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UW CREATIEVE BIJDRAGE
GEVRAAGD
Beste wijkbewoners,
Zoals u zelf kunt zien is het nieuwe CJIB kantoor op de hoek van
de Heliconweg en de Tesselschadestraat extern bijna voltooid. Er
wordt momenteel hard gewerkt om alle 3 gebouwen in het
groen “in te pakken”. Nieuw gras wordt ingezaaid en er worden
diverse nieuwe bomen en struiken geplant. Als straks het voor-
jaar weer aanbreekt ziet het geheel er weer appetijtelijk uit. Het
gebied wordt omvat door een brede grijze trottoirband als een
samenbindend element van het totaal.
Een aantal lelijke elementen zijn verwijderd en er zijn nieuwe
ondergrondse containers geplaatst in de Marnixstraat en
Brederostraat. Een paar minder fraaie hagen zijn opgeruimd
zodat het geheel straks een open karakter krijgt. Een mooie bin-
nenkomst in onze wijk via de Hermesbrug. De samenwerking
met de Vosseparkwijk en het wijkpanel is ook bijzonder en wordt
door ons zeer gewaardeerd.

Nu vragen de mensen van het CJIB naar uw idee. Het CJIB wil
graag, als straks de tuinen klaar zijn, naast het grote kunstwerk,
nog een klein kunstwerkje plaatsen in het groen. Te denken valt
bijvoorbeeld aan de hoek bij de Hermesbrug. 
Het kunstwerkje zou bijvoorbeeld in combinatie met een zitbankje
geplaatst kunnen worden. Onder anderen de wijkbewoners kun-
nen dan zomers even genieten van de voorbij varende boten.
Dus mis “onderstaande boot” niet, want………Hebt u een origi-
neel idee voor een kunstwerkje, laat het dan voor 7 februari
2012 weten via onderstaand adres: wijkpanel@vosseparkwijk.nl 

Neemt u de uitdaging aan? Alvast dank!
Onze verwachtingen zijn natuurlijk hoog gespannen!

Namens het wijkpanel. 
Rinze Yntema.

DAAR WILT U BESLIST 
BIJ ZIJN...

Op zondag 12 februari 2012 is er in het Historisch
Centrum Leeuwarden (HCL) een

MIDDAG OVER DE VOSSEPARKWIJK

William Lord en Jan van der Hoek vertellen over de
geschiedenis van de Vosseparkwijk.

Er wordt oud video- en filmmateriaal vertoond en er wordt
aandacht gegeven aan het wandelroute- boekje over en

door de Vosseparkwijk. 

Plaats: HCL., Groeneweg 1. Aanvang: 14.00 uur.
Toegang: gratis.

Organisatie: HCL i.s.m. wijkpanel Vosseparkwijk

Het boekje verschijnt in de reeks Stadswandelingen
Leeuwarden; de opzet en het formaat zijn gelijk aan deze
door HCL en VVV uitgegeven serie. Het geeft historische
informatie en wijst op architectuur, bouwkundige details
en groen in onze unieke twintigste-eeuwse woonwijk. 

De beschreven wandeling duurt ruim 1 uur, met tips voor
uitbreidingsmogelijkheden. 

Het boekje is o.m. gerealiseerd door (financiële) bijdragen
van het Leeuwarder Ondernemersfonds (LOF),
het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) 
en het wijkpanel van de Vosseparkwijk.

Het wijkpanel nodigt u van harte uit voor 
12 februari om 14.00 uur in het HCL!

Carla Dijkstra

KINDERKLEDINGBEURS “DE
TOEKOMST” 

Er staat weer een kinderkledingbeurs gepland. 
ZOMERKLEDING: Zaterdag 31 MAART 2012

Dus heeft u schone, hele en hippe zomerkleding, dan is deze
beurs misschien wel iets voor u.

