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Nalopen en nog
eens nalopen
Hoe je de verf ook aan-
brengt, je moet telkens
je werk blijven nalopen
op druipers. Met alle
rondingen en randjes is
de kans groot dat je
daar last van krijgt.
Spuiten doe je in meer-
dere dunne lagen die
heel snel drogen.

Buizen in de kleur
van de muur
Vergeet ook de verwar-
mingsbuizen niet
onder handen te
nemen. Die vallen min-
der op als je ze in de-
zelfde kleur schildert als
de wand. Werk buizen
altijd boven en onder af
met een rozet, zodat je
niet in een gat kijkt en
alles er strak afgewerkt
uitziet.

Ombouwen is
ook een optie
Een lelijke radiator kun
je ook ombouwen met
hout. Online vind je tal-
loze ideeën, ook mo-
derne. Nog een andere
optie is helemaal ver-
vangen. Dat is weinig
werk en ook gemakke-
lijk als je wat kluserva-
ring hebt. Kijk goed naar
de kosten van opknap-
pen versus vernieuwen.
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Lekker ongenuanceerd
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MAISON MARLOUS
Van asbak tot zitzak

Waarin Marlous een lans
breekt voor gepensio-
neerde kringloopvrijwilli-
gers. Ze zijn zo lekker
recht voor z’n raap.

K ringlopen worden
veelal bemand en ge-
rund door gepensio-

neerde vrijwilligers. Ik vind
dat leuke mensen. Gepensi-
oneerde vrijwilligers nemen
namelijk, net als kinderen
en zwangere vrouwen, íets
minder snel een blad voor
de mond. Dat van die zwan-
gere vrouwen weet ik trou-
wens dankzij een zeer be-
perkt onderzoekje dat ik on-
der zwangere vriendinnen
heb uitgevoerd. Waarbij ik
over de gehele linie conclu-
deerde dat ik vooral zelf –
waar ik normaal immer be-
leefd blijf – nu iets sneller
*kuch* ongenuanceerder
zeg wat ik vind. 

Dat van die kinderen is
natuurlijk wel algemeen be-
kend. Zo heeft ons kind haar
oma er recent op gewezen
dat ze ‘deuken in haar ge-
zicht’ heeft. 

Waaraan ze blij toe-
voegde: ‘Net als Bliksem!’
(Bliksem McQueen, haar
held uit de film Cars, is een

raceauto die volledig ge-
butst en gedeukt uit zijn al-
lereerste race komt). Daar
mag je het mee doen als lief-
hebbende oma.

Terug naar de gepensio-
neerde kringloopvrijwilli-
ger. Ze zijn recht voor z’n
raap over de spullen die ze
verkopen (‘Ach, neem die
lelijke lampenkap nu óók

mee, anders zitten wij er
weer mee’ of, als er iets
sneuvelt: ‘Laat maar liggen
hoor, die oude rommel!’) en
ze doen niet moeilijk over
het bepalen van de prijs van
een voorwerp. 

Dit gaat gepaard met een
prachtig, universeel ritueel
waarbij een klein stapje naar
achter wordt gedaan en het
voorwerp minzaam wordt
bekeken, waarop een prijs

volgt waarmee je altijd ak-
koord gaat omdat de kring-
loop die ze runnen over het
algemeen zaken verkoopt
voor het goede doel.

Snoeihard
Het állermooiste aspect van
deze doelgroep is echter
hun snoeiharde eerlijkheid
over hun collega’s. Dat gaat
over en weer en ik geloof
niet dat er iemand is die er
echt mee zit. (Dat hoop ik
tenminste.) 

Zo bracht ik een tijdje ge-
leden spullen naar de kring-
loop toe (jawel, dat gebeurt
ook). 

De dame die de spullen
van me aannam stond net
uitgebreid afscheid te ne-
men van een collega die op
vakantie ging. Na veel vij-
ven en zessen ging ze nu
dan écht weg, waarop ik zei:
‘Ja, je moet op een gegeven
moment gewoon gaan, an-
ders kom je nooit aan die
welverdiende vakantie toe.’
Waarop haar collega zei:
‘Nou, dat valt allemaal wel
mee hoor. Ze doet het minst
van ons allemaal.’

Dan kan je nog beter te
horen krijgen dat je deuken
in je gezicht hebt.

Neem die lelijke
lampenkap nu
ook mee, anders
zitten wij er 
weer mee

Productie, distributie en
afvalverwerking van
nieuwe producten
hebben niet al-
leen impact op
het klimaat, er
moeten ook
steeds
nieuwe grond-
stoffen voor
aangewend wor-
den zoals water, aard-
olie of hout. En dat is
zonde, toch?

� Zolder uitgemest? Gooi

die spullen niet weg, maar
breng ze naar de kringloop.

Veel kringlopen heb-
ben een ophaal-

dienst, indien je
zelf niet in de
gelegenheid
bent om de
spullen weg te

brengen. 

� Bedenk: uw oude en
gebruikte spullen dragen
bij aan een circulaire eco-
nomie van hergebruik in
plaats van het vernietigen

en steeds opnieuw produ-
ceren van producten.
Kortom, door spullen een
tweede leven te geven,
worden grondstoffen en
energie uitgespaard en 
wordt de afvalberg weer
een beetje verkleind. 
Met een kringloopbezoekje
doet u dus niet alleen uzelf,
maar ook het milieu een
groot plezier. 

Dus: have fun bij de vrijwilli-
gers, doe ze de groeten
van mij!

WAT DOEN WE ERMEE?

4.Doorzichtig
€23, Nomess
Copenhagen

5. Rood
€12,50, Authentics

6. Cactusgroen
€13,95, Zone Denmark


