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Monday, 7th  of February.

20:14:46 @MariskadeHaas Dankzij jou ben ik weer tot het geloof gekomen. Ben onder de indruk van

artikel in EO Visie. Mijn eerste tweet is voor jou!

22:10:22 @MariskadeHaas Gossie, wat leuk! Voel me vereerd. Ik maak nu veel mee met het geloof. Heel

verrassend! We tweeten!!

23:44:51 Door tweets (zeg ik dat goed?) van o.a. katholieken als @MariskadeHaas is een wereld voor

me open gegaan. Wat is Twitter gaaf!

Tuesday, 8th  of February.

00:18:45 Nu slapen. Morgen weer verder met expeditie in katholiek twitterland. Dankbare ontmoeting met

@MariskadeHaas. Leuk leuk! Zzzzz.

10:29:38 Jemig. Heb ineens 12 volgers die mij noemen. Eentje snap ik niet met Soli Deo Gloria. Ligt vast

aan mij.

10:56:32 Dom vraagje misschien, maar kun je de paus eigenlijk ook volgen op Twitter?

11:25:38 @JongRK Leuk! Ik heb je toegevoegd. Begin te snappen hoe Twitter werkt.

11:28:51 @isidorusweb Dat is snel! Maar waarom heet die paus ineens @PopeBenedictXIV?

11:37:26 @JongRK @eovisie Helemaal mee eens! Zonder ons is de kerk ten dode opgeschreven! Wie

de jeugd heeft, heeft de toekomst!

14:38:28 @MariskadeHaas Jij bent onmiskenbaar de linkse schoonheid.

14:40:39 Boekhandel belt: Licht der Welt is binnen. Ben benieuwd of mijn Duits dat aan kan.

14:42:50 @MariskadeHaas Ben nog nieuw op Twitter. Waar gaat het boek over?

14:48:35 @frankgbosman Jeetje, wat een snelheid hier met reacties. Mariska staat links op de foto,

bedoel ik. Volgens mij is ze best progressief.

15:10:24 @MariskadeHaas Veel succes vanavond! Ga zeker luisteren. Welke zender?

17:39:55 Wie moet ik als katholieke jongere en startende twitteraar zeker gaan volgen? #durftevragen

17:40:43 Wie moet ik als katholieke jongere en startende twitteraar zeker níet gaan volgen?

#durftevragen

18:42:20 Heerlijk op de bank met pot thee begonnen aan Licht der Welt. Leest lekker weg. Geweldig dat

een paus zo openhartig praat!

19:18:26 @Mariskadehaas heeft aangekondigd dat ze om 20.15 op de radio met D66 discussieert over

abortus. Weet iemand op welke zender?
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20:23:58 @MariskadeHaas Veel succes met de opnames. Ik sta achter je en met mij velen, ook

katholieke jongeren!

Wednesday, 9th  of February.

10:37:49 Oh! Heerlijk zo'n vrije dag midden in de week. Ga mezelf verwennen en duik nog even lekker

onder de wol.

11:15:29 Opstaan, douchen, pot thee zetten. Het is toch wel fijn als je het rijk alleen hebt. Straks de

bossen in!

11:35:14 Vanavond verder met Licht der Welt. Deel II: Das Pontifikat. M'n Duits is toch nog beter dan ik

dacht, haha.

12:06:24 Lichtje opsteken bij foto dierbare ouders die vier jaar geleden verongelukten. Weesgegroetje

geeft altijd weer steun. De kracht van gebed.

12:08:43 @MariskadeHaas Ga voor #penw! Heeft vast en zeker veel meer kijkcijfers dan #Moraalridders.

Je boodschap komt bij grotere groep!

12:57:52 Wat leuk dat mensen me sterkte wensen. Bedankt! Ja, zo'n ongeluk hakt erin. Ben er nog niet

overheen. En tja, ik ben nu eenmaal katholiek.

13:07:27 En nu de bossen in. Het is lente! Vlinders in m'n buik.

14:40:44 Prachtige boswandeling gemaakt! In de natuur kom je helemaal tot rust. Bedankt iedereen voor

de goede wensen!

14:46:42 @MariskadeHaas Veel succes vanavond bij Pauw en Witteman!

15:09:15 Kijk in de spiegel en zie dat ik al een hele kleur heb gekregen van de zon tijdens mijn

boswandeling. Ging dat me m'n benen maar zo snel!

15:46:07 @Ipjosseweijer Uh, op handen lopen met een rokje aan lijkt me niet echt handig.

17:55:47 Met vriendin hapje eten in Nijmeegse binnenstad. Gezellig, twee jonge singles onder elkaar.

Snel optutten, strak jurkje aan en high heels.

Thursday, 10th  of February.

10:04:38 Koffiepauze. Nog brak van gisteren. Was wel heel gezellig met vriendin in Nijmeegs restaurant.

Veel mannelijke belangstelling, haha!

10:07:27 @MariskadeHaas Hoe was het gisteren bij Pauw en Witteman? Geen tijd gehad om te kijken

vanwege gezellig etentje met vriendin.

11:38:29 @MariskadeHaas @PascalBeukers Met zo'n sentimenteel foetusvideootje breng je de

abortusdiscussie niet veel verder, is mijn mening.

16:55:58 Hè bah, door de regen naar huis. Biologische groenteburger van de AH uitproberen met

bleekselderie in kerriesaus en witlofsalade.

17:37:35 @PascalBeukers Met zo'n foetusvideootje wakker je alleen maar de aversie tegen

anti-abortusactivisten aan. Oeps, er kookt iets over!

17:41:34 @AiramIngrid Vreselijk, zo'n kapotgeknipte foetus. Dit instructiefilmpje is tenminste niet

sentimenteel. Daar kun je mensen ogen mee openen.

17:49:14 Mensen: die biologische groenteburger van de AH is niet te vreten. Getsie! Weg ermee!

Gelukkig nog een normale van de Aldi in de koelkast.

17:57:51 @MariamneBaruch Die AH-groenteburger is zo slap als een vaatdoek.  Er ligt nu een echte
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lekker te sudderen. Geen alternatieve troep meer.

18:34:11 @MariskadeHaas @PascalBeukers Gewoon zakelijk verkondigen dat leven onschendbaar is,

van conceptie tot natuurlijk einde. Niet emotioneel.

18:44:45 @MariamneBaruch Die Tivall-dingetjes heb ik ook al eens uitgeprobeerd. Blijft toch allemaal

nepvlees. Niks boven het echte.

18:46:31 @anjaa Waaa! Spercieboontjes met yoghurt! Om te gillen!

