Band Zinkzand weer met bekkens: Ingezonden brief
Ons Eiland Schouwen-Duiveland 17 oktober 2012
In Ons Eiland van vorige week stond het bericht ‘Band Zinkzand zonder bekkens’. Gelukkig zijn ze
inmiddels weer terecht! Maar het was nog niet eenvoudig om vinder en verliezer met elkaar in
contact te brengen. Niet handig was dat naam en adres van de drummer (Aswin van As) die ooit
duidelijk op de tas waren aangebracht inmiddels tot een onleesbare veeg waren vervaagd. Ook een
complicerende factor was dat de politie Zeeland onlangs is gestopt met gevonden voorwerpen.
Zowel de vinder als de verliezer hebben zich daar gemeld maar werden doorverwezen naar het
nieuwe gevonden voorwerpen systeem waar ook de gemeente Schouwen-Duiveland aan mee doet,
namelijk de website gevondenofverloren.nl. De mevrouw die de loodzware tas met bekkens
gevonden had was echter niet in staat om deze mee naar huis te nemen. Ze kwam op het idee om de
Harmonie te bellen omdat het een vondst van muziekintrumenten betrof. De Harmonie was geen
bekkens kwijt en de mevrouw heeft toen maar besloten om de tas bij de naburige tandartspraktijk af
te geven.
Aswin had inmiddels ook niet stil gezeten. De gevonden voorwerpen afdeling van de
busmaatschappij was gebeld en hij had in de omgeving van het busstation gezocht naar de bekkens,
die hij ‘s avonds nodig zou hebben voor een optreden. Ik (moeder van Aswin) had inmiddels een
poging gedaan de nieuwe website gevondenofverloren.nl in te vullen. Het klinkt ideaal een landelijke
website, vooral als je niet precies weet waar je iets bent kwijtgeraakt kan dit wel een uitkomst zijn.
Maar helaas gaf de website in ons geval geen treffer aan. Het was ook wel lastig om de bekkens
ergens bij in te delen, na wat twijfelen heb ik de rubriek ‘tas’ en ‘iets anders’ aangevinkt.
Na een aantal dagen was er nog steeds niets gevonden volgens de website. Ik besloot mij bij wijze
van test voor te doen als vinder van de tas, maar ook toen geen ‘match’. Toen maar de gemeente
gebeld, de medewerker die er over ging was in vergadering en werd daarna ziek, zo liet de
medewerkster die ik de volgende dag aan de lijn kreeg mij weten. Zij kon zich wel voorstellen dat ik
vraagtekens zette bij het functioneren van de nieuwe website. Ze hadden er net enkele dagen
geleden een instructiecursus over gevolgd en het was nog niet eenvoudig allemaal...
Ondertussen had Aswin flyers opgehangen in de omgeving van het busstation en dat bleek nog het
meest effectief! Enkele uren later werd hij gebeld door de tandartsassistente. Omdat Aswin op
school in Rotterdam was heb ik de tas opgehaald uit Zierikzee. Toevallig was de mevrouw die de tas
gevonden had ook net op dat moment weer bij het busstation. Zij sprak mij aan toen ik ermee naar
mijn auto liep en vertelde mij haar verhaal over de moeite die zij ermee had gehad om de tas op een
veilige plaats achter te laten.

