
Stropdassen te koop! 

       

“Er was eens een man die geen stropdassen meer droeg…” Nee, het is dit keer geen fabeltje: 

Heiko draagt zelden of nooit nog een stropdas. Als hij dat nog bij hoge uitzondering wél doet, 

dan is het voor Monuta. En gezien die zijn eigen stropdassen heeft, heb ik de la maar eens 

leeggehaald. Wat doet een mens met een la vol stropdassen, wanneer die toch niet meer gebruikt 

worden? Die la kan wel weer voor iets anders gebruikt worden. Dus… Juist: de mooiste stuk of 

vier à vijf eruit zoeken en de rest wegdoen. Nee, weggooien is heel erg zonde. En dat gaat ook 

zeer beslist tegen al onze principes. Ze zijn zo goed als nieuw. Er zitten zelfs nog een paar 

nieuwe tussen. Daarom gaan ze binnenkort op dè verkoopplaats van Nederland: Marktplaats. Zal 

iemand er überhaupt nog belangstelling voor hebben? Zijn ze helemaal “uit”? De tijd zal het 

leren.  

28 februari 2017 

Joke 53 jaartjes jong! 

 
Op 27 februari 1964 is ze geboren en daarmee is Joke vandaag 53 jaar jong (!) geworden! Hiep 

hiep hoera! Gisteren al de nodige visite gehad én cadeautjes. Vandaag telefoontjes en kaartjes en 

de nodige felicitaties van vrienden en vriendinnen via Facebook. Het blijft een poos rustig, want 

vandaag zou tante Heiltje komen, maar die moest vanmiddag naar het ziekenhuis. Net als Heiko’s 

moeder. Tenminste als ze zich goed genoeg voelt, want beide ouders waren het weekend ziek. 

Vanmiddag kwam geheel onverwachts een vriendin uit Hoogezand langs om de jarige te 

feliciteren. Ze nam een prachtige “bungel” mee. Die is erg leuk. Net als het bezoekje, omdat het 

zo heerlijk spontaan was. Én daarmee kwam er gelukkig toch nog iemand op de verjaardag zelf 

(behalve ik dan…). Op naar de 54e! Trouwens de dag later komen nog vele kaartjes binnen en 

hadden we nog niet vermeld, dat Merle wel een hele mooie tekening voor “oma” had gemaakt. Er 

wordt goed aan haar gedacht! 

 

27 februari 2017 

Verjaardagsvisite 
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Vanmiddag kregen we alvast visite in verband met mijn verjaardag. Morgen gaat mijn 

vierenvijftigste levensjaar in: ik word dan drieënvijftig. Maar omdat het morgen voor de meesten 

een “normale werkdag” is, hadden we voor vandaag afgesproken. Zo kwam het dan ook, dat 

Peter en Daniëlle uit Rotterdam vanmiddag zich als eerste meldden. Samen even gezellig 

bijgepraat over de laatste ontwikkelingen en toen kwamen ook Gert en Elise met Merle en Daan. 

Beide kleintjes waren ziek (geweest) en vooral Merle was nog niet weer helemaal “de oude”. 

Sneu voor die kleintjes. Maar ook Heiko zijn ouders waren beide ziek. Vanochtend hadden ze al 

gebeld, met de mededeling, dat ze niet konden komen. Ook heel sneu voor hen. Toch hebben we 

een paar hele gezellige uurtjes beleefd, waarin ik werd verwend met cadeautjes. Een hele leuke 

middag! 

       

26 februari 2017 

Bijzondere lichtinval?!? 

 
Vanmiddag schijnt het zonnetje heerlijk de kamer binnen. Plotseling zie ik wel een hele vreemde 

schaduw op de vloer. Alsof er gezichten in te zien zijn. Van mam en Eddy. Eerst denk ik nog, dat 

het tussen mijn oren zit. Uiteindelijk komt mijn verjaardag steeds dichterbij en dan denk je nu 

eenmaal meer aan deze twee mensen die me zo dierbaar zijn. Je had ze er immers nog heel graag 

bij willen hebben. Als ik dan nogmaals kijk en het licht volg zit het niet tussen de oren, maar 

schijnt het licht precies zó door de beide foto-kubussen, dat die de schaduw veroorzaakt. Mét hun 

gezichten erin. Een heel bijzonder moment. Zouden ze me op deze manier even een hart onder de 

riem willen steken? Me vertellen, dat ze altijd bij me zijn? Of is het gewoon een speling van de 

natuur in combinatie met de kubussen? 

25 februari 2017 

Stormschade voor vogels 
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Storm raasde gisteren en vandaag over Nederland! Niet een harde wind, maar een échte storm 

Eentje met kracht negen en hier en daar zelfs tien. Dan gaat het er best hevig aan toe. In het 

Westen van het land was er veel schade gemeld. Ook hier aan de Bouwteweg. Geen grote schade 

gelukkig. Het vogel-voeder-hokje, welke nog van mijn moeder was, heeft het niet zonder 

kleerscheuren overleefd. Toen hij de eerste keer op de grond lag was er nog niets aan de hand. 

Weer omhoog gezet, weer voer erin en mezenbollen eraan: klaar! Alleen nadat hij voor de tweede 

keer was omgewaaid bleek, dat het stukje dakleer er volledig vanaf was. Helaas was dat niet het 

enige. Ook een latje was volledig middendoor geknapt. Waarschijnlijk was niet alleen de storm 

de oorzaak. Wel de veroorzaker. Het hokje is al oud en zijn “leeftijd” heeft waarschijnlijk ook 

een rolletje meegespeeld. Hij staat er nu nog en de vogeltjes kunnen er nog uit eten, maar aan het 

einde van dit voederseizoen nemen we afscheid van elkaar. 

24 februari 2017 

Zinnen verzetten in “de drup”! 

       

En dan loop je gisteren ineens met een paraplu op in het centrum van Arnhem. Nadat we eerst 

even hadden ingecheckt in het hotel. Het regende en de druppels rollen vanaf de paraplu bij ons 

precies achterin de schoenen. Wat een kl… weer. We hadden een hele mooie dag uitgezocht om 

naar Arnhem te gaan… Maar ja, we hebben kaartjes voor de voorstelling van Jon van Eerd, 

getiteld “Harry past op de kleintjes”. Hij speelde gisteravond in het Musis Stadstheater en 

inclusief een overnachting leek ons dat toendertijd een leuke uitje. Helaas werkte het weer niet 

mee. Toch slenteren we door de winkelstraat en lukt het Joke nog een paar schoenen te scoren bij 

de eerste de beste schoenenzaak. Was bittere noodzaak, want ze kreeg natte voeten. De verkeerde 

schoenen aangetrokken… Verderop in de winkelstraat staan we ineens voor de Primark. “Even 

binnenkijken?” Oké. Een half uurtje later stonden we met een tasje in de handen weer 

buiten. Toen eerst maar eens een kop koffie met een koek bij de Hema. Aan het einde van de 

lange winkelstraat zochten we  daarnahet theater alvast op, zodat we ’s avonds niet meer hoefden 

te zoeken toen het donker was. Als maar de verlichte winkelstraat gevolgd en we kwamen 

precies op de goede plek uit. 

