
Frisse lucht voor frisse start
Veel mensen klagen 
dagelijks over de veel te 
doge lucht. Dit heeft als 
gevolg een schrale huid, 
gesprongen lippen, bran-
derige ogen en, vooral 
bij kinderen, problemen 
met de luchtwegen. Met 
de Airwasher behoren 
deze problemen tot het 
verleden.

Het Duitse Venta Luftwä-
scher GmbH is uitvinder van 
de Airwasher, het eerste en 
enige apparaat dat de lucht 
bevochtigt en gelijktijdig 
reinigt volgens de methode 
van koude verdamping. 
Dochteronderneming Venta 
Benelux B.V. is dit jaar twin-
tig jaar actief in de Benelux 
en zorgt voor de distributie.

Functie van de Airwasher 
Bij koude verdamping 
wordt de lucht in het appa-
raat langs een stapel lamel-
len gevoerd. De aanwezige 
luchtverontreiniging wordt 
op een bevochtigde opper-
vlakte geblazen en blijft dan 
op deze oppervlakte plak-
ken. Doordat de lamelrollen 
draaien wordt de verontrei-
niging eraf gewassen en zakt 
vervolgens naar de bodem. 
De ingevoerde lucht neemt 
automatisch de juiste lucht-
vochtigheid aan en verlaat 
gereinigd het apparaat. 
De noodzaak van bevoch-
tigen wordt door heel veel 
mensen zwaar onderschat. 
Alles droogt langzaam uit. 
Vooral in de winterperiode 

is de relatieve luchtvochtig-
heid in de meeste ruimtes 
te laag. Als de verwarming 
brandt gaat het vochtgehalte 
naar beneden. Met vaak een 
droge huid, branderige ogen 
en problemen aan de lucht-
wegen tot gevolg. Daarnaast 
kunnen bijvoorbeeld ook 
houten vloeren en kostbare 
meubelen gaan scheuren.
De Airwasher is een nood-
zakelijk apparaat in moder-
ne woningen. Deze zijn vaak 
zo goed geïsoleerd dat er 
geen natuurlijke luchtcircu-
latie aanwezig is, terwijl ook 
vloerverwarming ervoor 
zorgt dat alles langzaam be-
gint uit te drogen.
Eenvoud, hoge kwaliteit 
en gebruiksgemak zijn de 
succesfactoren van de Air-
washer. Met een maximum 
verbruik van 8 Watt aan 
stroom is het apparaat bij-
zonder energiearm. Boven-
dien is het praktisch geluid-
loos en zijn er geen filters 
nodig. Niet zo raar dus dat 
de Airwasher al in meer dan 

100.000 huishoudens en kan-
toorruimtes zijn werk doet. 
De Venta Airwasher wordt 
verkocht via Expert, Ha-
rense Smid, Micro Electro, 
Media Markt en een groot 
aantal parketzaken en 
overige elektronicazaken. 
Sinds kort ook via de web-
site www.venta.nl. 

Jubileumactie
Venta heeft door de jonge 
Nederlandse kunstenaar 
Michael Burgers een aantal 
Airwashers exclusief laten 
beschilderen, om het jubi-
leum te vieren. Met de aan-
koop van een Airwasher in 
december, januari en febru-
ari kunnen klanten één van 
de drie design Airwashers 
winnen. De uitslag wordt 
medio maart 2015 bekend 
gemaakt. Het aankoopbedrag 
van de drie prijswinnaars 
wordt door Venta aan een 
goed doel geschonken. Dit 
doel wordt gekozen door de 
deelnemers en aan het eind 
van de actie bekendgemaakt. 

Vooral bij kinderen zorgt droge lucht in huis vaak voor luchtweg-
problemen.

 
Woensdag  19 november 2014 heeft de  

Commissaris van de Koning in de provincie  
Zuid-Holland, de heer drs. J. Smit, het predicaat 

BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING 
H O F L E V E R A N C I E R 

uitgereikt aan CASTELEIJN bakker, Industrieweg 
15 in Krimpen aan den IJssel. Samen met de                                                             
burgemeester, mevrouw L. M. Huizer, heeft hij 
het bijbehorende wapenschild onthuld. 

Gerrit en Jeanette Casteleijn en de medewerkers 
zijn er trots op dat het bedrijf deze onderschei-
ding heeft gekregen: al ruim 125 jaar produceert 
ons bedrijf ambachtelijke producten.    

Alle klanten die onze filialen bezoeken worden 
verwend! Bij besteding van €  15,- krijgt u een             
HOFLEVERANCIER-Schnitte (t.w.v. € 7,50)         
  Gratis! 
Aanbieding geldig van donderdag 27  – zaterdag 29 november 
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Papendrecht dames achter Oranje

v.v. PaPendrecht - Zaterdag 
22 november speelden onze 
oranje vrouwen een kwalifi-
catie wedstrijd tegen het na-
tionale elftal van Italië.  De 
meisjes – vrouwen afdeling 

van de VV Papendrecht, wa-
ren met ruim 90 personen 
aanwezig om het nationaal 
damesteam aan te moedi-
gen.
De wedstrijd werd gespeeld 

in het ADO stadion in Den 
Haag. Tezamen met 13.000 
andere bezoekers werd de 
wedstrijd bekeken. Met een 
1-1 resultaat heeft Oranje 
nog alle kansen!

