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KASBOEK

THUIS

MIJN KLUS

Voor de een is geld een bron
van plezier, voor de ander
juist een grote zorg. In de
rubriek Kasboek opent een
lezer zijn of haar huishoudboekje. Hoeveel geld komt er
binnen? En blijft er aan het
einde van de maand nog wat
over?

Amber de Bruijn bouwde in de camper ook
een douche voor zichzelf en mopshondje
Stars. „Ik houd wel
van luxe”.

’Misser met altcoins’

FOTO ROEL DIJKSTRA

Grandioos uitzicht

Naam: Daniel van Dijk
Beroep: fysiotherapeut
(in loondienst)
Netto inkomen: 2500 euro
Vaste lasten: 1450 euro
Sparen: 250 euro sparen,
250 euro beleggen
Woonsituatie: samenwonend
in koophuis

Wat een grandioos uitzicht over de IJssel! Hans (69) en Jannie
Strieker (67) hoefden vijftien jaar geleden niet lang na te denken
toen ze dit prachtige driekamerappartement te koop zagen staan.

O

orspronkelijk was het een
hotel, vertelt Hans. „De
stadsherberg! De kamers
zijn verbouwd tot riante appartementen, wij zitten bijvoorbeeld
op de plek waar vroeger de
bruidssuite was. De open haard
van toen zit er nog in. Ik kom
nog weleens Kampenaren tegen
die zeggen: Hé, daar heb ik gelogeerd.”
Op de begane grond is nog
steeds het ooit bijbehorende
restaurant gevestigd, De Stadsherberg. Als bewoner hoef je
nooit ver te lopen om een lekker
hapje buiten de deur te eten.
Wat Hans en Jannie vanaf het
begin trof, waren zowel het
prachtige uitzicht over de IJssel
en de Stadsburg als de drie meter hoge ruimtes. Die geven het
appartement een luxe uitstraling.
In de slaapkamer zit een vaste
kastenwand en de moderne badkamer is voorzien van een ligbad
(whirlpool) en een dubbele wastafel.
Er is een tweede slaapkamer
en in de bijkeuken zijn aansluitingen voor wassen en drogen.
Het appartement is voorzien van
een eiken parketvloer.
Het echtpaar is ook blij met de
eigen parkeerplaats in de kleinschalige parkeergarage. Daar
was, toen dit complex nog een
hotel was, trouwens een disco-

Dit mag
nooit
weg!
Sommige
voorwerpen
lijken
waardeloos
maar hebben
voor de
eigenaar juist
heel veel
waarde. Want er
zit een bijzonder
verhaal of
speciale
herinnering
aan vast.

Toen & nu
„Vroeger wilde ik profvoetballer, voetbalcommentator, voetbalanalist of rechercheur worden. Onderweg is er iets misgegaan, haha! Toch ben ik heel
tevreden als fysiotherapeut. Een
ontzettend sociaal beroep waardoor ik me op veel vlakken kon
ontwikkelen.”

Budget

Adres
Vispoort
1-II,
Kampen
(Ov.)
Reden
verkoop
Laten
nieuw
huis
bouwen
Woonopp.
116 m2
Prijs
425.000
euro.

theek in gevestigd. Maar daar is
niets meer van te zien.
Wonen in het centrum van het
gezellige Kampen biedt de bewoners vele voordelen. „Altijd een
terrasje in de buurt, winkels op
loopafstand en je bent zo op het
station.”
„In het haventje van Kampen
hebben we een sloep liggen. Voor
wie toch graag een buitenruimte
wil: er liggen tekeningen om een
loggia te maken. Dat is in wezen
een kleine ingreep, een paar
glazen wanden zetten.”
Waarom uit deze comfortabele
woning vertrekken? Na vijftien
jaar wil het echtpaar Strieker
nog graag één keer ’het woonkunstje doen’. Naar een andere
plek en omgeving. Ze laten momenteel een levensloopbestendig
huis bouwen met kleine tuin aan
de rand van de binnenstad.
Marjolein Schipper

LUXE kampeerbus
Klussen kan op vele manieren. Van modelbouw of kunstobject tot complete
verbouwingen! Deze week een kijkje bij
Amber de Bruin (22) uit Vlaardingen
die zelf haar droomcamper bouwt om
daarmee te wereld te ontdekken.

