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BMX
Meike vertelt samen met haar trainer Gerdi 
Welink over haar favoriete sport

zitten
Zitten met groep 8 uit Lemele. Voor één keer 
mag de redactie aansluiten bij deze gezellige 
groep

Project zonder naam
Het creëren van positief perspectief 

turbotaal
De taal van de jeugd uitgelegd door de redactie

re-use it is
Lekker shoppen bij de kringloop 

Mayden & max
Mayden en Jack Russell Max bij de  
dierenkliniek

social media
Model Dilinthe uit Junne vertelt 
over social media

LHBTIQ+
Sophie, Anna en Ilse vertellen

een nieuwe dorpswinkel
Julian en Hesse hebben ideeën over een  
nieuwe dorpswinkel in Lemele

Jeugd en verslaving
Alex Govers aan het woord

longboarden, chillen en 
wat filosoferen
Anna en Ilse houden wel van wat longboarden, 
chillen en een beetje filosoferen

wie is mees?
Leer Mees Kriek kennen

VOORWOORD inhoudsopgave

Beste lezer

Zoals u ziet is er een nieuwe editie uitgekomen. Eigenlijk kunt  

u dit vergelijken met De Ommer, alleen dan een versie speciaal 

voor en door kinderen. Omdat dit een speciale uitgave is gaan 

we de kinderen die deze uitgave mogelijk maken even voor- 

stellen: Mayden, Mironne, Julian, Meike, Hesse, Anna, Sophie  

en Ilse. Ze gaan verschillende dingen doen en over zichzelf  

vertellen. Ik hoop dat u veel plezier heeft met deze uitgave.

Met vriendelijke groet,

mees kriek

redactie
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#lemele #dorpswinkel #chips #vakkenvuller
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#kringloop #LHBTIQ+ #vintage #vriendschap 
#re-use #recyclen #pinterest #socials

#kringloop #vintage #longboarden #chillen
#filosoferen #vriendschap #socials 

#bmx #fietscross #sport #startheuvel
#crossbaan #heuvels #bissinghcrossers

#dorpswinkel #lemele #vakkenvuller #chips
#fudge #streekproducten #gezond

anna (15) mayden (11) MEES (10)
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Waarom zit je op BMX fiets-
cross? 
“Mijn broertje Thije wilde het liefst op motorcross.  
Opa en papa deden dat vroeger ook. Maar dat vonden 
mijn ouders op deze leeftijd nog geen goed idee”, 
vertelt Meike, “Toen zeiden ze: we weten wel een 
andere leuke sport die er op lijkt.” Dus ging haar 
broertje op les, en Meike ging mee. Eerst alleen om  
te kijken. “En ik begon het BMX’en steeds leuker te 
vinden, toen dacht ik: dit wil ik ook. Eerst mocht ik  
vier keer meedoen om te kijken of ik het wat vond. 
Toen leende ik de helm en fiets van de vereniging.” 
Zelfs haar broer van zeven zit nu wekelijks op de BMX.

Draag je nu je eigen 
fietskleding?
“Ja, ik heb mijn fietskleding zelf uitgezocht. De 
fietskleding bestaat uit een helm, handschoenen,  
een broek, shirt en bescherming voor de ellebogen”, 
noemt Meike op. “En ik heb een bodyprotector aan 
om mijn lichaam te beschermen tegen verwondingen. 
Mijn pak is rood, wit en zwart. Mijn lievelingskleuren 
zijn geel en paars, maar dat vond ik voor fietskleding 
toch niet zo mooi.” Haar fiets valt op. Deze is blauw 
met oranje letters.

En hoe ziet een training eruit?
“We krijgen training van Gerdi, Leon en Casper, en  
de trainingen gaan het hele jaar door”, vertelt Meike. 
“Behalve als het heel hard heeft geregend”, haakt 
trainer Gerdi in. “Want dan wordt de baan zacht en 
ontstaan er snel bandensporen en kuilen. De regen is 
slecht voor de baan, maar ook voor je fiets. Door het 
zandgruis moet je meer onderhoud plegen.” Meike 
knikt en gaat verder: “We worden ingedeeld in 
groepjes en beginnen aan de starthekken vanaf de 

hoge startheuvel. Daarna gaan we op een bult staan 
en fietstechnieken oefenen. We doen ook veel 
spelletjes.” 

Kun je een van die spelletjes 
omschrijven?
“Een spelletje dat we vaak doen is elkaar klemrijden. 
Op een plat stuk fietsen we rondjes en je mag niet in 
het gras rijden of met je voet de grond raken. Je moet 
elkaar klemrijden en het rondje wordt steeds kleiner. 
Zo wen je eraan dat er veel mensen om je heen 
fietsen”, zegt Meike. Gerdi voegt eraan toe:  
“Deze oefening is heel erg geschikt voor het  
leren van fietsbeheersing.”

“Waarom ben je trainer  
geworden, Gerdi?”
vraagt Meike. “Vroeger fietste ik al veel. Ik was altijd  
in het bos te vinden. Daarnaast hadden we bij ons  
in de buurt een crossbaan gebouwd. Mijn ouders 
stelden deze sport voor. En nu, negen jaar later, ben ik 
er nog steeds continu mee bezig”, vertelt Gerdi. “Op 
een gegeven moment vroegen ze of ik ook trainer 
wilde worden. De club had een te kort aan trainers, 
dus ik heb de lessen samen met Leon opgepakt.”

Waarom is FCC de Bissinghcrossers 
zo’n leuke club?
Gerdi: “De Bissinghcrossers is een heel gezellige vereniging 
met veel saamhorigheid. Toen het afgelopen jaar zo veel  
had gesneeuwd, was het parcours niet meer zichtbaar.  
Om te voorkomen dat de sneeuw zou smelten en in de grond 
zou trekken hebben we de baan schoon geschept. Samen  
met vrijwilligers, vaak ouders. Dat ging heel gemoedelijk.  
We wisselden het werk af met gezellige pauzes. Daarnaast  
is het verplicht dat ouders tijdens een training binnen vijf 
minuten op het veld staan, mocht hun kind vallen. Veel ouders 
blijven daarom het hele uur kijken. Dat zorgt ervoor dat je veel 
mensen leert kennen. Ook dat is een leuke bijkomstigheid.”

Samen met haar broertjes Thije (10) en Jelle (7) 

zit Meike Sohns (12) op BMX fietscross bij FCC 

de Bissinghcrossers. Elke dinsdagavond gaan 

zij naar les. Hun ouders kijken toe hoe het 

driekoppig gezelschap behendig over de 

heuvels manoeuvreert. De sport wordt  

steeds populairder onder kinderen. Meike 

vertelt samen met haar trainer Gerdi Welink 

over haar favoriete sport.

Gerdi Welink is 16 jaar en zit negen jaar op 

fietscross. Hij is meervoudig Nederlands 

kampioen in zijn leeftijdsklasse en geeft sinds 

twee jaar les aan de bmx’ers van 4 tot 12 jaar.BMX
723

“WE KRIJGEN LES VAN  

MEERVOUDIG NEDERLANDS  

KAMPIOEN GERDI”
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en over een paar jaar? dan gaan we met z’n allen naar zaal dijk

Wat gaan we doen dit weekend? Een vraag die voor 

velen, jong of oud, heel belangrijk is. Zo ook voor de 

kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool cbs Ichtus 

in Lemele. Voor ‘echt’ uitgaan naar de keet of Zaal Dijk 

zijn ze nog te jong en dus organiseren ze elk weekend 

hun eigen feestje. Elke vrijdag gaan ze ‘zitten’ bij iemand 

thuis. Iedereen neemt eigen frisdrank en snacks mee en 

ouders zijn niet welkom. Voor één keer mag de redactie 

aansluiten bij deze gezellige groep.

met groep 8
Lachen en chips eten
We laten de rustige keuken achter ons en gaan op de bank zitten. 
Terwijl de meiden (Ashley, Merrin, Ilse, Mironne, Mayden, Romy, 
Liv, Meike en Zara) TikTok dansjes doen, hangen de jongens 
(Julian, Jim en Hesse) op de bank. Aan dansen doen zij niet. 
Julian: “Wij kijken vaak naar YouTube of spelen een spel zoals 
Fortnite.” De jongens zijn flink in de minderheid, maar dat hindert 
ze niet. Hesse uit groep 7 (ook gastredactielid voor deze Ommer): 
“Het is altijd heel gezellig tijdens het zitten. We lachen heel veel 
en eten chips.” 

