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INGE, BEDANKT !
Ik hou het stukje kort, want je houdt er niet
zo van om in het middelpunt te staan. Je
kijkt liever toe, luistert naar iedereen en
hebt de gave om iemand te laten zijn zoals hij is. Je hebt de afgelopen tien jaar (of
eigenlijk 28 jaar) zo ontzettend veel voor
mensen kunnen betekenen.
Mensen wisten wat ze konden verwachten
en je week niet snel af van de normale gang
van zaken. De agenda stond altijd bomvol
met reserveringen of vergaderingen. Feestjes, etentjes, cateringservice, vergaderingen, bijeenkomsten, bridge, rommelmarkt
voor alles en iedereen was er ruimte. Nooit
werd het saai of hadden mensen er genoeg
van, ze kwamen altijd weer terug. Ze voelde zich thuis, iedereen had het naar zijn zin.
Ontzettend veel bewondering voor je doorzettingsvermogen en je rust zelve. Het doet
pijn om te weten dat je nu niet de tijd hebt
die jij en Joost voor ogen hadden. Jullie waren een uniek team samen, hebben
zo goed gezorgd en hard gewerkt om Het
Witte Paard, Het Witte Paard te laten zijn.
Nu is het tijd voor Freek… of CaFreek of
Het Witte Paard of toch nog Bruntjes. Ik
ben blij dat je een nieuwe, fijne baan hebt
in Silvolde en gun je het allerbeste.
Hopelijk drinken we snel nog eens een
borrel in de gezelligste huiskamer van
Zieuwent.
Bedankt!
Nienke.
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ÉÉÉÉÉÉN KOPJE KOFFIE.
Ik sta op, nog niet wakker. Ik wandel door
het huis als een stakker. Tot zover de
tekst uit het liedje van Vof de Kunst.
Het is maandagmorgen en ik ben nog
niet lang wakker. Gisteren ben ik met mijn
motor over de dijk bij Olst en Wijhe naar
Meppel gereden. Schitterende tocht in
de laatste zomerzomerdag van het jaar?
Misschien wel. Zo mooi als de tocht was,
zo slecht was de wedstrijd die RKZVC er
speelde tegen MSC. We gingen met 5-2
het schip in. Onze zo geroemde verdediging heeft de afgelopen 2 wedstrijden 11
doelpunten moeten incasseren. Hoe leg ik
dit aan mijn overwegend Grolse collega’s
uit. Zij zullen zo in de docentenkamer de
messen hebben geslepen. Misschien kan
ik het onderwerp gauw veranderen naar
Max Verstappen die gisteravond vanaf de
18e startplek 2e is geworden tijdens de
Amerikaanse grand prix.
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Ach, dat hoeft helemaal niet. Ik heb
herfstvakantie. Ik ben vrij van school en
dus van de te verwachten hoon. Ik ga vanochtend enkel met mensen uit Zieuwent
aan tafel. Ik ga samen met Nienke aan
de koffie in de Waareise. Hier is namelijk
sinds een jaar elke maandagmorgen een
ontmoetmoment voor iedereen uit Zieuwent die het leuk vindt om anderen te
ontmoeten voor een gezellig samen zijn.
Ik weet nog dat er in het begin enig ophef
over is geweest. De koffie-ochtend zou
een bedreiging kunnen vormen voor de
Zieuwentse horeca. Ik had daar iets over
gelezen, maar eigenlijk heeft het ook vanaf dat moment mijn hoofd weer verlaten.
Kortom ik had en heb geen idee wat een
koffie-ochtend in de Waareise inhoudt. Al
zal het geen hogere wiskunde zijn. Mensen die bij elkaar aan tafel zitten en onder
het genot van een kop koffie gezelligheid
ervaren. Dus toch wel één idee.

