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Omdat we graag de fantastische mensen die dit blad 
maken aan je voor willen stellen zullen we ieder  

seizoen een aantal van hen in de spotlight zetten.  
Deze editie schrijver Nienke Herrema, tekstschrijver  

Olga Leever en ontwerper/schrijver Marc van der Voorn. 
Billie-Jo Krul fotografeerde ze bij verschillende  

muurschilderingen in Utrecht. www.billie-jo.nl

Nienke Herrema, schrijver

Hoe ben je bij LEVEN! terecht gekomen?
“Na jaren in het basisonderwijs te hebben 
gewerkt gooide ik in 2016 het roer om. 
Tekstschrijver en redacteur; dat wilde ik 
worden en dit was het juiste moment. Zo’n 
carrièreswitch gaat niet vanzelf en dus ben  
ik contact gaan zoeken met inspirerende 
bladenmakers. LEVEN! stond bovenaan mijn 
lijstje en in het voorjaar van 2017 begon onze 
samenwerking. LEVEN! groeit en Sanne geeft 
mij volop de kans om mee te groeien en heel 
veel te leren en te doen.”

Wat is het leukste aan meewerken aan 
een magazine? “Teveel om op te noemen! 
Maar vooral het maken van lifestyle rubrieken 
vind ik heel leuk werk. Ik zoek naar de laatste 
trends en ontwikkelingen en deel die met de 
lezers. Ook heel fijn is het samenwerken met 
een vaste redactie en andere freelancers. Ik 
hou van dat wij-gevoel en zo is freelancen een 
stuk minder eenzaam.”

Wat is een ambacht waarvan je wilt dat 
je het zou beheersen? “Voor LEVEN!  
mocht ik een kijkje nemen in een Utrechts 
sieradenatelier. De goudsmid was heel 
geconcentreerd bezig om een ring te maken 
naar wens van de klant, die het sieraad daarna 
vast met heel veel plezier gaat dragen.  
Dat lijkt me wel wat!”

Marc van der Voorn,  
ontwerper/schrijver

Wat is jouw ambacht? “In het combineren 
van diverse disciplines ligt mijn kracht. Op het 
ontwerpen van meubels ligt mijn focus, naast 
het werken met beeld en tekst. Net anders 
naar iets kijken en dat kunnen visualiseren  
en verwoorden is mijn vak.”

Waarom is het leuk om dit te 
combineren met werk voor LEVEN!?  
“Mijn interviews voor LEVEN! zijn altijd 
ontmoetingen met bevlogen mensen, hun 
enthousiasme overbrengen aan de lezer vind 
ik een uitdaging. Als de geïnterviewde zich bij 
het lezen geportretteerd ziet op een manier 
die dichtbij hem of haar ligt, dan ben ik 
geslaagd.”
 
Wat vond je de leukste klus voor LEVEN!? 
“Mijn laatste ontmoeting was de spannendste, 
een kijkje achter en voor de schermen bij 
Grand hotel Karel V. Hierbij heb ik gepoogd 
een andere kant van Karel V te laten zien, 
zonder iets af te doen aan de magie van een 
van de beste hotel-restaurants van Utrecht. 
De lezer nieuwsgierig maken, daar draait  
het om.”

Olga Leever, schrijver

Hoe lang werk je al voor LEVEN!? “Ik werk 
voor LEVEN! Utrecht vanaf het allereerste 
nummer. De lancering was in september 2013 
bij ZinInn, de toenmalige brasserie in bedrijfs-
verzamelpand De Goeman. Dat was een 
feestje - net als alle lanceringen daarna eigen-
lijk.”

Wat vond je het leukste verhaal om voor 
LEVEN! te maken tot nu toe? “Een paar jaar 
geleden maakte ik een reportage over de 
Utrechtse homoscène, in het kader van het 
Midzomergrachtfestival. Ontzettend leuk om te 
doen. Ik bezocht verschillende feestjes en 
kroegen, sprak allerlei mensen, maakte er een 
reportage van en kreeg er ook nog voor 
betaald.”

Wat is het mooiste aspect van jouw vak? 
“Precies dat maakt mijn vak ook zo interes-
sant: overal gaan er deuren voor je open, je 
spreekt mensen die je anders nooit gesproken 
had en mag ongelimiteerd nieuwsgierig zijn. 
Prettige bijkomstigheid van werken voor 
LEVEN! is, dat het zich allemaal afspeelt in 
mijn eigen stad Utrecht, het gezelligste dorp 
van Nederland.”

“ Ik krijg hier 
de kans om mee  
te groeien, veel te 
leren en te doen”

Gedicht van  
Ingmar Heytze  
in de Dichterswijk

De Yard, het 
skateparadijs  
langs het spoor  
in de Dichterswijk
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