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Klusvrouw
Hieke Grootendorst

Een afdakje
tegen de regen
Hieke Grootendorst geeft elke week
klustips en een inkijkje in haar leven
als klusvrouw. Vandaag: een
deurluifel ophangen.
FOTO EN ILLUSTRATIES TJITSKE SLUIS

Er zijn altijd klussen waar je
tegenop ziet. Je denkt bijvoorbeeld dat iets heel zwaar of
moeilijk is. Als je er eenmaal aan
begint, valt het meestal wel mee.
Je denkt: zag ik daar nu zo
tegenop? Dan moet je hoogstwaarschijnlijk lachen en dan
ben je stiekem ook wel trots
op jezelf.
Als klusvrouw word ik voor
zoveel uiteenlopende klussen

gevraagd, dat er altijd wel iets
tussen zit dat nieuw voor me is.
Inmiddels weet ik dat ik met
logisch verstand een heel eind
kom. Een afdakje plaatsen leek
me nogal lastig. Zo’n groot en
zwaar ding boven je hoofd dat
absoluut nooit naar beneden
mag storten... Ik keek er altijd
met ontzag naar, totdat ik zelf
zo’n deurluifel mocht bevestigen.
Het viel best mee.

Kiezen
Je hebt er misschien geen weet van,
maar het assortiment deurluifels is
gigantisch. Op zoek gaan naar een
geschikte luifel is misschien wel de
grootste uitdaging van deze klus.
Aluminium met plexiglas is licht in
gewicht. Bekijk ook goed of de
bevestiging bij jouw situatie past.

Samen

VRAAG 5
Hoeveel risico je loopt op een burnout, wordt ook door je beroep
bepaald. Wat voor werk doe jij?
A. Je bent manager en hebt een bestuurstaak
met veel zware verantwoordelijkheden. Elke
dag staan er nieuwe problemen voor de deur,
en jij moet voor een oplossing zorgen.
B. Je werkt in de zorg en je houdt je constant
aan een strikt protocol. Aan het einde van de
dag moeten je patiënten comfortabel en in leven zijn. Als dat lukt, mag je het morgen opnieuw doen.
C. Je werkt zelfstandig en dopt je eigen boontjes. Als alles goed gaat, staat er vanavond weer
eten op tafel. Maar ’s nachts weet je dat als de
zaken slecht gaan, je niemand om hulp kunt
vragen.

 De

illustraties
bij deze quiz
zijn van Maaike
Hartjes. Zij
maakte het
vorig jaar verschenen, getekende Burn-out
Dagboek.

VRAAG 6

Soms moet je de luifel nog in elkaar
zetten. Doe wat siliconenkit in de
strips en schuif deze op alle kanten
van het plexiglas. Dit schroef je vervolgens op de twee beugels. Positioneer
samen met iemand anders de luifel,
dan kun je de boorgaten gemakkelijk
aftekenen, meestal vier.

Misschien herken je jezelf in deze quiz en wil je
voorzorgsmaatregelen
nemen. Maar hoe vermijd
je het best een burn-out?
A. Zoek ander werk. Je huidige
bezigheid gaat duidelijk tegen
je natuur in, en je wilt jezelf
toch geen onnodige schade aandoen?
B. Luister naar je lichaam. Ga
wandelen of sporten, let op je
voeding en richt je leven bewust in.
C. Neem een paar weken vakantie. Wanneer je terugkomt,
ben je weer zo goed als nieuw.

Antwoord: B.

Antwoord: B.

Veel stressvolle situaties kunnen uiteindelijk
tot een burn-out leiden, maar volgens
Hoogendijk hebben sommige beroepen meer
risicofactoren dan andere. ,,Het is gevaarlijk
als mensen weinig te zeggen hebben over
wat zij doen en in een vast
stramien zitten. Het
onderwijs en de zorg,
waar je weinig autonomie hebt maar wel
een hoge werkdruk
met veel protocollen,
zijn daar goede voorbeelden van.’’

Hoogendijk: ,,Ons dierlijk lichaam is niet voor deze levensstijl gebouwd, maar met ons
menselijk bewustzijn kunnen
we ons leven anders inrichten. Ga meer naar buiten
en beweeg meer, en let
op je voeding. Doe rustig
aan met alcohol en verdovende middelen. Beperk sociale druk en
houd je bezig met een
hecht groepje mensen dat
jou echt iets te bieden heeft.”

Boren
Let er bij het aftekenen op dat je altijd
in baksteen boort en niet in de voeg.
Kijk ook of de buitenlamp nog
voldoende ruimte heeft. Controleer
dan met een lange waterpas of de
boorgaten recht zijn. Dan kun je met
een steenboor de gaten boren.
Houd de voordeur dicht!

Keilbouten
Meestal wordt een deurluifel geleverd met keilbouten. Deze zijn geschikt voor bevestiging van zware
objecten in steen. Boor exact de
diepte van de bout. Duw de bout in
het gat en tik hem er met een hamer
helemaal in. Schuif de luifel op de
bouten en draai de moeren aan.

Kitten
De luifel hangt. Bravo! Dat viel mee.
Nu nog de aansluiting met de muur
kitten. Dit doe je aan de bovenkant met
siliconenkit. Zo zorg je ervoor dat
regen niet tussen de kier door sijpelt.
Anders heb je er namelijk nog niets
aan. Laat die regen nu maar komen!
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