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OP DE KOOP TOE
door Anja Kruise

Een ongeluk
komt zelden alleen

H

et is zo’n periode waarin het ene apparaat na het andere onderdeel het
begeeft. De Wet van Murphy - ik hou
mijn hart vast voor wat er nog meer aan rampspoed komt. Ondertussen ben je druk met
het herstellen van alle averij en het waar mogelijk beperken van de financiële schade.
De ellende begint met het vriesgedeelte van
de koelkast. Het rubber scheurt, waardoor de
vrieskast niet meer goed afsluit en zich in een
mum van tijd een centimeters dikke ijslaag
vormt. Het vriesgedeelte uitschakelen kan
niet. Het apparaat dus maar vaker ontdooien
en op zoek gaan naar een nieuwe.
Dan gaat de auto ineens raar doen. Geen wonder; een van de voorbanden staat bijna plat op
de velgen. Direct naar de bandenpomp bij het
benzinestation en kijken hoe lang het duurt
totdat de band weer leeg begint te lopen. Dat
is na bijna een week. Het is een winterband,
dus ik rijd er nog even op door, tot de zomerset er weer op kan. En ondertussen om de dag
de lekke band even oppompen.
Vervolgens begint de twee jaar oude laptop
kuren te vertonen. De toets voor hoofdletters
doet het niet meer en ook de draadloze muis
weigert dienst. Gelukkig hebben we een betrouwbaar reparatieadres, maar daar kunnen
ze helaas niks doen.
De laptop is een Samsung, en die blijkt een
Na de lekke
nare eigenschap te hebautoband en de
ben. Het toetsenbord
defecte laptop,
is er niet uit te halen,
stond ineens
zodat reparatie onmogelijk is. Via de reparade keuken
teur hebben we nu
blank
een tweedehandsje
van een beter merk.
Mooi geregeld.
Maar dan staat ineens de keuken blank. De
pvc-afvoerbuizen onder het spoelgedeelte
zijn losgeschoten uit de koppelstukken. Kwestie van de onderdelen opnieuw in elkaar
schuiven en aandraaien, denk ik nog. Maar
dat is wel heel gemakkelijk gedacht. Ik heb
wel tien keer onder de spoelbak gelegen, koppelstukken millimetertje voor millimetertje
rechtgezet en aangedraaid. Eerst plensde het
water er nog uit, maar nu druppelt het af en
toe een beetje. Het moet voorlopig maar zo.
Apparaten en onderdelen leiden een onopvallend bestaan. Totdat ze stuk gaan, dan merk
je pas hoe afhankelijk je van ze bent.

Reageren? a.kruise@tctubantia.nl

Eitjes zijn
gewoon lekker
en gezond
Achttien pluimveehoudsters, gestoken in knalroze
bloezen, promoten hun Nederlandse eieren via
Facebook. De mmmEggies zijn trots op hun product.
Eierpromotie
door Angelique Kunst

„Die naam was eigenlijk een
grapje. Mmm... eggies! Maar
het spreekt wel wat lastig
uit”, lacht Maartje Gussinklo. De Eibergse raakte vorig
jaar op een symposium van
pluimveehouders in gesprek
met een aantal vrouwelijke
vakgenoten. Ze liepen eigenlijk allemaal met hetzelfde
idee: het Nederlandse ei beter promoten.
Gussinklo: „Er wordt van
verschillende kanten kritisch naar eieren gekeken.
Dierenactivisten maken
zich druk over de kippenhokken, voedingsorganisaties over het cholesterol.
Maar wij vinden dat we een
hartstikke mooi product maken dat best meer in het zonnetje gezet mag worden. Dat
is de afgelopen jaren veel te
weinig gebeurd, de sector
heeft een beetje de luiken
dicht gehouden. Wel was er
de stichting Blij met een Ei,
die doet bijvoorbeeld ook
heel veel in het onderwijs
en wij werken ook nauw
met hen samen. Maar wij
willen ook ons eigen steen-

