{ Geld & geluk }
Inge en Joop wonen in Vught in een rijtjeskoophuis.
Ze hebben vijf uitwonende kinderen.
Tekst EDITH ANDRIESSE Foto KOEN VERHEIJDEN

Een leuk extraatje
wie zijn het?
Joop Breuer (60)
Werkt bij de belangstingdienst en
als lookalike van
Koning WillemAlexander
Inge Ulrich (60)
Medewerkster servicedesk bij een
dienstverlenende
organisatie
Gezamenlijk
netto-inkomen:
❒ 0 - €2000
❒ €2000 - €3500
■ €3500 - €5000
❒ €5000 of meer

GROOTSTE
MISKOOP
Joop: synthesizer
kostte destijds
2.000 gulden –
nauwelijks gebruikt
Inge: niets – ik
overweeg al mijn
aankopen

BESTE KOOP
Joop: marinepak
voor als ik WillemAlexander ben
Inge: sauna in huis

Inge:
,,Wie op internet zoekt op de
woorden WillemAlexander en lookalike, komt
op Joops site.’’
Joop: ,,Ik treed zo’n 15 à 20 keer
per jaar op als Willem-Alexander.
Heel leuk. Ik verdien er ‘vorstelijk
mee’. Nee hoor, grapje. Mijn
hoofdinkomen komt uit mijn
gewone baan.’’
Inge: ,,Soms ga ik mee. Vind je
me niet enorm op de koningin
lijken? Nee, hè? Joop werkt met
een professionele Maxima lookalike. Het is niets voor mij, ik kan
niet acteren.’’
Joop: ,,Acteren, acteren. Je moet
kunnen improviseren. Ach, het is
een leuk extraatje. We hebben
het een tijd echt krap gehad.’’
Inge: ,,Voordat we gingen samenwonen acht jaar geleden,
moest ik elk dubbeltje omdraaien. Tegenwoordig ben ik
nog steeds zuinig, ook al hoeft
het misschien niet meer, helemaal nu de kinderen allemaal
het huis uit zijn.’’
Joop: ,,Ik heb je gelukkig wel
kunnen verleiden tot een nieuwe
keuken. Die kostte bijna 15.000
euro met alles erop en eraan.’’
Inge: ,,Ik wilde dat pas toen die
oude echt helemaal op was. Zo
ben ik, zo blijf ik.’’
Joop: ,,Alles waar we nu in investeren, is voor de toekomst.
Deze keuken zal onze laatste zijn.
Het leren bankstel dat we pas
aanschaften, zal ook ons laatste
zijn, een chesterfield uit Enge-
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land. Ik was onlangs 40 jaar bij
de Belastingdienst en dan krijg
je een bonus, daar heb ik dat
bankstel van gekocht. Hebben
we een behoorlijke korting op
gekregen. De set, twee fauteuils
en een bank, kostte bij elkaar
4.800 euro.’’
Inge: ,,Joop weet altijd goed af
te dingen. Hij gaat zoeken.’’
Joop: ,,Ik bezoek verschillende
zaken en kijk op sites. Op de
zonnepanelen heb ik korting
bedongen: 500 op 6.000 euro.’’
Inge: ,,Allemaal met het oog op
de toekomst.’’
Joop: ,,Ik hoef niet meer het
nieuwste van het nieuwste.
Toen ik jong was wel, was ik
een first adopter. Ik was een van
de eerste die een videorecorder
had. Ik ben tegenwoordig heel
praktisch. Less is more.’’
Inge: ,,Joop heeft een pasje van
de Makro, daar koopt-ie veel
met korting.’’
Joop: ,,De tv bijvoorbeeld. We
verteren ongeveer 400 à 450
euro per maand. We houden
nu over.’’
Inge: ,,Vertel over de lenzenvloeistof.’’
Joop: ,,We halen altijd een
paar flessen tegelijk. Als een
winkel een aanbieding heeft,
rijden we erlangs.’’
Inge: ,,Dat scheelt de helft.
Op dat soort kosten blijven wij
letten. Dat zit er nou eenmaal
in.’’
Joop: ,,Ik wil vlak voor mijn
63ste stoppen met mijn baan.
Van mijn hypotheek kom ik
niet af, maar dat heb ik in mijn
toekomstberekening mee-

‘IK WILDE PAS
EEN NIEUWE
BANK TOEN DE
OUDE OP WAS’

genomen.’’
Inge: ,,Ik stort
maandelijks 500 euro
op Joops rekening. Op de
gemeenschappelijke rekening
stort ik 300 voor het huishouden.’’
Joop: ,,Daar zit de auto bij in.’’
Inge: ,,Ik rij er het meeste in. Joop
gaat met de trein naar zijn werk.’’
Joop: ,,Als ik Willem-Alexander
ga doen, pak ik wel de auto. Dat
kostuum is bijna niet te tillen. Ik
heb er een steekkarretje voor.’’
Inge: ,,Je krijgt er toch telkens
een paar honderd euro voor.’’
Joop: ,,Niet dat ik er altijd geld
voor hoef te krijgen als ik optreed. Voor een goed doel kom
ik soms ook gratis.’’
Inge: ,,Joop collecteert ook voor
allerlei goede doelen. Hij haalt
heel goed op want hij heeft een
goeie babbel.’’
Joop: ,,Mijn droom is om als
Willem-Alexander trouwambtenaar te worden.’’ ¶

g Ook meedoen?
Mail naar
geldengeluk@
persgroep.nl

