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• De flatscreen die uit
het plafond komt
zakken, het
Delfts blauwe mozaïek
in de badkamer en de
prachtig gestuukte
plafonds, over alles is
nagedacht.

Stucprofessional
wint prijs
• Zelfs een bouwkundige had er
een hard hoofd in en raadde de
koop van het huis af.
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VROUWEN
GEVEN BESTE
KLUSTIPS

Van bouwval tot paleis
door MARTINE DE VENTE

Van onze redactie Woonkrant
NIEUWEGEIN – Voor de beste en meest praktische klustips moet je bij vrouwen zijn. Dat heeft de
campagne Women at Work, van bouwmarkt Hornbach, wel aangetoond. De creativiteit en praktische instelling van vrouwelijke klussers zijn sinds
de lancering van die campagne duidelijk boven komen drijven. Onlangs deelden zij met andere vrouwen klustips waar een doorsneekerel niet op zou
komen.

DELFT – Anderhalf jaar lang, iedere dag, ging stukadoor Michael Schuller
na het werk aan de slag in zijn nieuwe huis in Delft. In z’n eentje of met zijn
vader Hans, ook stukadoor. Het huis veranderde van een bouwval in een paleisje voor hem en zijn vriendin Laura. Hij won zelfs dé stukadoorsprijs voor
zijn badkamer en plafond.
Die uurtjes maakte Michael na het werk, iedere
dag tot in de kleine uurtjes, om iedere ochtend
om kwart over zes weer
bij zijn vader in de bus te
stappen naar klanten. De
zaterdagen werkte hij
ook, tot een uur of drie à
vier. Hij deed alles. Niet
alleen het dak, maar bijvoorbeeld ook de aanleg
van de elektriciteit, die
hij af en toe liet beoordelen door een bevriende
elektricien.
De zondagen waren om
uit te rusten. Niet dat Laura het dan leuk vond dat
haar vriend een dagje
voor zichzelf had.
„Als het aan haar had
gelegen, dan had-ie
de zondagen ook nog
doorgewerkt”,
schampert
vader
Hans. „Ik ben nou
eenmaal erg ongeduldig”, excuseert de
jonge blonde vrienAls je de laatste jaren regelmatig
door Berber Govaars din van Michael zich.
bent verhuisd, zoals ik, dan draag je
Michael: „Dan had ze
over het algemeen weinig ballast aan
weer iets moois gekocht
onnodige troep in je huis mee. Met elke verhuisdoos gaat
en dan kon ze niet wachnamelijk de stofkam er nog eens doorheen, en niet alleen
ten om te zien hoe het in
bij het inpakken, maar ook bij het uitpakken.
ons nieuwe huis stond.”
machine waren ooit van
Ik kan van alles zonder
Laura en Michael houmijn overleden vader. En
problemen weggooien,
den namelijk van mooie
dan hebben we nog het
maar waar ik vanaf moet
spulletjes. Het is bijvoorgereedschap dat mijn echtblijven is de voorraad gebeeld te zien aan de vergenoot het huwelijk in
reedschap. En dan te belichting: boven de tafel
bracht. Maar het ligt er
denken dat mijn ega twee
een kroonluchter van Mulinkerhanden heeft en ikzelf voornamelijk nutteloos te
rano en in het verlaagde
wezen. Kennelijk komt dat
ook geen held ben met
plafond als sterrenhemel
vaker voor, want niet zelbetonboor of ijzerzaag.
ingebouwde ledlampjes.
den blijken kunstenaars en
Toch hebben we het alleZe houden ook van gadontwerpers zich uit te leven
maal in huis. Want de
gets en daar zit het hele
schroevendraaiers en boor- op gereedschap.
huis vol mee. Het grappigste
snufje is de flatscreen in de
slaapkamer die na een druk op
de afstandbediening uit het
Scheppen tot je
plafond komt zakken. Afgekeeen ons weegt
ken van een dressoir op de
Woonbeurs, waar het scherm
Deze schep wil ik wel in de
naar boven kwam. Het was een
kamer hebben staan! De Cakwestie van het mechaniek
nadese Cal Lane maakte een
omdraaien. Michael: „Zo’n
hele serie elegante objecten
kast is dan 1500 euro en het mevan oud gereedschap, zoals
chaniek bleek 200 euro te kosdeze schep, maar ook een
ten. Dat wil ik dan wel.”
kruiwagen werd helemaal tot
kant uitgesneden. Cal Lane
zoekt de tegenstelling tussen
Specialisme
stoer en fijn graag op. Dat is
Dat soort dingen bij elkaar
hier meer dan gelukt!
shoppen op internet is het specialisme van Laura. Ze vond
niet alleen het televisiemecha(Ger)eetschap
niek, maar ook de lederen deOké, dit is op het kitscherisignbank en niet te vergeten
ge af, maar voor wie een
het G’Rabbit peper-en-zoutbeetje goed is met hamer en
stel. En dan is er nog het superaambeeld is dit een goede
sonische hoekbad, uiteraard
manier om van je sleutels af
ook met afstandsbediening en
te komen. Maak er gewoon
ingebouwde stereo-installatie.
eetgerei van. Het AmeriHet moest met een kraan door
kaanse bedrijf Wrenchware
het dak de badkamer in getamaakte er een niche van. Het
keld worden.
setje bestaat ook in
Maar het neusje van de zalm
kindermaat en is
is uiteraard het stukadoorsonline te bewerk. Het is zelfs prijswinnend
Penny
stellen.
stukadoorswerk. Vader en zoon
Wise
Schuller werden voor het zogenaamde stucco in de badkamer
Amerikanen
en het imposante ornamentenbetalen vooral
plafond in de woonkamer bemet plastic of
kroond met de Gouden Branpapiergeld. De
der Spaan (Brander is een merk
penny’s die je
pleister, MdV), de tweejaarlijkverzamelt belanse prijs voor het beste vakwerk.
den meestal in
Voor het plafond bedacht
een grote pot.
Michael dat de ornamenten uit
Stacey Lee Webeen Delfts huis mooi van toeber besloot er
passing zouden zijn. Vader en
wat anders
zoon Schuller hebben mallen
mee te doen
van originele ornamenten uit
Meet
en maakte
oude huizen die ze ook in nieuer,
onder
de tijd
were woningen kunnen aanmeer, gereedbrengen. Het stucco in de badschap van. Ze
De Griekkamer riep zelfs oh’s en ah’s op
ziet de serie als
se Alexandros
bij de juryleden. Het was niet
een soort kruiStasinopoulos
alleen perfect aangebracht,
sing tussen de
bedacht dit klokje
maar het feit dat de wand uit
wereld van de
dat sterk doet denken
de badkamer doorloopt naar
witte boorden en
aan een meetlint. Ora, zoals
de aangrenzende slaapkamer –
die van de arbeihet uurwerk heet, geeft niet alleen
die met die flatscreen – vondersklasse. Het
de tijd, maar ook de datum. De
den ze een bijzonderheid.
resultaat is gemeetlinten zijn onderling verbonDelft komt bovendien ook tereedschap waar je
den en werken mechanisch. Jamrug in de Delfts blauwe muur
een gesprek over
mer genoeg is Ora alleen nog een
waarvoor ze scherven opkochkan voeren.
concept en nog niet in productie.
ten bij de Porseleyne Fles en

