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Waar de meeste mensen thuis werken, is dat voor Pauline van Dijk en vele andere winkeliers niet 
mogelijk. Vele flesjes alcohol, schermen en wachtstrepen verder is Pauline klaar voor het runnen van 
een winkel in tijden van corona. Maar dan krijgt Pauline zelf Corona en zit ze thuis, zonder inkomen. 

“Het begon, toen het eerste coronageval in Hardinxveld was, dat ik contact opgenomen had met 
collega-winkeliers over wat ga je doen; regels op de deur, pompjes, zeep. Daarna ben ik nog twee 
weken opengebleven, maar er kwamen gewoon geen mensen. Het leek het wel spookstad.” In de 
eerste week kwamen nog wel wat mensen die bestellingen kwamen ophalen, maar toen de week 
erop geen mensen meer kwamen besloot Pauline om de winkel te sluiten. “In het begin waren de 
mensen toch wel erg benauwd en dat was ik ook voor mijn winkel. Ik heb toch wel een 
contactberoep als ik lingerie aan moet meten. En ik ben heel aanrakerig, of dat iets goed zit of 
wanneer ik iemand aardig vind. Iedereen moest er ook zijn weg in vinden en ik ook.” 

 

Daarna leek het wel spookstad. 

Een week nadat ze de winkel sloot, werd Pauline ziek. “Ik heb nul gehoest, maar ik had geen stem en 
last van mijn luchtwegen. En je doet gewoon niks. Na twee weken dacht ik dat ik aan de betere hand 
was en toen kukelde het weer in elkaar. Dus ik heb vier weken in mijn eentje hierboven in 
quarantaine gezeten.” Tijdens deze periode bracht haar dochter boodschappen en zette die voor de 
deur af. Ook gaf ze door de ruit kusjes aan haar kleinkind. Inmiddels gaat het weer beter met Pauline. 
“Het gaat goed. Je komt weer van heel ver, met name omdat ik ook echt ziek geweest ben. Daar 
moet je zo van opknappen, en ik merk het nog wel aan mijn stembanden.”  

Dus ik heb vier weken in mijn eentje hierboven in quarantaine gezeten. 



 

Achteraf gezien weet Pauline niet hoe ze die weken door is gekomen. Ze denkt zelf dat ze te ziek was 
om het echt goed mee te krijgen. “In die weken ga je toch ook nadenken dat je nu geen inkomsten 
hebt. Die 4000 euro van de overheid heb ik nog steeds niet, het is ook nog twijfelachtig of ik ervoor in 
aanmerking kom.” 

Nadat ze door de dokter weer coronavrij verklaard is, opent ze ook weer de winkel in kleine stapjes.  
“Ik begon met een paar uurtjes per dag, want je bent echt verzwakt. Dan moet je wel uitgedacht 
hebben van: hoe ga ik dit in mijn winkel doen.” Op de vraag wat haar reden was om weer open te 
gaan, had ze een duidelijk antwoord. “Dat is tweeledig, ten eerste is het winkeltje Pauline en Pauline 
is het winkeltje. Dat is gewoon heel belangrijk voor me. En ik moet ook eten, de rekeningen gaan 
gewoon door. Je moet inkomsten derven.”  

Het winkeltje is Pauline en Pauline is het winkeltje. 

In de winkel heeft ze telkens anderhalve meter afgeplakt met tape, de winkel ingekort, een 
spatscherm boven de toonbank en handalcohol. Er mogen maar twee klanten binnen en na gebruik 
van de paskamer desinfecteert Pauline alles. “Dat loopt aardig, soms moeten mensen buiten 
wachten. Daarvoor staan stoeltjes buiten.” Dit alles om te zorgen voor de veiligheid van haarzelf en 
de klant, maar ook om een boete te voorkomen. “Je betaalt veel als je niet voldoet aan de regels. 
Plus, ik ben zelf ook heel trouw dat ik geen regels wil overschrijden.”  



 

In die weken ga je toch nadenken dat je nu geen inkomsten hebt. 

“De winkel begint ook weer een beetje te lopen en dat is ook heel belangrijk want ik moet dus 
eigenlijk zeven weken terug gaan verdienen. Dat is best een ding.” Nadat de Coronamaatregelen 
werden medegedeeld, heeft Pauline ervoor gezorgd dat de winkel Coronaproof was. “Het is toch het 
geluk dat we in een waterrijke omgeving wonen, want mensen hebben dan algauw wel een badpak 
of bikini nodig.” Op de site kunnen mensen oriënteren op wat ze zoeken, zodat ze in de winkel 
doelgericht hun aankoop kunnen doen. “De laatste twee weken denk ik van: wow als dat zo blijft dan 
kan ik stukje bij beetje misschien de schade wat inhalen. Eke week is een nieuwe week en dan begin 
ik vol goede moed, maar ook met enige benauwdheid dat het ergens weer tegen kan vallen.” 

 



Eke week is een nieuwe week en dan begin ik vol goede moed, maar ook met 
enige benauwdheid dat het ergens weer tegen kan vallen. 

“Ik heb niet, of nauwelijks, een pensioen dus voorlopig moet ik blijven werken. Het is ook mijn alles, 
dus ik doe het ook met heel veel liefde en plezier, maar aan de andere kant voel je wel dat je wel 60 
bent. Dat je niet jonger wordt, maar hopelijk wel ouder en dat je hoopt dat het lichamelijk vol te 
houden is, maar natuurlijk ook financieel. Want hoeveel winkels zullen er onderuit gaan met deze 
crisis?” 

Pauline van Dijk is eigenaresse van de winkel; La PéCule BODYWEAR. Een winkel die dus Bodywear 
verkoopt. Dit zijn nachthemden, pyjama’s, ochtendjassen, huispakken, lingerie, ondergoed voor alle 
leeftijden en lichaamstypes (kinderen, mannen, vrouwen), maar ook badkleding merken en vlotte 
zomerjurken t/m grote maten. Alles van gerenommeerde merken. In het knusse winkeltje word je 
met liefde geholpen door Pauline. Loop gerust eens binnen in de winkel, maar onthoud dat zolang de 
coronamaatregelen van toepassing zijn, gericht aankopen doen handiger is. Bekijk in dat geval haar 
webshop; https://www.lapecule.nl/webshop/.  

 

https://www.lapecule.nl/webshop/

