
Pukkie en Bendos. 

De groene of de grijze? Een paar keer per jaar heb ik dat. Dan kijk ik even 

naar de overburen of die de grijze of de groene vuilcontainer bij de straat 

gezet hebben en dan volg ik hun voorbeeld. Vroeger was dat anders, dan 

zette je de plastic afvalzak bij de straat. Er was nog geen 

computergestuurde vuiljumbo die gewoon doorreed als je de verkeerde 

container bij de straat had gezet.  

Het is nu bijna 35 jaar geleden. De gemeente Menterwolde bestond nog 

niet. In Noord- en Zuidbroek, toen nog gemeente Oosterbroek werd de 

vuilnis opgehaald door de politiek betrouwbare ruinpaarden Pukkie en 

Bendos.  Albert Omta was toen nog burgemeester en om maar even een 

zijstraat te noemen Matty Siersema maakte al deel uit van de 

gemeenteraad. Dat van die politiek betrouwbare paarden heb ik niet zelf 

verzonnen maar werd toen gezegd door de voerman van de vuilniswagen 

Harm Dijkhuis.  Wessel Woltjer en Harm Dijkhuis haalden wekelijks de 

vuilnis op met paard en wagen. “Waar vind je een auto, die uit zichzelf 

rijdt en stopt en ook nog de route op zijn duimpje kent? Met de paarden 

kun je tenminste nog eens praten. Geloof maar niet dat zo’n neimoodse 

vuilniswagen wat terugzegt.” vertelde Harm Dijkhuis toentertijd. Die 

paarden waren de oude Gelderse vossen Pukkie en Bendos. “Nee, geef 

ons de paarden maar die vanuit hun ooghoeken zien waar een vuilniszak 

staat en de zaak in de gaten houden. Ze doen geen vlieg kwaad. Ik durf 

er wel onder te gaan liggen om de krant te lezen”.  Toch had Harm wel 

eens een akkefietje gehad. Toen een langsrijdende trekker met giertank  

wat veel lawaai maakte sloeg de toen 12 jarige Pukkie op hol en ging in 

gestrekte draf rechtstreeks naar de stal en banjerde dwars door de 

toegangshekken heen. Gelukkig pakte het goed uit en viel de schade mee. 

Oosterbroek (Noordbroek en Zuidbroek) was toen de ENIGE gemeente in 

Nederland die de vuilnis met paarden liet ophalen.  Het was bijna een 

toeristische attractie want er werd vaak een foto van gemaakt.  De 

toenmalige burgemeester Omta wilde de oude traditie, van met paard en 

wagen de vuilnis ophalen handhaven tot zijn pensioenleeftijd als hij 65 



werd. Hij was geboren in 1914, dus reken maar uit. Nu ik dit opschrijf 

bedenk ik dat toen op het gemeentehuis 4 actieve mensen in 1914 waren 

geboren. De toenmalige wethouder Andries Sonneveld, gemeenteraadslid 

Alie Woltjer en het hoofd sociale dienst de thans 99 jarige heer B.H.Bridel.  

Echter, het was niet alleen de romantiek en zijn liefde voor paarden maar 

vooral zou de komst van de rijdende vuilvreter hogere kosten met zich 

meebrengen. En dat was ook zo, het peerdenspul verdween, de 

vuilnisauto werd aangeschaft, de eigen vuilstort werd gesloten en alles 

werd afgevoerd naar de toenmalige vuilstort Borgerswold in Veendam en 

voor de inwoners van Oosterbroek gingen de reinigingsrechten meteen in 

dat halfjaar met een tientje omhoog.   

Rienus Huis 

06-25043902 

rienus@makelaarhuis.nl  

 

 
 

 
Wessel Woltjer en Harm Dijkhuis haalden wekelijks de vuilnis op met paard en 
wagen 

mailto:rienus@makelaarhuis.nl

