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HANNELORE ZWITSERLOOD

‘Ik krijg vooral
spijt van de
dingen die ik
níet doe’
Je hebt de stem van Hannelore Zwitserlood (45) vast een keer gehoord.
Ze verzorgde jarenlang het nieuws op de radio, spreekt commercials in en
was sidekick bij De 538 Ochtendshow met Frank Dane. Daarnaast blogt
en vlogt ze en is ze met een eigen podcast begonnen: Hannelore in je
oren. Deze powervrouw is niet voor niks onze Music Mama of the Year!
tekst Katja Brokke | fotografie Fiona Ruhe for smanagement.co.uk | styling Tamara Botter
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annelore Zwitserlood zit tegenover mij
in een gereserveerd kantoortje in het
pand van Talpa Network in Hilversum.
Ze verontschuldigt zich dat ze moe is.
“Dat vroege opstaan is echt helemaal niks voor mij.”
Dan lacht ze: “Ik heb ook altijd een ochtendhumeur.”
Het is twaalf uur ’s middags, maar Hannelores dag
begon al om vijf uur. “Frank begint zijn presentatie
altijd met: ‘Goeoeoeoeoedemorgen!’ En dan denk ik
altijd: schreeuw niet zo man! Ik moet echt wakker
worden. Koffie erin en gaan, maar dan sta ik wel
meteen aan. Toen hij mij vroeg als sidekick, heb ik
wel duidelijk gemaakt dat ik echt pas om zes uur
wilde beginnen. Ik heb geen idee hoe die ochtenddj’s dat doen hoor. Die staan om vier uur op en zijn
om vijf uur al hun programma aan het voorbereiden.
Dat zijn een soort supermannetjes. Petje af, ik zou
dat niet trekken.” Hannelore is geen ochtendmens
en haar belletje, enige tijd na ons interview, komt
dan ook niet als een heel grote verrassing: “Hi, ik
heb besloten om te stoppen met de ochtendshow.
Na tweeënhalf jaar is het mooi geweest en ik wil mij
heel graag gaan richten op mijn andere projecten,
zoals mijn nieuwe podcast, Hannelore in je oren.”
Hoewel Hannelore de radio al van jongs af
aan interessant vindt, richt ze haar pijlen
eerst op een ander vakgebied. “Ik wilde
vroeger archeoloog worden,” vertelt ze. “Dat leek
me machtig interessant en ik volgde daarvoor ook
echt de klassieke talen op mijn middelbare school.
Ik ging er helemaal voor.” Het romantische schatgraversplaatje regent echter op haar zestiende,
tijdens een opgravingskamp in Friesland, letterlijk
weg. “Het was koud, ik hou niet van reizen, niet van
kamperen, ik trok die andere mensen niet... Ik vond
het ver-schrik-ku-luk. Toen mijn ouders kwamen
kijken, smeekte ik ze huilend of ik met ze mee terug
mocht.” Maar welke weg ze dan wel in moest slaan,
wist ze ook niet. “Ik heb me laten testen en daaruit
kwam onder andere journalistiek. Dat leek me wel
wat. Ik meldde me meteen aan bij een lokale
radio-omroep en ging na het vwo aan de UvA
communicatiewetenschap studeren. Radio heb ik
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altijd iets magisch gevonden, ik speelde op mijn
zesde al radiootje met een vriendin. Radio Tosti
heette dat. Later vond ik het heerlijk om in mijn
kamertje naar de Top 40 en Jeroen van Inkel te
luisteren. Die was echt mijn held. Nog steeds
trouwens. Maar het kwam nooit in me op dat ik
dat zelf zou kunnen gaan doen, er waren nauwelijks
vrouwelijke dj’s in die tijd.” Hannelore pauzeert haar
verhaal. Dan: “Waar hadden we het nou over? Ik word
zo warrig als ik moe ben... Oh ja, hoe ik bij de radio
terechtkwam. Ik kan me nog herinneren dat ik als
meisje naar RTL Veronique zat te kijken, naar Loretta
Schrijver, die het nieuws presenteerde. Dat deed ze
zó goed, dat wilde ik ook. Achteraf denk ik omdat
zij wél een vrouwelijk rolmodel was. Het werd een
droom die ik nooit meer heb losgelaten, maar die
ik ook nooit echt durfde te formuleren. Het was
een ver-van-mijn-bed-show; mijn vader zat in
het onderwijs en mijn moeder was huisvrouw.”
De beslissing om meteen aan de slag te
gaan bij een lokale omroep zorgt ervoor dat
Hannelore al snel het wereldje in rolt. Niet
voor de camera, zoals ze graag wil, maar erachter.
Zo komt ze als voice-over van RTL Nieuws terecht
aan de desk van haar held: Loretta Schrijver. “Dat
was helemaal te gek natuurlijk,” herinnert ze zich,
“maar ik wilde heel graag op beeld presenteren en
die kans kreeg ik daar niet. Toen ben ik weggegaan,
ik kwam er niet verder.” Hannelore werkt als nieuwslezeres achtereenvolgens voor Qmusic (samen met
haar andere held Jeroen van Inkel), Sky Radio en
Veronica, voordat ze in 2009 bij 538 terechtkomt.
Ondertussen heeft ze ook een succesvolle carrière
opgebouwd als voice-over en stemactrice. “538 is
een stoere, eigenwijze zender met top-dj’s. Ik vond
het heel mooi om deel uit te mogen maken van dat ➤

