 
meer dichte structuur. Dat komt omdat de 
kalkwas zich hierbij niet kan hechten.

Kalkpasta
Bij kalkpasta moet je denken aan een product 
dat waterverdunbaar is om gebeitst of onbe-
handeld hout te kalken. Ook kalkpast is niet 
geschikt voor hout met een dichte structuur 

of hard hout.

Verdunde krijtverf
Werken met verdunde witte krijtverf is een 
snelle manier om te whitewashen. Een ander 
voordeel hiervan is dat je veel mogelijkheden 
hebt om het eindresultaat te beïnvloeden, bij-
voorbeeld door langer of korter te laten intrk-
ken of meerdere lagen aan te brengen.

Witte verniswas
De voordelen van vernis, maar de karaktervol-
le uitstraling van was: watergedragen vernis-
was wit. Verniswas beschermt (en kleurt) al-
le houtsoorten. Het is bovendien watervast, 

duurzame, vlekbestendig en hittebestendig. 
Bovendien hoef je verniswas niet af te werken.

Ook kun je oude meubels opknappen door 
ze bijvoorbeeld te betegelen. Lees hier meer 
over het verfraaien van meubels met moza-
iektegels.

Lees hier meer over in het boek ‘Krijtverf & 
kalkwas - geef je meubels een tweede leven’, 
van Christel van Bragt. Interieurstyliste Chris-
tel van Bragt geeft in dit boek volop prakti-
sche informatie en inspiratie voor het werken 
met krijtverf, kalkwas en colourwax.
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– Je kunt een houten meubel ook opknappen 

met een oliebeurt; gebruik hiervoor teak- of 
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nerven van het hout.

– Je kunt de olie laag afwerken met een lak-
laag zodat het meubel beter bestand is te-
gen krassen.

Meubel een antiek-e� ect geven
Antieke meubels zijn charmant en kunnen 
ware eyecatchers zijn in je interieur. Nadeel 
van zo’n antiek stuk is natuurlijk de prijs. Maar 
als je de techniek weet, kun je zowel oude als 
nieuwe meubels voordelig een antieke look 
geven.

Je meubels een antieke look geven
Vale kleuren, butsen, verf die afgebladderd is; 

veel mensen zien dit als een toevoeging aan 
het uiterlijk van het meubel. Zeker als je houdt 
van brocante en antiek. De lagen lak, was en 
verf zorgen dat het meubel een eigen karakter 
krijgt, zo komt het meubelstuk tot leven. Veel 
meer karakter dan een nieuw geverfd meubel.  

Verf doorschuren
Maar hoe krijg je die bijzondere look? Een 
veelgebruikte manier is diverse kleuren verf 
aan te brengen en de lagen verf te schuren. 
Dit is niet al te ingewikkeld en het zorgt voor 
een prachtig meubel. Je kunt dit op verschil-
lende manieren toepassen: ruig maar ook 
subtiel. Dit is vaak afhankelijk van de grootte 
van het meubel. Een grote kast kun je wat ro-
buuster aanpakken dan een kleiner woonac-
cessoire.

Welke kleur voor je meubel?
Welke kleur ga je toepassen? Ga je voor stan-
daard op wit op donkere ondergrond. Veel-
gebruikt (en erg mooi in een landelijk interi-
eur). Maar er zijn natuurlijk meer kleurcombi-
naties mogelijk. Bijvoorbeeld meer ver� agen 
(en kleuren) over elkaar heen, zo krijg je een 
e� ect van een meubel met meerdere ver� a-
gen. Als je verf gaat doorschuren kun je het 
beste een matte verf gebruiken, bijvoorbeeld 
krijtverf is hier prima voor geschikt.

Zelf je meubel een oude look geven
Met verschillende verftechnieken kun je je ou-
de meubels een mooie make-over geven. Dus 
pak dat oude kastje uit de schuur en ga aan 
de slag met deze uitleg waarin stap voor stap 
wordt uitgelegd hoe je die mooie verweerde 
look krijgt.

Al met een klein beetje witte verf geef je een 
oud meubel een prachtige brocante ‘look’. 
Nog leuker is het als je ook de prachtige uit-
straling ven een oude waslaag en verweerde 
ver� aag kan simuleren. Dit is prima te realise-
ren met diverse verftechnieken.

