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Studentaanhuis.nl weer
‘Servicebedrijf van het Jaar’
Studentaanhuis.nl
heeft deze maand
de prestigieuze prijs
‘Servicebedrijf van het
Jaar 2014’ gewonnen.

De duizenden positieve be-
oordelingen, de vriendelijke
tarieven, maar vooral het
gegeven dat een student bij
je thuis komt om te helpen
met computerproblemen en
rustig de dingen uit te leg-
gen, heeft Studentaanhuis.
nl -voor de tweede keer ach-
tereen- de beste van Neder-
land gemaakt.

‘Trage compuTers
opschonenmeT sTip
op nummer één’
Met je eigen computerstu-
dent wordt het leven een
stuk makkelijker en maak je
snel stappen op de digitale
snelweg. Oprichter Jan Mor-
riën: “Onze bijna 700 stu-
denten doen het super goed,
ze schonen trage computers
op, geven veel les en uitleg
en het is nog eens een prima
bijbaan voor ze. We mogen
trots zijn op deze prijs.”
Studentaanhuis.nl is hard
op weg om een begrip te
worden in Nederland, want
er is een enorme behoefte
aan hulp en les aan huis.
Hoewel we natuurlijk al-
lemaal wel eens de neiging
hebben om onze computer

het raam uit te gooien, valt
niet te ontkennen dat die-
zelfde computer ons leven
ook een stuk aangenamer en
gemakkelijker kan maken.
Daarnaast heeft de com-
puter inmiddels een bijna
onmisbare plek in onze
huishoudens ingenomen en
dringt steeds verder op in

ons dagelijks bestaan. Denk
hierbij aan internetbankie-
ren, overheidszaken rege-
len, e-mail, foto’s, sociale
contacten, kennis vergaren
en ga zo maar door. Toch
worstelen nog veel mensen
met hun computer en de op-
lossing om een ‘eigen’ com-
puterstudent thuis te laten

komen, is voor velen ideaal.

Sympatico factor
Oprichter Jan Morriën ge-
looft heilig in de ‘sympatico
factor’ van de studenten:
“Het is zo mooi als je de
beoordelingen leest of klan-
ten aan de telefoon hebt. De
formule werkt erg goed en
met de snelle ontwikkelin-
gen lijkt de behoefte alleen
nog maar toe te nemen. Nu
willen bijvoorbeeld veel
Windows XP gebruikers
overstappen naar een ander
besturingssysteem en dat
vinden ze vaak erg lastig. Zo
moet er software geïnstal-
leerd worden en bestanden
overgezet en verbindingen
opnieuw ingesteld worden.
Daar zien ze erg tegenop,
maar met een student wordt
het een fluitje van een cent.”

Tarieven
Voorfietskosten: € 9,-
Halfuurtarief: € 12,50
Lidmaatschap
€ 12,- p/j

Bel voor een afspraak op
werkdagen 10.00 - 17.00
uur

0900 200 12 12
(20 cpm)

Meer informatie op
www.studentaanhuis.nl

•
•
•

Overstappen van XP wordt fluitje van een cent met je eigen
computerstudent.

WyndhamGarden Lahnstein Koblenz ****
HetWyndhamGarden hotel ligt midden in het wijngebied

omgeven door een prachtig park.

Dit arrangement is geldig tot aankomst 29.12.14. Na 26.10.14

vervalt de boottocht en ontvangt u een entree voor het Thermen

complex in Bad Ems. Géén reserveringskosten en géén toeslag

1-pk (standaard kamer). Kijk voor beschikbaarheid in onderstaan-

de webwinkel. Hotelsinduitsland.com is een onderdeel

van Future Travel.

Arrangement: Genieten aan deMoezel & Rijn
U 2 overnachtingen incl. uitgebreid ontbijtbuffet

U Boottocht van Lahnstein naar Koblenz vice versa

(van 05-04-14 t/m 26-10-14)

U Ticket voor de kabelbaan naar vesting Ehrenbreitstein

U Entreeticket voor vesting Ehrenbreitstein

U Gratis upgrade naar kamertype ‘comfort’

U Gratis gebruik sauna & fitness

Heerlijk genieten
aan deMoezel & Rijn

3-Dagen luxe vakantie incl. boottocht

slechts

€89,-
p.p.

