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Voel je thuis in de tuin met meubels die bij je

Vakantiegeld:
dit kun je
ermee doen
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passen

Klusvrouw
Hieke Grootendorst

Millennials met kinderen

Zuinig met
en stroom

Flying Dishman Weltevree €1995

Hieke Grootendorst geeft elke
week klustips en een inkijkje in
haar leven als klusvrouw.
Vandaag: besparen op energie.

Voorlopig zijn vakanties buiten
Nederland nog onzeker. Wat
doe je dan met je vakantiegeld?
Experts geven tips.

Millennials zonder kinderen
Babyboomers

Bubble Club bank €830

Sophie Element
armstoel €119,95

MARIE-LOUISE HOOGENDOORN

tel: je krijgt vakantiegeld, maar denkt
voorlopig niet op vakantie te gaan. In
dat geval is het belangrijk dat je het
geld niet op een lopende rekening laat
staan, waarschuwt Karin Radstaak,
woordvoerder van het Nibud. ,,Anders riskeer je
dat het opgaat aan de alledaagse zaken. Sluis het
daarom direct door naar een andere rekening.’’
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■ Vakantie

Je kunt met het geld alsnog op vakantie gaan.
Dat is wat Ap Dijksterhuis, hoogleraar psychologie aan de Radboud Universiteit, ook wel de
‘geluksprofessor’, adviseert. ,,Ik zou nog even
afwachten. De meeste landen in Zuid-Europa
willen graag geld verdienen, dus waarschijnlijk
kunnen we aan het eind van de zomer weer naar
het buitenland.
Als dat niet lukt, probeer dan een vakantiegevoel te krijgen in eigen land. Spendeer je geld
aan een stedentrip, of ga een week fietsen.
Kortom: geef het uit aan ervaringen. Dat is waar
we gelukkig van worden.’’
■ Sparen

Een tweede optie is sparen. De geluksprofessor
ziet geen reden dat te doen, want ‘we moeten de
economie erbovenop helpen’. Behalve als je
denkt je baan te verliezen. Dat laatste adviseert
ook het Nibud. ,,Stel: je zit in een situatie waarin
je niet weet of je inkomen blijft, ga dan sparen’’,
zegt Radstaak. Sparen is momenteel niet
gunstig vanwege de lage rente, geeft Esther
Marcus van ABN Amro toe. ,,Maar het is alsnog
goed voor iedereen met een kleine buffer.’’
Bovendien kun je beleggen. Dat kan vanaf 50
euro, dus ook met je vakantiegeld, meent
Marcus. ,,Beleggen kan meer rendement
opleveren dan sparen, maar het is niet zonder
risico’s. Je kunt ook verliezen.’’
■ Huis

Tot slot is het aflossen van een lening of
hypotheek een optie. ,,Het gevoel dat je ervan af
bent, is vaak net zo rustgevend als vakantie’’,
zegt Radstaak. Of knap je woning op, en creëer
een ‘vakantie in eigen huis’. ,,Ik denk dat je daar
veel profijt van hebt. Juist nu.’’

Hij bestaat: de
perfecte tuinset
Babyboomers, millennials, studenten:
voor iedereen is een passende tuinset
te vinden. Laat dat maar over aan
interieurspecialist Marlous Snijder.
e tijd waarin we konden
kiezen uit twee soorten
tuinmeubels (plastic witte
of groene van Hartman)
ligt gelukkig ver achter
ons. Tegenwoordig willen we onze
buitenruimtes bij onze woonkamers
trekken om aldaar het loungen,
chillen, of op z’n Hollands gezegd
het ontspannen voort te zetten als
ware onze tuin een woonkamer,
maar dan zonder plafond.
Nu onze recreatieve neigingen
beperkt zijn tot onze tuinen, balkons
en dakterrassen, kunnen we onze
achtersten maar beter vlijen op iets
fraais en comfortabels. Uiteraard
geheel afgestemd op onze mensenwensen. Bepaal dus eerst aan welke
voorwaarden jouw tuinstoelen moeten voldoen. Wil je er uren lekker op
kunnen lezen? Moeten ze gemakkelijk verplaatsbaar zijn voor een kop
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koffie in de zon? Mogen ze veel of
weinig ruimte innemen? Moet de
rugleuning omlaag kunnen voor een
dutje? Worden de meubels blootgesteld aan de elementen, of kun je ze
droog opslaan?
Ik help je een eindje op weg en
selecteer de mooiste tuinmeubels,
ruwweg ingedeeld per doelgroep,
beschikbare ruimte en gebruik.

