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Uit de container gevist
Wat doe je als je met vier
uitgelaten vriendinnen
stuit op een zeecontainer
met de inventaris van een
bowlingbaan?
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ie stoel ziet er veelbelovend uit!’
‘Durf jij op die
container te klimmen?’
‘Nou, met mijn motoriek…
dan kan je beter nu alvast
een ambulance bellen’.
‘Zal ik het doen? Ik durf dat
wel, hoor’.
Het is vrijdagavond, nabij
middernacht. Ik ben net uit
eten geweest met vier
vriendinnen die ik heb leren
kennen via social media.
We hebben net een avond
bijgepraat, gediscussieerd,
geroddeld (we zijn geen heiligen) en onze mede-restaurantbezoekers geïrriteerd
met onze lachsalvo’s.
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We lopen door het uitgestorven stadscentrum richting onze auto’s als we een
zeecontainer met grof vuil
passeren. Over de rand
steekt een stoel die er behoorlijk veelbelovend uitziet. Blijkbaar is de lokale
bowlingbaan aan het ver-

bouwen (bowlen is vreselijk
1990, discobowlen
daarentegen is hartstikke
2017!). In deze gigantische
container ligt de hele uit
1970 stammende inboedel
klaar om weggevoerd te
worden. Doodzonde.
V. is klein van stuk, heeft
blond haar en blauwe ogen.
Achter die vriendelijke, toe-

time hangt ze over de rand
van de container. ‘O, er liggen gave krukjes in! Willen
jullie er een?’ Brave burger
als ik ben, twijfel ik eerst
nog. Mag dat wel, zomaar
spullen uit een container
halen? En hoe leggen we het
uit als we V. de EHBO opdragen?

Nageslacht

Brave burger als
ik ben, twijfel ik
nog. Mogen we
dit wel zomaar
doen?
gankelijke façade brandt
echter een temperament
waarop een Spaanse furie jaloers zou zijn.
Het verhaal waarin ze een
troep krakers haar huis uitjoeg (een heel goed, maar
zeer lang verhaal) had die
avond toevallig nog de revue gepasseerd.
Dus klimt V. zonder te
twijfelen op de container. Ik
houd mijn hart vast. In no

De rest maakt inmiddels foto’s. Het nageslacht kan dit
vast ook waarderen, al vermoed ik dat die dit pas te
zien krijgt als ze ouder en
wijzer en in ieder geval ver
voorbij de 21 is. V. trekt
moeiteloos een krukje uit de
container en klimt behendig
het smalle trapje af. Met
kruk. En, ook niet onbelangrijk, met al haar botten nog
aan elkaar.
Ik slaak een zucht van verlichting en lach. Heel hard.
Dit stukje stadscentrum is
gelukkig relatief onbewoond. Een narrige, uit zijn
slaap wakker gelachen omwonende heeft de politie
namelijk zó gebeld. Voor je
het weet ben je door de politie afgevoerd.
Had ook een goeie column
opgeleverd.

WAT DOEN WE ERMEE?
De juiste tape
en rolrichting

Koop de beste
materialen

Elke laag een
aparte set

Bedenk even goed
waar je begint met
rollen. Zorg dat je de
gerolde stukken daarna
nog in één richting kunt
narollen voor een glad
resultaat. Werk met
afplaktape voor
bijvoorbeeld hoge
plinten of deurposten.
Andere tape krijg je er
niet meer af.

Koop rollers en kwasten bij dezelfde winkel
als waar je de epoxy
koopt; dan ben je gegarandeerd van een mooi
resultaat. Zodra je de
twee componenten
mengt, moet je deze
goed mixen en dan vlot
aanbrengen. Na een
paar uur is het zo hard
als...beton.

Moet je meerdere
lagen aanbrengen,
dan koop je voor elke
laag een aparte set
rollers en kwasten.
Die kun je na gebruik
niet meer uitspoelen,
want het worden een
soort bakstenen.
Klaar? In het begin
glanst de vloer meer.
Door het gebruik wordt
de vloer wat doffer en
egaler. Mooi juist!

Krukjes zijn topdingen,
want multi-inzetbaar.
Je kunt ze gebruiken als
bijzettafel, extra zitplaats,
trapje, voetenbankje of
plantentafel.
■ Krukjes zijn (meestal)
óók nog eens betaalbaar
en je kunt ze helemaal naar
je eigen hand zetten.
Verf eens een deel van de
zitting, of verf uit de losse
hand een mooi patroon op
(een deel van) de zitting en
de poten.

Krukjes zijn er in alle soorten en maten, van industrieel tot landelijk. Ze zijn geschikt voor elke stijl.
■ Ook

een idee: groepeer

een paar krukjes als alternatief voor de salontafel.
Probeer het eens: zo’n
groep krukjes geeft een
leuk onalledaags effect.
Kies bijvoorbeeld voor een
set van drie krukken, die
alle drie een andere
hoogte hebben.
Hoogteverschillen geven
niet alleen een ‘los’ effect,
je kunt de krukjes ook, als
je ze even niet nodig hebt,
in elkaar schuiven en gemakkelijk aan de kant zetten.

