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Regeladvertenties

Commerciële activiteiten van 
en voor lezers van Genoeg. 
Inzenden voor het winternum-
mer kan tot 15 november. Tarief: 
tot en met 25 woorden: € 29,50 
en tot en met  50 woorden: € 50. 
Advertenties@genoeg.nl

Voor de bijl
Guilty pleasures, de redactie van Genoeg heeft er genoeg. 

Frieda Pruim schrijft deze keer over haar uitspatting.

Onthaastingshuis
Jarenlang reisden mijn vriend en ik zomers door zuidelijke landen. 
Daar stonden de prachtigste pandjes te koop voor een habbekrats. 
Mijn fantasie sloeg weleens op hol, maar altijd wonnen de tegen-
argumenten het: saai om steeds naar dezelfde plek op vakantie te 
gaan, vervelend en milieuvervuilend om er zo ver voor te moeten 
reizen, moeilijk bereikbaar met het OV en veel kluswerk in plaats 
van ontspannen − nee, dat rondzwerven van ons was zo gek nog 
niet.
Ondertussen groeide mijn zzp-spaarpotje voor m’n pensioen. Dat 
geld stond praktisch renteloos op een rekening, zonder dat ik er 
enig plezier van had. Zou een huisje in een landelijke uithoek van 
Nederland misschien betaalbaar zijn, met trein en � ets in een paar 
uur te bereiken? We zouden er in weekenden naartoe kunnen en 
het zou leuk zijn om het huisje te delen met familie en vrienden.
Op internet begon ik te zoeken naar huisjes in de Achterhoek, een 
mooi en betaalbaar deel van Nederland, en vrijwel het eerste stond 
me meteen erg aan: sfeervol, met veel grond en bomen er omheen 
én met een houtkacheltje, waar we altijd al van droomden. Ik 
bekeek nog tientallen huisjes, maar niks haalde het bij deze eerste 
vondst. Met m’n vriend stapte ik in de onthaastingsboemel naar 
Winterswijk om het te bekijken, ervan overtuigd dat het in het 
echt zou tegenvallen. Dan lieten we dit decadente gedachtenexpe-
riment meteen weer varen. Maar nee hoor, het was perfect!
Een paar weken later waren we, volkomen beduusd, ineens de ei-
genaar van een tweede huis. Ik vond het behoorlijk gênant, durfde 
het nauwelijks aan anderen te vertellen, maar het was geweldig: 
een woning waar niet veel aan hoefde te gebeuren, met overgeno-
men meubels en verder in te richten met juweeltjes van kringloop 
en Marktplaats, zonder tv en wi� , met een royale tuin die we in de 
stad niet hebben en de prachtigste natuur om de hoek.
‘Wat hebben we gedaan!’, dacht ik even toen we een jaar later 
allebei minder gingen verdienen. Maar elk verblijf in Winterswijk 
smaakt naar meer, dus nu brengen we er bijna al onze vakanties 
door. Zo besparen we ook een heleboel geld en we voelen ons de 
hemel te rijk. 

Praktische KRUIDEN-
CURSUSSEN 
www.kruidenrijk.nl

De Groeneboekenshop.nl 
wil bijdragen aan een duur-
zaam en groen bewustzijn. Dit 
doen we door boeken over 
tuinieren, landbouw, voeding, 
koken en bewust leven te 
selecteren en te leveren. 
Vandaag besteld, morgen in 
huis. Meer dan 1.000 boeken 
voor mensen met een groen 
hart, geselecteerd met kennis 
van zaken.  
www.groeneboekenshop.nl. 

Bio logisch voor huis, tuin 
en dieren
Bio-Ron biedt een uniek pak-
ket biologische en duurzame 
producten, zoals diervoeding 
en verzorgingsproducten maar 
ook duurzame bodemverbe-
teraars en biologische zaden 
die bijdragen aan een gezonde 
bodem/planten. 
Eenvoud, back to basic, is zo-
wel ecologisch als economisch 
gezien de verantwoorde keuze. 
www.bio-ron.com
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