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huishoudtips

MIJN VERHAAL

Verslaafd aan stomen

EINDEJAAR

D

e één zweert bij ouderwetse
gele schoonmaakdoekjes,
de ander is gek op schoonmaakazijn en een derde is verzot op
de dweilen van Blokker. Lida Meester-De Jong is sinds twee jaar verzot
op de stoomreiniger van Kärcher.
Wekelijks loopt ze er het hele huis
mee door.
„Ik gebruik oude handdoeken als
dweiltjes. Door artrose kan ik ze
niet uitwringen, dus als een hand-

Balans opmaken
OIE gelegenHET EINDE VAN HET JAAR IS EEN MO
op te maken.
heid om de huishoudbalans van 2013
In dit tempo zal
Dit is overigens mijn 645e bijdrage.
endste huisik omstreeks oktober 2020 mijn duiz

leven en welhoudpagina schrijven. Dan ben ik, bij
de huidige
zijn, 66 jaar en 5 maanden. Volgens
. Mijn hemel, ik
pensioenregels moet dit net kunnen
krijg het nu al Spaans benauwd.

■ KETJAP
MANIS

nieren en de ruimte achter de toiletbril. Voor dit laatste klusje is er
overigens een apart borsteltje.
Mijn vrouw heeft ook zo’n
stoomreiniger. Wel wat versleten,
maar een ideaal apparaat. Vooral

IK 43 jaar
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ndere brief
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is wellicht van toenmalig minister-pr
Ruud Lubbers.

Eervol

Iny Hoeberichs
uit Maastricht
kan nergens
meer de natriumarme ketjap
van Conimex
vinden, omdat
deze niet meer
wordt gemaakt.
Zeven lezers hadden hetzelfde probleem en kopen nu
zoutloze ketjap manis no salt
van de firma Faan in Wolvega. Alleen te koop bij Albert
Heijn en het staat meestal bij
de dieetproducten.

voor moeilijk bereikbare plekjes
zoals kiertjes, hoge ramen en muren. In het huis van mijn jongste
dochter werden met het apparaat
alle ontluchtingsroosters gereinigd. Daar kun je anders niet bij.

HUISHOUDEXPERT
ebode@telegraaf.nl

Overbodig

EPISTELS
WORDEN
MUSEUMSTUKKEN

■ SCHLITTER

Bert Huenestein is op zoek
naar een glassnij-liniaal, ook
wel schlitter genoemd. Deze
wordt gebruikt door de glaszetter om glas in stroken te
snijden. Het is een soort
duim/meetstok van een
meter met een verstelbaar
houten blokje met messing
inleg, vaak van het merk
Hultafors. Kost al gauw 78
euro! Misschien heeft iemand er nog eentje liggen.

A

Best getest

Succes

MALEN
VOOR
BEERTJE

acties van mensen die zo’n voorwerp graag willen afstaan. Maar er
kwam ook een veelvoud aan reacties binnen van mensen die eveneens domweg gelukkig zijn met
zo’n plaatje dat veel warmte verspreidt. Het is voor de ’BV Bode
Vooruit’ een hele organisatie om al
deze mensen met elkaar in contact
te brengen.
Diverse lezers moeten wij helaas
teleurstellen. Zo is Jelle Zijlmans
een hartstochtelijk verzamelaar
van historische, mechanische automaten. Op mijn pagina toonde ik
een deel van zo’n apparaat dat op
een buste van Bismarck lijkt. Hij
weet nog steeds niet waar dit apparaat voor diende.
Zeer tijdrovend waren de vele
mailtjes over kapotte handgrepen
van koekenpannen. We zijn niet in

staat al uw correspondentie te behandelen. Er liggen nog mailtjes
van een jaar geleden. De meeste
mensen hebben daar geen problemen mee. U kunt het alsnog probe-

Helaas is
niet alles
wat ik wil,
gelukt

GEKREGEN

GROTE ANIMO

’Buurvrouw’ brengt
apparaatje

Margreet Landeweer uit Havelte, tien kilometer van Meppel, had een molentje van Philips over en heeft het apparaat
zelfs afgeleverd. Het werkt
prima. Wat aardig allemaal!

■ DEKSEL STOOFPOT

BIJZONDER
EXCUUS
VAN
Theo Wieringa schrijft de circulaires voor zijn klanten op zijn oude elektrische typemachine.
LUBBERS AX-430 van Brother. De transport en grondverzet. Die ver- „Mijn vrouw heeft een laptop,

