Wie ben je?
Tolly Veenstra-Rinzema
Waar stond je wieg?
Drachten. Daar ben ik geboren. Na ons trouwen hebben
we in
Den Haag en Ruinerwold gewoond. Na Rottevalle zijn we
in Monnickendam gaan wonen. Om tussen de mensen te komen sloot ik me aan bij de gymnastiek
en werd ook lid van de Plattelandsvrouwen.
Uit wat voor een gezin kom je?
Een goed gezin. Ik heb één broer en twee zussen. Mijn vader deed de administratie bij een school en
mijn moeder was thuis. Dat was gewoon zo.
Hoe was je jeugd?
Een hecht gezin. In de winter met mijn vader, stok vast en op de schaats de ijsvlaktes over. Echt
platteland. We speelden op de landerijen. Bij de boer was ik vaak want dat vond ik leuk. In de tijd
voor bramen gingen we met handschoenen aan en plukken maar. Als de sloten droog stonden
gingen we achterste voren op een varken daar doorheen. Ik deed veel aan sport zoals schaatsen,
atletiek en gymnastiek en polsstokspringen.
Wat zijn je hobby’s?
Ik puzzel en lees veel. Aan knutselen en handwerken doe ik niet meer. Daar heb ik geen zin meer
in. Onze kleinkinderen zijn ook een beetje mijn hobby. En wandelen zover dat kan.
Vertel eens over je vrijwilligerswerk
Ik doe het al zolang. Ik ben begonnen bij de dagopvang rond 1993. Dina de Vries vroeg me of ik
het wilde proberen. Daarna heb ik nog in Broek geholpen na de afbraak van het oude Swaensborch.
In het nieuwe Swaensborch ben ik gaan helpen met het eten, bingo en verkoop van kleding. Ik doe
de naam en kamernummers in de kleding. Ook val ik in voor mensen. Verder volg ik elk jaar de
reanimatiecursus van de SGOM.
Waarom doe je dit?
Ik vind het heel plezierig. Mensen geven je soms een complimentje. Ik wil het doen zolang ik het
kan. Het doet me veel plezier. De mensen waarderen het ook. Dankbaarheid krijg je er ook voor
terug. “That’s all”. In één woord vind ik het prachtig.

