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JUTTERS
Volgens Wikipedia zijn strandjutters
mensen die op het strand zoeken naar
aangespoelde spullen. Vaak zijn het
voorwerpen die van een schip overboord
zijn geslagen of die afkomstig zijn van
een schip dat vergaan is.
Van 1989 tot en met 1994 werkte Ruud
bij Stichting Pension Zeezicht. Een
initiatief van Stichting Zwerfkinderen
Nederland. De aanpak van Zeezicht
verschilde van de reguliere hulpverlening
door haar pragmatische aanpak. Pension
Zeezicht bood als bed, bad brood
voorziening ook werk en scholing aan de
ongeveer 45 jongeren. Dit deden we o.a.
met ons keukenproject. Ruud ging verder
en benaderde ook bedrijven om ze aan
de slag te krijgen bij een echt bedrijf. Zijn
broer Rinus was een van de eersten die
hieraan meewerkte. Er ging een zeezicht
jongere aan de slag als opperaar en
vervoerder. Tot de jongen een dag zoek
was met het busje. Een dag later dook de
jongen weer op en bleek hij bij zijn
moeder op bezoek te zijn geweest die hij
sinds zijn 8e niet meer had gezien of
gesproken. Er was meer aan de hand
dan alleen werkloosheid. Vanaf 21 maart
1993 tot en met november 2016
organiseerde Ruud werk vanuit de
stichting Het Juttersdok. Zo beheerde de
stichting op een gegeven moment 6
kringloopwinkels. Juttersdok was meer
dan een stichting die werk bood. Zij heeft
op verschillende manieren aandacht
gevraagd voor de problematiek van dak
en thuisloze jongeren. Met resultaat.

Ogen zijn wonderlijke organen. Ze zien niet alleen. Ze praten ook voor zij die goed luisteren.

Er ontstonden meer mogelijkheden en er
was meer aandacht vanuit de gemeente
Amsterdam, voor een zogenaamde
sluitende aanpak met aandacht voor
wonen, sociale omgeving, financiën, en
gezondheid. De naam Juttersdok droeg
ertoe bij dat de jongeren zich
verantwoordelijk voelden voor het
Juttersdok. We waren samen Jutters.
Juttersdok was de veilige haven van waaruit
wij, de Jutters, de stad zouden Jutten, op
zoek naar bruikbare goederen en werk. Een
Jutter heeft een positief imago. Stoere bink,
verweerd gezicht, geeft niet op en is nuttig
voor iedereen. Hij houdt de stranden

schoon en in ons geval de stad. De Jutters
doen het samen, ook met de mensen die
ons bellen en waar wij de goederen weer
aan doorverkopen. Zo is er opeens een hele
familie van Jutters die samen werken aan
een mooiere, schonere, sociale en
werkende omgeving. De Jutter, de
stadsjutter, werd steeds meer ook een
rebelse naam, doordat Het Juttersdok ook
op kwam binnen allerlei netwerken voor de
doelgroep dak en thuisloze jongeren.
Dakloos kan een gevolg zijn van het
thuisloze gevoel en om dat te doorbreken
moeten we wel samen jutten.

Wat wij het liefste doen?

OPRUIMEN!
020-6892899

Het Kringloopblad brengt Haarlemmers
nieuws over jongeren, maatschappij, werk,
natuur en milieu. Kringloop biedt veel werk en
maatschappelijke ondersteuning aan jongeren.
Het kringloopblad is een inititief van Werk In
Opdracht BV omdat zij veel samenwerkt met
Kringloopbedrijven als het gaat om het
leegruimen van woningen en bedrijfspanden,
maar ook voor het bieden van werktrajecten
aan jongeren.

DE KLUS

Die stond nu midden in haar
woonkamer. De doorgang naar de
keuken langs de kast was te krap.
Zowel koelkast als gasfornuis konden
er niet door. De boekenkast moest
weer leeg en op zoek naar een nieuwe
bestemming. De slaapkamer stond vol
met verhuisdozen en een nog niet in
elkaar gezet bed. Bed in elkaar, dozen
opgestapeld, boeken uit kast in doos
en kast verplaatst naar de slaapkamer.
'Nee!' zegt mevrouw stellig; 'Ik vind het
niks.' In gesprek met mevrouw over
de ontstane situatie. Zij was niet
tevreden en wij moesten het oplossen.
Wij hadden even geen oplossing. Tot
ons geluk, twee dagen later worden
wij gebeld door iemand van de
wooncorporatie. Zij waren met
mevrouw in gesprek die weigerde te
tekenen voor de nieuwe woning. Of wij
alstublieft alles weer wilden
terugzetten. De woningcorporatie ging
akkoord met de kosten. Een week later
was alles weer teruggezet en mevrouw
was weer blij., ook dat er tevens gratis
lamellen waren geplaatst, zodat in de
middag het niet zo heet werd in de
woonkamer. Alleen vond ze het wel
jammer dat ze nu nog steeds geen
ochtendzonnetje had.

Werk in opdracht BV is het bedrijf van
Ruud waar hij sinds 1996 werk biedt
aan o.a. Jutters. Werk In Opdracht
ruimt op in samenwerking met lokale
kringloopbedrijven. In deze uitgave
een verhaal over het verhuizen van
een aantal boekenkasten met inhoud
en wat er dan allemaal zo ongeveer
fout kan gaan.
Het leek een simpele klus. Maar het
liep toch even anders.
Mevrouw belde of wij een aantal
boekenkasten met inhoud konden
verplaatsen in dezelfde flat naar een
andere etage. Ze ging van de
middagzon naar de ochtendzon. Dat
vond ze zo’n fijn idee. Zij wilde de
boekenkast precies op de nieuwe plek
als bij de oude situatie. Dat kon niet,
bleek, want het nieuwe appartement
zat aan de andere kant van de flat. Als
een spiegel stond de keuken waar in
het oude appartement de kasten met
boeken hadden gestaan. En in de hoek
van de nieuwe situatie stond een cv.
Mevrouw vond dat de kast toch in de
woonkamer moest staan. Dus dat werd
een soort van wand tussen de keuken
en de woonkamer. Ongeveer een halve
dag later leverde wij de klus op aan de
mevrouw die het prachtig vond. Een
dag later belde mevrouw over haar
gasfornuis en haar koelkast of wij die
dan toch niet ook wilde verplaatsen.
Verantwoordelijke uitgever: Werk In Opdracht BV, Schotlandstraat 2, 2034 LE Haarlem

Kringloopblad en Stageblad.online
zijn een initiatief van Werk In
Opdracht

Maakt er
werk van
Geef de ruimte om
te werken

veegschoon
opleveren van
woningen
020-6892899
2

'Ik leef zoveel
mogelijk
mijn droom.'
Het interview bestaat altijd uit dezelfde
basisvragen. Vervolgvragen zijn
uiteraard afhankelijk van de
antwoorden.
Ben jij wel eens dak- of thuisloos
geweest? Hoe is dat zo gekomen? Op
wat voor manier ben jij een Jutter?
Waar droom jij over? Welk mens is
jouw voorbeeld en waarom?
In deze eerste uitgave Kringloopblad
eerst maar een interview met onze
uitgever, Ruud Antonisse.
Ben jij wel eens dak- of thuisloos
geweest?
Nee, ik ben nooit officieel dakloos
geweest. Ja, thuisloosheid als een
gevoel heb ik wel ervaren. Een
ontheemd gevoel, nergens bij horen.
Hoe komt het dat jij niet dakloos bent
geweest of geworden?
Door mijn zoons, vrienden en door de
Emmaus beweging. Ik ben wel zonder
eigen woning geweest en heb op
verschillende manieren bij een heel
goede vriend en bij twee verschillende
woongroepen van Emmaus kunnen
wonen. En ik mocht mij daar ook
inschrijven als woonachtige, dus in die
zin was ik niet dakloos. Mijn goede
vriend Rogier verhuurde mij een kamer
waardoor ik opnieuw kon beginnen in
Haarlem. Een vriendin, Froukje
verhuurde mij haar woonbootje in
Spaarndam in de weekenden zodat
mijn zoons een weekend bij mij
konden verblijven en tenslotte Anita en
Hans van Emmaus Itteren in Limburg
boden mij een woon en werkplek. Ik
voelde mij wel heel regelmatig
ontheemd, heb ook in allerlei
verschillende woonsituaties verkeerd.
Ik was al nog jong aan de kinderen en
wist nog niets toen ik een periode

interview met de uitgever
alleen voor mijn zoons heb gezorgd.
Op de avonden, als de jongens lagen
te slapen, had ik het vaak moeilijk met
mezelf. Dat ging over toen ik
doorkreeg niet alleen op deze wereld
te staan en mede door de hulp van
Emmaus de draad weer oppakte. Maar
dat donkere ontheemde gevoel was
mijn grootste probleem. Daardoor kon
ik niet altijd verantwoord
functioneren, gooide ik geld over de
balk en dronk ook nog wel eens te
veel. Dankzij Emmaus waar ik ook aan
het werk ging kon ik het leven weer
aan. Ik stopte met wegduiken en pakte
door.
Op wat voor manier ben jij een Jutter?
Door hoe ik mezelf uit de ellende heb
gewerkt kan ik nu voor anderen meer
een steun zijn. Door mijn praktische
karakter ben ik in staat met weinig
middelen mogelijkheden te
organiseren voor de Jutters. Werk In
Opdracht is daar een voorbeeld van,
maar nu ook dus Kringloopblad. Ik
geloof sterk in de mogelijkheden die
dit blad kan opleveren voor de
jongeren. Ik hoop ook anderen te
inspireren. Het Kringloopblad
verspreiden we in Haarlem. Je bent
een Jutter als je iets bijdraagt aan het
vergroten van kansen voor jongeren.
Dat kan door mee te werken, door
geïnspireerd te raken door wat ik
probeer over te brengen en natuurlijk
ook gewoon door geld te geven,
bijvoorbeeld voor een advertentie of
voor een opruimklus die Werk In
Opdracht mag uitvoeren. Je kunt als
jongere ook meewerken door
bijvoorbeeld te helpen met het
opzetten van de website
BoekenLamp.nl Als bedrijf kun je
adverteren in Kringloopblad en werk
bieden aan de jongeren.

