NYNKE
Ik heb geen sticker op mijn brievenbus, sterker
nog, ik heb hem er, toen ik in dit huis kwam wonen, afgehaald. Dat valt nog niet mee. De
nee/nee, ja/nee stickers hebben een hele sterke,
standvastige lijmlaag. Begrijpelijk, anders kan iedere reclamebezorger de sticker er zomaar afhalen. Je moet dus even doorzetten als je de sticker
er af gaat halen. Ik kon daar natuurlijk uitgebreid
de tijd voor nemen, het was tenslotte mijn eigen
deur, mijn eigen brievenbus.
Ik wil dus gewoon reclame op de mat. Ik kijk het
door, haal eruit wat ik kan gebruiken en deponeer
het vervolgens in de blauwe container.
Wie bezorgen toch altijd weer de reclamefolders in
de wijk?
Dat zijn vaak scholieren. Ze verdienen er een
centje door bij. Zo ook Nynke. Nynke is 15 jaar.
Haar broer Casper van 18 heeft vóór haar ook reclamefolders bezorgd. Nynke is hem daarin opgevolgd. Nynke's ouders, Corinne en Chris zijn in
2001 vanuit Rotterdam naar Gouda gekomen. Corinne's roots liggen in Brabant. Die van Chris oorspronkelijk in Rotterdam maar hij heeft op verschillende andere plekken in Nederland gewoond
omdat zijn ouders, door hun werk, vaak verhuisd
zijn. Nadat ze in de Van Swietenstraat zijn neergestreken hebben ze hun huis flink onderhanden
genomen. Zoals zoveel bewoners in de Van Swietenstraat doen en hebben gedaan. Uiteindelijk
hebben ze iedere kamer in hun huis, met respect
voor de vele originele details, opgeknapt. Nynke is
hier dus geboren en getogen.

DOOR TINEKE MOCKING
Van Swietenstraat, Kattensingel, Crabethstraat en
Vredebest. Zo'n 100 huizen.
Lopend met haar karretje is dat in drie kwartier
gebeurd. Ze bezorgt één keer per week op zondag. Heb je vakantie dan moet je dat melden.
Men heeft het liefst dat je zelf voor een vervanger/ster zorgt.
Nynke zit op het Antoniuscollege. Ze heeft het er
erg naar haar zin. Ze is goed in wis- en natuurkunde. Ze weet nog niet precies wat ze wil gaan
doen maar liefst iets technisch.
Een leuke bijverdienste dus voor Nynke die het
een leuke aanvulling vindt op haar zakgeld. Ze
spaart op dit moment voor een nieuwe telefoon.
Daarbij helpt de kerstbonus natuurlijk reuze. Want
het fooitje aan het eind van het jaar is natuurlijk
erg motiverend. De kers op de taart! Nog maar
een week of 8 Nynke!

Welke stappen worden er gezet als er een nieuwe
bezorger aan de slag moet gaan?
 Er komt een regionaal hoofd op bezoek.
 Zij vertelt over het werk, wat het precies inhoudt en controleert de officiële gegevens van
de bezorger/ster.
 Er zijn ook instructiefilmpjes over bezorgen.
 Waar moet je op letten als bezorger/ster?
 Je moet uiteraard letten op de ja/nee, nee/nee
stickers.
 Woonboten horen erbij.
 Een goede routeplanner is ook handig.
Straten kunnen gesplitst zijn zoals bv het geval is
met de Van Swietenstraat. Nynke bezorgt in de
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