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Postbus 72
8900 LB Leeuwarden
tjibbe.reitsma@friesland.politie.nl

Buurtverpleegkundige: Nannie Hoornweg 0900-3213213
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Jongeren: secretariaat@vosseparkwijk.nl
Peuterspeelzaal: Tineke Walstra, tel 06-14835578 
Speel-o-theek: Annelies Polet tel. 2126355
Hottentottententenkamp: Annemieke Fortuin-Mol

tel. 2131551
Zomerfeest Rinus Dillerop tel.06-53767902
Toneel: Koos Schrage, tel. 2887966
Senioren en Volwassenenwerk: Tia Ypma, tel. 2126652
Website: redactiewijkkrant@vosseparkwijk.nl
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Marian Blauw, Henriëtte Klaver, 
Diederik Mol.
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Oplage: 2025
Advertenties, vormgeving FE Druk Leeuwarden
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Alle e-mail adressen van de werkgroepen van de Vosseparkwijk

senioren@vosseparkwijk.nl Tia Ypma
jongeren@vosseparkwijk.nl Marian Blauw
ledenadministratie@vosseparkwijk.nl Inge van Guldener 
wijkgebouw@vosseparkwijk.nl Marian Blauw
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speelotheek@vosseparkwijk.nl Annelies Polet
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zomerfeest@vosseparkwijk.nl Rinus Dillerop
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overgenomen artikelen; en behoudt zich het recht voor ingezonden
stukken te wijzigen, in te korten of niet te plaatsen.
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ACTIVITEITENKALENDER

Februari
za 4 Oud Papier Vanaf 09.00
di 7 Gymnastiek 55+ 09.00 tot 10.30
wo 8 Schilderclub 19.30 tot 21.45
wo 8 Toneel 20.00 tot 22.00
do 9 Judo groep 1 16.15 tot 17.00
do 9 Judo groep 2 17.00 tot 17.45
vr 10 16+ soos 21.00 tot 00.00
ma 13 Fotografie 19.30 tot 22.00
di 14 Gymnastiek 55+ 09.00 tot 10.30
wo 15 Toneel 20.00 tot 22.00
do 16 Judo groep 1 16.15 tot 17.00
do 16 Judo groep 2 17.00 tot 17.45
do 16 Klaverjassen 20.00 tot 22.00
vr 17 16+ soos 21.00 tot 00.00
di 21 Gymnastiek 55+ 09.00 tot 10.30
wo 22 Schilderclub 19.30 tot 21.45
wo 22 Toneel 20.00 tot 22.00
do 23 Judo groep 1 16.15 tot 17.00
do 23 Judo groep 2 17.00 tot 17.45
vr 24 Kinderdisco 19.00 tot 21.00
vr 24 16+ soos 21.00 tot 00.00
za 25 Zaterdagavondcafé 21.00 tot 00.00
di 28 Gymnastiek 55+ 09.00 tot 10.30
di 28 Computerclub 19.30 tot 22.00
wo 29 Workshop stempels 19.30 tot 21.45
wo 29 Toneel 20.00 tot 22.00

Maart
do 1 Speel-O-Theek 14.30 tot 17.00
do 1 Speel-O-Theek 19.00 tot 20.00
do 1 Klaverjassen 20.00 tot 22.00
vr 2 16+ soos 21.00 tot 00.00
za 3 Oud Papier Vanaf 09.00
di 6 Gymnastiek 55+ 09.00 tot 10.30
wo 7 Schilderclub 19.30 tot 21.45
do 8 Judo groep 1 16.15 tot 17.00
do 8 Judo groep 2 17.00 tot 17.45
vr 9 Toneel uitvoering 19.30 tot 00.00
za 10 Toneel uitvoering 19.30 tot 00.00
ma 12 Fotografie 19.30 tot 22.00
di 13 Gymnastiek 55+ 09.00 tot 10.30
wo 14 Workshop stempels 19.30 tot 21.45
do 15 Judo groep 1 16.15 tot 17.00
do 15 Judo groep 2 17.00 tot 17.45
do 15 Klaverjassen 20.00 tot 22.00
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TONEELGROEP 
“DE OPKOMST”

We gaan er weer voor!

