Wie ben je?
Kees Vlugt
Waar stond je wieg?
Honderd meter hier vandaan, tegenover het Weeshuis.
Uit wat voor een gezin kom je?
Vader, moeder en 4 broers.
Hoe was je jeugd?
Ja, hm. Ik ging van school af toen het net oorlog was. Ben toen twee jaar thuis geweest om m’n
vader te helpen in de tuin, kranten wegbrengen en elke week geld ophalen. M’n moeder was
gewoon huisvrouw met vijf jongens. Daarom moest ik ook gewoon meehelpen schoenen poetsen
en wassen. Dat was gewoon zo. Toen ik 14 was ben ik bij de groenteboer gaan helpen. Daar zaten
toen joden verscholen op de zolder. Het was heel moeilijk om op die leeftijd mijn mond daarover te
houden. Van acht uur s’ochtends tot zeven uur s’avonds zes dagen in de week voor hfl.7,00.
Het laatste jaar van de oorlog kregen we de gaarkeuken erbij. Toen moest ik dat op zondag in
melkbussen rondbrengen. Nee, ik kreeg er geen geld bij, maar ik heb het daar altijd goed gehad.
Twee jaar later toen ik net twintig was kreeg ik de oproep voor militaire dienst en even later zat ik
op de boot naar Indië. Daar ben ik twee jaar geweest.
Wat zijn je hobby’s?
Altijd veel gefietst en m’n tuin. Dat is m’n alles. Het is een vrij grote tuin. En vrijwilligerswerk, dat
heb ik m’n leven lang gedaan.
Vertel eens over je vrijwilligerswerk
45 jaar bij het Rode Kruis en 45 jaar in het gebouw Samuel gezeten. Er was geen conciërge en de
meeste dagen liep ik daar wel heen. En bij het oude Swaensborch toen het net stond ben ik
vrijwilliger geworden. Stukjes uit de kranten knipten we dan en dat lazen we voor en discussieerden
hierover. Als er tijd over was dan lazen we een boek voor en de week later weer verder. Zo is het
begonnen. Later zijn er spelletjes bijgekomen. Sjoelen, kaarten etc. Nu doe ik nog de kerstboom
versieren en weghalen, de vakantieweek en de reanimatie.
Waarom doe je dit?
Omdat ik contact met mensen wil hebben. Dat is altijd mijn doel geweest. Ik voel me erg betrokken
bij de mensen. De meeste mensen ken ik vanuit de omgeving vanwege mijn werk vroeger als
postbode.

