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De meeste gezinnen hebben of krijgen ermee te maken: de opvang 
van je kinderen. Wie vertrouw je je kind toe wanneer je zelf aan 
het werk bent of andere verplichtingen hebt? Best een lastige. Ie-
dere BSO of kinderdagverblijf heeft z’n eigen werkwijze en visie op 
opvang. Om je een beetje inzicht te geven in de mogelijkheden in 
jouw buurt, ligt deze allereerste kind & gezin special voor je!  Ui-
teraard komen ook andere kind gerelateerde initiatieven aan bod. 
Veel leesplezier!

KIND & GEZINSpecial



PettenZorg is dè zorgaanbieder 
voor kinderen met een beper-
king. Het biedt kleinschalige op-
vang aan, waar het kind en niet 
de beperking centraal staat. Een 
kind met gedrags- of ontwik-
kelingsproblematiek kan een 
behoorlijke belasting zijn voor 
een gezin. Af en toe op adem 
komen, kan een uitkomst zijn. 
Voor u en uw gezin. PettenZorg 
organiseert gezellige logeer-
weekenden en vakantiekampen. 
Cliëntenondersteuning met de 
hoogst mogelijke kwaliteit. Pet-
tenZorg biedt ook ondersteuning 
en begeleiding in de thuissitua-
tie. Die hulp op een persoonlijke, 
praktische en flexibele manier. 
Daarnaast biedt PettenZorg: ge-
zinshulpverlening, jeugdhulp-
verlening en ondersteunende en 
activerende begeleiding.

PettenZorg heeft de beschikking 
over vijf huizen. In Een-West, De 
Wilp en bij het Schildmeer. Prach-
tige locaties waar de cliënten lo-
geren of vakantie kunnen vieren. 
Zij worden hier begeleid door ge-
specialiseerde hulpverleners. Wat 
vooral terugkomt en een groot 
succes blijkt bij de cliënten is het 
zwemmen in een binnen- of bui-
tenbad. Ook zijn er vele andere 
activiteiten met de kinderen, zoals 

bowlen, knutselen, film kijken of 
gewoon even rustig chillen. 
De visie van PettenZorg is hel-
der en duidelijk. Door middel van 
heldere en duidelijke regels een 
veilige omgeving bieden. Elk kind 
moet zich uniek en geaccepteerd 
voelen. PettenZorg bewerkstelligt 
dit door elk kind op een positieve 
manier. Elk kind mag zijn wie hij of 
zij wilt zijn. PettenZorg leert kin-
deren dagritme aan en een vaste 
routine. De kinderen leren omgaan 
met leeftijdsgenoten en zij biedt 
gezinsondersteuning. PettenZorg 
biest ambulante begeleiding in de 
ruimste zin van het woord. 

PettenZorg
Laweistraat 21, De Wilp
www.pettenzorg.nl
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Visje in het water

Unieke ouder- en kindgroepen 
voor dreumesen bij Visje in het water

‘Toen ik zeven jaar geleden begon, 
waren er drie zulke groepen in heel 
Nederland,’ vertelt Karin Polak, op-
richter van Visje in het water. Eer-
der was zij gastouder en daardoor 
ontdekte zij dat voor dreumesen 
weinig activiteiten waren die speci-
aal voor hen bedoeld waren. ‘Er zijn 
wel allemaal activiteiten voor wat 
oudere kinderen, zoals peuterdans 
en -gym, maar voor de allerjong-

sten is dat er niet. Ook speeltuinen 
zijn niet ingericht voor de aller-
kleinsten,’ aldus Polak. ‘Vandaar 
dat wij in dat gat zijn gesprongen.’
Dat deed Visje in het water met suc-
ces. Inmiddels zijn er vijf ochtenden 
per week, waaronder op zaterdag, 
ouder- en kindgroepen op locaties 
in Peize en Groningen. Niet alleen 
zijn de groepen leuk voor de kin-
deren, ook ouders hebben er iets 

