
Oma’s next topmodel 
 

Greetje Rimpel is een vrouw van 86 jaar en woont in piepklein huisje 
aan de rand van het bos. Elke dag loopt Greetje door het bos op 
zoek naar lekkere ingrediënten voor in haar soep. Ze houdt van 
koken en maakt het liefst elke dag een ander huisgemaakt soepje. 
Vandaag ging ze op pad, op zoek naar champignons. Vlakbij haar huis 
hing een flyer op een boom.  
GEZOCHT: Knappe dames op leeftijd voor ons nieuwe programma: 
Oma’s next topmodel.  
Greetje Rimpel dacht: Dit is mijn kans!!!!! 
 
Greetje denkt:: “ik wil meedoen, maar daar heb ik wel eerst een total 
make- over voor nodig, hoe ga ik dat aanpakken?” 
Ze pakt haar loopschoenen en gaat richting stad en rent een 
kledingzaak binnen. Zij kijkt naar de prijskaartjes en schrikt van de 
bedragen. Zij denkt: “dit gaat niet werken, ik heb geld nodig!”. Zij weet 
dat haar soep heerlijk is en zij besluit soep te gaan verkopen. Aan 
het einde van de dag heeft zij 5,- verdiend. 
Greetje Rimpel is teleurgesteld. Zij heeft echt meer geld nodig. Zij 
komt op een idee. Haar kleinzoon, Enzo Knol, kan haar best wat 
Youtube money lenen, dat gaat vast wat sneller!  
Maar haar kleinzoon piekert er niet over! Dus besluit Greetje maar 
op Heksipedia een geldboom te kopen. Maar helaas, die waren 
uitverkocht. Dus besluit zij een pokemon go account aan te maken 
en die tot level 30 te krijgen en hem dan te verkopen. 
Hoera, dit plan lukt uiteindelijk! Greetje telt haar geld en rent snel 
naar de winkel voor een stel mooie kleren. 
 
 
  



Maar als Greetje terugkomt in de winkel is plotseling alles uitverkocht. 
Ze denkt: ´´o nee daar gaat mijn total make-over.´´ Dan besluit ze 
maar naar de chocolate winkel te gaan. Als Greetje bij de winkel 
aankomt blijkt er alleen nog maar een lapjes hondentas over te zijn. 
´´Ik heb wel een tas nodig ´´:denkt Greetje ´´maar deze is niet de tas 
die ik moet hebben voor het tv-programma´´. ´´Dan ga ik maar zelf 
een tas maken´´: denkt Greetje. Ze loopt naar de Boni en koopt al 
het snoep van de hele winkel. Greetje gaat naar huis met al het 
snoep en de eetbare lijm. Thuis maakt ze een tas en laat deze zien 
in een video. Na de video kan greetje haar tas niet meer vinden. 
´´Waar is mijn tas gebleven? laat ik maar de video eens terug kijken´´ : 
denkt Greetje. Als ze de video teruggekeken heeft schreeuwt 
Greetje uit: ´´ik ben een snoepjesdief!´´ Ze loopt terug naar de 
winkels en ziet dat alles dicht is. Greetje denkt: ´´als alles toch 
tegenzit begin ik maar een soep restaurant.´´ Ze gaat naar huis en 
gaat soep maken in overvloed. Tijdens het koken moest ze opeens 
naar de wc. Maar het duurt zo lang dat alle soep verbrandt en de 
pan gesmolten is. Greetje zit op de wc en het stinkt heel erg. 
Greetje denkt: ´´Ben ik dat nou of is het mijn soep? ´´Toen ze de 
deur open deed kwam alle soep de wc in. Door de tomatensoep 
wordt ze helemaal rood van kleur. Haar huis is helemaal vies en ze 
denkt: ´´Oh nee, alles is zo smerig en nu moet ik alles schoonmaken.´´ 
Na een tijdje zegt Greetje: ´´Ah fijn dat alles nu weer schoon is, en 
nu nog schone kleren.´´ Ze doet de kledingkast open en ziet dat ze 
geen kleren meer heeft behalve een boeren overall. En ze zegt: ´´Wat 
moet ik nu weer aantrekken?´´ Dan wordt er op de deur geklopt en 
denkt ze : ´´Moet ik nu open doe of niet?´´ Ze besluit de deur open 
te doen om te gaan kijken. Toen greetje de deur open deed stond 
daar opeens een zwerver met al haar kleren in zijn handen. 
 
