Deze keer ontmoeten wij Kirsten Dijk. U kent haar vast als jongste lid van het Luttelgeester Dorpsbelang. Altijd druk achter haar laptop. (zie het fotoalbum 21-3-2014, foto 9, jaarvergadering
Dorpsbelang)
Kirsten als je in het kort jezelf zou schetsen, wie zien we dan?
(Tjeeeee, zucht Kirsten ).Ik ben geboren en opgegroeid in Emmeloord, ik heb gestudeerd in
Amsterdam, bedrijfskunde en in
Groningen, HRM. Ik ben een
sportief, vrolijk, sociaal persoon. Ik
hou wel van feestjes, met
vriendinnen thee-drinken, samen
eten. Ik ben wel te typeren als een
mensenmens.
En nu wonen in Luttelgeest, bevalt
dat?
In Amsterdam is de relatie tussen
mij en Stef begonnen, we
studeerden daar alle twee. Via de
keet De Box heb ik steeds meer
mensen leren kennen. Wat mee
aantrekt in Luttelgeest is dat het
relatief gemakkelijk is om in
contact te komen met mensen. Afwachten tot je wat kunt geven, te snel willen werkt averechts.
En dan zit je in het Dorpsbelang met toch redelijk wat senioren. Hoe ervaar je dat?
In het begin voelde ik me jong. Maar ik ben niet bang om te zeggen wat ik vind. Juist omdat ik jong
ben, en van buitenaf kom, geeft dat ook een goede aanvulling. Ik vind het leuk om de functie van
secretaresse te vervullen. Het geeft me de kans om heel snel alle andere verenigingen en
organisaties van het dorp te leren kennen. Het heeft mij heel veel contacten bezorgd. Ik ken al zoveel
mensen.
Heb je werk?
Ja, ik heb een hele leuke baan. Ik werk in Urk. Daar leer ik ook
een nieuwe wereld kennen. De wereld van boten, kotters, vis.
Ook allemaal zo nieuw voor me. Ik combineer daar twee
functies: die van directiesecretaresse en personeelsadviseur.
Iedereen krijgt de kans op scholing binnen het bedrijf, ook ik. Ik
wil me graag blijven ontwikkelen.
En sport?
Ik was een hockeymeisje. In Luttelgeest ben ik gevraagd voor
voetbal. En dat is zo leuk! Het clubgevoel is zo mooi om mee te
maken. Als je geen andere afspraken hebt, dan ga je vanzelfsprekend bij elkaar kijken. Het trainen, twee keer per week
door Jeroen Rijnvis gegeven, is ook elke week weer verrassend
en spannend. We trainen nu eens op techniek dan weer op
conditie.

En wat zijn je dromen?
Leuk werk houden. Werk waarbij ik me lekker voel. Psychologie studeren is ook iets wat me
aantrekt. Kinderen. Met Stef straks naar de boerderij. Trekker rijden, dat wil ik zeker leren. En na
mijn periode in het Dorpsbelang wil ik zeker vrijwilligerswerk blijven doen. Een doe-job, daar denk ik
nu aan.
Tot slot nog een foto maken. Dat is nou iets waar Kirsten helemaal niet blij van wordt. Kirsten dank je
wel voor dit interview. Succes met al je bezigheden.
Johan en Truschka