JanJaap
Werkloos verdomme. JanJaap
moet aan de slag. Hij maakt
zin. Best een raar iets,
motivatie. Zinvol. De zin van
iets. Zin krijgen, zin maken, zin
hebben, zin houden. Bij seks
duurt dat een paar minuten. zin
houden, althans bij Janjaap. Zin
krijgen duurt ook nooit zo
lang. Maar werken? ok, het
heeft zin om iedere morgen
weer naar het werk te gaan.
Immers er moet brood op de
plank. Dus aan de gang.
Janjaap solliciteert. Een
advertentie in de krant van
vanmorgen: 'Gezocht een
freelance vertegenwoordiger.'
Jan jaap pakt de telefoon, wil al
bellen, hij heeft zin. Leest dan
geen telefoonnummer maar de
tekst dat er liever niet
telefonisch wordt
gecorrespondeerd maar dat er
een brief met CV naar een
antwoordnummer gestuurd
dient te worden. De moed zakt
hem in de schoenen, De zin
hiervan ontgaat hem, het
motiveert hem wel om te
schrijven: ' Beste mijnheer de
Jong, hierbij solliciteer ik voor
de baan als freelance
vertegenwoordiger. Ik weet niet
welk produkt ik zal gaan
vertegenwoordigen. ik weet

echter wel dat een goed
vertegenwoordiger nog geen
brievenschrijver is. Daarom
daag ik u uit om met mij in
gesprek te geraken en te
ontdekken wat voor vlees u in
de kuip haalt. Wees gegroet,
Jan Jaap. ps. CV heb ik niet, u
kunt mij bereiken op het adres
onder aan deze brief. Mijn
telefoonnummer staat er ook
bij. Misschien nog beter om mij
gewoon even te bellen.
Hartelijke groet, Janjaap.'
Voldaan over deze prestatie
gaat Janjaap op zoek naar een
envelope. 'Toch ook raar dat ik
het niet mag mailen' denkt hij
geirriteerd zoekende naar een
envelop. Besluit dan toch eerst
nog maar even naar zijn
favourite serie op Netflix te
kijken. Koffietje erbij met een
koekje. De dag is nog jong.
Komt tijd komt raad glimlacht
hij in zichzelf lekker onderuit
gezakt op de bank.

Waar droom jij over?
Ik leef zoveel mogelijk mijn droom. Ik
probeer onafhankelijk te zijn en wil vrij
zijn om te werken, te leren en te
delen. Ik vind het belangrijk dat
iedereen zijn eigen mening moet
kunnen ventileren zolang anderen niet
onnodig worden gekwetst. Verderop
in Kringloopblad zie je een voorbeeld
van een mening, van iemand die iets
vindt van iets. Mensen moeten soms
op een sinaasappelkistje staan en
roepen wat ze van iets vinden. En dan
erover discussiëren en naar elkaar
luisteren. Geen geschreeuw en geweld,
gewoon luisteren naar elkaar en het
beter maken voor elkaar.
Welk mens is jouw voorbeeld en
waarom?
Dat zijn mijn ouders. Hoe zij hun best
deden om het iedereen naar de zin te
maken en vooral er voor hun kinderen
te zijn. Mijn moeder was de eerste
sponsor van Juttersdok. Ze vond het
prachtig.

Wij zijn zuinig op onze natuur
Het Kringloopblad wordt op recycled
papier verspreidt. Dit jaar komt het blad 4
maal uit in een beperkte oplage. U zult

nieuws vinden over het milieu, werk
en wat ons verder bezighoud.
Natuurverschijnselen zoals the Grand
Prismatic Spring in het Amerikaanse
Yellowstone Park, passen hier prima bij.

Kleurrijk Grand Prismatic Spring
(bron WIKIPEDIA)

Ruud Antonisse

De Grand Prismatic Spring is een hete
bron in het Midway Geyser Basin in het
Amerikaanse Nationaal park Yellowstone.
De bron is 75 bij 90 meter en heeft een
diepte van 49 meter. Het water heeft een
constante temperatuur van 85°C.
Gemiddeld komt er 2000 liter water per
minuut vrij uit de bron.
Doordat het water extreem zuiver is, heeft
het een diepe blauwe kleur. De oranje kleur
aan de zijkanten wordt veroorzaakt door
bacteriën die in de microbiële matten leven
langs de randen van de bron, waar het
water voldoende is afgekoeld.
In 1839 werd voor het eerst melding
gemaakt van waarschijnlijk deze bron

Het percentage werkloze jongeren eind 2020 vergeleken met werkloze volwassenen vanaf
25 jaar is twee maal zo hoog. bron CBS. Bij de jongeren is dat ruim 9 %. Bij de
volwassenen is dat ongeveer 4%. Dat zijn toch cijfers die er niet om liegen. Het is tijd voor
een sluitende aanpak van de jeugdwerkloosheid! Een aantal mogelijkheden :
1. Verlaging pensioen gerechtigde leeftijd;
2. Een gesubsidieerd banenplan voor jongeren;
3. Werkgeverslasten drastisch verlagen voor werknemers tot en met 25 jaar.

M.S. Antonisse en Zn
Sinds 1971
50 jaar ervaring en nog
steeds met plezier !

www.antonisse.nl
023-5636107
Voor informatie over de mogelijkheden van
adverteren belt u met Ruud Antonisse. Hij kan
u alles vertellen over de mogelijkheden, de
kosten, het bereik en het nut.
Bel 020-6892899 of 06-51948262 of mail naar
ruud@werkinopdracht.eu
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Fotowedstrijd
U kunt fotograferen? Wij willen iedere uitgave een fotowedstrijd in Kringloopblad. Het thema is uiteraard altijd iets met betrekking tot
milieu, werk en welzijn. De lezers van Kringloopblad bepalen welke foto het mooist is en heeft gewonnen. Degene die op de juiste foto
stemt met het beste mooiste commentaar wint en krijgt net als de fotograaf de foto op posterformaat.

Haarlem februari 2021
Een koud maar fraai maandje

U kunt uw foto en of reacties of ideeen
opsturen naar:
Ruud Antonisse
ruud@werkinopdracht
of per post naar:
Werk In Opdracht BV,
Schotlandstraat 2,
2034 LE Haarlem
06-51948262

Altijd wat rommelig
In deze rubriek tips
over hoe je rommel
kwijtraakt.

te vaak dat men te druk is mnet
de dagelijkse rompslomp
waardoor er onvoldoende
aandacht is voor de persoonlijke

Een tip van administratiekantoor
Accountantsburo Assendelft &
Misset: 'Laat uw papieren
rommel niet slingeren! Breng het
naar ons kantoor.

en soms ook zakelijke

Wij maken uw financien

telefonisch contact met ons op.'

administratie. Daarmee verliest u
geld en dat is onnodig. Daarom
bezoek onze website of neem

overzichtelijk. Het gebeurd nog

Administratiekantoor Assendelft & Misset.
Weerlaan 4-A, 2181 HH Hillegom,
www.assendelftenmisset.nl,
info@assendelft.org,
0252-515362

Illustraties designed by Freepik.com

Ik VIND IETS!

Toen de woning bijna leeg was zag ik het liggen in een hoekje onder de radiator. Het was een klein boekje met een olifantje op de
voorzijde. Misschien was het 't eerste boekje van Jasmijn. Zo heette de mevrouw van wie wij de woning moesten leegruimen. Je kon een
afdruk van tandjes zien. Het waren de melktandjes van het meisje zelf geweest die in het boekje had gebeten. Misschien omdat ze honger
had of omdat ze alles nog met haar mondje wilde proeven. Het kan ook zijn dat zij in het boekje beet uit woede omdat zij haar zin niet
kreeg. Als het inderdaad hier om ging, zin krijgen, hoop ik dat de ouders van het meisje toch hebben volgehouden en het kind niet haar zin
hebben gegeven. Ik vind dat kinderen niet altijd hun zin moeten krijgen. Dat is een manier van verwaarlozing om er van af te
zijn. Ik kan het ook weten want wat heb ik mij daar vaak schuldig aan gemaakt. Om er van af te zijn wat ze vraagt goed vinden. Uiteindelijk
is dat verkeerd. Ik ben bang dat de ouders net als ik zo vaak, toch water bij de wijn hebben gedaan. Immers het boekje is niet
doorgebeten. Wel een mooi boekje nog met olifantjes, heel lief.
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AANNEMERS
Aanneembedrijf van der Worp Jan van Geunsweg 2,
2031 BD Haarlem 023 -5149999

ADMINISTRATIEKANTOREN

Fietsen
JansenCronje.nl Generaal Cronjestraat 160 2021 JN
Haarlem 023 -5256125 Whatsapp.06 -12542823
Bikeplanet Haarlem Gierstraat 40 -44 2011 GE
Haarlem 023 -5341502 www.Bikeplanet.nl

Groothandel
Assendelft & Misset Administratie
Bezoekadres: Weerlaan 4a 2181 HH
Hillegom
Postadres: Postbus 52 2180 AB Hillegom
Assendelftenmisset.nl info@assendelft.org
tel. 0252 -515362

Sligro Haarlem Horecagroothandel Jan van
Krimpenweg 11 2031 CE Haarlem 023 -5175757
www.sligro.nl

Groente en Fruit
Puur Groente en Fruit Kleverparkweg 2a 2023 CE
Haarlem 023 -5262455

