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Meeting in Teams of   
‘Meet in Friesland?’
Lockdown, Meetings in Teams, alles dicht, geen enkele live bijeenkomst. 

Ik werd er gek van! Nog nooit heb ik zoveel zin gehad in een uitje als be-

gin deze zomer. En op 6 juli was het zover. De locatietour georganiseerd 

door ‘Meet in Friesland’ van Merk Fryslân samen met ‘Linda op Locatie’. 

Omdat in dit nummer al een mooi verslag staat van wat we allemaal 

gedaan hebben, wil ik het ergens anders over hebben. Mijn favoriete 

thema’s geluk en gastvrijheid. En dan vooral geluk. Wat word ik blij van 

mensen live zien en spreken! 

Deze dag vergeet ik nooit meer. Vooral als het gaat om de eerste en de 

laatste indruk. Zoals zo vaak hebben die veel impact. “Je krijgt nooit 

een tweede kans om een eerste indruk te maken”, zeg ik altijd. En die 

was buitengewoon gastvrij door het team van Meet in Friesland en het 

WestCord hotel. Natuurlijk hybride en met een livestream, maar vooral 

sfeervol en gezellig. Het gaf je een instant geluksgevoel, al deze prik-

kels. Totaal onbekenden liepen met alle gemak op elkaar af. Raakten met 

elkaar in gesprek. Er hing een wat opgewonden, positieve sfeer. Elkaar 

in de ogen kijken, de energie voelen van een lach en een leuk gesprek. 

Ik ging er bijna een beetje van zweven. En ik was niet de enige. Wie wil 

dat nou niet? Zelfs onze strenge minister Grapperhaus snakt er blijkbaar 

naar. Nee, hij was er niet bij, maar hij had het vast ook heel leuk ge-

vonden zo’n dagje Friesland. En daar ligt niet achter elke rietkraag een 

vervelende roddelfotograaf. Nog een voordeel! De rust en de ruimte van 

deze provincie zijn uniek. 

We sloten af op een skûtsje. Acht stuks maar liefst. Het leek een sprookje 

toen we door de Alde Feanen zeilden. Ineens waren er diepgaande 

privé-gesprekken. Wat een omgeving wel niet met mensen kan doen. De 

laatste indruk was perfect. Ondergaande zon en vol hoop dat het goed 

gaat komen binnenkort. Tot slot even een zonde van mijn kant. Een 

promotionele afsluiting. Wil je kans maken om ook een middag met je 

team te gaan skûtsjesilen? Gratis dus! Ga dan naar meetinfriesland.nl/

winactie. 

Conclusie: doe mij maar live! En dat is heel leuk, makkelijk en veilig in 

Friesland. 
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