Het is alweer 2012, het kerstbrood en de oliebollen zijn
weer op, dus tijd om weer aan de hobby te denken. 

Zo ook de toneelploeg van “De Opkomst” u natuurlijk allen
bekend. We zijn alweer vanaf september bezig met het

stuk “Ziek, Slap, en Misselijk”. 

Wat begint als een onschuldig dagje (werk)ziek zijn, loopt
uit in dááágen vol problemen. Mathijs Domper krijgt con-
tact met een oud klasgenootje (Denise ‘t Loo), waar hij na
al die jaren wel wat in ziet, maar deze tante blijkt toch
wat te pittig voor hem. Het is vervolgens niet het enige

probleem waar hij mee te maken krijgt, want de
buurvrouw (Nicole v.d. Laan) en buurman (Henk v.d. Laan)
komen (ieder apart)  langs om hem deelgenoot te maken
van hun zorgen in hun relatie. Hij krijgt tot overmaat van
ramp ook nog controle van de ARBO dienst, (Natalie

Foster) die in zijn ogen, met de meest stompzinnige vra-
gen komt. Ook komt zijn zus (Sanne Domper) nog even

langs om te vertellen dat ze ontslagen is. Zijn vrouw (Kris
Domper) is evenwel een wat achterdochtig type en huurt
een thuiszorgster(Connie Fransen) voor hem in om de
boel wat in de gaten te houden, en ze stuurt de huis-
arts(Karst Josiassen) op hem af die een wel heel

vreemde ziekte bij hem ontdekt. 

Uiteindelijk wordt hij dan ook nog echt ziek van alle ellende
die hij over zichzelf heeft afgeroepen, maar zoals het een

echt blijspel betaamt komt het allemaal weer goed.

Al met al weer een recept voor een avond vol plezier.
Wij zien u dan ook graag weer op 9 of 10 maart a.s.

Koos Schrage.
Regisseur.

..........Voorverkoop kaarten toneel................

Kaarten zijn vanaf nu te reserveren. 
Voor de vrijdag- of zaterdagavond 9 en 10 maart 2012. 

aanvang 20:00 uur, zaal open 19:30 uur
prijs € 5,00 per stuk.

Telefonisch te bestellen na 18:00  
bij Silvana: 06-12969603 
of  Anneke: 058-8441660

……Zorg dat u tijdig reserveert want op is op!!......

KINDERKLEDINGBEURS 
“DE TOEKOMST” 

Er staat weer een kinderkledingbeurs gepland. 

ZOMERKLEDING: 
Zaterdag 31 MAART 2012. 

U bent van harte welkom van 10.30 uur tot 12.00 uur

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

Voor meer info: 
Margreet : 058-213977
Anneke : 058-2128112

Van recreant tot sportgigant
GYMNASTIEK Vossenburcht
Dinsdag
15.30 - 16.30 uur   3 t/m 5 jaar kleuters
16.30 - 17.30 uur   6 t/m 8 jaar meisjes/jongens               
17.30 - 18.30 uur     9 jaar en ouder  meisjes/jongens

Informatie over onze club en aanbod van lesuren 
kunt u vinden op onze website  http://www.obq.nl 

Telefonische informatie: 
058-2666363 tussen 19.30 - 21.30 uur.
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PAARDENKASTANJE
Nog even een aantal beeldbepalende bomen in onze wijk: de paardenkastanje.