Om tien voor tien komt Nienke bij me
langs wandelen en we gaan samen verder naar de Waareise. Bij aankomst zijn
we niet de eersten. Volgens de nieuwe
privacywetgeving Algemene Verordening
Gegevensbescherming kan ik de bezoekende mensen niet bij naam noemen,
maar van de man die juist voor mij binnen
gaat kan ik wel zeggen dat hij vroeger bij
mijn vader in de klas zat en bekend is om
zijn prachtige kaligrafie. Bij binnenkomst
is ons al iemand voor. Deze vrouw is elk
jaar met haar man balsponsor bij het
eerste van ZVC. Ze is een vaste
bezoeker van deze ochtend. Ze
zegt het altijd erg gezellig te vinden en dat ze blij is dat dit georganiseerd wordt.

juist het gevoel heb dat de vakantie het
juist drukker zou kunnen maken, maar
Jan legt me uit dat veel mensen die vaak
komen ook oppasgrootouders zijn en
juist bij de vakanties drukker worden. Er
is echter niets te merken van een gematigde opkomst. Ik heb even globaal gekeken en beredeneerd dat er een kleine 40
plekken zijn en alles is om half elf bezet.
Een gezellig lawaai maakt zich meester
van de ruimte. Er wordt flink gelachen
en iedereen doet mee in de gesprekken. Door jarenlang motorrijden met een

Wie ik wel bij naam mag noemen
zijn Bennie Beerten, Jan Nijenhuis en Henri Waalderbos. Zij
lopen namelijk met een naambordje op en hiermee geven zij
niet alleen hun naam prijs, maar
ook het feit dat ze de vrijwilligers
zijn van deze ochtend. Toeval of
niet, het zijn enkel mannen. Mannen die alle aanwezigen de koffie
inschenken. Dit is toch een breuk
met mijn ervaring met koffie drinken in Zieuwent. Ik realiseer me
dat ik bij sociale gelegenheden
vaak de koffie ingeschonken
krijg door vrouwen, soms door
vrouwen én mannen, maar nooit
alleen door mannen.
Terwijl de ruimte vol begint te
stromen, vertelt Jan mij dat het
de laatste tijd best druk is. Er zijn
zo’n 45 bezoekers geweest de
laatste keer, maar omdat het nu
vakantie is verwacht hij er minder. Ik kijk wat verbaasd omdat ik
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slechte helm, zonder goede gehoorbescherming, heb ik iets van mijn gehoor
moeten inleveren. Ik heb vaak moeite om
goed te kunnen horen in ruimtes met achtergrondgeluid of –muziek of in drukke
ruimtes waar mensen elkaar overstemmen. Ook in deze ruimte is het lastig voor
me. De mensen waar ik bij aan tafel zit
moet ik goed naar de mond kijken omdat ik anders het verhaal dat ze vertellen
niet voldoende kan volgen. De man naast
me komt echter helder en duidelijk door.
Net als in het jonge verleden toen hij nog
trombone kon spelen en door de straten
liep de kermis te verrijken met zijn muzikale noten. Nu aan de rolstoel gekluisterd
komt hij met enige regelmaat op bezoek.
Hij wordt gebracht en gehaald, wat voor
zijn omgeving best belastend is. Hij hoopt
spoedig over een elektrische rolstoel te
beschikken zodat hij zelfstandig naar dit
soort gelegenheden kan.
Naast de drie genoemde mannen is er
ook een vrouw vrijwilliger omdat ze stageloopt voor haar inburgeringscursus. Ze
wil hier de taal beter leren. Ik merk dat
in de praktijk het Nederlands van velen
vooruitgaat, want voor haar is het erg
moeilijk om naast het Nederlands ook het
Zieuwents dialect eigen te moeten maken. Gelukkig spreken mensen haar allemaal in Algemeen Beschaafd Nederlands
aan, al gaan de onderlinge gesprekken
waarin ze vanaf de zijkant meeluistert
in het dialect. Je ziet haar dan af en toe
zoeken naar aanknopingspunten. Ze zal
er in de toekomst steeds meer gaan vinden, denk ik. Knap van haar om mee te
draaien met de Zieuwentse cultuur. Zou
mij in Syrië niet maar zo lukken. Lijkt me
op z’n minst enorm vermoeiend.
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De laatste vrijwilliger die ik tegenkom is
Riet Hogenelst. Zij is de penningmeester van stichting Welkom in de Waareise
of Zieuwents koffie en thee uurtje in de
Waareise. Van haar hoor ik hoe het allemaal is begonnen. De eerste die er in
Zieuwent over begon was Angela Bokkers. Zij wist van soortgelijke initiatieven
in andere dorpen en dat dit op die plekken een succes was. Veel mensen die alleen zijn zoeken naar gelegenheden om
anderen te ontmoeten. Vaak ook omdat
ze anders eenzaamheid ervaren. De belangrijkste reden voor een bezoek aan de
psycholoog in de jaren ‘50 van de vorige
eeuw was dat mensen met teveel onder
één dak leefden. De belangrijkste reden
anno nu is ‘eenzaamheid’. Het succes
van onze maatschappij, de ontwikkeling van ‘ik’ en de vrijheidsidealen hierbij,
hebben als bijproduct dat velen zich erg
eenzaam voelen, er niet bij horen, soms
zich zelfs nutteloos voelen. Gelukkig zijn
er mensen die hier iets aan willen doen,
zoals Angela. Toen ook de gemeente
hierop aandrong en trots Zieuwent inzag
dat ze eens achteraan liepen, begon één
en ander te rollen. Angela kwam terecht
bij Karin klein Goldewijk. Zij zijn de mensen van het eerste uur. Riet werd benaderd om de financiën te beheren. Langzaam maar zeker groeide het succes tot
wat het nu is.
Rond half twaalf gooien de eersten geld
voor de gemaakte kosten in een potje
op tafel. �0,50 per kopje koffie of thee.
Langzaam maar zeker gaat ieder zijn of
haars weegs. Vrijwilligers wachten tot de
laatste is vertrokken en gaan dan beginnen met opruimen. “We willen de mensen
niet opjagen of het gevoel geven dat ze
weg moeten omdat wij weg willen”.