Voor meer info: 
Margreet: 058-2139771/Anneke: 058-2128112

U bent van harte welkom van 10.30 uur tot 12.00 uur
Wijkgebouw De TOEKOMST, Achlumerstraat 1A Leeuwarden

WIST U DAT?
- Onze website 
www.vosseparkwijk.nl 
geheel is vernieuwd! 
- De redactie van de wijkkrant 
ook de artikelen op de 
website plaatst.
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NIEUWS VAN O.P.A
Dankzij het geld dat door het
verzamelen van oud papier in
de wijk, is het mede mogelijk
gemaakt om verschillende
activiteiten in en rond het
wijkgebouw te bekostigen.
Denk hierbij aan het zomer-
feest, toneel, Hottentot-ten-
tentenkamp etc. Ook
proberen wij een gedeelte
van het geld te reserveren

voor het opknappen van de speeltuin en het wijkgebouw.

U heeft intussen kunnen lezen dat het bestuur samen met de
beheercommissie en gemeente bezig is de speeltuin te renov-
eren c.q. speelobjecten te vervangen. We hebben de indruk dat
er minder oud papier wordt verzameld. Wij hebben dan ook, als
lopers oud papier, de wijkbewoners heel hard nodig! 

Wij roepen dan ook allen op om meer oud papier in te zamelen.
En natuurlijk mogen er ook kartonnen dozen aan de kant van de
weg worden gelegd, deze worden absoluut  meegenomen!

GYMNASTIEK 55 PLUS

Wij zijn een zeer enthousiaste club van 19 personen van 55+
die iedere dinsdagmorgen van 9.00 uur tot 10.00 uur bewe-
gen op muziek. Daarna gezellig koffie drinken.
Voelt u er ook iets voor om eens mee te doen, kom dan op de
dinsdag eens vrijblijvend langs en draai een proefles mee.

Waar: Wijkgebouw “De Toekomst-Vosseparkwijk”
Kosten: van september tot december € 20.- en van januari tot
eind april € 20.- dit alles inclusief koffie met koek.
U kunt zich ook aanmelden bij: 
Hillie Hiemstra, telefoon: 0582158374

SINTERKLAASFEEST 2011

Ook dit jaar was de sint weer bij ons in het buurthuis op bezoek.
We waren gezellig aan het warm draaien met onze stembanden
toen er opeens een hele vreemde sint voor onze neus stond.
Zwarte piet had zich verkleed als sinterklaas met mijter,staf en
zelfs een rood boek… nou daar waren jullie kinderen het niet
mee eens. Dus maar snel de sint roepen en ja hoor daar was
hij gelukkig...onze eigen sinterklaas en zoals ieder jaar zag hij er
weer prachtig uit. Nadat piet een standje had gekregen van de
sint konden we beginnen met het feest. Iedereen mocht even
bij sint komen en een praatje maken. 

En dan was het tijd voor een kadootje maar oh jee die domme
domme piet was de kadootjes kwijt. Gelukkig hebben jullie
geholpen om ze te zoeken en kwam het toch nog goed. De sint
vond het een geweldig feest en hij heeft belooft om volgend jaar
weer langs te komen met een iets slimmere piet of misschien
wel 2 slimmere pieten want ja 2 pieten weten meer dan 1 piet.

Lid worden van de wijkvereniging
Lid worden van onze wijkvereniging "De Toekomst-
Vosseparkwijk" is mogelijk. U steunt hierdoor het werk en
de activiteiten van de wijkvereniging. Ja, ik word lid van de
wijkvereniging "De Toekomst- Vosseparkwijk" voor € 15.00
per jaar. U ontvangt t.z.t. een acceptgiro.

Naam:______________________________________________

Straat:______________________________________________

Postcode__________Woonplaats:_____________________

Verzenden naar: Wijkvereniging "De Toekomst-
Vosseparkwijk" Achlumerstraat 1-a, 8913 GL
Leeuwarden
U kunt zich ook via de mail opgeven als lid: 
secretariaat@vosseparkwijk.nl
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ROMMELMARKT

Zaterdag 17 maart 2012 Van 10.00 tot 12.00 uur 
in het wijkgebouw aan de Achlumerstraat 1a te Leeuwarden

Op zaterdag 17 maart is het zover! Er wordt dan weer een gezellige rommelmarkt georganiseerd.  
Wij willen graag in het bezit komen van goede gebruikte spulletjes. Vooral curiosa, boeken en kleine elektrische apparaten. 

