
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Hallo allemaal, ik ben Filou 
Rerink. 
Ik heb 2 grote broers 
Casper en Olle en een 
leuke hond. Ik hou van 
buiten spelen en van 
dieren. Dat komt goed uit, 
want ik woon op een 
boerderij. 

 

Hoi ik ben Mirell Wassink, 
8jaar, dochter van Stefan 
& Chantal, zus van Thijmen 
en Jurian.  
Mijn hobby’s zijn 
ponyrijden, schaatsen en 
klootschieten. Spelen 
(buiten) met mijn broertjes 
en vriendinnen, gezellig 
kletsen en grappen maken. 

 

Ik ben Anne Veldhuis, met 
mijn papa Rob, mama Karin 
en zusjes Femke en Lauri 
woon ik in Brecklenkamp 
Ik help papa en mama 
graag. Mijn hobby's zijn 
turnen en trompet spelen. 
Ik hou van knuffelen met 
onze hond Tirsa en speel 
graag met mijn 
vriendinnen uit mijn klas. 
 

 

Ik ben Lauren Krabbe en 
ben 9jaar. Ik woon met 
mijn papa, mama en mijn 
broertje Mart aan de 
Dorpsstraat. Mijn hobby’s 
zijn gymmen, 
trampolinespringen, 
knutselen en ik vind 
paarden heel leuk. 

 

Mijn naam is Jay Ramaker 
en woon samen met mijn 
ouders en broer in 
Lattrop. Ik ben een 
actieve ondernemende 
jongen die ook graag 
knuffelt wat nu helaas 
niet kan/mag en speel 
graag spelletjes met mijn 
vriendjes. 

 

Hoi mijn naam is Lotte 
Niehoff. Mijn ouders zijn 
Ivo en Marije en mijn zus 
heet Evi. Mijn hobby’s zijn 
spelletjes spelen (en 
natuurlijk winnen 😊), 
lekker eten en skeeleren. 
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Hoi mijn naam is Niene 
Beld. Mijn ouders zijn 
Marieke Olde Weghuis en 
Remco Beld en mijn 
broertje heet Thije. We 
hebben een parkiet Pietje 
en een aquarium met 
guppies. Mijn hobby’s zijn 
muziek luisteren, filmpjes 
kijken, tekenen, knutselen, 
turnen en spelen met 
vriendinnen. 

 

Hallo, ik ben Suus 
Koehorst 9 jaar. Samen 
met mijn ouders Ivo en 
Marieke en mijn broers 
Jens en Dries wonen we 
heel fijn buitenaf. Ik vind 
school erg leuk! Mijn 
hobby’s zijn dansen, 
zingen, klootschieten en 
spelen met mijn 
vriendinnen, Ik speel ook 
graag om de boerderij en 
help opa met de 
lammetjes. Én met mama 
samen shoppen vind ik 
super gezellig! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoi ik ben Sem Berkers,   7 
jaar. Ik woon met mijn 
ouders Pieter-Jan en Ilse 
en mijn 2 broers Jesse en 
Tijn aan de Dorpstraat 9 
 bij al die paarden, aan het 
kanaal. Mijn hobby’s zijn 
voetballen bij DTC'07 en 
kickboksen, daar word ik 
super sterk van. 

 

Hallo allemaal, ik ben Lynn 
Groeneveld en ben 7 jaar. 
Woon samen met mijn 
ouders en broer Stef in 
Lattrop. Mijn hobby's zijn 
knutselen en dansen. Mijn 
lievelingsdier is een hond. 
Ik vind het leuk dat ik de 
communie mag doen! 

 

Hoi ik ben Lize van 
Benthem! Samen met papa, 
mama en mijn broer Pim 
woon ik heel dicht bij ons 
bedrijf, Stal `t Hofstee.  
Ik vind heel veel dingen leuk 
zoals ponyrijden, de 
zwemclub, skeeleren en 
spelen met vriendinnetjes. 
Later wil ik een hele goede 
amazone worden, dan ga ik 
heel hoog springen op 
concours!  

 

Ik ben Femke Veldhuis, ik 
woon in Breklenkamp. Mijn 
papa en mama heten Rob 
en Karin. Ik heb 1 zus 
Anne en 1 zusje Lauri. 
Mijn hobby is turnen en 
papa en mama helpen. En ik 
vind het leuk om een 
feestje te vieren, met 
vriendinnen te spelen en 
grapjes uit te halen. 

 

Hoi ik ben Juliën 
Hesselink, 7 jaar en woon 
nu een jaar in Lattrop met 
mijn ouders Ralph en 
Patricia en mijn broertje 
Valentin. We hebben ook 
nog dieren thuis, 4 kippen 
en een hond. Mijn hobby’s 
zijn tekenen, hutten 
bouwen in het bos en 
voetballen bij Kosc. 

 

Hoi ik ben Iris Laarhuis, 7 
jaar. Mijn ouders zijn 
Stephan en Renate, mijn 
broertje heet Guus. Mijn 
hobby’s zijn zwemmen, 
knutselen en en  winkelen. 
Ik doe de communie omdat 
ik het leuk vind. 
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Hallo ik ben Tycho Zwiep 
8 jaar, samen met mijn 
papa Paul Zwiep en mama 
Suzan Scholte in ’t Hoff 
en mijn zus Mayre woon ik 
aan de Brandkolk. Mijn 
hobby’s zijn voetballen, 
scouting, gamen en spelen 
met vriendjes van school. 
Verder vind ik het leuk om 
onze kippen te aaien. 

 

Mijn naam is Mick ten Dam, 
8 jaar. Samen met mijn 
ouders Bettine en Bas woon 
ik aan de Brandkolk. Mijn 
familie bestaat uit opa 
Gerard, oma Reina en 
overgroot oma Sietske. 
Ik houd veel van voetballen 
en spelen met anderen 
Ook heb ik 2 vogels waar ik 
veel tijd aan besteed 