Ashley vertelt dat ze een grote Whatsapp groep hebben waarin 
de afspraken worden gemaakt. “We zitten steeds weer bij iemand 
anders. Degene bij wie het is, zet dan alles klaar en de rest neemt 
zelf chips en drinken mee.” Wat ze dan toen tijdens die avonden 
wisselt. “Het is gewoon gezellig om samen televisie te kijken, 
TikTok dansjes te doen of gekke foto’s te maken.” 

Merrin vertelt over de eerste keer dat ze gingen zitten: “Dit was 
na het clubkamp in groep 7, toen mochten we bij een vriendin uit 
de eerste klas zitten. Iedereen was hierna door het dolle heen,  
het was zo leuk! Dit wilden we vaker doen!” Eigenlijk begint het 
‘zitten’ in Lemele pas als je in groep 8 zit, maar door corona 
hebben ouders en kinderen besloten iets eerder te beginnen, 
want verder was er niets te doen. 

Je hoeft niet bang te zijn
Terug in de keuken vertelt moeder Anneke dat het mooie is dat 
het gezelschap altijd heel gemêleerd is. “In Lemele kom je elkaar 
overal tegen en ook iedereen kent elkaar. Soms bestaat de groep 
die samen gaat zitten uit kinderen uit groep 7, 8 en de 1e, 2e, en 
3e klas. In grotere plaatsen zie je dit niet zo vaak. Dan zijn het 
vaker kleine groepjes. Hier hoort iedereen erbij en wordt niemand 
buitengesloten.” 

Vrijdagavond is ‘zittenavond’, maar op zaterdag gaat de groep 
vrienden naar buiten. In Lemele hoef je als ouders dan niet zo 
bang te zijn dat er iets gebeurt, vertelt Anneke. “In Lemele is het 
niet gevaarlijk en iedereen krijgt duidelijke regels mee. Ze moeten 
binnen de borden van Lemele blijven, niet in tuinen van buurt- 
genoten komen en uiteraard mogen ze niet met vreemden mee.”  
De groep haalt ook niet veel kattenkwaad uit want in Lemele is de 
sociale controle hoog. “Iedereen kent elkaar hier, dus als iemand 
iets uithaalt dan is er altijd wel een plaatsgenoot die het ziet en 
weet van wie het desbetreffende kind is”, lacht Anneke. 

Verstoppertje in het donker
Terug in de woonkamer, waar het nog steeds heel gezellig is, 
staat de groep te popelen om naar buiten te gaan. Ze spelen 
graag verstoppertje of Jachtseizoen (een soort upgrade van het 
spel boefje en politie naar een idee van StukTV op YouTube).  
In het donker is dat nu extra leuk en spannend vindt Merrin. 

Over een paar jaar is het tijd om de grenzen te verleggen.  
“Dan gaan we naar de keet”, zegt Ashley. “En ik denk dat we  
naar Zaal Dijk mogen als we 15 of 16 zijn”, lacht ze. Voor nu is 
Zaal Dijk echter nog verboden terrein voor groep 8 uit Lemele. 
Merrin: “We mogen als Dijk open is niet in buurt komen, want  
veel moeders vinden dan niet fijn.” Voorlopig blijft deze groep  
dus nog lekker dichtbij huis.

We zijn thuis bij Mironne (11 jaar). Terwijl zij samen met haar 
vrienden en vriendinnen in de woonkamer lol maakt, zitten haar 
ouders in de keuken. En suite deuren dicht. Moeder Anneke 
Stoeten vertelt dat ‘zitten’ al heel lang een begrip is in Lemele.  
“Ik heb vriendinnen met kinderen van bijna twintig en toen die zo 
oud waren als Mironne deden ze dit al.” In de zomer hangen ze 
vaak buiten op het schoolplein of in de speeltuin, maar nu het 
kouder wordt, zoeken ze de warmte van binnen weer op.” 

UIT LEMELE

Zitten
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(BEHALVE DE oUDERS)

DE MEISJES DOEN TIKTOK DANSJES, DE JONGENS 

KIJKEN YOUTUBE FILMPJES

“Iedereen hoort erbij”
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Inmiddels zijn Jorben Koenen (buurtwerker van De Buurt- 
ontdekkers), Jolien van de Belt (jeugd- en jongerenwerker bij  
De Wolfskuil) en jongerenwerkers bij Wijz Welzijn Ommen Jordy 
Habekotté en Michiel Brus druk met het ontwikkelen van een 
plan voor en door jongeren. Ze noemen het Project Zonder 
Naam, want die naam mogen de jongeren uit de doelgroep  
zelf bedenken. 

Het idee van het plan is dat jongeren een voorbeeld voor elkaar 
zijn. Jolien: “Jongeren beïnvloeden elkaar door gedrag. In onze 
doelgroep is dat nu vooral negatief, ze gaan samen blowen of 
een biertje drinken. Met ons project willen we jongeren juist  
leren nadenken over waar ze gelukkig van worden, samen 
talenten ontdekken en dromen over ambities.” 

Jongerencoaches met voorbeeldfunctie
Jorben vult Jolien aan: “Het belangrijkste is dat we willen 
focussen op het positieve. Zeggen dat je geen drugs moet 
gebruiken, gaat niet helpen.” Dit is waarom de jongerenwerkers 
willen werken met jongerencoaches met een voorbeeldfunctie. 
Jorben: “Die jongvolwassen coaches zijn allemaal tussen de  
20 en 25 jaar en een levensfase verder. Ieder heeft op een eigen 
manier ontdekt wat hij of zij leuk vindt. Denk aan werken als 
meubelmaker of kok. Zij laten zien aan de jongeren uit onze 
groep hoe het ook anders kan.” 

De jongerencoaches zijn zelf opgegroeid in Ommen. Zij weten 
wat hier leeft en speelt en met input uit de ervaringen uit hun 
eigen tijd in Ommen fungeren ze als rolmodel voor de huidige 
doelgroep. Op dit moment zijn er vijftien coaches enthousiast  
om mee te doen aan het project. De jongerencoaches gaan 
samen op zoek naar jongeren, kennismaken en een  
relatie opbouwen. 

Groepsgevoel en talentontwikkeling
Op dit moment is er al een groep van 35 jongeren die meedoet 
aan het Project Zonder Naam. Michiel: “We kennen deze jongeren 
allemaal omdat ze regelmatig bij Jongerencentrum Punt in 
Ommen zijn. Daar investeren we veel in het organiseren van 
activiteiten zodat we een relatie met ze kunnen opbouwen.  
Door die opgebouwde relatie konden we ze enthousiast  
maken om mee te doen aan dit project.”

Jolien vertelt dat tijdens de eerste activiteiten in het Project 
Zonder Naam de focus ligt op het creëren van vertrouwen en  
een positief groepsgevoel. “We willen plezier met elkaar hebben 
en zo laten zien wat het betekent om een fijne groep te zijn. 
Daarnaast vragen we de jongeren wat ze missen in Ommen.  
Wat zou je willen realiseren in Ommen? Met de ideeën die  
daar uitkomen gaan we in het verdere verloop van het project 
aan de slag.” 

Jorben: “Aan de hand van de ideeën gaan we een idee-atelier 
opzetten. Misschien gebruiken we daarvoor wel een gepimpte 
caravan waarmee we naar de jongeren toe kunnen. In het atelier 

doen we een beroep op de creativiteit van jongeren. Hoe gaan 
we hun ideeën voor Ommen uitvoeren? Het gaat dan vooral om 
talentontwikkeling en ondernemerschap. Door het uitvoeren van 
de ideeën ontdekt elk individu wat zijn of haar talent en ambitie 
is. Jongeren kunnen zo op eigen wijze meedoen in de maat-
schappij.” 