Michael Schuller (28) werd
verliefd op een huis in de
Delftse Ruivenstraat. „Een
leuke buurt, een schattig huisje”, zegt hijzelf. Ieder ander
zag in de woning een bouwval.
Zijn moeder Ingrid: „Ik zei je
bent gek. Het was heel vies en
heel slecht. De afvoer van de
badkamer was aangesloten op
de afwatering van de dakgoot,
om maar wat te noemen. En oh
ja, er moest ook een nieuw dak
op.”
Vriendin Laura Kool (20) zag
het huis voor het eerst toen de
bouwkundige van Eigen Huis

de staat van de woning kwam
opnemen. Die zei ook: „Ik zou
het niet doen.” Zij had echter
het volste vertrouwen in haar
vriend. Ook vader Hans Schuller zag het zitten. „Zoiets kun
je alleen maar doen als je in het
wereldje zit.” Hij hielp zijn
zoon met het dak en met het
stukadoorswerk. Vader en
zoon hebben een in restauratiewerk gespecialiseerd stukadoorsbedrijf. Ze hebben ooit
berekend dat de verbouwing
van het huis 155.000 euro aan
materiaal en 100.000 euro aan
uren gekost zou hebben.

Gereedschap
om naar te

KIJKEN

Interieur

„Als hij aan het werk
gaat, dan ga ik weg”
als een grof mozaïek verwerkten in de muur.
Het is bijna perfect. Wat dat
betreft zijn vader en zoon
Schuller aan elkaar gewaagd.
Ze kunnen lezen en schrijven
met elkaar. „Ze kunnen alleen
sámen werken. Voor de rest
doet toch niemand het goed genoeg”, typeert moeder Ingrid.
Nu de kinderen het huis uit
zijn – Hans hielp ook bij zijn
dochter – heeft Ingrid hem
weer voor haarzelf. „Hij krijgt
twee weken van me en dan
mag hij bij ons boven aan de
slag.”
Ingrid zelf gaat dan shoppen, of bij iemand koffiedrin-

ken. „Als hij thuis aan de slag
gaat, dan moet ik eruit”, zegt ze
lachend. Herkenbaar voor
haar schoondochter, die tij-

Bouw of verbouwplannen?
Kies voor zekerheid. Kijk op bouwgarant.nl
voor een aannemer bij u in de buurt en
vraag direct het gratis VerBOUWblad aan.

