
SjemSpeule, u komt toch ook? 

Klinkt leuk, maar weet iedereen ook wat SjemSpeule betekent? Ik gelukkig wel. Maar weet 
de jeugd het ook? En hoe zit het met mensen die niet geboren en getogen zijn in de 
Norbertuswijk? Ik denk dat veel mensen niet weten wat SjemSpeule betekent en waar dit 
vandaan komt. 
 
Ik vraag me overigens af of het erg is dat velen het niet weten. Ik vind van niet want dan is er 
iets om over te praten. En praten met elkaar is zo belangrijk. Praten begint vaak met elkaar 
kennen. Dat roept dan meteen weer de vraag op: kennen we mekaar nog in deze wijk? U 
mag het zeggen. 
 
Ik ken de Norbertuswijk als een heel levendige wijk. Er gebeurt van alles en dat ik in die wijk 
mag wonen maakt mij best een beetje trots. Ik moet eerlijk toegeven, heel veel 
wijkbewoners ken ik niet en zij mij waarschijnlijk ook niet. Ik vind het belangrijk om kennis te 
maken met mensen en een babbeltje te maken.  Misschien is dat omgekeerd ook wel het 
geval. Of hebben we het zo druk met onze eigen dingen? Is er nog tijd of even te babbelen 
met elkaar, of zitten we in een tijd dat contacten alleen nog maar verlopen via de telefoon of 
laptop, en dan ook nog via bijvoorbeeld de mail of Whatsapp?  Ik hoorde laatst iemand 
zeggen dat bellen over een jaar of vijf niet meer gedaan zal worden. En wie schrijft er nog 
wel eens een brief? Toch denk ik dat de behoefte aan een  gesprek er zeker nog is. Alleen 
doen we het zo weinig. En zeker, er zijn ook mensen die geen contact willen en dat mag ook. 
 
Onze wijk werd vroeger het Sjemdörp genoemd. Sjem staat voor jam. Jam is goedkoper dan 
vleeswaren. Dat punt heb ik gemaakt. Wat zijn nu de SjemSpeule? Sjem staat dus voor jam 
en speule voor het doen van spelletjes. Er worden die dag dus spelletjes gedaan in onze wijk. 
En wie wil er geen deel uitmaken van het beste team van de wijk?  
Vervolgens gaan we genieten van allerlei hapjes, klaargemaakt door wijkbewoners afkomstig 
uit verschillende landen, wat drinken en lekker genieten. Ook genieten van muziek, gespeeld 
door de Reulsberger Muzikanten, want ook die kunnen ‘speule’ als de beste. Zet 24 
september maar snel op de kalender die hangt in de keuken.  
 
Waarom zetten heel veel vrijwilligers zich hiervoor in? Ik denk dat ze willen dat er contacten 
ontstaan. Zij zullen begrijpen dat, als we de wijk leefbaar willen houden, we er voor moeten 
zorgen dat we elkaar tenminste kennen en met elkaar praten. Alleen dan kunnen er dingen 
ontstaan. Ik vind dat we moeten voorkomen dat we elkaar niet meer fysiek ontmoeten. 
Want alleen samen zal het ons lukken om onze wijk leefbaar te houden. Als we om ons heen 
kijken naar allerlei dingen die gebeuren dan lijkt mij aandacht voor elkaar nodig.    
 
Ik ben in ieder geval de hele dag aanwezig en hoop menige babbel te kunnen maken. Ik ga 
genieten van de vele hapjes wetend dat een broodje knak niet zal ontbreken. De prijzen zijn 
laag gehouden. Ik hoop dat veel wijkbewoners mijn voorbeeld volgen en ik bedank de vele 
vrijwilligers  nu alvast voor hun inzet. Top wat jullie doen en als mijn voorgevoel me niet in 
de steek laat wordt het een zonnige en heel gezellige dag. Wijkbewoners praten over hoe 
geweldig deze dag is, dat er een vervolg moet komen. Meer waardering kun je vrijwilligers 
niet geven. Ik loop nu even naar de kalender in de keuken want ik wil een datum noteren.  
 
Mart Thijssen, wijkbewoner 