BEROEPSONDERWIJS
Beroepsonderwijs HBOStart.nl Brink 1C, 3998 JL
Schalkwijk (Utrecht)
ROC Midden -Nederland Bouw en interieur College
Harmonielaan 2, 3438 EB Nieuwegein 030 -7541200
Regio College Bouw en Elektrotechniek
Nijverheidsstraat 2 1135 GE Edam 075 -6819000
SBB Beroepsonderwijs Louis Braillelaan 24, 2719 EJ
Zoetermeer 088 -3380000
BLOEMISTERIJEN
Bloemisterijen Fleurametz, de fullservice partner van
elke bloemist Betula 31, 1424 LH De Kwakel, Aalsmeer
02973 -52888

Boedelservice
Werk In Opdracht BV
Schotlandstraat 2 2034 LE Haarlem
Werkinopdracht.eu
info@werkinopdracht.eu
020 -6892899
Brood en Banket
Bakkerij Vink A Hoffmanweg 2031 BL Haarlem

Stageblad maakt er werk van

Boekenlamp.nl
Heeft u een leuk product te koop
en heeft het wat bekendheid
nodig?
Is het product helemaal gemaakt
van oude materialen?
Dan is het tijd dat u contact
opneemt met Boekenlamp. Wij
verkopen uw product!
info@boekenlamp.nl

Bulters de Groentenspecialisten Maasstraat 12 2025
RL Haarlem 023 -5373271

Hoge Scholen
HBOStart.nl Brink 1C, 3998 JL Schalkwijk (Utrecht)
Hoge School Utrecht Padualaan 101, 3584 CH Utrecht
088 -4818181
HVA Hoge School van Amsterdam Wibautstraat 3b,
1091 GH Amsterdam 020 -5954955

Rataplan Generatorenstraat Amsterdam
Generatorenstraat 10, 1014 AT Amsterdam 088 8282751
Rataplan Zijlstraat Haarlem Zijlstraat 10 -14, 2011 TN
Haarlem 088 -8282775
Snuffelmug haarlem Surinameweg 9b, 2035 VA
Haarlem 023 -5434343

Hondentrimsalons

Snuffelmug Heemstede Cruquiusweg 37a, 2102 LS
Heemstede 023 -5434343

Hondentrimsalon Het Hofje Pijlslaan 110 2014 TP
Haarlem 06 -22224444 www.trimsalonhethofje.nl

Terre des Hommes Generaal Cronjestraat 121, 2021 JE
Haarlem 023 -2049659

The Groomsalon Hondentrimsalon Amsterdam 06 38353045

Woord en Daad Haarlem Rivieraplein 3, 2037 AS
Haarlem 06 -24743644

Hondentrimsalon Trimstyle Jan Mauritsplein 1 2051 LP
Overveen 06 -15109105 www.Trimstyle.nl

Zolder 023 Eysinkweg 71, 2014 SB Haarlem 023 2025745

Installatietechniek

Lederwaren

Cees Boer Installatietechniek Wateringweg 77 2031 EK
Haarlem 023 -5274858

Sanders Lederwaren Generaal Cronjestraat 34, 2021 JJ
Haarlem 023 -5255684

Instalcenter Leen Parklaan 7 Hoofddorp 023 -5616352

De Grote Tas Oude Hoogstraat 6, 1012 CE Amsterdam
020 -6230110

Installatiebedrijf Nieuwenhuizen BV Cruquiusweg 9
2102 LS Heemstede 023 -5286419

visit stageblad.online

Cafe's

Loodgieters
Groeneveld Loodgieters Brouwersvaart 66, 2013 RB
Haarlem 023 -5324687

Cafe de Hut, Jansweg 23, 2011 KL Haarlem, 0235320364

Jongerenwerk

Loodgietersbedrijf Kerssens BV Vergierdeweg 17, 2025
TG Haarlem 023 -5372763

Constructiewerk

Stichting Haarlem Effect Gedempte oude gracht 138
2011 GX Haarlem 023 -5322547

Makelaars en Taxateurs

Boelebouw Jan Tademaweg 18, 2031 CV Haarlem Tel.
023 -5320223

Stichting Dock Laan van Berlijn 1 2034 SB Haarlem
023 -5436000

Dierenarts

Haarlem Streetcornerwork Schipholweg 1 2034 LS
Haarlem 023 -3033033

Dierenkliniek Kenaupark Kenaupark 13, 2011 MP
Haarlem 023 -5310880
Dierenkliniek Haarlem Oost Slachthuisstraat 53ZW
2033 HC Haarlem

Streetcornerwork Amsterdam Workforce Eerste
Ringdijkstraat 5B 1097 BC Amsterdam 088 -4454000

Kappers

Dierenkliniekhaarlemoost.nl Dierenkliniek Meerwijk
Stresemannlaan 19 2037 TA Haarlem

Kinki Kappers Haarlem Kleine Houtstraat 17, 2011 DD
Haarlem 023 -5513221

Dierenkliniek Vetcare Adam Koningin Wilhelminaplein
374 1062 KS Amsterdam

Sandro Ferraccini Kleine Houtstraat 13A, 2011 DD
Haarlem 023 -5510525

DJ ’ s

Kringloopwinkels
So-Riel DJ, techno producer
check her music

Educatie
Stichting voor educatie en Beroepsonderwijs
Schipholweg 1 2034 LS Haarlem 023 -5302000
Stichting voor educatie en Beroepsonderwijs Ir.
Lelyweg 45 2031 CD Haarlem 023 -5302010
NME Haarlem Educatie voor natuur en milieu
Kleverlaan 11 2023 JC Haarlem 023 -5114702
Educatie en inburgering NOVA College 023 -5302010

Eetgelegenheden
Theehuis de Haarlemmerhout Hertenkamplaan 1 2012
CV Haarlem 023 -5313166
info@dehaarlemmerhout.nl
www.dehaarlemmerhout.nl

Bijna Gratis Markt Zijlstraat 13, 2011 TJ Haarlem 06 51341544

W. Bos makelaars Zandvoortselaan 57, 2106 CJ
Heemstede 023 -5290080

Recycle -organisaties
Recycle Valley Adriaan van Oordthof 2, 1064 RW
Amsterdam 06 -81058793, 06 -22377340

Schilderbedrijven
De Bijster Onderhoudsbedrijf
Amsterdamstraat 53B,
2032 PN Haarlem 06-40708738

Stukadoorbedrijven
Stukadoorbedrijf M.S. Antonisse
Allround Stukadoors
Hoofddorp

Het Brocante Pakhuis Assendelverstraat 30, 2013 SK
Haarlem 06 -38733127

023 -5636107

Dorcas Heemstede Herenweg 101, 2105 ME,
Heemstede 023 -5294121

Vinyl (langspeelplaten en singles)

Emmaus Welvaartsresten Prinsengracht 36, 2512 GA
Den Haag 070 -3639273

Cafe Lugosi's
Ridderstraat 6, 2011 RS Haarlem 023-2023525

Emmaus Beeklaan Beeklaan 315, 2562 AJ Den Haag
06 -49963290

Zwerfjongeren

Emmaus Haarzuilens Eikstraat 14, 3455 SJ Haarzuilens
030 -6771540

Stichting Zwerfjongeren Nederland Linnaeusstraat 2C,
1092 CK A msterdam 06 -44490221

Emmaus West Friesland De Oude Veiling 109, 1689
AD Zwaag 0229 -243366
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NIEUWS: JDG i.o.
De Juttersdok beweging komt op voor dak en
thuisloze jongeren. Vanuit deze gedachte is
leerwerkproject 'De uitgeverij', initiatief van Werk In
Opdracht, aan de slag gegaan met het Kringloopblad
en het Stageblad.online. Om meer mogelijkheden te
realiseren voor deze jongeren is uw bijdrage zeer
welkom. U heeft er ook profijt van, immers uw
investering in onze bladen maken meer mogelijk, ook
voor u. Een samenleving begint in je eigen
omgeving, met je familie, je vrienden, je relaties en
bijvoorbeeld je krantenwijk en postwijk. ;-) Laten we
samen hier beginnen!

Word lid van de
Juttersdok
Gemeenschap!
Wij vinden elkaar en gaan samen beleven,
ondernemen en helpen. Het betekent financieel dat
wij samen 20 % uit onze samenwerking reserveren

voor de jongere dak en thuisloze mens. U wordt lid
voor een bedrag van 20 euro per jaar inclusief 21 %
BTW. Voor dit bedrag krijgt u de papieren versie van
het Kringloopblad en het Stageblad 4 maal per jaar
thuisgezonden. Tevens krijgt u een
lidmaatschapsnummer. Dit nummer betekent dat u
samen met de andere leden van de Juttersdok
Gemeenschap (JDG) toegang krijgt tot elkaar en
zaken, goederen, diensten en hulp uitwisseld. Van die
20 euro gaat dus 4 euro incl. BTW in het Juttersdok
Gemeenschaps Fonds. (JDGF).

Hoe word je lid?

Je maakt minimaal 20 euro over op de bankrekening
van Werk In Opdracht BV NL56 RABO 0121 8504 47
onder vermelding van LID JDG. Binnen een week krijg
je bevesting en je lidmaatschapsnummer. Dit
nummer moet je bewaren want dat geeft je toegang
tot diverse online activiteiten, ledenraadplegingen en
acties.

Oprichting Fonds en
Bestuur
De leden van JDG bepalen na een jaar wat er met het
geld gebeurd en kiezen uit hun midden een Bestuur
welk het fonds beheerd. Het fonds met bestuur wordt
bij ledenvergadering per maart 2022 opgericht. Tot
die tijd beheerd, lid van het eerste uur, De heer Hans
Misset, het Fonds. De eerste online bijeenkomst van
JDG is op 15 juni 2021. De leden krijgen hier vanzelf
informatie over. Wordt ook lid en deel!

