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Het hoeft niet op hoor!
'Met z’n hoevelen zijn we?' schalt het door het huis. Een vast ritueel als ’s avonds de
tafel gedekt moet worden. Marja schijnt de enige te zijn die dat weet. Het varieert
dan ook van 3 tot 6 al naar gelang de afwezigheid en aanwezigheid van kids en
aanhang. Mijn rudimentair vaderlijk gezag is nog terug te vinden in het opscheppen
van het eten. Niet het vlees, dat hoogste niveau heb ik nooit behaald, mijn bijdrage
beperkt zich tot de pannen leegmaken.

In mijn ijver en zorg om het welzijn van
mijn nazaat vat ik dat wel eens te letterlijk
op, wat regelmatig de gezinsleden doet
verzuchten 'het hoeft niet op hoor'. Vooral
als ik het voor 6 personen bereidde eten,
probeer te stouwen op 3 borden, na wat
last minute afzeggingen.
Het kon niet op hoor!
Iedereen vond nog wel een reden om
een gezellig samenzijn te organiseren de
afgelopen periode zo voor de vakantie.
Zoals het bezoek van Techport Industries
aan de 3D printer van de NLR in
Marknesse, de opening van de expositie
'de IJzeren Eeuw' van TATA in het
Amsterdam Museum, de Bites & Beats van
de Junior Kamer en de Energietop van de
Omgevingsdienst. De gedeputeerden
zijn op tournee door de provincie om ons
te informeren over het coalitieakkoord.
Soms met nieuwe gezichten en soms
bekenden met een andere portefeuille,
maar het brengt tenminste wel weer
reuring. Vergelijkbaar aan de 100 dagen
periode van de landelijke politiek worden
er geen toezeggingen gedaan maar wel

geïnformeerd over de diverse reserveringen
die er zijn afgesproken. Fine tuning wordt
nog gedaan en de messen worden gesle
pen door de diverse belangenbehartigers
om er het beste uit te halen voor de leden.
De haringparty oversteeg zichzelf. Er waren
maar liefst duizend personen! Helaas was
er te kort tijd om iedereen te spreken,
Netwerken 3.0. Tout IJmond was er
aanwezig. Een top evenement!
Oh ja, en er waren ook haringen!
Het hoefde niet op, maar het kon
ook niet op.
Jan Boudesteijn
Hoofdredacteur van het mooiste
ondernemersblad in de IJmond
Namens de redactie iedereen
een heel mooie vakantie,
goed uitgerust terugkomen
want daarna moeten we
er weer tegenaan. De
economische groei is net
als de zomer
hij komt.

IJmondiaan, hét businessmagazine van de IJmond

juli 2015

• pagina 3

