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U heeft verhuisplannen. Misschien nog niet direct, maar de verhuizing komt er hoe dan
ook aan. Met alle verhuisstress die erbij schijnt te horen en veel, heel veel werk. Maar
is dat wel zo?
Een verhuizing komt eigenlijk nooit goed
uit. U heeft het al druk met uw werk,
familie en uw sociale leven. Wat zou het
fijn zijn als u dit zou kunnen overlaten
aan een ander. Niet alleen het overbrengen van uw inboedel, ook de organisatie
en planning die erbij komen kijken. Maar
dan zonder extra kosten. En hoe zou het
zijn als de verhuizing zelf voor u en uw
gezin een ontspannen, zelfs een plezierige dag zou kunnen worden?

Franse burgemeester lost
problemen columnist op
met “lokaal recept”
Lees verder pagina 5

Met flexibele vakmensen in uw huis die
prettig aanwezig zijn en u, zonder zich
op te dringen, ontzorgen. Die ervoor
zorgen dat uw kinderen welkom zijn en
zich vermaken. Of u en uw partner dat
extra beetje service geven. Ook de onverwachte dingen oppakken. “Uw verhuizers zijn zo attent en vriendelijk”, dit
krijgen wij elke keer weer van onze klanten terug. En daar zijn wij trots op.
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Wist u dat…

162.000

verhuizingen door Strang zijn uitgevoerd
sinds 1881? Dat staat gelijk aan het verhuizen van alle huishoudens van:
‘s-Hertogenbosch + Rosmalen + Oss +
Vught + St. Michielsgestel + Heusden +
Vlijmen + Oisterwijk + Haaren + Helvoirt +
Boxtel + Zaltbommel.

Verhuizen, een vak
Makelaars hebben vaak goed zicht op
het verhuisproces van hun cliënten.
Tjeerd Zijlstra, makelaar in Vught: “Het is
zo gemakkelijk gezegd: ik ga verhuizen.
Maar verhuizen is niet in een zin samen
te vatten. Je gaat door een paar fases
heen voordat het zover is. Een verhuizer
brengt je spullen van A naar B of hij
heeft meer in huis. Dat heeft alles te
maken met verhuisplanning en organisatie. Je hebt geen idee wat een verhuizer
je uit handen kan nemen. Heb je een
goede verhuizer, dan scheelt dat je gewoon een paar grijze haren.”
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Uw persoonlijke
verhuis-service
Verhuizen is meer dan van A naar B gaan.
Het betekent een totaalpakket aan diensten, speciaal voor u op maat. U bepaalt
de omvang van de diensten. Wij vinden
dit de normaalste zaak van de wereld.

Particuliere verhuizingen

073-656.33.00

Wonen op maat
Mooie woonprojecten op maat in Brabant. Ze zijn er steeds meer, die appartementen,
bungalows en woningen die aangepast kunnen worden aan de wensen van de koper.

Een aantal zaken vallen bij ons al onder
de standaardservice. Zo wordt alles groter dan een verhuisdoos netjes verpakt.
Uw garderobe wordt hangend vervoerd
in garderobedozen.
Wij pakken uw serviezen en al uw kleingoed gedeeltelijk of helemaal in en weer
uit. Overtollige meubelen voeren wij af
en deze krijgen een goede bestemming,
naar kringloop, veiling of anders.
Na de verhuizing kan onze handyman
langskomen voor het ophangen van uw
lampen en schilderijen. En ook kunnen
wij de eindschoonmaak verzorgen.
Kinderen en ouderen welkom
Bij Strang zijn uw kinderen welkom bij de
verhuizing. Vooraf mogen zij bij ons al in
de opslag komen kijken. Of zoekt u persoonlijke begeleiding voor uw partner of
uw ouders tijdens de verhuizing? Wij zijn
gespecialiseerd in het begeleiden van
ouderen. Met een dienstverlening op
maat kunnen wij van uw verhuizing een
positieve ervaring maken. Voor uzelf,
uw partner en voor uw kinderen.