Nieuw initiatief Rico Verhoeven krijgt 1

miljoen euro
aan vouchers voor cursussen van
techniekopleidingen.nl. Zijn initiatief
banenplatform heelnederlandwerkt.nl brengt
werkgevers en werkzoekenden bij elkaar.

materialis recidivus
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HERGEBRUIKT NIEUWS
DE MILJARDEN VAN BILL GATES
Als je verstand hebt van computers en een
jongensdroom weet te verwezelijken tot een
geheel nieuwe wereld met internet enzo,
mag je natuurlijk met je geld goeie dingen
doen. Toch zijn er twijfels over de
oprechtheid van zijn handelen. In de
verschilende kranten en magazines is daar
van alles over te lezen. Zo schrijft Ben van
Raaij een interessante recensie in de
Volkskrant van zaterdag 27 februari. 'Bill
Gates weet wel raad met de klimaatcrisis.'
over het boek van Bill 'Hoe we de
klimaatramp kunnen vermijden.' Als u beide
leest bent u goed op de hoogte..

WETENSWAARDIGHEID ONTBOSSING
(bron de Volkskrant) Sinds de laatste IJstijd
verloor onze planeet eenderde van haar
bossen. Vooral als gevolg van landbouw.
10.000 jaar geleden waren er nog 6 miljard
bomen. Rond 1800 nog 5,3 miljard en in
2018, 4 miljard. De laatste 200 jaar jaar gaat
het hard. De laatste tientallen jaren gaat het
nog harder. Bomen hebben we nodig voor
zuurstof heb ik geleerd op de lagere school.
Meer mensen en minder bomen is dan ook
slecht nieuws volgens mij. Wat denkt u?

DE AFVALRAPER IS DE HELD VAN
ONZE TIJD
Althans dat lees ik in het artikel van Arjen
van Veelen in NRC van 27 en 28 februari
2021. De afvalraper is een deugmens. Hij lult
niet maar poetst. Maar is rapen niet dweilen
met de kraan open? vraagt Arjen zich af. Een
korte samenvatting: Lang de oever van de
nieuwe Maasmet een afvalknijper zoek ik
naar andermans troep. Ik heb mijzelf
vandaag een taakstraf cadeau gedaan. Dit is
tastbaar bevredigend werk, een
godsgeschenk. De wereld is niet simpel,
maar een colablikje wegplukken is goed.
Afvalrapen is omtoveren. Wie afval raapt ziet
geen afval meer, die ziet paaseieren.
Chagrijn wordt blijdschap. Ergenis wordt
eergevoel. Mijn grijpstok is een
karmapuntenraper. De afvalraper is de
tegenpool van de relschopper: Hij sloopt de
stad niet, maar maakt die mooier. U kunt
dus niet anders dan van mij houden. Je hebt
de stille rapers, zonder hesje of raapstok. ze
bukken tijdens het wandelen of hardlopen af
en toe, als niemand kijkt. Dat zijn de
madeliefplukkers. Maar, is het geen dweilen
met de kraan open? Er valt niet op te rapen
tegen het systeem van produceren en vraag
creeeren. Voor elke aardbewoner is er nu
duizend kilo plastic in omloop. Misschien is
de relschopper wel de held van deze tijd
omdat hij de facade doorbreekt en soms

letterlijk de ruiten van de
concumptiemaatschappij ingooit. Wie de
wereld wil veranderen, heeft drie dingen
nodig; verontwaardiging, een brede blik en
een gevoel dat je iets kunt betekenen. Een
jaar corona heeft misschien wel voor de
grootste blikvernauwing gezorgd. We
bestrijden symptomen. Terwijl demenselijke
vraatzucht nauwelijks wordt aangepakt.

"De stalen rietjes vindt hij heel hard en de papieren rietjes weer te
zacht." Ook bij haar andere kinderen valt een papieren variant niet in de
smaak: "Laatst waren we bij de McDonalds en die is tien minuten bij ons
vandaan. Mijn zoon van vier had zijn drinken niet op en gedurende de
autorit was het al helemaal slap geworden", vertelt Woodruff.
"Ik begrijp dat een duurzaam alternatief belangrijk is, maar we zijn er
nog geen tegengekomen. Voor nu heb ik daarom toch weer vierduizend
plastic rietjes gekocht. Zonder rietje krijgt mijn zoon niet genoeg voeding
binnen."

PLASTIC RIETJES
Binnenkort zijn plastic rietjes in Nederland
verleden tijd. Dan rijst toch wel de vraag:
welk alternatief slurpt het beste én is het
meest duurzaam? "Rietjes zijn vaak niet écht
nodig." In Europa worden jaarlijks zo’n 36,4
miljard plastic rietjes gebruikt. Een deel
daarvan belandt in de natuur en vergaat
misschien pas na een paar honderd jaar. De
Europese Unie gaat dit aanpakken. Vanaf
drie juli 2021 komt er in Nederland een
verbod op meerdere plastic
wegwerpproducten zoals plastic bordjes,
plastic bestek en ook plastic rietjes. Op het
internet en in winkels is al een hele waslijst
aan alternatieven te vinden. Denk aan rietjes
gemaakt van glas, pasta en papier.
MilieuCentraal bestudeerde er een aantal. "De
beste alternatieven zijn wegwerprietjes van
bamboe of tarwestro. Deze rietjes hebben
van nature al een rietvorm. Een rietje
gemaakt van pasta of papier niet. Eerst moet
pasta of papier worden gemaakt en dan nog
die rietvorm. Dat proces is belastend voor
het milieu", zegt Paulien van der Geest. Ze
vervolgt: "Een papieren rietje kun je
daarnaast niet recyclen, omdat het nat is.
Nat of vies papier kun je niet in de
papiercontainer gooien." Je zou verwachten
dat herbruikbare rietjes het beste alternatief
zijn, maar niets is minder waar.
"Herbruikbare rietjes van bijvoorbeeld rvs of
bamboe moeten worden schoongemaakt. We
hebben gezien dat de rietjes zelfs in de
vaatwasser niet goed schoon worden", zegt
Van der Geest. "Met de hand afwassen onder
de warm stromende kraan kost zoveel
energie dat een eenmalig rietje alsnog
duurzamer is dan deze herbruikbare opties."
"Rietjes zijn vaak niet écht nodig. Het is dan
ook het beste voor het milieu om je drankje
gewoon zonder rietje te drinken. Als je toch
voor een rietje kiest, is het belangrijk om ze
goed weg te gooien." Maar voor sommige
mensen is een rietje van levensbelang. "Mijn
zoon van tien heeft een eetprobleem.
Gelukkig is hij nu twee jaar sondevoeding vrij,
maar hij heeft nog steeds drinkvoeding
nodig", vertelt Ingrid Woodruff uit Didam.
Het gezin bestaande uit vier kinderen heeft
meerdere alternatieven geprobeerd, maar
een waardige vervanger is nog niet
gevonden.

Disclaimer
Hoewel Werk In Opdracht BV (WIO) dit blad met zorg heeft opgebouwd en
ingericht en met zorg zal onderhouden, staat WIO er niet voor in dat dit blad
geheel zonder gebreken of fouten zal werken. Ook kan WIO niet garanderen, dat
het blad en de daarvoor gebruikte hardware en software vrij zijn van virussen of
andere ongewenste inhoud of eigenschappen. WIO kan niet verantwoordelijk
gehouden worden voor de juistheid en volledigheid van gegevens die door of
namens bedrijven of andere derden aan dit blad worden toegevoegd. WIO
behoudt zich het recht voor om inhoud die onjuist is dan wel in strijd met de
goede smaak en zeden zonder opgaaf van redenen te verwijderen. Evenmin kan
WIO verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste
informatie die via dit blad gevonden wordt. Het lezen en gebruik van dit blad en
de resultaten daarvan zijn derhalve geheel voor uw eigen risico. WIO accepteert
daarbij dan ook uit generlei hoofde aansprakelijkheid, ook niet voor directe,
indirecte of andere schade die u of een ander onverhoopt op enigerlei wijze zou
lijden als gevolg van of in verband met het bezoeken en/of gebruiken van dit blad
of als gevolg van of in verband met het niet kunnen bezoeken of het niet kunnen
gebruiken van dit blad of als gevolg van of in verband met het gebruiken of niet
kunnen gebruiken van het op dit blad aanwezige materiaal. Dit blad bevat
verwijzingen. WIO is niet verantwoordelijk voor de inhoud. WIO geeft geen
garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de
inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op
dergelijke sites of bronnen.
Het Kringloopblad
De doelstelling van Werk In Opdracht BV is werk te realiseren voor specifieke
doelgroepen. Het Kringloopblad en stageblad.online zijn een middel welk hiervoor
wordt ingezet. De informatie die door middel van deze site kan worden
opgevraagd, mag louter en alleen worden gebruikt in het kader van deze
doelstelling.
Privacy statement Werk In Opdracht BV
WIO gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met persoonsgegevens om. WIO verwerkt
persoonsgegevens in overeenstemming met wetgeving op het gebied van
persoonsgegevens, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk
persoon, zoals naam, adres en woonplaats. Verwerken van persoonsgegevens zijn
alle handelingen die een organisatie kan uitvoeren met persoonsgegevens, van
verzamelen tot en met vernietigen. WIO verwerkt persoonsgegevens voor de
volgende doelen: · Voor uitvoeren van wettelijke taken, de hiermee verband
houdende diensten en diensten voortvloeiende uit overeenkomsten · Om contact
op te kunnen nemen en te kunnen reageren op telefonische vragen/vragen via
het contactformulier · Voor het versturen van nieuwsbrieven en andere informatie
over WIO, Kringloopblad, Stageblad.online en/of diensten van WIO · Het doen van
(arbeidsmarkt)onderzoek · Voor het versturen van contactverzoeken indien de
werkzoekende hiervoor toestemming heeft gegeven · Voor het versturen van
stage/ leerbaan matchvoorstellen, indien de werkzoekende hiervoor toestemming
heeft gegeven · Voor het versturen van een bevestigingsmail naar de
werkzoekende indien hij of zij het contactformulier heeft ingevuld waar van uit
een mail wordt verzonden naar een (leer)bedrijf. WIO gaat zorgvuldig met
persoonsgegevens om en verwerkt ze alleen om bedrijven en werkzoekenden te
helpen. Zo nodig neemt WIO contact op met een onderwijsinstelling of
maatschappelijk dienstverlenende instelling.
Deze Disclaimer en Privacy Statement kunnen worden gewijzigd. Deze wijzigingen
worden gepubliceerd in het Kringloopblad en op de website van Stageblad.online.
Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens of indien u inzage wenst in, dan wel wijziging wenst van uw
persoonsgegevens, neem dan contact op met Werk In Opdracht BV