19:20:29 @PascalBeukers @MariskadeHaas Gaat mij niet om kinderen krijgen, maar om de toon van de

discussie. Teveel emotie daarin wekt weerstand.

19:28:52 @anjaa Wij hadden gisteren tortellini gevuld met zalm, extra vierge olijfolie en grana pandna.

Jammie! En heel veel cocktails, haha!

Friday, 11th  of February.

11:01:33 @AiramIngrid Waar gaat dat schoonmaken gebeuren?

11:06:27 @MariskadeHaas (koffiepauze) Kon gisteren niet kijken naar #dekist. Straks in de herhaling.

Hoe zijn de reacties?

11:14:56 @MariskadeHaas Oeps! Zie veel vervelende reacties op je optreden in #dekist (er ging iets fout

met retweet). Wat is er gebeurd?

12:11:01 @Ipjosseweijer #dekist is terug te zien op de site: http://tinyurl.com/5trv7un

12:26:21 Joepie! Een eerste direct message binnen. Mij wordt geadviseerd naar Radio Maria te luisteren.

Nooit van gehoord. Kent iemand die zender?

13:24:12 Ha ha. Zo te zien aan de reacties is dat Radio Maria niets voor een hups ding als ik. Gebed en

lezingen, brrr.

13:27:06 Heb nu op vrij middagje aflevering #dekist met @MariskadeHaas gegeken. Lijkt wel of ik een

vriendin zie. Middagje elkaars kleding passen?

13:29:54 Maar wel erg wat @MariskadeHaas allemaal is overkomen zeg! Jeuh! Vind het heel moedig wat

ze doet. Fris katholiek geluid in muf wereldje.

13:37:26 @arnoudvanhulst Bidden op de radio is nou ook niet echt mjn ding. Er wordt nu het 'Ave Maria'

gezongen door een suf koor! Niets voor mij.

13:52:14 @InspiratieMag Niet om het een of ander, maar focussen jullie je hier niet teveel op abortus?

Hoor daar in de gewone wereld nooit wat over.

13:52:52 @arnoudvanhulst Dank voor de tip @fatherroderick.

14:33:49 @MariskadeHaas Wat lief van #penw. Dat had ik nou nooit van ze verwacht!

14:35:59 @henkvhamersveld Nou bid ik Onze Lieve Heer niet meteen van het kruis af, maar sinds ik

weer tot het geloof ben gekomen, hou ik 't wel bij.

15:19:03 @henkvhamersveld Mag een priesterstudent eigenlijk wel meisjes plagen?

15:26:04 Uh, er is hier wel een groot gebrek aan twitterende jonge katholieke seksegenoten. Kom op

meiden!

15:52:12 @InspiratieMag Leuk dat u dit even meldt. Is het dan toeval dat abortus hier de laatste tijd veel

ter sprake komt (zit pas kort op Twitter)?

16:00:00 @JongRK Je bedoelt de mediabelangstelling voor @MariskadeHaas?

16:15:23 @InspiratieMag Is me duidelijk! Met 21 lentes behoor ik hier kennelijk tot de ukkies.

16:19:05 @ArjanKoerts Ik heb net weer even geluisterd naar Radio Maria. Ze draaien niks anders dan
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treurmuziek, lijkt wel. Zender voor bejaarden.

17:04:49 @anjaa Ohww, 27! Dat is OUD!!!

17:45:35 @motheresia Zie dat wij beiden fan zijn van @MariskadeHaas, maar vermoedelijk geen

leeftijdgenoten.

17:47:19 Eten koken of toch maar even snel naar de afhaal-Italiaan? Ga voor de pizza. #zwicht #zwak

18:55:08 Zo hee! Die pizza quattro formaggi hakt erin zeg, oempff. Gelukkig kan ik het hebben met

maatje 36.

19:07:44 Gelukkig. Kan na die pizza nog steeds in m'n net nieuwe superstrakke Indian Rose jeans. Even

naar buiten. Straks verder met Licht der Welt.

19:23:36 Net op tijd terug. Begint te regenen. Pot thee zetten en op de bank met Licht der Welt. Ik ben nu

bij Deel III: Wo gehen wir hin?

19:57:30 @Taquoriaannl Als @RonaldM01 33 "best wel jong" vindt, hoe oud moet die dan zelf wel niet

zijn? #proest Nog meer 'jonkies' van 30+ hier?

20:08:02 Lees dat de paus het betreurt dat er zogenaamde 'beroepskatholieken' zijn "die von ihrer

katholischen Konfession leben, aber in denen 1/2

20:10:48 die Quelle des Glaubens offenbar nur noch ganz leise, in einzelnen Tropfen wirksam wird."

#lastigtypenduits Licht der Welt blz. 169. 2/2

20:22:02 Licht der Welt al gelezen @MariskadeHaas? Verplichte kost als hoofdredacteur van Katholiek

Nieuwsblad, toch?

22:53:25 @MariskadeHaas Ah. Tegen professioneel journalistiek scanwerk kan ik natuurlijk met niet

meer dan gymnasium niet op. Ouderwets lezen.

22:55:19 @motheresia Vond 't wel 'n mooie quote van de paus over 'beroepskatholieken'. Zitten die ook

al op Twitter?

22:55:56 @motheresia @MariskadeHaas Ben bijna door Licht der Welt heen. Goed hoor!

22:58:10 @motheresia Of u oud en verzuurd bent kan ik niet beoordelen. U valt wel steeds over dezelfde

tweeps heen. Wat enge focus, haha.

22:59:00 @FranciscusB Klopt als een bus van die beroepskatholieken. Kruip nu onder de wol.

Saturday, 12th  of February.

11:08:00 Gaap! Help al over elven! Eruit!

11:09:34 @MariskadeHaas Is misschien wel handig als je even linkjes meestuurt van die

krantenartikelen. #benbenieuwd

11:12:34 Gisteren klaargekomen (o wat zeg ik nu?) met Licht der Welt. Aanrader voor iedereen die

oprecht geïnteresseerd is in paus en kerk.

11:32:14 @nicobreda Stuur 's even linkje naar die artikelen over @MariskadeHaas.

11:33:15 @AiramIngrid Was jij niet met een geestelijke schoonmaakbeurt bezig?

11:41:18 Komt onder de douche uit en kijkt met natte haren in de kast. Wat aantrekken? Straks shoppen

met vriendin in Nijmegen. Iets makkelijks maar.

11:52:17 Ha ha! Raar hoor. Tweet je iets met 'Nijmegen', gaat @NijmegenRT meteen retweeten. Minder:

föhn heeft 't begeven. Getver.