       

Vervolgens gingen we op zoek naar een restaurant. Van een andere hotelgast kregen we een tip 

en die volgden we op. We stapten een kwartietje later binnen bij “Spice”, een Mexicaans 
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restaurant. We bestelden daar een visschotel voor Joke en een spies varkensvlees voor mij, 

geserveerd met patatjes en groente. Heerlijk! Na nog een kop koffie liepen we naar het Musis 

Stadstheater. Even buiten wachten tot de deur opengaat en toen snel langs de garderobe om de 

jassen en de paraplu af te geven. Nog even in de foyer een kopje koffie gehaald, want we waren 

behoorlijk aan de vroege kant. Verrassing: we kregen er een gebakje bij… En dat net na het 

eten… Precies om kwart over acht begon de voorstelling en hebben we genoten we van de 

kolderieke voorstelling. Even na tienen was het afgelopen en stonden we in de file voor de 

garderobe. Toen nog twintig minuten door de verlaten, maar wel verlichte winkelstraat terug naar 

het hotel. Nog een drankje aan de bar, om vervolgens naar bed te gaan. Vanochtend stapten we 

geradbraakt uit bed, zien we dat het nog steeds regent en waait en besloten we na het ontbijt 

meteen naar huis te gaan. Leuk uitje, maar had nog veel leuker kunnen zijn als het weer had 

meegewerkt. Helaas zat dat er niet in. Tóch even de zinnen verzet na erg drukke weken thuis en 

bij Monuta. 

   

23 februari 2017 

Hai dut’ ‘t! 

       

Wat is het toch prachtig: gisteren besteld en vandaag in huis. De nieuwe printer werd vanochtend 

al vroeg afgeleverd. Het is wederom een zogenaamde “All in One”. Je kunt er dus mee printen, 

scannen en kopiëren. Maar wat een gigantisch grote doos! Zo groot is de printer toch niet? Op de 

foto op de website leek hij veel kleiner. Gelukkig! Bij het open maken van de doos bleek, dat de 

originele verpakking er in zat. Samen met een heleboel beschermende plastic. Na het uitpakken 

bleef de verwachte printer inderdaad over. Een mooi, compact exemplaar. Net even kleiner nog 

weer dan de oude, die ons eergisteren in de steek liet. Nu alleen nog “even” installeren. En dat 

was dit keer ook daadwerkelijk het geval. Geen moeilijke toestanden, maar heel eenvoudig: 

printer zoeken en nog een paar hier en daar klikken en printen maar! Voor het scannen nog even 

een programma downloaden, maar ook dat was super eenvoudig en snel. We kunnen er weer een 

poosje tegenaan! 

 

22 februari 2017 

Hout of zon? 
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Momenteel is het weer guur en koud, terwijl het een paar dagen eerder nog zó lekker was. 

Heerlijk in de tuin bezig of gewoon even in het zonnetje zitten. Vanzelfsprekend wel nog even 

met de jas aan. Heerlijk, het zonnetje op je huid te voelen en het niet eens koud hebben. Daar was 

de laatste tijd geen sprake van. Zelfs vandaag is het weer al weer volledig anders. Een lelijke 

koude wind blaast om het huis en die voelt behoorlijk koud aan. En als je denkt, dat het de 

komende tijd weer beter wordt en de andere kant weer op gaat: mis! Ze voorspellen veel meer 

wind, zelfs storm. Én weer nachtvorst. Je gelooft je ogen bijna niet. Wanneer gaat het voorjaar 

in? Want die paar dagen voorjaarsweer smaakten naar (veel) meer! Dat “proeven” gaf een heel 

lekker gevoel. En vooral omdat je over de sneeuwklokjes ziet uitkomen. Bijna elke dag zie je ze 

groter worden en worden de bloemetjes mooier en mooier. Ook hier en daar zie je aan struiken en 

bomen de knoppen al weer verschijnen. Super! Nu alleen de komende dagen nog even door zien 

te komen. Houtvoorraadje in de houtstek bij de keuken alvast maar weer aangevuld… Het wordt 

de komende tijd verwarmen door de houtkachel dus… 

21 februari 2017 

“Papierlade leeg” 

 
Even snel iets printen. Maar dat “snel” zat er al een aantal dagen niet meer in. Elke keer gaf de 

printer een foutmelding. Er zou papier in de papierlade moeten, omdat hij leeg zou zijn. De eerste 

keer doe je er papier bij, in de hoop, dat dat het probleem is. Nét even niet bij het papiertje 

kunnen. Maar al snel bleek, dat de printer kapot was: hij kón geen papiertjes meer pakken. De 

“wieltjes” die daarvoor moeten zorgen kwamen niet meer ver genoeg naar beneden en daarmee 

kregen ze gewoonweg geen contact meer met een stukje papier. Einde van de printer. Nu 

gebruiken we dit apparaat meer voor het scannen, dan voor het printen omdat bijna alles 

tegenwoordig digitaal gaat. Helaas blijft er altijd nog wel iets te printen en daarmee is het 

onvermijdelijk, dat we een nieuwe printer aanschaffen. Meteen maar op zoek… 

20 februari 2017 

“Uut in Assen!” 

 
Vanmiddag waren we voor koffie en thee uitgenodigd bij Jan en Dietske, die in de hoofdstad van 
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Drenthe wonen. Ook voor een fijn vriendencontact. Jan heeft sinds kort een baan gevonden als 

verzorger in de uitvaartzorg en zodoende hebben we veel kennis en ervaringen uit te wisselen. 

Nadat hij de cursus had afgerond voor een Piëteitsvolle Verzorging is hij gaan solliciteren en 

heeft hij even een keer mee kunnen kijken bij Monuta in Groningen. Daarna nog in het 

crematorium te Drachten. Leerzame momenten en wellicht kreeg hij mede daardoor die mooie 

baan met heel dankbaar werk. Hij is er heel blij mee en toonde zijn dankbaarheid voor de 

geboden hulp en ingangen middels een cadeaubon. Was niet nodig geweest uiteraard, maar toch 

heel fijn om te merken, dat het gewaardeerd wordt. De mooiste beloning is natuurlijk het feit, dat 

hij een baan heeft gevonden in de branche die hij graag wilde. Ondertussen hadden de dames hun 

mondjes ook niet stil trouwens. Welke onderwerpen daar allemaal voorbij zijn gekomen weet ik 

niet, maar feit is wel dat de tijd is omgevlogen. Na de nodige hapjes en drankjes moesten we toch 

echt weer van de ene hoofdstad (Assen) naar de andere… ehhh… plaats, het altijd rustige 

Blijham. Bedankt voor de gezellige middag, Jan en Dietske en enorm gefeliciteerd met de nieuwe 

baan! 

19 februari 2017 

Veiligheid boven alles 

 
Je leest toch met enige regelmaat, dat je heel goed moet oppassen met het werken op de “World 

Wide Web”, oftewel op Internet. Men waarschuwt niet voor niets, dat daarbij het gebruik van 

goeie wachtwoorden zeer belangrijk is. Daarom gingen we vanochtend beide aan de slag met 

onze inloggegevens voor de diverse websites. We hebben inmiddels van bijna alle (verzekerings- 

en energie-)maatschappijen en organisaties wel de mogelijkheid gekregen om alles via Internet te 

doen. Dat doen we dan ook graag. Geen papieren post meer is wel zo mooi. Een lijst met alle 

inlogcodes, gebruikersnamen en wachtwoorden is hierbij geen overbodige luxe. En die hebben 

we er maar eens bij gepakt. Ieder voor zich alles bekeken met een “kritisch oog” en daar waar 

nodig of gepast de gegevens gewijzigd. Maar dan ga je plotseling verder, door ook andere acties 

aan te pakken, zoals bijvoorbeeld het wijzigen van e-mailgegevens. Tja en dan ben je zomaar een 

paar uurtjes bezig. Houd je in ieder geval van de weg en het is voor een heel goed doel: 

veiligheid boven alles! 