Coronamoe zijn we met z'n allen. Als ik dit schrijf zijn alle kringloopwinkels nog
gewoon gesloten en zijn de meeste werknemers en vrijwilligers nog thuis zonder werk. Er wordt
nu wel wat gewerkt maar het is niet te vergelijken met de situatie vlak voordat het gedoe begon.
De vrijwilliger die ik spreek wil liever niet met naam en toenaam in de krant. Feit is dat hij

verplicht vrijwilligerswerkmoest verrichten van de Sociale Dienst en dat hij nu verplicht
thuis zit. 'Net dat ik het leuk begon te vinden, hield het alweer op.' Ad, niet zijn echte naam, is
manusje van alles geweest. op school mocht hij altijd al de juffen helpen met de stoelen op de
tafels zetten. Maar leren dat ging Ad niet zo goed af. En dus bleef hij z'n hele leven maar stoelen
op tafels zetten. Hij werkt altijd hard, maar een normaal salaris heeft hij nog nooit gehad. en
toen hij een fout had begaan. Zo noemt hij het zelf. Een

fout

Ja het was een fout om in te breken in die grote villa met beveiliging. ik had beter een wat
normaler huisje kunnen nemen zonder beveiliging. Dan hadden ze me niet gepakt. Lachend
verteld hij over zijn fout: 'Ik stapte een groot huis binnen, waar ik had gezien dat al een week
lang de zelfde lamp brandde. Ik was ervan overtuigd dat er niemand thuis was. Dat klopte , maar
het alarm was er wel enna

10 minuten of zo zat hij in een politiebusje.

Ik werd hij naar de Koudehorn gereden en vandaar naar de Koepel. Dat was toen nog een
gevangenis.' NA drie maanden kwam hij er weer uit. Van de rechtszaak weet hij niets meer: 'Ik
denk dat ik gewoon helemaal niet gegaan ben. Ik had nog niets gepakt. Eigenlijk was het alleen
maar huisvredebreuk. Belachelijk.'
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De Krantenman
Winter 2021 was een lastige voor de Krantenman. Vroeger,
lang geleden, 1978-1979, was ook zo lastig. Hij weet nog goed dat hij blij was met
zijn Tomos brommer met hoog stuur en drie versnellingen. Deze winter was hij
uiteindelijk op de schaats de kranten gaan bezorgen. Hij was 16 en fit genoeg en
hij had de tijd. Het was maar 1 wijk van ongeveer 140 kranten, allemaal dezelfde,
namelijk de Telegraaf. En zijn brommer kon zo lekker steigeren met die kranten
achterop, ging perfect, nooit problemen. Handschoenen, gewoon 1 paar. in mei
2020 is de krantenman weer aan een wijk begonnen. Hij is wat ouder, heeft wat
vet rond de navel en dacht dat het bezorgen van kranten wel een dingetje was om
wat overtollige kilo's kwijt te raken. Sinds december loopt hij drie wijken, allemaal
verschillende kranten en op zaterdag moet hij drie keer laden. Ongeveer 414
kranten op zaterdag. Doordeweeks dunner en minder maar nog altijd bijna 350
kranten. Hij was al een ochtendmens, en nu is hij een nachtvlinder. Omstreeks
03.15 wordt hij wakker, met of zonder wekker, koppie koffie, broodje kaas en op
de ook al oude Peugeot Fox snelt hij naar het depot vanwaar hij de kranten naar
de brievenbussen vervoerd. Deze winter ervaart hij als tamelijk fris. Maar de
maand februari is werkelijk koud. Een lange onderbroek, spijkerbroek, regenbroek,
3 paar sokken, een hemd, 3 t-shirts, een overhemd en een trui met dikke
Zwitserse winterjas. Een muts, een koptelefoon en de cap van de winterjas over
het hoofd. De handen blijven het lastigst te beschermen. Het handigst blijkt een
paar wollen handschoenen zonder vingers. Daaronder handschoenen met vingers
en voor tijdens het rijden nog overhandschoenen om het geheel af te maken Maar
dan nog zijn tijdens de derde wijk op de brommer de vingers stijf en pijnlijk. De
laatste krant komt nog maar net aan. En toen ging het ijselen. Hij had twee wijken
gedaan en begon al vrolijk te worden dat hij nog steeds op de been was gebleven,
nog zonder spikes onder de schoenen. In een flauwe bocht, hoe kan het ook
anders, tijdens het nummer forever young van Bob Dylon, the slow version, ging
deze krantenman glijden. De brommer gleed onder zijn kont
vandaan, het stuur kwam lelijk op een rib, de tas verliet de brommer, de
linkervoetsteun ramde de enkel van de krantenman en hij belande onzacht, met
rechterknie eerst, op het gladde asfalt. De linkerhand ving de klap redelijk op. De
muziek speelde rustig door. 'may you stay forever young. may you stay forever
young' De krantenman staat op pakt de boel bij elkaar, herstart de brommer en
vervolgt zijn weg terwijl hij hoort . 'may you stay forever young. may you stay
forever young. may you stay forever young' Het blijft zich herhalen en een glimlach
verschijnt op zijn gezicht. Hardop in de koude wind praat hij zichzelf moed in,
geholpen door de adrealine in zijn lijf zet hij door en werkt de laatste wijk foutloos
af. Als hij dan thuis is aangekomen en zich realiseert wat er allemaal mis had
kunnen gaan weet hij wel beter. En hij zingt zachtjes het liedje ' je wordt ouder
papa, geef het maar toe, je wilt er alles aan doen, maar je weet niet hoe. Je hebt
geld nodig om brood te kopen. Dan zijn er natuurlijk veel manieren om
aan geld te komen. Eerlijke manieren, oneerlijke manieren en
manieren die gebruik maken van oneerlijke en eerlijke technieken. De krantenman
gelooft het allemaal wel. Eerlijk duurt het langst dus hij bezorgt braaf krantjes.

Maar toen hij laatst in de supermarkt een brood wilde kopen en terloops zag wat
hij voor zijn krantenwerk had ontvangen, ontbrandde de oude strijdlust weer
vanuit zijn tenen. Met in zijn achterhoofd de voorliggende capriolen met de
muzikale omlijsting, besloot hij het niet te pikken en op te staan tegen het hem
aangedane onrecht. Hij belde de depothouder en ontbrande verontwaardigt met
de tekst: ' Ik heb gezien wat vandaag op mijn bankrekening is bijgeschreven voor
mijn werk als krantenman. Ik ben niet akkoord hiermee. Het is ver onder het
minimumloon en dit pik ik niet. Ik wil mijn recht en volgens afspraak en volgens de
wet moet er geld bij. De depothouder zegt, o. Ik ga kijken en zal de inspecteur
bellen.' Het moet gezegd dat deze emotionele eruptie tot een resultaat leidde. De
depothouder belde de krantenman terug en meldde dat niet alleen de krantenman
het zat was maar zo ook de depothouder en nog 2 krantenbezorgers. De totale
wilde staking was aanstaande, want de inspecteur was niet akkoord gegaan met
het voorstel van de depothouder. 2 euro per wijk per dag erbij! Er werd
afgesproken dat de depothouder met de baas van de inspecteur ging bellen en bij
geen resultaat wij allen niet meer kranten zouden gaan bezorgen. En zowaar een
uur later was de kogel door de kerk. 2 euro erbij per dag per wijk. En toen kregen
wij ijsvrij. iets wat nog nooit was voorgekomen bij de krant. Dat de krant wegens
weeromstandigheden niet zou worden bezorgd. Wat een bijzondere winter. En die
vorst die toen uitbrak en die sneeuw en die ijssel van het dooien. Allemaal
overleeft , niet meer gevallen. De krantenman voelt zich als herboren. 2 euro per
dag per wijk opslag. Dat is 6 euro maal ongeveer 25 dagen is 150 euro. Dat zijn
toch heel wat broden.
Maar hoe zit het nu echt? De krantenman werkt als freelancer. In
2019 was er even sprake van dat het minimum tarief voor een freelancer zou
worden vastgesteld op 16 euro per uur. De krantenman is voor drie wijken 6
dagen aan de slag, Doordeweeks van 04.00 topt 06.45 en op zaterdag van 0400 tot
08.00. Dus per week ongeveer 17,45 uur. Dat maal 4 is ongeveer 71 uur. Dit maal
16 euro is 1.136,00 euro. Nu met de verhoging erbij krijgt de krantenman
ongeveer 700 euro per maand. Dat is 9,85 per uur. Hier moet alles van betaald
worden. De belasting, de brommer, de benzine, de kleding, het schoeisel, de
verzekering. Het is dus nog niet genoeg. De krantenman is lid geworden van SP en
de Vakbond. De bezorger moet gewoon eerlijk behandeld worden. Wordt
vervolgd. Het gaat ook niet alleen over mij. Het gaat over mensen die vaak in een
situatie zitten dat ze de krantenwijk hard nodig hebben om rond te komen. In die
zin is het dus een ongelijkwaardige relatie met de opdrachtgever. Het is geen vrije
keus om een zeer laag tarief te accepteren als krantenbezorg freelancer. Daarom
moet er gewoon een eerlijk bedrag betaald worden. Het is al jaren geen scholieren
bijbaantje meer.

