IN DE SCHIJNWERPER

Joyce Bakker: ‘Als ik ga zitten moet de wasmachine wel draaien’
Joyce Bakker (48) woont met haar man
Jacco (52) en dochters Cheyenne (20) en
Chinouk (17) op Veldweg 7.

niks. De Rabobank had toen nog een reisafdeling.
Na een jaar werd dat afgestoten, waardoor ik bij de
zakelijke balie terechtkwam.

Waar werk je?

Hoe heb je Jacco leren kennen?

Ik werk drie dagen per week bij Aannemings- en
Hoveniersbedrijf Germieco, waar ik me bezighoud
met alle certificaten op het gebied van kwaliteit,
veiligheid, gezondheid en milieu. Ik zorg ervoor dat
de toolboxen eruit gaan. Denk daarbij aan helmen,
veiligheidsschoenen en -brillen. Die moeten de
jongens ook echt dragen wil je je certificaten kunnen behouden. In Amsterdam moet steeds meer
met elektrische apparaten gewerkt worden, omdat
die minder vervuilend zijn dan benzinemotoren.
Daarnaast werk ik ook twee à drie dagen voor Jacco. Hij heeft een eigen bedrijf, JB All Service, een
soort Germieco in het klein. Ik doe daar op kantoor
alles: van administratie tot personeelszaken. Lang
is het een eenmanszaak geweest, maar sinds twee
jaar een bv. Dit jaar bestaan we 25 jaar. Er werken
inmiddels vijf mensen in loondienst plus nog een
paar zzp’ers.

Het was een uit de hand gelopen vakantieliefde op
Menorca. We waren daar allebei met onze ouders
en trokken leuk met elkaar op. Jacco ging een week
eerder terug. Zodra ik geland was reed hij al twee
uur op zijn fiets door de buurt om te kijken of ik al
thuis was. Ik was net vijftien, hij was mijn eerste
vriendje. Op onze bruiloft heeft mijn vader gezegd:
‘Hij is binnengekomen om nooit meer weg te gaan.’
Het is na zes jaar een paar weken uit geweest, maar
voor je het weet ben je drieëndertig jaar verder. Ja
ja. We hebben flink gespaard voor de bruiloft, want
we wilden wel met alles erop en eraan. Toen de kinderen kwamen ben ik drie dagen blijven werken,
want helemaal thuis, daar werd ik naar mijn idee
geen leukere moeder van. Het werk voor Jacco kon
ik ook ’s avonds doen natuurlijk.

Heb jij niet ook bij Rabobank Westzaan
gewerkt?

Hoe typeer je jezelf?
Poeh. Best wel druk ja. Zelf zeg ik altijd met een
gekke bek: het is een kwestie van je ADHD goed
inzetten. Want dat heb ik denk ik wel, ja. Ik kan niet
stilzitten. Nou, een enkel avondje op de bank moet
nog wel lukken, maar de wasmachine moet dan wel
aan staan. Alleen tijdens de vakantie kan ik… Nee
toch niet. Dan gaat de laptop ook wel mee eigenlijk.
Met een eigen bedrijf gaat alles natuurlijk gewoon
door. Ik ben altijd lekker in de weer. We hebben in
het verleden veel vrijwilligerswerk voor de voetbal
gedaan, dus daar ging ook veel tijd in zitten.

Klopt, zeventien jaar. In 2000 zijn Jacco en ik hier in
het Reghthuys getrouwd en ik ben toen ook bij de
Rabobank begonnen. We hadden alle verenigingen
en stichtingen van Westzaan onder beheer. Toen
de bank hier dicht ging was ik nog heel wat jaartjes
zakelijk adviseur op het Ankersmidsplein, met ook
weer een heel leuk team. We verhuisden naar de
Mondriaantoren, waar we 24/7 open moesten zijn.
Nou, ik zag mezelf echt niet op zondagavond om
elf uur op het Amstelstation staan, dus daar was Voetbal je zelf ook?
ik snel mee klaar. Bij toeval kreeg ik voor een fac- Ja. Bij het 30+ damesteam van VVV Westzaan.
tuur iemand van Germieco aan de telefoon en daar Nou, zeg maar gerust 50+. Allemaal moeders van
bleek men nog iemand nodig te hebben. Ik werk meiden van (voorheen) onder de dertien, die ook
daar nu bijna vijf jaar. Maar ik kende ze natuurlijk voetbalden. Gisteravond weer bont en blauw. Ging
al veel langer. Ik vind die mannenlekker, haha. Met dat 7 tegen 7 team
wereld van no-nonsense en geen
trainen we twee keer per week en
Een
gezeik heel leuk. Niet ergens in blijspelen ook competities. Daan van
mannenwereld Gerrevink heeft daar de bootcamp
ven hangen. Gewoon effe regelen,
ik pak dat wel op en weer door. Dat. van no-nonsense gedaan. Echt heel jammer dat dat
gestopt is. Op maandag ga ik ook
naar de Zumba in De Kwaker. O ja.
Waar ben je geboren?
En
op
de
woensdag
train ik met onze stafford bij
Op de Marnixkade in Amsterdam. Na een half jaar
verhuisden we naar Krommenie, waar ik tot mijn W.I.K. in Zaandam. Daar heb ik een paar jaar gelezeventiende gewoond heb. Mijn ouders wilden den ook met onze rottweiler getraind.
daarna naar Zeewolde verhuizen, maar ik wilde
niet mee. Ik had toen drie jaar verkering met Jacco. Heb je met Jacco altijd in Westzaan geNou, toen hebben we een huis op de ‘t Hoenstraat woond?
gekocht. Ik zat nog in het examenjaar van een toe- Nee. Een jaar of vier geleden waren we op zoek naar
ristische opleiding, die ik na de havo heb gedaan. een zakelijk pand en zagen we in Saendelft ‘ons
Negen jaar heb ik bij een reisbureau in Wormerveer droomhuis’ met grote kamers en kantoor aan huis.
gewerkt. Het werd overgenomen en ik was dat Maar het lag op de verkeerde plek. De makelaar keek
werk ook helemaal zat. Ik wilde totaal iets anders raar op toen we er weer weg wilden. Van dit huis zijn
en heb een jaar bij een reclamebureau gewerkt. alleen de voor- en zijgevel blijven staan. Cheyenne
Maar gebakken lucht verkopen vond ik helemáál heeft achter een eigen appartementje. Toch willen

we ook hier niet voor altijd blijven wonen. Al drieëndertig jaar komen we meerdere keren per jaar in
Turkije en in de toekomst willen we daar ook gaan
wonen. Voor Jacco is daar genoeg werk en ik spreek
mijn talen, dus ik kan overal aan de slag. Jaren terug
wilden we dat al, maar de dames wilden niet mee.
Mijn schoonvader woont ook deels daar en deels in
Krommenie. Jacco heeft reuma. Het Turkse klimaat
is voor hem ideaal. Het lijkt ons fijn als straks een van
de meiden ons huis overneemt en dat wij, als we hier
zijn, in dat appartementje kunnen logeren.

Wat vind je belangrijk in het leven?
Gezondheid sowieso. Mijn vader had vorig jaar een
ontsteking in zijn hersenen en heeft maanden moeten revalideren. Nu gaat het gelukkig weer goed. En
vorige maand is mijn schoonzus overleden. Gelukkig ben ikzelf kerngezond. Daarbij is sport voor mij
echt een uitlaatklep. Effe wat doen. Ik vind het leuk
om mezelf uit te dagen.
Marijke van der Pol
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