Een project zonder einddatum
Door de focus te verleggen op de talenten van de jongeren 
hopen de bedenkers van dit plan dat de aandacht van drugs 
verlegd wordt naar plannen voor hun eigen toekomst. Jorben: 
“Ze ontdekken dat ze ook andere dingen in hun vrije tijd kunnen 
doen dan drugs gebruiken.” Jordy: “Mooie van dit project is  
dat het altijd door kan lopen. Er zal continu nieuwe aanwas van 
jongeren zijn die we bij dit project willen betrekken.” Michiel: 
“Hoe mooi zou het zijn als jongeren die nu deelnemen later 
jongerencoach worden en het project zo altijd kan blijven 
bestaan?”

Drugsgebruik en overlast verminderen 

door creëren van positief perspectief 

Gemeente Ommen maakt zich zorgen over het drugsgebruik in onze gemeente. Er zijn problemen met een kern-

groep van ongeveer veertig jongeren die regelmatig drugs gebruikt en druggerelateerde overlast veroorzaakt. Uit 

onderzoek blijkt dat naast de kerngroep een groep van honderd jongeren risico loopt om af te glijden naar deze 

kerngroep. Gemeente Ommen heeft jongerenwerkers van De Wolfskuil en WijZ Welzijn gevraagd om samen een 

plan te ontwikkelen om die groep van honderd op het goede pad te krijgen en houden. 

project zonder naam

“De naam mogen de Jongeren uit  

de doelgroep zelf bedenken”
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Loesoe 
Weg Matties 

Vrienden 

Nakkertje  
Naaier of 

sukkel

gast 
Jongen/
meisje 

Fissa 
Feest

Wat een vibe!
Wat een goede sfeer!

Huts 
Een stopwoord 

zonder betekenis 

Fix
Een toekomstig  

vriendje/vriendinnetje 
fixen (versieren)

Fakka 
Alles goed Bro 

Vriend

Ewa 
Hoi

Helemaal brocco gaan  
Uit je dak gaan

Een barfje leggen
Overgeven

Wajow 
Gaaf, mooi, 

cool

Turbo
taal

De taal van  

de jeugd uit- 

gelegd door de 

redactie 
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Lekker shoppen bij de kringloop

Mannenkleding past veel beter
Met ieder een budget van twintig euro lopen Ilse, Anna en 
Sophie, drie vriendinnen van vijftien, de kringloopwinkel in.  
“Doe hier iets creatiefs mee”, is de opdracht. Zo’n opdracht  
zien de meiden wel zitten. Ze weten meteen wat ze willen en 
lopen naar de herenkleding aan de andere kant van de winkel. 
Het is duidelijk. Dit wordt dus geen ellenlang geslenter door 
lange straten met winkels van landelijke ketens. In no time 
toveren de meiden uit de rekken met mannenkleding de meest 
leuke dingen tevoorschijn. Zelf zou je er misschien zo overheen 
gekeken hebben. “Mannenkleding past veel beter. En het zit  
niet zo strak”, vinden ze. 

Sophie schiet in een superwijde caramelkleurige blazer en 
ontdekt een eindje verderop een mooi gilet van gabardine- 
achtige stof. Dat kan ze eronder dragen, maar ook apart.  
“Dit gilet past echt bij jou”, vindt Anna. “Nog wel even andere 
schoenen eronder”. “Wat een disrespect”, antwoordt Sophie 
zogenaamd beledigd. De stropdas die ze om heeft droeg ze al 
vóór ze de winkel in kwam. Het matcht goed. Om het helemaal  
af te maken zoekt ze nog even tussen de speldjes.

Ilse, meer een meisje met een no-nonsense uitstraling, ziet een 
stoer naturel overhemd hangen van dikke katoen. Dat combi-
neert ze met een groot wit shirt. “Leuk om dit shirt thuis te 
beschilderen”, bedenkt ze. Ook vindt ze mooie witte All Stars bij 
de schoenenafdeling. Die zijn nog bijna helemaal nieuw. “Cool,” 
zegt Ilse. “Daar ga ik iets mee doen. Ze zijn een maatje te groot, 
maar dat geeft niet. Het wordt winter, dus dan doe ik dikke 
sokken aan”. Aan het tassenrek hangt een legergroene rugzak. 
Voor slechts € 2,50. “Hier kan ik ook wel iets mee”.

Anna ontdekt een groot wijd wollen opa-vest met knopen en nog 
een paar andere wat klassieke truien. Leuk op haar zwarte flaired 
spijkerbroek. Dat wordt nog lastig kiezen. Sommige truien zijn 
van echt goede kwaliteit. Die zijn duur geweest. De meiden 
duiken de paskamers in en bekijken samen het resultaat bij de 
grote passpiegels. De te strakke truien worden geskipt, maar de 
rest van de kleding staat fantastisch!

Sophie heeft nog wat geld over en ziet een gebruikt speelkleed 
met straatmotief. € 2,50 kost het. “Daar ga ik een buckethat van 
maken. Zo’n vissershoed”, verduidelijkt ze. “En nog een tas, 
denk ik.”

Niemand heeft het
Ilse gaat voor het diverse aanbod: “Er is van alles te koop bij de 
kringloop. Er is altijd wel iets wat je leuk vindt. Normaal koop ik 
er niet heel veel, maar ik kom er de laatste tijd steeds vaker”. 

Anna “Er komen hier ook best wel veel vriendinnen van ons.  
Het is ook goed voor het milieu, om bij de kringloop te kopen.  
Ik ga er regelmatig met mijn moeder naartoe. ‘Heb je zin om  
even naar de kringloop te gaan?’, zegt ze dan. En dan gaan we 
gewoon. Daar kun je zo een dag mee bezig zijn. Het is helemaal 
in om kleding bij de kringloop te kopen. In Utrecht bijvoorbeeld 
heb je Kilo Kilo. Daar kun je per kilo vintage kleding kopen. Wat 
ik leuk vind, is dat je met spullen van de kringloop een beetje je 
eigen stijl kunt maken. Het maakt ook niet uit of het mannen- of 
vrouwenkleding is. Je hebt bij de kringloop niet de nieuwste 
collectie. En alles hangt door elkaar heen. Je pakt echt wat bij 
jou past. In de kledingwinkel hangt de nieuwste kleding. Daar zie 
je bijvoorbeeld een leuk setje op een paspop en dan koop je dat. 
Dat is dan niet echt wat je zelf hebt gekozen. Laatst kocht ik bij 
de kringloop een jas. Mensen zeggen: ‘Wat leuk, waar heb je die 
vandaan?’ ‘Bij de kringloop’. ‘Oh, echt waar?’, zeggen ze dan.

Sophie is nog net niet verslaafd aan de kringloopwinkel. Ze  
doet aan re-use of recyclen van gedragen kleding. Ze verandert 
het een beetje of maakt er iets totaal anders van. Zo maakt ze 
momenteel van 2 broeken een compleet nieuwe broek, de pijpen 
hebben verschillende kleuren. Ze naait de broek met de hand in 
elkaar, zonder naaimachine. Op de ene pijp heeft ze stoffen 
vormen van beenbotten gespeld. Op de andere pijp gaat ze 
spieren afbeelden. “Ik kwam op het idee doordat ik een trui op 
TikTok zag. Met skelet en spieren”. Zo heeft ze een uniek item, 
wat dan ook echt niemand heeft. “Ik heb een bord op Pinterest 
met allemaal ideeën van dingen die ik nog wil maken. Als ik naar 
de kringloop ga, maak ik van te voren thuis een lijstje. Als je iets 
wil maken kun je bij de kringloop heel snel heel goedkope dingen 
halen. Waardoor je best snel dingen maakt. En er zijn meestal 
wel leuke dingen daar”.

