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Het begon toen ik met mijn vader 
en moeder naar de MaS-stagemarkt 
ging om een stageplek te vinden. 
Toen gingen we een rondje lopen en 
vond ik een kraampje van 
voetbalvereniging DVO’32. 
 
Bij deze voetbalvereniging hadden ze iemand nodig als  
keukenhulp. Toen had ik bladeren mee naar huis genomen om 
nog zeker te weten dat ik daar stage wou gaan lopen. En de 
volgende dag wist ik het zeker: ik wou keukenhulp worden bij 
voetbalvereniging DVO’32. 
 
Toen had ik meteen een mail gestuurd naar Monique van ’t 
Hof, de stagebegeleider, dat ik daar stage wou lopen als 
keukenhulp. Toen 2 dagen later kreeg ik meteen een mail 
terug dat ik daar aangenomen was. Daar was ik heel blij mee 
want dan kon ik een paar dagen later gelijk aan de slag, 
want Monique had ook de werkzaamheden die ik moest gaan 
doen verstuurd aan mij. 
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Elke keer als ik een bericht kreeg dat ik moest gaan werken, 
deed Monique de werkomschrijving erbij, zodat ik wist wat ik 
moest doen. De eerste dag dat ik moest gaan beginnen was 
op zaterdag 8 november 2014. 
 
Toen ik daar kwam vond ik het erg spannend om daar aan 
het werk te gaan, want dit had ik nog nooit gedaan. Ik heb 
mijn eigen gemeld bij Jop Muis, dat ik mijn MaS-stage bij hun 
kwam lopen als keukenhulp. Ik mocht gelijk aan de slag want 
de eerste mensen kwamen al binnen en deze mensen wilde 
wat te eten en drinken. 
 
Ik moest ook helpen bij Joeri want hij 
deed de broodjes en de patat 
klaarmaken, en ik mocht deze dan aan 
de mensen geven. In de pauze wou ik 
mijn boterham gaan opeten, want er was 
gezegd dat je zelf voor eten moest 
zorgen, maar ik kreeg wat lekkers 
aangeboden van Jop. En toen kwam Monique van ‘t Hof 
binnen en toen hebben we kennis gemaakt, en het was leuk 
om haar te ontmoeten. Ik vond haar gelijk heel aardig.  
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Daarna heb ik nog wat klusjes gedaan en toen zat mijn tijd er 
al weer op voor deze dag. 
 
De week daarna mocht ik weer komen om te gaan helpen, en 
Monique stuurde, net zoals de eerste keer, mijn 
werkzaamheden naar mij toe. Ik moest toen ook een keer op  
donderdagavond van 18:30 tot en met 21:30 komen voor een 
ledenvergadering. Op deze ledenvergadering kwam ik nog meer 
andere mensen tegen, en waar ik kennis mee had gemaakt. 
Ik moest vooral veel drinken rondbrengen en veel afwassen, 
want er waren heel veel koffiekopjes die af gewassen moesten 
worden. Deze avond werkte nog een ander meisje als 
keukenhulp en zij heet Britney en zij zit al in de 3e klas. 
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Op zaterdag 13 december moest ik 
alweer gaan werken, dat was wel een 
hele gezellige dag omdat ik die dag 
oliebollen mocht gaan voorproeven! 
 
Ook die zaterdag heb ik tosti’s klaargemaakt, dit was de eerste 
keer dat ik dat heb gedaan, was erg leuk om dat te doen. 
 
Toen moest ik zaterdag 3 januari 2015 voor de laatste keer 
stage lopen want ik had mijn uren al bij elkaar gewerkt. 
 
Op deze dag hielden ze de nieuwjaarsreceptie, het was erg 
druk dus heb ik weer veel mensen ontmoet. 
 
Op deze dag werd ik heel erg verwend, want ik kreeg een 
lekker kopje warme chocolademelk met verse slagroom. De 
laatste werkzaamheden die ik moest doen, waren het dweilen 
in de keuken en in de hal, want het was overal vies van de 
koffievlekken. 
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Tussen de middag mocht ik ook nog een 
lekker bakje erwtensoep eten die ik van 
Joeri kreeg Mmmmmm. 
 
Toen was de tijd aangebroken dat ik mijn werk af ging ronden 
om naar huis toe te gaan, ik vond het heel erg jammer dat ik 
afscheid moest gaan nemen van DVO’32. 
 
Ik heb het heel erg naar mijn zin gehad en hierbij wil ik 
iedereen bedanken vooral Monique van ‘t Hof en Jop Muis 
voor de goede zorgen en het lekkere drinken en eten dat ik 
van jullie gekregen heb. 
 
IK HOOP DAT IK JULLIE NOG EENS EEN KEER ZIE !! 

PS: ALS JULLIE MIJ NOG EENS EEN KEER NODIG HEBBEN 
STA IK VOOR JULLIE KLAAR !! 
 

BEDANKT EN VEEL LIEFS VAN 
ESMEE MEIJER. XXX !! 
 