Meubels antiek maken met kaarsvet
Kaarsvet blijkt ideaal om je meubels een an-
tieke look te geven. Het kaarsvet zorgt er na-
melijk voor dat de eerste laag niet goed hecht. 
Zo kun je het meubel op een eenvoudige ma-
nier van ‘antieke’ accenten voorzien. Wrijf het 
meubel in met druppels kaarsvet op de plek-
ken waar je wilt gaan schuren.
Wat heb je nodig?
– Kwasten (geschikt voor acrylverf )
– Donkergekleurde verf voor de basislaag
– Kaarsvet
– Verf voor de toplaag (bijvoorbeeld krijtverf )
– Schuurpapier

Meubels voorbereiden
Begin bij het begin: bereid je meubels voor. 
Controleer of een oude waslaag aantreft op 

het meubel. Met een wasverwijderaar of staal-
wol is deze oude waslaag goed te verwijderen. 
Maak daarna het meubel goed droog (eventu-
eel kun je het nog met een ontvettingsmid-
del behandelen). Vervolgen ga je het meu-
bel goed opschuren. Belangrijk is om voorna-
melijk in de nerfrichting te schuren. Het hout 
moet bovendien stofvrij zijn wanneer je gaat 
verven.

Stap 1; Zorg dat je meubelstuk opgeschuurd 
en (boen)was- en vetvrij is.
Stap 2; Oude meubels bevatten in veel geval-
len diverse ver� agen. Dit zorgt ervoor dat er 
verschillende kleuren verf door de slijtplek-
ken komen. Gebruik twee donkere kleuren 
(bijvoorbeeld groen en bruin) als basislaag. 
Breng de kleuren niet over elkaar aan. Geef 
vervolgens het geheel goed de tijd om te dro-
gen.
Stap 3; Op de donkere basislaag breng je 
kaarsvet aan, daar waar je de slijtplekken wilt 
hebben. Dit doe je met een goede kwaliteit 
dinerkaars. Zorg dat je niet te recht, te rond of 
teveel � guurtjes ‘tekent’. Bedenk je van te vo-
ren waar bij jarenlang intensief gebruik daad-
werkelijk slijtplekken zouden kunnen ont-
staan. Want de slijtplekken moeten wel net 
echt lijken.
Stap 4; Maak nu de toplaag met de lichte 
(krijt)verf en laat deze drogen. Deze laag mag 
nonchalant met een kwast aangebracht wor-
den voor het rustieke e� ect. Breng naar wens 
eventueel nog een tweede lichte laag aan.
Stap 5; Als laatste ga je de plekken doorschu-
ren waar eerder het kaarsvet is aangebracht. 
Doordat het vet de verf (op waterbasis) af-
stoot, kun je heel gemakkelijk en gecontro-
leerd slijtplekken maken. Schuur altijd met de 
nerf mee. En klaar is het verweerde meubel-
stuk!

Al met een klein beetje witte verf geef je een 
oud meubel een prachtige brocante ‘look’. 
Nog leuker is het als je ook de prachtige uit-
straling ven een oude waslaag en verweerde 
ver� aag kan simuleren. Dit is prima te realise-
ren met diverse verftechnieken.

Hoe weet je wanneer nieuwe verf ‘pakt’ op 
oude verf?
Neem een stukje plakband, plak het op de 
verf en trek het er in een ruk weer af. Als de 
verf aan het stukje plakband blijft hangen, is 
de ver� aag slecht en zul je helaas de oude 
ver� aag moeten verwijderen. Oud verfwerk 
dat er nog wel goed uitziet, hoef je er niet af 
te krabben, maar je moet het wel schuren en 
ontvetten.

Hier vind je meer verftips:
- Verftips
- Aan de slag met verf
- Hoe verven lukt en leuk is!- Soorten verf: de 
mogelijkheden op een rij

Hier vind je tips!
Ben je je interieur zat? Je kan je interieur een nieuwe look geven door je oude meubels op te knappen.                       Lees hier handige tips over oude meubels opknappen.

meubelsJe een hele nieuwe lookgeven?

Meubels opknappen met krijtverf
Een makkelijke manier om je oude meubels 
op te knappen, is om ze opnieuw te verven. 
En dat is makkelijker dan je denkt. Met een lik-
je krijtverf heb je binnen de kortste keren een 
compleet nieuw meubel. We leggen hier alles 
uit wat je moet weten om met het verven van 
je meubels vandaag nog aan de slag te gaan 
om je keukenkastjes, kledingkasten, boeken-
kasten, stoelen, tafels en andere meubels een 
grondige opknapbeurt te geven.

Krijtverf
Krijtverf bestaat al heel lang, maar de laat-
ste jaren is het weer helemaal in. Geen won-
der, want het is eenvoudig om te verwerken 
en krijtverf heeft een schitterende, zachte uit-
straling. Om gebruikte meubels te restylen, 
is krijtverf een handig product om te gebrui-
ken. Het geeft een mooie matte uitstraling en 
je kunt er verschillende technieken mee uit-
voeren. Doorschuren gaat met krijtverf ook 
gemakkelijker dan met glansverf en laat ook 
geen krasjes achter.
Krijtverf is op waterbasis en blijft poreus waar-
door de ondergrond niet wordt afgesloten. 
Maar is toch goed dekkend om het meubel 
van een nieuwe uitstraling te voorzien.