Re-
use

Sophie

Anna

Ilse

it is

€5,- 
TRUI

€2,50
LEGERTAS

#kringloop
#re-use

#duurzaam€20 
OUTFIT

€5,- 
JAS

€6,50
VEST

€6,- 
BROEK

€2,50
kleed

TEKST: GEA SLOTMAN
Fotografie: Marlie Koggel12
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Mayden  
& Max

Vier piepkleine hondjes
De dierenarts is net klaar met een spoedoperatie: hij deed zojuist 
een keizersnee bij een labrador. Mayden heeft geluk: ze mag van 
Kasper mee naar de operatiekamer. De labrador beeft een beetje, 
ze is net bijgekomen uit de narcose. Vier piepkleine hondjes 
kruipen tegen haar aan. Mayden is helemaal verrukt.

Max wordt onderzocht
Mayden en Max lopen mee naar de spreekkamer. Mayden zet 
Max op de onderzoekstafel. De dierenarts pakt zijn stethoscoop. 
Mayden mag ook even naar de hartslag van Max luisteren. “Je 
hebt een heel leuk hondje,” vindt Kasper. “Zijn staartje staat zó 
mooi omhoog. Max ziet er supergezond uit. Zijn vacht, zijn oren…” 
“Welke voeding is niet zo goed voor honden?,” is Mayden’s 
eerste vraag. Kasper: “Eikels zijn niet goed”. Mayden: “Die eet 
Max wel eens”. Kasper: “Dat moet niet. In eikels zit een stof 
waarmee je schoenen kunt looien. Als je ze opeet worden je 
darmen gelooid. De groene eikels zijn gevaarlijk, de bruine niet. 
De hond kan er ook verstopt van raken. Dan moet ik hem opereren. 
Verder mogen honden geen druiven eten. Dat is slecht voor de 
nieren. We maken hier van alles mee. Laatst had een hond een 
hele flamingo opgegeten. Een knuffel, van 40 centimeter lang.  
Ze gaan daar een beetje op kauwen, dan wordt het nat en  
slikken ze het door. Dan moeten we opereren. Een hond mag 
geen chocola. Maar als Max een keer een reepje chocola eet, 
gaat hij niet dood”.

Boefjes
Mayden: “Wat is het verschil tussen Max en andere honden?  
Van binnen… Gedragen ze zich hetzelfde?” “Ik vind Max wel heel 
lief,” zegt Kasper. “Want deze hondjes kunnen nog wel eens 
boefjes zijn. Ook voor dierenartsen. Bij sommigen mag ik niet 
naar de tandjes kijken. Dat gaat bij Max wel goed. Soms bijten ze 
mij of hun baas. Je moet niet laten merken dat je bang bent. Dat 
heb ik geleerd. Een hond kijkt naar je gezicht. Ook al ben ik soms 
bang, toch lach ik. Dan denkt die hond: ‘Oh, het valt wel mee met 
die man’. Max is wel een beetje een jachthondje. Als hij een rat 
ziet, pakt hij hem”, gist Kasper. “Als we met een speeltje aan de 
tanden van Max trekken, kunnen die dan niet afbreken?” vraagt 
Mayden. “Je mag er rustig aan trekken, hoor. Zijn tanden zijn best 
sterk”. “Max is onze stofzuiger”, vertelt Mayden. Kasper: “Ik denk 
dat-ie altijd naast je zit”. “Ja, onder de tafel”, lacht ze. 

Veel apparaten
Mayden: “Welke spullen gebruikt u allemaal?” Kasper pakt een 
instrument. “Dit is mijn lievelingsapparaat. Hier kun je een buik 
mee open doen. Dan schuif je de buikwand zo uit elkaar. Ik vind 
het altijd heel leuk als ik die mag gebruiken. Het geeft mij veel 
gemak. Ik werk soms in mijn eentje, ’s nachts bijvoorbeeld. Dan 
kan ik goed in die buik kijken”. Kasper wijst. “Dat is mijn boor- 
machine. Daarmee boor ik in botten. En dit is een camera. 
Hiermee kan ik in de maag van een hond kijken. Of hij sokken 
heeft gegeten… Ik heb veel apparaten. Sommige gebruik je  
heel soms, maar dan ben je blij dat je hem hebt. Hier in de  
kliniek doen wij alles. Grote operaties, een keizersnede… 
Tandarts zijn we. Soms nemen we bloed af. Dus we zijn ook 
internist. We zijn een huisarts en een ziekenhuis voor dieren. En 
een spoedkliniek”. Mayden: “Moeten honden elk jaar een prik?” 
Kasper: “Ja, elk jaar moeten ze een vaccinatie. Je kunt ook bloed 
afnemen om te kijken of er genoeg antistoffen zijn en dan hoef je 
soms drie jaar niet te vaccineren”.

Universiteit 
Mayden vindt alles zeer interessant. “Welke opleiding moet je 
doen om dierenarts te worden?,” vraagt ze. Kasper: “Eerst vwo. 
Dan ga je zes of acht jaar naar de universiteit, en dan ben je 
dierenarts. Als dat niet lukt, kun je altijd dierenartsassistente 
worden. De assistentes hier zijn gek van hondjes. Weet je waar je 
ook van moet houden om dierenarts te worden? Van mensen.  
Jij praat heel gemakkelijk. Sommige mensen vinden dat moeilijk; 
dan gaan ze juist heel veel met dieren om. Dat snap ik wel, maar 
je moet als dierenarts ook met mensen praten. Wat jij goed kunt”.

“Een dierenarts moet 

ook van mensen houden“

MAX IS  
ONZE 
STOFZUIGER

#BESTie
#BAE
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bij de dierenkliniek
Mayden Linckens (11) loopt met Max, haar vijfjarig Jack Russell 

hondje, de hal van de dierenkliniek aan de Bentinckstraat binnen.  

Ze heeft een afspraak voor een interview met dierenarts Kasper 

Stroobosscher. Het bezoek aan de praktijk heeft ze thuis al goed 

voorbereid. Op een velletje papier schreef ze een heleboel vragen  

die ze hem kan stellen.
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De nu negentienjarige Dilinthe Laarman uit Junne werd op haar 
vijftiende via Instagram gescout door een modellenbureau in 
Amsterdam. Dilinthe: “Zes weken na het tekenen van mijn model-
lencontract vloog ik al alleen naar Tokyo.” Een jaar later, in de 
zomervakantie tussen het vijfde en zesde schooljaar vloog ze 
opnieuw naar Tokyo voor modellenwerk. “Toen ik daarna 
terugkwam besloot ik me volledig te focussen op het behalen 
van mijn vwo-diploma. Daarna 
wilde ik het modellenwerk weer 
oppakken, maar door corona lag 
alles stil. Ik hield me bezig met 
het leren van Koreaans, lezen en 
het bestuderen van kunst.” 

Inmiddels heeft Dilinthe het 
modellenwerk weer opgepakt. 
Dat is ook aan haar Instagram-
profiel (@dilinthelaarman) te zien. 
Die staat, naast persoonlijke 
beelden, vol met foto’s van 
shoots die ze gehad heeft.  
“Ik vind Instagram leuk, want op 
mijn profiel kan ik mijn eigen stijl 
uitdragen. Met de foto’s die ik 
maak probeer ik mijn individu te 
laten zien. Ik wil laten zien dat  
ik anders ben dan anderen.” 

Alles wat ik plaats 
moet perfect zijn
Toch is Instagram voor Dilinthe 
niet alleen maar leuk. “Ik zie het vooral als iets dat ik moet doen 
voor werk, ik moet laten zien dat ik uniek ben zodat een merk 
voor mij kiest en niet voor een ander. Alles wat ik plaats moet dus 
perfect zijn en daardoor voel ik een constante druk. Daarnaast 
krijgen mensen een heel eenzijdig beeld van me. Iedereen die me 
op Instagram volgt denkt dat ik heel cool ben, maar mijn 
persoonlijkheid op Insta is echt anders dan mijn echte ik.” 

Volgens Dilinthe is dat het grote gevaar van social media zoals 
Instagram. “Heel veel mensen vergelijken zich met anderen op 
Insta. Als ik een foto plaats op Insta terwijl ik in een duur 
restaurant zit, is dat een momentopname. De rest van de week 
zit ik gewoon alleen op mijn hotelkamer, maar dat zie je niet.  
En mijn modellenfoto’s zien er misschien perfect uit, maar elke 
kreukel wordt gladgetrokken voordat de fotograaf klikt.” 