De officiële naam van de wilde of paardenkastanje is Easculus hippocastanum.
Op de afbeelding de bekende witte bloesem. Er staan een zevental van deze bomen rondom het
Engelseplein. Ook in de Menaldumerstraat/Marsumerstraat staan een viertal kastanjes (tussen de
Bildtsestraat en de Franekerstraat). Op de Harlingersingel staat ook zo’n kastanje. In een binnentuin tussen
Westersingel en Elizabethstraat staat een exemplaar. Natuurlijk ontbreekt deze boom niet in ons
Vossepark. Aan de kant van de Molenstraat staan een viertal. In het park staat ook een dubbelbloemige
paardenkastanje: (Aesculus hippocastanum “Baumannii”)
De Balkan en Klein-Azië zijn de herkomstlanden van de paardenkastanje. Deze fraaie boom werd rond 1600 in West-Europa geïn-
troduceerd. Sommige van deze oersterke bomen zijn al meer dan 250 jaar oud. De boom kan 20-25 meter hoog worden. Zijn
naam dankt de boom aan de Turken, die de zetmeelrijke zaden aan hun drachtige merries gaven en de vruchten als geneesmid-
del tegen kortademige en hoestende paarden toedienden. De boom kent echter nog veel meer toepassingen: van de zaden wordt
spijsmeel gemaakt, het vruchtvlees is een grondstof van zeep en de bast van de boom levert een rode verfstof en looistof op.  De
kastanje wordt ook in alternatieve geneesmiddelen gebruik.

De groeiwijze of vorm van de boom is zeer divers en kan vanuit de grond bv. zeer vertakt zijn. Het hout van de wilde paardenkas-
tanje is zacht en wit. In het hout zit van nature vrijwel altijd een (linkse) draai waardoor het hout ongeschikt is als timmerhout. Het
is geen duurzame houtsoort en kan gebruikt worden voor brandhout, kisten en grof snijwerk enz. De gemalen vruchten worden
wel als veevoer gebruikt in Oost-Europa of om paardenhoest te bestrijden.

Tenslotte, wie heeft er niet met allerlei voorwerpen deze bomen belaagd om kastanjes te bemachtigen?
En wie kent niet het spreekwoord: de kastanjes uit het vuur halen (een gevaarlijke arbeid verrichten voor een ander om jezelf buiten
schot te houden en er het voordeel van geniet).

Namens het wijkpanel, Rinze Yntema.

HOTTENTOTTENTENTENKAMP
Hallo Hottentotters,

Het zomerfeest is alweer volop reclame aan
het maken voor het grootse en langst-
lopende feest van de Vosseparkwijk. Met als
Thema Disco! (het heeft zo moeten zijn).

Inmiddels zijn wij ook weer begonnen met de
voorbereidingen van het Hottententenkamp
2012. Het is nog te vroeg om veel informatie te geven maar we kun-
nen wel alvast bekend maken wanneer het hottentottententenkamp gep-
land staat.

Het Hottentottententenkamp 2012 is op vrijdag 8 en zaterdag 9 juni.
2012.

Wil je erbij zijn, noteer deze datum dan nu al me grote/rode letter is je
agenda en niet te vergeten in de agenda van je ouders. Zo kan het niet
missen dat ook jij er weer bij bent dit jaar.

Werkgroep Hottentottententenkamp

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 ont-
vangt 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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WORKSHOP
Nieuw! Workshop stempels
maken.
Stempelen is een eeuwenoude
druktechniek. Een manier om meerdere
afdrukken van een tekening te maken. Je kunt
stempels kopen, maar wat is er nu leuker dan je
eigen zelfbedachte stempel te maken? Tijdens
deze workshop komt het hele proces van het
ontstaan van een stempel aan de orde. Stempels
kun je maken voor: labels, textiel, ex-libris,
cadeaukaartjes, cadeaupapier, naamstempel
etc.
Leuk? Schrijf je dan in voor één van de work-
shops. Woensdag 19.30 – 21.45 uur. 29 feb-
ruari of 14 maart. Kosten € 9.00

Materialen: Wij zorgen voor alle basismaterialen
als rubber, gutsen, mesjes, stempelkussens,
papier, snijmat etc. Ben je enthousiast en heb je
al ideeën? Neem je ontwerpen mee! Heeft je kind
of kleinkind een leuke tekening gemaakt, haal
daaruit je inspiratie voor een mooi naamstempel!
Heb je thuis ook een hobbymesje? Neem het
mee!
Koffie / thee € 0.75 per kopje, wordt per avond
afgerekend. De cursus wordt gegeven door
Anneke.