16:24:45 Na shoppen bij mijn allerliefste tante Eva in Nijmegen. Zij ving me op toen ouders vier jaar

geleden verongelukten. Bljif bij haar logeren.
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16:27:16 Ik heb m'n Eee PC'tje bij me, zodat ik digibete tante kan laten zien dat ik sinds kort twitter, met

@MariskadeHaas als eerste volger. #trots

16:34:28 Zo dadelijk naar de mis in de Lourdeskerk.

16:46:39 @RuudVerheggen Deze staat in Nijmegen aan de Hatertseweg.

18:47:19 Terug uit de mis. Tante Eva is ook maar een mens en heeft Chinees laten aanrukken. Lijkt wel

voor tien personen, met sambal bij.

19:54:21 Leuk! Aan de reacties van jullie kan ik mij tante laten zien hoe Twitter werkt.

19:56:42 @AiramIngrid @RuudVerheggen Is meer toeval dat ik in de Lourdeskerk zat. Ik vlinder maar

wat rond en kom niet steeds in dezelfde kerk.

19:58:55 Tante Eva is wel onder de induk van de sterktewensen die ik haar liet zien vanwege het

herdenken van mijn verongelukte ouders.

20:00:44 Maar als bezorgde tante waarschuwt ze me ook niet teveel privédingen over mezelf naar buiten

te brengen. Ze is bang dat ik gestalkt wordt.

20:01:26 Ik zal er op letten tante Eva, hahaha!

20:16:54 @henkvhamersveld Moet van m'n tante zeggen dat ze het heel leuk voor ons vindt, maar dat ze

zelf überdigibeet is.

20:18:53 @henkvhamersveld Ben in het verleden wel lastig gevallen via internet, dus ik ben op mijn

hoede en gooi er niet zomaar van alles op.

20:19:47 Pc'tje gaat nu slapen mensen. Tot twitters.

Sunday, 13th  of February.

10:09:21 Word wakker met de geur van vers gezette koffie. Blijf vaker bij tante logeren, haha.

Familiefoto's gekeken. Traantje om ouders weggepinkt.

10:17:25 Uh, ik zie dat ik mensen ben gaan volgen die wel erg dom en negatief twitteren. Wat moet ik

daarmee?

10:18:28 @henkvhamersveld Wat is een ic?

10:29:41 @PaulAbspoel Dank voor het advies. Dan vliegen er nu een  paar zogenaamde 'katholieke'

twitteraars uit, joepie!

10:32:05 @RonaldM01 Bedankt. We gaan straks de bossen in. Heb veel aan mijn tante te danken gehad

toen m'n ouders me kwamen te ontvallen. Lief mens!

10:45:20 Mijn tante weet nu in ieder geval wat een 'dongel' is.

11:39:38 @roomsmeisje Ha ha! Ja ja, van de KPN, inkvib!

11:45:53 We zijn eruit. Wandelen in Heumensoord. Tante Eva zet me straks af in Oss. #luxe

#morgenweerwerken #balen

11:50:45 @Katholiek Al doende leert men. Begrijp alleen niet waar u heen wilt op twitter en waarom u zo

negatief bent. Kan ook niet zien wie u bent.

11:53:45 Dongel eruit. Genoeg getwitterd voor vandaag mensen. Doei! Of mag het ook 'Houdoe' zijn?!

15:04:24 @anjaa Ook toevallig. Kom net terug van boswandeling met tante. Weet alleen niet  vanhoeveel

calorieën ik nu verlost ben, haha.

15:16:00 Begin Twitter steeds leuker te vinden. Profiel bijgewerkt.

15:19:11 Zie in de @Mentions dat twee heren mij noemen in een vreemd soort gekibbel waar ik geen

touw aan vast kan knopen. Raar hoor!
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15:21:27 @RuudVerheggen Gelukkig duurt dat baantje niet lang meer. Heb al bijna genoeg gespaard

voor een reis in de trant van 'Eat Pray Love'.

15:26:56 @frankgbosman 'Lastig vallen' wil ik niet zeggen. Ontdekte vreemde types in mijn volgers,

onder wie @Katholiek. Gaan ze me ineens noemen.

15:29:44 @RuudVerheggen Oh wat leuk dat u dat vraagt! Ga de hoofdpersoon in boek en film 'Eat Pray

Love' achterna: Italië, India, Indonesië.

15:36:39 @RuudVerheggen De film speelt zich ook af in Rome. Moet u echt gaan zien: 

http://tinyurl.com/6ghzn44.

15:38:12 @anjaa Ha ha! Zo precies ga ik de Julia Roberts nu ook weer niet nadoen.

18:44:33 @henkvhamersveld Wat voor jongerendag was dat in Arnhem?

20:18:07 @Taquoriaannl Ha ha. Ik heb er eentje ontvolgd die zichzelf treffend omschreef als 'oud

verzuurd wijfje', haha. Eén grote kankerpartij.

20:19:33 @anjaa Interessant. Is misschien wel wat.

20:19:53 @henkvhamersveld Wat is de wjd?

20:33:49 @anjaa Twee miljoen jongeren bij elkaar in Madrid?! Kan al helemaal niet tegen

popfestivalletjes, laat staan zulke massa's, brrrr.

20:35:12 De dongel gaat eruit voor vanavond mensen. Tot de volgende keer.

Monday, 14th  of February.

10:15:43 Joepie! Nog twee weekjes en dan is het dag meneer Heijmans. 'Eat Pray Love': here I come!

Eerste etappe naar Rome is al geboekt.

10:22:37 @JongRK Het zijn meer hindoes daar in India. Daar kun je alle kanten mee op.

10:23:14 Iemand nog goede eettips in Rome? Ben er over een week of drie voor 't eerst.

10:30:08 @JongRK Denk dat ze buitenlandse backpackers zeker niet zullen willen bekeren.

10:40:49 Wel grappig eigenlijk. Een rooms meisje gaat naar Rome, haha!

20:40:15 Na m'n werk eetafspraak gehad met neef Robert In den Zevenden Hemel ('s Bosch). Laatste

details Eat Pray love-reis besproken. 1/2

20:41:54 Robert is een ervaren backpacker en bewaakt alles vanaf het thuisfront. Zin in! Iedereen dank

alvast voor de Romeinse eettips! 2/2

20:42:48 Ben moe, duik vroeg het bed in. Dag iedereen.

Tuesday, 15th  of February.

11:21:39 Vriendin stuurt shot van m'n nieuwe aanwinst in pashokje. Jurkje geshopt in Nijmegen. Eerste

foto op Twitter! http://twitpic.com/4027mk

17:38:08 Schnitzel, gebakken aardappeltjes, salade en nog wat na, 's even kijken, ja, yoghurt met een

banaantje.