‘Frank Dane begint zijn
presentatie altijd met:
“Goeoeoeoeoedemorgen!”
En dan denk ik: schreeuw
niet zo, man! Ik moet echt
wakker worden’

Juliette: top (Inwear).
Witte jeans (Levi’s). Riem
(Les Coyotes de Paris).
Olivia: jasje (Scotch
R’belle).
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‘Tijdens de seks
gilde ik ineens:
“Nee! Stop!”
Remko zei direct:
“Ga jij maar weer
aan de pil”’

Hannelore: jurk en riem (Yoek).
Juliette: top (Inwear). Witte jeans
(Levi’s). Olivia: jasje (Scotch
R’belle). Shirt (Mexx). Broek
(Le Petit Bateau).
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Melissa: nightdress
(Pomandere). Nine: trui
(Pomandere). Bedlinnen
(Four aLeaves).

topteam; ik werkte met Ruud de Wild, Coen
Swijnenberg en Sander Lantinga, heel toffe gasten
met wie ik ontzettend heb gelachen.” Maar dan krijgt
Hannelore een telefoontje van RTL: “Of ik als een
soort sidekick 5 Uur Live wilde presenteren. Aan
een desk, naast Loretta! Ik twijfelde ontzettend,
want ik wilde in principe niet weg bij de radio,
maar dit was zó’n mooi aanbod! En ik denk dat
je vooral spijt krijgt van de dingen die je níet doet.”
Hannelore zegt haar baan bij 538 op en vertrekt
naar RTL. Helaas duurt het avontuur voor de
camera niet heel lang, want het budget wordt
herverdeeld en de omroep besluit door te gaan
met maar één presentator. Hannelore werkt nog
af en toe achter de schermen voor het programma
en neemt de tijd om een boek te schrijven over haar
werk als nieuwslezeres: Goed nieuws! Ook maakt ze
een lijstje met wat ze eigenlijk wil. “Heel suf,” zegt
Hannelore daarover, “maar het idee is dat als je
opschrijft wat je wilt, je het herkent als het voorbijkomt. Ik wilde meer verdienen, mijn persoonlijkheid
ontwikkelen, meer ruimte om mijn eigen werkdagen
in te delen en weer werken met mannen. Ik had de
hele tijd tussen de vrouwen gezeten en ik wilde
terug naar die kerels. Ik miste de humor. En toen
belde Frank Dane, of ik sidekick wilde worden in
zijn ochtendshow op 538. Ik keek naar mijn lijstje
en dacht: oké, dit is het!”
“Ik voelde me wel een soort eenhoorn,”
lacht Hannelore. Ze doelt op het feit dat er
nog steeds weinig vrouwen op de radio te
beluisteren zijn. Dat merkte ze ook aan reacties
van luisteraars. Hannelore had het gevoel dat ze
vaker werd gecorrigeerd, ook al was dat onterecht,
en ze moest extra moeite doen om in de show
gehoord te worden. “Dat was af en toe frustrerend,
ja. Soms, als ik een grapje of opmerking maakte,
hoorden mijn collega’s dat niet, terwijl, als een
minuut later iemand anders dezelfde opmerking
maakte, daar heel hard om werd gelachen. Ruud
de Wild heeft ooit tegen mij gezegd dat ik niet moet
proberen om one of the guys te zijn, want ik ben een
vrouw. En zo is het, daar houd ik me aan vast.”
Werken met mannen stond zo’n drie jaar geleden op
het wensenlijstje van Hannelore, maar na tweeënhalf
jaar ochtendshow kreeg ze ook weer behoefte aan
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meer vrouwelijke energie om zich heen. Daarom is
ze pas een lifestylepodcast voor vrouwen gestart die
rondom drie thema’s is opgebouwd: fit, fun en fab.
Hannelore: “Radio is snel en vluchtig, en ik vind het
heerlijk om lange gesprekken te kunnen voeren.
Ik ken ook zo veel leuke, interessante vrouwen!”
Het radiowerk was meer een bijbaan, want ze vlogt
en blogt ook, voornamelijk over haar pogingen om
fit te worden en af te vallen, en ze maakt nu dus ook
nog een podcast, maar het voornaamste werk komt
uit stemklussen. Die stem zorgt letterlijk voor brood
op de plank in huize Zwitserlood, dus daar moet ze
goed voor zorgen. De allergieën die Hannelore heeft,
helpen daar niet echt bij. “Huisstofmijt, hooikoorts...
Toen ik zwanger was, mocht ik mijn neusspray en
allergieonderdrukkers niet meer gebruiken, dus toen
kreeg ik last van van alles, maar normaal gesproken
helpen die spray en de immuuntherapie die ik sinds
een paar jaar volg goed. Acht jaar geleden kreeg ik
ineens een paniekaanval toen ik het nieuws voorlas.
Ik stikte half.” Dan hard lachend: “Ik was maandenlang in therapie omdat ik dacht dat ik een paniekaanval had gekregen. Bleek het een pinda-allergie
te zijn waarvan ik niet wist dat ik die had! Hilarisch.”
De dagen van Hannelore zitten behoorlijk
vol. Ze geeft dan ook volmondig toe dat ze
heel ambitieus en prestatiegericht is. “Ik
word heel ongelukkig van lanterfanten,” legt ze uit.
“Ik ontspan juist door actief te zijn.” Daarom stelde
Hannelore zichzelf als doel om een kwarttriatlon te
gaan lopen. Als je haar vlogs volgt, krijg je misschien ➤