18 februari 2017 

Gevalletje “klieder klusje” 

       

En als je eenmaal met water bezig bent… Ik was dat geklieder nog niet zat en daarmee zocht ik 

naar iets om met het water te kunnen blijven spelen. Dat zoeken hoefde ik niet lang te doen. Niet 

ver van de achterdeur was nog iets waarop ik mij kon uitleven: de plavuizen van de zitkuil. Maar 
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dan zou ik aan water alléén niet genoeg hebben. Ook geen probleem, want ik had uit “voorzorg” 

extra bleekwater meegenomen. Door de vogels en de tijd van het jaar, waardoor er veel 

aanslag wordt gevormd, waren de plavuizen wel heel erg smerig. Eerst alles maar eens 

schoongeveegd en toen bleek ook hoe vast alles zat. Daarom niet verdund, maar het bleekwater 

rechtstreeks uit de flacon meteen erop gegoten. Een paar minuten later was al heel duidelijk te 

zien, wáár ik precies had gespoten. Toen met de veger alles goed ingewreven. Van links naar 

rechts en van voor naar achter. Én weer terug. Vervolgens met niet al te veel water het bleek 

zoveel mogelijk weggeveegd, zodat er geen strepen achterblijven. Zag er redelijk goed uit, maar 

mij niet goed genoeg. Vooral zand bleef te zien. Vooral dáár waar met de veger was 

aangezet. Met een oude handdoek daarom maar alles zoveel mogelijk schoongemaakt, met het 

gewenste resultaat. Tjonge! Dacht ik dat het niet weer schoon zou worden… Hoe mis kun je zijn! 

       

17 februari 2017 

Pantro “weer zwart” 

        

Pantro heeft de laatste weken een nieuwe hobby: onder bomen en struiken door lopen. En dan het 

liefst even bij een tak blijven staan. Óf om die aan te vreten óf om die als “krabber” te gebruiken. 

Toen ik dat laatste door had kon dat ook weer twee dingen betekenen. Óf hij vindt dat gewoon 

grappig óf hij heeft daadwerkelijk jeuk. Op onderzoek uit! Voor zover het te beoordelen was zag 

zijn huid er gezond uit. Geen rode vlekjes wat kon duiden op de een of andere uitslag. Geen roos, 

dus ook daardoor geen jeuk. Gelukkig maar. Deze “tik” zal dan ook wel weer over gaan. Maar 

door deze hobby zag Pantro er de laatste week steeds doffer en doffer uit. Zijn krullen waren ook 

verdwenen. En omdat het vandaag toch weer redelijk weer zou worden: wassen! Oei… Als 

Pantro de shampoo al ruikt… Eerst borstelen en toen het vervelende water. Toch verliep alles 

weer “vlekkeloos” en kon hij, nadat hij zoveel mogelijk met een handdoek was afgedroogd, zelf 

weer de nodige capriolen uithalen om nog droger te worden. Hierbij zag hij Doezel volledig over 

het hoofd. Arme jongen. Daarna nogmaals geborsteld en Pantro is weer schoon en heeft weer 

prachtig glanzend en krullend haar! 

       

17 februari 2017 
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WiFi 

 
WiFi: niet meer uit ons dagelijks leven weg te denken. We zijn er zó vertrouwd mee geraakt, maar wat 

betekent het eigenlijk? Het Internet zegt, dat “WiFi een technologie is, waarmee het mogelijk is op korte 

afstand draadloos gegevens te versturen. Het is niet langer nodig een internetkabel aan te leggen tussen je 

computer en de meterkast. WiFi wordt het meest gebruikt naast een ADSL of kabelverbinding.” Oké, 

maar in feite wisten we dat al. En waar staan de letters voor? “WiFi is de commerciële naam voor een W-

Lan (Wireless-Local Area Network). De naam WiFi is gerelateerd aan de bekende term Hi-Fi uit de 

audiowereld, hetgeen staat voor High Fidelity. Daarom wordt de term Wireless Fidelity ook wel gebruikt, 

wat echter een verzinsel is. Net als de naam WiFi. De eigenlijke naam IEEE 802.11b Direct Sequence is 

niet erg praktisch en om die reden werd een marketingbureau in 1999 gevraagd een merknaam te 

bedenken.” En sinds die tijd kennen we dit fenomeen onder de naam WiFi. Dat het al weer zó lang bestaat 

wist ik weer niet. Wat gaat de tijd snel… 
16 februari 2017 

Kijk nou! 

       

Volgens mij is dit wel een van de meest luie vogels die ik ook heb gezien! Dit pimpelmeesje is 

volledig in de pindakaas-pot gekropen. Nou is dat op zich niet vreemd, want de bodem is al bijna 

te zien en dan moeten ze ook wel even verder naar binnen. Maar deze is er eens even heel relaxed 

voor gaan zitten. Of liever gezegd: gaan líggen! En in tegenstelling tot de meeste van zijn soort 

keek hij totaal niet zenuwachtig om zich heen of er andere vogels in de buurt waren. In alle rust 

ging hij liggen te eten. En dat heeft echt een paar minuten geduurd. Dat hij met zo’n volle maag 

nog kon vliegen… Helaas zijn de foto’s van dit tafereeltje niet helemaal scherp geworden. Ik nam 

ze door het keukenraam en mijn witte vest weerkaatste in het venster. 

       

16 februari 2017 

Eerste voorjaarsdag 
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Wat was het vandaag een prachtige dag! Het zonnetje was er de hele dag bij. Net als gisteren 

overigens, maar toen stond er een fris windje. En die was er vandaag niet bij. Het gaf échte 

voorjaarskriebels. Omdat we lang genoeg binnen hebben moeten zitten was dit een uitgesproken 

moment om lekker buiten iets te ondernemen. In het zonnetje zitten hoeft niet, maar iets 

aanpakken wel. En het werd de voormalige houtstek, welke tegen de rechter carport aan zit. Daar 

was al een tijdje niets aan gedaan. Ahum… al een hele tijd niet… Maar met het zonnetje op je 

hoofd te schijnen en voor de tijd van het jaar een lekkere temperatuur erbij gaf energie. Dat was 

na een paar uurtjes duidelijk te zien. Niet alleen onder het afdakje zélf, maar ook in de containers. 

Veel wat al een héle lange tijd bewaard was, werd nu toch maar eens weggegooid, want 

gebruiken doen we het toch niet meer. Bepaalde zaken waren zelfs volledig vergeten, dus weg 

ermee. En opgeruimd staat netjes! Nog even een keer met de aanhanger de pallets wegbrengen en 

ook achter de schuur is het weer “schier”. 