17:49:00 @JongRK Ha ha, lekker makkelijk en toch gezond. Ben heel goed in salades. Deze is rijk

gevuld met avocado, eikenbladsla en bleekselderie.

18:25:19 @NynkeSirene Getsie ja, dat ken ik van de nasmaak. Bezondig me af en toe ook wel aan zo'n

heftugh patatje.

18:32:05 @frankgbosman vraagt of er ook een 'roomsmannetje' is, haha. Dat ga ik lekker niet
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verklappen. Wat is een 'cultuurtheoloog'?

18:35:51 @NynkeSirene Ha ha. Mijn nieuwse aanwinst heeft ook wel iets Schots: 

http://twitpic.com/4027mk Maar wat wil je ook voor een rooms meisje.

18:39:12 @FatherRoderick Goh, wat leuk, een pastoor die een programma maakt over hobbits. Ik ben

ook al helemaal in de ban van de ring.

18:45:16 @MariamneBaruch Wat leuk van die reis van uw dochter! Ik vertrek binnenkort ook voor een

maand of vier in voetspoor Eat Pray Love.

19:09:53 @henkvhamersveld Hmm, mag een priesterstudent zomaar bij een jong rooms meisje gaan

eten?

19:11:53 @frankgbosman Helder. Denk dat ik de komende tijd heel veel religie in de cultuur ga

tegenkomen in Rome, India en Indonesië.

19:17:30 @anjaa Zijn dat niet allemaal ouwe mensen daar in Lourdes? Lijkt me wel heel errugh suf.

19:43:15 @anjaa Wat is er dan duur aan zo'n Lourdesreis?

19:59:03 @anjaa Da's niet niks nee. Maar dan wil jij niet weten wat ik voor mijn vier maanden Eat Pray

Love kwijt ben.

20:00:59 @RuudVerheggen Ben er nog nooit geweest. Op de KRO en zo zie je alleen maar zielige zieke

ouwe mensen. Wat doen die vrijwillgers?

Wednesday, 16th  of February.

08:28:32 @henkvhamersveld Ga zeker kijken op jonglourdes.nl. Dat etentje hou je nog tegoed.

08:31:00 @RuudVerheggen Wist ik niet van dat vrijwilligerswerk in Lourdes! Lijkt me wel wat voor als ik

terugkom van mijn reis. Is dat gratis?

08:32:59 @Berniemobiel Pastoor @RuudVerheggen wees me ook al op dat vrijwilligerswerk in Lourdes.

Denk er zeker over na!

08:42:38 Heerlijk, zo'n ochtendje vrij om de boel eens goed onderhanden te nemen. De keuken lijkt wel

slachtveld!

08:45:13 Tot mijn schande ontdek ik dat @MariskadeHaas me een leuke DM (zo heet dat toch?) stuurde

op 8 februari. Weer wat geleerd over Twitter!

08:47:09 Ben toch wel vereerd @MariskadeHaas als eerste volger en ook als eerste 'DM'er' te hebben.

Waar heb ik dat allemaal aan te danken?

09:49:57 @PastorRoderick Ik vind u anders best wel fotogeniek!

17:36:51 Vandaag penne a l'arrabiata, mozzarella en tomaatjes met basilicum, overgoten met extra

vergine olie om alvast in Romeinse sfeer te komen.

19:06:33 En om nóg meer in Romeinse sfeer te komen, nu op de bank met boekjes Pelgrim in Rome en

Pelgrim in Gebed, ooit van een pastoor gekregen.

19:40:05 @AadvanTongeren Heb laatst Kleuren van Rome van Rosita Steenbeek gekocht met leuke

verhaaltjes over Rome. Was het eerste dat ik van d'r las.

19:43:05 @FranciscusB Kreeg die boekjes van een pastoor, ik meen uit Bergen op Zoom, die in 2000 in

Rome werkte of zoiets.

19:50:50 @AadvanTongeren Ik kan ook niet wachten om erheen te gaan. Hopelijk niet gevaarlijk voor

een backpackend meisje.

page 9 / 19

http://twitpic.com/4027mk


roomsmeisje's Tweetbook

17-February-2011

Thursday, 17th  of February.

11:37:47 @MariskadeHaas Ook toevallig! Met @frankgbosman heb ik laatst getweet! Wat is zo

spannend aan dat stuk? Zie niet welk punt hij wil maken.

12:58:13 @frankgbosman Uh, ben maar eenvoudig katholiek meisje, maar de kerk veroordeelt toch

zowel abortus als euthanasie? Sjoemelt u niet?

13:16:30 @frankgbosman Gaat me veel te ver. Volgens mij probeert u toch abortus onder bepaalde

omstandigheden goed te praten (dank @Katholiek)

13:40:35 Zeg je wat in een discussie, krijg je in de mentions reacties van onbekende mensen!

@PetervanZoest: wat heeft u tegen @MariskadeHaas?

13:56:28 Wat is dit nu? Zeg je dat je tegen abortus bent, beginnen mensen ineens rare dingen over je te

roepen! Wat moet ik daarmee?!

14:33:21 Ontdek vandaag dat er op Twitter ook onuitstaanbare mensen te vinden zijn, zoals

@PetervanZoest. Voor het eerst de blockfunctie gebruikt.

14:34:29 @AadvanTongeren Al doende leert men. Je kunt niet met iedereen vriendjes zijn. Dat had ik in

mijn jonge leventje al geleerd.

14:37:55 @arnoudvanhulst Van knuffelen heb ik anders niets gemerkt bij die @PetervanZoest. Is ook

veel te oud om met jonge meisjes te tweeten, ha ha.

16:11:57 @AiramIngrid Ben misschien wat simpel, maar als je het leven niet van begin tot einde

verdedigt, kun je je geen katholiek noemen.

17:37:22 @Montymark Ik heb nooit iets van @PetervanZoest gezien en kan daar dus niet over oordelen.

Zie de dingen liever positief.

17:40:11 Best veel mensen hebben gereageerd op mijn tweets over abortus. Wist niet dat dit hier zoveel

losmaakt. In de media hoor je er nooit over.

18:29:14 @MariskadeHaas Had ik maar zulk mooi blond haar als jij! Een troost heb ik wel: ben 6 cm.

groter!! Gaat het hier altijd zo fel over abortus?

18:32:52 Raar idee morgen over een week laatste werkdag. Paar dagen later naar Rome. Twijfel nu. Zou

ik het allemaal aan kunnen? Is het geen vlucht?

