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Soms denk je weleens: ”Waarover nu weer berichten, maar als je door Loosduinen loopt, liggen de 

onderwerpen voor het oprapen”! 

Natuurlijk neem je dit niet letterlijk en sommigen onder ons laten rustig hun hond overal van alles  

neerleggen en dat ‘raap je natuurlijk ook niet op’!.Waarom gebeurt dit nu nooit voor eigen deur of in 

je gang, maar altijd bij iemand anders of op het looppad van velen onder ons? 

Te pas en te onpas kun je deze rommel vinden, maar helaas………is het de hond of zijn/haar baasje, 

ondanks dat je poepzakjes gratis kunt krijgen. Helaas hieraan toch wat woorden ‘vuil’ gemaakt. 

 

Een ander probleem zijn de ‘verdwaalde wagentjes’! Misschien een beetje gekke titel, maar u hebt 

vast aan een half woord genoeg als goed verstaander en weet waarover dit gaat. 

Vroeger, en zo slecht waren vele dingen niet, liep je je een breuk te sjouwen met een simpel ijzeren 

mandje, maar dat legde je netjes terug. 

Op enig moment besloten de grootgrutters, in veel gevallen de kleintjes overnemend, omdat het 

aanbod werd vergroot, het mandje te vervangen door een winkelwagentje. 

In het begin ook van ijzer, maar latere modellen werden mooier, lichter en van plastic. 

 

De moraal in die tijd was vrij hoog onder de mensen en men bracht keurig netjes de wagentjes terug. 

Soms vergat je dit, maar als je hierop werd aangesproken, bood je zelfs nog je excuus aan en bracht 

het wagentje terug. Je wilde eigenlijk niet hierop worden aangesproken, maar het werd wel allemaal 

geslikt en soms voor zoete koek. 

 

Enig moment pikte men dit niet altijd meer en wagentjes bleven vaak ‘onderweg steken’, waardoor 

de winkeliers bedachten om ‘statiegeld’ te vragen. Dat hielp wel, maar de onverschilligheid sloop er 

toch in. Een tijdje heeft nog een ‘vroege ZZP’er’ met een eigen vervoermiddel de wagentjes op-

gehaald en tegen een kleine vergoeding teruggebracht. Dit werkte vrij goed, maar alles moe(s)t 

goedkoper. Waarom betalen, terwijl het hoort bij het terugbrenggedrag van de klant? 

Helaas- pindakaas en wat je nu ziet is, dat winkelkarretjes overal geparkeerd staan. Je vindt ze op de 

gekste plekken tot in voortuintjes van mensen aan toe! 

Kan het nog gekker; natuurlijk de sloot in met het idee: ”Opgeruimd staat netjes”! Magneetvissers 

konden vroeger de ijzeren wagentjes eruit ‘vissen’, maar een magneet en plastic werkt niet samen. 

 

Waarom neem je je wagentje mee naar huis? In sommige gevallen kunnen we dit echt begrijpen, maar 

waarom dan niet terugbrengen of zoals ik begon, niet voor de eigen voordeur laten staan, maar het 

liefst bij de buren of halverwege. Misschien neemt iemand anders het wagentje wel mee terug? 

Zijn we dan zo laag gezonken? Misschien moet het ‘statiegeld’ 10 euro worden; de 50 cent maakt 

ook geen indruk meer. In veel gevallen heeft men van die ‘gratis-krijger-muntjes’ en soms vergeet 

men de 50 cent en wordt deze eruit gesloopt.  

 

Moraal van dit verhaal: Doe eens gek en ruim je rommel en hondenpoep op; breng je wagentje ge-

woon terug en gooi afval in de vele prullenbakken, die we nog rijk zijn. De ‘ik-maatschappij moeten 

we zien te verlaten…….. 

Natuurlijk laten vallen waar je staat of loopt is vele malen makkelijker, maar ergens zal ons dit op-

breken. Is het niet vandaag, dan zeker morgen.  
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