Voordelen
– Veegvast
– Is te reinigen
– Makkelijk te verwerken
– Ruikt niet
– Op elke ondergrond toepasbaar
– Kan verdund worden
– Milieuvriendelijk
– Zowel buiten als binnen toepasbaar

Beschermen
Oppervlaktes die veel te duren zullen hebben, 
die geverfd zijn met krijtverf, kun je met boen-
was een goede bescherming geven. Maar ook 
een vernis is prima bescherming.

Het verschil is dat een boenwas fuseert met 
krijtverf en er natuurlijker uitziet. Gebruik je 
een vernis, dan komt er een laagje over het 

krijtverf heen wat dan toch net even een an-
dere uitstraling geeft.

Abbondanza krijtverf
Abbondanza krijtverf is milieuvriendelijk, 
ademend, vochtregulerend en is verkrijgbaar 
in 170 verschillende kleuren. Een krijtver� aag 
is enigszins poreus en sluit de muren niet af. 
En dat is goed voor het klimaat in huis. Omdat 
er vochttransport mogelijk is, zal de verf niet 
snel bladderen. Bladderen ontstaat namelijk 
als het vocht onder de ver� aag niet weg kan. 
Abbondanza krijtverf is op waterbasis, reuk-
arm en sneldrogend.

Abbondanza krijtverf kan binnen en buiten 
worden aangebracht op vrijwel alle onder-
gronden, zoals onbewerkt of geverfd hout, 
steen, terracotta, (behang)papier, stucwerk, 
muren, etc. Oude verf- of laklagen hoeven er 
niet altijd af. Gewoon goed ontvetten en dof 
schuren is bijna altijd voldoende.

Annie Sloan Chalk Paint
Annie Sloan ontwikkelde haar beroemde 
Chalk Paint omdat ze de behoefte had aan 
een veelzijdige verf, met toepassingen als ‘li-
mewash’ to e� ect van oude geschilderde 
meubels. Verder had ze een goede selectie 
van kleuren nodig, die zo nodig door de ge-
bruiker verder kan worden uitgebreid. Deze 
verf is zeer makkelijk in het gebruik, omdat er 
niet geschuurd en gegrond hoeft te worden, 
kunnen mensen direct creatief bezig zijn. Ver-
der kun je gemakkelijk van gedachten veran-
deren, want de verf is makkelijk overschilder-
baar, zelfs nadat een waslaag is aangebracht.

Antiekwas
Antiekwas zorgt voor een doorleefd karakter 
op de ver� agen van je meubel. Welke tint an-
tiekwas past het beste bij jou? Donker zorgt 
voor een roomwitte kleur bij witte meubels en 
maakt felle kleuren minder fel. 

White wash
Ook die fraaie, gebleekte look voor jouw meu-
bels, vloeren of accessoires? Dat kan met be-
hulp van whitewash verf. Dankzij white-
wash krijgt het houten oppervlak een kal-
kachtige, witte uitstraling. De originele on-
dergrond blijft altijd wat doorschijnen en zo 
zorgt whitewash verf iedere keer weer voor 
een unieke, eigen en stoere uitstraling. Afhan-
kelijk van de ondergrond zal je voor een be-
ter dekkende afwerking gaan: bij meer noes-
ten en een karakteristiek patroon kun je be-
ter een lichte dekking kiezen, anders voor een 
wat vollere dekking.

Het craqueleren van meubels
Om te zorgen voor een craqueleere� ecct van 
meubels, kun je dit e� ect twee soorten lak ge-
bruiken. Deze hebben verschillende droogtij-
den. 

Geef je meubels een gebleekt kalke� ect
Een landelije e� ect van grenen of eikenhout 
met een brocante look of witte waas.

Whitewash
Met whitewash zorg dat je je meubel een ge-
bleekte uitstraling heeft. De houtnerf blijft 
hierbij zichtbaar. Met whitewash blijft de 
kleur van de ondergrond altijd blijft door-
schijnen. Een donkere houtsoort zal een an-
der e� ect geven dan een lichte houtsoort.

Kalkwas
Ga je voor kalkwas? Dan krijgt je meubel een 
lichte, luchtige kleur. Een zeer geschikte hout-
soort voor kalkwas is eikenhout. Kalkwas kan 
niet gebruikt worden bij houtsoorten met een 
meer dichte structuur. Dat komt omdat de 
kalkwas zich hierbij niet kan hechten.

Kalkpasta
Bij kalkpasta moet je denken aan een product 
dat waterverdunbaar is om gebeitst of onbe-
handeld hout te kalken. Ook kalkpast is niet 
geschikt voor hout met een dichte structuur 

of hard hout.