Een break van Insta 
Op het moment van het interview heeft 
Dilinthe net een week pauze genomen 
van social media. “Ik heb Instagram en 
Snapchat van mijn telefoon verwijderd 
en dan voel ik direct rust. Het voelt als 
opluchting dat ik niet continu bezig hoef 
te zijn met mijn telefoon. Als ik wacht tot 
het theewater kookt, sta ik al met mijn 
telefoon in de hand. Je hebt nooit even 
niks, nooit een moment met jezelf om 
eens na te gaan hoe het eigenlijk met  
je is.” 

Na deze week gaat Dilinthe gewoon 
weer online, want voor haar werk moet 
ze zichtbaar blijven. Wel kan ze een 

pauze van social media iedereen aanraden. “Nu klink ik echt als 
een boomer (een persoon met ouderwetse denkbeelden of 
conservatieve opvattingen – red.),” lacht Dilinthe. “Maar leg je 
mobiel eens een paar dagen weg. Toen ik achttien was zag ik op 
school de eersteklassers in de pauze continu spelletjes spelen 
op hun iPad. Ga gewoon lekker samen buiten spelen dacht ik 
dan!” 

“VOLGERS denkEN dat ik heel cool ben, 
maar mijn persoonlijkheid op Insta  
is echt anders dan mijn

Internationaal model Dilinthe Laarman werd op haar vijftiende ontdekt via Instagram. Hoewel ze het leuk vindt om op 

haar Instagramprofiel een eigen stijl neer te zetten, geeft het druk. “Alles wat ik plaats moet perfect zijn. Ook dat je 

continu het leven van anderen ziet en jezelf daarmee vergelijkt, maakt dat ik soms helemaal geen zin heb in social 

media.” Mede daarom neemt ze af en toe een break van de socials. “Ik kan het iedereen aanraden om je telefoon een 

paar dagen weg te leggen. 

Model Dilinthe uit Junne 

over social media

Zo blijf je online betrokken bij je kind
Via een smartphone heeft je kind direct toegang tot de buiten- 
wereld. Dat is opwindend, maar ook bedreigend. Bamber Delver 
is directeur van de Nationale Academie voor Media en Maat-
schappij. Hij vertelt hoe je als ouder betrokken blijft bij het online 
gedrag van je kind. 

Krijgt je kind voor het eerst een smartphone?  
Stel samen apps van social media in. Op de website  
www.mijnonlineidentiteit.nl vind je alle privacy instellingen 
per app. 

Wees positief nieuwsgierig. Stel vragen aan je kind: Wie 
vind je het leukst om te volgen? Wil je mij je Instagram of 
TikTok profiel laten zien? Kijk zonder oordeel en breng 
oprechte waardering op. 

Wil je de schermtijd beperken? Stel thuis samen regels op. 
Bepaal waar jullie in huis offline zijn. Let erop dat je je zelf 
ook streng aan die regels houdt!

Heb je een puber in huis en heb je geen idee wat hij of  
zij online doet? Zorg ervoor dat je er altijd bent als het 
misgaat. Wees niet boos, maar denk in oplossingen.  
Laat je kind eerst zelf nadenken over die oplossing.

“Ga gewoon lekker 
samen buiten spelen”

SOCIAL MEDIA HEEFT TWEE KANTEN

@dilinthelaarman

echte ik“

LEg je mobiel  
eens een paar  
dagen weg

tip
VAN 

DILINTHE
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Trots
Sophie: “Tijdens de redactievergadering viel het regenboog- 
vlaggetje op mijn colbert op. Deze draag ik omdat ik trots ben 
om onderdeel te zijn van de LHBTIQ+ gemeenschap. Het speldje 
was een goede aanleiding voor dit interview.” Anna is ook trots. 
Trots op de LHBTIQ+ gemeenschap en dat iedereen zichzelf mag 
zijn op school. Ze merkt op dat de laatste paar jaren steeds meer 
naar voren komt dat veel scholieren zich ‘anders’ voelen en dat 
durven uit te spreken. “Ik wil niet vastzitten aan hokjes en ben blij 
dat steeds meer schoolgenoten zichzelf durven zijn, én geaccep-
teerd worden.” Door de meeste mensen dan, voegt ze eraan toe. 
“Er zijn nog steeds kinderen die er grapjes over maken en het 
niet fijn vinden om er over te praten, maar dat is gelukkig maar 
een kleine groep.”

LHBTIQ+ in de biologieles
Dean Hayward en Joost Reitsma, docenten biologie op het 
Vechtdal College in Ommen beamen dat praten over seksualiteit 
en gender steeds normaler wordt op school. Dean: “Ik loop al 25 
jaar mee en heb gezien dat mensen steeds positiever tegenover 
de LHBTIQ+ gemeenschap staan. Vroeger was homoseksualiteit, 
laat staan andere vormen van het beleven van seksualiteit 
behalve hetero, nauwelijks bespreekbaar. Wel werd ‘homo’ 
gebruikt om iemand te beledigen of in een hokje te plaatsen. 
Ouders vonden het lastig als docenten het onderwerp bespraken 

in de les. Dit is de laatste jaren veranderd.” Biologie is één  
van de vakken waarbij seksualiteit uitvoerig wordt besproken.  
“Het biologieboek heeft nog wel een inhaalslag te maken”,  
vertelt Joost. “Het biologieboek behandelt voornamelijk het 
biologische en hormonale aspect van seksualiteit, terwijl ik  
ook de maatschappelijke kant van het onderwerp bespreek.”
De vriendinnen kunnen zich de lessen van meneer Hayward en 
Reitsma nog goed herinneren. “Ik vond de lessen heel leuk.  
Ik had mijzelf nog niet helemaal gevonden, dus de lessen waren 
nuttig”, vertelt Sophie. Anna voegt daaraan toe: “We konden 
vragen stellen over van alles. Er was veel diepgang en alle 
soorten seksualiteit en gender werden aangekaart. We leerden 
over gevoelens van andere mensen.” Dean Hayward: “Wat heel 
erg naar voren komt in de presentatie, vorig jaar gemaakt door 
drie examenleerlingen, was het woord liefde. In welke vorm?  
Dat is niet relevant. Die boodschap is mooi en belangrijk.”

Elkaar begrijpen
Naast de nuttige biologielessen speelt het internet een belang- 
rijke rol in het ontdekken van jezelf. Sophie bestookte haar 
vriendinnen en de docenten in de pride-maand elke dag met 
kennis over de verschillende soorten seksualiteit en gender die  
er bestaan, ook de onbekenden die minder vaak voorkomen.  
De pride-maand is een maand waarin speciale aandacht wordt 
gegeven aan minderheidsgroepen in de samenleving.  

De aandacht wordt vooral gelegd op de positie, emancipatie  
en acceptatie van LHBTIQ+ in de samenleving. “Hartstikke 
interessant”, vindt Anna en ook de docenten knikken. Anna:  
“We hebben best veel vrienden en vriendinnen die er net als wij 
veel mee bezig zijn. Sommige mensen zien het als trend, maar ik 
vind het echt fijn dat we er normale gesprekken over kunnen 
voeren. Een docent had vorig jaar allerlei literatuur over LHBTIQ+ 
in de mediatheek gezet, die we vervolgens bespraken in de les.”
En oké. Natuurlijk zijn er klasgenoten die het lastig vinden om 
over seksualiteit en gender te praten. En ja, er zijn ook docenten 
die niet weten welke voornaamwoorden (hen voor non-binaire 
personen, red.) ze moeten gebruiken. “Maar daar trekken wij ons 
zo min mogelijk van aan”, bevestigen Ilse, Anna en Sophie.  
Ze merken dat zelfs hun ouders hun best doen om de situatie  
te begrijpen. Sophie: “Waar mijn ouders eerst vroegen of ik al 
een vriendje had, vragen ze nu of ik al een vriendje of vriendin- 
netje heb.”