aan volgens Polak. Als gastouder 
merkte zij dat veel jonge ouders te 
maken hebben met een gevoel van 
onmacht als het gaat over het ge-
drag van hun kind. ‘Ouders zitten 
soms met hun handen in het haar, 
terwijl dat helemaal niet nodig is.’ 
De ouder- en kindgroepen vormen 
dan ook een mogelijkheid voor 
ouders om meer te leren over het 
gedrag van hun kind. Zij leren bij-
voorbeeld hoe zij met hun dreumes 
kunnen praten en hoe zij ermee 
omgaan. De visie van de Hongaar-
se kinderarts en pedagoge Emmi 
Pikler staat daarbij centraal, waar-
bij het volledig draait om respect 
voor en vertrouwen in de eigen ont-
wikkeling van het kind. ‘De eerste 
duizend dagen zijn zeer belangrijk 
voor de ontwikkeling van het kind,’ 
geeft Polak aan. ‘Hun manier van 
spelen is vertellen wat ze met 
woorden niet kunnen. Het gooien 
van spullen wordt vaak als negatief 
ervaren, maar dat is het niet. Gooi-
en is juist ontzettend belangrijk 
voor de ontwikkeling van het kind.’
Voor Polak is haar missie geslaagd 
als ouders tevreden de cursus ver-
laten. ‘Als ouders zeggen dat ze 
hierdoor een meer ontspannen 
ouder zijn geworden is het doel be-
reikt.’
Esweg 2 in Peize. 
Tel.: 06-49668839
www.visjeinhetwater.nl.

Het concept van Visje in het water is uniek in Noord-Nederland. Als eerste in 
de drie noordelijke provincies begon eigenaresse Karin Polak met speciale 
ouder- en kindgroepen die speciaal bedoeld zijn voor dreumesen van 0 tot en 
met 2,5 jaar. Iedereen is welkom, ook kinderen met een beperking.

PettenZorg, De Wilp

‘Pettenhuis voor 
een prima logeerpartij’

Kidscasa

Al meer dan 30 jaar betrouwbare en betrokken opvang bij Kidscasa
Kidscasa Kinderopvang biedt al meer dan 30 jaar professionele, 
betrouwbare, betrokken, gezonde en enthousiaste kinderopvang. 
Kidscasa biedt per week opvang aan ongeveer 1350 kinderen, ver-
deeld over verschillende locaties en vormen van opvang en peu-
terspeelgroepen. Al onze locaties zijn geopend van 7.30 uur tot 
18.00 uur. Op verzoek is vervroegde opvang (vanaf 6.30 uur) of ver-
lengde opvang (tot 19.00 uur) ook mogelijk!

Kidscasa Kinderopvang
Kinderdagverblijven - Buitenschoolse opvang

Gastouderbureau - Speciale kinderopvang 
Peuterspeelgroepen

Roden - Groningen - Veenhuizen - Peize - Nieuw Roden
Norg - Een - Oldekerk - Haulerwijk - Hoogeveen - Roderwolde - Zijen

Het Openbaar Onderwijs in Noordenveld en Kidscasa 
Kinderopvang werken intensief samen om één to-
taalaanbod op het gebied van onderwijs en opvang te 
realiseren door middel van één educatieve en peda-
gogische visie. Door deze intensieve samenwerking 
ontwikkelen kinderen zich beter en gaan ze met meer 
plezier naar de peutergroep, school en opvang.

Kidscasa raadt (aanstaande) ouders aan om niet te 
lang te wachten met het aanmelden van hun kind 
op onze locaties omdat op sommige groepen alweer 
wachtlijsten ontstaan. Eerst liever een kijkje nemen? 
Dat kan ook. Geïnteresseerden zijn van harte welkom 
voor een uitgebreide rondleiding en kunnen hiervoor 
een afspraak maken via het Servicebureau op 050-
5020244.

Inmiddels werken al bijna 200 medewerkers met 
heel veel plezier bij Kidscasa Kinderopvang. Door de 
aanhoudende groei in het aantal aanmeldingen heeft 
Kidscasa op dit moment leuke vacatures voor leiding-
gevenden en voor pedagogisch medewerkers (mét de 
mogelijkheid om via ons het GPM-4 diploma te halen). 
Op 15 september aanstaande organiseert Kidscasa 
een Meet & Greet sollicitatieavond voor pedagogisch 
medewerkers. Ook pedagogisch medewerkers die een 
BBL-opleiding volgen zijn van harte welkom!

Meer informatie over de locaties van Kidscasa, 
de vacatures en de Meet & Greet-avond is te 
vinden op de website www.kidscasa.nl.