Naast de koffie op maandagmorgen worden vanuit deze ochtend ook andere initiatieven ontplooit. Binnenkort is er op een
vrijdag bloemschikken en toen bij Riet
de Hop rijp was om te plukken, kwamen
velen bij haar langs om een hand toe te
steken, maar bovenal ook met elkaar te
verkeren. Als mensen andere initiatieven
willen ontplooien, zoek dan contact of ga
langs. Ze staan voor van alles open.
Wat mezelf betreft zat ik er in het begin
tussen met in mijn hoofd de opdracht
die ik meenam vanuit de piotredactie. Ik
voelde me een bezoeker in andermans
ritueel. Gedurende deze ochtend werd ik
dat kwijt en zat ik als inwoner van Zieuwent tussen dorpsgenoten en heb ik enkel een heel gezellige ochtend gehad. De

volgende maandagen moet ik gewoon
weer werken, maar als ik een vrije maandag heb, ga ik zeker weer op de koffie. En
hou ik het niet bij éééééén kopje koffie.
Vrijwilligers bedankt voor de ontvangst,
Nienke en Mark.

Het
emailadres
piot@hetnet.nl
voor het aanleveren van kopie is
vervallen. U dient uw bijdragen in te
sturen naar het volgende emailadres:
h.wopereis@chello.nl
De redactie
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PROFIELSCHETS
Dit keer zit ik aan tafel bij Margret
Beerten, 59 jaar oud, bijna 34 jaar
getrouwd met Gerry en moeder van
Stefan en Nicol. Margret werkt alweer
15 jaar voor Careaz bij de Antoniushove
in Lichtenvoorde. Daarnaast is ze
veel (fietsend) in en rond Zieuwent te
vinden. Margret verzorgt om de week
op de woensdag een avondviering
in het parochiecentrum. Vanaf 1

november zal deze viering naar de
woensdagochtend verschuiven om
zo de mensen tegemoet te komen.
Daarnaast verzorgt ze allerlei ‘handen-spandiensten’
voor
de
kerk,
zoals ze zelf zegt. Samen met Gerry
verzorgt ze het Mariakapelletje aan het
Rollaspad. Ook is ze mantelzorger van
haar buurvrouw van 88 jaar, wat ze met
veel plezier doet.