DE BABYBOOMER
■
■

betekent niet dat ik van plastic tuinstoelen hou.’ Ik zou niet durven, lieve
boomer. Mijn ouders zijn boomers,
mijn hond is een boomer, ik hou van
boomers. Hartman ging echter, net
als jij, met zijn tijd mee en vervaardigt moderne tuinsets, van nondescripte maar comfortabele klassieke, verstelbare tuinstoelen tot
mijn favoriet: kuipstoel Sophie.
Verkrijgbaar in een keur aan kleuren
(okergeel! roze!) voor urenlang
(na)tafelen. Zit hier niks van je
gading bij, lees dan vooral verder,
want er volgt meer hips.
Sophie Element armstoel €119,95

DE MILLENNIAL
MET KINDEREN
Budget: prijsbewust
■ Uitvoering: praktisch
■

Budget: royaal
Uitvoering: praktisch/luxe

Ik hoor het je denken. ‘O ja, ik ben
een babyboomer, dus ik word afgescheept met saai Hartman-meubilair! Ik mag dan de tijd waarin spullen nog op de bon te krijgen hebben
meegemaakt, jongedame, maar dat

Ikea is er voor het gezin dat aan
ruimte- en geldbesparing doet. Maar
bij de Zweedse meubelgigant begrijpen ze ook dat betaalbaar niet gelijk
hoeft te staan aan onooglijk. De zoekterm ‘tuinset’ levert op de website
258 zoekresultaten op, van tuinbank
tot barkruk en van donker gebeitst
tot neutraal wit. Voor elk wat wils,
flauw gezegd. De mooiste toevoeging
aan de huidige collectie is wat mij

betreft de stalen buitenbank Brusen
in Zweeds rood. Met kleine kinderen
en hun aanwaaiende speelkameraadjes biedt een bank namelijk meer
aanschuifmogelijkheden dan een
losse stoel. Overigens verkoopt Ikea
ook tuinmeubelhoezen, zodat je
nieuwe meubels meer doorstaan dan
drie zomers.
Beoefenen u en uw kinderen de
edele kunst van het dagdieven ofwel
intens lui in de zon hangen, dan zijn
de Bryck Couch loungebank of de
Flying Dishman van Weltevree een
esthetisch verantwoord (maar kostbaarder) alternatief.
Ikea Brusen driezitsbank €179
Bryck loungebank €875
Flying Dishman Weltevree €1995

DE MILLENNIAL
ZONDER KINDEREN
■
■

Budget: royaal
Uitvoering: luxe

Het Franse Fermob fabriceert zijn
iconische, gekleurde tuinstoelen en
-bankjes van aluminium, wat ze bijzonder weerbestendig maakt. Ze zijn
verkrijgbaar in lounge- en bistrovariant; die laatste is perfect voor balkon
of (krappe) binnentuin. Ik droom al
jaren van een Fermob buitenbank in
knalrood. Omdat een borrel in het
avondzonnetje op zo’n mooi bankje
gewoon nóg prettiger moet zijn.
Designliefhebbers in wier handen
het vakantiegeld brandt, kunnen zich
wenden tot Kartell, die nog altijd de
onwijs geinige Bubble Club buitenmeubels (ontworpen door Philippe
Starck) in de collectie heeft. De Bubble Club-stoelen en -banken ogen als
ouderwetse sofa en rookstoel, maar
zijn gemaakt van kunststof en daar-

mee onverwoestbaar. Krijgt u rode
vlekken in uw nek van nieuw plastic
kopen? Op Marktplaats worden de
stoelen en bank ook regelmatig aangeboden. Tip: maak tweedehands
kunststof tuinmeubelen schoon met
HG kunststofreiniger en ze kunnen
weer een millennium mee.
Fermob stoelen vanaf €285 per stuk.
Bankje voor €485
Bubble Club bank €830
Fauteuil €547

Nu je zo vaak thuis bent, verbruik je meer stroom, water en
gas. Het is een vervelende
verrassing als je aan het einde
van het jaar moet bijbetalen en
dat je maandbedrag ook nog
omhooggaat. Daarom geef
ik deze week wat tips om te
besparen op energie.
Ik bestempel mezelf niet als
zuinig, wel als bewust. Zo wil ik
het niet koud hebben in huis,

Ga over op ledlampen. Met de spaarlamp hebben we al flinke stappen gezet,
met dit energiezuinige en milieuvriendelijke alternatief gaan we nog verder vooruit. In tegenstelling tot de spaarlamp is
‘aan’ ook meteen ‘aan’. Gebruik je dimmers, check dan of die met de ledlamp
matchen. Voorkom gebrom en geflikker.

