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Het binnenkomen gaat steeds soepeler. De dames hadden zich gezellig neergezet in de foyer 
terwijl de zaal in orde gebracht werd, dan via de koffiedames de zaal in daar verder keuvelen tot 
Benita het woord nam. Benita stond even stil bij het heengaan van de echtgenoten van twee van 
onze dames, Arie Poot en Dirk Bosstad.  

We mochten 45 dames verwelkomen. 
De spreker van vanavond was Durk Geertsma. Durk is 
ombudsman bij het NoordHollands Dagblad. Een ombudsman 
(we kennen hem nog wel: Frits Bom) lost 
consumentenproblemen op op velerlei gebied: erfkwesties, 
slimme meterproblemen, garantietoestanden, je kunt het zo 
gek niet bedenken of Durk zoekt er een oplossing voor. (Lijkt 
me heerlijk, een man die alles weet in plaats van een die dénkt 
dat ie alles weet.) Durk legde uit hoe een krant gemaakt wordt 
(als u het ook wilt weten: raadpleeg google, ik probeer mijn 
stukjes minder lang te maken) en we kregen te zien hoe een 
pagina door de dag heen gevuld werd en hoe de krant van de 
volgende dag er uit ging zien, heel bijzonder. Toen de quiz, hij 
was pittig maar leerzaam. Ik geef u enkele kwesties die 

voorbijkwamen: 
1. Bij problemen met artikelen gekocht in een winkel moeten zij voor een goede afwikkeling 
zorgdragen, dat hoeft ú niet te doen, u heeft met de winkel contact en niet met fabrieken of 
afleverbedrijven. 
2. Als u een slimme meter moet nemen maar niet wilt dat uw gegevens doorgeseind worden dan 
kunt u dat uit (laten) zetten. 
3. Als u ergens een proefpakket van bestelt en er staat niet dat u dan 
meteen vastzit aan vervolgpakketten maar u krijgt dit te horen bij 
levering van het proefpakket dan hoeft u niets te betalen en mag u de 
latere zendingen houden. U heeft alleen het proefpakket besteld. U 
zult wel belaagd worden met rekeningen en door deurwaarders, dus 
veel mensen betalen dan 1 pakket en zeggen meteen op, voor de 
gemoedsrust. En daar rekenen ze op. De floepers. 
Durk kreeg het zo halverwege de avond toch wat benauwd van al die 
dames, dus ging zijn overhemd uit, er zat nog een shirt onder en 
verder ging hij niet. Dat begrepen we, daar hadden we ook niet voor betaald. Jammer. Misschien 
moeten we maar eens kijken hoeveel een Chippendale vraagt voor een uurtje. Durk sloot af met 
de zin: “nieuws is per definitie wat afwijkt van het normale”. Je hoort vaak dat er zoveel narigheid 
staat in de krant, dat mag dan aangeven dat er in het leven van alledag ook heel veel goed gaat. 
Benita bedankte Durk met een envelop en een fles wijn, mevrouw Geertsma kreeg een bloemetje, 
weer prachtig verzorgd door Hanna Koorn. De andere bloemetjes gingen naar Geri Zeeman, Riet 
Stapersma, Benita Schouten, Marjo Koster, Marijke Zweed, Ria Dam-Borst en Tiny Kool. Bij de 
rondvraag bedankte Betty Stapel voor de bloemen en de kaart die zij mocht ontvangen. 
Het was weer een bar gezellige avond, en we hopen iedereen op 19 november weer te zien bij 
Ruud Meulenbroek die het gaat hebben over gezondheid, gaan we zien of hij die van ons nog wat 
kan opkrikken. Tot dan. 
 
Het bestuur: Benita, Willy, Alien, Yvonne, Bets en schrijver dezes, Wil. 