‘Ik wilde vroeger
archeoloog worden.
Maar dat opgravingskamp was koud, ik
hou niet van reizen,
niet van kamperen,
ik trok die andere
mensen niet... Ik vond
het ver-schrik-ku-luk’
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Top (Mango).

Olivia: jurk (Mango).
Juliette: top (Inwear).

niet altijd dat idee, maar ondanks de tegenzin die
ze af en toe heeft, sportte Hannelore vier keer per
week. “Niet omdat ik zo sportief ben,” relativeert
ze, “maar het werkt bij mij alleen als ik doelen stel,
ik heb een stok achter de deur nodig. En dat was
die kwarttriatlon. Was, want ik heb net te horen
gekregen dat ik een scheurtje in mijn meniscus
heb en verminderd kraakbeen in mijn knie. Die
triatlon gaat ’m dus niet meer worden, maar ik ga
zeker op een andere manier door om fit te worden
en af te vallen. Jammer, want ik vond dat rennen
heel fijn. Ik zag er niet uit, had zo’n rood hoofd,
ik liep te sjokken, maar ik werd er echt energieker
van.” Ik refereer aan de bekende runners high,
maar ik moet niet overdrijven, meent Hannelore.
Die bestond voor haar voornamelijk uit de keren
dat ze níet dacht dat ze doodging. “Dat heb ik maar
enkele keren gehad. Meer high werd het bij mij niet.”
Hannelore is haar hele leven al druk met allerlei dingen
tegelijkertijd. Stilstand is achteruitgang, zegt ze. Ze
wil leren, beter worden, zichzelf ontwikkelen, nieuwe
dingen ontdekken. “Ik krijg daar energie van,” legt
ze uit. “De ochtendshow bijvoorbeeld, die deed ik
inmiddels zo lang, daar ontstond een soort stramien
dat heel comfortabel is, maar bij mij ook zorgt voor
interne onrust.” Ik wijs Hannelore op het feit dat ze
ontzettend druk is, en dan ook nog een gezinsleven
heeft. Kan daar nog wel meer bij? Een burn-out
misschien? Ze lacht het weg: “Dat is hip, hè? Nee,
een burn-out heb ik nog niet gehad.” Dan serieus:
“Ik had vroeger wel een periode waarin ik niet meer
van de bank kwam, dat zou tegenwoordig misschien
bestempeld worden als een burn-out, of als een
quarterlifecrisis. Ik was net afgestudeerd toen een
dierbare vriendin vermist raakte in Mexico. Later
bleek dat ze was ontvoerd en vermoord. Tijdens de
periode van die vermissing ben ik uit elkaar gevallen:
ik werd er gek van dat ik niet wist of ze nog leefde of
niet. Ondertussen bleef iedereen maar vragen hoe
het met me ging en of er nog nieuws was, terwijl
ik alleen maar bezig was met blijven functioneren.
Op een gegeven moment heb ik alles opgezegd en
ben ik een halfjaar thuis op de bank gaan liggen.
Met behulp van een psycholoog krabbelde ik
langzaam weer op.” Dan verwijst Hannelore naar
haar huidige leven: “Ik ben ervan overtuigd dat als
je jouw bodem een keer hebt bereikt, je weet hoe
het niet moet. Ik weet nu wanneer ik aan de rem
moet trekken.”