Lukt het niet om mee te komen met klasgenootjes, mag je kind tijdelijk niet naar school, valt je kind 
buiten de groep, is het sociaal onhandig of voelt je zoon of dochter zich vaak onbegrepen? Het zijn 
enkele punten waar de doelgroep van de Roccohoeve mee te maken heeft. Het kan ook zijn dat een 
kind zoekende is naar ‘wie ben ik’, ‘wat kan ik’ en ‘ik mag er zijn’, weet eigenaresse van de Rocco-
hoeve Nicolien Kuiper. ‘Onze doelgroep heeft vaak moeite met autoriteiten en er spelen regelmatig 
concentratieproblemen. Respectvol, consequent en doorpakken zijn daarin steekwoorden voor onze 
begeleidingsaanpak. Deze wordt uitgevoerd door een team van gediplomeerde en deskundige zorg-
professionals.’ Doelstelling van de Roccohoeve is om de deelnemers een zetje in de goede richting te 
geven, zodat ze hun leven weer op de rit krijgen. ‘We werken zoveel mogelijk toe naar zelfstandigheid 
en zelfredzaamheid.’

Deelnemers werken tussen het groen, de dieren en de buitenlucht waardoor ze hun rust kunnen 
pakken en weer ritme opbouwen zodat uiteindelijk terug naar school of werk mogelijk wordt. Dagbe-
steding met als doel terug naar school of werk is er op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 
9:00 tot 16:00. Op zaterdag is er van 10:00 tot 16:00 “sportieve” dagbesteding. Wonen of kamertraining 
wordt 7 dagen in de week geboden. Logeren wordt één keer per maand aangeboden. Daarnaast biedt 
de Roccohoeve begeleiding in de thuissituatie. De begeleider komt thuis langs en kan helpen met 
onder andere administratie, huishouding, omgang met anderen, ordenen of de zoektocht naar pas-
send werk of vrijwilligerswerk. 
Zevenhuisterweg 4-4, Nieuw-RodenTelefoon: 06 – 50 52 24 62. www.roccohoeve.nl
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Roccohoeve

‘Wij gaan uit van de 
mogelijkheden van de deelnemer’
De Roccohoeve biedt plaats voor 
mensen tussen de 6 en 50 jaar, 
die in deze hectische maat-
schappij niet of nog niet volle-
dig mee kunnen draaien. Dit kan 
bijvoorbeeld door een verstan-
delijke beperking, lichamelijke 
beperking, psychische of psy-
chiatrische problematiek of een 
autistische stoornis (ASS). Op de 
Roccohoeve kun je terecht voor 
wonen, dagbesteding, ambulan-
te begeleiding, onderwijs, loge-
ren en coaching. Daarnaast is er 
ook jaarlijks plek voor stagiaires 
(zorg, dier en groen). 

Okster 51,  9302 CE Roden

Bij Lian

Okster 51   9302 CE   Roden  www.bijlian.nl

Lian de Jonge
06  309 216 95
lian@bijlian.nl
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“DE JONGE WERELD” KINDERDAGVERBLIJF & BUITENSCHOOLSE OPVANG

De sportiefste en groenste opvang 
van het Westerkwartier

PEUTEROPVANG: WIE DOET MEE?

Op de peuteropvang leren de kinderen samen spelen. Wij 
werken op alle peutergroepen met het voorschoolse educatie 
programma Uk & Puk. Alle kinderen van 2 tot 4 jaar kunnen 
zich aanmelden voor een peuteropvang.

Voordelen peutergroep met VVE
• Draagt bij aan een optimale ontwikkeling van kinderen.
• Zorgt voor een vlotte start op de basisschool.
• Heeft oog voor de behoeftes van ieder kind.
• Geeft zicht op en speelt in op ontwikkelings -
 achterstanden van kinderen.

Meer informatie via info@dejongewereld.nl 
of 0594-515844

Vogelvlucht

kinderopvangscore
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www.dejongewereld.nl

OPEN HUIS
op woensdag 8 september 
en zaterdag 11 september 
van 9:30uur tot 11:30uur

Sportpark Rodenburg 
Rodenburg 1B Leek 

Westerkwartier, 15 december 2020, pagina 15.

Tolberterstraat 7, Leek. Telefoon 0594 514351 www.pro-optiek.nl

Pro Optiek in Leek
bestaat 25 jaar

Pro Optiek in Leek
bestaat dit jaar 25
jaar: een kwart eeuw
vakmanschap.
Begonnen als
eenmanszaak en
uitgegroeid tot een
familiebedrijf
vol passie en kennis.

“Je draagt een bril zo’n
16 uren per dag. Dat moet
dan toch perfect zijn?”

Wie jarig is trakteert en dat doet ook Pro Optiek.
Voor iedere klant hebben we eenmooie thermobeker
cadeau bij aanschaf van een bril of lenzen. Deze actie
loopt de helemaand december. En aan het eind van
demaandwordt er een elektrische fiets verloot.