Oude meubelen en televisies nemen wij niet aan. 

Op vrijdag 16 maart zijn wij er,  tussen 16.00 uur en 19.00 uur in het wijkgebouw, 
om uw spullen in ontvangst te nemen.

Bij voorbaat hartelijk dank
Inlichtingen: Rob en Joke Bosloper, tel: 058-2122917 en Daan Blauw, tel: 058-2134132

KERSTFEEST SENIOREN
Door een groep enthousiaste vrijwilligers is het kerstfeest georganiseerd op zondag 18 december van 17.00 – 21.00 uur.
De ouderen worden persoonlijk uitgenodigd aan deze kerstavond deel te nemen. Ook wordt er een vooraankondiging in de
wijkkrant en op de website geplaatst.

Deze avond mochten we 34 senioren ontvangen, weer een groeiend aantal,
dat wij die avond in de Toekomst welkom konden heten. In een in kerstsfeer
omgetoverde ingang werden de senioren verwelkomd  door Michel de
Kerstman, wat de mensen heel erg waarderen. In de achterzaal was er
gezellige kerstmuziek bij het “haardvuur”. Daan verwelkomde de senioren.
Op de tafels was er voor iedereen, door onze groep gemaakte egels, waar
de programmakaart in stond en gebruikt kan worden als kaartenhouder. De
gasten werden getrakteerd op een welkomstbowl of een ander drankje, de
advocaat met slagroom mag zeker niet ontbreken, want deze had gretig
aftrek, daarbij een hartig hapje. Hierna volgde een optreden van het
Binnenstadskoor met kerstliederen. Hierna was er een spelactiviteit, te
weten, de haakse sjoelbak, boerengolf en de sidderende spiraal, ook ston-
den er 2 sjoelbakken. 

Bij de 3 spelen waren prijzen mee te verdienen, dus iedereen deed goed
haar best. In de andere zaal, welke helemaal in kerstsfeer was gemaakt, genoten de mensen van een uitgebreide broodmaalti-
jd met soep, pasteitje met ragout, salades, verschillende soorten brood en beleg en een feestelijk toetje. De tafelopstelling was
dit jaar anders, 6 tafels met 6 personen, zeker voor herhaling vatbaar.

Koos las een prachtig Zweeds kerstverhaal. Na de maaltijd vertelde William Lord over oud-Leeuwarden, met mooie beelden van
de stad en onze wijk. Hierna volgde de prijsuitreiking door de Kerstman, op een originele wijze feliciteerde hij de prijswinnaars.
Een dankwoord voor het grote en enthousiast aantal senioren, die er vanavond bij waren. De gasten kregen als afsluiting een
leuke attentie mee en uiteraard de wens, dat ze fijne feestdagen zullen hebben. De groep heeft genoten dit kerstfeest te mogen
organiseren en heet u ook volgend jaar weer welkom. 
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DONDERDAG  / VRIJDAG / ZATERDAG � 10, 11 EN 12 MEI 2012

ZOMERFEEST 2012
In de vorige wijkkrant hebben we het thema voor 2012 kunnen vermelden. DISCO!.
Want DISCO staat voor plezier, gek, dansen, feest, vrolijk, goed fout en zomers. En dat zijn nu juist de elementen die
we dit jaar terug laten komen. Het wordt weer een waar spektakel en een gezellig wijkfeest!

We hebben beloofd iedere wijkkrant iets meer van dit spektakel bekend te maken. En zoals het gezegde zegt; belofte
maakt schuld…
Zo kunnen we nu al de naam van de band bekendmaken die op de zaterdagavond zal optreden! Bij de organisatie zijn
tientallen spontane aanmeldingen binnen gekomen en na veel wikken en wegen hebben we gekozen voor; Big Apple.
Deze band is o.a. trotse winnaar van een 3FM-award! Op de website van de band is het o.a. volgende te lezen;

Big Apple is een energieke band met een zeer uitgebreid repertoire van meer dan 200 nummers variërend van rock-
en discoclassics tot Nederlandstalig. Maar ook de meest actuele hits ontbreken natuurlijk niet. Interactie met het pub-
liek staat hoog in het vaandel en de muzikale beleving en spelplezier stralen van de band af.