       

15 februari 2017 

Op “kraamvisite” 

 
Nee, niet in verband met een geboorte van een kindje, maar dit keer in verband met het krijgen 

van een puppy. Daarom ging ik vanochtend naar Dieneke. Hoewel “Bill” al een poosje bij hen 

woont, was het er nog niet van gekomen. Vol verwachting ging ik bij ze naar binnen. Maar geen 

Bill. Omdat de dochter er ook op bezoek was, met haar twee kleine, leuke dochtertjes moest Bill 

even zolang in zijn bench. Niet omdat hij niet met kinderen overweg kan trouwens hoor. Heel 

goed zelfs, maar hij is (zo jong als hij is) heel speels en kent zijn eigen kracht niet. Wanneer hij 

tegen de meisjes zou opspringen houden die zich simpelweg niet staande. Daarom nog even 

gewacht met het kennismaken. Het was ook leuk om met de dochter bij te praten, want we 

hadden elkaar al een hele poos niet gezien. Dat moet net zo uitkomen, dat ze bij Dieneke is als ik 

er ben. Zoals nu. Toen zij wegging mocht ik Bill bewonderen. Helaas was ik niet op zij 

enthousiasme voorbereid en dat eindigde in een kopstoot. Terwijl ik met mijn gezicht naar 

beneden boog om hem te begroeten ging hij juist met zijn kop omhoog: kadeng! Vol tegen mijn 

mond en ik kan je vertellen, dat zijn schedel harder was dan mijn gebit. Nadat hij zijn speeltje en 

lekkers had gekregen was het tijd om op te stappen. Ik heb Bill van (heel dichtbij) bewonderd en 

het is een schat. En bij Dieneke en Hans is hij helemaal op zijn plek! 
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15 februari 2017 

Valentijnsdag 2017 

 
Vandaag is het Valentijnsdag. De dag waarop je anoniem de liefde kunt verklaren aan iemand 

door een kaartje, bloemen of een kadootje te sturen. Ook kun je, juist niet anoniem, je eigen 

geliefde verwennen met extra aandacht in de vorm van een kaartje, bloemen, kadootje, etentje of 

iets anders speciaals. De oorsprong van Valentijnsdag gaat volgens de meeste bronnen terug tot 

in de 3e eeuw na Christus. In Rome leefde toen een priester genaamd Valentinus. Hij stond 

bekend om de goede daden die hij deed voor zieken, ouderen en armen. Valentinus genas de 

blinde pleegdochter van Asterius, stadhouder van Rome. Asterius was hem hier zo dankbaar 

voor, dat hij zich bekeerde tot het Christendom en direct alle christelijke gevangenen vrij liet. 

Voor keizer Claudius II was dit genoeg reden om op 14 februari 270 Valentinus te laten 

onthoofden. Sommige bronnen zeggen dat Valentinus werd onthoofd, omdat hij in het geheim 

jonge stellen liet trouwen, iets dat de keizer streng had verboden. Later werd Valentinus heilig 

verklaard door de kerk en 14 februari werd een feestdag. Met name in Engeland werd het feest 

veel gevierd. Het was in die tijd niet gewoonlijk om openlijk je liefde aan iemand te uiten, maar 

op 14 februari werd hierop een uitzondering gemaakt. Iedereen kon dan zijn geliefde ongestraft 

verrassen met een cadeau of brief. Heb jij een “Valentijn”? 

14 februari 2017 

Bezoek van Reinie 

 
Vanochtend hadden Reinie en ik afgesproken. We hebben beide (gezinnen) al weer het nodige 

beleefd en dat willen we uiteraard weer met elkaar delen. Ze kwam binnen en wat het eerste 

opviel was, dat ze behoorlijk was afgevallen. Super! Wat een verschil. Hoe ze dat heeft gedaan 

legde ze me later uit. Zoals het klonk, was het helemaal niet zo moeilijk… Ook Reinie nam me/ 

ons een plantje mee: heerlijk ruikende hyacinten in een hele leuke emmer. Wat weer een 

verwennerij. Nou had ik haar graag willen verwennen met iets lekkers bij de koffie, maar dat 

sloeg ze af. Begrijpelijk. Ook kwam onze gezamenlijk “liefde” voor Zweden aan bod. Zoals het 

nu lijkt, gaan zij naar dit land, als wij er op vakantie zijn. Ze zijn dan in onze regio en we hebben 

afgesproken, dat we elkaar dan zeker gaan opzoeken. Zij hebben al een camping geboekt, waar 

wij ook al wel eens met de camper hebben gestaan. We spraken af, dat we over en weer 

informatie gaan uitwisselen. Niet alleen over campings, maar ook over bijvoorbeeld 

bezienswaardigheden in de buurt van hun verblijf. We hebben weer een paar hele gezellige 

uurtjes gesproken! 

13 februari 2017 

Bezoek van Ben en Anja 

http://heiko-joke.com/op-kraamvisite/
http://heiko-joke.com/valentijnsdag-2017/
http://heiko-joke.com/bezoek-van-reinie/


 
Vanmiddag klopten ze rond twee uur op de achterdeur: Ben en Anja. Ze komen heerlijk spontaan 

binnen en beginnen meteen te praten. Leuk! En ze hebben ons een bloemetje meegebracht. 

Omdat het overmorgen Valentijnsdag is zit er een groot hart in. Als dat geen teken van “liefde” 

is? Wat hebben we weer veel gesproken! Soms hadden we maar amper tijd om een hapje en een 

drankje te nemen. Helaas was een katje van ze al een paar weken niet thuis geweest. Heel triest, 

waar ze best verdrietig van zijn. We hopen van harte dat hij binnenkort weer voor hun deur staat. 

Gezond en wel. Na een paar uurtjes gaan ze weer, want de andere katjes moeten ook weer hun 

nodige aandacht. Tot de volgende keer! 

12 februari 2017 

Definitief onderdak Pantro 

       
Man, man, man! Wat een “uitdaging” om Pantro één nachtje ergens te laten logeren! Want het 

pension in Alteveer had helaas geen plek meer. Toen ik haar vroeg of zij nog een ander opvang 

wist, gaf zij mij een adres door in Onstwedde. Leek ook goed en dus daarom ook maar bij hen 

een uitgebreid formulier ingevuld en digitaal verzonden. Twee dagen later kregen we ook van 

hen een telefoontje, dat ze geen plaats meer hadden. “Hoe kan het dat niemand op die datum 

plaats heeft?” vroeg ik bijna wanhopig. “Het is dan voorjaarsvakantie” zei ze. En daar had ik 

totaal geen idee van. Meteen werd duidelijk, dat er inderdaad veel mensen juist die week 

gebruiken om er even tussenuit te gaan. En dan ook een logeeradres voor hun huisdier zoeken. 

Uiteindelijk zijn we terechtgekomen bij “Plexat”, wat wordt uitgesproken als “plek-zat”. En hoe 

toepasselijk! Ze hadden plek zát! Meteen op verzoek (wéér) een formulier ingevuld en via de 

mail verzonden. Eindelijk! We hebben een logeeradres voor onze Pantro, waardoor we een dagje 

weg kunnen… 

10 februari 2017  

Verjaardagsfeestje Merle! 

   

“Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria. In de gloooria. In de gloooria. 

