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In coronatijd zat ik de hele dag thuis. Ik kon niet meer sporten omdat ik sinds 1,5 jaar een nieuwe knie heb. Dat wilde
ik helemaal niet en daarom ging ik vrijwilligerswerk doen. Ik ken de S.U.S. van de sport en de yoga en het is goed te
doen om hier te komen, lopend of op de fiets, zodoende werd ik hier gastvrouw. Ik vind het ontzettend leuk. De mensen
zijn allemaal blij, want ze komen voor hun plezier en ze vinden het fijn als je iets voor hen doet.
Eén dag in de week pas ik op mijn kleinkinderen van 10 en 13 jaar van mijn jongste zoon. Elke donderdag ga ik erheen,
dan kook ik, eten we met z’n allen en dan ga ik weer naar huis. Dat is ook heel erg leuk. Mijn oudste zoon woont in
Warchau en heeft een meisjestweeling van 17 jaar.
In eerste instantie werkte ik 9 jaar in een boekhandel. Dat vond ik echt geweldig, want lezen is mijn passie.
Via een open sollicitatie kwam ik op het ministerie van landbouw terecht in Haarlem. Ik begon in het archief. Ik werkte
rare tijden, van 10.00 uur tot 15.00 uur, want ik wilde altijd thuis zijn als mijn kinderen, ik heb 2 jongens, ook thuis zijn.
Dat vond ik belangrijk. Van het archief groeide ik door naar directiesecretaresse en vervolgens deed ik wat ik heel leuk
vond: personeelswerk. Het de ander naar de zin maken, het zorgen dat de verlofdagen goed zijn, het sturen van een
bloemetje als iemand ziek is, dat soort dingen. Daarna ging ik naar het afdelingskantoor in Diemen.
Het allerleukste wat ik ooit gedaan heb is 9 maanden op de Floriade in Haarlemmermeer werken. Dat was vanuit het
ministerie, in 2002. Daar was een paviljoen van de overheid en daar was ik manager. De Floriade was puur feest, elke
dag veel bezoekers, de sfeer eromheen en het contact met andere paviljoens. Na de Floriade ging ik terug naar Diemen.
De laatste jaren werkte ik in Den Haag. Ik mocht weg met 56 jaar, dat was destijds een regeling van de overheid, want
ze hadden teveel personeel. In eerste instantie wilde ik dat niet, maar het was of stoppen met 56 jaar of doorgaan tot
65 of 67 jaar. Ik ben gestopt.
In 1996 raakte mijn man werkeloos en begonnen we samen een zaak, een woonwinkel in het hart van Haarlem. Wij,
mijn man en kinderen zijn geboren Haarlemmers, dus Haarlem was onze stad. We hadden kleine meubelen,
cadeauartikelen, glas, verlichting en hele mooie lampen. Daar stapten we met z’n tweeën in, dat was heel spannend,
maar het lukte en we hielden het 16 jaar vol. De eerste jaren ‘groeiden de bomen tot in de hemel’, toen kreeg je de
euro en werd het al iets anders. In 2008 kreeg je de crisis en dat merk je natuurlijk met name in luxe artikelen. Mijn
man werd 65 jaar en we besloten ermee te stoppen. In 2012 hebben we de zaak leeg verkocht en opgeheven.
We wonen nu 6,5 jaar in Uitgeest. Ik ben geen Uitgeester, maar ik voel me hier thuis. Ik vind het zo’n leuk dorp, het is
relaxed en je leert steeds meer mensen kennen.
Mijn hobby’s. Ik lees heel veel, alles wat los en vast zit, allerlei genres. Ik heb een voorkeur voor thrillers. Ik heb een
e-reader en daar staan een paar honderd boeken op.
Daarnaast sport ik graag, maar dat kan voorlopig niet vanwege mijn knie. Ik ga proberen weer te tennissen. Ik doe aan
yoga en ik gym een ochtend in de week met een klein gezellig groepje. We fietsen en wandelen veel.
Zingen. Dat was echt helemaal geweldig, maar tot mijn grote spijt en verdriet is ‘mijn’ koor na 35 jaar per 1 januari 2022
opgeheven. Het was barbershop zingen. Dat is kunst, close harmony, a capella, zonder muziek, je zingt alles uit je hoofd.
Ik deed dat bijna 10 jaar. Ik was de laatste 4 jaar voorzitter. Het koor heeft corona niet overleefd. Alle stemmen gingen
achteruit. Ik merk het aan mijn eigen stem. Je haalt het niveau niet meer. Niemand zit te wachten op een koor van 25
dames boven de 70. Het is ontzettend jammer, maar we hebben het gelukkig in goede harmonie opgeheven.
Zolang ik het vol kan houden blijf ik vrijwilligerswerk doen. Ik ben er natuurlijk nog niet zo heel erg lang, maar ik vind
het heel erg leuk. (Interview: 8 februari 2022).