Paarse Vrijdag
Ieder jaar op de tweede vrijdag van december tonen scholieren 
en studenten door heel Nederland hun solidariteit voor gender- 
en seksuele diversiteit. Dat doen zij, geïnspireerd op het Ameri-
kaanse Spirit Day, door in paarse kleding naar school te gaan. 
Ook op het Vechtdal College. Een commissie van docenten en 
leerlingen is al druk bezig met de voorbereidingen. Naast paarse 
kleding willen de docenten een vakoverstijgend lesprogramma 
maken. Sophie en Anna zijn enthousiast. “We zouden willen dat 
het logo op het plein in paars of regenboogkleuren wordt uitgelicht 
op 10 december”, zegt Sophie. “Dan zien alle voorbijgangers dat 
iedereen goed is zoals hij, zij of hen is.”

Lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, intersekse en queer. Dat 
is waar de letters van de afkorting LHBTIQ+ voor staan. De +(plus) staat voor 
alle andere mogelijke manieren waarop mensen zichzelf, dus hun gender of 
seksualiteit kunnen benoemen. Denk aan aseksueel, panseksueel of non-binair.  
Hoe iemand zich identificeert is geen vaststaand gegeven en kan in de loop  
van de tijd veranderen.

wat 
betekent 
LHBTIQ+?
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DAT IEDEREEN ZIcHZELF 
MAG ZIJN op school

TROTS LHBTIQ+
Het is tegenwoordig steeds normaler  

om over je seksualiteit te praten, ook  

op school. Sophie, Anna en Ilse kunnen  

er genoeg over vertellen. Ze hebben  

namelijk meerdere vrienden die bij de  

LHBTIQ+ gemeenschap horen. 

docent biologie in gesprek met sophie, ilse en anna
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Sinaasappelsapmachine
“Bier moet er ook zijn,” vinden de jongens. “Het hoeft niet per se 
alcoholvrij allemaal. En cola en cassis. Fanta... Icetea green. 
Streekappelsap ook. En er moet een sinaasappelsapmachine komen. 
Croissantjes ook, dat is lekker. En donuts. De vorige winkel had ook 
saucijzenbroodjes. Sommige winkels hebben vakken met allerlei 
verschillende broodjes, met van die grijpers. Dat willen we ook graag. 
De winkel moet roggebrood verkopen voor degenen die dat lekker 
vinden. Tijgerbrood, bolletjes, witbrood en volkoren brood”. 

Geen duif
“En vlees. Biefstuk, slavinken, kip… Niet van dat speciale vlees, 
zoals duif of kalkoen. Barbequevlees, hamburgers, worst. Alle 
soorten chips ook. Patatje Joppie, naturel en paprika. En broodbeleg, 
van alles. Appelstroop, jam. Speculoos. Wel streekjam. Chocolade-
pasta, hagelslag, brie. Als je een croissantje koopt, dan móet je brie 
hebben. En ijsjes. Maar dat is bijzaak. Je verdient er natuurlijk  
wel aan”. 

Vakkenvullers
Is het mogelijk dat zo’n dorpswinkel er komt? Aan de twee heren zal 
het niet liggen: op een enquêteformulier over de behoefte aan een 
eventuele dorpswinkel in Lemele, hebben ze zich vast als vakken- 
vullers aangemeld. 

Een nieuwe 

dorpswinkel

in Lemele
Enquête

Julian
HESSE

WIJ KOMEN ZEKER VAKKENVULLEN

In de zomer van 2020 heeft René van der Linde, initiatiefnemer 
van ‘Dorpswinkel in Lemele’, een enquête uitgezet onder 340 
huishoudens in Lemele met de vraag of zij de dorpswinkel weer 
terug zouden willen in het dorp. Voorwaarde hierbij was dat er 
per huishouden voor minimaal €20,- per week aan boodschap-
pen moet worden gehaald. Hiermee zou de winkel voldoende 
gegarandeerde inkomsten hebben om op te kunnen starten. 

De meerderheid, nl. 180 huishoudens, stemde hiermee in en ook 
veel anderen waren enthousiast, maar wilden zich niet binden 
aan de € 20,- per week. 

De Imminkhoeve had een toezegging gedaan voor verhuur van 
de Potstal. Echter mede door corona is de Imminkhoeve failliet 
gegaan en was het plan voor de dorpswinkel ter ziele. 

Inmiddels is de Imminkhoeve in handen van zorginstelling 
Thuisgenoten. Zij zijn nu bezig met de herstart van vakanties voor 
groepen mensen met lichamelijke en/of psychische beperkingen. 
Het signaal om ook bij Thuisgenoten de dorpswinkel op te willen 
zetten heeft René van der Linde inmiddels bij hen afgegeven. Hij 
is nu in afwachting van een mogelijke toezegging.

René van der Linde: “Het zou natuurlijk fantastisch zijn dat Hesse 
en Julian in de toekomst weer gewoon hun ‘lekkers’ kunnen 
halen uit de dorpswinkel in Lemele!”

€20 
per week HUISHOUDENS

180 WINKEL 
IN LEMELE
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Lekkere dingen halen
Hesse en Julian: “Er was hier eerst een supermarkt. 
Die ging sluiten, want veel mensen gingen hun 
boodschappen in Lemelerveld of Ommen doen.  
Dus, er werd te weinig verkocht. En te weinig verdiend. 
Jammer, want we gingen er na school wel eens langs 
om bijvoorbeeld chips te halen. Of lekkere dingen  
voor feestjes”.

Oudere mensen
“Voor oudere mensen is het ook jammer. Het zou voor 
hen ook fijn zijn als er weer een winkel was. De vorige 
winkel was dichtbij. Dat is makkelijker, want ze kunnen 
misschien niet meer zo’n eind fietsen of autorijden.  
En ze kunnen dan even een praatje maken met een 
kopje koffie erbij. We willen graag dat er ook biologi-
sche producten in de winkel liggen, met betrouwbare 
informatie. Want ouderen durven soms niet alles te 
kopen als ze niet zeker weten of alles klopt wat erop 
staat. Dat moet in elk geval duidelijk zijn. En, bij een 
allergie ofzo, als er op de verpakking staat: ‘Bevat 
geen melk’, dat het dan ook echt geen melk bevat”.

Boeren verdienen dan ook iets
“In de winkel moeten er niet alleen maar gezonde 
dingen verkocht worden. Maar ook wat snoep. Dat 
hoeft niet heel veel te zijn. Kauwgom wel. En sowieso 
fudge. Caramelblokjes zijn dat. En met Sinterklaas 
kruidnoten en schuimpjes. Streekproducten moeten  
er ook verkocht worden. Zoals eieren en kaas, melk, 
tomaten en broccoli. Alle groenten eigenlijk wel.  
Ook leuk is een melktapmachine. Dan kun je zelf  
de melk van de boer tappen. Streekproducten zijn 
belangrijk, want dan verdienen de boeren in en om 
Lemele er ook iets aan. Het is veel lekkerder en het  
is verser. Omdat het niet zo lang duurt, voor het in  
de winkel is”.

Net na de zomervakantie was er in het  

bostheater een brainstormsessie met de 

gastredactie van deze Ommer. Hesse van 

Brussel (11) en Julian Solen (10) uit Lemele 

waren er ook. Zij hadden wel een onderwerp 

voor dit magazine: ‘Een nieuwe dorpswinkel  

in Lemele’. Twee jaar geleden sloot de kruide-

nier in Lemele definitief de deuren. “We missen 

de winkel,” zeggen Hesse en Julian. Waarom is 

een supermarkt in het dorp belangrijk? Wat 

moet er in de schappen liggen? Daar hebben 

de twee jongens ook wel ideeën over. 
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Alex Govers is preventiemedewerker bij Tactus Verslavingszorg. 
Hij merkt dat voor veel jongeren het gebruik van drugs en 
alcohol normaal is. “Voor de jeugd is het iets dat ‘erbij hoort’. 
Ouders zijn daarentegen vaak angstig. Zij zijn bang dat hun kind 
in de problemen raakt door drugs of alcohol. Het is de kunst om 
niet in de stress te schieten als je merkt dat je kind drugs 
gebruikt of er interesse in heeft. Praat erover met je kind. 