Met ruim 90 mensen was de meiden - vrouwenafdeling van v.v. Papendrecht zaterdag aanwezig 
om het nationale dameselftal aan te moedigen.

Team van de week Zaterdag 
5 verloor van Pelikaan 10
v.v. PaPendrecht - In deze 
rubriek wordt een team van 
VV Papendrecht in de spot-
lights geplaatst.
Zaterdag 5 speelt in de re-
serve 5e klasse, na elke ge-
speelde wedstrijd verschijnt 
er een wedstrijdverslag van 
de hand van speler-leider 
Erwin Schuil. Deze versla-
gen zijn zeker de moeite 
waard om te lezen. In het 
kader van het team van de 
week vindt u het begin van 
het verslag van afgelopen 
weekend, tegen Pelikaan 10. 
Lees de rest op www.vvpa-
pendrecht.nl
“Goed gespeeld, als jullie zo 
blijven voetballen gaan jul-
lie echt nog wel punten pak-
ken!” krijg je dan na afloop 
van de wedstrijd bij het han-
denschudden te horen. Als 
een wat jongere Pelikaan-
verdediger, die 90 minuten 
zonder ook maar enig ach-
terliggend idee de bal naar 

voren heeft staan roeien, dat 
tegen je zegt; pijnlijker kan 
het werkelijk niet worden...
HetVijfde heeft dus deze 
week weer verloren; 3-1 dit 
keer. De wedstrijd wordt 
zonder warming-up begon-
nen met ReserveReserveRe-
serveReserveHans op doel. 
De vijfde keeper onder de lat 
dit seizoen die het niet eens 
heel onverdienstelijke doet. 
Een ‘Gerrit-van-Beveren-
achtige-redding’ voorkomt 
aanvankelijk nog een ach-
terstand, maar een voorzet 
die er zomaar inwaait zorgt 
toch nog voor de 1-0 achter-
stand. Waarna ReserveRe-
serveReserveReserveHans 
wel erg lang nodig heeft om 
uit het net te klauteren. Pe-
likaan wilde voor de zeker-
heid al de brandweer bellen. 
…… 

Lees het volledige op www.
vvpapendrecht.nl.



Zaterdag 5 heeft alweer verloren. Dit keer met 3-1 van Pelikaan 
10.

Ladies Night bij Shoeby
v.v. PaPendrecht - Speciaal 
voor alle vrouwelijke leden, 
vrijwilligers, de vrouwen/
vriendinnen/moeders/zus-
sen van leden en sponsoren, 
is samen met partner Shoe-
by Fashion Papendrecht de 
eerste VV Papendrecht La-
dies Night georganiseerd! 
Dinsdagavond 25 novem-
ber werden alle deelnemers 

door Shoeby Fashion warm 
ontvangen. Ook Wijnhuis 
de Paap, Thetjes Haarzaak 
uit Sliedrecht, Nagelstudio 
Diana Nedermeijer, Beauty 
Studio Jolanneke en Ori-
flame by Amber waren aan-
wezig. De dj én de korting 
van 20% op alle aankopen 
zorgde voor een gezellige en 
geslaagde avond.

Sint bezoekt Slobbengors
v.v. PaPendrecht - Sinter-
klaas en zijn Pieten zijn 
weer in het land. Elk jaar 
vereren ze de sportclub 
met een bezoek. Niet zo gek 
aangezien bij VV Papen-
drecht louter lieve kinderen 
voetballen. Ondanks het 
drukke programma van de 
goedheiligman wil hij graag 
tijd vrijmaken voor de F- en 

Mini-jeugd. 
Op vrijdagavond 28 novem-
ber zullen Sinterklaas en de 
Pieten naar het Slobbengors 
komen. De verwachting is 
dat de Sint rond 19.00 uur 
zal arriveren. Hij zal dan on-
getwijfeld welkom geheten 
worden door luid zingende 
kinderen. Rond 20.30 uur is 
het bezoek afgelopen.

Programma 
v.v. PaPendrecht - Het eer-
ste elftal heeft met de over-
winning op Botlek van 
afgelopen weekend, weer 
de stijgende lijn te pak-
ken. Aankomend weekend 
speelt het eerste de uitwed-
strijd tegen SC Amstelwijck. 
De club uit Dordrecht staat 
stevig in de middenmoot. 
Vorig seizoen pakte Papen-
drecht de titel in de derde 
klasse in deze wedstrijd en 
heeft dus goede herinnerin-
gen. De aftrap op sportpark 
Amstelwijk is om 14:00 uur. 
Het tweede elftal speelt de 
uitwedstrijd tegen Rijsoord 
2. De aftrap in Zwijndrecht 
op sportpark Rijsoord vindt 
om 12:30 plaats.  
De volgende elftallen spe-
len komend weekend thuis: 
8:45 Papendrecht MD1 – SC 
Emma MD1, 10:30 Papen-
drecht MC1 – SC Emma 
MC1, 12:30 Papendrecht 
VR1 –  SV Noordeloos 
VR1, 14:30 Papendrecht A1 
– Dubbeldam A1.
Het programma voor de ove-
rige elftallen is te vinden op 
www.vvpapendrecht.nl


