
Dit winternummer beginnen we met een wisseling van 
redactieleden. Helaas nemen we afscheid van Marlies 
Mosselman en Ileen Rook. Gelukkig krijgen wij verster-
king van Isa de Keizer die zichzelf in dit nummer voor-
stelt en ook Apps4you heeft geschreven met daarin twee 
nieuwe apps, die misschien wel erg goed van pas komen!
Ilona heeft een interview gehouden met Twan Rebel, een 
erg positieve jongen. Zo vertelt hij over zijn  
toekomstplannen en nog veel meer. Marlies schrijft in 
‘Lichtpuntje’ over haar nieuwe studie. Jette heeft daar-
naast nog een lekker recept voor chocolademelk om je 
de laatste maanden van de winter door te helpen!

Hopelijk zit je nu heerlijk met een warme kop chocolade-
melk en ben je klaar voor weer een gloednieuw nummer 
van Werveldingen4you.

Heel veel leesplezier!

Jette, Ileen, Marlies, Isa en Ilona

Hoi allemaal!

‘’Het is zo koud! Mijn tenen liggen los in mijn schoenen.’’

Lichtpuntje
Van HAVO naar HBO 

DOOR MARLIES MOSSELMAN

Dit schooljaar ben ik begonnen met de opleiding ‘Peda-
gogiek’ in Den Bosch en ik heb het erg naar mijn zin. Mijn 
opleiding is praktijkgericht wat ik fijn vind. Zo loop ik sinds 
de eerste schoolweek stage op een basisschool in groep 
3. Het is een leuke doelgroep omdat deze kinderen net 
leren lezen en schrijven. Ze zijn vol in ontwikkeling en dat 
is natuurlijk precies waar een pedagoog naar kijkt. Ik lees 
met kinderen en ondersteun sommige die daar wat meer 
moeite mee hebben. Af en toe ga ik mee met de intervisie 
van de school en ga ik meewerken aan de werkgroep die 
de koningsspelen gaat organiseren. Ondertussen observeer 
ik elke donderdag hetzelfde kind omdat de juf mij heeft 
gevraagd te kijken naar haar gedrag.
Uiteindelijk is het de bedoeling dat ik door de praktijk te 
koppelen aan de theorie een verslag en een advies kan 
uitbrengen. Op school heb ik vakken zoals observeren en 
spelbegeleiding zodat ik deze kennis direct kan toepassen. 
Tot nu toe heb ik al mijn tentamens gehaald en hoop ik 
eind van het jaar mijn propedeuse binnen te slepen!

Wervelingen nr. 1  | Winter 2018 13



Huis-tuin-en-keukendingetjes    
DOOR JETTE HARMSEN

Nu de winter is aangebroken, is het naar 
mijn idee ook weer af en toe tijd voor een 
mok met lekkere warme chocolademelk. 
Heerlijk, om lekker mee op de bank of 
in bed te kruipen na een lange dag op 
school of als je thuiskomt van een koude 
wandeling door het bos bijvoorbeeld. 
Boekje, tijdschrift of Netflix en een de-
kentje erbij en je krijgt mij het komende 
uur die bank niet meer af. Opdat jullie er 
ook van kunnen genieten, deel ik mijn 
favoriete chocolademelk recept 

Benodigdheden:
Voor 3 bekers
- 600 ml volle melk
-100 g pure chocolade (min. 63% cacao)
- 2 tl custardpoeder

Bereiding:
1.    Breng de melk tegen het kookpunt 

aan in een steelpan. Hak ondertussen 
de chocolade in fijne stukjes.

2.  Draai het vuur laag en voeg de 
chocolade en het zout toe aan de hete 

melk en roer door tot de chocolade 
is opgelost. Echt goed blijven roeren, 
anders brandt de chocolade aan op 
de bodem van de pan.

3.  Meng in een kommetje de custard-
poeder met 1 eetlepel hete melk tot 
een egaal papje. Voeg het papje al 
roerende toe aan de hete melk. Verhit 
de hete chocolademelk al roerende 
nog 1-2 minuten door totdat de cho-
colademelk mooi egaal van kleur is 
en hij een beetje dikkig is.

4.  Mix voor een lekkere luchtige en 
schuimige chocolademelk nog even 1 
minuut met de staafmixer. 

5.  De chocolademelk is klaar om op te 
drinken. Voeg slagroom, marshmal-
lows of kaneel toe voor een extra lek-
kere versie van deze chocolademelk. 

Geniet van jullie chocolademelk! 

