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Na één glas weer foute boel

Luuk Stam
Silvolde

Hoe vaak kijk je langer op
je mobiel dan dat je
vooraf van plan was? De
leerlingen in deze havo
3-klas van het Isala pak-

ken hun stemkastjes erbij. Meteen
verschijnen de resultaten op het
bord. Bijna de helft blijkt de telefoon
vaak moeilijk weg te kunnen leggen.
,,En dat gaat dan ten koste van je leer-
werk of je slaap’’, klinkt het.

Het telefoongebruik is één van de
onderwerpen die deze ochtend aan
bod komt. Ook gaat het over alcohol,
roken, drugs en gamen. ,,We willen
leerlingen niets verbieden”, zegt
Maike Smoorenburg van stichting Be
Aware. ,,We geven enkel informatie.
Wat ze ermee doen, is aan henzelf.’’

Smoorenburg (32) is ervaringsdes-
kundige. Ze was 14 toen ze begon
met het drinken van alcohol, een jaar
later begon ze te blowen en op haar
achttiende kwam ze in aanraking
met harddrugs. 

Verslaafd? ,,Ik dacht dat ik daar te
slim voor was en dat het mij nooit
zou overkomen”, vertelt ze. Toch
ging het flink mis. Na een tijd in een
afkickkliniek in Schotland te hebben
doorgebracht, kan ze nu zeggen dat
ze ruim vijf jaar gestopt is. 

,,Maar dan ben je toch niet meer
verslaafd?”, vraagt één van de leerlin-
gen. ,,Ik weet dat het na één drankje
weer foute boel zal zijn’’, vertelt
Smoorenburg. ,,Ergens in mijn hoofd
blijft altijd dat stemmetje.”

De 23 leerlingen in deze klas zijn
tussen de 14 en de 16 jaar oud. Drie
van hen geven aan nog nooit alcohol

Dit is iets waar
we normaal
niet veel over
praten

—Leerling Almene
College Isala

Leerlingen van het Almende College Isala in
Silvolde kregen gisteren van Maike Smoorenburg
voorlichting over gewoonten en verslavingen.

te hebben gedronken. De helft zegt
dit zeker eens per maand te doen, ook
al mogen ze het zelf nog niet kopen.
,,We zijn hier wel in de Achterhoek
hé!”, roept een jongen. 

Een enkeling geeft aan te roken of
een paar keer per maand te blowen.
Smoorenburg drukt de jongeren op
het hart om indien zij ervaren dat
hun gebruik problematisch wordt
hier vooral over te praten. Zelf kwam
ze door haar verslavingen flink in de
schulden. Ze vertelde haar ouders pas
over haar drank- en drugsgebruik
toen ze al op het punt stond om naar
de kliniek te gaan. ,,Ze hebben me
wel onvoorwaardelijk gesteund.’’

Na afloop laten alle leerlingen een
post-it met boodschap achter. ‘Ik
vond het goed, want dit is iets waar
we normaal niet veel over praten’,
schrijft er één. Een ander schrijft de
mogelijke gevolgen nu beter in te
kunnen schatten en weer een ander
maakt van de gelegenheid gebruik
om Smoorenburg persoonlijk te be-
danken: ‘Wat goed dat je zo open
was.’ 

▲ Maike Smoorenburg geeft voorlichting over verslavingen: ,,Ik dacht ook dat het mij nooit zou overkomen.’’  FOTO JAN VAN DEN BRINK

‘Eindelijk
luistert het
college naar
bewoners’
Vervolg van eerste regiopagina

Door fors te beknibbelen op bevei-
liging en de openingstijden van het
gemeentelijke loket te beperken,
wordt 45.000 euro bespaard. De
overige 50.000 euro wordt uit een
potje voor tegenvallers in de begro-
ting gehaald.

Het college van burgemeester en
wethouders krijgt de opdracht om
voor eind maart 2021 geschikte
huisvesting te vinden voor de
raadszaal in ’s-Heerenberg. Tot 31
december 2023 kan de vergader-
ruimte in Gouden Handen sowieso
worden gebruikt. 

Niet zeker
Het is niet zeker dat de raadszaal op
deze locatie per definitie verdwijnt.
De oppositiepartijen zien in ieder
geval weinig in een verhuizing. 

,,Ik kan me niet voorstellen dat u
het ook maar in uw achterhoofd
haalt om deze locatie te verlaten”,
legde PvdA-fractievoorzitter Els
Rutting haar collega’s gisteravond
voor tijdens de gemeenteraadsver-
gadering. 

Dieker (CDA) vindt dat de ge-
meente nu ruim de tijd heeft om
een oplossing te vinden voor ‘huis-
vesting die niets extra kost’. ,,We
hebben gemeentelijke gebouwen
genoeg zoals de bibliotheek, het
Barghse Huus of de muziekschool.
We moeten goed gaan kijken waar
het in te passen is.” 

Ook de nieuw te bouwen brede
school wordt genoemd als moge-
lijke locatie voor de vergaderingen
van de gemeenteraad. 

Winst
Dat de raadszaal in ’s-Heerenberg

blijft, noemde raadslid Rob Mos de
winst van de protesterende inwo-
ners. 

,,Eindelijk luistert de coalitie naar
hen”, stelde hij. ,,Als er vooraf met
de inwoners was gesproken, had
echt niemand verbaasd hoeven te
zijn.” 

Of het gemeentelijke loket voor
diverse publieksdiensten mee gaat
naar de nieuwe locatie, is nog niet
duidelijk.
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