Wij zijn ervan overtuigd dat Big Apple met hun repertoire en verschijning het thema DISCO meer dan waar kunnen
maken. Het belooft Dolle Disco zaterDag te worden!

Zaterdag 12 mei; optreden van Big Apple!

We willen alle andere aanmeldingen via deze weg bedanken voor hun spontane inbreng. Sorry Dries Roelvink, Ben
Cramer en LA the Voices; blijf vooral jullie nummers inzenden, dan maken jullie volgend jaar weer kans om erbij te zijn. 

Volgende keer meer onthullingen en nog veel meer nieuws over het Zomerfeest 2012. Tot ziens op 10,11 en 12 mei
2012.

De organisatie van het Zomerfeest 2012

Agenda clubavond 2012
31 januari  Foto’s bewerken door  Ed Planken
28 februari Windows 7 Explorer 9 door Theun Bollema
27 maart Uitzending gemist door  Leen Groeneweg
24 april  Ledenvergadering
29 mei
26 juni
25 september
30 oktober
27 november

Agenda Werkgroep Fotografie 2012
9 januari  Winter
13 februari Bruggen 
12 maart  Demo passe Partout en lijsten maken
9 april  Geen clubavond,  2e paasdag
14 mei Spelen met scherpte en diepte
11 juni Detail van een auto
10 september
8 oktober
12 november
10 december

PTTC COMPUTERCLUB FRYSLÂN
De clubavonden zijn elke laatste dinsdag van de maand, met uitzondering van de maanden juli, augustus en december.
Clubavond fotografie elke tweede maandag van de maand. Tijdstip: 19.30 - 22.00 uur
Locatie: Gebouw " De Toekomst " , Achlumerstraat 1 A, Leeuwarden.
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De mens achter de vrijwilliger
Soms zijn er vrijwilligers actief in de wijk zonder dat veel mensen
ze kennen. Dit interview gaat over zo’n iemand. Veel leesplezier!

Naam: Erik van der Knijff
Geboren en Getogen:
In 1981 ben ik geboren in de
Brahmsstraat in de Componist-
enbuurt te Leeuwarden. Ik kom uit
een echt mannengezin! We zijn met
3 broers thuis waarvan ik de oud-
ste ben. De jongste broer woont
alleen nog thuis. Mijn ouders
hebben altijd in de zorg gewerkt en
doen dat nog steeds. Ze hebben
elkaar zelfs ontmoet in de zorg.

Mijn moeder werkt in Nieuw Mellens als persoonlijk begeleider
van dementerende bejaarden en mijn vader is werkzaam als
afdelingshoofd op de hart-verpleegafdeling in het MCL. Mijn
moeder is wel even gestopt met werken toen de eerste twee
kinderen zich aandienden maar heeft daarna de draad weer
opgepakt. Ik kom uit een hecht gezin en we komen nu nog
geregeld bij elkaar. We gaan zelfs nog bijna ieder jaar met elka-
ar op wintersportvakantie. De Componistenbuurt is een gezellige
en leuke buurt, wel vergelijkbaar met de Vosseparkwijk. Ik heb
overigens vanaf mijn 15e tot mijn 19e in de Leeuwerikstraat
gewoond en daarna gingen mijn ouders verhuizen naar
Zuiderburen. Toen werd het tijd voor mij om het ouderlijke huis
te verlaten en ben ik met een goede vriend gaan samenwonen
in de Corellistraat. Hier heb ik 4 jaar lang een enorme leuke stu-
dententijd gehad, waarbij ik naast mijn studie veel te vinden was
in de kroeg. Misschien kennen de barkeepers van de ‘Ouwe
Stoep’ mij nog wel… Toen de rust in mij iets was wedergekeerd
ben ik in een mooie ruime flat in Bilgaard terecht gekomen. Toch
trok het westen van de stad mij nog steeds en heb ik in de
Ruusbroecstraat een huis gekocht waar ik nu nog steeds woon.
Ik was en ben een echte sportfanaat. Voetbal, karate, squashen,
tennissen, teveel om op te noemen. Op dit moment ben ik al een
aantal jaar fanatiek aan het wielrennen. Ik rij zowel in het bin-
nenland als in het buitenland bekende (tour)tochten. Wat ik als
heel bijzonder heb ervaren is dat ik samen met mijn vader de
Alpe d'Huez heb beklommen! Een unieke ervaring! Daarnaast
doe ik af en toe aan hardlopen en het liefst ski of snowboard ik
3 keer per jaar! Ik wil hier natuurlijk ook wel even genoemd
hebben dat ik als echte liwwadder natuurlijk ook een echte
Cambuurfan ben en al jaren een seizoenkaart heb! Mijn school-
carrière begon op de Maria Louiseschool in de Leeuwerikstraat.
De klassen waren maar heel klein, ongeveer 20 kinderen (groep
7 en 8). Ik was in die tijd nog een erg rustig kind. Het spreek-
woord ‘Stille wateren, diepe gronden’ was wel op mij van
toepassing. Na de lagere school ben ik naar het Comenius
gegaan waar ik de HAVO heb gevolgd. Ook hier was ik in de
beginjaren een verlegen jongen maar gedurende de tijd werd dat
steeds beter. Eigenlijk bloeide ik op vanaf mijn 15e jaar en was
mijn verlegenheid zo goed als verdwenen. Ik ben vrij gemakkelijk