Impressie; Stadhouderspark Vught

Veel woningverkopende consumenten
richten zich op een toekomstig huis met
radicaal andere eigenschappen dan hun
huidige huis. We kijken vooruit: wat doen
we over 5 jaar, 10 jaar?

Veiligheid en wooncomfort
De stijl die mensen vandaag de dag zoeken, is sterk persoonlijk gekleurd. De woningmarkt heeft deze trend opgepikt en
realiseert steeds meer bouwprojecten op
maat die toch betaalbaar zijn. Punten die
hoog scoren zijn veiligheid en comfort.
Bijvoorbeeld een veilige omgeving via de
nieuwste domotica-snufjes.

Makelaars zijn nauw betrokken bij deze
woonprojecten in de regio. Zij vertolken
de belangen van kopers en geven advies
over wooncomfort. Lelieveld Makelaars
in Vught, Oisterwijk en Oirschot is bij
deze projecten nauw betrokken. Zij spelen een actieve rol in het bouwproces
door klantenpanels te organiseren onder
potentiële kopers.

ren van inventaris. Vervolgens bereidt u
stap voor stap uw huis en tuin voor.

Uw persoonlijke verhuisplan
Verhuizen is te plannen, met de hulp van
een goede verhuizer. Strang weet dit als
geen ander en biedt cliënten als vanzelfsprekende service een verhuisplan op
maat. Een persoonlijk document waarin
al uw wensen zijn opgenomen. Dat voorziet in een realistische planning van acties. U weet precies wat er moet gebeuren en door wie.

Maar ook: wooncomfort zoals isolatie en
een onderhoudsvriendelijke patio. Mensen willen met de architect in gesprek
over hun persoonlijke keuzes. Bijvoorbeeld de keuken op een andere plaats,
custom made. Of een extra kamer voor
de boeken- of muziekcollectie.

Wat is er nodig voor de kinderen en huisdieren? Waar zijn ze op de verhuisdag?
En wanneer is het beste moment om te
starten met het inpakken?
Planmatig verhuizen werkt!
Een goede planning begint zo’n acht weken voor de verhuisdatum met het afvoe2

Ook de dag zelf vraagt een gedegen planning. Strang verhuizingen maakt voor u
dit persoonlijke verhuisplan. En stuurt het
u op verzoek als Word document toe.
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Inboedel-opslag
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Ruim op, sla op: verkoop
U wilt uw toekomstige woning verbouwen. Misschien zal deze niet tijdig opgeleverd worden. Of u wilt uw woning klaar
maken voor verkoop. Korte tijd opslaan
van een deel van uw inboedel helpt daarbij.

”Elke ruimte zou een
excuus moeten hebben
om er te willen blijven”;
Marc Muskens, Bossche
interieurvormgever van
ontwerpbureau
ZOOMMM.

Wist u dat …
U met een een opgeruimde, lege voorzolder uw woning veel sneller verkoopt?
Uw makelaar weet het wel. Maar hij zal
het u niet rechtstreeks willen vragen.
Want eerlijk is eerlijk, uw voorzolder is
nu niet bepaald het visitekaartje van een
aantrekkelijk huis.

“Opruimen is vaak het belangrijkste issue dat ik als interieurontwerper moet
oplossen voor mijn opdrachtgevers. Uiteraard moet het nieuwe interieur ook
een absolute wauw-factor krijgen, maar
functioneel, logisch en overzicht staan
voorop. Dan weten we zeker dat behalve
mooi, het nieuwe interieur ook werkt en
past bij jouw lifestyle.

Ons advies aan u zou zelfs nog verder
gaan dan dat van uw makelaar. Zou u
overwegen die paar extra stappen te
zetten en uw voorzolder en andere ruimtes zo leeg mogelijk te maken? Doe dat
dan nog voordat uw makelaar zelfs bij u
binnen is geweest. En met mooiere foto’s zal uw woning sneller verkocht worden.

