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door PETRA SLAATS

OISTERWIJK – Als je aan oppassers van huizen denkt, zie je al gauw een ge-
pensioneerd echtpaar voor je dat het hele jaar toch niets omhanden heeft. Maar
wat als je jong bent, werkt, twee kinderen hebt en je ook wel eens een tijdje door
wilt brengen in een filmsterrenhuis. Dat kan. Gerard (38) en Liesbeth (38) den
Besten en hun dochters Rhodé (12) en Ilse (14) wonen zelf in Capelle aan den IJs-
sel, maar genieten deze zomer drie weken gratis van een riant huis met zwem-
bad.

Benieuwd naar het optrekje
rijden we op een doordeweek-
se dag richting het Noord-Bra-
bantse Oisterwijk. De huizen
worden naarmate we het op-
pasadres naderen steeds gro-
ter. Op de plaats delict verrijst
een statige witte villa, omringd
door weelderig groen. Na ons
bij de poort te hebben gemeld,
komt Liesbeth het hek open-
doen. „Het gaat elektrisch,
maar bleef de laatste keer han-
gen.” Binnen worden we ver-
welkomd door de rest van de
familie, de oppashonden Sam
en Milly en smakelijke wor-
stenbroodjes om de Brabantse
gastvrijheid te benadrukken. 

Knus
De familie was meteen ge-

wend aan het huis. „Het is heel
gezellig”, vertelt Liesbeth en-
thousiast. „Ondanks dat het

groot is, is het toch heel knus.
De woonkamer is opgedeeld in
verschillende vertrekken, zo-
als de serre, een apart gedeelte
om televisie te kijken en een in
verbinding staande werkka-
mer. En je kunt zien dat er ge-
leefd wordt.” Dit is de vierde
keer dat de familie op een huis
past, maar dit valt qua inrich-
ting het meest in de smaak zegt
Gerard. „Het huis heeft mooie
details, zoals de lambrisering,
de ramen met latjes die hele-
maal tot beneden lopen en
zelfs de kasten zijn mooi afge-
werkt. Dat zouden we zelf ook
wel willen.”

Ook Ilse en Rhodé vinden
het huis prachtig en spreken
met verbazing over het grote
aantal kledingkasten en wel
vier badkamers. Zij moesten
kiezen uit een van de kinder-
kamers. Ilse slaapt in een echte
jongenskamer met voetbalpos-
ters en dinosaurussen op de
vouwgordijnen. Rhodé in de
meisjeskamer met paarden-
posters op de wand. Zitten ze
niet veel liever ergens op een
camping of all-inclusive in
Turkije? „Nee hoor, ik vind

het echt leuk hier, de honden
zijn heel lief en we hebben een
zwembad in de tuin”, glundert
Ilse. „En we zitten hier op
paardrijles en ik mag op een
echte vleugel pianospelen”,
vult haar zus stralend aan. Fa-
voriete plekjes hebben ze ook.
Ilse ligt het liefst op de bank in
de woonkamer met een Do-
nald Duck, Rhodé op de bank
in de televisiekamer met Wii. 

Als huisoppasser in spe
moet je eerst langs Herman
Withuis van Huisoppas.nl,
ook woonachtig in Oisterwijk.
„Negentig procent van mijn
oppassers is gepensioneerd.
Families met kinderen kun-
nen zich ook bij ons inschrij-
ven. Maar ik wil iedereen eerst
zien en je moet altijd een re-
cent bewijs van goed gedrag
en een wa-verzekering heb-
ben. Alles draait immers om
vertrouwen. Ik laat de eigena-
ren ook altijd eerst kennisma-

ken met de oppassers.” Ge-
rard: „Dat is voor ons ook pret-
tig, want dan weet je wat wel
en niet kan, hoe je in dit geval
Sam en Milly moet verzorgen
en weet je van tevoren al hoe
het huis eruitziet.”