Hieperdepiep, hoera!” Vanmiddag waren we op bezoek in Onstwedde, bij kleindochter Merle. Ze 

is afgelopen donderdag twee jaar geworden! Wat gaat de tijd toch snel. Je weet immers nog 
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precies wat je deed, toen je het bericht hoorde toen ze geboren was. Deze grote meid ontving ons 

met een heerlijke lach op haar gezicht. Dit keer niet alleen omdat ze ons zag, maar ook stiekem 

toch wel een beetje om de cadeautjes. We hadden zelf een paar kleinigheden meegebracht voor 

haar én voor broertje Daan. Daarnaast hadden we met Elise afgesproken, dat zij zou zorgen voor 

een houten treinspoor, met tunnel en brug én natuurlijk een treintje met wagons. Daar had ze 

onlangs bij de opvang heel mooi mee gespeeld. En dat deed ze nu ook. Samen met 

opa werden alles uitgepakt, waarna wij gebak kregen en Merle en Daan gingen spelen. Toen ook 

nog even met opa gespeeld: met een hondje “Hero”. Het was een hele gezellige middag bij de 

jarige job! 

       

9 februari 2017 

Zit dat lekker? 

 
Dat hij niet alleen maar een “druk kind” is, bewijst toch maar even deze foto: Otta in “rust-

stand”. Maar hoe zit hij daar wel niet? De voorpoten op de leuning van de ene stoel en de 

achterpoten op de leuning dan de andere stoel… En er zit ongeveer een vijftien centimeter tussen 

de twee stoelen. Dat zit toch totaal niet? Of zou hij de stoelendans doen? Je weet wel: er wordt 

een aantal stoelen geplaatst in een cirkel of een rechthoek, waarbij er één stoel minder is dan het 

aantal deelnemers. Tijdens het spel wordt er muziek gespeeld. De spelers proberen zo snel 

mogelijk een lege stoel te vinden zodra de muziek stopt. Wie geen stoel meer kan vinden doet 

niet meer mee, net zo lang tot er één deelnemer overblijft. Dit is de winnaar. Misschien wil hij op 

deze manier zeker zijn van een stoel… 

9 februari 2017 

Laagje sneeuw! 

       

Word je wakker ligt er wéér een laag sneeuw! Nou ja: laag? Laagje. En dan ook eigenlijk 

nog niet eens overal. Maar mooi is het wel. Dan lijkt het toch net even weer iets “frisser”. En fris 

was het dan ook zeer beslist. Vier graden onder nul. Overdag! En op zich is dat nog niet eens zo 

erg, best wel lekker. Maar er is een wind bij en dat maakt het gewoon onaangenaam koud. Zeg 

maar gerust koud-koud. En zoals we hadden kunnen verwachten wordt er meteen door de KNMI 

code oranje gegeven. Ja, dat moet ook wel… Van zo’n beetje sneeuw raakt heel Nederland weer 
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in de ban. Treinen lopen vertraging op, het verkeer op de (snel-) wegen is veelvuldig 

gewaarschuwd. Hoe lang deze vorstperiode weer zal duren? In ieder geval geeft men aan, dat de 

komende dagen de temperaturen niet boven nul zullen komen. Zullen ze gelijk krijgen? 

 

8 februari 2017 

Mooie muziekzender! 

 
Soms word je moe van de muziek op de radio. Veel van hetzelfde genre. Dan hebben we het over 

SkyRadio. Andere zenders gezocht, maar dan kom je al snel bij Nederlandstalig. Niet geschikt voor de 

hele dag. Andere zenders. Ook nog niet “je-van-het”. Toen bedacht ik mij, dat een vriendin altijd de tv 

aanheeft op een zender, waar veel muziek van “onze tijd” wordt uitgezonden. Die zender kon ik niet 

vinden, maar bij toeval stuitte Heiko op 192TV. Een tv-zender, die de hele dag “Gouwe Ouwe” muziek 

uitzendt. En met clips en tv-optredens van alle artiesten uit de jaren ’50, ’60, ’70 en ’80. Grappig, die 

jonge koppies van zangers en zangeressen. En die clips: fantastisch! Hoe ze zich bewogen en het dansen 

noemden… Zelfs Ad Visser en Penny de Jager van TopPop komen regelmatig voorbij. Behalve het non-

stop uitzenden van clips, hebben ze ook specials. Zoals de “Songfestival Top 40”, “Film-hits Top 40” en 

elke zaterdag de “Piraten-periode” 1965 tot 1974. Op zondag een overzicht van een Top 40 uit de periode 

tussen 1975 en 1984. En dat is nou precies de muziek uit onze jeugd. Heerlijk weer even wegdromen bij 

muziek, die leuke herinneringen naar boven halen. 
7 februari 2017 

Toch nog spam! 

 
Onlangs gaf ik aan, dat we Captcha hebben geïnstalleerd op onze website. Dit zou voorkomen, 

dat we spamberichten kregen. Vol goede moed keken we de dagen daarop óf er ook iets aan 

reacties binnenkwam. Helaas wel! En niet één, niet twee, maar weer met veel meer. Bijna 

dagelijks wel een stuk of tien. En heel vaak op de laatst gepubliceerd bericht. Hoe doen ze dat? Je 

moet nu immers een code invullen op de site, om een reactie te kunnen doorvoeren? Zitten er dan 

écht mensen op een zolderkamertje al deze berichten in te voeren mét code? Dan zien ze toch, dat 

het een Nederlandse website is en niet een oosterse? Het heeft immers totaal geen zin om de 

berichtjes te lezen, want het is veelal in het Russisch… Vanochtend toch maar eens er een mailtje 

aan gewaagd. Niet boos, maar gewoon vragend. Het kan vanzelfsprekend ook zijn, dat ik iets niet 

goed heb ingesteld tijdens het installeren. Soms ben ik ook (te) snel… Niet vaak, maar wel 

eens… Ik kreeg al een berichtje terug. Binnen twee minuten. Daarin stond, dat men het bericht 

had ontvangen en dat ze proberen binnen een week antwoord te geven. 

7 februari 2017 
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Pantro’s logeeradres 

 
We hebben een adres gevonden, waar Pantro heen kan! Vanzelfsprekend via Internet. En wat 

denk je? Zijn we er al zo vaak langs gereden! Het is in Alteveer en daar rijden we altijd langs, 

wanneer we naar bijvoorbeeld Stadskanaal of Emmen gaan. Sinds kort ook als we naar Gert en 

Elise en de kids gaan, omdat zij nu aan déze kant van Onstwedde wonen. De woning had al wel 

onze aandacht getrokken, want er is een hek om de tuin geplaatst. We zagen de laatste keren ook, 

dat er vaak honden aan het spelen waren, maar dan alleen boxers. Wat in ons opkwam was dan 

ook, dat deze mensen óf met deze ras fokt óf een hondenschool voor deze honden hadden. 

Gedeeltelijk dus waar, want ze hebben inderdaad een hondenschool en daarnaast een opvang 

voor honden. Of het nu voor langere tijd is, bijvoorbeeld tijdens vakantie, of voor een dag, zoals 

wij. De teksten op hun website spraken ons zeer beslist aan en daarom hebben we het 

aanvraagformulier ingevuld en digitaal verzonden. Ze pakken het grondig aan: niet alleen het ras 

van Pantro wilden ze weten, maar onder anderen zelfs datum van laatste inentingen en het 

nummer van zijn chip! Nu maar hopen, dat we binnenkort bericht krijgen. Positief bericht! 