In de maanden 
september en 

oktober krijgen 
kinderen bij 
aanschaf van 

een bril 
een zonnebril 

op sterkte 
cadeau*

* vraag naar de 
voorwaarden in de winkel



Happy Sport Kidzzz is een nieuw initiatief om kinderen samen te laten spor-
ten en de persoonlijke sociale interactie te vergroten. De kinderopvang zet in 
op lekker actief bezig zijn in combinatie met gezonde voeding. HappyKidzzz 
bestaat uit een jong team van professionals met ervaring in de kinderopvang. 
Het prettige is de kleinschaligheid. Door de kleine groepen is er veel aan-
dacht voor de kinderen. Sport BSO HappyKidzzz is gevestigd in Sportcentrum 
Leek. Kinderen tussen 4 en 12 jaar zijn van harte welkom bij de sport-BSO.

Bij HappyKidzzz ontdekken kinderen de lol van samen in beweging zijn en binnen/
buiten spelen. Voetballen, tennissen, floorbal, basketbal, korfbal, handbal, turnen, 
kickboksen, dansen, beachvolleybal, bowlen: alles komt aan bod bij de sportieve 
kinderopvang. De kids worden begeleid door pedagogisch medewerkers die zelf 
ook actief meedoen. En heeft je kind even geen zin om actief bezig te zijn? Geen 
punt, zegt eigenaresse Brenda.  ‘Kinderen kunnen bij ons ook lekker creatieve 
dingen doen. Of gewoon even helemaal niets. Ze moeten al zoveel, hoe lekker is 
het om even een boekje te lezen of gezellig te kletsen na schooltijd. Wij vinden het 
belangrijk dat een kind zich thuis voelt bij ons. We houden de groepen klein zo-
dat ieder kind de aandacht en liefde kan krijgen van onze leidsters. Op elke groep 
gaan we uit van twee vaste leidsters zodat de kinderen met hen een band op kun-
nen bouwen.’ Het groepsproces staat centraal bij HappyKidzzz. Jongere kinderen 
leren van oudere kinderen en leren sociale en emotionele vaardigheden. Ieder 
kind is uniek en wordt gestimuleerd tot zelfstandigheid met oog voor de ontwikke-
ling dat het kind doormaakt. De leidsters houden daarbij rekening met het tempo 
van elk kind. ‘We hechten veel waarde aan veiligheid op de groep. Zo houden we 
vast aan een vaste structuur in de dag aan waarmee rituelen, ritme en regels de 
ruimte krijgen. Dit biedt veiligheid voor het kind. Voor het overdragen van normen 
en waarden geven we zelf het goede voorbeeld. Het kan zijn dat er andere normen 
en waarden worden gehanteerd dan bij het gezin thuis. Belangrijk is dan om over 
de verschillen in gesprek te gaan en afspraken te maken. Uitgangspunt is respect 
te hebben voor elkaar.’
HappyKidzzz Kinderopvang, De Schelp 35 Leek. 
Telefoon: 06-34216241. www.happykidzzz.info

Stal Bolheim

Kracht putten uit Pony Power 
Sport BSO HappyKidzzz

Lekker bewegen, creatief 
bezig zijn én gezond eten

“Tegelijkertijd leggen school, omgeving en maatschappij een 
behoorlijke druk op hen. In de cursus besteden we aandacht 
aan thema’s die er letterlijk voor zorgen dat het kind in zijn 
kracht komt. De lessen zijn praktijkgericht. Kinderen leren 
met en van elkaar en de pony’s, door zelf te doen en te er-
varen.” Thema’s die in beide trainingen aan bod komen zijn, 
communicatie, je ruimte verkennen, grenzen stellen en be-
waken, samenwerken, balans zoeken en vinden, omgaan 
met winnen en verliezen en de IK-boodschap. “Deze IK-bood-
schap helpt kinderen om duidelijk te maken wat ze wel of juist 
niet willen en hoe ze dit op een adequate manier met leef-
tijdsgenoten kunnen communiceren. Zo helpt de leermetho-
de hen bij het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en meer 
zelfvertrouwen. We werken aan het herkennen van de eigen 
comfortzone en het bewaken van grenzen “, zegt Hartman. 
Elk theoriedeel wordt gekoppeld aan één of meer praktische 
oefeningen met pony’s. “Het enthousiasme neemt zichtbaar 
toe en je ziet hoe kinderen zich in enkele weken tijd beter in 
hun vel voelen en groeien in hun sociale vaardigheden.” 