Schoonmaakster
Naast een riante woonka-

mer, romantische eetkamer,
tuin en zwembad, heeft het
huis drie terrassen, drie open-
haarden en ook de woonkeu-
ken mag er zijn. Liesbeth: „De
oven is veel beter dan thuis,
dus daar maak ik veel gebruik

van.” „En van de ijsblokjesma-
chine”, roepen Ilse en Rhodé
in koor. Naar de rest van het
huis zijn we stiekem ook be-
nieuwd, maar we voelen ons
een beetje gluurders. Gerard:
„Ja, het is raar om iemand
rond te leiden in een huis dat
niet van jezelf is. We wilden
ook in de logeerkamer slapen,
maar van de eigenaar mochten
we gewoon hun slaapkamer
gebruiken.” Die is meer dan ri-
ant, een suite met aangrenzen-

de badkamer, waar de schoon-
maakster net de tegels aan het
afsoppen is.” Liesbeth: „Heer-
lijk toch. Gisteren hadden we
vier tuinmannen over de vloer
om de tuin op orde te brengen.
We dachten nog, komt dat
even goed uit voor de foto.” 

Overigens is het niet altijd zo
dat de schoonmaakster en
tuinman zijn inbegrepen. Her-
man Withuis: „Bij sommige
huizen moet je wel de stofzui-
ger pakken en afstoffen. De ge-
wone alledaagse huishoudelij-
ke dingen. Moet je echter ook
bijvoorbeeld de paardenstal
uitmesten, dan kun je daar als
oppasser best wat voor vragen,
maar dat laat ik aan oppasser
en eigenaar over om te bepa-
len.” Herman heeft een be-
stand van zo’n honderd vaste
relaties en een paar honderd
oppassers. Naast woningen in
heel Nederland, heeft hij ook
huizen in het buitenland, zoals
Vlaams België, Frankrijk,
Spanje en Duitsland. 

Gerard, Liesbeth, Ilse en
Rhodé hebben nog een aantal
dagen vakantie te goed in hun
oppashuis. „Het enige wat een
beetje tegenzit, is het weer,
maar we vermaken ons toch
wel hier.” Geef ze eens onge-
lijk in zo’n filmsterrenhuis! 

„Ik mag hier 
op een echte

vleugel
pianospelen”

• In de grote maar knusse 
woonkamer kan iedereen wel een
plekje voor zichzelf kiezen.

• Liesbeth, Gerard, Rhodé en Ilse,
met oppashonden Milly en Sam,
kunnen kiezen uit maar liefst drie
terrassen.
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• De hagen zijn pas geknipt door
vier tuinmannen die bij de ’prijs’
inbegrepen zijn.

Kamerplanten
verrassen buiten

Van onze redactie Woonkrant
Kamerplanten en interieur zijn al jaren een goede match,

weten we. Minder bekend is dat deze planten het in de zomer
ook prima doen in de tuin. Niet zo verwonderlijk. Van oor-
sprong komen ze immers stuk voor stuk in de natuur voor.
Deze buitenkamerplanten fleuren je tuin net dat ietsje meer
op.

Ook zo’n vrolijke gieter als op de foto? Ga naar 
www.verrassendbuiten.nl en geef jouw ervaringen met bui-
tenkamerplanten door en wie weet, win je er een. Ook staan
op de site nog meer handige tips.

Elegantie Calla
■ Van oorsprong uit de
Zuid-Afrikaanse natuur.
■ Calla’s kunnen buiten
wel drie maanden lang
bloeien. 
■ De verzorging is een-
voudig: geef regelmatig
water. Het groene blad
dient als een ’natuurlij-
ke’ vochtigheidsmeter.
Wanneer het blad wat
slap gaat hangen geef je
water, als het blad gaat
’tranen’ mag je minder
water gieten. 
■ De Calla beperkt zich
niet meer tot wit of geel,
maar is ook verkrijgbaar
in bijvoorbeeld diep-
paars en zachtroze.