 

6 februari 2017 

“BackupGuard” 

 
Gemak dient de mens. In vele gevallen maken wij gebruik van dingen en zaken, die het 

leven gemakkelijk kunnen maken. En dat zijn er heel veel eigenlijk. Waarom dan niet met het 

maken van de back-up van de website? Uit veiligheid maken we met regelmaat een kopie van 

alle bestanden, maar dat is enorm omslachtig en tijdrovend. Dit doen we nu via FileZilla en die 

haalt de gegevens van onze site vanaf de server van de provider en zet ze op onze computer. 

Maar dat gaat per file en dat zijn er in de loop der tijd een flink aantal geworden. Dat zou 

toch gemakkelijker moeten kunnen? Even weer gezocht op de website van WordPress en daar 

stond warempel een zogenaamde plugin, een extra programma, om back-ups te maken. Dat 

geïnstalleerd en meteen even een test gedraaid. Het werkt prima! Nu meende ik te hebben 

gelezen, dat je ook een automatische back-up kon invoeren. Zó, dat het programma zélf een kopie 

maakt. Maar dat was uiteraard niet beschikbaar in de gratis versie. Nou kunnen we er geld voor 

uitgeven, maar dat doen we niet. In mijn agenda onder Outlook heb ik nu een terugkerende 

agendapunt gemaakt: iedere week op de maandag zelf even een back-up maken. Dat is immers zo 
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gepiept. Nu in ieder geval zeker en daarmee tevreden met het nieuwe programmaonderdeel! 

 

6 februari 2017 

Laptops afgeleverd! 

 
Op een beetje “vreemde” tijd komen we vanochtend bij Heiko’s ouders: elf uur. Dat kwam, 

omdat de laatste handelingen nog verricht moesten worden aan hun beide laptops. Maar met een 

goed gevoel en walnotentaart (het bezoek was onverwacht) gingen we naar Hoogezand. Daar 

beide laptops opgestart en de internetinstellingen ingevoerd van hun eigen provider. En uiteraard 

de printer ook. Daarna kon van de oude laptop het e-mail worden verwijderd, zodat de nieuwe 

mailtjes binnenkomen op de nieuwe laptop. Dat werkte allemaal in één keer! Toen kwam het 

uitleggen, want ze hadden Office 2007 en nu hebben ze 2010 gekregen. Het meeste is gelijk 

gebleven, maar het heeft een andere lay-out en staat net even anders. Dat is wel heel erg wennen 

voor Heiko’s moeder hoor. Maar alles is zoveel mogelijk ingesteld als de oude laptop. 

Bijvoorbeeld de pictogrammen op het bureaublad en de favorieten onder Internet Explorer. Het is 

nu een kwestie van oefenen, oefenen, oefenen… 

5 februari 2017 

FC Groningen 

       

Maandag telefoon: “Heiko, heb je zin om zaterdag naar de Euroborg te komen voor een wedstrijd 

van FC Groningen?” Even overleggen met Joke. “Ja, leuk!” Maar tegen wie spelen ze dan? Via 

Google kom ik erachter, dat ze spelen tegen Excelsior uit Rotterdam. Geen “kraker”, maar het 

gaat om de sfeer. De week vordert en dan is het zaterdagochtend. Joke voelt zich niet lekker (erg 

moe, pijn in de rug, verkoudheid) en geeft aan geen puf te hebben om mee te gaan. Dan bel ik 

m’n vader (86 jaar jong) en die zegt spontaan “Ja!”. Zodoende was ik rond zeven uur in 

Hoogezand en stonden we een half uur later in de parkeergarage van de Euroborg. In het stadion 

begonnen we met een kopje koffie, aangeboden door de sponsor op wiens uitnodiging wij daar 

waren. Plakje cake/ koek er bij (nee, onze sponsor was niet een crematorium!). Terwijl we daar 

zaten te genieten van de sfeer en de koffie kwam er een dame langs in een mooi FC-groen jurkje 

en die vroeg ons de uitslag te voorspellen. Mijn keuze was 2-1 en ruststand 1-1 en mijn vader 

voorspelde 1-1 en ruststand 1-0. Stipt om kwart voor negen begon de wedstrijd en op de tribune 

was het koud! Met name de benen werden de dupe. De eerste helft duurde 45 minuten, maar het 

http://heiko-joke.com/backupguard/
http://heiko-joke.com/laptops-afgeleverd/


voelde aan als 1,5 uur. Dat had twee redenen: de kou en de verschrikkelijk slechte wedstrijd. De 

FC kreeg van ons een 4 en Excelsior een 6. In de pauze meteen naar binnen voor een tweede kop 

wárme koffie. We zagen dat er veel mensen binnen achter het glas de wedstrijd bleven volgen. 

Wij gingen wel de tribune weer op, want dan hoor je de koren van de vaste aanhang beter en dát 

bepaalt de sfeer. Op de “Tonny van Leeuwen tribune” staat de vaste aanhang van de FC en die 

lieten regelmatig van zich horen. En dan ineens krijgt de FC vlak na de rust een penalty 

toegewezen. En Mimoun Miha scoort! Het is 1-0 voor de FC. We worden iets warmer op de 

koude tribune. Er komt iets meer spanning. Helaas scoort een tijdje later ook Excelsior. Dat kon 

ook niet uitblijven. Na in totaal 90 minuten + 3 minuten  blessuretijd” of “tijdrektijd” floot 

scheidsrechter Edwin de Graaf af en bleef de eindstand 1-1. Oftewel, mijn vader had het goed 

voorspeld. Helaas klopte de ruststand niet, dus verder niet in de prijzen. Na nog een consumptie 

te hebben genuttigd gaan we naar huis. Even een parkeerkaartje kopen en dan zijn we uiteindelijk 

om rond elf uur in Hoogezand. Het was een mooi avondje voetbal kijken met m’n vader. Heel 

bijzonder. Heel leuk! 

       

5 februari 2017 

Otta letterlijk in de gordijnen! 

       

Ineens een lawaai! Komt het bij de deur naar de zitkuil. De roede mét gordijnen, alles ligt op 

de grond. En Otta rent met grote ogen de trap op naar de vide. Wat is er (waarschijnlijk) gebeurt? 

Otta ligt vaak in het onderste gedeelte van de gordijn. In de hoek bij de glaskast en raam bij de 

zitkuil. Lekker beschermd tegen al het “kwaad van buiten”. Want hij ligt zo, dat hij alles kan 

overzien en hij heeft rugdekking door de kast en de muur. Maar soms ligt hij zo te draaien, 

dat het gordijn wel heel strak getrokken wordt. We hadden het al vaker gedacht, dat dat ooit eens 

fout zou moeten gaan. Het ging altijd goed. Tot vanmiddag. Gelukkig is er niets kapot gegaan 

en was het alleen een kwestie van de roede met gordijnen weer ophangen. Én Otta geruststellen, 

want die zat nog steeds op de vide. Nou, dat lukte Heiko wel hoor. Meteen kwam Otta naar Heiko 

toe en toen hij ook nog eens geaaid werd… weer rustig. Nu hem maar even vertellen, dat hij niet 

meer in de gordijnen moet gaan liggen. Of hij dat gaat snappen? Het mocht immers altijd. We 

zullen het merken! 

       

4 februari 2017 
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Uitnodiging voor feestje! 

       

Wat een mooie envelop bij de post en hij is geadresseerd aan “Opa en oma Leugs”. Van wie zou 

die zijn??? Het is een prachtige uitnodiging van Merle! Onze kleine, grote kleindochter wordt 

donderdag al weer twee jaar en ze nodigt ons uit voor haar feestje. Wat lief! De ballonnen zijn zo 

te zien al opgehangen, net als de slingers. Dat zijn al twee hele goeie ingrediënten voor plezier. 

