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aanzoek

Klusvrouw
Hieke Grootendorst

‘Ik ging op mijn
knie, en hij was
best lang stil’

Kastje, kastje
aan de wand

Linda Vermaat (34) en Erik
Loots (31) hebben samen
filmproductiebedrijf TwentieFour. Op 14 februari 2018
trouwden ze. Samen hebben
ze een dochtertje van drie
maanden: Isa.

Linda: ,,Ik wilde nooit trouwen,
maar Erik wel. Ik wilde hem
graag een keer verrassen en besloot een filmpje te maken met
al zijn vrienden en familie die
vertelden waarom hij zo tof is.
Ik wilde het groots aanpakken
en heb geregeld dat het filmpje
in de aftiteling draaide terwijl
hij nietsvermoedend in de bioscoop zat.’’
Erik: ,,Linda zei dat ze mij wilde
verrassen, maar vertelde niet
met wat. Toen we aankwamen
bij de bioscoop stond daar mijn
beste vriend. We waren toen
precies zestien jaar bevriend, hij
had cadeaus, cupcakes en een
speech van twintig minuten. Ik
was in de veronderstelling dat
dat de verrassing was, en dat we
daarna nog even leuk naar de
film gingen.’’
Linda: ,,Tijdens de aftiteling van
een vreselijke oorlogsfilm zetten ze mijn filmpje in. Alle

Hieke Grootendorst geeft elke
week klustips en een inkijkje in
haar leven als klusvrouw.
Vandaag: een kastje ophangen.
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‘Hij had een
soort wilde waas
in zijn ogen’
vrienden en familie die in het
filmpje te zien waren druppelden binnen, en toen ging ik op
mijn knie. Ik vroeg of hij wilde
trouwen, en hij was eerst best
lang stil.’’
Erik: ,,Ik zei: huh, je wil toch
niet trouwen? Daarna zei ik pas
dat ik wilde.’’

Linda: ,,Hij had een soort wilde
waas in zijn ogen.’’
Erik: ,,In de zomer kreeg ik voor
het eerst een negatieve
reactie. Ik was dronken en toen
zei een vriend: je hebt niet eens
de ballen om je eigen vrouw ten
huwelijk te vragen. Dat raakte
me toen wel even.’’
Linda: ,,Verder vindt iedereen
het tof. Het past ook echt bij
ons, mensen hadden dit van mij
verwacht. Ik ben ondernemend
en vind dat alles mogelijk is. Ik
pak zo’n verrassing graag meteen groots aan.’’

,,Hij hangt!’’ roep ik naar boven.
Mijn opdrachtgever komt de trap
af en werpt een blik in de
keuken. ,,Wat?’’ roept ze uit.
,,Hoe heb je dat gedaan in je
eentje?’’ Ik zeg lachend: ,,Het
lijkt zwaarder dan het is.’’ Ze is
even sprakeloos. De buurvrouw,
die even later thee komt drinken,
is ook verbaasd. Deze klus, het
ophangen van een keukenkastje,
heb ik al vaker uitgevoerd, ook in

mijn eigen huis. Vooral als je een
huurhuis hebt, zoek je naar
goedkope oplossingen voor
meer bergruimte.
In mijn keuken hingen twee
kastjes lukraak boven het
aanrecht. Toen ik ze allebei links
tegen elkaar had geplaatst, kon
er nog een derde naast. Dat gaf
meteen een rustiger beeld.
Keukenverlichting eronder
maakt het helemaal af.

Meten
Meet de hoogte, breedte en diepte van
de kastjes die je al hebt en waarop je
een uitbreiding wilt. Zoek dan op de
website van die Zweedse meubelgigant
naar wat het dichtstbij komt. Dat is
gemakkelijker dan zelf iets in elkaar
zetten. Zo’n kastje hoef je alleen maar te
kopen en te monteren.

Basis
Wie niet sterk is, moet slim zijn. Zet eerst
alleen de basis in elkaar, de ombouw
met de achterkant dus. Laat de plankjes
en deurtjes nog even zitten. Die maken
het kastje onnodig zwaar en moeilijk
vast te pakken. De rest komt wel als het
kastje hangt.

‘De reacties
waren af en
toe best heftig’
Laura Doorneweerd (35) en
Gael Perry (29) zijn beiden
improvisatie-acteur en leerden elkaar twee jaar geleden
kennen. Ze trouwen op 31
mei.

Laura: ,,We hadden ruim een
jaar om elkaar heen gedraaid,
omdat hij nog in een relatie zat.
Toen we eenmaal samen konden zijn, zijn we er echt ingesprongen.”
Gael: ,,Ik kom uit Straatsburg,
dus we reisden veel heen en
weer. Uiteindelijk samen, wist
ik zeker dat we zouden trouwen. Ik had helemaal niet door
dat Laura iets aan het plannen
was.”
Laura: ,,Ik zag al voor me hoe
het aanzoek ongeveer moest
gaan: met zijn tweeën en naakt.
Dan voelen we ons gewoon erg
verbonden. Het moest dus onder de douche of in bed. Het
werd in bed. Ik wilde iets van
een cadeautje geven, ik kwam
uiteindelijk met drie flessen
wijn. Een voor de verlovingsdag, een voor de huwelijksdag

‘Maar wanneer ga
je dan het echte
aanzoek doen?’

Leunen
Hangen er nog tegels? Zet dan het
kastje op de tegelrand. Zo laat je het
gewicht daarop leunen en hoef je het
kastje eigenlijk alleen tegen de muur te
duwen. Leg je potlood voor je begint
alvast op een handige plek, bijvoorbeeld
op een van de andere kastjes.

Boren
Teken nu de twee boorgaten af.
Gebruik flinke bolkopschroeven met de
juiste pluggen voor de wand waaraan je
het kastje bevestigt. Boor nu de twee
gaten en stop de pluggen erin. Draai
daarin vervolgens ook alvast de
schroeven, voor driekwart. Hang het
kastje op de uitstekende schroeven.

Vastdraaien
en een voor als we 25 jaar getrouwd zijn. Toen het zover
was, zei hij alleen: ‘Yeah.’ ’’
Gael: ,,Die ‘yeah’ kwam uit mijn
tenen. Daarom reageerde ik zo
kalm. Laura had gelijk: ik vond
het geweldig om ten huwelijk te
worden gevraagd. Als acteur
heb ik veel onzekerheid en afwijzing gekend. Om dan ten
huwelijk te worden gevraagd,

is een groot cadeau.”
Laura: ,,De reacties waren af en
toe heftig.’’
Gael: ,,Mijn vrienden vroegen:
en wanneer ga je dan het echte
aanzoek doen?”
Laura: ,,Ik heb feministische
vriendinnen die zeiden: wauw,
zo badass dat jij het deed! Op dit
onderwerp rust toch een taboe.’’

De accuschroefboor had je natuurlijk
ook al op een strategische plek gelegd,
waardoor je die zo kan pakken om de
twee schroeven vast te draaien. Dan zet
je de plankjes en deurtjes erin. En nu kan
de leukste klus beginnen: het inrichten
van je nieuwe keukenkastje(s).
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