Inschrijven; mail je naam, adres en tel. anneke-
hvisser@upcmail.nl Of telefonisch 06-50922796
www.annekehvisser.exto.nl

YOGA - DE BOOMHOUDING
Wanneer je het druk hebt, de gedachten in je hoofd
maar blijven doorgaan en wanneer je moeite hebt met
concentreren kun je een yoga balansoefening doen. Je
hersenen worden gedwongen om te focussen en wor-
den daarmee gekalmeerd. Doe deze oefening bij
voorkeur op blote voeten.
Zelf doen
Sta met je voeten tegen elkaar recht overeind. Span je
buikspieren, en neem voordat je begint een diepe en lange ademhaling.
Breng je gewicht op je linkervoet, til je rechtervoet op, draai je knie uit
en plaats dan je voet op je enkel, onderbeen of bovenbeen, niet op de
knie. De tenen wijzen naar beneden. Plaats je handen tegen elkaar voor
je borst. Adem hier vijf keer in en uit. Wissel dan van kant. 

Rianne Hoekstra, Leeuwarden

ROMMELMARKT
Zaterdag 17 maart 2012 van 10.00 tot 12.00 uur
in het wijkgebouw aan de Achlumerstraat 1a 
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
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DONDERDAG  / VRIJDAG / ZATERDAG � 10, 11 EN 12 MEI 2012

ZOMERFEEST 2012
Langzamerhand begint het zomerfeest 2012 meer een gezicht te krijgen. Wat we inmiddels al bekend konden maken
is dat het zomerfeest op 10, 11 en 12 mei dit jaar in het teken zal staan van 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 willen laten
komen. Het wordt weer een waar spektakel en een gezellig wijkfeest van de Vosseparkwijk!

We hebben beloofd iedere wijkkrant iets meer van dit spektakel bekend te maken. Zo konden we afgelopen maand de
naam van de band bekend maken die op de zaterdagavond gaat optreden; Big Apple. Een band die al veel optredens
door Nederland heeft gedaan en al winnaar is van vele prijzen en onderscheidingen. Kortom; een muzikale beleving!
En ook in deze wijkkrant weer een nieuwe onthulling over het zomerfeest; 

Vrijdag 11 mei; Teake van der Meer
Op vrijdag zal namelijk niemand minder dan Teake van der Meer een optreden verzorgen
in het wijkgebouw. Deze Friese humorist zal tijdens het zomerfeest een conference gaan
verzorgen op de vrijdagochtend van 11 mei. 
Al zo`n 30 jaar lang staat hij in Friesland op eenzame hoogte: Teake van de Meer, de
grote kleine man uit Zwaagwesteinde, die met zijn onnavolgbare humor en zijn dolkomis-
che typetjes het Friese publiek menig onvergetelijk uurtje heeft bezorgt. 
Zijn conferences zijn van een zeer hoog gehalte, waarbij hij de kunst verstaat het publiek
te laten bulderen van het lachen zonder dat hij daarbij mensen hoeft te kwetsen. Een
kunst, die lang iedereen niet verstaat. Maar naast zijn “gewone“ conferencewerk is Teake
natuurlijk ook bij uitstek de man van de onnavolgbare typetjes. Van het ene op het andere
moment kruipt hij in de huid van zijn creaties en is hij de persoon die hij neerzet.
Daarmee bezorgd hij zijn publiek vaak zere kaken van het lachen. Want Teake van der
Meer heeft een oog voor de echte, ouderwetse streekhumor! Dit wilt u niet missen!

Het zomerfeest programma van 2012 tot nu toe:
Donderdag 10 mei; Summer Blubber Power Race!
Vrijdag 11 mei; Conference van Teake van der Meer! 