door de HAVO heen gewandeld en ben daarna de HEAO gaan
doen. Ik ben daar begonnen met de studie accountancy, maar
daar was ik snel van genezen. Oftewel dat was helemaal niks
voor mij, veel te droge stof. Ik ben toen opnieuw begonnen met
de opleiding management, economie en recht met als differen-
tiatie ‘bank en verzekeringswezen’. Gelukkig was dit voor mij een
goede keus. Vanaf het 2e jaar is deze studie duaal verlopen;
werken en leren tegelijk. Ik heb deze studie in 2004 afgerond.
Het commerciële aspect in combinatie met het klantencontact
vind ik tot op heden nog steeds erg leuk. 
Werk:
Tijdens mijn studie ben ik bij de Rabobank terecht gekomen en
daar werk ik nu nog steeds. Ja, ik werk al 10 jaar bij dezelfde
baas! Zoals nagenoeg alle collega’s bij de Rabobank ben ik aan
de balie begonnen en na een jaar of 3 ben ik bij de afdeling bedri-
jven terecht gekomen als accountmanager. De kern van mijn
werk is het helpen van reguliere en startende ondernemers bij
diverse financieringsvraagstukken. Op dit moment is het een
zeer dynamische en leerzame tijd. Ondanks de veranderende
wereld heb ik het nog steeds super naar mijn zin!
Verliefd, verloofd of getrouwd:
Verliefd en een LAT relatie (nu nog wel..). Ik heb Pauline leren
kennen in de kroeg en kwam haar vervolgens tegen op het fes-
tival Lowlands. Ik wist overigens dat zij daar ook zou zijn en niet
geheel toevallig stonden we op hetzelfde campingterrein waar ik
ook bivakkeerde met mijn vrienden en broertjes. Ik heb haar toen
op de eerste ochtend heel romantisch verrast met een pakje
fristie om enigszins te ontkateren. Na dit romantisch gebeuren
is natuurlijk de vonk overgeslagen, maar we hebben pas een
aantal weken later een relatie gekregen en zijn we nu alweer 1,5
jaar samen. Pauline heeft een dochtertje van bijna 4 jaar, Mara,
dus eigenlijk ben ik ook al een beetje papa. We zijn van plan om
binnenkort te gaan samenwonen in mijn huis in de
Ruusbroecstraat. 
Wijkvereniging:
Tijdens het zomerfeest, na de Summerblubber- powerrace,
raakte ik aan de praat, onder het genot van een borrel, met een
aantal bestuursleden. Zij vertelden mij dat zij op zoek waren naar
een aantal jeugdige bestuursleden zodat er een gemêleerd
gezelschap zou ontstaan. Of ik ook belangstelling had. Nou, daar
moest ik wel over nadenken. De volgende avond kwam ik bij het
Fries straatfestival vandaan en toen was het zomerfeest nog in
volle gang. Ik heb die avond, met een borreltje teveel op,
aangegeven dat ik het wel wou proberen. Zo ben ik in het bestu-
ur van de wijkvereniging terecht gekomen. Natuurlijk heb ik eerst
even proefgedraaid, of het wederzijds echt wel een goed idee
was en welke taken ik dan onder mijn hoede zou kunnen nemen.
Dit alles was ongeveer medio 2010. Inmiddels ben ik 2e pen-
ningmeester en probeer in de toekomst zoveel mogelijk taken
over te nemen van de huidige penningmeester. Ik vind het
ontzettend leuk, erg gezellig en in korte tijd heb ik veel mensen
leren kennen. De wijkvereniging is erg levendig met enorm veel
leden. Toch zijn er, naar mijn idee, nog steeds een groot aantal
mensen in de wijk die nog moeten ervaren hoe leuk deze wijkv-
ereniging nu echt is met al zijn activiteiten! Dus mensen….

