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Gratis verspreid in heel Nederland en België. Behalve in Neder-Over-Heembeek want daar ben ik eens zonder naft gevallen, hoewel
dat nu ook weer geen reden is om die mensen verstoken te laten zitten van al dit moois, dus vooruit: ook daar is hij gratis.
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Verschryff neemt het aantal leraren een fles oude jenever. 'Op een
dat als zelfstandige aan de slag gaat kwade dag stond hij hier op het
Scheldefort
de laatste jaren toe. 'Vroeger was het schoolplein en bulderde mijn
Momenteel verschanst Luijten zich
een job voor de eeuwigheid, nu gaan naam. Dat hij een master in de
in de Antwerpse haven, in een
geschiedenis had, en dat..'
na 20 jaar lopen.' De minister
scheldefort om precies te zijn. Over ze
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diensten aan als copy-writer.' In
gewerkt. Van moeilijk lerende
tranen tast hij naar een
kinderen tot aan het Hoger
sigarenkistje, dat echter leeg
Onderwijs aan toe, als laatste tien
blijkt te zijn. Mevrouw Kocken
jaar bij Fontys Hogescholen in
komt hem troosten en de
Tilburg. Je snapt niet dat zo'n man
onderwijzer weet zich te
dat allemaal opgeeft om te gaan
herpakken. 'Maar er is hoop', zo
schrijven of de coach/trainer uit te
hangen.' Volgens de veelgeplaagde besluit hij. 'Hugo heeft ook een
degelijke opleiding tot Lifecoach
minister is er geen budget voor
bijzondere steunmaatregelen. 'Dat ze en trainer gevolgd. Misschien dat
hij mij zelf over dit moeilijke
zelf maar hun klanten bij elkaar
punt heen kan helpen.'
sprokkelen!'

It's the internet, stupid!
Van onze internetredactie - Een van die grappige blogsites, die tevens alle
noodzakelijke informatie bevatten, is www.hugoluijten.be. Slechts een klein
beetje minder grappig, maar helder en zeker to the point, is
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