Even voorstellen… Isa de Keizer
Hoi, ik ben Isa, ik word in maart 14 jaar en zit op het Fioretti 
College in Lisse in 2 gymnasium. Ik heb het daar erg naar 
mijn zin. Het is wel veel huiswerk en toetsen maken, maar 
ik probeer altijd zo goed mogelijk te plannen met sport, 
oefeningen voor mijn rug, afspreken met vriendinnen in het 
weekend etc. Ik probeer altijd eerst al mijn huiswerk af te 
hebben, zodat ik na het sporten kan leren voor de toetsen. 
Mijn hobby’s zijn zwemmen, dansen en gitaar spelen. In 
weken rondom de proefwerkweek pel ik bloembollen.

In de krokusvakantie ga ik vaak skiën en af en toe ski ik 
in Snowworld. Ik heb elk jaar nog skiles, want ik wil later 
skilerares worden. Ik houd ook van wandelen, hardlopen 
en fietsen in de duinen. Helaas is hardlopen niet echt goed 
voor mijn rug, want ik heb scoliose. Op dit moment is het 
volgens mij 25 graden. In de jaren van 2013 tot 2016 is 

mijn scoliose van 13 naar  
30 graden gegaan, omdat ik 
toen in een groeispurt zat. Nu 
doe ik elke dag oefeningen om 
het te verminderen, ook ga ik 
regelmatig naar de fysiothe-
rapeut en mensendiecktherapeut. De scoliose in mijn rug 
werd ontdekt toen ik in groep 5 zat. Ik moest toen naar de 
fysio omdat ik telkens struikelde, ik had een heel slechte 
motoriek. Ik gebruik mijn scoliose zeker niet als excuus 
ergens voor want er zijn kinderen met 40 graden of meer 
dus dan zou ik het begrijpen als je erg pijn hebt!
Ik vind het verder heel leuk om bij de jeugdredactie te 
komen en voor jullie te schrijven.

Groetjes Isa de Keizer
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Interview met 
       Twan Rebel
DOOR ILONA VAN DIJK

Hoi Twan, wil je je allereerst voorstellen? 
Tuurlijk. Mijn naam is Twan Rebel. Ik ben 15 jaar en woon in 
Scherpenzeel met mijn vader, moeder en zusje Lieke (9).
Ik zit in 4VMBO-tl op het Ichthus College in Veenendaal en
ik doe dit schooljaar examen. Ik denk dat ik daarna nog de 
HAVO ga doen.
Ik heb een spierziekte: nemaline myopathie. Ik heb weinig 
kracht in mijn benen. Ik zit daarom op school in een rolstoel. 
Iedere dag word ik met een taxi opgehaald en naar school 
gebracht. Best cool als het regent :-).
Na de HAVO wil ik óf journalistiek óf geschiedenis gaan stude-
ren. Ik ben er eigenlijk nog niet helemaal uit. Verslaggever lijkt 
me wel iets, maar ja… ik moet natuurlijk niet achter het nieuws 
aan rollen, haha.

Ik kan vanwege mijn spierziekte niet sporten of andere inspan-
nende dingen doen. Ik ben namelijk vaak gauw moe. Maar ik 
vind het wel leuk om te computeren, filmpjes te maken en te 
monteren.

Sinds wanneer weet je dat je scoliose hebt? 
Ik weet eigenlijk niet meer wanneer we voor het eerst hoorden 
dat ik – naast een spierziekte – ook scoliose heb. Dat is, denk 
ik, gaandeweg gekomen. Het duurde ook tot mijn 7e voordat 
de doctoren erachter waren wat ik had. Toen pas hoorden we 
dat ik een spierziekte had. Dat was – klinkt een beetje raar mis-
schien – fijn, omdat we nu ook wisten wat er allemaal voor mij 
kon worden geregeld, zoals een rolstoel thuis, een rolstoel op 
school, een elektrische fiets en taxivervoer naar de middelbare 
school.
In het WKZ in Utrecht hebben ze wel altijd mijn rug in de gaten 
gehouden. Lange tijd bleef het eigenlijk best stabiel, maar het 
laatste jaar is het snel verslechterd. Dit voorjaar is gezegd dat ik 
aan mijn scoliose geopereerd moet worden.
Vóór de zomervakantie hebben we al een gesprek met de dok-
ter gehad, na de vakantie nóg een keer. Voor de vakantie leek 
het er nog op dat hij het grootste deel van mijn rug zou vast-
zetten en een klein stukje over zou laten om te groeien. Maar 
dat lijkt nu al niet meer mogelijk. De dokter zei de laatste keer 
dat hij toch mijn hele rug wil vastzetten, dat zou beter zijn. Ik 
vertrouw er nu maar op dat dit ook echt het beste is. We wach-
ten nu op de oproep van het ziekenhuis. Dat kan in december 
plaatsvinden, maar misschien wordt het wel januari. Voor mij 
kan het niet snel genoeg, ik heb iedere dag méér pijn.

