
Een vermiste kat, lekkage, 
sneeuwoverlast, kliko-ergernis. 
Nextdoor helpt!
Wie in Zielhorst kent niet de 
internetdienst Nextdoor? Je hebt 
er echt iets aan, en je leert de wijk 
erdoor kennen! Wij gingen via de 
Nextdoor-buurtapp de wijk in en 
dit is wat we tegenkwamen…

Eline had als het regende last 
van vocht in haar auto: druppels 
kwamen via de antenne binnen. 
Op Google las ze dat ze het zelf 
makkelijk kon verhelpen, maar 
omdat ze zelf ,,0.0 verstand 
van auto’s’’ had, vroeg ze of een 
handig iemand in de buurt tijd 
had. Er kwamen reacties, zoals 
van Harold: ,,Met wat kit is dit 
zo opgelost en ik heb wel tijd.’’ 
De tweede reactie kwam van 
Wouter, die het rubber onder de 
antenne als de boosdoener zag. 
,,Als dit uitgedroogd is, kan via 
het rubber water binnenkomen.’’ 
Eline vond het superfijn dat 
mensen wilden helpen! ,,Ik weet 
niet of ik in het weekend kan 
komen?’’ Niet veel later werd het 
probleem opgelost.

Ook Froukje kampte met haar 
auto. Zo schreef ze op Nextdoor: 
,,Hoi iedereen. Mijn v-snaar is 
verdwenen en mijn accu laadt 
niet op. Ik denk dat de snaar mak-
kelijk te vervangen is maar durf 
het niet zelf te doen. Wie is handig 
en wil meekijken of mij leren hoe 
ik dit doe?’’ Froukje kreeg 10 reac-
ties, zoals: ,,Heb je al een vervan-
gende snaar?’’ / ,,Is max 5 minuten 
werk en prima zelf te doen.’’  Twee 
dagen later meldde ze dat het ge-
lukt was, helemaal zelf, bedankte 
voor de tips en aangeboden hulp.
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Dan de vraag van Martijn, over 
een kat die vanaf de Albert 
Schweitzersingel meeliep en 
zijn tuin niet meer verliet. Tips 
volgden, zoals op de site van 
Amidevi, bel de dierenambulance, 
kijk of het dier gechipt is. Tot de 
poes van een meegestuurde foto 
herkend werd, en poes en baasje 
weer werden herenigd. 
 
Anders vergaat het poes Pien. Zij 
is nog niet thuis. De eigenaars 
doen er alles aan om het dier te 
vinden. Tot in de nachten zoeken, 
ze roepen en rammelen met een 
voerbakje. Ook loven ze 150 euro 
vindersbeloning uit…

Een ander voorval ging over je 
stoep sneeuwvrij maken. Niet 
alle Zielhorsters bleken gelijk te 
denken toen Bernadette de Boer 
hen opriep een goede buur te zijn 
en je stoep sneeuwvrij te maken. 
Sommige vonden sneeuwruimen 
onnodig. Iemand had een com-
promis: twee tegels breed vegen, 
dan help je lopers én sleeërs. Inge 
Zwart was streng: je bent wet-
telijk verplicht je stoep vrij van 
sneeuw te houden. Een man aan 
de Hendrick de Keyserlaan bracht 
dat devies in praktijk. Voor zijn rij 
seniorenwoninkjes haalde hij alle 
sneeuw netjes weg.

,,Ik ben benieuwd of er meer 
mensen garnalen houden in een 
aquarium,’’ schreef Miranda de 
Boer, een Zielhorster met een bij-
zondere hobby. Ze heeft kleurrijke 
siergarnalen en hoopte anderen 
in de buurt te enthousiasmeren. 
Reacties volgden ook van buiten 
de wijk. ,,Het is een onderhouds-
vriendelijke hobby,’’ zegt ze.

En Menno Dijkstra. Hij ergerde 
zich aan te vroeg neergezet 
grofvuil, lege vuilkliko’s die niet 
worden teruggehaald en be- 
drijfsauto’s op gewone parkeer-
plaatsen. Hij kreeg instemmende 
reacties. Volgens hem wordt het 
de laatste tijd beter, behalve met 
de bedrijfsauto’s. ,,Misschien iets 
voor de handhavers,’’ aldus Menno. 
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