Verdunde krijtverf
Werken met verdunde witte krijtverf is een 
snelle manier om te whitewashen. Een ander 
voordeel hiervan is dat je veel mogelijkheden 
hebt om het eindresultaat te beïnvloeden, bij-
voorbeeld door langer of korter te laten intrk-
ken of meerdere lagen aan te brengen.

Witte verniswas
De voordelen van vernis, maar de karaktervol-
le uitstraling van was: watergedragen vernis-
was wit. Verniswas beschermt (en kleurt) al-
le houtsoorten. Het is bovendien watervast, 

duurzame, vlekbestendig en hittebestendig. 
Bovendien hoef je verniswas niet af te werken.

Ook kun je oude meubels opknappen door 
ze bijvoorbeeld te betegelen. Lees hier meer 
over het verfraaien van meubels met moza-
iektegels.

Lees hier meer over in het boek ‘Krijtverf & 
kalkwas - geef je meubels een tweede leven’, 
van Christel van Bragt. Interieurstyliste Chris-
tel van Bragt geeft in dit boek volop prakti-
sche informatie en inspiratie voor het werken 
met krijtverf, kalkwas en colourwax.



HET HAARLEMSE MOLENHUISJE wordt de eerste aardgasvrije 
woning Nul op de Meter (NOM) met een Energie Prestatie Garantie (EPG) van de Huizen-
aanpak. De molenaarswoning in de Schoterveense Polder is eigendom van de gemeen-
te Haarlem en heeft de afgelopen drie jaar leeggestaan. Omwonenden maakten zich zor-
gen over het behoud van de molen. Hoewel deze goed onderhouden wordt door de Mole-
naarsvereniging, trekt het ook publiek dat daar niets te zoeken heeft. Het huisje zelf is een 
historisch pand en is toe aan een � inke opknapbeurt. Op maandag 12 februari is begon-
nen met de sloop van de houten bijgebouwen. Het huis wordt gerenoveerd en vanuit de 
binnenkant geïsoleerd. DRZM is de uitvoerende aannemer. De verwachting is dat de werk-
zaamheden eind april zijn afgerond.

Molenhuisje 
aardgasvrijeeerste

woning in Haarlem
De huurder zal de woning met enige regelmaat open-
stellen voor geïnteresseerden. Woningeigenaren die zelf 
met hun woning aan de slag willen, maar wel wat hulp 
kunnen gebruiken, kunnen terecht bij de Huizenaanpak 
voor deskundig advies. 

Foto’s: Kim Nooij - Synergos Communicatie

Kennis delen op
bedrijvendag 

De regiogemeenten uit IJmond en Zuid-Kennemerland organiseerden op 21 februari een bedrijven-
dag in het Rabobank IJmond Stadion in Velsen-Zuid. Ze deden dit in samenwerking met de Huizen-
aanpak. Om klimaatneutraal te worden, moeten er vanaf 2020 jaarlijks 3.000 woningen energieneu-
traal gerenoveerd worden. Daarbij  is alle hulp hard nodig: van bouwers, installateurs, isolatiebedrij-
ven, adviseurs en toeleveranciers.

Samen met diverse opleidings- en trainingsin-
stituten is een regionaal programma ontwik-
keld voor MKB-bedrijven die zich extra wil-
len bekwamen in duurzaamheidsmaatrege-
len voor het realiseren van energiebesparing 
bij bestaande bouw. Frans Zegwaart en André 
Brasser van de Huizenaanpak gaven  uitleg 

over het programma en de manier waarop be-
drijven kunnen deelnemen. Medewerkers van 
de Huizenaanpak deelden de ervaringen die 
in het afgelopen jaar zijn opgedaan met ener-
gieneutraal renoveren, Nul-op-de-meter-con-
cepten en onderliggende rekenmethoden en 
praktijkvoorbeelden. 

Interesse in deelname? Stuur een mailtje aan info@huizenaanpak.nl

Westerwerf 2, Uitgeest (NH)  tel. 0251-31 91 01
www.tonscholten.nl

De complete collectie 
vtwonen baden en tegels 

vind je bij ons.

Onbetwist 
dé vloeren- en badkamer

specialist!

Alle autosleutels
direct leverbaar

DE SLEUTELKONING
Dorpsstraat 58 - Castricum - tel. 0251-652524 www.desleutelkoning.nl

Alle autosleutels
direct leverbaar

DE SLEUTELKONING

Alle autosleutels
direct leverbaar

DE SLEUTELKONING

Alle autosleutels
direct leverbaar

DE SLEUTELKONING

• Wij maken alle autosleutels
• Reparati e van uw oude autosleutel
• Autosleutels met afstandsbediening
• Goedkoop en snel!! 