En wat te denken van die vrolijke meid? Dan ben je immers al verkocht! Helaas kunnen we niet 

op haar verjaardag zelf gaan, maar daar hadden papa Gert en mama Elise al rekening mee 

gehouden. Zaterdagmiddag vindt deel II plaats en dan zijn wij zeker van de partij. We kijken er 

dan ook zeer naar uit. Ons klein meisje wordt twee jaar! 

4 februari 2017 

Kick-off Monuta 

 
Per 1 februari was het zo ver. D-day voor Monuta uitvaartzorg. Vanaf dat moment is de nieuwe werkwijze 

met de nieuw benoemde uitvaartverzorgers een feit. Er is keihard gewerkt aan de nieuwe organisatie met 

de bijbehorende koers en daarvoor werd op bescheiden en ingetogen manier het startschot gegeven. 

Waarom bescheiden en ingetogen? Omdat we ook afscheid hebben moeten nemen van een aantal zeer 

gewaardeerde collega’s die helaas óf niet in het nieuwe functieprofiel passen óf zelf aangaven dat ze niet 

op de nieuwe manier wilden werken. In de boardroom bij Van der Valk te Spier/Dwingeloo kwamen we 

met alle benoemde uitvaartverzorgers van Regio Noord (waar ik de manager van mag zijn) tezamen voor 

een korte bespreking en daarna een diner. In aanwezigheid van de “de hoogste baas” van Monuta, dhr. 

Gert-Hein de Heer én de manager Business Development & Marketing, dhr. Joost Meyboom, verliep de 

avond voorspoedig. Met gepaste vreugde en nieuw elan gaan we nu werken volgens het “Local Hero” 

concept zoals dat in cluster Groningen is gepilot in 2016. Iedere uitvaartverzorger is “eigenaar” van een 

bepaald postcodegebied en zal zich focussen op dat gebied. Binnen dat gebied is de uitvaartverzorger een 

“ondernemer in loondienst”. We hebben er veel vertrouwen in dat dit z’n vruchten zal afwerpen. Ik wens 

alle collega’s heel veel arbeidsvreugde én succes. 
4 februari 2017 

Laptops pap en mam 

       

En toen was het toch écht tijd voor het installeren van de nieuwe laptop van Heiko’s ouders. De 
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oude moet zoveel mogelijk leeg, want die gaat straks gebruikt worden door Heiko’s vader. 

Voornamelijk voor Internetgebruik en foto’s kijken. De nieuwe moet dan nagenoeg gelijk aan de 

oude worden ingericht, zodat Heiko’s moeder er meteen mee aan de slag kan. Eerst een back-up 

gemaakt van alle foto’s en documenten, zodat àls er iets fout gaat er altijd nog een kopie is. 

Daarna noteren welke programma’s worden gebruikt en straks op de nieuwe geïnstalleerd moeten 

worden. Dat verliep allemaal soepel. Geen vuiltje aan de lucht. Toen de beveiliging inschakelen 

op de nieuwe. Dat heet: het pakket op de oude laptop had nog meerdere “licenties” (mogelijkheid 

tot kopiëren op een nieuwe computer). Dat verliep al iets minder goed. Normaal geen probleem. 

Maar even iets anders doen. En dat was het installeren van Microsoft Office. Volgende uitdaging, 

want de bestaande versie was 2007 en die kon niet meer op de nieuwe. Dan maar met een licentie 

van die van ons. Met heel veel “tegenslag” werd dan uiteindelijk alles twee dagen later helemaal 

goed afgesloten. Ook de foto’s staan nu overzichtelijk in mappen. Én er zijn nog een aantal 

toegevoegd uit onze eigen foto’s, zodat Heiko’s ouders weer een nieuwe serie kunnen bekijken. 

       

3 februari 2017 

Gasten voor Rolsberg 

 
Enkele weken geleden kregen we via een vriendin het verzoek, of vrienden van haar Rolsberg 

mochten huren. Daar zou je toch geen nee tegen zeggen? Ware het niet, dat we de huurders van 

tevoren wel wilden “screenen”. Het klinkt vast niet vreemd, want je wilt immers geen vreemde 

mensen in óns huis. We willen ons ervan overtuigen, dat men ons huis respecteert. Denk hierbij 

aan het netjes houden van Rolsberg en haar (onze) spulletjes. Een ontmoeting hield alle twijfel 

weg en daarmee stond niets meer in de weg, dan de huurders akkoord te geven. Zondag 

aanstaande zullen ze dan ook over de drempel stappen van Rolsberg. Zullen ze net zo enthousiast 

zijn over ons huis en over Zweden? Het eerste horen we vast na de twaalfde, wanneer ze er een 

weekje op hebben zitten. Het tweede, Zweden zelf, kennen ze al. Daar hoeven we ons dan ook 

geen “zorgen” over te maken. We wensen ze in ieder geval heel veel plezier! 

3 februari 2017 

Hulp werkt heel goed! 
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Vandaag staat stamppot uien op het menu! Dat betekent huilen! Niet van het eten op zich hoor, 

daar is niets mis mee, maar van de uien. Dit keer ga ik echter het handig hulpje, Easy Slice 

gebruiken. Hij heeft de test met appels, radijs en paprika doorstaan. Nu gaan we voor de 

uien. Wanneer je een pannetje vol met gesneden uien moet snijden, lijkt het me de ultieme 

uitdaging. De eerste ui liet ik door het apparaatje gaan met het onderdeel met de fijne vakjes. 

Geen succes, want de reepjes waren véél te klein. Dat is duidelijk iets voor door bijvoorbeeld 

salades. Wel weer een succes eigenlijk, want dat weten we nu ook weer. Maar voor stamppot 

beslist niet geschikt. Te fijn en daarmee vind je het niet terug in de gestampte aardappelen. Toen 

met het onderdeel met de grotere vlakken en dat ging wonderbaarlijk eenvoudig en snel ook nog. 

Waar je anders zeker een kwartier of langer staat te snijden (en te huilen), was het klusje nu in 

een paar minuten geklaard. En mooie reepjes, prima geschikt voor deze stamppot. Geslaagde 

aankoop. Dat wordt extra smullen vanavond. Trouwens, niet alle uien op de foto’s zijn gebruikt 

hoor. 

 

3 februari 2017 

Gehoekt mes 

       

Het snijden gaat langzamerhand steeds moeizamer. De polsen en handen worden pijnlijker. De 

ene dag meer als de andere, maar op de minder goeie dagen is het bijna een straf om dan onder 

ander te moeten snijden. Bij Heiko’s moeder had ik al meerdere keren een speciaal mes gezien, 

die zij op aanraden van een therapeut had aangeschaft. Na een goede uitleg is ze er heel erg 

content mee. Via zorghulpmiddelenonline.nl had ik me de vorige week ook een dergelijk mes 

besteld. Er was keuze uit een fijn gekartelde vorkmes, een broodmes en een vleesmes. Moeilijk, 

maar in eerste instantie gekozen voor de fijn gekartelde. Vanmiddag werd het pakje met het mes 

bezorgd. “Dit fijn gekartelde vorkmes met gehoekt handvat is vernieuwd. Het gehoekte handvat 

is dikker gemaakt voor een comfortabele grip en voorzien van een zacht antislip materiaal. De 

hoek van het handvat is 90° en houdt hand en pols in een natuurlijke positie. Dit is een 

lichtgewicht mes met een fijn gekartelde mes van roestvrijstaal.” Het is wel wennen, maar het 

voelt heel goed. De stand van de pols blijft in, een voor mij, goede stand en dat is zeker fijn. 

http://heiko-joke.com/hulp-werkt-heel-goed/


We gaan het testen! 