Zaterdag 12 mei; Optreden van Big Apple!

Volg het Zomerfeest hoe en waar jij wilt!   
Niet alleen via deze wijkkrant en op de website,
www.vosseparkwijk.nl, vindt u informatie over het
zomerfeest. Ook op de diverse sociale media zijn wij inmiddels actief. Volg ons bijvoorbeeld op Twitter, Hyves of
Facebook. Neem een kijkje op de divers social media en volg de laatste ontwikkelingen van het zomerfeest 2012!

WWW.VOSSEPARKWIJK.NL 

TWITTER – VOLG ONS VIA: @ZOMERFEEST2012 

FACEBOOK - WWW.FACEBOOK.COM/HET.ZOMERFEEST 

HYVES – ZOMERFEEST-2012.HYVES.NL

Volgende keer meer onthullingen en nog veel meer nieuws over het Zomerfeest 2012!
De organisatie van het Zomerfeest 2012
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De mens achter de vrijwilliger
Dit keer een enthousiast, innovatief, creatief, eigenwijs, heel kri-
tisch maar vooral ook een aardig persoon die bij veel mensen
welbekend is.

Naam: Rinus Dillerop
Geboren en Getogen:
Ik ben geboren op 1 november 1980
in Drachten. Dus niet geboren maar
wel grotendeels getogen in
Leeuwarden. Toen ik 8 jaar was zijn we
verhuisd naar Leeuwarden omdat mijn
vader, die politieagent was, hier gesta-
tioneerd werd. Mijn moeder komt oor-
spronkelijk uit Leeuwarden en samen

met mijn vader hebben ze de Vosseparkwijk uitgezocht om te
gaan wonen waar ik ze nog steeds dankbaar voor ben. We zijn
gaan wonen in de Westerparkstraat. We waren met z’n vieren
thuis, ik heb namelijk ook nog een zusje, Tetske genaamd! Ik kan
wel zeggen dat we een hecht gezin waren en zijn. De keuze van
mijn ouders viel toen op de Koningin Wilhelmina School als
lagere school. Ook omdat ik van huis uit religieus ben opgevoed
ook al moet ik eerlijk bekennen dat ik daar niks meer mee heb.
Wel ben ik bekend met de bijbel en heb daar veel kennis uitge-
haald. Wat ik mij kan herinneren heb ik mij prima vermaakt op
deze school en is het een goede school. Na de lagere school ben
ik naar het Comenius gegaan. Er waren toen een soort van com-
binatieklassen, de eerste 2 jaar heb ik toen VBO/MAVO gedaan.
Vervolgens ben ik naar de LTS gegaan, om precies te zijn naar
de CTS, Christelijke Technische School, richting elektrotechniek.
Toen ik heel klein was verlegde ik al snoeren dus het zat er al
vroeg in. Ik heb 5 jaar over deze opleiding gedaan, 1 jaar ver-
traging omdat ik over de 3e klas 2 jaar heb gedaan. Ik deed toen
niet zoveel, ik was toen enigszins wel een raddraaier maar wel
met respect! Ik moet zeggen dat de leraren ook respect toon-
den naar de leerlingen. Oké, ik moest me ook wel eens melden
bij de directeur omdat ik bijvoorbeeld alle spullen van de leraar
met secondenlijm op het bureau had vastgeplakt…. 

Werk:
Toen ik 18 jaar was ben ik gaan leren en werken tegelijk. De CTS
is een soort van basisvorming en nu was het een kwestie van
verder verdiepen op MBO niveau. Ik had toen 2 dagen prak-
tijkschool, 2 dagen werken en 1 dag naar school voor de theorie.
Ik ben aan het werk gegaan bij Stork infratechniek. De MBO oplei-
ding duurde 2 jaar en uiteindelijk heb ik 3 jaar bij Stork gewerkt en
hier heel veel geleerd. De laatste maanden zat ik in het onderhoud
van reclameborden bij verschillende voetbalwedstrijden. Ik moest
weg bij Stork (einde contract) en ik kon aan de slag bij het bedrijf
wat die reclameborden maakte. Ik kwam in een loods te werken,
oftewel de hele dag binnen.  Daar werd ik ook niet gelukkig van!
Daar ben ik weg gegaan en ben toen uiteindelijk bij de RRS, Riool
Reiniging Service, terecht gekomen waar ik nu nog steeds werk
en ondertussen Visueel Inspecteur Buitenriolering ben. Ik ben zo
vrij als een vogeltje. Ik kom overal en heb veel contact met klanten
en uitvoerders wat ik heel erg leuk vind.