Schets Marc Müskens Zoommm

In een beveiligde en geklimatiseerde opslag en zorgvuldig verpakt, totdat uw
nieuwe woning klaar is voor bewoning.
Als verhuisbedrijf kunnen wij uw inboedel
ook via opslag verhuizen. Uw inboedel zal
voor de periode die u aangeeft opgeslagen worden. Deze service is ook handig
voor mensen die een nieuwe woning
krijgen en bijvoorbeeld al nieuwe meubels hebben besteld, maar ze nog niet
kunnen plaatsen.

Ruimte geeft rust

De definitie van rommel is voor iedereen
anders. Wat de één ‘levendig en gezellig’
noemt, kan voor een ander een chaos
zijn. Mijn definitie van rommel is: alledaagse gebruiksvoorwerpen die géén
meerwaarde hebben voor de uitstraling
van je huis. Je zult zien dat als deze
‘rommel’ onzichtbaar is geworden door
slimme interieuroplossingen, je direct
kunt genieten van meer rust en ruimte.”

Wil jij ook weten hoe jij het maximale uit
je huis kunt halen?
Download dan het Interieur 7 Stappenplan via: www.strang.nl/krant/zoommm

Opslag vanaf € 3,50 per week

Waardecoupon nr. 2

Uw inventaris, winterbanden, ski-uitrusting of administratie voor korte of lange tijd geconditioneerd, verwarmd en beveiligd opslaan in Vught? Dat kan nu heel
voordelig. Voor een 2m3 kist betaalt u € 3,50 per week
(zie foto). Ook voordelig: huur een grote 9m3 kist. Neem
contact met ons op voor info en voorwaarden of kijk op
www.SlaOpBijStrang.nl

1 week gratis opslag
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Antiek en kunstvervoer
Kunst en antiek vervoeren is een vak. Als
conservator, kunsthandelaar, antiquair of
particulier kunstbezitter mag u eisen dat uw
objecten met de grootst mogelijke zorg van
A naar B gebracht worden. Met of zonder
tussentijdse opslag.

Een passie voor antiek en kunst.
Heeft u dat ook? Wellicht heeft u gehoord van Theo Daatselaar, een begrip in de kunst- en antiekwereld en
een gekende deelnemer aan de jaarlijkse kunst- en antiekbeurzen PAN
Amsterdam en TEFAF Maastricht.

Ook verhuizende particulieren zien hun
waardevolle inboedel graag met dezelfde
zorg behandeld. Zorgvuldig verpakt, bij
opslag beschermd tegen schommelingen in
temperatuur en luchtvochtigheid en begeleid door vakmensen die weten waar ze
mee bezig zijn.

Vele kenners en liefhebbers van kunst weten hem te vinden als het gaat om het aanen verkopen van antiek en kunst. Samen
met dochter Ilse Daatselaar treedt Theo op
als agent en adviseur voor het aan- en verkopen van de stukken van hun klanten.

De connectie Daatselaar - Strang

Wist u dat …
wij onze vakmensen, ook al zijn ze sterk,
helemaal niet selecteren op hun spierkracht? Het team van Strang bestaat uit
zeer sociale en rustige mensen. En hoe vakbekwaam een nieuwe medewerker ook kan
zijn, het zijn sociale vaardigheden die maken dat zij bij Strang werken. Het gemiddelde aantal dienstjaren bij Strang is 18 jaar...

Staand horloge Fleertman acht-daags uurwerk periode ca 1720 | Daatselaar antiek

Eduard Strang Verhuizingen is bekend door
het met grote regelmaat transporteren en
opslaan van kunstvoorwerpen en antieke
stukken. Bruiklenen overbrengen tussen
musea, stukken in consignatie transporteren, kunstvoorwerpen aan- en afvoeren bij
beurzen en particuliere collecties en antieke meubels opslaan en vervoeren.