Door: Henriëtte Klaver



gens zonder rij, vraag ik vriendelijk aan deze dame. ‘Hebben jul-
lie ook de nieuwste cd van Coldplay?’ Een ietwat chagrijnige
vrouw van rond de 40 antwoord; ‘heb je bij de letter ‘K’
gekeken? Ik ben niet eens meer verbaasd, sterker nog ik had
zo’n voorgevoel en had dat dan ook al écht gedaan. Ik vraag
me af of dit een standaard vraag is of dat ze mij gewoon heel
erg dom inschat. Als ik een cd zoek heb ik namelijk wel het ver-
mogen om bij de beginletter van de artiest te kijken. Maar
goed, dat terzijde. Ik; ‘jazeker, alleen daar stond de cd niet.
Misschien omdat Coldplay met een ‘C’ geschreven wordt? Ik
voorspel haar tweede vraag al en haak er maar direct op in.
‘En bij de ‘C’ kom ik hem ook niet vinden’. Zij; ‘Dan hebben we
hem niet. Sorry, en tot ziens.’

Ik ben ook nu niet verbaasd. Ik vraag me wel af waar de tijd is
gebleven van; ‘Ik kijk even voor u achter’, ‘Ik zoek uit wanneer
we hem wel hebben’, Ik kan hem eventueel wel voor u
bestellen, etc.’ Maar misschien ligt het ook wel aan mijn keuze
van de winkel.

We weten dus steeds minder. Maar erger nog; we gaan er
vanuit dat een ander ook zo weinig weet. We worden dommer,
maar we willen slimmer lijken.
De marketing speelt daar handig op in. Zo hebben we olijfolie
in de smaken traditioneel, mild en extra vierge.(*) In de eerste
plaats is traditioneel als smaak al onmogelijk, maar dat terzi-
jde. Bij topchef op tv hebben ze het over olijfolie extra vierge en
dus kopen we dat massaal. Ik ben er zelf iedere dag getuige
van. Alleen, we doen maar wat. Want 90% van de con-
sumenten weten überhaupt niet wat extra vierge eigenlijk
betekent. (…) Extra scherp?, extra mild?, extra zuur?, extra
duur? (dat in ieder geval wel!), uit grotere olijven geperste olie?
Het kan allemaal, we weten het niet, maar we moeten het uit-
eraard wel hebben.

Oké, toegegeven; terreur is met dubbel ‘R’. Dat weet ik ook
wel. Maar anders paste het niet in mijn verhaal. Zie het als
fotoshoppen van een model, maar dan heel anders.
Fotoshoppen is overigens het slenteren door de stad op zoek
naar geschikte fotolijstjes.

En ik weet dat je er nog aan denkt. Maar wat te denken van
configuratiehulpprogrammainstellingsmethode of hotelkamer-
wcdeursleutelgaatje. Laatste optie; Koolwaterstofzwavelzuur-
verbindingstoepassingsmogelijkhedenonderzoek. 
Dat zijn nu al nominaties voor het woord van 2012!