18:40:16 @Katholiek Een maand of vier alleen op pad is niet niks, al ben je nog zo goed voorbereid. En

bovendien: u weet niet wat er in me omgaat ...

20:13:59 @Ipjosseweijer Reis Elizabeth uit Eat Pray Love drie maanden na om erachter te komen wie ik

nu eigenlijk ben. Zware tijd sinds dood ouders.

20:21:17 Dongel gaat eruit. Dit rooms meisje duikt eens vroeg onder de wol. Dag iedereen.

Friday, 18th  of February.

10:57:48 @Ipjosseweijer Sorry voor de verlate reactie (ben niet continu online). Ik hou iedereen via

tweets op de hoogte van mijn reiservaringen.

10:58:38 @RonaldM01 Een goede nachtrust doet soms wonderen. Tralala!

11:01:05 @RonaldM01 Elizabeth Gilbert is m'n favoriete auteur! Over een dikke week ga ik 'met haar' op

avontuur in Rome!

11:22:56 @RonaldM01 Werk afronden. Volgende week overdracht. Kan zo af en toe maar online. Gaat

weer wat beter (gelukkig).

14:44:25 Weet iemand of ik met mijn oude Nokia 2600 in zowel Italië, India en Indonesië kan bellen? Zit

bij de KPN.
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14:59:37 Iedereen bedankt voor de beltips. En oh ja, ik heb een abo bij KPN.

15:05:25 @AadvanTongeren Ik vertrek 1 maart vanaf Eindhoven Airport naar Ciampino! Spannend!

15:08:31 @Katholiek Dank voor de info! Zeker werkzaam in de telefoonbusiness, haha. Gaat dus lukken

met mijn oude toestelletje!

15:19:09 @isidorusweb Heb de huur van m'n appartementje per 1 maart opgezegd. De weinige spulletjes

die ik heb, worden volgende week opgeslagen.

15:19:44 @Katholiek Kom er wel uit met de info die ik kreeg van iedereen. Bedankt!

17:51:44 @logosTo Ik kan bij tante Eva in Nijmegen intrekken als ik terug kom. Ik woonde al een paar

jaar bij haar nadat mijn ouders verongelukten.

18:22:25 Aan de slag met de verhuisdozen. Gelukkig heb ik maar weinig spulletjes. Morgen helpt mijn

neef en een vriend verhuizen naar tante Eva.

18:38:38 @henkvhamersveld Kijk 's even goed naar mijn laatste berichtje?

18:40:22 @anjaa Wintersport? Egypte? Of gewoon Rundumhause?

18:42:29 @MariskadeHaas Deze conclusie uit het onderzoek kan ik alleen maar onderschrijven:

"Vrouwelijk geklets is niets meer dan een fabeltje."

19:02:48 @RuudVerheggen Bedankt! Ga'k zeker doen. Ik hou jullie op de hoogte van mijn avonturen.

19:05:09 @henkvhamersveld Kan bij haar blijven als ik wil. Hangt er helemaal vanaf, wat er onderweg

met me gebeurt wat ik daarna ga doen. Open einde.

19:20:39 @henkvhamersveld Wat kan er nu nog fout gaan, haha!!

20:22:33 @henkvhamersveld Mooie wens. Hoop ik ook! De verhuisdozen zijn al bijna ingepakt. Leeg hier

nu. Morgen is alles in Nijmegen. Bye Oss!

Saturday, 19th  of February.

11:19:44 Verhuiswagen vol, appartement leeg! Sluit weer episode in leventje af. Als nomade naar

Nijmegen! Gevoel van vrijheid en ruimte!

17:15:52 Tante Eva heeft Chinees laten aanrukken. Alle spulletjes hebben plekje op zolderkamer! Oh, ik

mag geen 'tante' meer zeggen. Ja tante, haha.

20:12:01 Hier aan het logeren in Nijmegen voelt het al net alsof ik aan m'n wereldreis begonnen ben. Nog

een weekje en het is zover!

20:13:25 Offline voor vanavond. Bijkomen van de verhuizing en op de bank hangen met Eva. Dag

iedereen!

Sunday, 20th  of February.

09:58:57 Ohw! Helemaal dizzy van het dromen. In kleur nog wel! Is zeker door wat er aan zit te komen. 1

maart vlucht naar Rome! Douchen!

13:02:44 Checklist afgewerkt, alles past precies in m'n nieuwe Haglöfs Matrix 60. Nu eens even een

uurtje de pas erin om te kijken hoe dat loopt.

14:31:09 Helemaal verkleumd terug van oefentocht. Wat is het koud!! Maar m'n rugzak loopt lekker, zelfs

met 13,5 kilo. Van de week nog een paar keer.

14:48:25 @arnoudvanhulst Ha ha! Ja, te voet van de departures terminal op Ciampino Airport naar het

busstation en van Termini naar Chianti Hostel.

page 11 / 19



roomsmeisje's Tweetbook

20-February-2011

15:21:31 @PaulAbspoel Ja, een pelgrimstocht naar mezelf. Elizabeth van Eat Pray Love drie maanden

achterna, te beginnen in Rome. Lekker eten daar.

15:23:42 @EricMasseus Die WJD zijn veel te massaal! Vertrek 1 maart naar Rome voor 1e etappe Eat

Pray Love. Lekker individualistisch mezelf zoeken.

17:33:35 @PaulAbspoel Ik hou een dagboek bij op mijn Eee Pc'tje, maak veel foto's en probeer iedere

dag mijn volgers op Twitter bij te praten.

17:35:26 @PaulAbspoel Als het goed is, eindigt de reis in Indonesië. Misschien ontmoet ik daar ook wel

mijn grote liefde, haha.

18:25:46 @PaulAbspoel Goeie tips! Reis is voor mij ook stukje therapie om het verlies van mijn ouders te

verwerken. Dat heeft er nogal ingehakt. 1/2

18:28:46 Is soort ontdekkingstocht naar mezelf. Aarzel dan ook om naar buiten te treden met een weblog.

Moet alles innerlijk kunnen verwerken. 2/2

18:39:59 @PaulAbspoel Gaat er mij om snel ruw materiaal te verwerken. Een weblog moet al gauw

netjes zijn. Vergt teveel tijd. Tweeten is sneller.

19:05:34 @PaulAbspoel Moet natuurlijk wel aan 'Eat Pray Love' toekomen, haha. Dat van die Dropbox is

wel handig trouwens. Heb al opslagaccountje.

20:01:12 Rooms meisje trekt de dongel eruit en gaat de hele avond zappen op de tv. Dag mensen!

Monday, 21st  of February.

10:38:12 Cheffin meldt dat morgen mijn opvolgster komt om in te werken. Moet in paar daagjes gepiept

zijn. Vrijdag neem ik afscheid met etentje.

