(73) Klaagmuur of Denktank
Coach is lezer van de regionale krant Dagblad van het Noorden. Daarbij
leest hij de Drentse editie. Op maandag is de column van Lamert Kieft
favoriet. In het Drents wordt verslag gedaan van de belevenissen van een
aantal inwoners van een Drents dorp, waaronder de opperwachtmeester
Jalving. Een andere column wordt geschreven door Miniman. Deze
column staat dagelijks op pagina 2 van de regionale bijlage. Lezers of
lezeressen kunnen telefonisch, per email of twitter anoniem een klacht,
een compliment, een vraag of een advies droppen bij Miniman. Coach
scant ook regelmatig deze column. Het valt hem op, dat het meestal
senior lezers betreffen, die hun grieven hier kwijtraken. Ook reageren
weer andere lezers op zo’n grief. Een column bestaat vaak uit vijf
onderwerpen. Hierbij de oogst van afgelopen week. Een vraag over een
kookboek voor mensen, die lijden aan de ziekte van Lyme. Een klacht
over een rondscheurende scooter bestuurder in een Emmer wijk. Een
klacht over de bouw van een hotel in het centrum van Emmen., op het
kleine beetje groen dat nog over is/was? Klacht over verbouwproject in
Westerbork. Discussie over hemellichamen. Een reactie op een advies om
winkelwagentjes van schoonmaakdoekjes te voorzien i.v.m. Corona virus.
Reactie op een uitspraak rechtbank. Opmerking over de aanwezigheid van
een 10-jarig kind bij de onderwijsstaking. Reactie op een vraag waarom
de mannen niet worden gescreend op prostaatkanker en de vrouwen wel
op borstkanker. Een schapenfokker luidt de noodklok omtrent de
beschermde status van de wolf. Een meneer stoort zich over het gebruik
van moeilijke woorden en Engelse termen in de krant. Kaalslag in de
bossen rond Emmen. Het afblazen van de tournee van Daniel Lohues
vanwege ziekte. Ook in Borger en Dalen klachten over de bomenkap. Een
inwoner uit Asen schrok van de kosten van het informatienummer van de
politie (0900-8844). 2,08 cent per minuut. Volgens meneer kost vijf
minuten bellen hem zo tien euro. De schrijfster van het eerdergenoemd
kookboek heeft zich gemeld. Verschillende stukjes over de overlast van

vliegtuigen. Verwondering over de wonderlijke wegen van provincie.
Ambtenaren. De een is bezig met de verdubbeling van de N34 en een
ander dubt over de verlaging van de snelheid i.v.m. stikstofproblematiek.
Als jet het laatste doet, hoeft de verdubbeling niet. Gratis advies dacht ik
zo. Co2 uitstoot houdt hier ook de gemoederen bezig. Stoppen met
aardgas zorgt juist voor meer CO2 uitstoot. Afgrijselijke units op camping
in Tynaarlo. De komst van Tbs’er in Zuidlaren leveren geëmotioneerde
reacties op. Een opmerking over een tv-programma. Een compliment over
de aanleg van een rotonde in Emmen. Al met al een groot scala
onderwerpen. De teneur van veel stukjes is toch wel het klagen of
mopperen over iets. Zo nu en dan een welgemeend advies. Volgens mij is
de column van Miniman een vooral analoge (niet digitale) uitlaatklep van
vooral Drentse boomers en boomerinnen. Zo nu en dan zit er een briljante
brainwave bij. Een gratis advies dat de classificatie denktank waardig is.
Ik denk hierbij bijvoorbeeld over de opmerkingen met betrekking tot de
aanpassingen van de N34. Nu maar hopen dat de provinciale ambtenaren
en de provinciale politiek de Miniman ook massaal lezen.
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