Wel was het heel bijzonder hoe de klanten van de bezorger met de
feestdagen ook de krantenman niet vergaten. Een flinke bonus was de
krantenman zijn deel, waarvoor heel veel dank!
9

politiek politiek politiek politiek politiek
Politiek Gedicht
Mijn woorden kies ik zorgvuldig
als ik uitleg hoe ik vermenigvuldig
Ik zie de vrouw op straat
Zeg haar waar het op staat
praat ik aan een stuk door

tot ik haar niet meer hoor
Tikt die klok tik tok
kippetje nog niet op 't hok
De tijd staat niet stil
Nu oud en niet getrouwd.
Waar is mijn bril?

Wat moeten we met die kwetsbare jongeren?
What's in a name? Vijftig jaar geleden waren het gewoon vervelende
jongeren. Nu noemen we ze kwetsbaar. We begeleiden ze bij hun
huiswerk en we kopen een Iphone voor ze zodat ze toch vooral
bereikbaar zijn voor ons ouders. Dat was vroeger dan toch wel anders.
De jongeren van nu vinden al zo rond hun 16e dat ze recht hebben op
een eigen woning en ze willen alleen beginnen. eerst maar eens kijken.
Dat was toen wel anders. Je ging trouwen en samen ging je ieders
ouderlijke woning verlaten en kindjes maken. De zwerfjongeren van toen
werden op een schip aan het werk gezet of gingen een tuchthuis in. Nu
doen we niets. Of wel?
Ik ben maar weer eens gaan kijken op het internet wat de politiek te
bieden heeft aan de kwetsbare jongeren en dan bedoel ik niet de
verwende rijke vervelende jongeren. Ik heb het over de jongeren die er
alleen voor staan en geen woning of kamer hebben . Op het internet
vond ik dit..
2019: Politiek in de bres voor daklozen jongeren: 'Binnen twee jaar
iedereen onder de pannen'
2017: Betere hulp zwerfjongeren en daklozen
De komende jaren zet het kabinet in op ondersteuning van de aanpak
van zwerfjongeren en daklozen. Door goed samen te werken met
gemeenten en zorginstellingen hoopt het kabinet dat deze groepen in de
toekomst sneller geholpen kunnen worden. Vanaf volgend jaar komt er
geld beschikbaar voor een gezamenlijke aanpak.
Het kabinet wil dat de groep mensen met een licht verstandige
beperking, daklozen en zwerfjongeren goede zorg en ondersteuning
krijgen. Mensen in deze doelgroep kunnen niet of nauwelijks voor
zichzelf opkomen. Juist in deze situatie is passende zorg belangrijk.
Hierbij is de overgang naar volwassenheid een belangrijk aandachtspunt.
Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid zet zich de komende
jaren – samen met gemeenten en zorginstellingen – in om de juiste zorg
op de juiste plek voor deze groepen mogelijk te maken.
2017: D66 Apeldoorn: Door de ogen van een zwerfjongere.
Je zou het niet snel denken van een stad als Apeldoorn, maar naar
schatting leven hier 130 jongeren op straat. Voor hen zijn een warme
douche, ouders die voor je klaar staan en een schoon bed niet
vanzelfsprekend. Het belangrijkste voor hen is onderdak. Daarom zet
Outreachend zich op dit moment in voor het verkrijgen van
postadressen. Van daaruit kunnen de jongeren een uitkering aanvragen,
hun leven opnieuw inrichten en een nieuwe start maken. Ik besef dat het
werk van Marco en de overige leden van het Outreachend team heel
belangrijk is. Zij reiken de hand aan de jongere die even niet meer weet
waar hij of zij moet beginnen. Bedankt Marco daarom voor de
inspirerende dag waarbij ik Apeldoorn heb mogen zien door de ogen van
een zwerfjongere.
2013 VVD Utrecht: Jongerenambassader Felicia gaat aan de slag bij VVD
Utrecht. Samen met een andere jongerenambassadeur gaat Felicia
advies geven over hoe ze Overvechtse jongeren kunnen empoweren.
Welke initiatieven zijn er, welke werken en welke ontbreken er nog?
Samen gaan ze op zoek naar mogelijkheden die bijdragen om de wijk
Overvecht, en vooral haar jongeren, te laten bloeien.
CDA HAarlem;: Onze visie
De samenleving stelt steeds hogere eisen, vooral ook aan jongeren.
Vrijheid, verwachtingen, verantwoordelijkheden, voor sommige jongeren
is het soms even te veel. Zeker als de thuissituatie ook niet stabiel is, kan
de gemeente hen een steuntje in de rug geven. Toeleiden naar
onderwijs of werk is dan de eerste opgave. Maar ook andere zinvolle
dagbesteding en de beschermende omgeving van een
verenigingsstructuur kunnen helpen om het leven weer op het rechte
pad te krijgen. Overlastgevende jeugd moet een alternatief geboden
worden. Dat kan door middel van sport en cultuur, maar soms ook door
het creëren van een plek waar even hangen wel is toegestaan.
De komende jaren moet extra worden ingezet op:
•
Verbeteren van de samenwerking tussen de verschillende
organisaties in het jongerenwerk.
•
Betere samenwerking onderwijs en jongerenwerk, onder andere
door het intensiever betrekken van jongerenwerk bij de aanpak
van voortijdig schoolverlaters.
•
Versterken van straathoekwerk: actief (outreached) jongeren
benaderen die buiten de boot dreigen te vallen.
Daar waar groepen hangjongeren chronisch overlast bij omwonenden
veroorzaken of er gevaarlijke situaties ontstaan, kunnen gebieds-, blowof alcoholverboden worden ingezet.
PVDA landelijk 2e kamer 2020;
Vorig jaar leek nog zoveel mogelijk.Vol enthousiasme begonnen
duizenden jongeren aan een opleiding of een baan. Vol vertrouwen op
weg naar een mooie toekomst. Een fijne baan, met leuke collega’s. Een
zeker inkomen, waarmee je vooruit durft

te dromen. Samenwonen met je partner. Je kamer inruilen voor een eigen huurwoning. Die
mooie toekomst lijkt voor veel jongeren steeds verder weg. Juist nu verdienen jongeren onze
steun.
Jongeren worden nu dubbel zo hard geraakt door deze economische crisis.
Jongeren worden nu dubbel zo hard geraakt door deze economische crisis. Door hun
flexcontract stonden ze in maart als eerste op straat. Nu dreigen ze voor langere tijd langs
de kant te staan. Tegelijkertijd zijn hun huren torenhoog, hebben ze weinig spaargeld en
krijgen ze vrijwel geen ondersteuning.
Dat moeten we voorkomen. Als je jong bent, wil je niet thuis op de bank zitten. Je wilt aan de
slag en nieuwe dingen leren. Geïnspireerd worden door docenten en de kneepjes van het
vak leren van collega’s. Daarom moet de overheid, gemeenten, scholen en werkgevers
jongeren die nu aan de zijlijn dreigen te raken ondersteunen.
Vandaag presenteer ik het offensief ‘Jongeren aan het Werk’ aan.
Daarom presenteer ik samen met jongerenbeweging Coalitie-Y het offensief ‘Jongeren aan
het Werk’ aan. Het offensief zorgt voor extra banen, creëert extra stages en leerbanen en
moedigt jongeren aan om nog een jaar langer door te leren en zo te investeren in hun
toekomst.
Door de introductie van een leerwerkaanbod krijgen jongeren in de bijstand het recht op
scholing, stage of een baan. Ook willen de PvdA en Coalitie-Y doorleren makkelijker maken
via een speciaal programma voor mbo-studenten en door het verlagen van het collegegeld
voor een tweede master.
Het offensief zorgt voor extra banen, stages en leerbanen voor jongeren.
Daarnaast dient de overheid zelf meer jongeren in dienst te nemen en jongeren mee te laten
praten over acties om jongeren aan het werk te helpen. Maar ook de jongeren die nu al,
zonder werk, thuis op de bank zitten, helpen ondersteuning nodig. Een goed vangnet is
nodig als het toch niet lukt werk te vinden, of je nog meer tijd nodig hebt.
Deze voorstellen komen bovenop het Corona-reddingsplan van de PvdA met 10 miljard euro
aan investeringen op de korte termijn om banen te redden en de economie te stimuleren.
Op deze manier zorgen we ervoor dat we studenten écht steun bieden, nu en voor hun
toekomst.
Ben je een jongere? Dan horen we graag van je!
Ben je een jongere? Laat dan van je horen! Kom je in de knel met het vinden van een baan?
Heb je moeite met het betalen van je huur? Heb je behoefte aan hulp of gaat het juist heel
goed? App ons hier dan over. Jouw input helpt ons het kabinet te overtuigen dat jongeren
onze steun verdienen.
2020, dec. GroenLinks wil dat het volgende regeerakkoord getoetst wordt op het bevorderen
van gelijke kansen voor jongeren en de impact op klimaat. Met deze generatietoets wordt
voorkomen dat een stapeling van beleid jongeren onevenredig hard treft. De partij
presenteert vandaag samen met jongerenorganisatie DWARS het jongerenplan “Een toekomst
om naar uit te kijken”. Het jongerenplan bevat ideeën om jongeren een eerlijke start te
geven.
2014 SP standpunten Jongeren
JEUGDZORG
1. Kinderen en jongeren in de knel moeten direct kunnen beschikken over goede
professionele zorg als zij of hun ouders dat nodig hebben. De beoordeling daarvan ligt bij
hulpverleners, in samenspraak met de jongere en de ouders. We besparen kosten op
bureaucratie door zoveel mogelijk met wijkteams te werken die zorg op maat over de
gezinnen in de wijk kunnen verdelen.
2. We repareren zoveel mogelijk de landelijke bezuinigingen en geld dat voor jeugdzorg
bedoeld is, moet ook daadwerkelijk aan jeugdzorg uitgegeven worden.
2017 :
DEN HAAG - De kans voor laaggeschoolde jongeren op een baan, moet worden vergroot. De
PVV in de Haagse gemeenteraad wil daardoor dat er een Ambachtscentrum wordt opgericht.
Dat zou ervoor moeten zorgen dat ook deze jongeren aan de bak komen, zegt raadslid Elias
van Hees.
Hij wijst erop dat er een enorme vraag is naar timmermannen, stukadoors, installateurs en
werkvoorbereiders in de bouwsector. Een ambachtscentrum zou de schakel moeten zijn
tussen de jongeren en werkgevers. Van Hees wil dat het college van burgemeester en
wethouders op zoek gaat naar een geschikte plek.
De redactie van het Stageblad en het Kringloopblad zijn benieuwd wat van deze plannen
allemaal terecht is gekomen. Hoe staan we ervoor. Komende uitgave in juni 2021 gaan we er
dieper op in!
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De circulaire economie
vervolg Paardenkracht