Waarom gebruiken jongeren drugs? “Meestal omdat ze het 
lekker en leuk vinden. Iemand die gebruikt hoeft niet direct 
afgeschreven te zijn. Mensen die een keer in het weekend 
gebruiken lopen niet zoveel risico. Pas als het gebruik meerdere 
keren per week voorkomt, of in grote hoeveelheden, dan kan het 
uit de hand lopen. Problemen die het kind dan krijgt, hebben te 
maken met minder goede concentratie, minder motivatie en 
moeheid. Dezelfde symptomen als bij overmatig alcoholgebruik.” 

ZORG VOOR EEN GOEDE SFEER
“Een belangrijke vraag waar ik zelf alert op ben als een jong 
iemand veel gebruikt, is of de drugs een functie hebben. Voelt 
iemand zich rustig of beter door drugs? Vaak is er dan iets 
anders aan de hand. Er is een onderliggende reden waarom de 
jongere zoekt naar het ontspannen gevoel dat drugs of alcohol 
hem geven.” 

Volgens Alex is het allerbelangrijkste dan ook het onderhouden 
van een goede relatie met je kind. “Blijf in gesprek gaan, maar 
heb het niet alleen over drugs- of alcoholgebruik. Ga samen 
leuke dingen doen en zorg juist thuis voor een goede sfeer. Eet 
bijvoorbeeld samen in de avond en ontbijt samen in het week-
end. Houd het gezellig.”

MAAK CONCRETE AFSPRAKEN 
“Een kind dat het leuk heeft thuis is goed gehecht en over het 
algemeen houden die kinderen zich goed aan afspraken die ze 
met hun ouders hebben gemaakt. In die afspraken kun je 
bijvoorbeeld samen vastleggen dat je kind het liefst tot zijn 
achttiende niks gebruikt. Is het ouder dan achttien en wil je kind 
gebruiken? Spreek dan een hoeveelheid af. Bijvoorbeeld: 1 keer 
in het weekend op vrijdag of zaterdag en houd het bij 1 joint.” 

“Het doel van Tactus is niet dat je helemaal niet mag gebruiken. 
Het is ons doel om het gebruik zo lang mogelijk uit te stellen. Uit 
onderzoek blijkt dat hoe jonger je begint met gebruiken, hoe 
groter de kans dat het gebruik later voor problemen gaat zorgen. 
Hoe jonger het kind is, hoe makkelijker hier afspraken over te 
maken zijn”, aldus Alex. “Probeer je kind niet te controleren of 
steeds te vragen naar gebruik. Je wilt geen zeurende ouder zijn, 
maar als je werkt aan die goede relatie samen en het vaak leuk 
hebt, geeft dat ook ruimte om vragen te stellen over drugs en 
alcohol.” 

VRAGEN OF 
ZORGEN OVER DRUGSGEBRUIK? 
“De drempel naar Tactus Verslavingszorg is veel lager dan de 
meeste mensen denken,” vertelt Alex. “Als mensen met vragen 
zitten over drugsgebruik of zich zorgen maken over hun kinderen 
kunnen ze altijd bij ons terecht.” www.tactus.nl Alex Govers is 
voor vragen te bereiken op 06 10773126. 

Bang dat je kind in de problemen raakt door drugs? 
“Wees geen zeurkous 
 en werk aan een 
 goede relatie”

1 op 10 scholieren van 12 tot 16 jaar heeft wel eens 
cannabis of lachgas gebruikt. Maar wat zijn dit nou 
eigenlijk voor middelen? Wij zetten de belangrijkste 
feiten op een rij. 

Cannabis (hasj en wiet)
Hasj en wiet komen van de vrouwelijke cannabisplant. 
Wiet is de gedroogde bloem van de plant en hasj is de 
samengeperste hars van die bloem. In Nederland wordt 
cannabis meestal gerookt in een joint (een sigaret met 
daarin tabak en verkruimelde cannabis). Cannabis kan 
ook puur worden gerookt, verdampt of worden gegeten 
in bijvoorbeeld een spacecake. Effecten die mensen 
ervaren van cannabis zijn rustgevend, ontspannend 
en geestverruimend. Het middel kan soms ook angst 
en psychotische symptomen veroorzaken. Concentra-
tieproblemen en motivatieverlies zijn ook effecten van 
gebruik. 

Lachgas 
Lachgas is een gas dat pijnprikkels remt en kalmerend 
werkt. Het inhaleren van dit gas zorgt voor een korte 
maar sterke roes. Lachgas wordt vaak als onschuldig 
gezien, maar gebruik kan vervelende gevolgen heb-
ben voor je gezondheid. Zo kan gebruik zorgen voor 
duizeligheid, verwardheid en hoofdpijn. Bij veelvuldig 
gebruik van lachgas kan ook een tekort aan vitamine 
B12 ontstaan en dat kan leiden tot bloedziekten en 
neurologische klachten. 

Bron: Trimbos instituut 

Dit moet je weten 

over de middelen 

cannabis 

en lachgas

1 op de 10 scholieren 
van 12 tot 16 jaar heeft 
wel eens cannabis en 
lach-gas gebruikt 

Bijna de helft van de 
scholieren van 12 tot 
16 jaar heeft wel eens 
alcohol gedronken 

+

+Alex Govers
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‘Vriendschap met jezelf is van het hoogste belang, 

want zonder dat kun je geen vrienden zijn met wie 

dan ook ter wereld’ (Roosevelt, E.) Ilse: “Ik denk dat dat 
wel waar is. Ik snap het op zich wel”. Anna: “Ja, als je negatief 
over jezelf denkt, kun je je niet echt vrij voelen bij je vrienden”. 

‘Hetzelfde willen en hetzelfde niet willen, dat is 

echte vriendschap’ (Sallustius) Anna en Ilse: “Ja dat 
klopt wel!” Ilse: “Hetzelfde wel, hetzelfde niet. Haha, ja”.

‘Iedereen is een genie, maar als een vis wordt beoor-

deeld op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, 

zal hij zichzelf zijn hele leven als een mislukkeling 

zien’ (Einstein) Ilse: “Dat is ook wel een goeie. Bijvoorbeeld op 
school. Stel je hebt een vak waar je totaal niet goed in bent. Dan 

heb je daar bijvoorbeeld hele slechte cijfers op en dan denkt die 
docent of jijzelf: ‘ik ben heel slecht daarin’. Maar dan heb je juist 
andere dingen waar je juist wel heel goed in bent”. 

‘Probeer niet een mens met succes te zijn, maar 

probeer liever een mens van waarde te zijn’ (Einstein) 

Ilse: “Dat je meer denkt aan je familie enzo, dan aan je succes. 
Stel, je wordt op een dag heel erg succesvol. Je bent helemaal 
bekend in de wereld, dan is toch je familie belangrijker dan het 
succes. Tenminste, dat vind ik. Als je geen ster meer bent, heb je 
altijd je familie nog dus. En vrienden”. 

‘In tegenspoed maak je kennis met jezelf’ (Einstein) 

Anna: “Dat vind ik wel kloppen. Want als iets niet helemaal 
meezit, dan zit je meestal best wel veel in je hoofd. Dan denk je 

Anna en Ilse, vriendinnen sinds de basisschool, houden wel van wat longboarden, 
chillen en een beetje filosoferen. Over de volgende quotes bijvoorbeeld:

veel over dingen na en dan kom je er ook wel een beetje achter 
wat je dan zelf misschien fout hebt gedaan of wat een ander fout 
heeft gedaan. En wat jij dan fijn vindt en niet fijn vindt. Als je 
tegenspoed hebt, dan kom je daar altijd weer beter uit. Met een 
betere versie van jezelf”. Ilse: “Ja, dat is wel waar. Dat herken ik 
ook wel”.

‘Wie niet in staat is een fout te maken, is tot niets in 

staat’ (Lincoln) Anna: “Als je iets wilt doen, maar je weet al 
dat het niet kan, en je probeert het dan ook niet, dan kun je 
eigenlijk helemaal niks. Je kunt iets niet meteen. Je moet altijd 
alles leren, gewoon met vallen en opstaan, zeg maar”. Ilse: “Als 
je het niet probeert en je wilt alleen iets doen wat je meteen kunt, 
dan is het geen uitdaging. Dan leer je ook niet echt”. 