Bereisde lichtbron

D

e ouders van Henk Luijters kochten dit lampje in
1938 op de pasar/markt in
Medan (Indonesië). Als Henk
ernaar kijkt, moet hij altijd denken aan de vele omzwervingen
die het heeft gemaakt.
„Tijdens de Japanse bezetting
verstopten mijn ouders het.
Nadat we na drie jaar internering heelhuids het Jappenkamp
konden verlaten, hebben mijn
ouders het lampje een mooi
plekje in ons nieuwe huis in
Soerabaja gegeven.”
Als kind zie je de schoonheid er
niet van, weet Henk. „Ik vond het
maar een gek ding. Mijn ouders

hadden een geheel andere kijk
op dat stukje Indische kunstnijverheid.”
„In ons nieuwe huis in Bandung
kreeg het lampje een opvallende
plek. 's Avonds na zonsondergang werden alle lampen ontstoken en natuurlijk ook dit exemplaar. De betoverende lichtstralen die het verspreidde, gleden
langs de witte muur.”
Tijdens de verlofperiode van
vader vertrok het hele gezin
naar Nederland; het lampje bleef
achter in Bandung maar na
terugkomst werd het met veel
liefde opgepoetst.
„Toen Nederlands-Indië te onvei-

lig voor ons werd, zijn we voorgoed naar Nederland verhuisd.
Het lampje en nog wat andere
spullen gingen mee.”
Eerst woonden we voorlopig bij
familie in Nijkerk waar deze
bijzondere lichtbron weer werd
opgehangen en later in Den
Haag.”
„Ook Voorburg, Grave en Zeeland komen in de omzwervingen
voor. „Nu hangt het in ons appartement in Uden. Mijn vrouw
Selma en ik genieten elke avond
van dit uitzonderlijk mooie voorwerp dat zo'n enorme reis achter
de rug heeft.”
Marjolein Schipper

Wie: Amber de Bruin
Beroep: content creator
Klus: autobus ombouwen
tot camper
Duur: al ruim zes maanden
door Hortence Chen

Z

e had zich er een beetje op verkeken. Ongeveer twee maanden
dacht Amber nodig te
hebben om de Mercedes Sprinter (’een doodnormale
bestelbus’) om te toveren tot
camper. „Maar inmiddels ben
ik al meer dan zes maanden
aan het bouwen.”
Dat is ook niet zo gek,
want de zes meter
langer camper
waarmee de
Vlaardingse
wil rondreizen is er
niet zomaar één.
„Mijn camper
moest aan een
hoop eisen voldoen.”
Omdat ze haar mopshondje Stars mee wil nemen op reis, is het belangrijk
dat de kampeerbus een diervriendelijke plek is. „Daarom
zit er een verwarming en airco
in die constant kunnen blijven

draaien, ook als we stilstaan,
zodat Stars het nooit te warm
of te koud heeft.”
Voor het hondje bouwde
Amber ook een douche, want
ze zag het niet zitten om Stars
in de wasbak te wassen. „En
voor mezelf is een eigen douche
natuurlijk ook wel prettig. Ik
vind het leuk om te kamperen,
maar ik houd wel van luxe.”
Amber heeft haar droomhuis
op vier wielen dan ook niet
voorzien van een klein keukenblokje, maar van een heuse
keuken van wel twee meter
lang. Helemaal ’Amber’ is de
wijnkelder onderin de bus.
„Geweldig, toch! Er
passen weliswaar
maar vier flessen
in, maar wie
heeft zoiets
nou in zijn
camper?”
De camper is bovendien zelfvoorzienend, want op
het dak zijn zonnepanelen geïnstalleerd
en er is een extra accu
die tijdens het rijden wordt
opgeladen. Amber heeft bovendien een slim stroomcircuit
ontworpen, zodat ze in de bus
zonder probleem haar krultang
of föhn kan gebruiken. En na-

