WIE IS DAT?

Wie ben je?
Jacobus Franciscus Imming
Waar stond je wieg
In Medemblik, aan het Gedempte Achterom nr. 23
Uit wat voor een gezin kom je
Vader, moeder en nog een oudere broer. Toen ik 10 maanden was is mijn vader overleden aan
kanker. Mijn vader was slager en ging met een fiets met een grote mand voorop bestellingen
afleveren. Mijn moeder ging langs de deuren om klanten binnen te halen.
Toen ik vijf jaar was hertrouwde mijn moeder en kreeg ik er nog een broertje en zusje bij.
Hoe was je jeugd
Een heerlijke jeugd. Alleen in de buurt woonden enkel meiden. Met hen speelde ik alles wat
meisjes spelen zoals touwtje springen, Hink Stap Sprong en Kotje pik. Ook speelde ik
voetbal met een varkensblaas. Op mijn zevende kreeg ik mijn eerste echte voetbal van
Sinterklaas. Daarmee speelde ik met de oudere jongens.
Wat zijn je hobby’s
Weidevogels. Van april tot eind mei ga ik één keer per week kijken waar nesten zijn en daar
prik ik dan een stokje bij. Dit doe ik al 22 jaar. Verder plaats ik samen met een vrouw kasten
voor kerkuilen in het gebied IJsselmeer tot aan het Noordhollands kanaal. Deze kasten maak
ik zelf omdat de kerkgaten waar zij vroeger in nestelden allemaal dichtgemaakt zijn. Ik hang
de kasten op bij boeren of particulieren. Totaal zijn er dertig kasten. Verder heb ik veel
geholpen met timmerclub in de Bolder. Daar ben ik mee gestopt maar het blijft kriebelen en
nu ben ik alweer bezig met wieltjes te maken voor autootjes. Ook maak ik modellen in hout
van boten, auto’s en vliegtuigjes. En ik heb ook glas in lood ramen gemaakt en klop uit metaal
met een hamer figuren.
Vertel eens over je vrijwilligerswerk
Werken met kinderen is ook vrijwilligerswerk en vind ik erg leuk om te doen. In
Swaensborch help ik met de kerstversiering op te hangen en als er feestjes zijn help ik de
tafels neer te zetten. Voor de SGOM wordt ik regelmatig gebeld om klusjes te doen voor
mensen. Ook doe ik voor hen timmerklusjes zoals spellen van hout maken. Bijvoorbeeld een
loopscrabble of een houten pinbalspel waar ouderen makkelijk mee kunnen spelen.
Waarom doe je dit
Ik kan daar geen antwoord op geven dat ik graag met ouderen werk. Het is vooral het bezig
zijn en heb daar geen gedachten achter. Als ze me vragen dan ben ik er. Ik heb het niet
opgezocht.

