Ik ben Jossy van Drunen, 65 jaar, getrouwd met Peter, moeder van 2 zoons. Ik heb 2 leuke
schoondochters en ben de trotse oma van 3 kleindochters.
Zes jaar geleden zijn wij vanuit Bergen op Zoom naar Wissenkerke verhuisd. Wij wilden
heel graag weer in een dorp wonen en dicht bij de Oosterschelde en de Noordzee. Hoe mooi
wil je het hebben? Dat hebben wij gevonden hier op Noord-Beveland.
Bij het welkomsontbijt had ik een praatje met Nel en Olga en ben toen ook gelijk lid
geworden. Ik werkte toen nog volop in Bergen op Zoom, maar kon toch al met tal van
activiteiten meedoen. En ik vond het gezellig en erg leuk om op deze manier nieuwe
mensen te leren kennen. Als leerkracht heb ik mijn hele leven met kinderen gewerkt en
hiervan genoten. Maar naast het “gewone werk”vond ik het altijd fijn om er nog iets bij te
doen.
Zoals het begeleiden van kinderen met een rugzakje, het geven van drama workshops,
mindfulness lessen enz. Toen ik 62 jaar was heb ik mijn werk in Bergen op Zoom stop gezet
en ben als invalleerkracht begonnen op Noord-Beveland, Walcheren en SchouwenDuiveland. Ik vond dit een erg leuke en leerzame ervaring. Maar toen Covid 19 de kop op
stak ben ik hiermee gestopt en ik pak het ook niet meer op. Ik geniet volop van de vrije tijd
die ik heb. Ik wandel, lees, handwerk en schilder graag, maar daarnaast heb ik ook nog wel
tijd om de pot van Lief en Leed over te nemen. Soms heb je een directe vraag nodig om tot
een beslissing te komen. En ik vind het ook prettig om op deze manier een steentje bij te
kunnen dragen. Maar ik heb wel jullie hulp nodig.
Dus ik hoop dat jullie mij willen helpen met het doorgeven van de namen van de leden, die
een feestelijke gebeurtenis hebben, ziek zijn, of een extra “hart onder de riem
kaartje”kunnen gebruiken, of andere bijzonderheden.
Ik hoop net zoals zovelen, dat we elkaar we spoedig “live”kunnen ontmoeten.
Hartelijke groet,
Jossy

