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Sluiting kantoor rond de feestdagen

Rond de feestdagen is ons kantoor gesloten van maandag 23 december 2013 tot maandag 6 januari 2014.
Natuurlijk zijn we voor spoedeisende zaken gewoon bereikbaar op ons telefoonnummer (0341) 251966.

Brandschade woonark door ‘stand-by-knop’ televisie
We parkeerden onze auto in de buurt van onze woonark en roken een vreemde brandlucht. In eerste instantie
dachten we dat er iets met de auto aan de hand was, maar toen we uitstapten hoorden we een hard piepend
geluid uit een rookmelder, die de onze bleek te zijn.
We renden direct naar de woonark en zagen toen al dat het goed mis was, want de rook kwam al uit de ramen.
Gelukkig konden we nog naar binnen en lukte het om de brandblusser te bereiken, die we vervolgens direct
leegspoten op de vermoedelijke brandhaard in één van de slaapkamers. Ondertussen arriveerde de brandweer die het van ons overnam. Veel van onze inboedel werd met spoed uit de woonark gehaald en gelukkig
was de zaak daarna snel onder controle.
Wat restte was een flinke ravage in de diverse
vertrekken van onze woonark. Nader onderzoek
wees uit dat de stand-by knop op een televisie in
één van de slaapkamers de oorzaak was van al dit
onheil. Vervolgens ging het snel. De schade werd
gemeld bij de Rooij & Wolters, die op de dag van de
melding op de stoep stonden, de verzekeraar werd
ingelicht en er werd direct een expert ingeschakeld. Een herstelbedrijf werd ingeschakeld voor de
schoonmaak en het herstel van de woonark. Een
gespecialiseerd bedrijf ontfermde zich over onze
inboedel, die grondig werd gereinigd.
Binnen een tijdsbestek van 2 maanden was de schade volledig hersteld en konden we onze tijdelijke verblijf
bij onze gastvrije buurvrouw verruilen voor onze eigen vertrouwde woonark.
Nu pas beseffen we wat een impact een brandschade heeft, zeker als je bedenkt hoe het was gelopen als we
vijf minuten later thuis waren gekomen. Dankzij preventiemaatregelen zoals een rookmelder, een brandblusser en voortvarend optreden van alle partijen, kunnen we van een geluk bij een ongeluk spreken. En dan is het
erg fijn dat je goed verzekerd bent en dat de schade naar volle tevredenheid wordt afgehandeld!
Ben en Dorien

IBAN Rekeningnummer

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat de bankrekeningnummers zijn gewijzigd in een IBAN rekeningnummer. Dat geldt uiteraard ook voor ons kantoor. Het
IBAN rekeningnummer van de Rooij & Wolters financiële
dienstverlening is: NL45INGB0006886016

Zorgverzekering

Overstappen op het perron van
Nunspeet naar de zorgverzekering van Stad
Holland kan nog tot uiterlijk 31 december
2013!

KLANT A AN H ET WOORD

Steve White kunstschilder

“Ik ben gaan schilderen vlak nadat ik met mijn Nederlandse vrouw en kinderen naar Nederland verhuisde. Ik was ‘huisman’ en had tot dan toe tijdens
de schooluren van de kinderen geprobeerd een roman te schrijven. Deze moderne versie van Volaire’s
Candide, gebaseerd op de 10 jaar dat ik rond de wereld reisde, werd nooit gepubliceerd en ik besloot
mijn creatieve energie in schilderen te steken.
In het begin had ik geen uitgesproken schildersstijl,
maar die ontstond toen ik op een dag, al wandelend
en fotograferend in Amsterdam, er achter kwam
dat ik een paar mooie beelden had gemaakt van de
weerspiegeling ‘Reflection’ van panden aan de grachtengordel. Een beeld, een Reflection, op de Prinsengracht was zo bijzonder dat ik het schilderde en direct verkocht via een galerie in Amsterdam. Dit lijkt
te gemakkelijk, dacht ik. En ik had gelijk.
Toen ik ging vissen voor meer perfecte weerspiegelingen in de Amsterdamse grachten, kwam ik er al
snel achter dat het eerste succesvolle beeld dat ik
gemaakt puur geluk was geweest. Het nemen van
dat perfecte plaatje is zelf al een moeilijke vorm van
kunst. De Amsterdamse beelden kunnen alleen gemaakt worden in hartje zomer, als de zon hoog genoeg staat om voldoende ochtendlicht op de grachten te laten weerkaatsen en dat is alleen tussen 7.30
en 9 uur in de ochtend. Vanaf 9 uur komen de rond-

www.stevewhite.nl

vaartboten op gang en wordt het onmogelijk geschikte plaatjes te maken. Ik wil water dat beweegt,
maar ook weer niet te veel beweging. Eenden of of
springende visjes geven de perfecte beweging van
het water. Een kleine aardbeving in Groningen geeft
waarschijnlijk hetzelfde effect.
Ook ben ik afhankelijk van weersomstandigheden.
Bij een goed weerbericht check ik de volgende ochtend om kwart voor 6 of er een heldere lucht is en de
wind niet meer dan windkacht 1 of 2. Zelfs dan zijn
er zelden bruikbare beelden. Ik maak per trip 100-150
foto’s en ga per zomer een keer of tien naar Amsterdam. Van die 1500 foto’s zijn er maar 1 of 2 te gebruiken. In de afgelopen 11 jaar heb ik maar 16 ‘Reflection’
schilderijen kunnen maken.
Mijn dochters studeren inmiddels in Groningen en
Utrecht en behalve Reflections schilder ik posters en
abstracte schilderijen. Mijn schilderijen worden permanent geëxposeerd en verkocht in de galerie Art Fusion
www.artfusion .nl in Villa Arena www.villaarena.nl
in Amsterdam (t: 06 53 35 72 32).
Mijn werken kunt u ook zien op mijn website
www.stevewhite.nl en ik ben bereikbaar op
info@stevewhite.nl (t: 06 53 67 52 13).
Ronald & Rob werden ons al in de beginjaren als
financieel adviseur aangeraden. Wij zijn hen dankbaar voor het op orde brengen van onze Engels/
Nederlandse administratie en voor hun adviezen.”

Alles onder één dak
DRW: scherp,
betrokken en
betrouwbaar.

De Rooij & Wolters financiële dienstverlening. Hét adres voor:
> verzekeringen
> hypotheken
> pensioen & sparen
> vermogensplanning
> fiscale zaken
Ook zijn wij van A - Z hét kompas
voor de startende ondernemer.
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