11:29:46 @frankgbosman Leuk dat je dit vraagt. Misschien ga ik wel theologie studeren. Met mijn gym

heb ik in ieder geval een goede basis.

12:32:42 @henkvhamersveld Hoe lang doe je eigenlijk over zo'n theologiestudie? En wat kan ik er later

mee?

12:49:46 @henkvhamersveld Dan ben ik een jaar of 26 als ik afstudeer! Kom je dan nog wel aan de bak?

13:24:38 @vivideo @anton_de_wit Ik kan als gymklant met een 9 voor Latijn op mijn eindlijst bevestigen

dat het mv. van Prius 'Prii' is!

13:27:10 @Taquoriaannl @InspiratieMag Ben weliswaar 'katholiek in hart en nieren' (zie profiel) maar

niet verkiesbaar, haha.

18:38:08 Vanmiddag laatste gesprek gehad met therapeut voor vertrek naar Rome. Is redelijk tevreden

over me. Minder depressief gelukkig.

18:40:01 Aan het eind van de middag een oefentochtje met 13 kilo rugzak gemaakt. Ik blijk toch een

betere conditie te hebben dan ik dacht.

20:20:51 Lieve mensen, ik krijg zulke leuke reacties via mail en dm op mijn reisplannen. Nooit gedacht

toen ik 2 weken geleden met Twitter begon!

Tuesday, 22nd  of February.

10:50:06 Dagje opvolgster aan het inwerken. Leuk meisje. Begint officieel 1 maart. Dan zit ik in het

vliegtuig!!

13:38:45 Middagpauze gehad in heerlijk zonnetje! Hopelijk is het volgende week in Rome ook zo lekker

zonnig. Krijgen melkflessenbenen ook kleurtje.
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13:44:55 @AiramIngrid Had ik je al verteld dat ik van verschillende kanten aanbiedingen heb gehad om

mijn reisverslag uit te geven?

13:47:58 @AiramIngrid Een christelijke organisatie wilde me zelfs interviewen voor mijn vertrek naar

Rome, maar dat vond mijn therapeut niet goed.

13:59:30 @AiramIngrid Leuk dat je dat zegt. Dat heb ik nu al van meer mensen gehoord. Hoop echt dat

ik van die rottige depressies af kom!

14:05:11 Opvolgster uitgezwaaid. Pikt 't goed op allemaal. Kan de administratie met gerust hart aan d'r

overlaten. Morgen afscheidsetentje collega's.

16:58:00 Vlug vlug, kon wat vroeger naar huis. Voor het eten nog een uurtje oefenen met rugzaklopen.

Tot nu toe geen problemen ontdekt.

17:00:13 Hmm. Kun je zo'n Zwitsers zakmes in je handbagage meenemen, of neemt de douane dat dan

in beslag?

17:04:20 @Taquoriaannl @MariamneBaruch Ha ha. Net op tijd. Dat multifunctionele mes moet dus in de

rugzak!

17:54:15 Iedereen bedankt voor de reistips! Vooral die van @anjaa komt goed van pas. Ging weer lekker

met de rugzak. Dat moet in Rome prima gaan!

17:56:34 Aan tafel! Toch wel lekker als je zelf niet hoeft te koken, haha. Eva legt me mijn laatste dagen

hier in Nederland helemaal in de watten.

18:36:59 Voel me net een klein kind: nog zeven nachtjes slapen. Ben er al helemaal klaar voor. Rome,

here I come!

18:43:00 Nu nog bedenken wat ik morgen aantrek voor het afscheidsetentje in Den Bosch. Iets casuals

maar. Superstrakke Indian Rose jeans met truitje.

18:43:31 @AadvanTongeren Bent u vaak in Rome geweest?

18:49:08 @ElsbethGruteke Boeiend profiel heeft u: historica, radiopresentatrice en theologiestudente.

Zou ik ook wel willen.

19:18:20 @Beautiful_Blues Schrik van dat enge plaatje bovenin uw weblog, ieks.

19:20:17 @AadvanTongeren Lijkt me keigaaf zoiets. Misschien kom ik ook nog iemand tegen die er

woont. Dat zijn de beste gidsen!

19:28:06 @ElsbethGruteke Zo is het maar net. Met m'n Latijn en Grieks zit het in ieder geval goed (9 en

8). Dat scheelt.

19:36:02 @Beautiful_Blues Och ja, dat is waar ook. We hadden een kunstminnende geschiedenisleraar

die wegliep met Caravaggio. Ongelovige Thomas dus.

19:58:19 @Beautiful_Blues In Rome kun je Caravaggio in ieder geval niet mislopen, zo heb ik al gemerkt

bij het voorbereiden van mijn reis, haha.

20:05:58 @anjaa Super. Iemand wees me ook op San Egidio in Trastevere. Die hebben speciale

vieringen in een oude kerk daar.

20:09:23 Ha ha, zie ik in de mentions dat ze me 26 maart bij een tweetup in Utrecht willen hebben. Sta

dan op het punt van Rome naar India te reizen.

20:21:59 @isidorusweb Kijk maar in m'n tweets.

20:22:37 Dag mensen, de dongel gaat eruit. Zaptime!

Wednesday, 23rd  of February.

10:44:05 @Beautiful_Blues Toen mijn klas naar Rome ging, kon ik niet mee vanwege een rare infectie.
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Over kunst hoorde ik achteraf ook niet veel.

10:44:52 @anjaa @RuudVerheggen San Egidio wordt het!

10:46:15 Straks afscheidsetentje met de hele afdeling. Ze houden geheim in welk restaurant!

11:49:04 @henkvhamersveld Leuk. Ben benieuwd naar dat San Egidio.

12:59:12 @Ipjosseweijer Gaat wel lukken. Heb in ieder geval pillen bij me voor als ik helemaal in de put

zit, wat niet te hopen is daar in Rome.

14:21:23 @logosTo Bedankt. Ik hoop alleen die Remeronpillen niet nodig te hebben in Rome.

14:25:47 @apppppppppppi @motheresia Reisverzekering in prima geregeld. Heb de boekjes Pelgrim in

gebed en Pelgrim in Rome bij me. Lekker klein.

14:27:07 @NynkeSirene Al ik het koud heb, gaat een Jägermeister er wel in. Maar niet ijs- en ijskoud

natuurlijk.

16:11:38 Zo dadelijk met de afdeling Den Bosch in voor afscheidsetentje. Eerst wat drinken. Ik mag niet

weten waar we heen gaan!