Verliefd, verloofd of getrouwd:
Getrouwd! Ik heb Debbie leren kennen op de verjaardag van mijn
zus. Debbie is de zus van een vriendin van mijn zus en ook werk-
te Debbie en mijn zus bij dezelfde werkgever. Ik heb haar toen
uitgenodigd voor het zaterdagavondcafé. Een week hierna is ze
bij mij thuis geweest en is nooit meer weg gegaan! Ik woonde
toen inmiddels al in de Tramstraat waar ik op m’n 21e een huis
heb gekocht en verbouwd. Debbie en ik zijn op 21 april 2009
getrouwd. Debbie was toen al hoogzwanger van Eline die op een
bijzondere manier is geboren op 10 mei, 4 weken te vroeg. We
waren nl op ‘huwelijksreis’ in Zeewolde toen ‘s nachts de vliezen
braken en we midden in de nacht naar het ziekenhuis in
Leeuwarden zijn gereden. De tijd ging lekker snel tijdens de
autorit, de ene wee na de andere wee diende zich aan en voor-
dat we het wisten waren we in het ziekenhuis! We waren om 6
uur in de ochtend in het ziekenhuis en om 11 uur is Eline
geboren. Toen we wederzijdse ouders belden konden die het
eigenlijk niet geloven!  In december van hetzelfde jaar zijn we ver-
huisd naar de Pieter Langendijkstraat, in de pukkel van onze wijk!
Inmiddels is Debbie weer zwanger en verwachten we onze
tweede kind weer in mei, uitgerekend tijdens ons mooie zomer-
feest!

Wijkvereniging:
Ik kan mij herinneren dat ik meegedaan heb aan het figuurzagen
en tafeltennissen bij het clubwerk in de Toekomst. Ik moet
zeggen dat ik het wel mis dat er geen clubwerk meer is. Ik vind
het nl wel belangrijk dat er ook activiteiten zijn voor de kleintjes.
Ik ging ook naar de kinderdisco op vrijdagavond. Toen ik ongeveer
16 jaar was ben ik bij de jeugdsoos terecht gekomen waar ik
meehielp en in het bestuur zat. Toen kwamen er jongerenwerk-
ers in de wijk en werd er een jongerenplatform opgericht. Om
één of andere duistere reden werd ik hiervoor niet gevraagd en
toen ben ik lid geworden en werd ik voorzitter van het jongeren-
platform in de wijk Huizum. Ik heb hier heel veel geleerd. Een jaar
later ben ik uiteindelijk voorzitter geworden van het platform in
deze wijk. Ook ben ik lid geweest van het algemeen bestuur waar
toen alle werkgroepen vertegenwoordigd waren. Inmiddels is het
dagelijks bestuur anders en beter georganiseerd. Ook ben ik 3
jaar voorzitter en 1 jaar adviseur geweest van de Jongeren
Adviesraad Leeuwarden. Hier moet je uit op je 21e. Op dit
moment ben ik actief bij een drietal activiteiten; werkgroep het
zomerfeest, het zaterdagavondcafé en de wijkredactie. Het
zomerfeest is een bijzonder feest met een goede sfeer en er is
nooit ellende. Het zaterdagavondcafé draait al heel wat jaren en
het zou fijn zijn als er meer mensen mee zouden kunnen helpen
zodat je het werk wat meer kunt verdelen. Door de wijkredactie
weet ik wat er speelt en voor mij is het een uitdaging om de web-
site goed up to date te houden. Ook vind ik dat de wijkkrant ten
goede is verbeterd!