Betulia
■ Van oorsprong
uit de Domini-
caanse Republiek.
■ De plant heeft
een bolle vorm
die is opgebouwd
uit een haast
ontelbare hoe-
veelheid rode,
witte of roze
bloemen.
■ Standplaats het
liefst op een
windstille plek in de halfschaduw. Regelmatig water geven
zodat de grond niet uitdroogt.
■ Wanneer je de uitgebloeide bloemen verwijdert, zul je
zien dat de Betulia nog langer doorbloeit.

Flowerpower
Cyclaam
■ Cyclamen zijn van oor-
sprong bosplanten afkom-
stig uit het Middellandse
Zeegebied en Klein-Azië.
■ Verkrijgbaar met grote of
kleine bloemen in wit en
krachtig rood, roze en
paars. 
■ Geef regelmatig water
zodat de potgrond niet
helemaal uitdroogt.
■ Een trucje voor extra
lange bloei: verwijder de
uitgebloeide bloemen met
steel en al. Ze blijven dan
echte doorbloeiers tot aan
de eerste winterkou. 

WORD SUIKEROOM VOOR WORD SUIKEROOM VOOR 

TUIN AAN DE WAND
Bedrag nodig: 15.000 dollar. Opgehaald: 77.434 dollar.

Een succesverhaal van Kickstarter is de Urbio. Een mag-
netische verticale tuin. Het project liep op de site af op 10
mei en haalde dik het benodigde bedrag. Het is dan ook
een prachtidee. In wandunits kun je verschillende vormen
potjes magnetisch vastklikken. Je kunt er niet alleen
kruiden of plantjes in doen, maar ook pennen of ander
leuks. Wie 1 dollar doneerde kreeg eindeloze dankbaar-
heid. Wie meer dan 200 dollar beloofde kreeg een grote

wandunit en 9 kleinere met 14 potten in
verschillende maten. Inmiddels heeft het

systeem, dankzij Kickstarter, een eigen
site waar je je eigen set op kunt reser-
veren. 

Via www.myurbio.com. 

KUNST STEUNEN
De Nederlandse site Voor-

dekunst.nl werkt ook met
Crowd funding. Het is ge-

richt op projecten van kun-
stenaars die financiën zoe-
ken om hun kunstprojecten

uit te voeren.

In de Gouden Eeuw waren het de rijke notabelen die architec-
ten, ontwerpers en schilders aan het werk hielden. Na de Twee-
de Wereldoorlog waren het subsidies en multinationals die
maakten dat creatieve breinen bleven produceren. Maar anno
2011 bent u het zelf die jonge ontwerpers in de gelegenheid stelt
om een uniek ontwerp het levenslicht te laten zien. Met twee
euro en een internetverbinding kunt u al eigenhandig aan de
wieg staan van een exclusief product dat de wereld gaat verove-
ren.

EETBAAR GLAS
Bedrag nodig: 10.000 dollar.
Opgehaald: 10.429 dollar.

De dames van conceptbu-
reau The Way We See The
World uit New York hebben
met succes een eerste serie
van hun eetbare glazen via
Kickstarter weten te maken.
Jammer genoeg zijn ze alle-
maal op, maar het project is
nog lang niet af. De ontwerp-
sters ontdekten een manier
om met gelatine glazen te
maken die echt iets toevoe-
gen aan je drankje. Inmiddels
zijn er plannen om ze op
grote schaal te maken. En een
bekend wodkamerk heeft er
ondertussen speciale cocktails
omheen gemaakt voor the-
mafeesten. Wie 1 dollar do-
neerde, kreeg
een handge-
schreven be-
dankbrief. Wie
500 dollar be-
loofde, kreeg
tien ’Edible Cups’
toegestuurd met
bijpassende
cocktailrecepten
voor een Edible
Cup party. 