Voor de lezers die anders niet kunnen slapen;
(*) extra vierge = De zuiverheid van de olijfolie wordt gemeten door de
bepaling van het vrije zuur omdat bij degradatieprocessen in de olijfolie
oliezuur uit de estervorm vrijgemaakt wordt. Als de olie niet meer dan
2% vrij zuur bevat mag de olie "vergine" olijfolie heten. Indien dit gehalte
0,8% of lager is, dan mag de olijfolie "extra vergine" genoemd worden.
Naast de Italiaanse term "vergine" wordt vaak de Franse term "vierge"
gebruikt; deze is afkomstig uit de door het Frans geïnspireerde culinaire
wereld. Frankrijk zelf produceert overigens amper olijfolie.
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Het woord van het jaar...
Even voorstellen; Diederik Mol is wijkbewoner en hobby-
columnist. Nieuws en niet-nieuws, soms met een dikke
knipoog, maar altijd met een achterliggende gedachte. 

Column; het woord van het jaar…

Oorlog, Wapens, Vaccin, Honger, Tereur. Allemaal zes letter
woorden die een land volledig in zijn macht kunnen hebben. In
Afrika hebben ze vooral te maken met honger of oorlog, woor-
den die wij alleen kunnen spellen dankzij Lingo.

In Nederland is ‘weigerambtenaar’ gekozen tot het woord van
2011. Het is te makkelijk om nu grappen te gaan maken over
ambtenaren en werken, laat staan het weigeren van werk. En
dat doe ik dan dus ook niet. Het is wel een mooi woord. Maar
goed, dat is brandweerslangbevestigingsschroefje ook. Of nog
mooier, kindercarnavalsoptochtvoorbereidingen. Goed, ik
dwaal af, terug naar de wereld. 

De wereld stond even stil toen bekend werd gemaakt dat
Steve Jobs was overleden, zelfs mensen die nooit een appel
eten waren het erover eens; hij was revolutionair. De man die
stond voor design, gemak en plezier is niet meer. Aan de
andere kant stond de man ook voor ‘ik’, overal moest ‘I’ voor.
‘Ik’ was het belangrijkste voor hem, geen My-Phone, My-Pod of
My-Pad. Nee, ikke, ikke, ikke. Dat is nog eens een goed signaal
naar de huidige samenleving. Niet dus, en een schattig appelt-
je als logo maakt dat niet goed. 

En ondertussen gaat het hard achteruit met onze scholen, een
juiste Nederlandse spelling is zeldsaam. Zo had ik afgelopen
week een medewerker van mijn gasleverancier aan de tele-
foon. In mijn verbeelding was ze knap, heette ze Chantal en
niet bijster slim. Ik weet nu in ieder geval dat 1 daarvan zeker
waarheid was. Chantal; ‘U heeft vragen over uw afrekening?
Dat staat volgens mij toch duidelijk op uw eindreportage. Ik;
‘Sorry, maar om even twee onduidelijkheden op te lossen; het
is mij niet duidelijk, ik bel namelijk niet om te testen of mijn bat-
terij nog werkt of om je zwoele stem te horen. Dan bel ik wel
een andere lijn. (al liggen ze qua kosten niet eens ver uit elka-
ar bedenk ik me) En dan punt twee; het is rapportage.
Reportage is meer iets voor Nieuwsuur, het journaal, of, miss-
chien meer in jouw straatje; Spuiten en slikken van BNN’. 

Afgelopen week besloot ik verder om de nieuwe cd van
Coldplay te kopen. Goede muziek en ik vond dat ook hun nieuw-
ste album niet in mijn verzameling mocht ontbreken. Zo
gezegd, zo gedaan.  Na een ochtendje sportschool fiets ik toe-
vallig langs V&D.  Binnengekomen zag ik dat dit warenhuis
hard aan vernieuwing toe is, misschien voel ik me dan ook
weer thuis. Op de cd-afdeling aangekomen, anno nu heet dit
echter multimedia, besloot ik om bij ‘nieuw’, ‘actueel’, en ‘top
20 albums’ te kijken. Echter zonder resultaat. Ik besluit om
een medewerker te vragen. Bij de kassa aangekomen, overi-