1. Meest favoriete sport:
	Voetbal. Ik mag graag op de ‘Greune
weide’ kijken naar het voetballen,
maar ook op de TV volg ik de
Graafschap en als Feyenoord tegen
Ajax moet, dan ben ik voor Ajax.
2. Minst favoriete sport:
	Boksen. Elkaar pijn doen waar je niets
aan hebt, dat snap ik niet.
3. Mooiste sportherinnering:
	Toen Stefan bij het 2e voetbalde en
kampioen werd en Gerry leider was
bij het team. Dat was zo mooi. We
gingen ook vaak kijken naar Nicol. Ze
turnde bij Spirit’90 in Lichtenvoorde.
Zij viel ook regelmatig in de prijzen.
Hier heb ik ook leuke herinneringen
aan.
4. Favoriete sportman/vrouw:
	Stefan!! (al lachend…) als ik niet hoef
te werken ga ik altijd kijken naar de
wedstrijd.
5. Lekkerste eten:
	Brood!! Ik vind alles lekker als het
maar brood is. Ik heb niets met
avondeten.
6. Beste boek/schrijver:
Alle thrillers van Nikki French.
7. Mooiste film:
	Heb ik niet. Een film duurt veel te lang
en ik kan niet zolang stilzitten.
8. Beste Nederlandstalige lied:
	‘Zondag’ van Rob de Nijs. Ik ben
met Nicol naar een concert van hem
geweest, was een cadeau dat ik
van de kinderen gekregen had en zij
kende maar drie liedjes, behoorlijke
generatiekloof dus.
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9. Mooiste cadeau dat je ooit kreeg:
	De glimlach van buurvrouw Fien als ik
binnenkom.
10. Grootste miskoop:
		Heb ik niet. Ik denk goed na voordat
ik wat koop en ik heb tot nu toe
geen miskoop gedaan.
11. Omscholen tot:
		“Absoluut niet !!!” Ik hou van mijn
werk. Ik heb bij Antonia in Terborg
de opleiding tot ziekenverzorgster
gedaan. Daarna heb ik in Keijenborg
gewerkt. Toen werden de kinderen
geboren en was ik tien jaar thuis
totdat Nicol in groep acht zat. Vanaf
die tijd werk ik bij Careaz.
12. Tent opzetten in:
		Hier naast ons huis bij de kikkerpoel,
dan kan ik ’s nachts mooi in mijn
eigen bed slapen.
13. Hekel aan mensen die:
		Oordelen, maar niet precies weten
hoe het zit.
14. Uit bed halen voor:
		Om een brandje te blussen! Toen
Stefan nog thuis woonde stond hij
ineens in onze slaapkamer om te
melden dat er brand was op zijn
slaapkamer. Zijn bureaulamp was
omgevallen en aan het smeulen
in de matras. Er was al veel
rookontwikkeling. Dan ben je ineens
snel wakker, gelukkig is het goed
afgelopen.
15. Welke droom is wederkerend:
		Ik droom heel veel en verschillend,
maar weet er daarna niets meer van.
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16. Wanneer was je voor het laatst
bang:
		Ik was altijd al bang voor onweer.
Toen de kinderen nog heel klein
waren zag ik tijdens een onweersbui
een enorme vuurbal inslaan op ‘de
ballenvanger’ hier tegenover op het
voetbalveld. De vuurbal vervolgde
de stalen buis en sloeg zo de grond
in. Ik was helemaal van slag.
17. Wat denk je als je in de spiegel
kijkt:
		 “Dag, deerntje”.
18. Als je een uur vrije tijd hebt, wat
doe je dan:
		Als ik een uurtje vrij ben dan ga ik
het liefst naar buiten, wandelen of in
de tuin aan het werk. Ik ga dan nooit
zitten, maar ben altijd bezig. Als
het slecht weer is dan mag ik graag
lezen.
19. Wie zou je nog willen ontmoeten:
		Mijn broer Jan die in Canada woont.
Die zie ik te weinig.
20. Wiens huis in Zieuwent zou je van
binnen willen zien en waarom:
		Alle huizen die ik nog niet van
binnen gezien heb. Puur om de
bouw van het huis en het gebouw op
zich. Vind het ook heel interessant
als iemand het huis verbouwd heeft.
Ik kijk ook graag naar dat soort
programma’s op TV.