Dat kan door ’crowd fun-
ding’, letterlijk vertaald me-
nigte financiering. Via inter-
net zoekt een ontwerper zo
veel mogelijk mensen die een

bijdrage willen doen om een
eerste serie van het product te
kunnen laten maken. Een be-
kend voorbeeld van zo’n site is
het Amerikaanse Kickstarter.
Hier vind je ontwerpers met
een creatief idee, maar geen
geld om het te laten produce-
ren. Met een filmpje presente-
ren zij hun plan en vragen
mensen van over de hele we-
reld om hen financieel te steu-
nen. Afhankelijk van het be-
drag waarvoor de geïnteres-
seerde wil helpen, krijgt hij
’eeuwige dankbaarheid’ en
toegang tot een online reporta-
ge waarbij ze het maken van
het product op de voet kunnen
volgen tot een gesigneerde li-
mited edition van het product
met fotoboek en echtheids-
exemplaar. Elke ontwerper
verzint weer wat anders om zo
veel mogelijk mensen over de
streep te trekken. Het is een
geweldige manier om aan bij-
zonder design te komen. 

PORTRET VAN 
JE KONT
Bedrag nodig: 8000 dollar.
Dagen te gaan: 29

De Texaan Max Weisbrod
bedacht dit deels kartonnen
krukje dat voorzien is van een
afdruk van de kont van de
eigenaar. Een kruk op maat
dus. Wie genoeg bijdraagt
voor een eigen kruk, vanaf 500
dollar, krijgt een kit thuisge-
stuurd waar een speciaal
schuimkussen in zit die de
vorm van uw achterste ont-
houdt. Daarmee maakt Weis-
brod het krukje met houten
zitting. Via e-mail kan onder-
handeld worden over verzend-
kosten naar Europa. Wie 1
dollar steunt, mag met Weis-
brod een kop koffie komen
drinken. Ook leuk. Wel zelf de
reiskosten betalen…

SNUFJE ZOUT
Bedrag nodig:
4500 dollar.
Opgehaald:
8128 dollar.

Uit Chicago
komt het idee
de ’Pinch’ van
Craighton Ber-
man. Als kook-
gek wilde hij

net als profes-
sionele koks een
bakje met zout
hebben waar je
met de hand
een snufje
(pinch) zout uit
kan pakken. Dat
werd deze kera-
mische combina-

tie van een pepervaatje dat als dop dient op het zoutbakje. Wie
150 dollar beloofde, kreeg een handgeschreven bedankkaart,
een serie bijzondere pepers en zout en natuurlijk een Pinch uit
de eerste serie. Dankzij Kickstarter is de eerste serie er gekomen
en uitverkocht. De tweede serie is bijna uitverkocht en Berman is
nu bezig met onderhandelingen om een hele grote order pinches
te laten maken in het buitenland. Hij hoopt die via kook- en
museawinkels, maar ook online, internationaal, te verkopen. 

VAN EIGEN
BODEM

Daniel Schipper en
Maarten van Asperen
toonden via designblogs
en -sites de wereld hun
hanglamp 100X100 van
gerecycled plastic en
kunnen nu zelf produce-
ren. Schipper: „Dat kon

alleen als we zeker wisten dat
we 100 lampen van 100 euro
zouden verkopen. Vooral het
persoonlijk contact met de
afnemers was leuk. En inmid-
dels hangt onze lamp van Zuid-
Korea tot in Qatar.” Aan de
koperskant is Susan Krieger uit
Wormerveer een van de crowd
funding-pioniers. Zij heeft
onlangs via Kickstarter een
iPad standaard van de tekenta-
fel tot in productie weten te
helpen. Krieger: „Het is een
leuk idee dat je een soort van
mini-investeerder bent in een
uniek product. Het is wel span-
nend, hoor, of je geld niet
weggegooid blijkt. Maar al het
leuks begint met vertrouwen.”

door Berber Govaars
Interieur

NIEUW DESIGNNIEUW DESIGN

Voordelig
zakendoen
in de zomer.

Dat is slim!

Nu € 300
korting
op een ATAG
HR-ketel

www.nuon.nl/zomerdeals
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