Als laatste..:
Ik hoop vooral dat alle activiteiten blijven bestaan in onze wijkv-
ereniging  waar iedereen met veel plezier naar toe kan gaan. En
natuurlijk dat iedereen kan genieten van onze bijzondere speeltuin!

Door: Henriëtte Klaver



poetsen. Tenslotte heb je de groep die eerst de tandpasta erop
smeren en dan hun tandenborstel onder de kraan houden,
alvorens ze beginnen met poetsen. Bedenk voor jezelf eens wat
voor type jij bent als je vanavond voor de spiegel in de badkamer
staat. 

Zo heb je ook drie soorten gelovigen. Je hebt mensen die geloven
in een God of Allah. Verder heb je mensen die geloven in helemaal
niets. En als derde groep heb je de mensen die geloven in ‘iets’
maar niet precies weten hoe en wat. Dat zijn de types die eigenlijk
niet kunnen kiezen en kerstavond in de kerk zitten omdat ‘het zo
gezellig is met al die lampjes en liedjes’. 
Ik ben er heilig van overtuigd dat al deze groepen mensen samen
kunnen leven, mochten ze dat echt willen. Liefde, respect, hoop en
logisch nadenken zijn daarvoor de sleutelwoorden. 

In de krant van vandaag lees ik dat een Zweeds onderzoek heeft
aangetoond dat tuinbonen goed zijn voor je geheugen. Toch leuk
om te weten, al lus ik ze niet en ben ik dit feit morgen dus alweer
vergeten. Feit is wel dat ons geheugen ons steeds vaker in de
steek laat. Hoe graag veel mensen dat ook willen ontkennen.
Bewijs nodig? Ik zeg, test jezelf…
Was de eerste wereldoorlog van 1914-1918 of van 1910-1914
en wie deden daar eigenlijk aan mee? Welke voetballer schoot in
de wk-finale van 1978 in de laatste minuut tegen de paal? Wacht
eens even, was dat wel in 1978 of in die van 1974? En ‘de naald’
is: A) De opvolger van de film ‘Oorlogswinter’ met in de hoofdrollen
Jeroen Krabbe en Katja Schuurman. B) De kroongetuige uit de
rechtszaak tegen topcrimineel Holleeder, Robin N. oftewel ’de
naald’. C) Een veelgebruikt gereedschap tijdens herstelwerkza-
amheden aan de stiksels van kleding.  

Goed, nu onderschat ik je waarschijnlijk. Deze laatste wist je vast
nog. De aanslag van Koninginnedag 2008 is immers nog relatief
jong. De Naald is inderdaad dat spuuglelijke monument waartegen
de aanslagpleger tot stilstand kwam. Is er eigenlijk wel uitvoerig
onderzoek gedaan naar zijn motieven? Kan het niet zijn dat hij het
gewoon op het monument gemunt had? Naja, deze wist je in ieder
geval nog. Dat is belangrijk. Hoewel, was het wel in 2008?

Je geheugen is belangrijk maar belangrijker nog is je drang om din-
gen te willen weten. Ik heb het al eerder gezegd; zolang je jezelf
vragen stelt en op zoek bent, leef je. Wie antwoorden wil weten is
nieuwsgierig, en wie nieuwsgierig is, die leeft. Wie op zoek gaat,
probeert te ontdekken. En wie ontdekt, die leeft. Dus jezelf dingen
afvragen is een teken van intelligentie. In dat kader heb ik er nog
wel een paar. Zo vraag ik me al jaren de volgende zaken af;

Wat is het concrete verschil tussen tuinaarde en potgrond?
Waarom bestaat er geen kattenvoer met muis? En welk woord
rijmt er op twaalf? Afvragen is hip, tof, cool of leuk. Vragen
stellen is leven. Maar antwoorden zoeken is echt maximaal
leven. Succes met vinden!
(*) PS; In verband met de Privacy is de naam van Wouter Bos
veranderd in die van Thijs Schouten. Ik vraag u hiervoor, namens
hem en zijn familie, begrip voor op te brengen. 
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Wat voor tandenpoetser ben jij?
Even voorstellen; Diederik Mol is wijkbewoner en hobbycolumnist.
Nieuws en niet-nieuws, soms met een dikke knipoog, maar altijd
met een achterliggende gedachte. 