Deze bestaat al vele jaren. “Onze relatie ligt
voor de hand”, zegt Ilse Daatselaar. “Een
voorbeeld: wij hebben een plafondschildering in de opslag staan bij Strang in Vught.
Deze is met een hijskraan geïnstalleerd. De
TEFAF is een unieke kunstbeurs waar wij
nooit ontbreken. Daar nemen wij onze
mooiste en meest spraakmakende stukken
mee naartoe. Dit jaar was dat een plafondschildering, maar hoe krijg je deze daar? En
onbeschadigd? Wij moeten werken met een
transporteur die daarmee om weet te gaan.
Die met integriteit en respect omgaat met
de stukken van onze klanten.”
Theo Daatselaar is registertaxateur en kan voor u
taxaties voor successie en verzekeringen en het
veilen van uw stukken verzorgen.

Kleurenets Marcel Schellekens
Kunsthandel Hendrik de Laat
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Extra zorg
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Verhuizen? Het hoeft niet..
Via uw Ipadscherm contact opnemen met de huisarts of Thuiszorg. Of de
‘welterustenknop’ aantikken, die ervoor zorgt dat uw huis klaar is voor de
nacht. Lichten uit, deuren op slot en gordijnen dicht.
Nederlanders zijn zelfbewust. Wij willen
zo lang mogelijk thuis blijven wonen en
zelf blijven bepalen. Zorg, veiligheid en
comfort vormen in toenemende mate de
basis voor dit nieuwe, zelfstandige wonen.

Een van de belangrijkste tendensen van de
laatste jaren is dat we langer in ons eigen
huis willen blijven wonen. Levensloopbestendig.
Onze visie veranderde mee: van een gerenommeerd verhuisbedrijf heeft Strang
zich de afgelopen decennia verder ontwikkeld tot een dienstverlenend bedrijf
met verhuisservices in de ruimste zin van
het woord.

Preventief voor nu en later
Strang biedt een pakket aan diensten op
maat, speciaal gericht op niet meer verhuizen.

Uw servicepakket voor zorgeloos
thuis wonen

De laatste jaren spelen technologische
ontwikkelingen hier duidelijk op in. Domotica, ofwel de laatste technische
snufjes op het gebied van veilig en comfortabel wonen, zijn nu voor iedereen
toegankelijk en gemakkelijk in het gebruik geworden. Een druk op de knop en
de gordijnen gaan open, de rolluiken
omhoog en als bonus springt uw koffieapparaat aan. Maar er is meer mogelijk.
Ook huisartsen en zorginstellingen maken steeds meer gebruik van domotica,
die erop gericht zijn u zelfstandig en zelfredzaam te laten blijven. Bedrijven zoals
Welvaarts Domotica in Vught realiseren
dit. Zij integreren zorg met de laatste
technische mogelijkheden. Uw persoonlijke wensen worden op maat gemaakt in
een paar handige apps op uw Ipad.

 Persoonlijke coördinator die het transformeren van uw huis naar een levensloopbestendige woning voor u begeleidt.
 De woning wordt leeggemaakt om te
renoveren.
 Huisraad wordt tijdelijk opgeslagen.
 Of wij regelen daarvoor de veiling of
afvoer.
 Schoonmaak, afvoer van verhuisafval
en opnieuw inrichten van uw huis.
 Installatie van domotica, veiligheidsmaatregelen en techniek. Inclusief de
begeleiding bij gebruik.
 Na oplevering kan de begeleiding
doorlopen bij het omgaan met dagelijkse zaken.

Het werkt zo gemakkelijk
Via de Ipad of Iphone je eigen scherm
met apps. De dienstverlener neemt contact op via de contactfunctie op het
scherm. Is het tijd voor een bezoek aan
de huisarts voor het opmeten van de
bloeddruk? Op het scherm is een knop
bloeddrukopname. De huisarts kan de
patiënt ondertussen in een face-to-face
gesprek aanwijzingen geven voor het
omdoen van de band. Nog een keer indrukken en arts en patiënt lezen de
bloeddruk af op het scherm terwijl zij
overleggen.

