
 

 

Op verhaal met politici 
De mens achter de politiek 

 

• Naam: Manon Toonen   

• Woonplaats: Balkbrug 

• Leeftijd: 32 jaar 

• Partij: D66  

6e op de lijst 

 

Twaalf persoonlijke vragen aan Manon Toonen 

• Wat wil jij betekenen voor de gemeente Hardenberg en Balkbrug in het bijzonder?  

Als gemeenteraadslid wil ik benaderbaar zijn, met name voor de mensen in Dedemsvaart en 

Balkbrug. Ik heb het gevoel dat de gemeente niet altijd dicht bij haar inwoners staat. 

Daarnaast is Hardenberg een grote gemeente: naast Dedemsvaart en Balkbrug zijn er nog 27 

andere dorpskernen. 

• Wie of wat inspireert jou?  

Walt Disney. Hij had verrassende en creatieve ideeën, en voerde die ook daadwerkelijk uit. 

Vandaag de dag is Disney een megagroot bedrijf, maar zo is de naamgever natuurlijk niet 

begonnen. Met vallen en op staan heeft hij zijn ideeën verwezenlijkt, waarmee hij iets 

belangrijks aantoonde: als je iets wilt, dan kán het dus. Daarnaast vind ik dat zijn 

onderneming veel dingen ontzettend goed en nauwkeurig heeft uitgevoerd. Daar houd ik van. 

• En hoe hoop jij de kiezers te inspireren?  

Door oprecht en mijzelf te zijn. Door duidelijk te maken aan de kiezer waar je als burger en als 

raadslid invloed op kunt hebben. Ik wil graag luisteren naar mensen, als ze tegen een 

probleem aanlopen met de gemeente.  

• Wat is je lievelingsboek? Film mag ook. 

Momenteel is mijn lievelingsfilm ‘Encanto’. 

• Als je zelf een boek zou mogen schrijven, waar zou dat dan over gaan?  

Over de band tussen studenten en docenten in het mbo. Momenteel doe ik daar op mijn werk 

onderzoek naar. Daarnaast geef ik les aan mbo-studenten, dus ik weet er veel van. 

• Welk hoofdstuk in je leven zou je nog eens over willen doen?  

Mijn studententijd! Niet alleen heb ik toen veel heb geleerd van mijn verschillende studies 

(niet allemaal afgemaakt) en het studentenleven, scouting en musicals, maar ook omdat ik 



 

destijds een bijbaantje had bij de Sprookjescamping in het animatieteam. Een ontzettend 

leuke tijd! 

• Hoe wil jij geschiedenis schrijven? Oftewel, hoe wil jij herinnerd worden? 

Als persoon hoef ik niet per se geschiedenis na te laten. Wél wil ik graag de wereld goed 

achterlaten voor iedereen, die daar nog op mag leven. Daaraan bijdragen is voor mij genoeg 

geschiedenis schrijven. 

• Waar mogen we jou midden in de nacht voor wakker maken?  

Op vakantie gaan! 

• Wat is jouw grootste ergernis? 

Wanneer mensen niet oprecht zijn. Ik wil graag dat mensen eerlijk zijn en transparant. Het is 

heel vervelend om naderhand te ervaren dat mensen iets anders doen en/of denken, dan ze 

tegen jou gezegd hebben. 

• Heb je ooit een moment gehad dat je het liefst door de grond wilde zakken? 

Regelmatig! Ik ben best onhandig en vaak struikel ik, of moet ik een soort dansje doen om op 

de been te blijven. Bij mensen die mij kennen, kan ik daar wel een grappig moment van 

maken. Maar bij onbekenden is het vaak ongemakkelijk en kijkt iedereen je raar aan. 

• Waar ben je trots op? 

Op het Passieverhaal in 2015, dat we destijds met veel mensen uit Dedemsvaart hebben 

kunnen organiseren en uitvoeren. Het was een prachtig muziektheater, waarvan ik 

regelmatig nog fragmenten terugkijk en -luister. 

• Is er een plek in onze gemeente waar je het liefst naartoe gaat? En daarbuiten?  

Sinds kort heb ik een fijne fiets waarmee ik graag rondrijd. Onze gemeente heeft verschillende 

stroken natuur, van bos tot rivierenlandschap: allemaal prachtig! Daarnaast ben ik graag in 

theaters, van Voorveghter tot Gashouder en van de Baron tot Theater Dina. Buiten onze 

gemeente vind ik Arcen in Limburg erg mooi. We zijn daar vorig jaar op vakantie geweest. 