Alle soorten naamplaten en deurbeslag

Het adres 
voor uw 

veiligheid!

 Bezoek ons aan de Dorpsstraat 58 in Castricum!



Bouw of 
Dan is deze 

verbouwplannen?
woonbeurs echt een must!

Door het jaar heen zijn er heel wat woonbeurzen in Nederland, maar een van de meest complete beurzen is toch wel Beurs Eigen Huis in de Jaarbeurs. Het is al jaren onze 
favoriete beurs omdat dit dé place to be is om de nieuwste woontrends te spotten, inspiratie op te doen en advies in te winnen als je bezig bent met het (ver)bouwen of 
inrichten van je woning. Benieuwd wat je kunt verwachten? Lees dan deze vijf redenen waarom wij een bezoek aan Beurs Eigen Huis zeker de moeite waard vinden. 

1. Alle informatie onder één centraal dak
Beurs Eigen Huis biedt echt alles om je droom-
huis te realiseren. Drie dagen lang presente-
ren meer dan 200 exposanten hun nieuwste 
producten en plannen. Wil je bijvoorbeeld in-
formatie over het aanvragen van een bouw-
vergunning, het plaatsen van een dakkapel, 
of ben je op zoek naar een nieuwe badkamer? 
Dan ben je hier op het juiste adres. Je vindt hier 
architecten, aannemers, � nancieel adviseurs 
maar bijvoorbeeld ook energie-experts. Je ziet 
op deze beurs niet alleen de grote woonmer-
ken, juist ook minder bekende merken en de-
signers showen hun nieuwste ontwerpen en 
producten. Zo zagen wij vorig jaar een zeer 
bijzondere afzuigkap die nu in onze keuken 
hangt. 

2. Laagdrempelig interieur- en tuinadvies
Op veel beurzen vind je óf interieurideeën, óf 
bouwadvies, óf tuintrends, maar op deze beurs 
vind je dit allemaal! Je wandelt hier van het 
ene droomhuis vol woontrends naar het ande-
re. Vorig jaar spraken mijn man en ik met een 
aantal stylisten en lieten we een lichtplan ma-
ken voor onze nieuwe woonkamer, om vervol-
gens door te lopen naar het tuingedeelte, waar 
we ideeën opdeden en in gesprek raakten met 
hoveniers en een tuinarchitect over het wel of 
niet bouwen van een veranda. Er is bovendien 

ook een Keuken & Badkamer Plein. En iedereen 
staat écht klaar om al je vragen te beantwoor-
den. Tip: heb je al tekeningen van je (ver)bouw-
plannen? Neem deze dan mee, zo kunnen ver-
schillende specialisten je voorzien van concre-
te tips en adviezen.

3. Meet the experts 
Gedurende drie dagen is er een sprekerspodi-
um met zeer interessante sprekers die vertel-
len over uiteenlopende onderwerpen die er 
echt toe doen als je bouw of verbouwplannen 
hebt. Elke dag kun je kiezen uit een groot aan-
tal sprekers zoals juristen, � nancieel adviseurs 
of experts die iets kunnen vertellen over duur-
zaam wonen of tuintrends. Deze sprekers zijn 
volgens ons een toegevoegde waarde voor 
de beurs omdat je in korte tijd alle informatie 
krijgt die je nodig hebt, maar waarvan je zelf ei-
genlijk niet weet dat je het moet weten. 

4. Introductie van diverse 
duurzame ontwikkelingen
Als je op dit moment gaat bouwen of verbou-
wen dan kun je er haast niet omheen: de duur-
zame ontwikkelingen in de bouw. Wij vinden 
het ook belangrijk om alles zo ‘groen’ moge-
lijk aan te pakken, maar soms zien we door al 
de groene bomen het bos niet meer. Beurs Ei-
gen Huis helpt bij het maken van de juiste keu-

zes. Naast duurzaam advies en inspiratie vind je op de 
beurs ook de allernieuwste praktische ontwikkelin-
gen zoals zonnepanelen, energiezuinige klimaat-
systemen, warmtepompen en de nieuwste isola-
tie- en ventilatieproducten. 

5. Kinderopvang!
Het klinkt misschien een beetje � auw, maar 
wat wij ook echt waarderen bij deze beurs is 
het gezellige kinderknutselplein; kinderen van 
3 tot 13 jaar mogen daar lekker twee uur knut-
selen onder begeleiding. Papa en mama kunnen 
zo heerlijk zelf even rustig een gesprek voeren of 
naar een spreker luisteren.  