‘Ruud de Wild heeft ooit
tegen mij gezegd dat ik
niet moet proberen om
one of the guys te zijn’
Waar Hannelore alle kanten op fladdert,
zorgt haar man Remko als ambtenaar voor
stabiliteit en rust. “Ik freelance van baan naar
baan, hij is heel steady,” zegt ze. Dan het geluid
van drilboren op de gang, ze zijn naast ons aan het
klussen. Hannelore is meteen afgeleid. “Ik kan hier
zo slecht tegen! Het is mijn vak om met geluid bezig
te zijn, maar van dit soort geluiden word ik echt woest.”
Gelukkig duurt het niet heel lang en Hannelore gaat
verder met haar verhaal: “Ik ontmoette Remko toen
ik een jaar of twaalf was, ik zat achter hem bij latijn
en we werden goede vrienden. Hij was verder totaal
niet mijn type, ik viel op stoere rocktypes. Maar op
een gegeven moment ging ik hem met andere ogen
bekijken. Ik begreep er niks van.” Die interesse
ontstaat, ondanks Hannelores verbazing, niet geheel
plotseling, want ook hier is een lijstje gemaakt. Na
een vastgelopen verkering vraagt Hannelore zich af
wat ze eigenlijk zoekt in een man. Ze schrijft haar
ideeën op en bekijkt het resultaat. “Ik dacht: dat is
Remko, dat kan niet! Maar blijkbaar hoeft mijn man
niet per se groot, stoer en donker te zijn, en vanaf
dat moment werd ik ineens zenuwachtig als ik bij
hem in de buurt kwam. Op een gegeven moment
was er geen houden meer aan en vanaf ons 21e zijn
we bij elkaar. Het bleek dat Remko ook al jarenlang
verliefd was op mij. Dus maak lijstjes, mensen!”
Remko wilde wel graag kinderen, Hannelore niet
per se. Ze heeft het idee dat een kind haar te veel
zal belemmeren in wat ze allemaal al doet en nog
wil. “Voor mijn gevoel moest je als moeder toch een
beetje inbinden, dat was het beeld dat ik had. Ik had
ook niet zo veel voorbeelden van werkende moeders.
Maar door de rust, warmte en zorgzaamheid van
Remko ging ik er toch aan denken. Hij is het tegenovergestelde van mij. Niet dat ik niet zorgzaam ben,
maar hij is echt de stabiele factor en ik spring alle
kanten op; een goede combinatie. Toen ik 32 jaar
was vond ik dat het wel tijd werd en stopte ik met
de pil. En toen ging ik ineens heel erg twijfelen.” ➤
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“Tijdens de seks gilde ik ineens: ‘Nee!
Stop!’ Toen wilde ik het toch weer niet.
Remko zei meteen: ‘Ga jij maar weer aan de pil.’”
Hannelore lacht als ze terugdenkt aan die periode.
“Ik ging weer aan de pil, maar na een maand wilde
ik het wel echt. Ik moest gewoon even aan het idee
wennen. Ik zag mijzelf ook niet als moeder, ik ben
niet iemand die heel erg van kinderen houdt. Na een
gesprek met een vriendin en mijn moeder, die zeiden
dat ik het gewoon moest doen en ik wel in mijn rol
zou groeien, stopte ik weer met de pil. En ik
wachten en wachten op mijn eerste menstruatie.
Ondertussen was ik zeven dagen per week aan het
werk, aan het diëten en non-stop moe. Toen kreeg
ik ineens zo’n zin in kaas! Remko drong aan op een
zwangerschapstest en bleek ik inderdaad zwanger
te zijn. Tijdens de echo bleek dat ik al elf weken
verder was, maar ik had geen idee. Ik merkte er
niks van, alleen die kaas.” De zwangerschap
verloopt zonder problemen, totdat vier weken
te vroeg Hannelores vliezen breken. Ze is dan net
twee dagen met verlof. “Ik had allemaal plannen,”
vertelt ze. “Ik ging voor het eerst in mijn leven een
taart bakken!” De verloskundige bevestigt dat
Hannelore inderdaad aan het bevallen is en ze
gaan naar het ziekenhuis. Vier uur later is Juliette
geboren. “Het ging allemaal zo snel. Waarom ze
een maand te vroeg kwam, weten we nog steeds
niet. Er waren mensen, vooral vrouwen, die tegen
me zeiden: ‘Ach, een werkende moeder, hè. Dan
krijg je dat, toch te veel stress.’ Dan ligt je kindje
helemaal ingesnoerd in het ziekenhuis, ze kon
nog niet eens ademhalen en drinken tegelijk,
en dan zeggen ze dat het jouw schuld is. Dat
vond ik echt verschrikkelijk. Die eerste periode
was heel pittig. We moesten elke drie uur voeden,
ook ’s nachts, en Juliette sliep moeilijk. We gingen
helemaal stuk.” Na een paar weken moet Remko
weer aan het werk en ook Hannelore gaat op een
gegeven moment weer aan de slag, al is ze zo moe

