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INTERVIEW MET EEN 

SCHIEDAMSE PRIKPLOEG: 

JOHN EN ANNEKE  

Zwerfvuil, dode duiven en overvolle vuilnis-

bakken, John Gardien (62 jaar) en Anneke Boot 

(57 jaar) ruimen het allemaal op. Samen houden 

ze Schiedam schoon. Ze zijn niet alleen een 

gouden prikduo, ook buiten het werk zijn ze 

goede maatjes. 

John werkt 15 jaar voor Irado en Anneke 17 jaar.  

‘En sinds zes jaar werken we met elkaar samen. We 

zijn goed op elkaar ingespeeld, we weten precies 

van elkaar wie wat doet en hoe. We hebben een 

goed tempo erin’, vertelt Anneke. Het duo werkt 

veertig uur per week samen, verspreid over de  

dagen van de week. John: ‘We beginnen om zes uur  

’s ochtends. Dan rijden we met de auto de stad door 

om de prullenbakken te legen en de straten schoon 

te maken met de prikstok. Maar we werken ook bij 

evenementen en bij mooi weer extra in de parken.’ 

Anneke: ‘Met evenementen zoals de Branders-

feesten is het gekkenhuis hoor!’ 

‘Op vrijdag met de markt is het leuk 

om te werken, mensen herkennen ons 

en maken een praatje.’

John en Anneke werken door heel Schiedam en 

natuurlijk ook vaak in de binnenstad. Anneke: ‘Daar 

is het eigenlijk best schoon en zijn de mensen 

netjes. En op vrijdag met de markt is het leuk om 

te werken, mensen herkennen ons en maken een 

praatje. Wat hou je het fijn schoon, zeggen ze dan. 

Het centrum geef ik wel een 8!’

John: ‘In de wijken rondom de binnenstad kan het 

wel beter, daar is aardig wat zwerfvuil. En mensen 

gooien de dingen weg terwijl ze eigenlijk grofvuil 

moeten bellen. Je kan soms een heel huis inrichten 

met wat je vindt.’ Het duo maakt ook wel vervelende 

dingen mee. Anneke: ‘Dan gooien ze expres vuil 

op straat. Daar ben je toch voor, zeggen ze dan. In 

Japan krijg je een boete als je iets op straat gooit, 

dat zou hier ook moeten! Maar ik heb een brede 

rug en trek me er niets van aan als ze schelden of 

dingen zeggen.’

‘Mensen gooien de dingen weg terwijl 

ze eigenlijk grofvuil moeten bellen. Je 

kan soms een heel huis inrichten met 

wat je vindt.’

John en Anneke houden van hun werk, ook al is dat 

soms best vies. ‘Die hondenpoepzakjes stinken wel 

natuurlijk, vooral als het warm is. Tijdens de Bran-

dersfeesten had iemand in de vuilnisbak gebraakt. 

Dan zeg ik tegen John doe jij dat maar! En laatst 

hadden we ook een dode duif. Goeiemorgen, zei ik 

toen, even lekker soep van maken! Dan pakken we 

de prikstok en handschoenen en ruimen we het 

gewoon op. Het fijne van ons werk is dat je lekker 

buiten bent.’ John: ‘We gaan elke dag met plezier 

naar ons werk, we hebben veel plezier samen.’

Ook buiten het werk hebben John en Anneke het 

leuk met elkaar. John: ‘Mijn vrouw is blind en met 

z’n drieën doen we vaak iets leuk. Laatst hebben 

we hier nog bij de Griek gegeten. Of we gaan naar 

de dierentuin of een pretpark. Soms gaan we ook 

met elkaar op vakantie, we zijn in Parijs en Italië 

geweest en hebben ook een keer een huisje 

gehuurd.’

‘Met evenementen zoals de 

Brandersfeesten is het gekkenhuis 

hoor!’ 

Het werk is ook best zwaar natuurlijk. John: ‘Een 

bak kan wel tot 25 kilo wegen. Maar toch wil ik niet 

eerder met pensioen.’ Bij Anneke duurt dat nog 

wat langer. ‘Als John stopt, ga ik hem missen als 

collega. Dan wil ik lekker in de binnenstad blijven 

prikken!’
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‘HET FIJNE VAN ONS WERK 

IS DAT JE LEKKER BUITEN 

BENT. WE HEBBEN VEEL 

PLEZIER SAMEN.’