De verse maar al wat op leeftijd zijnde grote baas van de USA, de heer Bidon, is
er wel van overtuigd, in tegenstelling tot zijn voorganger, dat de circulaire
economie veel kansen biedt voor werk. Dat is goed nieuws voor de mensen in
de hele wereld en geeft hoop voor onze kleinkinderen dat er een nieuwe tijd
aanbreekt. Immers als de economie profiteert is het voor de hand liggend dat
er zaken worden aangepakt door ondernemers met dollartekens. Er is nog een
lange weg te gaan voor een schonere en gezondere aarde. Zo lang wij nog een
houtkachel en open haard een verworven recht vinden en zo ook in de USA,
laat staan de rest van de wereld, is er nog veel vervuiling. Dat brengt mij op de
gedachte dat het misschien wel helemaal niet meevalt. Dat het inderdaad tijd
wordt om de natuur te omarmen. Het wordt al langer gezegd en in beeld
gebracht. Kennelijk zijn wij allen nog steeds de mening toegedaan dat het wel
meevalt. Of misschien zijn wij gewoon niet in staat om te versoberen. Als je een
dagje bij Ikea vertoeft valt toch wel op hoe druk het is en hoeveel mensen
genieten er niet van een big Mac of een vakantie met het vliegtuig naar een
warm oord. Met de auto boodschappen doen omdat je dan meer in een keer
kan meenemen. En de vuilnis gescheiden aanleveren bij de stort op de fiets,
nee dat gaat ons allen te ver. Ja mij ook. Ik ben immers geen geitenwollensok.
Ik houd ook van een biefstukje op zijn tijd, eigenlijk liefst iedere dag. En dat die
koe schijt, ja logisch. Maar we moeten wat. Dus ik ben begonnen met minder
en soberder. Ik ben zelfs anders gaan wonen en heb de keuken voorbereid op
gasvrij koken en ik heb vaak de verwarming uit en een trui aan. Maar maak ik
het verschil? Ik heb mijn twijfels. Wat als we het er gewoon op aan laten komen
en al dat gedoe, dat groene gedoe, in een laatje stoppen voor later. Wat zou er
dan kunnen gebeuren? Ik heb er een toneelstuk over geschreven. Door Corona
nog niet kunnen opvoeren. Ik zet het maar in het Kringloopblad.

Paardenkracht

Bij de waterkrachtcentrale is
het rood alarm als Ruud,
Peter, Marlies en Kees dienst
hebben en gezamelijk naar
de monitoren loeren. We
leven in het jaar 2037 als..
Kees: De paardenkracht is een oude
eenheid van arbeidsvermogen. De
naam paardenkracht is verwarrend,
want het is geen eenheid van kracht,
maar van vermogen.
Ruud: Een kracht is een
natuurkundige grootheid die een
voorwerp van vorm of van snelheid
kan veranderen. Door de werking van
een kracht kan arbeid verricht
worden. Krachten kunnen worden
genoemd naar de werking die ze op
een voorwerp hebben, zoals
trekkracht, drukkracht en
dwarskracht.
Peter: Het vermogen is de maximale
energie die bijvoorbeeld een motor
per seconde kan produceren.
Marlies: Veel ruiters rechtvaardigen
het feit dat ze de teugels vasthouden,
trekken, hun paard te rond instellen
etc. omdat ze een zogenaamd sterk

paard hebben die niet wil loslaten.
Ruud, Peter en Kees kijken verward
naar Marlies die vervolgd: Ja, als je
niet kan loslaten dan krijg je een heel
sterk paard. Dat is logisch. Immers
als je de hele tijd maar aan die
teugels loopt te trekken, dan wordt
die nekspier van dat paard heel erg
getraind. Dat paard wil naar voren,
loslaten is dan het beste.
Peter: Nou, als ik de gashendel van
mijn brommer loslaat stopt m’n
brommer vanzelf.
Ruud: Ja, dat heb ik ook met mn
gaspedaal.
Kees; Als ik mn stuur loslaat van m’n
fiets, ga ik gewoon op m’n bakkes.
Ruud: Haha, volgens mij ligt Marlies
dan gewoon achterover op dr
ruggetje op de grond en is dr paard
dr vandoor.
Marlies. Echt niet, dan draaft ie
gewoon rustig door en uiteindelijk
stopt ie wel weer een keer.
Peter: Als het paard dus wil. En als ‘t
ie niet wil, dan niet? Marlies: Nee,
dan niet.

Ruud: Ze hebben mij altijd verteld dat je
op het paard moet zitten en niet eronder
moet hangen.
Kees: Waarom niet?
Ruud: Als je d’r onder hangt, zeikt het
paard over je heen. de mannen lachen,
maar Marlies vindt er niets aan.
Marlies: Vroeger wist je veel beter met
welke krachten je te maken had.
Tegenwoordig als je een retourtje Mars
doet, ben je met een week weer terug.
Ruud;: Op z’n vroegst. Dat is wel heel
snel hoor.
Marlies: Daar gaat het nu niet om. Het is
gewoon zo onvoorstelbaar niet te meten
in kracht of het nu een week of een
maand duurt. Hoeveel paarden heb je
daar voor nodig?
Kees: Nou dat valt wel mee hoor. Alleen
bij de lancering om uit de zwaartekracht
te ontsnappen. Maar dat is al zo lang
geleden uitgerekend. Ik denk dat Siri dat
wel weet. Siri, hoeveel paarden zijn er
nodig om aan de zwaartekracht te
ontsnappen?
Siri: Ontsnappingssnelheid, Wanneer je
een steen omhoog gooit komt de steen
weer terug naar beneden. Dit komt
omdat de kinetische energie van de steen
onvoldoende is om te ontsnappen aan
de aarde. Als de kinetische energie groter
of gelijk is aan het verschil in gravitatieenergie van het voorwerp op het
aardoppervlak en het voorwerp op een
afstand oneindig ver weg van de aarde
kan de steen van de aarde weggegooid
worden waarbij de steen nooit meer
terugvalt. De snelheid om net te kunnen
ontsnappen aan de zwaartekracht van
een planeet of ster wordt de
ontsnappingssnelheid genoemd en kan
berekend worden uit de massa en de
straal van een planeet. De
ontsnappingssnelheid van de aarde is
meer dan 11 km/s. Hoeveel paarden je
daar voor nodig hebt hangt af van de
individuele kracht van de paarden en is
dus niet te voorspellen, zonder meer
details te hebben van de diverse
individuele paarden.
Peter: 11 km per seconde. nou dat zijn
heel wat paarden.
Marlies: Dat bedoel ik dus. niet te
bevatten. Vroeger was het heel simpel.
Ruud: Je had een sterk en een minder
sterk paard. Soms hebben paarden ook
gewoon geen zin. Peter: Dan moet je zin
maken. Maar wat heeft het voor zin?
Ruud: Dat je kan neuken als je sterk bent.
Slappe lullen neuken niet.
Marlies: (staat op) ik ga.
Ruud: Nee je begrijpt me verkeerd. Je
moet trainen. Peter en Kees: (lachen)

Kees: Oefening baart kunst.
Peter: Je bedoelt kinderen.
Marlies: (gaat weer zitten) Nou zijn we
klaar jongens?
Ruud: Nou daar is iets meer voor nodig.
Maar ok. Paardenkracht is natuurlijk niet
alleen fysiek. JE moet ook soms jezelf
liften, op liften, om verder te komen. Je
erdoor heen bluffen.
Kees: Ja, dat geloof ik zeker. ik zie zo
vaak mensen klungelen in het vermogen
gewoon soms een klein stukkie boven
jezelf uit te stijgen.
Peter: Ah dat is gelul. Je bent sterk of een
slappe zak. Er zit niets tussenin. Ruud en
Marlies: Nou ja zeg. En dat is zeker ook
al genetisch bepaalt?
Kees: Ja. Uiteraard. Maar hoe zit het met
onze zo vertrouwde waterkracht. Ik heb
gezien dat de parameters duidelijk
uitsloegen jl maandag toen met die
magnetische wolk boven de Wadden
eilanden. Ik ben bang dat daar een
relatie is en we niet veel langer meer
kunnen voortgaan op de zo lang
begaande weg.
Peter: Ja, dat heb ik ook gezien en ook de
verontrustende schade direct daar ten
gevolge van. Dus ja Dat is inderdaad
zorgelijk. Ons systeem kan zoveel kracht
niet aan.
Ruud: Ergo We kunnen het niet eens
meten. Ja, het zou misschien op
ouderwetse wijze kunnen worden
aangepakt.
Peter: Hoe dan?
Marlies: Ja, Ruud, daar hebben wij het al
over gehad. Dat is gewoon te radicaal.
Dan krijgen we een opstand. Ja begrijp
mij niet verkeerd hoor. Ik denk dat dit de
enige manier is uiteindelijk, maar nu is
het gewoon nog te vroeg.
Peter: Hoe dan? Waar heb je het over.
Verklaar je nader for God zn sake. Kees:
Snap je het dan niet. Ze willen gewoon
alles onder water laten lopen. Siri:
Attentie een inkomend bericht van
kanselier de Wit
Medelanders, met klem moet ik u
verzoeken haast te maken. U moet direct
het gebied verlaten ten westen van
Utrecht. We zullen het gebied moeten
opgeven om als natie te overleven. De
strijd tegen het water verliezen wij niet,
wij trekken ons terug. Zo waarlijk helpe
ons God almachtig.
Ruud: Nou daar gaan we dan. Ik heb
altijd gedroomd van een zeilboot. Altijd
maar werken en nooit eens tijd en de
ironie dat ik met een boot een kans zou
maken te overleven en het nu gewoon
ophoud. Dit overleven we niet jongens.
We kunnen maar beter een feestje
bouwen en we zien wel. (wordt vervolgd)