‘Ik ben ervan overtuigd
dat als je jouw bodem
een keer hebt bereikt,
je weet wanneer je aan
de rem moet trekken’
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dat ze tijdens het rijden bij elk hectometerpaaltje een
konijntje langs de weg ziet lopen. “Ik was wel heel
blij hoor, dat ik weer kon werken. Maar tegelijkertijd
word je dan weer verscheurd omdat je bij je kind wilt
zijn. Dat vond ik enorm ingewikkeld; bij die moederliefde komt ook een schuldgevoel. Dat krijg je er
gratis bij.”
Juliette is een kind dat weinig slaap nodig
heeft. Pas na tweeënhalf jaar slaapt ze door
en tijdens vakanties blijft ze gezellig net zo
laat op als papa en mama. Om vervolgens om
zeven uur ’s ochtends weer lachend naast haar
bedje te staan. “Pas nu ze in de puberteit komt,
slaapt ze af en toe in het weekend uit tot acht uur.
Juliette is heel energiek, heeft altijd impulsen nodig
en wil uitgedaagd worden.” Ondanks dat Hannelore
een zware kraamtijd achter de rug heeft, wil ze al
snel aan een tweede beginnen. Tot haar frustratie
steekt Remko daar een stokje voor. “Hij wilde eerst
dat wij weer tot elkaar kwamen en dat er wat meer
rust in de tent was. Dat was natuurlijk verstandig,
maar in die tijd hebben we daar wel ruzie over
gehad.” Als Juliette vierenhalf jaar is, beginnen
Hannelore en Remko aan een tweede kindje.
Na negen maanden is Hannelore zwanger en
na 39 weken dient Olivia zich aan, nog sneller dan
haar grote zus. “Op nieuwjaarsochtend braken mijn
vliezen en eenmaal in het ziekenhuis is ze in anderhalf uur geboren. Daar viel niet tegenop te puffen.
Nog voor de lunch gingen we alweer naar huis,
met een baby.”
Juliette en Olivia zijn inmiddels twaalf en zeven jaar;
leeftijden die gepaard gaan met verschillende zorgen.
Juliette die in haar eentje gaat fietsen bijvoorbeeld.
De grote, blauwe ogen van Hannelore worden nog
groter als ze vertelt over haar angsten. “Ik vind dat
zo eng! Juul kan goed fietsen, maar hoe vaak ik niet
van die idioten zie rijden en het net goed gaat...
Ik roep haar vaak na: ‘Kijk uit voor mensen die niet
opletten!’ Ze weet dat het niet aan haar ligt en dat
het mijn angst is. Remko is daar veel relaxter in.”
En dan Olivia, diva in de dop, zoals Hannelore haar
jongste dochter noemt. “Juul is echt een tomboy,
ze wilde nooit jurkjes aan, want dan kon ze niet in
bomen klimmen. Ze speelde altijd met dino’s, ➤
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‘Op nieuwjaarsochtend
braken mijn vliezen
en eenmaal in het
ziekenhuis is Olivia
in anderhalf uur
geboren. Voor de lunch
gingen we alweer naar
huis, met een baby’

De week

van...