Met een druk op de knop regel je de omgeving

Maar er zijn nog meer interessante functies, zoals bijvoorbeeld de reminderknop
voor uw medicatie en uw agenda, indien
gewenst ook mede te beheren door anderen. Zelf de regie houden over ons
welzijn en ons leven is wat de meesten
van ons willen, ook als we ouder worden.
Met domotica in uw eigen huis wordt dit
de realiteit van morgen. Aldus Gerard
Donkers dir./eigenaar van Welvaarts
Domotica.
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 Thuiszorgservices, maaltijden aan huis
en nog een scala aan andere losse of
terugkerende huishoudelijke en zorgdiensten.

Waardecoupon nr. 3
1 gratis vakwerk uur
Strang kan u helpen met het inpakken van o.a. serviesgoed, of het de–
en monteren van meubels. Met deze coupon krijgt u 1 vakwerk-uur
gratis. Voorwaarden achterpagina.
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Bedrijf-instelling
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De 5 voordelen van Strang
Een eigen coördinator
Onze ervaren projectleider regelt uw hele
verhuizing, van offerte tot eindcontrole.
Gaat u naar nieuwbouw, dan is hij aanwezig bij de bouwvergaderingen en stuurt
eventueel externe partijen aan. Als u
daarvoor kiest. Dat is wel zo gemakkelijk
en uiteindelijk kostenbesparend.
U houdt de controle, wij het draaiboek
Uw verhuizing verloopt bij ons volgens
een gedetailleerd draaiboek, gericht op
bereikbaarheid en continuïteit van de
bedrijfsvoering. Het draaiboek bevat ook
de activiteiten van andere partijen. U kunt
de voortgang dus voortdurend blijven
volgen. De laatste controle is doorslaggevend.
Maak gebruik van onze expertise
Wij leveren een totaalpakket zonder extra
uitgaven achteraf, inclusief uw verhuismaterialen. Wij plaatsen de inventaris op
de nieuwe locatie precies zoals u deze
had achtergelaten.

Een succesvolle verhuizing voor uw bedrijf realiseren. In het volste vertrouwen dat het
een rimpelloze operatie zal zijn. Met collega’s die tot het laatste moment hun werk
kunnen doen met een doorlopende bereikbaarheid. En tenslotte: een snelle overstap
zonder rommel. U gaat van een regelende naar een controlerende rol.
Maar hoe zorgt u ervoor dat het hele
proces soepel verloopt, zonder dat u ’s
nachts wakker hoeft te liggen? Met als
het nodig is de juiste back-up van uw
verhuispartner op precies het goede moment en geen onverwachte meerkosten?
Verhuisstress wilt u hoe dan ook vermijden. Een succesvolle verhuizing staat of
valt daarom met de keuze van uw verhuispartner en een draaiboek waarin met
alles rekening is gehouden.
Met Strang Projectverhuizingen is de
(mede)coördinatie van uw project in veilige handen. Wat doen wij? Uw planning
wordt omgezet in een gedetailleerd

Ondersteuning bij opruimen en montage
Het monteren en demonteren van meubilair, opruimen of het vervoer van apparatuur of kunst door gespecialiseerde mensen. Zij gaan pas weg als u tevreden bent.
Extra services naar behoefte
Van tijdelijke tot structurele opslag van
uw voorraden en archieven. En, omdat
wij flexibel zijn in onze diensten, kunt u
op elk moment nog opschalen naar een
hoger serviceniveau.
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draaiboek. Onze projectcoördinator weet
wat het is om als bedrijf te verhuizen. Hij
houdt rekening met de levertijden van
meubels, bouwactiviteiten, telefonische
bereikbaarheid en alle mogelijke obstakels. Maatwerkoplossingen zijn zo compleet als u dat wilt. De bedrijfsvoering
kunt u ondertussen gewoon door laten
gaan. De winst: geen onverwachte budgetoverschrijdingen en uw collega’s werken ontspannen en ongestoord door. U
kunt rustig slapen, terwijl u het regelen
aan ons overlaat.
Illustratie Mark Reijntjes Lumin.nl Artikel 1e kamer
Eduard Strang op de voorpagina van de Volkskrant
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Internationaal verhuizen
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Column Frankrijk
Lennard Maas: zijn vrije tijd
bracht hij in Frankrijk door.
Eenmaal gestopt met werken besloot hij zijn ervaringen te delen. Er kwam een
website met de toepasselijke naam: “mijn tweede
leven”. Lennard is nu een bekende adviseur voor mensen die zich in Frankrijk willen vestigen en zijn website is misschien
wel de mooiste Nederlandstalige encyclopedie over Frankrijk. www.ma-deuxiemevie.com