Waarom een cursus met pony’s? “Het is wetenschappelijk 
bewezen dat kinderen in de nabijheid van dieren veiligheid 
en vertrouwen ervaren, dit zorgt voor emotionele balans. De 
kinderen worden niet beoordeeld of veroordeeld en mogen 
geheel zichzelf zijn. Het samenzijn met de pony’s versterkt 
hun positieve zelfbeeld en geeft meer zelfvertrouwen. Maar 
het werkt ook omgekeerd. Paarden en pony’s zijn erg sensitief 
en pikken elk signaal feilloos op.” De kracht zit volgens Hart-
man voor een deel in de driehoek kind-coach-ouders. “Wat 
de kinderen hier leren, werkt ook thuis en op school door.” Er 
wordt tijdens de cursus niet op de pony gereden, alle oefenin-
gen worden vanaf de grond verricht. 
Stal Bolheim, Dwarshaspel 2, 
Zevenhuizen. Telefoon: 06-51222662
Website: olgahartman.com

Pony Power voor Kids en Paardenkracht voor Pubers. Het 
zouden zo maar titels kunnen zijn van nieuwe kinderpro-
gramma’s op NPO3. In werkelijkheid gaat het om de kracht 
die kinderen putten uit de omgang met deze dieren. Pony 
Power voor Kids en Paardenkracht voor Pubers is een lan-
delijk concept. De trainingen zijn voor Kids van 7-10 jaar 
en Pubers van 11-15 jaar, die bijdragen aan hun sociale en 
emotionele groeiproces. Als voormalig docent exacte vak-
ken in het voortgezet onderwijs heeft Olga Hartman uit 
Zevenhuizen een opleiding gevolgd als coach met paarden 
met daarnaast een specialisatie tot Pony Power en Paar-
denkracht trainer. “Op deze leeftijdsfases ontwikkelen kin-
deren zich in een rap tempo”, weet Hartman. 

Bijziendheid wordt ook wel myo-
pie genoemd. Myopie is een snel 
groeiend probleem onder kinde-
ren. Myopie zorgt ervoor dat de 
kinderen een min-bril nodig zijn of 
nachtlenzen. De oorzaak van myo-
pie is complex. Naast erfelijke fac-
toren bepaald ook de levensstijl de 
mate van bijziendheid. Er is bekend 
dat veel dichtbij kijken sterk is toe-
genomen sinds de jaren 50. Eerst 
door lezen, daarnaast ook steeds 
meer door mobiel, tablet, compu-
ter- en beeldschermen. Door de 
corona periode is dit alleen maar 
erger geworden. Kinderen spelen 
gemiddeld steeds minder buiten 
en kregen school via hun beeld-
schermpjes.
Ruim een kwart van de 13-jarigen 
is bijziend en dit neemt alleen maar 
meer en sneller toe. De groei van 
het kinderoog vindt plaats tot onge-
veer 20 jaar. Oogartsen en opticiens 
zijn daarom hard bezig om op tijd de 
verdere groei/ achteruitgang tegen te 
gaan. Het is daarom heel belangrijk 
om voor alle kinderen de 20-20-2 re-
gel aan te houden. Dit houdt in na 20 
minuten in de verte te hebben geke-
ken, 20 seconden in de verte te kijken 
(liever nog langer natuurlijk), en mi-
nimaal 2 uur per dag naar buiten te 
gaan. Probeer de beeldschermpjes 
zo ver mogelijk van je ogen te houden 
(minimaal 30cm afstand) en minimaal 
een uur voor slapen niet meer naar 
een beeldscherm te kijken. Als uw 
kind geen goede bril of lenzen draagt, 
kan uw kind in eerste instantie een lui 
oog ontwikkelingen, waarbij er geen 
goede samenwerking van de ogen 
ontstaat. Daarom is het belangrijk 
niet te lang te wachten met een goede 
controle voor de ogen.

Ook het buiten spelen is dus heel be-
langrijk voor de ogen, maar zorg dan 
ook voor goede zonbescherming. 
Zonnebrand wordt steeds belangrij-
ker voor je kind, maar een zonnebril 
met goede UV bescherming ook. Hoe 
jonger het kind, hoe kwetsbaarder de 
ogen zijn voor verbranding. Dit merkt 
een kind niet direct, maar op latere 
leeftijd wel. Signalen voor myopie zijn 
dichtbij een TV/Computer zitten. In 
de verte niet goed kunnen zien. Veel 
knipperen of dichtknijpen. Veel in de 
ogen wrijven. Een boek heel dichtbij 
houden om te kunnen lezen. Moeite 
met school. Klachten over hoofdpijn 
of ‘vermoeide’ ogen. Mocht je twijfelen 
of je kind myopie heeft? Kom gerust 
langs voor een oogmeting/oogcheck 
voor uw kind. In de maand septem-
ber en oktober krijgen kinderen bij 
aanschaf van een bril een zonnebril 
op sterkte cadeau* Wij hebben een 
grote collectie aan kinderbrillen van 
baby tot jongvolwassenen, kom gerust 
langs om een kijkje te nemen. *vraag 
naar de voorwaarden in de winkel.
Tolberterstraat 7, Leek 
Telefoon 0594 514351 
www.pro-optiek.nl