draken, auto’s en jongens. Olivia vindt jongens
stom, is een echt meisje-meisje: roze, glitters en
eenhoorns. Ze kiest al twee jaar haar eigen outfits
uit ’s ochtends, terwijl de oudste in een hoody en
trainingsbroek rondloopt. Laatst had Olivia een
leren jackie en een rokje aan en zei ze: ‘Mam, ik
heb een nieuwe stijl. Ik draag nu ook zwart. Maak
even een foto.’ We’re in for some trouble!”
In 2020 wint Hannelore de Fabulous Mama
Music Mama of the Year Award. Ze krijgt de
meeste stemmen en troeft daarmee mede-genomineerden Trijntje Oosterhuis, Glennis Grace, Sharon
Doorson, Bettina Holwerda en Belle Perez af. Frank
Dane overhandigde de award tijdens hun ochtendshow. Hannelore is in tranen. “Ik denk omdat ik
erkenning kreeg voor wat ik allemaal doe. Ik ben
toch altijd onzeker over of ik het wel goed doe,
en of ik het allemaal wel kán doen. Ik wil ook graag
aardig gevonden worden, dat zit in de aard van het
beestje, heel stom. Als sidekick krijg je best veel
commentaar, zeker van luisteraars, terwijl ik alleen
maar heel erg mijn best doe en het vaak ook
moeilijk vind. Ook ik heb behoefte om af en toe te
horen dat ik het goed doe, en als je dan wint van al
die toffe vrouwen, raakt mij dat enorm. Ik was ook
compleet verrast. Heel erg leuk.” m

Hannelore geeft
ons met foto’s
een uniek kijkje
in haar family life.

‘We gaan vaak met de hond
wandelen op de hei rond
Hilversum. Even lekker een
frisse neus halen, klimmen
en kletsen.’
‘Een ijsje eten met papa.
Hij wil nooit op de foto,
zeker niet voor een blad.
Maar bij hoge uitzondering
mag deze foto erin!’

‘Katja kwam me interviewen,
wat een leuke vrouw.
Het werd een heel open
en eerlijk gesprek.’

MEER HANNELORE
Naam Hannelore Petra Anthoinette Simone
Coltof-Zwitserlood
Geboortedatum 25 september 1975
Geboorteplaats Den Haag
Zus Charlotte
Opleiding vwo, communicatiewetenschap
Kinderen dochters Juliette (12) en Olivia (7)
Werk voice-over, mediamaker
Boek Goed nieuws! over de loopbaan van
Hannelore als radionieuwslezeres met veel
interviews met mensen uit het vak
De besten uit het vak? “Ik heb een enorme
bewondering voor Oprah. En in Nederland voor
Linda de Mol. Zij is ook iemand die alles doet”
Jouw grote voorbeelden? “Jeroen van Inkel
en Loretta Schrijver”
Wat is je ambitie? “Ik heb altijd een eigen
talkshow gewild. En ik hoop voor de rest van mijn
leven verschillende soorten werk te kunnen
combineren waar ik elke dag weer iets nieuws leer”
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haar & make-up Monique Brinkhorst for M.A.C Cosmetics
and bumble and bumble hair | assistent fotografie Lola May Müller

‘Wandelen in het bos.
Heeft die stam nou de
vorm van een hart?
Volgens Olivia wel!’

‘Olivia is dol op knutselen en tekenen,
ook met haar vriendinnetjes. Ze speelt
vrijwel altijd bij ons thuis, want we
hebben een heerlijke tuin met een grote
schommel, duikelrek en trampoline.’

‘In de studio van Radio 538 met
mijn vrienden van de ochtendshow.
Vrienden ja, want we zijn meer dan
collega’s! Na tweeënhalf jaar samen
de dag beginnen ken je elkaar zo
goed, bijzonder is dat. Een topteam.
Ik ga ze enorm missen!’

‘Eerste podcast opgenomen deze week!
Spannend, want het is iets heel
nieuws én voor het eerst dat ik zo’n
project helemaal in mijn uppie doe.’
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We hadden mooi weer besteld voor
de covershoot voor dit zomernummer,
toch moesten we naar binnen.
Maar Hannelore bracht de zon mee,
die straalde.

‘Ik stemde extreem rechts
omdat ik klaar was
met de coronaregels’

tekst Anne Bakker | fotografie Lynn van Woudenbergh
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Ben jij ook een ‘taboemoeder’
en wil je (anoniem) een grote
of kleine zonde opbiechten?
Mail naar redactie@oseberg.nl
o.v.v. ‘Taboemoeder’.
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