Wij zijn echt heel positief over deze beurs. De sfeer is goed, 
de stands zijn allemaal goed verzorgd en prachtig ingericht en 
er is lekkere ko�  e, maar voora l het feit dat zoveel experts se-
rieus de tijd voor je nemen, vinden wij uniek. Vorig jaar ver-
bouwden wij onze woonkamer en keuken en dit jaar is on-
ze badkamer aan de beurt, dus wij zijn weer van de partij 
in de Jaarbeurs! Nieuwsgierig geworden en denk je, die 
beurs wil ik ook wel eens bezoeken? Dat kan in maart! 

Datum Beurs Eigen Huis :  9 - 11 maart 2018
Openingstijden : 10:00-17:00 uur
Locatie: Jaarbeurs Utrecht 
Entreeprijzen: € 17,50  p.p.
Voorverkoop: € 14,00  via 
www.realiseerjedroomhuis.nl  

ITG BOUW BV 
Staat al meer dan 25 jaar borg 
voor een gedegen advies!

WIJ ZIJN ÙW BOUW-
GARANT AANNEMER:
-  Zorgeloze realisaties
-  Creatieve bouwteampartner
-  Particulier en zakelijk
-  Bouwen
-  Verbouwen
-  Aanpassen
-  Klein- en grootwerk
-  Heldere offertes en 
 aanneemsommen

www.itgijmuiden.nl  | T. 0255-52 77 44  | info@itgijmuiden.nl

Zekerheid
BouwGarantmet

EEN VERBOUWING of het laten bouwen van uw droomhuis is geweldig. Maar 
ook spannend en intensief. Het kiezen van een bouwbedrijf dat bij u en uw opdracht past, is 
dan ook cruciaal. Maar hoe herken je een betrouwbaar bouwbedrijf dat met u meedenkt en 
kennis van zaken heeft? Stichting BouwGarant helpt u daarbij.

BouwGarant is het grootste keurmerk in de bouw met 1425 aangesloten bouwbedrijven. Alle deel-
nemers beschikken over de juiste papieren zoals het Aannemersdiploma en aansprakelijkheids-
verzekeringen. Ook werken zij volgens vaste processen zodat u zeker weet dat alle afspraken goed 
worden vastgelegd, van o� erte tot en met de oplevering. Kortom, u heeft de zekerheid dat u met 
een bouwbedrijf in zee gaat die zijn zaakjes op orde heeft.

Nog meer zekerheid? 
Dan kunt u kiezen om 
garantie af te sluiten. 
Daar kan een beroep op 
worden gedaan mocht 
uw bouwbedrijf fail-
liet gaan of gebreken 
na oplevering niet wor-
den opgelost. Steeds va-
ker stellen � nanciële in-
stellingen deze (verze-
kerde) garantie als voor-
waarde bij het afslui-
ten van een hypotheek. 
Voor de nieuwbouwga-
rantie beschikt Bouw-
Garant over het keur-
merk van Stichting Ga-
rantieWoning.

BouwGarant heeft een 
servicedesk waar u te-
recht kunt voor advies 
en vragen. Alle deelne-
mers van BouwGarant 
zijn aangesloten bij de 
geschillencommissie. 

Kiest u voor BouwGa-
rant, dan kiest u voor 
kwaliteit en zekerheid.
Meer informatie vindt u 
op www.bouwgarant.nl.

zo heerlijk zelf even rustig een gesprek voeren of 

Wij zijn echt heel positief over deze beurs. De sfeer is goed, 
de stands zijn allemaal goed verzorgd en prachtig ingericht en 
er is lekkere ko�  e, maar voora l het feit dat zoveel experts se-
rieus de tijd voor je nemen, vinden wij uniek. Vorig jaar ver-
bouwden wij onze woonkamer en keuken en dit jaar is on-
ze badkamer aan de beurt, dus wij zijn weer van de partij 
in de Jaarbeurs! Nieuwsgierig geworden en denk je, die 
beurs wil ik ook wel eens bezoeken? Dat kan in maart! 

Mail & Win
WIJ MOGEN 5 VRIJKAARTEN 

WEGGEVEN VOOR 2 PERSONEN 
T.W.V. €17,50 PER PERSOON.

STUUR EEN MAIL MET JE MOTIVATIE 
NAAR verkoop@wonen.nl



Routekaart naar 
klimaatneutraal in 2030 
en aardgasvrij in 2040

Haarlem
gasvrijerwordt steeds

In 2017 zette Haarlem een handtekening onder de Green Deal ‘Aardgasvrije wijken’. Dit is een af-
spraak met het Rijk, dertig andere gemeenten, netwerkbeheerders en de twaalf provinciën. Doel van 
deze Green Deal is om kennis te delen, onduidelijkheden over wetgeving weg te nemen en inwoners 
te betrekken bij de veranderingen. Met de campagne ‘Haarlem steeds gasvrijer’ wil de gemeente in-
woners van Haarlem op de hoogte brengen van de veranderingen en behoeden voor het doen van 
aardgas-gerelateerde investeringen. Ook wil de gemeente de inwoners informeren en inspireren over 
initiatieven die bijdragen aan aardgasvrijer wonen.

