
Norger Courant Dinsdag 5 februari 2019 - 9

Op een grijze februarimorgen
miste ik mijn aansluiting met de
volgende trein en stond ik op het
drukke perron van het Rotter-
dams Centraal Station te wach-
ten. Ik was op weg naar mijn
moeder die in ‘Zuid’ woont. Nor-
maal ga ik liever met de auto naar
haar toe, maar de weersvoorspel-
ling was dermate ongunstig ge-
weest dat ik voor de trein
gekozen had. Daar kreeg ik al een
beetje spijt van. Door oponthoud
in Amersfoort was de hele aan-
eenschakeling van ‘overstappen’
ontregeld. Nu moest ik een half
uur wachten tot de volgende
stoptrein richting Dordrecht zou
arriveren. Ongeduldig keek ik of
er nog een alternatief mogelijk
was vanaf een ander perron in die
richting, maar dat bleek niet zo te
zijn. Ik moest wachten.

Toen ik op de gele borden met de
vertrektijden stond te kijken,
werd mijn aandacht getrokken
door een spreeuw die op arm-
lengte afstand bovenop het me-
dedelingenbord zat. Hij zat een
hartstochtelijk liedje te zingen. Ik
keek vol verwondering naar dat
keeltje dat telkens maar weer
nieuwe geluidjes leek te kunnen
produceren. In mijn tuin in het
noorden van het land, heb ik ver-
schillende malen een spreeuw
perfect het mobieltje van mijn
buurman horen imiteren. Mijn
verwondering werd bewondering
voor zoveel passie in een vogel.
En het ging maar door. 

Ik probeerde andere reizigers at-
tent te maken op het diertje,
maar het was alsof ik en de
spreeuw niet bestonden. Dege-
nen die langs ons heen liepen,
waren duidelijk met de gedachten
elders. Het was zelfs een beetje
bevreemdend dat niemand aan-
dacht schonk aan dat overduide-

lijk aanwezige vogeltje dat op
tachtig centimeter afstand de
mooiste trillers zat voort te bren-
gen en mijn vruchteloze pogingen
anderen daarvan opmerkzaam te
maken.

Luisterend naar de spreeuw
moest ik terugdenken aan één
van onze vakanties die we in En-
geland doorbrachten. Na een ver-

moeiende wandeling door een
heuvelachtig landschapspark, be-
sloten we op een prachtige plek
langs een kabbelend beekje op
een bank te gaan zitten. Terwijl
we daar zaten en genoten van de
rust van de natuur, landde er een
vogeltje op twee meter afstand
van onze bank. Een roodborstje.
Het keek ons schuins aan alsof
het ons scheen te peilen. Het

hipte vervolgens dichterbij en
nam ons opnieuw de maat. Dit
herhaalde zich nog een aantal
malen, totdat het vlak voor onze
voeten naar ons omhoog keek.
Het had waarschijnlijk besloten
dat wij oké waren, want het
begon uit volle rode borst een
liedje voor ons te zingen. Adem-
loos luisterden wij en de tijd leek
even stil te staan.

Het liedje van de spreeuw deed
die herinnering opnieuw ontwa-
ken, terwijl de mensen om ons
heen liepen, zoekend naar hun
bestemming. Ik vond het, dankzij
de spreeuw, verborgen in mijn
hart. Mijn trein kwam binnen…

Willy Oosting
(foto: Jasper Doest)

In een andere wereld

Jan Terlouw te gast bij 
Martin Šimek in DNK

Op donderdag 7 maart komt Martin Šimek naar Theater DNK
met zijn theatervoorstelling ‘Šimek ontmoet …’. Voor dit pro-
gramma interviewt Šimek verschillende gasten. Tijdens de
editie in DNK is zijn gast niemand minder dan auteur Jan
Terlouw.

Martin Šimek in het
theater
Al jaren interviewt Mar-
tin Šimek voor radio en
televisie vele bekende en
‘gewone’ mensen over
hun diepste zielenroer-
selen, motieven, ang-
sten en verwachtingen.
Invoelend, begripvol,
meegaand en soms te-
gendraads ontlokt
Šimek reacties waar zijn
gasten zelf van opkeken.

Jan Terlouw
Jan Terlouw debuteerde
in 1970 als kinderboe-
kenschrijver met Pjotr
en Oom Willibrord.
Naast zijn carrière als jeugdboekenschrijver was hij actief in de po-
litiek. Hij was onder meer fractievoorzitter van D66, minister van
economische zaken, Commissaris van de Koningin in Gelderland
en senator in de Eerste Kamer.

DOPPENACTIE GROOT SUCCES 
Vanaf februari 2019 is er op het brengstation van de gemeente Noordenveld een verzamelpunt voor

doppen van de doppenactie. Op 14 februari 2019 opent wethouder Jeroen Westendorp om 14.00 uur

het verzamelpunt.  

Doppenactie

De duo fractie PvdA/GroenLinks is begin 2018 op
meerdere plekken in de gemeente Noordenveld be-
gonnen met acties in het kader van ‘Draag bij aan een
betere wereld en begin bij jezelf’. Eén van deze acties
was  de doppenactie. Het doel van deze actie is om
doppen te verzamelen die goed gerecycled kunnen
worden en om de doppen te verkopen om het Konink-
lijke Nederlandse Geleidehond Fonds (KNGF Geleide-
honden) te steunen. Daarnaast creëert het extra
bewustwording voor de nut en de noodzaak van af-
valscheiding. 

Van afval naar bruikbare grondstof

De doppenactie is een groot succes. De zakken en tonnen bij de ophaalpunten raken steeds sneller vol
en de garageboxen puilen uit. Een aantal medewerkers van de gemeentewerf en het brengstation en
ook wethouder Westendorp kwam dit ter ore waardoor de gemeente Noordenveld de actie gaat on-
dersteunen door op het brengstation een verzamelpunt voor de doppen in te richten zodat de Stich-
ting Vrienden Doppenactie Noord Nederland uit Donderen de doppen kan ophalen. De doppenactie
past ook goed bij de ambities van de gemeente Noordenveld om van afval bruikbare nieuwe grond-
stoffen te maken. Op de website van GroenLinks en de PvdA staan alle inzamelpunten vermeld.

Naast de doppenactie  zijn er meer acties. Zo zijn er op meerdere plekken ‘insecten hotels’ geplaatst
voor een rijkere en meer diverse insecten populatie. En er is samen met de IVN gratis wilde bloemen-
zaad verstrekt aan mensen die een stuk(je) tuin wilden inzaaien. Dit leverde ‘voer’ op voor bijen en
hommels, die het moeilijk hebben en belangrijk zijn voor de natuur. Er is ook meegewerkt aan ‘Shower-
power’: een actie om vluchtelingen in Griekenland zich een dag lang ‘mens’ te laten voelen, door ze
mee te nemen naar een beschermde plek waar ze uitgebreid kunnen douchen, bijkomen en aanster-
ken. En recent zijn er tulpenbollen geplant bij Roderesch voor meer biodiversiteit.


