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Visite 

Geen huis meer, slapen in een caravan, wonen op je werk, een regenachtige frisse 

donderdagmiddag in oktober. Het stemt allemaal niet vrolijk. Daar komt die ellende van dat 

virus dan nog overheen. ’s Avonds woon ik in de Cerck. Dan zit ik daar maar alleen aan de 

stamtafel. Beetje op de laptop, beetje televisie kijken en veel naar Spotify luisteren. Je moet 

wat. Gek genoeg ben ik nog steeds goed te spreken. Heel geen last van depressies. Zal nog 

wel komen. Als de dagen korter en kouder worden. Ik kan altijd slecht tegen die kou en regen. 

Ik heb het vooruitzicht dat ik met kerst in mijn nieuwe huisje woon. Dus…. 

Vanavond visite gehad van de Liefde van Beilen. Ze gingen precies om tien uur de deur uit. Dat 

moet van de regering. Ik stelde voor om te zeggen dat ze gewoon op visite waren maar dat mag 

dus ook niet van de regering. Er mogen maar maximaal drie mensen visiteren van de regering. 

Wel was het een zinvolle avond die ging over De Cirkel Van Het Leven. Ik weet zo niet precies 

hoe ik dit uit moet leggen. De avond werd afgesloten met de wijze woorden van helaas op 19 

december vorig jaar overleden Rotterdamse dichter Jules Deelder :  

Alles blijft, Alles gaat voorbij, Alles blijft voorbijgaan. 

Zo gaat ook deze avond voorbij en zal ik mij zo verplaatsen naar de buurman alwaar ik een 

warme doesj kan nemen. Hierna weer de caravan in en dan is ook deze dag weer voorbij. 

Morgen weer een nieuwe dag in gouden glans. Dit was tevens de titel van het boek van Hendrik 

en Feitze Bijmholt. ‘De nieuwe dag in gouden glans’ (uit 1981) is het verhaal van de 

samenwonende broers Feitze en Hendrik Bijmholt, inmiddels beiden overleden, die nog zoveel 

mogelijk leefden als hun ouders vroeger hadden gedaan. Ze woonden aan het Oranjekanaal 

tussen Hijken en Oranje aan de stille kant. Moet u voor de aardigheid eens lezen. U kunt dit 

boekje nog kopen bij Het Huus van de Taol in Beilen. Ook kunt u naar Youtube gaan en de 

uitzending van Showroom bekijken van de NCRV. U zult tot andere inzichten komen.  

Volgende week donderdag Debby Petter in de Cerck. Voor de middag zijn nog steeds enkele 

plaatsen beschikbaar. Zaterdag 10 oktober het Bockbierproeven op het Cerckplein. Hiervoor 

moet gereserveerd worden. Dat moet van de regering. De voorgaande jaren waren er altijd zo’n 

honderd bezoekers te bockbierproeven. Dat mag nu dus niet van de regering. Maximaal veertig.  

Zo weer een dag voorbij. 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