21. M
 et welke vrijwilliger zou je wel
eens een dagje mee willen lopen:
		De Cliniclowns. Fantastisch werk
wat zij doen. Het lijkt me geweldig
om in die rol te zitten en lekker gek
te doen om zo een lach op iemands
gezicht te toveren.
22, Wat zou je geen 2e keer doen:
		Geen grote studie meer volgen. Ik
hoef die stress niet meer. Hoe meer
je leert hoe verder je van het bed
af staat en het gaat mij juist om het
werken met de oudere mensen zelf.
23. W
 at staat er boven aan jouw
bucketlist:
		Heb ik niet. Ik heb niet veel wensen.
Als ik iets wil doen, dan doe ik het.
Ik geniet van de kleine dingen.
24. Beschrijf jezelf in 5 woorden:
		Zorgzaam, eerlijk, behulpzaam,
emotioneel, kwebbeltante.
Margret dank je wel voor je openheid en
het gezellige gesprek!
Jill te Plate.

ACTIVITEITEN-AGENDA
Dag Datum

Aanvang

Activiteit

Vr.

9 nov.

20.00 uur

’t Kevelder : Kaartavond voor jong en oud.

Ma.

12 nov.

20.00 uur

RKZVC : Kruisjassen : Kantine.

Wo. 14 nov.

20.00 uur

Jong Nederland ’t Gilde : Klaverjassen : HWP.

Vr.

19.30 uur	Buurtvereniging “’t Hoederboom” en “Sprenkelderhoek”

16 nov.

: Kruisjassen : HWP.

			
Zo. 18 nov.
14.00 uur

RKZVC 1 – AWC 1 (Speelronde 11).

Zo.

25 nov.

10.30 uur

Intocht Sinterklaas.

Zo.

25 nov.

14.00 uur

RKHVV 1 – RKZVC 1 (Speelronde 12).

Vr.

30 nov.

19.30 uur

Buurtvereniging “’t Kevelder” : Kruisjassen.

Zo.

2 dec.

14.00 uur

RKZVC 1 – SDO 1 (Speelronde 13).

Ma.

3 dec.

20.00 uur

Stichting Paasvuur : Kruisjassen : HWP

Do.

6 dec.

20.00 uur

PIOT : Kopie inleveren.

Zo.

9 dec.

14.00 uur

Purmersteijn 1 – RKZVC 1 (Speelronde 14).

Ma.

10 dec.

20.00 uur

RKZVC : Kruisjassen : Kantine.

Wo. 12 dec.

20.00 uur

Jong Nederland ’t Gilde : Klaverjassen : HWP.

Vr.

19.30 uur	Buurtvereniging “’t Hoederboom” en “Sprenkelderhoek”

14 dec.

: Kruisjassen : HWP.
Zo.

16 dec.

14.00 uur

RKZVC 1 – Bataven 1 (Speelronde 15).

Vr.

21 dec.

-----	Buurtvereniging “’t Hoederboom” en “Sprenkelderhoek”
: Kerst Bingo.

Za.

22 dec.

20.00 uur

PaasPop Klassiek : Messiah.

Vr.

28 dec.

-----

Stamppot kaarten : HWP

Vr.

28 dec.

19.30 uur

Buurtvereniging “’t Kevelder” : Kruisjassen.

Vr.

18 jan.

18.30 uur

Stichting Fratsen : Volle maan wandeling : HWP.