21:07:33 Pfff. Met rood hoofd van de opwinding terug in Nijmegen. Leuk afscheidsetentje. Bos bloemen

gehad en boek Toewijding van Elizabeth Gilbert.

21:08:30 Nog maar twee daagjes werken. Dag iedereen. Tot morgen!

Thursday, 24th  of February.

09:46:53 Nog wat nagepraat met collegaatjes over gezellig etentje gisteren in Den Bosch bij Het Groote

Genoegen.

10:01:43 @instantypo Wat een vreemd verhaal stuurt u me toe?!

10:25:12 @instantypo Inderdaad dat tweede en ik snap het ook niet zo goed. Verder alles redelijk ok. Met

dit weer zit het alleen niet mee.

11:29:09 @instantypo Zo goed?

14:24:36 Ohw! Weer een uitgever die mijn reisverhaal wil hebben.

17:40:08 Afgesproken met drie vriendinnen: morgenavond stappen als afscheid. We gaan de Nijmeegse

binnenstad eens flink onveilig maken!

18:46:07 Begin zo dadelijk aan Toewijding van Elisabeth Gilbert. Is net als Eat Pray Love autobiografisch.

Benieuwd!

18:48:12 @NynkeSirene Bleven die depressies van mij maar beperkt tot de winter.

18:53:21 @NynkeSirene Lief. Kwam je er maar zo makkelijk vanaf. Moet misschien weer aan de pillen

om het niet uit de hand te laten lopen.

18:59:27 @NynkeSirene Domper. Dacht zonder die rommel naar Rome te kunnen afreizen, maar zie de

bui nu al hangen. Wil er niet van afhankelijk zijn.

Friday, 25th  of February.

10:31:13 Emotioneel, zo'n laatste werkdag. Zit al een traantje weg te pinken. Zonder pilletje zou ik er niet

doorheen komen. Mag straks eerder weg.

10:51:59 @Jezusroept @RuudVerheggen Met jullie steun, lieve mensen hier op Twitter, een nieuwe

familie haast, ga ik me er doorheen slaan!

11:58:20 @Katholiek Lief. Krijg zulke leuke reacties. Ik heb er echt veel steun aan.
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12:01:12 Vreemd om je bureautje helemaal opgeruimd achter je te laten, wetend dat je er nooit meer

achter zult zitten. Ben wel beetje verdrietig nu.

13:52:08 Begin me daar ineens een potje te janken op de bank bij Eva, terwijl ik helemaal niet

sentimenteel ben. Stop met zeuren! Ga lekker badderen.

13:55:00 En bedankt iedereen. Zie weer 'n hoop goede wensen langskomen. Krijg er een warm hart van.

Nu ook echt een heerlijk warm bad!!

15:03:16 Fijn gebadderd met achterstallig onderhoud (meiden!). Knap je van op. Ga voor zwart setje met

lievelingsjurkje en Blink pumps.

15:32:26 Helemaal opgetut wachten op vriendinnen. Borrelen, hapje eten en dan helemaal losss! Vier

dametjes gaan Nijmegen onveilig maken.

15:36:40 Dongel eruit! Genoeg voor vandaag mensen. Tot morgen (ergens laat in de middag of zo,

haha).

Saturday, 26th  of February.

13:06:42 Diep in de nacht gekletst na stappen. Melody sliep bij mij. Svenja en Kim in logeerkamer. Net

als vroeger met 4tjes gebadderd. Nu brunch!!

13:35:42 Niemand kan beter zachtgekookte eitjes maken als Eva! Lekker met geroosterd brood. Nu

gezellig aan de koffie. Zo dadelijk nog wat shoppen.

17:33:27 Terug van shoppen. Heb een extra memorystickje van Sandisk gekocht voor de hele berg foto's

die ik de komende drie maanden ga maken.

17:52:19 @PaulAbspoel Ben allang gestopt met actief zoeken van 'de ware'. Geloof diep in m'n hart dat

God die voor me zoekt. Daar vertrouw ik op.

17:58:32 Als het nog langer zulk somber weer blijft, zit ik zo opnieuw in de put. De weersverwachting voor

Rome ziet er in ieder geval gunstig uit.

18:00:59 @PaulAbspoel Wie weet valt in Rome een knappe Italiaan voor me.

18:03:13 @PaulAbspoel Dinsdag vlieg ik om 16.30 van Eindhoven Airport naar Ciampino. Vandaar met

de bus naar Termini. Vlakbij is het hostel.

18:07:03 @EricMasseus Nou, geef mij de zon maar! Die zal ik trouwens in India en Indonesië in

overvloed krijgen.

18:12:43 @PaulAbspoel @AndreVanDongen Woensdagavond zal ik per tweets verslag doen van mijn

eerste dag in Rome.

18:20:21 @FranciscusB Ik neem jullie allemaal mee in mijn hart. Zulke leuke contacten hier. Het lijkt wel

of ik er familie bij heb gekregen.

18:35:16 Ik heb ergens gelezen dat de paus iedere woensdag een toespraak houdt waar je bij kunt zijn.

Weet iemand hoe je dat kunt regelen?

18:52:38 @MissKitty82 Ik krijg net van @arnoudvanhulst door dat je kaarten moet bestellen. Maar dat

moet dan 3 weken van tevoren.

19:01:24 @anjaa Geweldig! Maar dan ga ik die audiëntie woensdag dus niet redden. Als ik naar het

Vaticaan ga, loop ik wel langs die 'Prefettura'.

19:06:43 @anjaa Ja, ik ben er tot eind maart. Ze hebben me verteld dat ik dan nog niet uitgekeken ben.

19:32:18 @MissKitty82 Jawel. Ben vier weken in Rome. En volgens @anjaa moet het dan zeker lukken

om een keer aan de voeten van de paus te zitten.
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Sunday, 27th  of February.

11:02:41 Ohw, alweer die regen en het waait ook nog. Duik weer onder de wol.

12:01:08 Gedouched en aan de koffie. Braaf maar weer pil ingenomen om het allemaal aan te kunnen.

Wanneer kom ik nou eens van die troep af?

13:05:19 @henkvhamersveld Niet iets om vrolijk van te worden: met dit rotweer binnen zitten met leeg

gevoel, spanning en angst tegelijk. Snap je dat?

13:48:47 Boek Toewijding haalt het niet bij Eat Pray Love. Wat een afknapper. Gebeurt er vandaag

eigenlijk nog wel iets leuks?

14:23:01 @RuudVerheggen Daar kan ik me iets bij voorstellen zeg! Maar gelukkig zit dat bij u niet 'tussen

de oren', zo te merken. Bij mij helaas wel.

