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De Uil

Staat voor wijsheid

Heeft een breed gezichtsveld

Heeft een scherp gehoor

Is vaak s’ nachts actief



6

Voorwoord

Hallo lezer,

Wat een goed idee van je om mijn eerste bundel columns te kiezen om te lezen. Ik beloof je het zal 

een leuke ervaring voor je worden. 

Heel vaak loop en liep ik met de gedachte; dit moet ik opschrijven, dit wil ik delen. Om mij heen 

zie ik zoveel leuke- maar ook minder leuk dingen en ook wangedrag. Dan denk ik hoe krijgen ze 

het voor elkaar.  Het dwingt me dan om het een en ander op te schrijven. Zo is het begonnen dat 

ik zo nu en dan de PC pakte om van wat ik gezien of gehoord had een column te schrijven. Het gaf 

me voldoening om mijn plezier en boosheid aan het scherm toe te vertrouwen. 

Al gauw begon ik er aardigheid in te krijgen en liet verschillende personen mijn toetsenvruchten 

lezen. De reacties verbaasden mij soms, ze vonden ze leuk. Ook de discussies die een column van 

mijn hand soms uitlokte op de verjaardagen waren interessant. Nu wil het geval dat ik een 

redelijk geheugen blijk te hebben. Boven in mijn hersenen zit een pc’tje die, wanneer ik er een 

beetje aan tik, meteen een laatje open gooit. Daaruit dwarrelen de herinneringen, vaak met 

betrekking op het heden, die blijven dan net zo lang ronddansen tot ik ze in letters heb 

uitgewerkt.

Zelf veel bezig met vrijwilligers werk zag ik natuurlijk heel veel. Er waren voorvallen waar ik me 

zorgen om maakte, maar ook waren er dingen waar ik slap van de lach om was. Toen gebeurde 

het. Ineens kreeg ik heel veel tijd. Om mij heen waren er diverse personen die me aanmoedigden 

om nu eindelijk eens de PC vaker te pakken. Toen ook nog eens de redactie van Ede.nieuws.nl het 

een goed idee vond om mijn toetsenvruchten in de vorm van een column te plaatsen werd er een 

‘stok’ achter mijn deur gezet.

Gelukkig leeft het om me heen en zijn de herinneringen ook niet mis samen met een zeer dikke 

duim zou het wel goed komen. Er zijn zoveel gebeurtenissen waar we met zijn allen zomaar aan 

voorbij lopen. Sinds april 2017 deel ik dus nu mijn opmerkzaamheden in een wekelijks terug 

kerende column met de lezers van de digitale krant van Nieuws.nl
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En nu komt de wens om er een bundeltje van te maken. De opmerkzaamheden die mij een heel 

jaar door getriggerd hebben kun je er in terug vinden. Heel gewone herkenbare dingen uit het 

leven. En het is volgens mij wel gelukt om er leuke columns van te maken. 

Nu je het bundeltje toch in handen hebt wens ik je heel veel leesplezier.

Met vriendelijke groet juffrouw Raadgever

PS. Allemaal erg bedankt voor jullie medewerking, zonder jullie gekkigheden, belevenissen en 

missers was er nooit iets op papier gekomen.
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1  Spullen weggooien

Heeft u dat nu ook dat gevoel van……..

De afgelopen maanden zijn , in onze omgeving ,ons verschillende buurtjes ontvallen.

Als ik zo door de straten loop zie ik steeds, voor elk betreffend huis, een grote container 

verschijnen. Spullen, dierbare spullen van onze buurtjes, worden in de bak gemikt.  Door mij heen 

gaat dan een gevoel van………. wat jammer.

De nog goede vloerbedekking, mooi laminaat of hout, nog zeker bewoonbaar voor jaren, worden 

in stukken achter de spullen aan gemikt.   Daarna volgen de gordijnen en de zonnewering van 

beneden en boven.

Een week of wat is er bedrijvigheid in en rond de woning.  Een schoonmaakploeg doet zijn werk. 

Even later rijdt een kleine vrachtwagen voor. Wat bezittingen worden naar binnen gedragen. De 

ramen nu bedekt met lakens  of kranten geven geen verder inzicht.  Maar de lakens blijven.

Dan denk ik, zouden de spullen van onze buurtjes, deze mensen misschien super geholpen 

hebben.  Natuurlijk weet ik niet hoe deze mensen er voor staan maar ik kan het niet van me af 

zetten dat de Woningbouw vereniging de regel heeft dat een huis altijd leeg en in de oude staat  

weer moet worden opgeleverd.   Sommige spullen, zoals trapbekleding, vloerbedekking, 

zonnewering en raamhorren, zijn best voor hergebruik geschikt. En in de prijs om aan te schaffen. 

Hoe fijn zou het zijn om de nieuwe bewoners eerst in de gelegenheid te stellen een kijkje te 

komen nemen en hun wens om een en ander te laten liggen, hangen. Met in het achterhoofd dat 

de budgetten van een grote groep mede burgers erg schamel zijn.

Mijn gevoel zegt ……denk hier eens over na instanties

Met vriendelijke groet  juffrouw Raadgever