Voor gedetailleerde informatie: zie www.zieuwent.com
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DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
VOETBAL : RKZVC
WEDSTRIJD : UITSLAG:
RKZVC JO10-1 – Fc Trias JO10-6M : 13-1
DOELPUNTENMAKERS:	Fedde (6x), Romy (2x), Tygo (2x), Jurre (1x), Pim (1x) en
Thijs (1x).
MOOISTE DOELPUNT:
Tygo. Hij is linksbenig en scoort met rechts.
MOOISTE MOMENT:	
Het eerste kwartier was supergoed samenspel en de
doelpunten vielen achterelkaar erin.
MAN v.d. WEDSTRIJD:
Senna Waalderbos.
WEDSTRIJD : UITSLAG:
RKZVC JO10-1 – Lochem JO10-2 : 2-15
DOELPUNTENMAKERS:
Roy (2x).
MOOISTE DOELPUNT:
Keihard in de linkerhoek geschoten.
MOOISTE MOMENT:	Eerste keer 2e klas viel tegen, maar wel allemaal supergoed gewerkt.
MAN v.d. WEDSTRIJD:	Thijs heeft geweldig gekeept, ondanks alle tegendoelpunten.
WEDSTRIJD : UITSLAG:
Bon Boys JO11-2 – RKZVC JO11-1 : 2-3
DOELPUNTENMAKERS:
Len (2x) en Tim.
MOOISTE DOELPUNT:
Tim. Mooie dribbel en door de bene van de keeper erin.
MOOISTE MOMENT:
De strijd van het hele team samen !!
MAN v.d. WEDSTRIJD:	Lasse (keeper). Paar belangrijke reddingen wanneer we
het nodig hadden.
WEDSTRIJD : UITSLAG:
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE DOELPUNT:
MOOISTE MOMENT:
MAN v.d. WEDSTRIJD:

Markelo JO11-2 – RKZVC JO11-1 : 7-3
Tom (3x).
De 3e van Tom. Gruwelijk mooie kopbal.
De eerste goal na een 6-0 achterstand.
Lynn Wolterink.

WEDSTRIJD : UITSLAG:
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE DOELPUNT:
MOOISTE MOMENT:
MAN v.d. WEDSTRIJD:

RKZVC JO11-1 – Holten JO11-1 : 3-10
Tim, Lynn en Storm.
Storm.
De 2e goal. Tikkie / Takkie alla Barcelona.
Tim.

WEDSTRIJD : UITSLAG:
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE DOELPUNT:
MOOISTE MOMENT:
MAN v.d. WEDSTRIJD:

DEO JO11-2 – RKZVC JO11-2 : 3-3
Wout (2x) en Roy.
Roy. Vanaf het middenveld.
Samen als een team supergoed gespeeld.
Wout en Friso.

WEDSTRIJD : UITSLAG:
Meddo – RKZVC JO11-2 : 8-2
DOELPUNTENMAKERS:
Jur (2x).
MOOISTE DOELPUNT:	De 2e van Jur. Afstandsschot vanaf de rechterflank boven
in de hoek.
MOOISTE MOMENT:
Na een mooie schaar een panna van Wout.
MAN v.d. WEDSTRIJD:
Jur.
WEDSTRIJD : UITSLAG:
RKZVC JO11-2 – Haaksbergen JO11-1 : 7-3
DOELPUNTENMAKERS:
Roy (2x), Joes (2x), Wout, Jur en Romy.
MOOISTE DOELPUNT:	De laatste goal van Joes. Goed samengespeeld en doorgegaan en scoren in de verre hoek.
MOOISTE MOMENT:
Dankzij het samenspel gewonnen.
MAN v.d. WEDSTRIJD:
Het gehele team.

