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Gas 

 

Meestal gaat dit briefje over zaken die gaan over mijn omgeving alsmede uw omgeving. Over 

Beilen en haar winkelcentrum maar in ieder geval dicht in de buurt. Nu wil het geval dat ik 

afgelopen dinsdag naar Jinek en Pauw heb gekeken die een uitzending vanuit het Groningse 

Loppersum hadden. Het ging vooral over de aardbeving schade waar nu al jaren niets aan gedaan 

wordt. Wel wordt er veel over gepraat. Dat gelul zijn die Groningers hartstikke zat. De overheid laat 

hen volledig in de steek en dat dan in al zijn geledingen. De heer Wiebes was ook weer eens in 

Groningen op visite geweest. Sorry, maar als ik die man hoor praten dan denk ik altijd een K voor 

zijn naam. Het volgende vertelde hij op TV: “ We zijn nu begonnen met de versterkingsoperatie 

nieuwe stijl. De opnemers moeten nu naar de huizen kijken. Daarna moet dit beoordeelt worden. 

Daar willen we de capaciteit nog voor opschroeven zodat het sneller kan. Het opnemen duurt 

enige tijd. Voor iedereen is dit verschillend. Als het huis is opgenomen wil je het liefst binnen een 

jaar weten wat er met je huis moet gebeuren.”Het is verdorie net of je naar Jiskefet zit te kijken. Na 

zoveel jaren, ik denk wel meer dan vijftien, van beloftes is er een versterkingsoperatie nieuwe stijl 

bedacht. En dan moeten de mensen na de beoordeling binnen een jaar weten wat er met hun huis 

moet gebeuren?? Dat moet binnen een week. De burgemeester van Loppersum die ook aan het 

woord kwam: “Er moeten resultaten worden geboekt.” Daar hebben ze wat aan daar in Groningen. 

Ik heb geen verstand van politiek en ik wil er zo langzamerhand ook geen verstand meer van 

krijgen. Het is één grote manipulatiefabriek geworden. Al die gasten van de overheid die hier over 

gaan houden elkaar allemaal de hand boven het hoofd. Zelfs de oppositie komt niet echt in 

opstand. Eens las ik een column van Erik Hulsegge van TV Noord die als jongetje heel erg trots 

was dat heel Nederland het gas dat uit de bodem van Groningen kwam kon gebruiken en een 

werknemer van de NAM was vroeger trots op zijn baan waar schaamte nu op zijn plaats is. Dit 

geldt trouwens ook voor medewerkers van elke willekeurige bank, maar dit terzijde. Hadden ze 

toen maar naar Fré Meis van de CPN geluisterd: “Maak van Groningen geen wingewest”. Ik kreeg 

bij het kijken naar die uitzending afgelopen dinsdag gewoon pijn in mijn buik van ergernis. Kun je 

nagaan wat het met de echte slachtoffers doet. Voor je het weet zitten we in Drenthe ook met de 

gebakken peren. De Commissaris van de Koning van Drenthe, Jetta Kleinsma, vindt de 

gaswinning in Drenthe geen probleem. Zou er onder Beilen ook nog gas zitten?  

Aanstaande zondag vanaf 15.30 uur live muziek in de Cerck met Reverse Cowgirls. 

 

 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