‘De wereld is een boek. Wie niet reist, leest maar één 

bladzijde’ (Augustinus) Ilse: “Dat weet ik niet. Misschien niet 
per se het reizen, maar dat je leert over andere dingen en niet 
altijd alleen bij jezelf blijft. Dat je bijvoorbeeld interesse hebt in 
andere culturen of landen”.

‘Laat je niet overwinnen door het kwade, maar 

overwin het kwade door het goede’ (Jezus) 
Anna: “Misschien wel. Als iemand iets stoms naar jou doet, en je 
wilt dat met iets anders stoms bestrijden of zo, dat helpt 
niemand. Dan ben je zelf net zo’n slecht persoon. En als je -door 
jezelf te zijn- gewoon probeert om aardig en lief te zijn, dat maakt 
jezelf gelijk al een betere persoon. Dan helpt dat wel”. Ilse: “Ik 
denk, als iemand stom tegen jou doet, en je doet dan gewoon 
precies hetzelfde terug als die ene persoon, daar wordt ook 
niemand beter van.” Anna: “Dan voel je je daarna ook gelijk weer 
schuldig en dan heb je jezelf daar ook weer mee. Dan verlaag je 
jezelf naar het level van die ander. Dan ben je net zo slecht als die 
ander. Dan ben je zelf geen betere persoon in de zin van dat je er 
zelf op een goede manier mee omgaat”. 

‘Succes is niet het einde, mislukkking is niet fataal, 

het doorzettingsvermogen telt’ (Anonymous) 
Ilse: “Dat je altijd gewoon door moet gaan, wat je ook doet of 
bereikt. Dat je altijd nog meer grenzen hebt zeg maar. Dat je 
steeds weer grenzen kunt verleggen. Als je een doel hebt 
behaald, dat je dan niet denkt ‘nou, nu heb ik dat gedaan, nu ben 
ik gewoon klaar’. Anna: “Ja, dat je gewoon wel telkens weer 
nieuwe uitdagingen zoekt”. 

Hetzelfde willen en  

hetzelfde niet willen, 

dat is echte vriendschap

Anna

EINSTEIN

‘Probeer niet een mens met succes  

te zijn, maar probeer liever een mens  

van waarde te zijn’

Ilse

TEKST: GEA SLOTMAN
Fotografie: Marlie Koggel

Longboarden, 
chillen en 
wat filosoferen
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Mees
Mijn naam is:

Leeftijd
Ik ben 10 jaar.

Favoriete eten
Mijn favoriete eten, dat is bijna te moeilijk om te zeggen. Ik heb 

een vader die heel veel lekkere dingen maakt, dus. Ik hou van 

pizza, patat, Indonesisch... En zo kan ik nog wel even door-

gaan. Ik vind alles heel lekker.

Houdt niet van
Waar ik niet tegen kan is als kinderen iemand buitensluiten. 

Niet dat het per se bij mij gebeurt. Het is ook niet leuk om te 

zien dat iemand wordt buitengesloten. Dan denk ik: ‘Ja, hallo. 

Waarom laat je iemand niet meedoen?’ Soms is er een reden, 

dan ben je bijvoorbeeld met een vriendje een spelletje aan het 

doen. Maar je kunt het ook op een aardige manier zeggen: 

‘Sorry, is het goed dat we heel even alleen spelen?’

Film
Ik heb er twee. Onwald en Coco. Alletwee Disney.

Boek
Ik hou heel erg van lezen. Het is mijn hobby zelfs. Ik lees veel 

boeken. Ik denk dat als je alle Donald Duckjes enzo ook 

meetelt, dat ik dan best wel een groot boek per week zou 

lezen. Mijn lievelingsboek is Tom Groot. Daar heb ik ook heel 

veel van. Ik leen eigenlijk bijna nooit boeken. Veel boeken  

lees ik opnieuw. Ik krijg Donald Duckjes van mijn oma ofzo.  

En soms krijg ik een nieuw boek van Tom Groot.

Sport
Ik zit op hockey en dat vind ik best wel leuk. Daar heb ik ook 

een hele goede vriend. Het liefst sta ik midvoor of links- of 

rechtsvoor. Maar ik vind het ook leuk om mid-mid te staan.

Muziek
Ik zit op gitaarles, nu 3 jaar denk ik, bij Piano Forte. Thuis oefen 

ik vaak ongeveer 10 minuten. Soms vergeet ik het wel eens.  

Ik kijk naar het blad en speel soms de accoorden of soms  

de snaren zelf. Accoorden betekent dat je meerdere snaren 

tegelijk doet. Lievelingsliedjes: ‘Nachtdienst’ van Nielson. Dat 

vind ik heel leuk. Straks, als ik dat heel goed kan, mag ik mijn 

andere lievelingsliedje doen. Van Dio, ‘Tijdmachine’.

School
Ik zit in groep 7, op De Dennenkamp. Ik heb een meester en 

een juf. Ik vind het leuk om naar school te gaan, maar niet dat 

je in de ochtend op moet staan. Ik heb een heel lekker dekbed. 

Dan wil ik nog niet opstaan. Ik vind rekenen heel leuk, buiten-

spelen… Tijd voor jezelf ook. Geschiedenis is wel leuk. Ik vind 

spelling echt helemaal niks. Ik vind dictee helemaal niet leuk. 

De reden is omdat ik schrijven ook helemaal niet zo leuk vind.

Televisie
Vlogmania vind ik leuk. Van die bekende Nederlanders spelen 

in die serie en doen net of ze vloggers zijn.

Leuke mop
Zegt de ene banaan tegen de andere: wat wil je later worden? 

Zegt de andere: rechter.

Hobby
Lego is een hobby. Bouwen vind ik het leukst. Mijn favoriete 

soort is Ninjago. Ook leuk is (als ik met mijn vriend samen ben) 

om ermee te spelen. Waarom vinden mensen het trouwens 

pijnlijk om op een Legoblokje te staan? Dat doet niet zoveel 

pijn vind ik. Gamen doe ik ook wel. Op Roblox. Dat is een 

speelplatform met miljoenen andere kleine games. Maar ik  

vind het niet leuk om uren achter elkaar te spelen. Dan wil  

ik iets anders doen.

Je kunt mij wakker maken voor

Mij mag je wakker maken voor een taart-gooi-wedstrijd. Je 

mag me ook wakker maken voor een supergroot Legopakket.

Interesse
Het is interessant om wat meer te weten te komen over de 

geschiedenis van Ommen. Het 11 April Plein bijvoorbeeld.  

Ik weet dat Ommen bevrijd is, maar niet hoe. Was half Ommen 

misschien verwoest? Zijn er veel mensen omgekomen of juist 

niet. Waren er in Ommen ook heel veel Joden en ging het in 

Ommen net zo slecht als bijvoorbeeld in Amsterdam? Ik vind 

het ook interessant om te weten hoe Ommen is gesticht en  

hoe Ommen aan zijn naam komt.

Praten met de 
burgemeester 
was cool

Kinderburgemeester
Onlangs is Mees Kriek bij burgemeester Vroomen 
op gesprek geweest. Hij had een sollicitatiebrief 
gestuurd omdat hij graag kinderburgemeester wil 
worden. Mees: “De brief kwam echt aan en toen 
mocht ik met hem praten. Ik kreeg warme 
chocomel. Hij heeft een heel net kamertje. Het was 
wel cool. Ik had in de brief gezet wat mijn ideeën 
waren. Bijvoorbeeld een kinderkrant of een 
kinderloterij. En ik had geschreven: ‘Als het mag, 
dan wordt oma mijn secretaresse’. Oma kan mij 
helpen met ideeën. De burgemeester moet nog 
met de raad overleggen, of het mag”.
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www.hartvanhetvechtdal.nl www.vechtdaloverijssel.nl
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inspireer anderen

de mooiste foto’s plaatsen  
we in de volgende editie

Doe je best!

deel je foto op jouw social  

gebruik #dejeugdvanommen
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