KAARTAVOND VOOR JONG EN OUD
Op vrijdag 9 november organiseert buurtvereniging “’t Kevelder” een extra speciale
kaartavond voor iedereen uit Zieuwent die
begint om 20.00 uur in het clubhuis.
Het is een kaartavond voor Oud en Jong.
Bijvoorbeeld Opa of Oma met kleinkind,
Oom of Tante met Neefje of Nichtje.
Opgave bij Michiel Verhoeven (0645168391) of Inge Kolkman (06-12115119)

Buurtvereniging “’t Kevelder”.
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De colu m n
TOUWTJE.

“Kia ora”, het woord uit het Maori dat de
trotse Nieuw-Zeelanders gebruiken om
iemand te groeten. Helaas associeer ik
dit woord tegenwoordig ook met de teleurstellende gedachte “hier gaan we
weer”. Tijdens de introductiepraatjes bij
de diverse cultuursnuifactiviteiten voeren
veelal deze trotse Nieuw-Zeelanders het
woord, en willen die trots laten zien door
dit praatje te openen met “Kia ora”, al
vergeten ze hierna over te schakelen op
het reguliere Engels. Oh wacht, dat vergeten ze niet, dat proberen ze overal keer
op keer om ons te vermaken. Na een onverstaanbaar verhaal van zo’n 5 minuten
in het Maori herhalen ze het hele verhaal
in het Engels. Het heeft iets weg van een
tweetalige Rob Jetten. Ik, met behulp van
Google, herinner me 28 maart jongstleden. Thierry Baudet houdt zijn eerste
speech in de Tweede Kamer in het Latijn.
Ondanks het feit dat dit een ludieke actie was, dachten men wel na twee zinnen
dat het mooi geweest was. Ik laat het aan
de lezer om de connectie te maken. Op
de touringbussen vol selfie-Chinezen na
is bovenstaande het enige wat mijn nietpositieve ervaringen zijn hier.
Wat ik een van de vele positieve dingen
vind hier is de onbezorgdheid. Normaal
gesproken volgt na de aankoop van een
huis de sleuteloverhandiging. Vandaag
heb ik mijn kamer al ruim 6 weken, maar
heb nog steeds geen huissleutel. Sterker
nog, ons huis is 24/7 open. Dit getuigt
van de relaxte, vertrouwelijke manier
van leven hier wat vergelijkbaar is met
Nederland in de jaren 50. Niet dat ik die

tijd heb meegemaakt, maar Jan Terlouw
was in november 2016 trending topic na
zijn pleidooi bij Matthijs. “Overal hingen
touwtjes uit de brievenbussen”, zo omschreef hij die tijd, wat denk ik een mooi
ideaal is en vergelijkbaar met mijn situatie hier. Daarentegen schetste hij het
huidige Nederland als volgt: “Er hangen
geen touwtjes meer uit de brievenbussen, we vertrouwen elkaar niet meer”,
wat denk ik in een deel van Nederland
goed omschrijft.
Of er touwtjes in de brievenbus hangen
of niet, één iemand komt met zijn touwtje
(bijna) overal binnen. Dat is namelijk het
blauwe onzichtbare touwtje in de handen
van Mark, niet Mark van de dividendbelasting maar de ‘connecting people’
Mark. Van bijna alles waar ik hier kom of
over spreek komt er een tijdje later wel
een advertentie voorbij op mijn Facebook
tijdlijn. Voordat ik het wedstrijdverslag
van Söwent 7 heb kunnen lezen moet ik
eerst langs enkele advertenties scrollen
over mijn hier geliefde supermarkt, tankstation en eetcafé. Als die advertenties
dan ook nog eens beginnen met “Kia
ora” dan krijg ik de neiging om selfiesticks te vermoeren. Ik ben er eigenlijk wel
klaar mee dat Mark de touwtjes in handen heeft. Ook Arjen van ZML dacht zo
en zette 12 april de actie #ByeByeFacebook op touw. Weet je, Facebook heeft
natuurlijk ook wel een paar leuke kanten,
al is dat aantal maar een schijntje bij hoe
veel kanten Facebook ondertussen van
jou weet. Het laatste dat Facebook van
mij zal weten is dat ik mijn account verwijderd heb, het is alleen nog de vraag
wanneer precies.
Jur.
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