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Maria Gijsbertha (Mia) van Deelen
11 september 1954, Katwijk a.d. Rijn
getrouwd, geen kinderen
+31 6 13 90 76 75
goeiemie@gmail.com
www.goeiemie.nl

Opleiding
• Lagere School (1960-1966). Van april 1963 tot augustus 1966 op Curacao (waardoor
redelijke kennis van Papiaments).
• In Nederland HAVO (Nederlands, Engels, Frans, Duits, Aardrijkskunde, Geschiedenis en
als 7e vak Economie (geen examenvak)), diploma in 1971.
• Studie MO Spaans (aan COCMA in Utrecht, niet afgerond).
• Opleiding tot Notarisklerk (HBO), diploma in 1976.
• Studie Rechten (niet afgerond, boeide niet genoeg om dit naast een drukke baan vol te
houden).
• 1994 – 1996 Studie Spaans (in deeltijd) aan de Hogeschool Utrecht
(maatschappelijk/culturele variant); de keuze is destijds op deze studierichting gevallen
omdat daar niet alleen de Spaanse taal aan de orde kwam maar ook heel veel aandacht
werd besteed aan de maatschappelijke, culturele en politieke aspecten van Spanje en
Latijns-Amerika; niet afgerond.
• In mei 2007 de 1e van 3 modules van de cursus Nederlandse Gebarentaal (NGT) met
succes afgerond; drijfveer is het belang dat ik hecht aan het kunnen communiceren met
mensen. In februari 2008 volgde de 2e module, eveneens met succes afgerond.
• 2008-2009 opleiding tot docent Nederlandse Gebarentaal aan de Hogeschool Utrecht.
Gestopt met opleiding. Resultaten waren weliswaar goed maar de opleiding "paste" niet.
Werkervaring
• Vanaf 1972 tot 1997 verschillende functies binnen notariaat en advocatuur (vanaf 1978
op HBO-niveau). Opleiding geschreven en gegeven voor secretaresses binnen het
notariaat. Veel ervaring met het houden van (voorlichtings)presentaties voor groepen en
met onderzoek bij Kadaster en Burgerlijk Archief. Bekend met het eenvoudig verwoorden
van moeilijke zaken.
• Vanaf 1997 tot 1 juli 2006 werkzaam bij ANWB als radiopresentator verkeersinformatie.
De laatste 5 jaar als vaste presentator op Radio 2 (van 06.00 tot 12.00 uur, bij o.m.
Ontbijtradio en Gouden Uren) en Radio 4 (Viertakt vroeg).
• Voor dit werk veel redactie- en presentatietrainingen gevolgd; workshop gedaan bij
spraakdocent, presentatie- en communicatie deskundigen en verteller en
voordrachtskunstenaar (Jaap Brand, Anne Boermans, Henk ten Oever, Manjo Joosten).
• Het rondleiden van groepen op de afdeling ANWB/Verkeersinformatie behoorde tot een
van mijn taken.
• Het dienstverband met de ANWB is beëindigd ivm bezuinigingen bij ANWB en de
publieke omroepen.
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Van november 2006 tot juni 2008 en van 2009-2010 als vrijwilliger bij de stichting
Ontmoeting met Buitenlandse Vrouwen (OBV) Nederlandse les aan buitenlandse
vrouwen gegeven. Individueel en in groepen. Dit in het kader van de commissie PAVEM
van prinses Maxima en Paul Rosenmuller om de integratie van buitenlandse vrouwen te
bevorderen. Daarna 1 jaar op verzoek van een basisschool les gegeven aan moeders
van kinderen op die school.
Voorlezer bij de VoorleesExpress. Doel van de VoorleesExpress is het stimuleren van de
taalontwikkeling van kinderen en verrijken van de taalomgeving in laaggeletterde en/of
buitenlandse gezinnen. Voorlezers van de VoorleesExpress lezen bij ‘hun’ voorleesgezin
20 weken lang thuis voor.
Voorlezer bij de Gevangenpoort in Den Haag. De verhalen gaan over mensen die in de
Gevangenpoort opgesloten zijn geweest.

Overig
• Betrokken bij de Leiden Marathon: verzorgen van maaltijden bij de vergaderingen van het
beleidsteam; in de zeer drukke weken voor de marathon zorgen dat de medewerkers van
het marathonbureau gezond eten; verzorgen van catering (voeding) voor de
bijeenkomsten van sponsors van Leiden Marathon. Om die reden bereikbaar via
goeiemie.nl: Goeie Mie was een bekende Leidse gifmengster uit vroeger tijden; het gif
houd ik vanzelfsprekend verre van mij, maar voor het overige vind ik het een leuke
bijnaam (toegekend door vrijwilligers en bestuurders van Leiden Marathon). Op de dag
van de marathon ben ik leider van het team in de helpdesk. 'Goeiemie' is ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel te Den Haag en verzorgt maaltijden naar wens en op locatie.
• Ca. tweemaal per jaar organiseren wij - mijn echtgenoot en ik - een zgn. 'thuistheater':
voor ca. vijftig buren, vrienden, familie en collega's is er een culturele zondagmiddag in
onze huiskamer waarna iedereen mee kan eten van een door goeiemie gemaakte
maaltijd.
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