Zinloos

bruik van een bladblazer, barbecuerook en vogelpoep, in het bijzonder
de fecaliën van duiven.
In 2013 konden mijn lezers tal
van andere lezers helpen. Dat gebeurde door mijn tussenkomst of
die van mijn ’office manager’, mijn
dochter Jessica. Zij is een dag per
week bezig met lezen en verwerken
van uw mailtjes.
Zo vroeg de heer Hoogstad om
een warmhoudplaatje van Daalderop. Er kwamen meer dan tien re-

ls parlementair redacteur
interviewde ik Lubbers vlak
voor de verkiezingen in
1994. Hij opende de aanval op de
PvdA en haar leider Wim Kok. Een
prachtige primeur. Maar een dag
later, nog voordat het interview in
deze krant werd geplaatst, gaf hij
zijn verhaal geheel tegen alle afspraken in aan de openbaarheid
prijs. In zijn brief excuseerde hij
zich voor deze misstap.
Misschien beseft u het
niet, maar brieven worden over een aantal jaren heel bijzonder. Het
worden museumstukken, want ze worden
bijna niet meer geschreven of getypt.
Ik krijg nog gemiddeld vier lezersbrieven
per week tegen circa 400
mailtjes. Dat is dus 1%. De briefschrijvers hebben in de meeste gevallen geen internet en ik vraag me
af hoe zij dat voor elkaar krijgen. Zo
kan ik me niet meer voorstellen
hoe je moet bankieren zonder elektronische snelweg.
Mijn briefschrijvers komen er
bekaaid af. Vaak leg ik hun schrijven op een grote hoop. De meest
bijzondere brief kwam van Theo
Wieringa (82) uit Deventer. Hij
heeft een elektrische typemachine

Ik had het kunnen weten…
Meer dan 200 gegadigden
mailden mij voor een bloembollenpakket van René Zijderveld. Sommigen wisten het
e-mailadres van de bollenkoning zelf te pakken te krijgen
en benaderden hem, maar dat
is natuurlijk niet de bedoeling.
Als je dan vijf pakketten weggeeft, is de spoeling dun. Ik
moest dus een selectie maken.
Veertig procent van de lezers
vergeet sowieso het adres te
mailen, dus zij vallen af. Nog

eens 20% spelt mijn naam fout
(Emiel of Emil in plaats van
Emile), dus die gaan evenmin
door naar de volgende ronde.
Dan zijn er vier lezers (2%) die
denken dat ik een vrouw ben
en dat is suf. Dan blijven er
circa 75 kandidaten over.
Vanwege het grote aantal
mailers heb ik uiteindelijk tien
pakketten verstuurd waarin
weliswaar iets minder bollen
zaten, maar ik hoop dat de
bestelling goed terecht is
gekomen.

ren. Een enkeling is boos als wij
niet binnen een dag reageren.
Niet alles wat ik wil, is gelukt.
Mijn oproep om van 2 juni een opaen omadag te maken, werd nauwelijks serieus genomen. Maar mijn
oproep om de mentholsnoepjes
van Rang weer te fabriceren, werd
een succes.
Er zullen ongetwijfeld mensen
zijn die ik iets heb beloofd, maar die
om welke reden dan ook nooit iets
hebben ontvangen. Mail me uw
boosheid en misschien kan ik het
goedmaken. Bijvoorbeeld met een
cadeaubon van €15. Helaas ben ik
er een stuk of tien kwijtgeraakt.
Misschien vind ik ze dezer dagen
terug.
Een beregoed 2014 toegewenst
en van mij mag u best vuurwerk afsteken.

André Verhoog was op zoek
naar een deksel voor zijn
antieke stoofpot ’Lorraine’
uit 1974. Onderdelen van dit
servies van het Duitse merk
Goebel zijn volgens Mary
Knoester te koop bij de winkel Wempe & Wempe in Den
Haag. Helaas heeft ook deze
firma dit artikel niet. Wellicht
heeft u een laatste tip.

FOTO: APA

linten (cassettes) zijn niet
meer te koop, maar hij heeft ruim
voldoende voorraad. Als gepensioneerde heeft hij een eenmanszaakje. De heer Wieringa importeert
boeken, uitsluitend op het gebied
van vrachtauto’s, kranen, zwaar

koopt hij weer. Hij heeft een klantenbestand van 1500 personen dat
hij op een kaartsysteem bijhoudt.
Hij heeft een oude fax, een kopieerapparaat en een mobieltje dat
bijna altijd uitstaat. Hij benadert
zijn klanten vier keer per jaar en
typt de circulaire op zijn Brother
die bij een sneldrukker wordt vermenigvuldigd.
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GEVONDEN

Ria Brinkman uit Meppel
heeft de door haar gezochte
koffiemolen gekregen. Gratis en
voor niets. Dit elektrische molentje gebruikt ze niet om koffiebonen te malen, maar om
hondenbrokken te vermalen
voor Beertje. Deze vijftien jaar
oude hond eet alleen gemalen
brokjes met gehakt.

Lida Meester-De Jong:
„Klus is zó
geklaard.”