Pro Optiek

Kinder myopie
Kinderdagverblijf & BSO De Jonge Wereld, Leek

‘Ieder kind verdient een 
goede start op de basisschool’

KIND & GEZINSPECIAL

Waarom Station Rodenburg? Voor vele 
oud Leeksters en Tolberternaren een 
bekende plek. Een halte van de tram-
lijn van en naar Groningen. Maar dat is 
niet de enige reden. Een station is voor 
velen een centrale plaats waar je el-
kaar tegenkomt, ontmoet, vertrekt of 
aankomt. De Jonge Wereld hoopt voor 
vele kinderen hier een geweldige start 
te kunnen maken voor hun toekomst. 

Sinds februari heeft Kinderopvang en BSO De Jonge Wereld er een nieuwe 
locatie bij. En wat voor één. Op locatie ‘Station Rodenburg’ zit nu de sport 
BSO en de nieuwe peutergroep Vogelvlucht gevestigd. Aan het begin van 
het nieuwe schooljaar zijn zij deze nieuwe peutergroep gestart. Een ge-
richte groep, want daar was behoefte aan. Gericht peuteronderwijs. Ge-
richt op stimulering van taal, woordenschat, tellen en motoriek. Om voor 
alle kinderen dezelfde mogelijkheden te kunnen bieden. 

‘Een fantastische plek om te werken,’ 
vertelt Wietske Wekema enthousiast. 
‘Binnen het pand en in de omgeving 
zijn zoveel mogelijkheden. Zo hebben 
we ook een theaterzaal. Daar wordt 
volop gebruik van gemaakt, onder an-
dere door een dramadocent en CMV 
Harmonie Leek. Ook zijn er veel bui-
ten- en sportactiviteiten mogelijk. Ge-
weldig hier!’ Bij de sport BSO worden 

de klassieke sporten zoals voetbal 
en  basketbal aangeboden, maar ook 
gaan de kinderen wel eens paardrij-
den, zwemmen, mountainbiken dit in 
samenwerking met externe partijen. 
Tevens is er aandacht voor creativi-
teit, kunst en cultuur en kan er bui-
ten gebruik worden gemaakt van de 
skatebaan en kabelbaan, zelfs in de 
toekomst van de pannakooi. 
De Jonge Wereld gaat met zijn tijd 
mee. Vanuit de samenleving is er 
steeds meer vraag naar deze manie-
ren van opvang en vooronderwijs. We-
kema: ‘Vroeger werd opvang gezien 
als een noodzakelijk kwaad als de ou-
ders moesten werken, maar nu biedt 
het echt een meerwaarde voor de ont-
wikkeling van een kind. Nu kunnen wij 
echt inspelen op de behoefte van het 
kind en van de ouder.’ Voordelen van 
een VVE-peutergroep zijn dat het bij-
draagt aan een optimale ontwikkeling 
van het kind, het zorgt voor een vlotte 
start op de basisschool, het heeft 
meer oog voor de behoefte van een 
kind en het speelt beter in op eventu-
ele achterstanden. Wekema: ‘Want ie-
der kind verdient toch een goede start 
op de basisschool?’
De Jonge Wereld
Waezenburglaan 49, Leek
www.dejongewereld.nl 



NOORDENVELD – Na anderhalf jaar Petje Af Noordenveld kun je alvast 
één conclusie trekken: niet meer weg te denken. Het project dat kinde-
ren uit kwetsbare gezinnen de kans biedt om gratis kennis te maken met 
verschillende beroepen heeft al prachtige resultaten geboekt. In een 
blok van vier zondagen leren kinderen alles over een bepaald beroep. 
Op de derde zondag verzorgen ze zelf een presentatie over alles wat ze 
geleerd hebben. Doel van het project: gelijke kansen voor iedereen. De 
animo is enorm, weet locatiemanager en coach Ronald Uilenberg. Nu 
nog bestaat Petje Af Noordenveld uit één groep van vijftien kinderen, 
daarmee zit de groep vol. Met gemak vult Uilenberg nog drie groepen. 
Punt is alleen het gebrek aan financiële middelen en coaches. 

