facebook https://www.facebook.com/theDveP
Blog 32: Tour du Joep
Ik doe veel met Joep, heel erg veel. Ik breng idioot veel tijd met hem door. We
doen ook van alles. Van bouwen tot rijden, van smeren tot stoeien, van wandelen
tot fietsen maar vooral heel veel lachen. Zoals al viel te lezen in mn eerste
buurman en buurman blog gaat Joep 8 van de 10 keer mee naar Den Haag. Het
liefst ook weer mee terug. Tijdens het autorijden merk je dan toch altijd wel
verschil tussen de buurmannen. Joep ziet alles, vind de rit machtig mooi en dat
merk je aan alles. Hij zit dan in kleermakerszit op zn stoel voorin, brood op
schoot, drinken buiten handbereik en kijkt driftig om zich heen. Zodra we Zwolle
voorbij rijden en Joep de nodige MOOOONSTERRRTRRRRRRRRUUUUUUK
heeft gezien, Volbeat (stoerrrrre gitarrrrrenmuziek) uit de speakers knallen,
wordt zn houding chill. Hij geniet zo van de rit dat hij slaapt van Zwolle tot
Zoeterrrrmeerrrrr. Je zegt Zoeterrrrmeerrrrr maar je schrrrrrijft
Zoeterrrrrrrrmeerrrrrrrr hè Dave? Ja zoiets knul. Wel fijn dat ik mee ben hè
Dave, dan ben je niet alleen. Ja knul, je hebt anderhalf uur geslapen, maar heul
fijn. Gelukkig is hij net op tijd wakker voor knooppunt Prins Claus plein. Gaan we
over de hoge? Best joh, doen we. Ik rijd dan wel 7 kilometer om maar de blik die
je dan terugkrijgt is onbetaalbaar. De rest kennen jullie al, of niet, lees dan de
eerste b&b blog maar terug.
Joep is een echte jongen, zo eentje uit de reclame. Zo'n ventje wat altijd bezig
is, liefst zo smerig mogelijk is, altijd buiten en wilt graag bouwen. Toen we nog in
de schoenendoos woonden had Joep nog niet bijster veel speelgoed bij ons. Niet
dat we veel ruimte daarvoor hadden, we woonden op 28m2. Ik was wel van mening
dat het huis in dienst moest staan van iedereen met plek voor iedereen.
Speelgoed ook dus. Met jongetje kan je veel auto's verwachten maar die kon hij
nergens kwijt. Dus op naar de bouwmarkt, hout halen. Alles in huis, verspreid
over de hele 4m2 wat nog beschikbaar was kijkt Joep naar de bende. Wat gaan
we doen Dave? We gaan niets doen, jij gaat wat doen. Je gaat namelijk een
parkeergarage maken van al dit hout. Ik ga je helpen, maar jij maakt het. Hoe
moet dat dan Dave? Precies zoals jij wilt dat het gaat vriendje. 8 platen, 16 lange
palen, scharnieren, schroeven, bouten en moeren, een zaag, boormachine,
decoupeerzaag en schroevendraaiers bezaaid door het hele huis en een Joep die
begint te stralen. Dave, deze plaat moet in drieën. Nou neerleggen, decoupeer
erbij, ik hou je hand vast en jij gaat zagen. Na een uur of 2,5 heeft Joep zn

fantasie vorm gekregen. Er staat een garage van 4 lagen, hoger dan zn hoofd,
met uitrij banen en alles. Tevreden als hij is, begint hij heerlijk te spelen.
Maar Joep zou Joep niet zijn als hij niet wilt smeren. Op naar het bos,
wedstrijdje wie het eerst het meest goor kan worden. Dat hoef je hem maar één
keer te zeggen. Modderrrrrrrrrrrrr en hatseflats, ik ben smerig. Dankjewel
vriend, ik had gehoopt dat jij zou winnen maar zie dit maar te overtreffen. Als
ware Croods baggeren we het hele bos door en geen plas, modderpoel of
'drijfzand' blijft onaangetast en binnen no-time is zelfs mn kont gescrubt.
Wanneer we het hele bos hebben gehad, dacht ik, ziet Joep het ruiterpad....raad
eens. Na een poos bleek dat hele idee toch handiger als het warmer was dan 13
graden en verkleumd stappen we in de vuilniszak. Thuis aangekomen en een
verschrikte Miranda stapt Joep onder de douche, monsters gaan voor hè. Ik vind
zand en modder op plekken die ik nog niet eerder op mn lichaam had ontdekt
maar we zijn schoon. Verven? Top. Hey Joep, er zit wat op je neus. Veeg...en nu
is je neus groen. Ik maak een militair indiaan van je...dikke smeerboel later en
iedereen onder de verf behalve het papier is douchen deel 2.
Waarom ik dit allemaal doe? Geen idee. Iets met papa gevoel. Maar Joep is blij
dan ben ik dat ook. Dat donderjagen vind ik zelf ook fantastisch en heel stiekem
nog wel leuker dan hijzelf misschien.
Zo is elk avontuur een nieuwe rit voor ons. Eindbestemming onbekend. Doel,
genieten en dat kunnen wij, zo smerig mogelijk.