SUPPORT DE HORECA
CAFE BAR DE HUT
Sinds 1876 De Bar die U niet wilt
missen.....
Help Café De Hut de coronasluiting
door en doneer via het internet
https://www.gofundme.com/f/helpcaf-de-hut-de-coronasluiting-door
Jansweg 23, Haarlem, info@
cafedehut.nl,
023-5320364
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in memoriam Benniealtevrolijk
Kia ora! Here's
Guzzler...
Bennie's Asjemenou Quiz
1. Welk land heeft de
langste kustlijn ter
wereld?
A - Canada
B - Noorwegen
C - Rusland
D - Australië
2. UIt welke film komt de
zin; say hello to my little
friend?
A. Rocky
B. Aliens
C. Scarface
D. E.T.
3. Wat is het meest
gecoverde lied aller tijden?
A. Yesterday van The Beatles
B. Hallelujah van Leonard
Cohen
C. White christmas van Bing
Crosby
D. Smells like teen spirit van

Nirvana
4. Welke film is geen Mony
Python film?

A. Buster Keaton
B. Stan Laurel
C. Harold Lloyd
D. Charlie Chaplin

A. The meaning of life
B. Life of Brian
C. Clockwise
D. The holy grail

8. Welke Nederlandse
zanger/es heeft de meeste
nummer één hits behaald
in de Top 40?

5. Wat is een Palindroom?
A. Het halfe vijfje onde de C
zoals bijvoorbeeld in Valença
B. Een woord wat van achter
naar voren hetzelfde is als
van voor naar achter
C. Een markeerteken
D. Een herhaalgezegde
6. Wie sprak de woorden
in zijn beroemde speech; I
have a dream?
A. John F. Kennedy
B. Barack Obama
C. Ghandi
D. Martin Luther KIng
7. Welke acteur en
filmmaker acteerde in de
volgende films; Modern
Times, Limelight en The
Great Dictator?

‘Goedemiddag, met Suzanne spreekt u. Waar kan ik u
mee van dienst zijn?’
‘Dag, u spreekt met Altevrolijk. Ik bel over
het volgende; ik heb vier maanden geleden mijn
abonnement bij u opgezegd, maar ik krijg nog elke
maand een factuur van u…’
‘…Altevrolijk zegt u?’
‘Ja, Altevrolijk.’
‘Momentje, ik ga u even opzoeken hoor.’
‘Prima, ik wacht even.’
……………………………………………………….
‘Daar ben ik weer. Bedankt voor het wachten.
Mijnheer Altevrolijk, u staat niet in ons systeem.’
‘Lijkt me van wel. Waarom krijg ik anders die
rekeningen nog?’
‘Dat is inderdaad bijzonder. Misschien staat u dan
misschien onder een andere naam bij ons
ingeschreven. Mag ik uw postcode mijnheer
Altevrolijk?’
‘2345 HJ.’
‘2345 HJ. Nee, niets te vinden. En uw adres?’
‘Hazenpad 13.’
‘Nee, niets te vinden. Uw telefoonnummer?’
‘Mobiel of vast?’
‘Alle twee maar voor de zekerheid.’
0655554444 en of 02355554444
‘Nee, helemaal niets. Geboortedatum?’
’15 november 1959.’
‘Ja, daar heb ik iets, Mevrouw Zoetemeer uit Venlo.’
‘Ik woon in Haarlem mevrouw en ik ben een man en
ik heet Altevrolijk.’
‘Ja, jammer. Dan zit u toch echt niet in het systeem
hoor.’
“Maar waarom krijg ik dan nog rekeningen gestuurd.’
‘Omdat u in het systeem staat.’
‘Maar u zegt net zelf dat ik niet in het systeem zit.’
‘Misschien bent u een zogenaamde zwevende klant.’
‘Een zwevende klant?’
‘Ja, dan zit u wel in het systeem, maar heel erg
verborgen.’
‘En is er dan niemand die mij uit dat verborgen
hoekje kan halen.’
‘Dat is onmogelijk helaas.’
‘Maar zijn er dan meer klanten die verborgen zitten?’
‘Och, talloze mensen mijnheer.’
‘En wat doen jullie daar dan mee?’
‘Die laten we zitten waar ze zitten. Die vind je echt
nooit meer terug.’
‘Dus die blijven ook rekeningen krijgen omdat ze nog
ergens verborgen zitten?’
‘Dat kunnen we niet nakijken, omdat ze verborgen

A. Marco Borsato, 14
B. Jan Smit, 11
C. Anouk, 9
D. Frans Bauer, 7,
9. Hoe werd Haarlem
genoemd toen het nog een
nederzetting was?
A. Haerlem
B. Haralem
C. Harlem
D. Haarlem
10. Welke voetbalclub
heeft de hoogste schuld
van alle voetbalclubs?
A. Manchester United, 1.536
miljoen
B. Benfica, 336 miljoen
C. Real Madrid, 546 miljoen
D. Barcelona, 840 miljoen

zitten.’
‘Dus dan weten jullie ook niet of ze wel of niet
betalen’
‘Nee, eigenlijk niet.’
‘Maar waarom gooien jullie dat systeem dan niet
gewoon een keer de deur uit en beginnen jullie
opnieuw?’
‘Dan zijn we alle niet verborgen klanten óók kwijt.’
‘Maar jullie hebben toch wel een back-up van het
systeem?’
‘Die is helaas gehackt mijnheer. Geen klant meer van
over.’
‘En als jullie nú een back-up maken. Ik zeg maar iets.’
‘Dat lukt niet met dit systeem mijnheer. Dat hebben
we al geprobeerd, maar toen draaide het systeem van
onze redactie helemaal door. Die systemen zijn
gekoppeld namelijk.’
‘Maar ik bedenk me net iets, als ik niet besta eigenlijk.
Dan maakt het ook niets uit of ik wel of niet betaal.’
‘Toch wel mijnheer. Als u plotseling weer gevonden
bent, dan genereert het systeem automatisch de
achterstallige betalingen inclusief rente en boete.’
‘Maar u kunt toch zien dan dat ik al vier maanden
geleden heb opgezegd?’
‘Misschien wel, misschien niet. Ik kan nu niet zien of
dat wel bij ons door is gekomen. En zonder officiële
afzegging moet u gewoon de achterstallige
betalingen alsnog voldoen.’
‘Als ik u dan nu een schriftelijke aangetekende brief
stuur met mijn opzegging, kunt u het dan in orde
maken?’
‘Helaas niet mijnheer Altevrolijk.”
“Maar waarom in hemelsnaam niet?’
‘Ik zal uw gegevens in het syteem moeten invoeren,
maar gezien het feit dat u niet voorkomt in het
systeem kan dat niet gezien het feit dat u ergens
verborgen zit en…’
‘Maar misschien denkt het systeem wel ‘ha, daar is
Altevrolijk eindelijk. Even matchen hoor. Ja, ja, kijk
eens even, alles weer boven water. Mijnheer
Altevrolijk heeft opgezegd en nu zegt hij nog een keer
op..’
‘Ja, daar gaat u al mijnheer Altevrolijk. U zegt het zelf,
dan heeft u dus twee keer opgezegd en het systeem
begrijpt dat niet en meldt u automatisch weer als lid
aan.’
‘Asjemenou!’
‘wat zegt u mijnheer?’
‘Asjemenou!’
‘Loekie de Leeuw!’
‘Klopt.’

‘Maar dan begrijp ik het mijnheer Altevrolijk’
‘Hoezo?’
‘Eens even kijken in de prullenbak hoor.’
‘In de prullenbak?’
‘Ja hoor, daar bent u dan. Ik had u per ongeluk in de
prullenbak gegooid. Ik zag dat duimnageltje van
Loekie de Leeuw en ik dacht die zit misschien nog wel
in de prullenbak. Wat leuk. Stuurt u altijd een
afbeelding mee van Loekie?’
‘Dat is mijn digitale handtekening als het ware.’
‘Leuk, leuk, leuk. Eens even kijken dan…ik zie helaas
geen afmelding. Dat zal elkaar gekruist hebben
tussen het systeem en de prullenbak.’
‘Kunt u mij dan nu afmelden alstublieft. Dan betaal ik
die vier maanden ook nog wel. Als ik daarna maar
geen facturen meer krijg.’
‘Helaas, dat kan alleen via e-mail of schriftelijk.’
‘Goed, dan stuur ik u direct een e-mail.’
‘Dat zal toch lastig worden mijnheer Altevrolijk. Ik zie
namelijk net dat uw abonnement alweer automatisch
een jaar verlengd is…’