HULDE AAN BRIEFSCHRIJVERS

EMILE BODE

B

ezien we het jaar 2013,
dan zijn dit de best geteste apparaten: lichtgewicht
kettingzaag
Husqvarna T536 Li XP
accu; de wandslangbox Gardena
met accu en 35 meter slang; de Inox
schuurbol; de lampenschakelaar
met afstandsbediening van Action.
En de Nicer Dicer allessnijder van
Tommy Teleshopping. Maar dan
moet u de echte kopen, geen namaak.
Een eervolle vermelding krijgt
de roestverwijderaar Rustyco. Daar
zit een verhaal aan vast. Mijn buurman liet dit jaar een zwembad aanleggen. Vervolgens liet hij het bad
via een pomp deels met grondwater vollopen. Onze overbuurman,
de dorpshovenier en superklusjesman J.W., waarschuwde dit niet te
doen, want grondwater bevat
meestal ijzer. Toch gedaan en al het
folie werd aangetast door roestachtige vlekken. Het water werd verwijderd en er werd een beroep op
mijn Rustyco gedaan; na urenlang
boenen verdwenen alle vlekken.
Er zijn eigenlijk maar twee producten die als zinloos werden getest: de Braava 380 zwabberrobot
en de totaal overbodige en dure
thuistap.
De grootste prijsverschillen noteerde ik het afgelopen jaar voor
strooizout, batterijen en printinkt
en tal van geneesmiddelen die bij de
apotheker stukken duurder zijn
dan bij de drogist of supermarkt.
De top 5 van huishoudergernissen zijn een vies toilet, onopgemaakte bedden, een bankstel met
katten- en hondenharen, een vuile
vaat op het aanrecht en een vuilnisbak zonder plastic zak. De grootste
ergernissen in de tuin zijn het ge-

doek vies is, gaat hij direct de wasmachine in en pak ik een volgende
handdoek.”
Lida gebruikt de stoomreiniger
vooral met het schoonmaakmiddel
Blue Wonder. „Ik spuit een beetje
over de vloer en ga er met het
stoomapparaat overheen. In een
mum van tijd is de klus geklaard.”
Datzelfde geldt voor de liggende
kozijnen die regelmatig vol zitten
met spinnenpoep. Of kleine schar-

maar ik kan ’m niet eens aanzetten.
Op deze manier blijf ik tot mijn
laatste ademtocht mijn klanten bedienen”, zegt Wieringa, die 25 jaar
als onderwijzer voor de klas stond.
Ik vertel de aardige meneer Wieringa dat hij ook al zijn klanten tegelijkertijd kan mailen. Dat is een
stuk goedkoper. „Ik geloof u meteen, maar ik ga het niet doen.”

Gall&
DrankGall Mitra.nl gigant.nl Vomar Dirck III

Moët&Chandon Brut 0,75 l €35,99 €36,99
Moët&Chandon Rose 0,75 l
47,69 42,99
Moët&Chandon kleine fles 22,04 24,99
Martini Sparkling Rose 0,75 l
7,99
9,99
Martini Prosecco 0,75 l
6,99
8,99
Pommery Brut Royal 0,75 l 25,99
x
Veuve Clicquot Demi Sec
x 37,49
Veuve Cliquot Rose
x 44,99
Freixenet Cava Cordon Negro 0,75 l
8,99
x
Freixenet Cava Seco Rosado 0,75 l
9,99
x
Freixenet Cava Carta Nevada 0,75 l
8,99
x
Piper Heidsieck Brut Champagne 0,75 l 29,99
x
Remy Martin Cognac VS 0,7 l 28,49 27,99
Hennessy VS 0,7 l 28,49 29,99
Bokma Jonge Jenever 1 l
15,49
14,79
Ketel Jonge Jenever 1 l
15,59 14,99
Bacardi Superior Blanke Rum 1 l 22,99 22,49
Gordon´s London Dry Gin 1 l 16,99 16,49
Baileys Original 1 l 22,99 22,49

x €34,99
€33,99
x 46,99
43,99
x
x
19,99
6,99
9,99 €8,99
6,99
7,99
7,95
x
x
28,95
x
x
37,99
x
x
54,99
8,99
7,99 8,99
x
9,95 8,99
8,99
8,99 8,99
x 28,99
28,95
24,99 24,69 24,69
x
24,99 23,69
13,29
12,95 13,50
14,49
14,99 14,49
21,49
21,95 21,50
16,95 14,99 14,79*
21,95 20,99 15,99*

* 0,7 liter
nb: Voor de champagnes, prosecco´s en cava´s
zijn de laagste prijzen genoteerd i.v.m. acties die in de meeste gevallen tot einde december lopen.

DE BOODSCHAPPENKAR

■ CONVECTIEOVEN

Marijke Uittenbogaard heeft
twee jaar geleden een halogeen-convectieoven gekocht.
In het instructieboekje staan
nauwelijks recepten en ook
kan ze die nergens anders
vinden. Nu gebruikt ze het
apparaat alleen voor verwarming van gehaktballen. Wie
heeft ervaring met deze
oven?

■ POWERSPONS

Onlangs was de strijkzool
van de strijkbout van Edith
Zuidervaart zwart uitgeslagen nadat ze een kledingstuk
te heet had gestreken. Bij de
Action kocht ze de BlinQ
powerspons. Vijf stuks voor
€0,99. Deze speciale spons
een klein beetje nat maken
en de strijkzool is helemaal
schoon.