Wat merk je van je scoliose in je dagelijks leven, wat zou je 
graag anders zien?
Zoals ik hierboven al zei: ‘’Ik heb iedere dag rugpijn.’’ De ene 
dag is het iets draaglijker dan de andere, maar ik voel het altijd 
en het wordt iedere dag een beetje erger. Ik kijk daarom uit naar 
de operatie omdat ik hoop dat daarmee de pijn over is. Iedere 
dag uit school meteen op bed gaan liggen, is natuurlijk geen 
pretje. Ik merk ook dat ik op school juist uit mijn rolstoel ga om 
geen pijn te hebben, dit is natuurlijk een beetje de omgekeerde 
wereld.

Er zijn weinig jongens met scoliose, hoe ervaar jij dat?
Ik heb er niet zoveel behoefte aan. Ik heb het altijd gehad en ik 
weet eigenlijk niet beter. Ik wil wel graag dat de pijn over is.

Hoe ziet jouw algemene toekomstbeeld eruit?
Ik weet dat niet zo goed. De artsen van het Spieren voor Spie-
ren Centrum in het WKZ zijn best positief. Met mijn vorm van 
nemaline myopathie moet je best oud kunnen worden. Geen 
idee. Ik hoop het natuurlijk wel, al moet ik er wel rekening mee 
houden dat mijn spieren waarschijnlijk niet sterker worden. 
Omdat mijn lichaam wel (ietsje) groeit, wordt het voor mijn 
spieren steeds zwaarder en ik weet niet wat ik daarvan ga mer-
ken.

Ik wil na mijn VMBO-tl opleiding doorstromen naar de havo. 
Ik wil graag een HBO-opleiding gaan doen. Het liefst iets met 
journalistiek of geschiedenis, maar wat… dat weet ik nog niet 
precies. Dit is ook een beetje afhankelijk van hoe ik mij dan voel 
en wat mijn mogelijkheden zijn. Als ik het helemaal voor het 
zeggen zou hebben dan zou ik dolgraag verslaggever in Enge-
land willen worden. Wie weet… je moet altijd blijven dromen, 
maar wie weet zie je me nog een keer op het NOS-Journaal!

“Niet hollend, 
              maar rollend 
                       door het leven.”
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Volg ons op:

  Buienalarm  
 Wil je graag droog blijven? Dan is de app 
“buienalarm” een aanrader. Met deze app 
kun je zien wanneer er neerslag valt en 
voor hoelang. Het wordt weergegeven in 
een grafiek, met een radar waar je over-
zicht hebt van het tijdstip en plaats waar 
de neerslag valt. Je kunt de voorspelling 
van het weer/neerslag van vandaag zien, 
en van twee weken vooruit. Handig dus 
als je geen bui op je hoofd wilt. 

  Buienalarm is gratis verkrijgbaar voor 
Apple en Android.

 GuitarTuna 
   Deze app is handig als je een gitaar hebt. 
Je kunt per snaar je gitaar, of een ander 
snaarinstrument stemmen. Deze app 
luistert via de recorder naar hoeveel een 
snaar boven of onder de goede toon zit. 
Zo probeer je hem zo goed mogelijk te 
stemmen, handig voor als je even geen 
stemapparaat bij je hebt. 

  Deze app is gratis verkrijgbaar voor  
Apple en Android. 

Wij zijn op zoek 
naar jou!

Voor Werveldingen4you zijn wij opzoek 

naar nieuwe jeugdredactieleden die het 

leuk vinden om vier keer per jaar stukken 

te schrijven voor het blad. Hierbij gaat 

het om het schrijven over hobby’s, school, 

werk, de vaste rubrieken en interviews/

ervaringsverhalen. 

Ben jij tussen de 12 en 18 jaar en lijkt je dit 

leuk? Benader ons dan door een berichtje 

te sturen op de Facebookpagina 

‘Vereniging van scoliosepatiënten’ of te 

mailen naar jeugdredactie@scoliose.nl
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