...Uw internationale verhuizing geregeld
Een verhuizing naar het buitenland, al dan
niet met uw gezin. Dat betekent extra
werk en organisatie. Terwijl u misschien
nog een bal had kunnen slaan met uw
vrienden.
Op de extra werkzaamheden van uw verhuizing zit u niet te wachten. Liever dan
dat u zich verdiept in draaiboeken, ingewikkelde inklaringsvoorschriften en andere verhuiszaken, geniet u nog even van
een laatste dag op de golfbaan met uw
vrienden of een barbecue met uw familie. En u heeft gelijk. Het moet toch mogelijk zijn een goed verhuisbedrijf te vinden die u de coördinatie uit handen
neemt? Die geruisloos de formaliteiten
regelt en nare verrassingen achteraf
voorkomt. Met een perfecte planning,
zodat u kunt genieten van uw laatste

weken in Nederland.
U heeft te maken met uw eigen contactpersonen, van huis tot huis in Europa en
wereldwijd met onze vertrouwde partners.
Ieder land zijn eigen regels
Inklaringsregels kunnen behoorlijk gecompliceerd zijn en tijdrovend. Hoe
prettig is het dan dit over te kunnen laten
aan uw verhuiscoördinator. Een goed
verhuisbedrijf kent alle regels en kan u
veel geld en vertragingen besparen. Met
een heldere offerte zonder verrassingen
achteraf. Wij zijn goed bekend met de
regels van invoer van ieder land ter wereld. Bij twijfel schakelen wij altijd onze
directe contacten in; inklaringsagenten
van de douane-instellingen ter plaatse.

Voordeliger verhuizen, het kan

Full service van deur tot deur

Door verschillende verhuizingen met
elkaar te combineren, kunnen wij uw
verhuizing ruim onder de gangbare tarieven organiseren. Natuurlijk kunt u
deze groepage verhuizing ook naar Nederland boeken. Met groepage kunt u
een zeer interessante offerte van ons
verwachten. De doorlooptijd is iets langer, maar de planning vooraf duidelijk.

TIP: frequente groepagecontainers van
en naar: Australië, Nieuw Zeeland, Zuid
Afrika, Canada, USA en Nederland.

“Ons huisje ligt net buiten het dorp. De weg
waaraan we gelegen zijn, de N911 tussen
Granville en Avranches, loopt daar vrij stijl
omhoog. Het is een heerlijk huis, maar er is
één klein probleem. Ons stulpje staat op
nagenoeg dezelfde hoogte als de watertoren. Gevolg is dat uit onze kranen slechts
een mager straaltje water komt. Dat merk
je als je naar het toilet bent geweest. Het
duurt zo’n 20 minuten voor de stortbak
weer gevuld is.
In Frankrijk kan alles. Op een dag bleek de
weg voor ons huis opengebroken te zijn. Op
een perceel, nog net iets hoger en grenzend
aan ons land, werden twee bungalows gebouwd. Aangezien daar problemen zouden
kunnen ontstaan met de watervoorziening,
moest er een tussenpomp geplaatst worden. Hierop zag ik mijn kans schoon. Als ze
toch bezig waren, waarom dan niet ons
huis meteen aansluiten op die pomp?
Maar nu had ik buiten de waard gerekend”…
Lees hoe het verder ging op de achterpagina

Waardecoupon nr. 4
Download gratis ebook
Interieur 7 stappenplan
www.strang.nl/krant/zoommm
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De innovatiekracht van een familiebedrijf
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Lekker eten op de verhuisdag
Peters mediterrane verhuisquiche

Het afgelopen jaar heeft
voor Eduard Strang Verhuizingen in het teken gestaan
van verdere groei en vernieuwing. De wereld om ons
heen is snel aan het veranderen en als creatief verhuisbedrijf is het belangrijk om
mee te veranderen – zonder
daarbij je eigenheid te verliezen. Want alleen door steeds
te vernieuwen kunnen wij
onze klanten het beste blijven bieden.

