Periode 1985-heden, verteld door een middelbare scholiere.
Ook aan mij is gevraagd of ik iets in de Millennium Almenak wilde schrijven over
mezelf. Natuurlijk wilde ik dat en om het niet te ingewikkeld te maken, begin ik maar
bij het begin.
Mijn naam is Paulien Roessink. Ik ben op 17 juli 1983 geboren in het Deventerse
Geertruiden Ziekenhuis. Op dat moment woonden mijn ouders en mijn zus in de
Laakweg. Ik heb daar maar kort gewoond, we zijn in 1984 namelijk verhuisd naar
Eefde. Aangezien mijn moeder daar niet kon wennen, waren we snel weer terug in
Almen. In ’87 zijn we in de Hof komen wonen en daar wonen we nu nog steeds.
Mijn schoolcarrière is tot dusver soepeltjes verlopen. In ’87 ben ik op de
kleuterschool gekomen bij juffrouw Dianne Hekkelman. Zij gaf op dat moment les in
groep 1 en 2, ik heb haar alleen in groep 1 gehad, want ze werd langdurig ziek. Toen
kwam juffrouw Elly (Wopereis). In groep 3 en 4 was juffrouw Helen (van de
Nieuwenhuizen) en meester (Dick) Buitenhuis was de leraar in groep 5 en 6. In groep
7 en 8 zouden we meester (Henk) Muileman en meester (Joost) Dijksman hebben,
maar dat werd juffrouw Liane (Assenberg), omdat Henk Muileman ziek werd. Verder
was er nog juffrouw Ina Lenderink (handwerken), juffrouw Ria Harink (handenarbeid),
meester Snijders (gymnastiek), Dominee van Doorn (godsdienst) en meneer Hulshof
voor de snoepjes. Dat laatste zal ik even uitleggen. Je had op de Julianaschool in
groep 7 en 8 klassendienst. Je moet dan planten water geven , bord schoon maken,
koffie ronddelen en afwassen. Altijd als je koffie bracht bij meneer Hulshof, dan kreeg
je lekkere snoepjes.
Nu zit ik op het Isendoorn College in Warnsveld. Ik moet elke dag ruim een half uur
naar school fietsen (dat is weer eens wat anders dan twee minuten lopen naar de
Julianaschool). Dit jaar moet ik mijn HAVO-examen doen. Het is echt een gezellige
school en ik vind het dan ook jammer dat het mijn laatste jaar is (als alles goed gaat).
Iets wat ik niet snel zal vergeten van deze school, is de werkweek in 4HAVO vorig
jaar. Ik ben toen samen met een bus vol jaargenoten 5 dagen naar Parijs geweest.
Dat was echt tof!!! Lekker 5 dagen rondlopen in BigCity Parijs, het was zo gezellig op
de hotelkamers, dat zou ik nog wel een keer willen doen.
Mijn uiteindelijke doel is om (sport)journalist te worden. Om die Hbo-opleiding te
doen kan ik naar Zwolle, Tilburg, Ede en Utrecht, dus ik zal denk ik op kamers
moeten.
Gelukkig is er ook nog leven naast school. Die tijd vul ik in door te volleyballen, wat ik
al vanaf mijn 8e doe en door muziek te maken. Doordat ik in groep 4 en 5 blokfluit les
heb gehad van Henk Muileman, zit ik nu in het orkest en speel (al 8 jaar) hobo. Ook
ga ik graag uit. Meestal ga ik met mijn beste vriendin Anneke de Greef naar Witkamp
in Laren. Ik vind Witkamp heel gezellig, je kent er veel mensen want half AlmenHarfsen-Laren loopt er rond en het is er gewoon. Ik hou niet zo van aparte muziek en
dergelijke en volgens mij hangt er altijd een hele vriendelijke sfeer in Witkamp, ik heb
daar namelijk nog nooit rottigheid meegemaakt.
Om uit te kunnen gaan, moet je natuurlijk geld hebben. Dit verdien ik d.m.v. een
krantenwijk (samen met mijn broertje) en ik werk op landgoed de Ehze als
zogenaamd broodmeisje. De Ehze is nu een particulier verzorgingstehuis en ik maak
daar het brood klaar voor de bewoners, zo gemiddeld 3x 2 uur in de week. Als ik
vakantie heb werk ik ook wel eens meer, hele dagen.

Natuurlijk houd ik in ieder geval 3 weken vrij in de zomervakantie. Toen ik een jaar of
4 was gingen we altijd naar Zeeland, maar sinds 5 jaar gaan we lekker naar
Frankrijk. We zitten dan 3 weken met onze caravan aan de Atlantische Oceaan, waar
het altijd aangenaam is. Het is wel grappig dat ik daar dan jarig ben. Mijn verjaardag
vieren we meestal op vakantie en een week voor/na de vakantie, voor de familie.
Ook nodig ik vrienden/ vriendinnen uit voor een gezellige avond, heel gezellig!
Ik hoop dat alles een beetje duidelijk is geworden, hoe het met mij allemaal is
gegaan en dat het ook een beetje interessant was.
Paulien Roessink.