Wethouder Jeroen Westendorp heeft Jeugdzorg 
in portefeuille. Hij reageert op de ontwikkelingen 
die hij als wethouder heeft waargenomen tijdens 
de coronaperiode: eenzaamheid onder jonge-
ren. Eenzaamheid die onder andere depressies 
en eetstoornissen tot gevolgen heeft. Tientallen 
jongeren in Drenthe kampen op dit moment met 
mentale problemen, weet Westendorp. Aantal-
len waarvan de wethouder zelf ook geschrokken 
is. De gemeente onderhoudt nauw contact met 
scholen en de GGD om jongeren die in de knel 
zitten snel de juiste hulp te kunnen bieden. 
Veel jongeren hebben het zwaar gehad tijdens 
de lange coronaperiode, weet Westendorp. ‘De 
scholen waren dicht, sporten konden niet door-
gaan en lol maken met vrienden zat er veelal 
ook niet in. Er was meer stress onder deze doel-
groep en meer mentale problemen. Bij veel ging 

het goed; net als volwassenen dealde de jeugd 
met de situatie. Maar niet iedereen lukte dat. Dat 
heeft zich geuit in depressies en eetstoornissen, 
zegt de wethouder die geraakt was door een jon-
gen die een voorbeeld gaf over hoe hij zich voel-
de. ‘Hij zei dat hij thuis aan het werk was op de 
computer, zijn vader dat ergens anders in huis 
ook deed en zijn moeder weer op een andere 
plek achter haar laptop zat. Hoewel ze allemaal 
bij elkaar waren, voelde hij zich toch eenzaam 
want ze spraken elkaar niet. Dat kwam wel even 
binnen. De steeds veranderende structuren 
door corona hakken er in. Er zijn wachtlijsten in 
Drenthe bij psychologen. We hebben de proble-
men voorgelegd bij het Rijk. Ook is eenzaamheid 
onder jeugd een landelijke tendens. Er moet 
snel iets gebeuren om die wachtlijsten weg te 
werken. We willen jongeren zo spoedig moge-

lijk helpen. Daarvoor is specifieke kennis nodig. 
Als gemeente houden we nauw contact met de 
scholen en het school maatschappelijk werk, zij 
weten vaak wanneer er iets speelt. Ook bezoe-
ken onze jongerenwerkers de scholen. Wat is 
belangrijk om op zo’n moment te doen als je sig-
nalen opvangt? We willen de juiste tools en pak-
ketten bieden. Met het Centrum voor Jeugd en 
Gezin kunnen we bij lichtere problematiek snel 
schakelen. We moeten ervoor zorgen dat we er 
op tijd bij zijn. Bij signalen niet te lang wachten. 
Dat kun je doen door het gesprek aan te gaan, 
het erover te hebben. En we moeten oog houden 
voor de langere termijn effecten. We houden ste-
vig de vinger aan de pols. Er is blijvend werk aan 
de winkel. ’ Wie behoefte heeft aan een gesprek 
met iemand van het CJG of een afspraak wil ma-
ken kan bellen met 088-0508884.

Petje Af Noordenveld groeit als kool

‘Anderhalf jaar geleden hadden we geen idee hoe groot 
deze groep zou zijn, nu weten we: veel groter dan verwacht’

KIND & GEZINSPECIAL

Voorzitter Peter Frans, locatiemanager 
Ronald uilenberg en penningmeester 
André Steenbergen willen de barricaden 
op. Petje Af doet er toe en moet meer 
zichtbaar worden vinden ze. De Stichting 
is opgericht om ieder kind, ongeacht af-
komst, leeftijd, geslacht of portemonnee 
een gelijke kans te geven in zijn of haar 
ontwikkeling en dan vooral op het gebied 
van onderwijs. Dat er animo is voor het 
initiatief werd al vanaf het begin duide-
lijk. De allereerste groep bestond uit zes 
kinderen, de keren erna al uit vijftien kin-
deren. Nu is er zelfs een wachtlijst, weet 
Uilenberg te vertellen. ‘Anderhalf jaar 
geleden hadden we geen idee hoe groot 
deze groep zou zijn. Nu weten we: veel 
groter dan verwacht. We willen graag 
groeien, het concept verder door ontwik-
kelen om meer kinderen kansen te kun-
nen geven. Om je maar een voorbeeld te 
geven: ik heb slechts één oproep op Fa-
cebook gedaan en daarmee heb ik een 
hele groep kunnen vullen. Ook scholen 
in Noordenveld zijn enthousiast.’ Naast 
De Tandem heeft Petje Af inmiddels een 
tweede locatie gevonden om de work-
shops te houden. ‘Ik raakte in gesprek 
met Charlotte, directeur van De Parel. 
Zij was ongelofelijk enthousiast over het 
initiatief. Ze had meteen een aantal leer-
lingen op het oog voor wie Petje Af heel 
geschikt zou zijn en bood het stiltelokaal 
aan als ‘cursuslocatie.’ Geweldig natuur-
lijk. Nu moeten we op zoek naar coaches 
en naar financiële middelen om dat mo-
gelijk te maken.’

