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De kerk 
of de kroeg
De Nieuwe Omgevingswet 
zal veel professionals in 
nieuwe situaties brengen. 
Zij zullen op zoek moeten 
naar nieuwe wegen om te 
bewandelen. We zijn alle-
maal wel eens naar iets of 
iemand op zoek; nieuwe 
ideeën, medewerkers, 
baan of opdracht.  

In ons privédomein zoeken 
we een fijne woonomgeving, 
vrienden en mensen met 
wie we onze hobby’s delen. 
Bij een verhuizing word je 
geconfronteerd met een 
blanco bladzijde. In je nieu-
we woonplaats kent geen 
hond je. Zo verhuisde ik naar 
Goedereede. Bij toeval ei-
genlijk, maar toen ik begreep 
dat Goedereede ‘veilige an-
kerplaats’ betekent, was ik 
om. Als oud-zeevarende ging 
mijn hart er sneller van klop-
pen. In zo’n kleine gemeen-
schap heb je twee keuzes als 
je wilt inburgeren. Je gaat 
naar de kroeg óf de kerk. 
Voor mij en mijn geliefde 
Martin, werd het de kroeg. 
Op kerstavond nog wel. Het 
kan ook dubbel gestikt, want 
de lokale stoffeerder gaat 
naar de kroeg en zijn vrouw 

naar de kerk: daar halen ze 
beiden de opdrachten van-
daan voor hun zaak.

De jonge ondernemer (v) 
van de kroeg stelde ons voor 
aan haar vader die actief is in 
de klaverjasclub en ik werd 
uitgenodigd om dinsdags te 
komen. Op de klaverjasclub 
vind je een gemêleerd gezel-
schap. Bas (de hovenier die 
nu het groot onderhoud van 
mijn tuin in Oostvoorne on-
der zijn hoede heeft) speelt 
er, maar ook Gert, de schip-
per en Jaap, gepensioneerd, 
van wie ik een zakmesje 
kreeg om een appeltje te 
schillen. Later hoorde ik dat 
je dat mesje alleen krijgt als 
Jaap je aardig vindt. Harmke 
speelt er ook klaverjas. Als 
moeder verhaalt ze over 
het wel en wee van haar 
kinderen en zo ook over de 

sollicitatieperikelen van haar 
zoon. Een wonderkind dat 
twee studies doet en ernaast 
ook nog werkt. Hij wilde wel 
weten hoe het eraan toegaat 
bij bedrijven zoals BCG. Ik 
hielp een handje door hem 
voor te stellen aan Christiaan 
die hem de ins en outs uit de 
doeken deed.

Oh, en er zijn hier ge-
noeg vrijgezelle mannen 
te vinden, van vissers tot 
timmerlieden. Op zaterdag 
is er vaak kibbeling van de 
vrijgevige vissers en pikken 
vrijgezellen en gezellige 
stellen een graantje mee. 
Wij hebben onze ankerplaats 
gevonden. Dus kom ook een 
keer borrelen in Café Goeree. 
Je weet nooit wat je er vindt. 

De moraal van het ver-
haal: Kies de plek waar je 
denkt te vinden wat je zoekt 
en die bij je past; in de su-
permarkt was ik niet zover 
gekomen. Als je genoeg 
credits hebt opgebouwd, dan 
kun je op allerlei rendement 
rekenen, van het juiste adres 
voor slibtong tot een zak-
mesje. 

“Geven creëert krijgen, 
Harmkes’ zoon kan verder 
met tips uit mijn netwerk.” 
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