U bouwt zeker met BouwGarant

dens het werken eigenlijk ook
overal van moet afblijven. Michael: „Dan wilde ze tussendoor opruimen en legde ze alles weer ergens anders neer.
Moest ik weer een halfuur zoeken of bellen.”
„Wij zijn voor het lampen
indraaien en de handgreepjes”, zegt Laura. Toch is ze
apetrots op haar vriend. „Ik
ben hartstikke jong. Ik had
niet durven dromen dat we
zo’n huisje konden krijgen.”
Michael is ook niet bang dat
hij zich nu gaat vervelen. Vader en zoon hebben een showroom en daaronder is een
brug. Daar sleutelen ze aan
BMW’s. „Wij zijn mannen
met hobby’s”, zo zegt Hans.
En zo’n verbouwing? Michael
zou het zo weer doen. „Maar
dan op een vrije kavel, steen
voor steen.”

• Ondanks
dat ze
voor
gek
werden
versleten,
hebben
Laura
en
Michael
toch
doorgezet.

„De meest opvallende klustip is de oplossing om van deuken in
vers hout af te komen”,
vertelt Michel van
Slingerland, marketingmanager bij Hornbach.
„Gewoon het hout natmaken en er met een
strijkbout overheen
gaan. De deuk schijnt
er volgens de vrouw in
kwestie dan zo uit te
floepen. Drogen, schuren en klaar. Een kind
kan de was doen!”
Wat veel van de tips
gemeen hebben, is dat
ze met behulp van simpele, alledaagse voorwerpen zijn uit te voeren. „In de eenvoud
toont zich de meester,
blijkt maar weer”,
aldus Van Slingerland.
Uit de berg tips die hij
voorbij heeft zien komen, wil hij nog enkele
opvallende foefjes voor
het voetlicht brengen.
„Verfvlekken op tegels
wegkrabben met een
verlopen bankpas. Een
oude plastic tas om de
verfbak spannen en
daar de verf op gieten.
Vogelzaad in muurverf
mengen, zodat je eventuele gaatjes dicht. Oud
behang verwijderen
door het eerst nat te
maken met afwasmiddel. En krijg je een
schroef lastig ergens

ingedraaid, rol de
schroef door een beetje
zachte boter en het
klusje is snel geklaard.
Zo kan ik nog wel even
doorgaan.”
De campagne Women at Work kwam
niet uit de lucht vallen.
Uit onderzoek van de
bouwmarktketen, eerder dat jaar, bleek dat
steeds meer Nederlandse vrouwen zelf de
hamer ter hand nemen.
Maar volgens één op de
vier vrouwen was het
wel hard nodig dat
bouwmarkten zich wat
vrouwvriendelijker
zouden opstellen. „En
daarmee bedoelen ze
niet dat er bloemetjesgereedschap en roze
werkhandschoenen aan
het assortiment toegevoegd moeten worden”, benadrukt Van
Slingerland, „maar dat
ze als volwaardige klussers worden beschouwd. De échte
klusvrouw gebruikt het
échte materiaal. En zij
maakt projecten af, hoe
groot die soms ook zijn.
Van het leggen van
tapijt en betegelen van
vloeren tot het stuken
van muren. Daarom
hebben wij de afgelopen maanden een ode
gebracht aan die klusvrouw.”

• Geen bloemetjes gereedschap voor de echte klusvrouw.
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Merkkeukens direct uit Duitsland!
Uniek in Europa: complete wooncomposities van topkeukens, eet- en
woonkamers met de exclusieve collecties van Rolf Benz en Machalke (bij Küchenland)
BEL VOOR EEN AFSPRAAK ZODAT
WIJ RUIM DE TIJD VOOR U HEBBEN.

RUIM 110 JAAR
ERVARING

van de toonaangevende Duitse keuken-

NEEM UW BOUWTEKENING MEE.

NEDERLANDSTALIGE
MEDEWERKERS

merken. Kom langs en doe inspiratie op

ONZE 70 DUITSE MONTEURS, ALLEMAAL VAKBEKWAME
MEUBELMAKERS, GARANDEREN EEN EERSTE KLAS MONTAGE,
ZONDER ERGERNIS!

Bij ons vindt u de nieuwste collecties

voor uw eigen droomkeuken. De ultieme
keukenbelevenis op ruim 10.000 m2!

geautoriseerd

machalke

®

dealer

Hauptstraße 14-16
Nordhorn-Centrum/Duitsland
Tel. 0049-5921-80480
info@ekelhoff.de

www.ekelhoff.de

geautoriseerd

dealer

Bentheimer Straße 259
Nordhorn / Duitsland
Tel. 0049-5921-80210
kuechenland@ ekelhoff.de

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.