14:25:00 @henkvhamersveld Het is moeilijk uit te leggen wat depressiviteit nu eigenlijk met je doet.

Hopen op een wonder is een mooie gedachte.

14:28:25 @RuudVerheggen Dat hebt u precies goed geformuleerd! Is ook een soort niemandsland. Dank

voor uw gebed. Zal het zeker nodig hebben!

17:41:34 Geloof dat ik Antonie Kamerling nu steeds beter begin te begrijpen.

17:58:57 @PaulAbspoel @arnoudvanhulst Moest 't even kwijt. Sorry.

18:20:43 @PaulAbspoel Sympathiek gebaar. Ik wil ook niet iedereen hier lastig vallen met gezeur over

depressiviteit en zo.

18:25:28 @PaulAbspoel Die indruk kreeg ik al, haha!

19:26:13 @MissKitty82 Heb het na zijn dood daarover vaak gehad met therapeut. Is eigenlijk al

'uitgepraat'. Soms moet ik er nog wel aan denken.

19:43:33 @MissKitty82 Morgen kan het allemaal zomaar weer anders zijn. Ben van die kant ook wel

weer laconiek.

Monday, 28th  of February.

10:47:13 Whoo! Heerlijk lang geslapen. Vandaag lekker dagje luieren. Morgen is het zover!

11:05:46 @NynkeSirene Nee, dan mijn laatste aanwinst: http://twitpic.com/4027mk.

11:23:33 @MissKitty82 Heb wel 12 uur geslapen en enorm gedroomd. Ben 'r nog duizelig van.

12:56:03 Zo, en nu is m'n rugzak dus helemaal klaar. Lief klein Eee Pc'tje gaat tussen de handdoeken.

Uurtje oefenen met backpacken.

13:50:05 Ben weer terug van laatste oefentochtje met rugzak. Gaat prima! Vanavond met neef Robert

alles nog eens goed doornemen!

15:23:34 @MariskadeHaas M'n tante gaat voor mij stemmen als ik woensdag in Rome zit. En ik ga niet

verklappen wat, haha.

16:48:45 Dankzij de volgtip van @MariskadeHaas heb ik er in 1 uur tijd maar liefst 15 volgers bij!!

16:56:56 RT @MariskadeHaas: Veel nieuwe followers voor @roomsmeisje. Terecht! Wie wil niet haar

wereldreis op zoek naar haarzelf volgen op Twitte ...

17:24:46 Begin nu echt opgewonden te raken over mijn vertrek naar Rome morgen en alle aandacht die

ik hier krijg op Twitter!

17:29:34 @MariamneBaruch Zeg ik liever niet. Wil geen tv-ploegen achter me aan. Blijf maand in Rome.

Dan maand India en dan weer maand indonesië.
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17:36:55 Neef Robert komt afscheid nemen straks. Steun en toeverlaat thuisfront. Heb lijstje inlog en

pw's gemaakt van accounts, voor alle zekerheid.

17:57:20 @PaulAbspoel Het Twitterthuisfront krijgt morgenavond meteen een bericht als ik in het hostel

in Rome online ben!

18:25:51 @ElsbethGruteke @frankgbosman @FranciscusB Ik zal een kaars voor jullie aansteken in de

Sint-Pieter!

19:14:05 Lieve mensen, allemaal bedankt voor de goede wensen. En die kaars gaat voor iedereen hier

aan!

20:04:38 @Ipjosseweijer Dat verklap ik niet. Ben bang dat ik dan achtervolgd wordt door mensen van

kranten, radio en tv.

20:13:48 Lieve mensen: ik ga offline op dit afscheidsavondje. Morgen is het de Grote Dag!

page 17 / 19



roomsmeisje's Tweetbook

28-February-2011

March

Tuesday, 1st  of March.

11:31:07 Het is zover! Eerst met m'n tante Eva lekker uitgebreid lunchen in de binnenstad en dan op naar

Eindhoven Airport! Meld me weer vanuit Rome!

19:03:10 BELANGRIJK! Rianne vloog niet naar Rome. Ze is een fictief personage dat de hoofdrol speelt

in een uniek experiment: twitterfaction. 1/9

19:03:23 Een geraffineerde mengeling van feiten en fictie, bedoeld om aan te tonen hoe gemakkelijk het

is om tweeps om de tuin te leiden. 2/9

19:03:56 Doelwit: de katholieke twittergemeenschap. Rianne's 1e tweet was gericht aan de

spraakmakende @MariskadeHaas: http://twitpic.com/452vg0 3/9

19:04:25 Zoals blijkt uit haar reactie was zij de eerste die in de val liep: http://twitpic.com/452w5y 4/9

19:05:10 Zij onderhield nauwe contacten met Rianne via dm en mail en riep op haar te volgen: 

http://twitpic.com/452wif 5/9

19:05:44 Velen volgden. Niemand checkte blijkbaar of Rianne wel echt bestond. Haar avatar is een

nieuwsfoto is uit een buitenlandse krant. 6/9

19:06:21 Rianne won snel vertrouwen. Zij kreeg niet enkel reacties in tweets, maar ook tal van soms zeer

persoonlijke dm’s en mails. 7/9

19:06:53 Reageren kan via roomsmeisje@hotmail.com. 8/9

19:07:20 De identiteit van de initiatiefnemer van dit experiment wordt vooralsnog niet prijsgegeven. 9/9

Friday, 4th  of March.

13:55:30 Lieve mensen. Ik mag van @PetervanZoest onthullen dat hij mij in het leven heeft geroepen

voor het experiment met ‘twitterfaction’. 1/6

13:55:50 Ben blij dat hij me niet bij Ostia de zee in liet lopen omdat ik mijn verdriet over verongelukte

ouders niet kon verwerken. 2/6

13:56:17 Dat zou ethisch onverantwoord zijn geweest tegenover al degenen die mij een warm hart

toedroegen. 3/6

13:56:41 Mocht alsnog naar Rome vliegen en heb het hier heel erg naar mijn zin. Zondag ga ik naar de

H. Mis in de Friezenkerk! 4/6

13:57:17 Aansluitend naar het Angelus met paus Benedictus XVI op het Sint-Pietersplein. Kan ik de

Heilige Vader in levenden lijve zien! 5/6

13:57:42 Dag lieve mensen. Ik zal aan jullie denken op mijn verdere avonturen! Kusje voor

@MariskadeHaas! 6/6

page 18 / 19

http://twitpic.com/452vg0
http://twitpic.com/452w5y
http://twitpic.com/452wif


roomsmeisje's Tweetbook

4-March-2011

roomsmeisje's twitter book.

Created from tweetbook.in

http://tweetbook.in