tje bijdragen aan een beter
imago.”
De Facebookpagina die de
vrouwen vorig jaar opzetten
heeft inmiddels zo’n 1.200 likes. Er staan zonnige eierverhalen op, bijvoorbeeld het recept voor leuke eier-kuikentjes als kindersnack, maar
ook het nieuwsbericht over
de 115-jarige Italiaanse Emma Morano die elke dag drie
rauwe eieren verorbert.
De Facebookpagina is voor
de consument het meest
zichtbare deel van de Mmmeggies, maar volgens Gussinklo zijn de vrouwen op
nog veel meer gebieden actief. „We hebben een groot
aantal werkgroepen die zich
allemaal met een bepaald
deel van de promotie bezighouden. Er is een groepje
dat aandacht voor eieren probeert te krijgen in consumentenbladen, bijvoorbeeld
in de magazines die supermarkten uitgeven. Er is een
groep die snackfabrikanten
probeert te interesseren om
meer snacks op basis van eieren te maken - waarom doet
Mora bijvoorbeeld wel van
alles met vlees, maar niet

met eieren? Er is ook een
groep die voedingsadviseurs
een genuanceerder beeld
van eieren geeft. Het Voedingscentrum bijvoorbeeld
zegt nog steeds dat je niet
meer dan twee of drie eieren per week moet eten.
Maar de nieuwste onderzoeken hebben aangetoond dat
eieren veel beter zijn voor
een mens dan altijd werd gedacht en dat het voor je cholesterolgehalte helemaal niet
slecht is om elke dag een eitje te eten. Heel veel diëtisten verwerken dat ook al in
hun voedingsadviezen.”
Ook zijn een paar mmmEggies in gesprek met museum
Corpus bij Leiden. „Bezoekers kunnen daar een reis
door het menselijk lichaam
maken en kijken hoe bijvoorbeeld voedsel wordt verteerd. Een ei zit daar nog
niet in het programma en
volgens ons hoort dat er wel
bij.”
De mmmEggies richten
zich wel vooral op eieren uit
Nederland. „Gek genoeg kijken consumenten in andere
Europese landen veel beter
naar waar hun ei vandaan

komt. Duitsers willen Duitse eieren, Fransen een Frans
ei. Nederlanders kijken daar
niet naar. Terwijl we daar
best wat chauvinistischer in
zouden mogen zijn, Nederlandse pluimveehouders produceren prima eieren. Als je
bedenkt dat 60 procent van
onze productie voor de export is dan weet je dat het
een goed product moet zijn,
daar mag je best trots op
zijn.”

De mmmEggies zijn te vinden op www.facebook.com/mmmeggies

Huis te koop

Zonnige kosterswoning op ruime
kavel in hartje Hengevelde

D

!

Engelien en Gerda Wildenborg

Wat: Geschakeld woonhuis
Waar: Kormelinkstraat 4, Hengevelde
Verkoper: Familie Brinkman
Vraagprijs: 169.000 euro
Makelaar: De Keujer Makelaars

foto Reinier van Willigen

it degelijk gebouwde woonhuis
staat in Hengevelde bekend als
de kosterswoning. „Wij hebben
hier vroeger als gezin met zeven kinderen met veel plezier gewoond”, vertelt
mevrouw Wildeborg-Brinkman. „Hengevelde is een gezellig dorp om te wonen
met veel activiteiten op het gebied van
sport, muziek, cultuur enzovoorts.
De woning is in 1952 gebouwd in opdracht van het toenmalige kerkbestuur
en onze ouders waren de eerste bewoners. Onze broer Fons is hier blijven wonen en heeft er naar hartenlust zijn grote

hobby, de duivensport, beoefend. Helaas
is Fons overleden, vandaar dat ons ouderlijk huis nu te koop staat.
Het betreft een zeer zonnig huis op een
ruime kavel van 529 vierkante meter
met vrij uitzicht op de pastorietuin en
het dorpsplein. Een unieke centrale ligging in de kern van Hengevelde, met
veel tuin en rondom veel parkeergelegenheid.
De woning is gesitueerd aan een doodlopende weg op loopafstand van supermarkt en basisschool in een fijne buurt
met veel groen. Beneden is het huis voor-

zien van thermopane glas, moderne, ruime (woon)keuken, diepe kelder, originele paneeldeuren enzovoorts.
Dit huis is zeer geschikt voor mensen die
het huis naar eigen inzicht willen
ver-/uitbouwen. Neem gerust contact op
voor het bezichtigen van dit gunstig geprijsde (semi)vrijstaande woonhuis met
een breed scala aan mogelijkheden!”

Ook een huis te koop en (gratis) meedoen
aan deze rubriek?
Mail economie@tctubantia.nl