Goed voorbereid verhuizen én stijlvol
eten na afloop doet u met het volgende
recept, wat u de dag voor de verhuizing al
klaarmaakt. Deze mediterrane quiche is
klaar in een handomdraai en kan ook
koud opgediend worden. Serveer de verhuisquiche eventueel met stokbrood en
een salade en kies erbij een Pinot Blanc,
een droge Duitse Weissburgunder of
eventueel een Vin Gris, een lichte droge
rosé. Van harte aanbevolen door Peter
Strang als afsluiting van uw verhuizing.
Aantal personen: 4

Met specialisaties op het gebied van inboedel-, kunst- en antiekvervoer en opslag,
internationaal verhuizen, zorg- en projectverhuizingen bedient Eduard Strang vandaag
de dag klanten met een gemeenschappelijke deler: oog voor kwaliteit en werken met
vertrouwde zakenpartners.

Bereidingstijd: 20 min, bakken 50 min
Het complete recept kunt u downloaden
op www.strang.nl/krant/verhuisrecept.

135 jaar verhuizen met verve!
Leest u meer over onze wereld in deze krant. Het is ook uw wereld. Wij blijven kwaliteit, prijs en planning nauwlettend voor u in de gaten houden. Kijkend naar mogelijkheden om af te wijken van de gebaande paden en u een maatpakket verhuizen naar
uw nieuwe woning te kunnen bieden.

Vervolg column Lennard Maas pag. 7
…“Na drie uur rondbellen kreeg ik te horen dat ik een verzoek moest indienen bij een
dienst in Parijs. Daar zou binnen drie maanden een besluit worden genomen. Volkomen suf gebeld besloot ik het er maar bij te laten en ons mager straaltje voor lief te
nemen.

Colofon
Concept

en vormgeving: Mathijs Keukelaar, Mondial Eduard Strang; redactie: Corine
van Ek, Communicatiewijze; illustratie Volkskrant, Eerste kamer: Mark Reijntjens, Lumine; realisatie: Kleur.nu, Vught; uitgave: Mondial Eduard Strang © copyright 2016
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Spelregels waardecoupons
De waardecoupons in deze uitgave zijn
gezamenlijk te gebruiken, maar niet in
combinatie met andere acties en/of andere kortingen. Per categorie is maximaal 1 coupon inzetbaar. De coupons
dienen direct bij opdracht overhandigd
te worden. Na verhuizing/facturatie kunnen deze niet meer gebruikt worden. U
kunt voor familie en vrienden ook een
extra krant met coupons opvragen, geen
probleem.

V.20160402 mlng

’s Middags ging ik naar de plaatselijke PMU bar-tabac. Het was niet toevallig dat ik
daar de burgemeester van onze gemeente (een nauwelijks opvallend vogelpoepje op
de landkaart) trof. Voor mij een reden om mijn beklag te maken over een plotseling
opengebroken weg, het reconstrueren van mijn tuin en de ambtelijke molen. Mijn burgemeester grijnsde eens, keek me op een sluikse manier aan en vroeg of ik nog ergens
een biljet van 50 euro achter de hand had. Dat had ik. Enigszins in de war overhandigde ik hem het bankje en kreeg van hem de geruststelling me nergens zorgen over te
maken. ’s Avonds bleek ik niet alleen een aansluiting te hebben op de tussenpomp,
maar ook was onze septic tank overbodig geworden. En we waren ook nog aangesloten op het openbare riool. Luidkeels de triomfmars uit Aida zingend liet ik me bijna een
uur ranselen door een geweldige keiharde straal die uit de douchekop kwam. Frankrijk
is zo slecht nog niet, als je de weg kent.”

