Afhaalmenu
vrijdag 21 oktober 2014

Stamppot wortelen (hutspot) met worst en spek
en een toetje
€ 7,00
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

De Otter
Meestal gaat dit briefje over zaken die zich in de Cerck, in de buurt of deze gemeente afspelen.
Deze keer is het wat landelijker maar mijn verbazing is groot en wil het toch even kwijt. Het gaat
namelijk over de otter. Dat is zeg maar de zoetwater zeehond die het moeilijk heeft in Nederland.
De otter was uitgestorven in Nederland. In 1988 werd het laatste exemplaar doodgereden in de
buurt van Joure. Het werd naar buiten gebracht alsof het een ongeluk betrof maar ingewijden
weten dat het zelfmoord was. De otters die voor 1988 in ons land leefden werden systematisch
uitgeroeid door de welvaart. De laatste otter zag het niet meer zitten en maakte een eind aan haar
leven. Nederland was niet meer geschikt als leefgebied voor deze soort. Jammer maar helaas.
Vanaf die tijd nooit iemand gehoord van wat mis ik die otters of zonder otter heeft het leven geen
zin meer. In 2002 werd actie ondernomen door de overheid om de dieren te herintroduceren in de
Nederlandse “natuur”. Het aantal groeide gestaag maar tweederde van de otters wordt
doodgereden. Nu is er een otter challenge van start gegaan en er is zelfs een Wereld Otter Dag.
Op TV zie je af en toe een reclamespotje voorbij komen van natuurmonumenten met de vraag om
een sms’je te sturen naar een nummer. Drie euro kost dat maar. Het is voor de otter. Rechters
bevelen de overheid tunnels en andere oversteekplaatsen voor otters aan te leggen. Het kost
miljoenen. Dat heet een koekje van eigen deeg. Hadden ze die dieren maar niet moeten
herintroduceren. Alarm. Het regent dode otters! Help ons. Moeten we niet gewoon tot de conclusie
komen dat Nederland niet meer geschikt is voor otters? Ze zijn indertijd niet voor niets vertrokken
uit dit land. Je helpt die beesten het meest door ze op te laten groeien en te laten leven in veilige
oorden. Die zijn er nog genoeg in Europa. Straks komt er nog een tweede Lenie ’t Hart die
depressieve otters gaat opvangen. Daar is vast nog wel ergens een subsidiepotje voor. Ja, met
zijn guitige kop en speelse karakter is het ook een echte publiekslieveling. Help de otter het land
uit en voorkom een boel ellende onder de otters. Zo help je die beesten.
Volgende week vrijdag live muziek met Duo Sonic.
Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!