Column; Wat voor tandenpoetser ben jij?

Eindelijk! De 21e eeuw heeft zijn eigen Titanic-verhaal. Met dank
aan een Italiaanse kapitein die zijn collega beloofd om ‘lekker dicht
langs huis te varen’. De overeenkomsten met de ramp met de
Titanic zijn snel gemaakt. Goed, het haalt het misschien niet bij een
doorweekte Leonardo Di Caprio die bibberend in het water de
liefde verklaart aan een bloedmooie dame, maar het komt al
aardig in de buurt. Wel kunnen we sinds deze week spreken over
een overeenkomst tussen een blauw balletje met het getal 12 erop
en een rots. Ze staan beide niet op de kaart…
Het blijft een triest verhaal, een kapitein die het leven van andere
mensen op het spel zet. Ik zie al voor me hoe er een vliegtuig laag
over de Vosseparkwijk vliegt omdat de piloot beloofd heeft een
stewardess ‘thuis wel even af te zetten’… 
Maar alles is relatief. In Soedan is geen schoon drinkwater, in Cuba
geen vrijheid van meningsuiting, en in de PvdA geen leiderschap.
In Afrika sterven honderden mensen per dag omdat er simpelweg
geen eten is. Er is dus overal wel wat. 

Voor alle mensen die bovenstaande hebben gelezen volgt nu een
officiële waarschuwing; let op, doorlezen kost tijd! Dus je kunt niet
achteraf een klacht tegen mij indienen omdat ik het nooit vermeld
heb. Klinkt deze waarschuwing raar? Ik doe alleen maar wat onze
regering wil, ik ben alleen maar uitvoerende in dit verhaal. Want
wat logisch lijkt en is, moet toch nog even vermeld worden. Dus bij
iedere leen-reclame op tv staat nu een balk onderin beeld met de
tekst: let op, lenen kost geld. Of het nu gaat om auto’s, tosti-ijzers
of huizen. Een maatregel van onze voormalige minister van
Financiën; Thijs Schouten. (*) En hij is er trots op! Het is nu wacht-
en op een balk tijdens telefoonseksreclames met; let op; bellen
kost geld. En tijdens alle andere reclames; let op; kopen kost geld.
Ik was kapot toen ik dat hoorde. Kóst geld? Je krijgt toch alleen
maar geld bij een lening? Mijn teleurstelling in mijn bank is groot.
Dit hadden ze mij van te voren wel even mogen melden. 
Gelukkig heb ik mijn bank echt te pakken, ik heb ze helemaal ‘tuk’.
Ik heb namelijk onlangs een lening afgesloten van 350.000 euro.
En dat kan ik natuurlijk nooit terug betalen, maar dat vertel ik ze
over 30 jaar pas. Ik ben dan bijna 70 jaar en heb dan waarschijn-
lijk een opgebouwde schuld van bijna vier ton. Maar wie heeft er
dan eigenlijk een probleem; ik of juist de bank? Haha, mij pakken
ze niet… 
Mensen, moeten we ons echt laten vertellen dat lenen geld kost.
Zijn we zo dom of willen we zo dom gemaakt worden?

Iets heel anders nu. Er bestaan in dit leven drie soorten tanden-
poetsers. Je hebt de groep die tandpasta op hun tandenborstel
doen en beginnen met poetsen. Niks geen water. Als tweede
groep heb je de mensen die eerst hun tandenborstel onder de
kraan houden, dan tandpasta erop doen en dán beginnen met