Werk aan de winkel
Op de website van De Groene Mug zegt wet-
houder Cora-Yfke Sikkema: “Onze ambitie is 
hoog; we blijven streven naar klimaatneutraal 

Foto’s: Bibi Veth

Routekaart naar 
klimaatneutraal in 2030 
en aardgasvrij in 2040en aardgasvrij in 2040

in 2030 en kiezen nu ook voor aardgasvrij in 
2040. Er is werk aan de winkel, en met de rou-
tekaart in de hand kunnen we aan de slag.”

Wijken al aan de slag
In het Ramplaankwartier is de stichting DE 
Ramplaan samen met de gemeente en de 
TU Delft gestart met een project om de wijk 
aardgasvrij te maken: SpaarGas. Het project 
voert een haalbaarheidsonderzoek uit en on-
derzoekt welke aardgas-alternatieven inte-
ressant zijn voor de wijk, het liefst met lagere 
maandlasten en meer comfort in huis. Aan de 
andere kant van de stad, in Schalkwijk, wordt 
een open warmtenet ontwikkeld, waar meer 
dan 6.000 woningen op aangesloten kunnen 
worden. 

De gemeente onderzoekt of - en waar - een 
diepe warmtebron geslagen kan worden. Een 
eerste stap is het regelen van een proefboring 
samen met het Rijk. De buurtcoöperatie Ga-
renkokerskwartier heeft samen met de Hui-
zenaanpak het buurtonderhoudsplan ‘Buur-

man & Buurvrouw’ ontwikkeld. Het buurton-
derhoudsplan gaat uit van goedkopere aan-
schaf van bijvoorbeeld (hybride) warmte-
pompen door gezamenlijke inkoop en onder-
houd.
 
Arjan krijgt energie van zonnepanelen
‘Haarlem wordt steeds gasvrijer’ laat zien dat 
heel Haarlem voor de uitdaging staat van een 
toekomst zonder gas. Dat kan natuurlijk niet 
in één keer geregeld worden. Haarlemmers 
kunnen zelf ook veel doen, zoals anders gaan 
koken, het huis verwarmen met een warmte-
pomp of het huis beter isoleren. 

Melissa kiest voor vloerverwarming, Arjan 
krijgt energie van zonnepanelen. Zo doet de 
hele stad mee, want alleen samen zijn we een 
gastvrije én een gasvrije stad!

Deze afbeelding 
is onderdeel van 
de routekaart 
waarmee de 
gemeente laat 
zien hoe 
Haarlem in 
2040 aardgas-
vrij wil zijn.

Úw timmerfabriek 
in de regio

Castricummerwerf 77, 1901 RV  CASTRICUM 
Tel. 0251-672126 

E-mail: info@timmerfabriekvanderloos.nl
www.timmerfabriekvanderloos.nl

- Houten kozijnen, ramen, deuren. 

- Ook monumentale kozijnen.

- Glas in alle soorten en maten.

- Sierlijsten, architraven, gootlijsten. 

- Allerlei profileringen zijn mogelijk. 

- Voor particulieren en aannemers. • ELEKTROTECHNIEK • CAMERA & BEVEILIGING 
• INFRAROOD VERWARMING • DOMOTICA



energie

dak!
Doe het op andermans

Er zijn maar weinig huishoudens die met 
zonnepanelen op hun dak genoeg elektriciteit 
kunnen opwekken om te voldoen aan hun eigen 
vraag. De meeste mensen hebben simpelweg geen 
geschikt dak of – bijvoorbeeld bij een huurwoning 
– hebben een andere reden om niet zomaar te 
investeren in eigen zonnepanelen. Dankzij een 
handige regeling is het sinds een paar jaar 
heel aantrekkelijk om dan toch je eigen 
stroom op te wekken. Gewoon, op een 
groot dak in de buurt.

Zelf

Doe het op andermans
opwekken?

Postcoderoos
De mogelijkheid om energie op te 
wekken op andermans dak is vastge-
legd in de zogeheten ‘postcoderoos-
regeling’. Deze stelt je in staat om 
mee te doen aan een collectief zon-
nestroomdak in jouw postcodege-
bied - of aangrenzend – en zo als-
nog je eigen groene stroom te 
produceren. De terugverdien-
tijd is vergelijkbaar met zon-
nepanelen op eigen dak, maar 
dan zonder al het gedoe.