 
2 februari 2017 

Amateurtje… 

   
Gisteren kwam ik in gesprek met een man en vrouw. We kregen het onder andere over 

fotograferen. Dat ik altijd met een fotocamera op zak loop weten jullie inmiddels al wel. Ik vertel 

hem dan, dat ik ook bij ons aan de Bouwteweg veel foto’s maak van vogels. Een paar soorten 

noem ik op en wil ze een paar laten zien. Maar ik doe al snel mijn albums dicht, als hij mij een 

paar van zijn foto’s laat zien via zijn mobiele telefoon. Wat voel ik mij ineens een amateur. Zijn 

foto’s zijn in één woord: schit-te-rend! Er wordt een “Flickr” adres gegeven en vanavond keek ik 

op die website. “Zijn ze allemaal zo mooi?” Ja! Ik krijg meteen kippenvel bij het zien van de 

eerste foto’s: wàt een kwaliteit! De dieren op zich, de situatie, de achtergrond, de kleuren… 

perfect! Veel foto’s van vogels en insecten. Wat zou hij zich kunnen uitleven in Zweden. 

Rustig zittend in de ver uitstrekkende bossen en fantastische natuur. Wachtend op het juiste dier, 

wachtend op het juiste moment, wachtend op die ene eland… Misschien een toekomstige huurder 

van Rolsberg (www.rolsberg.com)? Hij zou hier op de Bouwtehaim en in en rond Blijham ook 

zeker prachtige foto’s kunnen maken. Want ook hier is de natuur, de flora en de fauna, heel 

erg mooi! 

   

2 februari 2017  

Nep-nota Belastingdienst in omloop! 

 
De Belastingdienst waarschuwt voor een nep-brief, die zou zijn verstuurd uit naam van de 

Belastingdienst. Maar die is van een andere afzender! In de brief wordt de ontvanger verzocht 

een bepaald bedrag over te maken. In de brief staat vermeld, dat het zogenaamd gaat om het 

terugbetalen van teveel betaalde toeslagen. Dan staat er een rekeningnummer waarop het 

betreffende bedrag moet worden overgemaakt. De brief lijkt qua uiterlijk op een brief van de 

Belastingdienst, maar verschilt qua taalgebruik en opbouw. Tekstueel gezien is het fout en de 

zinsopbouw is verkeerd. Ook wordt in de brief gesproken van ‘ik’ en dat doet de Belastingdienst 

http://heiko-joke.com/gehoekt-mes/
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nooit. Krijg je ook een dergelijke brief en heb je twijfels over de echtheid? Log dan in op ‘Mijn 

Belastingdienst’ of ‘Mijn Toeslagen’. Daar kun je zien wat de belastingdienst je voor berichten 

heeft gestuurd. Heb je een valse brief gekregen? Meld dit dan vooral aan de Belastingdienst. Men 

kan dan anderen waarschuwen. Nog even op een rijtje: – tekst is vaak in slecht Nederlands 

geschreven – boodschap is vaak, dat u een belastingteruggaaf krijgt of juist een bedrag moet 

betalen – komt de brief per e-mail binnen, dan eindigt het mailadres van de afzender niet op 

@belastingdienst.nl – in de mail wordt gevraagd om op een link te klikken of een bijlage te 

openen: doe dit niet! Hopelijk word je niet de dupe! 

1 februari 2017 

Oppas Pantro 

       

Binnenkort gaan we twee dagen weg en gaan dan overnachten in een hotel. Maar wie past er dan 

op Pantro? We hebben al meerdere adresjes voor hem gehad. Maar er zijn niet veel bij, waar wij 

een goed gevoel aan over gehouden hebben. Tuurlek: Heiko’s ouders zijn super, maar voor één 

nachtje is dat niet haalbaar. Ook in zijn “jeugd” hadden we een goed adres voor hem, maar die 

mensen zijn ermee gestopt. Lieve vrienden gevraagd, maar zij werken beide overdag en zij 

wijzen het dan ook (terecht) af. Jammer, échte dierenvrienden. Met nog een paar weekjes te gaan 

is het zaak om nu toch wel iets te regelen. Alleen waar moeten we nu heen? Pantro wel te 

verstaan. Een asiel is uit den boze, daar hoor je teveel negatieve geluiden over. En daar is hij 

weer: Internet biedt uitkomst. Althans dat dachten wij. In Winschoten, hemelsbreed nog geen 

kilometer van ons vandaan, is een pension. Afgelopen zaterdag even langsgereden om het te 

bekijken. Een eerste indruk krijg je maar een keer en die was prima. Nette hokken en veel ruimte. 

Maandag maar gebeld. Geen gehoor. Bij de derde keer de voicemail ingesproken. Een sms-je 

terug: “Wij zijn gesloten vanaf acht januari jongstleden.” Hebben wij dat? Ja dus. Maar even 

verder zoeken. We waren immers al héél dichtbij. 

 

1 februari 2017 

Éven gepraat! 

 
De telefoon gaat en Pantro begint meteen te blaffen. Die stuur ik in de hal en dan kan ik de 

telefoon aannemen. Nee! Pantro terughalen, want Heiko werkt nog. Die had gisteren veel 

afspraken en was aan zijn mail niet toegekomen. Om morgen met een gerust gevoel weer de 

nodige besprekingen aan te gaan heeft hij zich bewust nog even afgezonderd. Dan Pantro maar in 

http://heiko-joke.com/nepnota-belastingdienst-in-omloop/
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de bijkeuken. Gelukkig gaat de telefoon nog steeds over en kan ik eindelijk maar toch de telefoon 

dan opnemen. Een lieve vriendin van mijn moeder en mij belt. We kennen elkaar al vanaf mijn 

vijfde, toen mijn moeder met Eddy en mij bij mijn opa en oma kwam te wonen. Het waren 

zij hun buren. Met een boerderij. Waarschijnlijk heeft Eddy daar zijn liefde voor de agrarische 

sector aan over gehouden, want hij groeide er nagenoeg mee op. Vanaf kleins af aan was hij 

iedere dag wel even op de stal te kijken naar zijn “wichter”, de koeien van de boer. Uiteraard 

komt dan nog even tijdens ons gesprekje naar voren. Net als de gezondheid van haar, haar man, 

kinderen en kleinkinderen. Het is een drukke praatster en soms moet ik even snel schakelen, want 

dan gaat het weer over heel iets anders als waar we de zin mee begonnen. Ze zijn inmiddels een 

aantal jaren van de boerderij af, maar ze heeft nog steeds tijd tekort. Toch duurde ons gesprekje 

niet kort: achtenvijftig minuten! Toen we hadden afgesproken, dat we eind maart, begin april (in 

verband met verjaardagen en vakantie) een afspraak te maken, beëindigden we het gesprek en 

heb ik me eerst een kop koffie ingeschonken… 

1 februari 2017 

http://heiko-joke.com/even-gepraat/
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