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Eenzame Superkerst
Als je de TV aanzet, en dat doet volgens mij bijna iedereen wel eens, dan krijg je de indruk dat
je de helft van de tijd tegen die kutreclamespotjes zit aan te kijken. Vroeger, toen ik nog jong
was en nog fris, was je wel eens blij dat de STER reclame voorbij kwam. Dan kon je even een
plasje doen of een kopje koffie zetten of een biertje pakken. Toen kwam er af en toe ook nog
wel eens een leuk reclamespotje voorbij. Heden ten dage is het één grote ergernis. Vooral al
die supermarktketens hebben alles uit de kast gehaald om de kijker over te halen. Om maar
vooral met z’n allen te samen een fijne kerst te vieren wat van de regering helemaal niet mag.
Je kunt rustig stellen dat deze spotjes volledig niet in deze tijd spelen. Oh, oh, oh, wat hebben
ze het allemaal knus en gezellig. Kamers vol met familie en vrienden aan de kerstdis. Alsof er
nooit corona heeft bestaan. WE ZITTEN ER MIDDENIN! Wat heeft dat wel niet gekost allemaal.
Er is zelfs een spotje bij waar een winkelwagentje verliefd raakt op een klant van de Aldi. Wie
zou zo iets bedacht hebben? Dan heb je een zieke geest. Daar kijken volwassenen naar. Je
zou toch nooit meer naar zo’n winkel toegaan. Dan kunnen we helemaal niet meer naar de
supermarkt want ze doen het allemaal. Totaal uit zijn verband gerukte reclamespotjes zijn de
orde van de dag. Ik wil wel weer kijk en luistergeld betalen om de rotzooi in ieder geval van de
publieke omroep te verbannen. Wat denkt u van die brillen en gehoorapparatenwinkelketens.
Mijn zicht is er niet beter op geworden en er zijn mensen in mijn omgeving die zeggen dat ik
slechthorend begin te worden maar ik verrek het om naar zo’n winkel te gaan. Alleen om die
kutreclame die vaak ook nog misleidend is. Als je ze mag geloven dan is het allemaal zo goed
als gratis. Behalve als ze je eenmaal te pakken hebben. Dan betaal je het volle pond. Als je
zoveel reclamespotjes kunt laten uitzenden dan moet er wel heel veel winst gemaakt worden.
Uit protest ga ik dit jaar toiletpapier hamsteren en een eenzame superkerst vieren. Wel samen
met de gezusters Kip natuurlijk maar zonder televisie. Dan kunt u wel zeggen, ‘Wat bent u
negatief!’ Net zo negatief als mijn coronatest en dat is alleen maar positief.

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!