In Haarlem – koploper op dit ge-
bied - zijn inmiddels al 5 collec-
tieve zonnestroomdaken gereali-
seerd waardoor zo’n 400 huishou-
dens hun energie duurzaam kun-
nen opwekken. Met het dak van 
het Nova College – dat ruimte biedt voor 
meer dan 500 panelen – komen hier nog 
zo’n 50 gezinnen bij.
Het idee slaat zo goed aan dat een speciaal 
projectbureau – Kennemer Energie – de op-
dracht heeft om ervoor te zorgen dat op ter-
mijn zo’n 10.000 huishoudens in Haarlem en 
omstreken op deze manier hun eigen groe-
ne stroom gaan produceren.

Nieuw dak in Velsen
Ook in Velsen komen steeds meer collectie-
ve zonnedaken. De Kleine Verhuizer en Co-
operatie Energiek Velsen hebben elkaar de 
hand geschud. De zonnepanelen zullen ge-

plaatst worden op het dak van de Kleine Ver-
huizer in IJmuiden. Ondersteund door Ken-
nemer Energie willen zij 248 panelen installe-
ren. De inwoners en bedrijven van IJmuiden en 
Santpoort kunnen een eigen deel van het zon-
nedak kopen, waarmee ze hun huis of bedrijf 
van energie kunnen voorzien. 

Positieve energie
Ook voor gebouweigenaren zijn er voordelen. 
Bedrijven of organisaties die zonnedaken aan-
leggen zien dit als een goede manier om de 
band met de buurt te versterken. Bovendien 
verduurzamen ze tegelijkertijd hun vastgoed, 
zonder hiervoor torenhoge kosten te hoeven 
maken. En in ruil voor het ter beschikking stel-

len van het dak krijgen ze koste-
loos een aantal panelen waarmee 
hun eigen energierekening ook om-
laag gaat. 

Meer weten of zelf een collectief zonne-
stroomdak ontwikkelen? Kijk op kenneme-
renergie.nl. Wel graag zonnepanelen op het ei-
gen dak? Doe dan mee met collectieve inkoopac-
tie zonnepanelen van De Huizenaanpak. Door de 
gezamenlijke inkoop worden de panelen van hoog-
waardige kwaliteit aangeboden tegen een scherpere 
prijs. Al 685 mensen hebben zich ingeschreven. 

Meer informatie: https://huizenaanpak.nl/groepsaankoop-zonnepanelen
of bel 085-222 04 20

✓ Voor al uw stoffeerwerk
✓ Showroom vol meubel-, gordijn- en tapijtstalen
✓ Gespecialiseerd in leer

Geopend maandag t/m vrijdag van 8.00-17.00 uur, donderdagavond op afspraak.

Hoorne 8a  1911 BE Uitgeest

Tel. 0251 - 31 72 70

www.meubelstoffeerderijdijkstra.nl

Uitgeest
DIJKSTRA

Hoorne 8a, tel. 0251 - 31 72 70
www.stoffeerderij-dijkstra.nl

Worden wij 
uw makelaar?

DA COSTALAAN 1, 1985 AJ DRIEHUIS
TELEFOON: 0255-533 350 • DRIEHUIS @ SBGROEP.NL 
WWW.SBMAKELAARS.NL

DANIËLLE SMIT IS 
BEËDIGD NVM MAKELAAR

Het ervaren team
Daniëlle Smit, Mardy Schouten en Lyda Arisz

staan te popelen om uw woning van een nieuwe eigenaar 
te voorzien. Onze specialisatie is wonen in Velsen!
Verkoop, aankoop en taxaties.

Bel 0255-533 350, kom langs aan de Da Costalaan 1
of kijk op www.sbmakelaars.nl
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Het ervaren team
Daniëlle Smit, Mardy Schouten en Lyda Arisz

staan te popelen om uw woning van een nieuwe eigenaar 
te voorzien. Onze specialisatie is wonen in Velsen!
Verkoop, aankoop en taxaties.

Bel 0255-533 350, kom langs aan de Da Costalaan 1
of kijk op www.sbmakelaars.nl

Bij elke verkoopopdracht gratis de 
glazenwasser en een bos bloemen 

voor een optimale verkooppresentatie!



www.gordijnateliervenice.nl
Kennemerlaan 77A, IJmuiden, tel. 0255-577366 of 06-34633154

• De beste kwaliteit voor een eerlijke prijs
• Advies op maat, inmeten en ophangen
• Ruime collectie, snelle levering en eigen atelier
• Hét adres voor vermaak- en verstelwerk

ONZE PRODUCTEN:
• Gordijnen • Vouwgordijnen• Raamdecoratie

Vloeren: - Laminaat - PVC klik/plak 
- Tapijt (trappen) - Vinyl

Lunchbon t.w.v. €40,-

bij besteding boven de €500,-

Ruim 20 jaar

ervaring

Gordijnenatlier, Woning & Projectstoffering