DE STUDENT
■
■

Budget: prijsbewust
Uitvoering: hufterproof

In de zomers van mijn jeugd verdreven wij de tijd met het bouwen van
bierkratstoelen op camping De Nicolinehoeve, met de geuzennaam Neukelinehoeve, op Terschelling, maar
aan zulke banaliteiten doet de moderne student natuurlijk niet meer.
(Al wil ik alhier een lans breken voor
de hufterproofheid en multi-inzetbaarheid van dergelijke zetels.)
Kwantum en Leen Bakker geven
hun oren en ogen te kost in designland, om vervolgens betaalbare varianten in hun collecties op te nemen.
Dat kun je discutabel noemen, maar
niet iedereen heeft nu eenmaal de
financiële armslag voor een Bubble
Club op het balkon. Oogstrelend zijn
bijvoorbeeld de Umbria (Kwantum)
of set Le Sud Dax (Leen Bakker). Dat
deze stoelen en tafels het einde van je
studietijd halen, zou ik niet willen
beweren. Maar wellicht heb je tegen
die tijd ofwel genoeg bierkratten verzameld, of een goed betaalde baan en
de liquide middelen voor een diepteinvestering in tuinmeubelen.
Tuinstoel Umbria Kwantum €25
Le Sud balkonset Dax €219

Energie meten
Meten is weten! Met een energiemeter
kun je erachter komen welke apparaten
in huis sluipverbruikers zijn. Bedenk dat
alle kleine beetjes bij elkaar op jaarbasis
kunnen helpen. Het gaat natuurlijk niet
alleen om jouw portemonnee. We doen
het ook voor het milieu.

Marlous Snijder
zette interieurblog ohmarie.nl
op, voor ‘tegendraadse inspiratie voor de
creatieve geest’.
Ze schrijft over
vintage en kringloopwinkels,
onder meer voor
VT Wonen.
Voor deze krant
schreef ze lange
tijd de rubriek
Maison Marlous.

Sluipverbruik
Stand-by? Sluipverbruik voorkom je met
een stekkerdoos waarop een aan/uitknop zit. Of met een stand-by killer,
eventueel met timer. Zo kun je je thuiswerkplek in één keer uitschakelen.
Sluipverbruik komt ook voor bij apparaten waar geen lampje blijft branden.
Opladers uit het stopcontact dus.

Kraan uit
We wassen onze handen ook veel vaker.
En heel lang, als je de adviezen goed
opvolgt. Wat ik doe: ik maak mijn handen
nat en doe de kraan weer dicht. Dan ga
ik lekker boenen. Als ik dat grondig heb
gedaan, zet ik de kraan pas weer open.

Zon, bewegen, thee

Le Sud balkonset Dax €219

Hoewel het best mooi weer is, stoken
we meer. En in meerdere ruimten van het
huis. Bedenk per ruimte of dat echt
nodig is. Ik zoek de zonnige plekjes in
mijn huis op om op gas te besparen.
Als je thuiswerkt: beweeg tussendoor en
drink warme dranken!

Millennials zonder kinderen
Fermob bankje €485
veel mensen gelukkig.

FOTO GINOPRESS

maar ik laat de deur niet openstaan terwijl de verwarming
loeit. Gas is het duurst, dus
daar ga ik extra bewust mee om.
Normaal gesproken krijg ik een
inkijkje in veel huishoudens.
Het komt regelmatig voor dat ik
bij klanten onnodig brandende
lampen uitschakel. Maar het zou
heel goed kunnen dat die lampen branden voor de gezelligheid, zodat ik me er thuisvoel...

Led

Studenten

 Van geld uitgeven aan ervaringen worden

gas

ILLUSTRATIES TJITSKE SLUIS

Millennials met kinderen
Ikea Brusen driezitsbank €179
De redactie van Zo werkt samen met de specialisten van AutoTrack,
HardwareInfo, Independer, Intermediair, Koken&Eten, Nationale
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