Keuken
van twee
meter en
wijnkelder
onderin

tuurlijk is er wifi zodat ze altijd
en overal kan werken als content creator.
Toen ze de bus een half jaar
geleden kocht en begon te bouwen, had ze nog geen enkele
kluservaring. Gelukkig kon
vader Ed, die aannemer haar af
en toe wat dingen uitleggen.
„Dan deed hij het een keer voor
en dan moest ik het nadoen.
Maar een bus omtoveren tot
camper had hij ook nooit eerder gedaan. We hebben samen
veel bouwfilmpjes op Youtube
bekeken.”
De camper is bijna klaar.
Hier en daar nog wat schuren
en dan kan de boel geverfd
worden. Amber streeft ernaar
om op 23 juli, haar verjaardag,
klaar te zijn. „Dat zou een mooi
cadeau aan mezelf zijn.”
Waar de eerste reis naartoe
gaat, is nog de vraag. „Mijn
eerste plan was om naar Scandinavië te rijden, maar nu begint het zuiden toch ook te
lonken. Pas op het laatste moment beslis ik waar ik heen ga.
Ik ben gek op reizen en de
wereld zien, dus ik sta voor
elke bestemming open.”
Heeft u ook een bijzonder
klusobject dat u graag wilt
showen? Stuur een mail naar
mijnklus@telegraaf.nl

„Ik koop graag, ik heb wel een
gat in m’n hand. Ik hou van veel
en lekker boodschappen doen
en let nooit op de prijs. Precies
daarom doet mijn vriendin
meestal de boodschappen,
haha! Toch koop ik geen extreem dure dingen, waardoor ik
aan het einde van de maand
prima uitkom.”

Woonsituatie
„Kortgeleden hebben we ons
appartement aan de rand van
het centrum van Haarlem verkocht en konden we een mooie
vervolgstap maken. Dat appartement kochten we vijf jaar geleden en is qua prijs verdubbeld:
voor 210.000 euro gekocht en
voor 420.000 euro verkocht.
Wel hebben we in die tijd een
uitbouw laten plaatsen, dus die
kosten moeten nog van de winst
af. Ons huidige huis hebben we
voor 481.500 euro aangekocht
en wordt voor 150.000 euro
verbouwd.”

Overzicht
„Als ik verwacht dat er geld
bijkomt of wordt afgeschreven,
check ik mijn rekening wat
vaker. Nu we midden in de
verbouwing van onze nieuwe
woning zitten, check ik ’m
dagelijks. Sparen doe ik
redelijk consequent. Ik
heb drie spaarrekeningen:
een rekening voor de
operaties aan mijn tanden, een noodpotje en
een grote spaarrekening. Aan die laatste
kom ik zo min mogelijk. Die pot gebruik

ik als ontwikkelingsgeld dat ik
kan benutten om bijvoorbeeld
een sabbatical te nemen of een
opleiding te doen.”

Duurste aankoop
„Drie maanden onbetaald
verlof, waarvan twee maanden
op reis: om en nabij 10.000 euro.
Het onbetaalde verlof heb ik
daarin niet meegerekend. In die
twee maanden heb ik met de
auto door Europa gereisd, negentien landen doorkruist en
9200 kilometer gereden. Het
hoogtepunt? Wenen. Een waanzinnige stad waar ik leuke mensen ontmoette. Ook Athene was
een hoogtepunt. Vies, maar ook
prachtig en veel oudheid. Daar
scheen trouwens ook de eerste
keer de zon tijdens de hele reis.
Ik ging in februari weg, dus dat
was zontechnisch niet de handigste periode.”

Financiële misser
„Door een impulsieve actie
ben ik 50.000 euro misgelopen.
Vier jaar geleden heb ik voor
duizend euro altcoins gekocht.
Toen de koers dermate was
gezakt dat m’n investering nog
250 euro waard was, heb ik het
uitgekeerd. Dan had ik tenminste nog iets, was mijn gedachte
destijds. Nu is de koers weer
gestegen en was mijn investering 50.000 euro waard geweest.”

Toekomst
„Ergens heb ik nog steeds het
verlangen om rechercheur te
worden. Toch is het mijn allergrootste droom om na mijn
vijftigste een bed & breakfast op Ibiza te openen.
Dat is ook de reden
waarom ik ging beleggen. Ibiza is de enige
plek waar ik echt iets
bij voel. De energie
daar is heel apart.
De geur, de warmte, de mensen: een
bijzondere plek.”
Leroy van
den Berg

Meedoen? Mail naar
vrij@telegraaf.nl