deweekkrant.nl/reizen

Voor informatie en/of boeken

bel040 – 232 6117 of mail
info@hotelsinduitsland.com

Verbonden met Veldhoven, deel 3.
Waarom voel jij 
je verbonden met 
Veldhoven? Daar 
draait het om in het 
boek ‘Verbonden 
met Veldhoven’, een 
co-creatie van de 
gemeente Veldhoven, de 
Bibliotheek Veldhoven/
VVV Veldhoven, Museum 
‘t Oude Slot, Art4U, 
Theater de Schalm en het 
Veldhovens Ondernemers 
Contact. Het boek 
verschijnt eind 2014. In 
deze rubriek deelt Gabriël 
Westhiner alvast zijn 
gevoelens met de lezers 
van De Ahrenberger.

Onder redactie van Rob Smetsers.

VELDHOVEN - “Ik voel me ver-
bonden met Veldhoven, om-
dat ik mijn hele leven hier 
al woon. Ik heb hier mijn 
vrienden, familie en mijn 
werk.” 
“Ik kom uit een Roma-fami-
lie. Mijn ouders woonden 
op een van de woonwa-
genlocaties in Veldhoven. 
Vanaf mijn geboorte tot 
mijn 16e reisden we rond in 
de zomer. In de winter wa-
ren we in Veldhoven. Naar 
school ging ik bijna niet. Bij 
ons was dat normaal. Mijn 
grootouders en ouders zijn 
nooit naar school geweest, 
zij hadden geen opleiding 

nodig. We wisten niet an-
ders.”
“Rond mijn 12e moest ik 
ineens naar school van de 
gemeente Veldhoven. We 
mochten ook niet meer zo-
veel reizen. Ik vond het 
leuk op school. Maar toen 
ik 13 was, moest ik van de 
basisschool af. Niemand 
verplichtte me om verder te 
leren. Mijn ouders wisten 
niet wat de mogelijkheden 
waren. Uiteindelijk heb ik 
op mijn 16e zelf gevraagd of 

ik mee mocht naar de Roma-
klas op het Sondervick Col-
lege, speciaal voor kinderen 
die weinig naar de basis-
school gegaan waren. Ik was 
eigenlijk te oud, maar mocht 
meedoen.” 
“Ik leerde er beter lezen en 
schrijven en vooral ook met 
mijn handen werken: metse-
len en timmeren. Via mijn le-
raar kreeg ik werk bij Hurks 
Beton. Ik ben getrouwd en 
heb 2 kinderen, een zoontje 
van 3 en een dochter van 1 
jaar. We vinden het fijn wo-
nen in Veldhoven.”
“Ik voel me Veldhovenaar en 
mijn vrouw voelt zich hier 
ook thuis. Mijn zoontje gaat 
naar de peuterspeelzaal en 
als hij 4 jaar is naar school. Ik 
wil dat mijn kinderen goed 
leren en een diploma halen. 

Er is veel veranderd. Zonder 
diploma kun je moeilijk aan 
werk komen.”
“Als mijn kinderen groter 
zijn, mogen ze bij een club 
of vereniging. Ik hoop dat 
mijn zoontje gaat voetballen 
bij Rood-Wit. Dan ga ik naar 
de wedstrijden kijken. Via 
school en sportclubs komen 
mijn kinderen in contact 

met andere Veldhovense 
kinderen.”
“Ik vind het belangrijk dat 
mijn kinderen doen wat ik 
niet heb kunnen doen. Voor 
mijn toekomst vind ik het 
allerbelangrijkst dat mijn 
kinderen het goed hebben. 
Ik hoop dat ik lekker kan 
blijven werken en voor mijn 
gezin kan zorgen.”

“Ik hoop dat mijn zoontje gaat voetballen bij Rood-Wit. Dan ga ik naar de wedstrijden kijken”, aldus Gabriël Westhiner. 
Foto: Bellus Imago, Pieter Hamers.

Ik heb hIer mIjn 
vrIenden, famIlIe 
en mIjn werk

Gabriël Westhiner (1989) is geboren in Tilburg, maar 
woont in Veldhoven. Hij werkt al ruim 5 jaar als betont-
immerman bij Hurks Prefab Beton. Zijn favoriete plek in 
Veldhoven is (na thuis) het Citycentrum. Het lijkt hem 
leuk om in Veldhoven actief te zijn als intermediair voor 
de Roma-gemeenschap of misschien ooit in de gemeen-
teraad.