Geld en coaches
Fondsen dekken drie jaar lang activitei-
ten, weet Peter Frans. ‘Daarna moeten 
we op zoek naar andere geldstromen. 

Iedereen moet mee kunnen doen, van-
uit die gedachte willen we mensen be-
naderen. We zetten op particulieren 
en op bedrijven. Petje Af past ook heel 

erg bij Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO). Mensen kunnen 
geld doneren maar ook een activiteit 
adopteren. Het doel is zó mooi: we 
kunnen echt het verschil maken voor 
kinderen. Ze krijgen skills voor het 
leven mee. Er zitten zoveel pluspun-
ten aan, minpunten zijn er niet.’ Naast 
geld is de organisatie naarstig op zoek 
naar coaches, mannen en vrouwen 
die de kinderen begeleiden tijdens 
de workshops. ‘Ontzettend leuk om 
te doen’, zegt Uilenberg die zelf ook 
coach is. ‘Heel erg dankbaar. Die blije 
en trotse gezichtjes, daar doe je het 
voor.’ Een pedagogische achtergrond 

is handig, net als ervaring in de om-
gang met kinderen. ‘De coaches wor-
den door ons intern opgeleid.’
Het principe werkt als volgt: kinde-
ren kunnen gratis kennismaken met 
verschillende beroepen. En gratis be-
tekent overigens niet vrijblijvend. Kin-
deren voeren een sollicitatie gesprek 
en tekenen zelf een overeenkomst. 
85 procent aanwezig is verplicht. Ook 
ouders gaan een overeenkomst aan. 
Er wordt van ze verwacht dat ze aan-
wezig zijn bij de presentatie van hun 
kinderen. Een blok bestaat uit vier 
zondagen. De eerste zondag wordt 
verzorgd door een gastdocent die 
vertelt over zijn of haar beroep. De 
tweede zondag staat een bedrijfsbe-
zoek op de planning. Tijdens de derde 
zondag presenteren de deelnemers 
wat ze geleerd hebben aan hun ou-
ders. ‘Op de vierde zondag gaan we 
iets gezelligs doen. Een uitje, meestal 
in de culturele sector. Je kunt Petje 
Af zien als een verlengstuk. We staan 
naast het onderwijs. We sluiten aan op 
het ontdekken van talent, taalontwik-
keling, sociale vaardigheden en leren 
om kennis over te brengen in de vorm 
van een presentatie.’ Kinderen kun-
nen drie jaar deelnemen aan Petje Af, 
ze starten met brons, en is de drie jaar 
volbracht hebben ze goud. ‘Een mooi 
voorbeeld is een jongen die vorig jaar 
januari voor het eerst meedeed. Hij 
was nog maar net in Nederland. Hij 
heeft zich zó goed ontwikkeld, dat hij 
nu andere jongens onder z’n vleugels 
neemt. Als hij klaar is gaan we bekij-
ken of hij juniorcoach kan worden.’ Op 
19 september start het volgende blok. 
Wie interesse heeft om coach te wor-
den óf Petje Af op wat voor manier ook 
een warm hart toe te dragen kan een 
mailtje sturen naar bestuur.noorden-
veld@petjeaf.nl. Meer informatie is te 
vinden op www.petje.nl/noordenveld.

Jeroen Westendorp:  eenzaamheid onder jongeren behoorlijk toegenomen
‘We houden stevig de vinger aan de pols, er is blijvend werk aan de winkel’

Kinderopvang Zien Roden zoekt:

Een enthousiaste 
chauff eur (m/v) 

die het leuk vindt om in de ochtend kinderen van de BSO naar school 
te brengen en ’s middags wanneer ze vrij zijn weer kinderen van 

school op te halen. 

Kent of bent u diegene die wij zoeken? 
U kunt contact opnemen door te bellen 

(050-5015349) 
of mailen (hr@wijzienjou.nl). 

 Kinderopvang Zien B.V. 

Roderweg 82-84 (locatie De Kluts). 
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