´Wat doe jij met mijn kleren?´ De zwerver keek haar vragend aan. 
´Zijn deze kleren dan van jou?´ ´Ja´, schreeuwt ze boos. ´Hoe komt u 



er aan?´ ´Ik heb ze op straat gevonden´. ´Echt waar? Die kleren zijn 
gewoon van mij´, zegt Greetje. ´Een dief heeft ze vast uit het raam 
gegooid´. ´Waarom heb je eigenlijk aangebeld´, vraagt Greetje. ´Omdat 
ik geld aan het inzamelen ben door kunstjes te doen bij alle huizen´. 
´Nou, ik geef geen geld, en geef nu mijn kleren terug!´ De zwerver 
geeft schouderophalend de kleren terug en loopt boos weg. ´Hier 
kom ik nooit meer´, denkt hij. 
Greetje kijkt eens goed naar haar kleding. ´Zo gek is deze combinatie 
( paars rokje met groene hartjes, oranje-geel gestreept shirtje en 
een gatenpanty met sterretjes) nog niet. Ik kan toch meedoen met 
Oma´s next topmodel!´ 
Eigenlijk mocht ze die zwerver wel dankbaar zijn bedenkt ze zich. 
Door hem had ze weer een nieuwe kijk op haar kleding gekregen.  
Nu het kledingprobleem is opgelost, is er toch ook nog het probleem 
van het met soep besmeurde huis. Ze besluit het op te ruimen. De 
soep schraapt ze in een pan en geeft het als dank aan de zwerver 
die ze weer opgezocht heeft in de stad, op weg naar oma´s next 
topmodel.  
 
De zwerver is heel blij met de soep en deelt de soep met zijn 
zwerver vrienden en oma. Ze zitten heel gezellig te praten als de 
zwerver aan oma vertelt dat hij eigenlijk geen echte zwerver is, maar 
de beroemde stylist Fred van Leer. 
Oma stopt met soep eten en valt van verbazing ondersteboven. 
Ze roept luid: ‘Dat is precies wat ik zoek. Wat ben ik toch een 
bofkont!’ 
De ‘zwerver’, (stylist) Fred wil oma graag helpen. Samen gaan ze op 
weg naar de winkels.  
Ze kijken in de etalages en vinden mooie kleding voor oma bij de 
Shoeby. 
Als ze bij de kassa gaan betalen en oma haar portemonnaie wil 
pakken is deze weg.  



Verdrietig staat oma met Fred van Leer bij de kassa. ‘Het zit me 
ook echt niet mee. Ben ik nu ook mijn laatste beetje geld kwijt!’ 
Wat nu? Ik wil zó graag meedoen aan oma’s next topmodel. 
 
Dan ziet Greetje opeens een dief met haar portemonnee in zijn 
handen. Ze rent er achteraan maar ze valt door een steentje op de 
stoep. Fred van Leer helpt Greetje overeind en vraagt: ´´moet ik de 
politie bellen?´´ ´´Ja! Doe maar´´ :zegt Greetje. De politie gaat achter 
de dief aan en ze vangen hem. De politie gooit de dief in de 
gevangenis en de portemonnee komt terug bij Greetje. Ze koopt 
alsnog de kleren bij de Shoeby en gaat blij naar huis, maar onderweg 
gaat ze nog even langs de gevangenis. Greetje zegt tegen de dief:: ´´je 
moet sorry tegen mij zeggen omdat je mijn geld hebt gestolen.´´ Na 
het bezoekje aan de gevangenis gaat Greetje weer naar huis. Ze is 
weer heel blij en gaat de nieuwe kleren meteen passen. Greetje 
vindt de kleren zo mooi dat ze wel een half uur voor de spiegel 
staat. Greetje is aan het bedenken welke kleren ze aanmoet voor 
het tv-programma. Ze vindt de kleren super mooi en gaat er mee 
slapen. De volgende dag wilt ze opstaan maar ze blijft haken achter 
een spijker. Greetje valt heel hard op grond en er zit een groot gat 
in haar jurk en trui. Ze ziet het gat en wordt heel erg verdrietig. Zelf 
probeert ze de jurk en trui nog te maken maar het lukt niet. Greetje 
besluit naar de kledingmaker te gaan en vraagt of iemand de kleren 
voor haar kan maken. de kledingmaker maakt de kleren van Greetje 
weer mooi. Greetje bedankt de kledingmaker en gaat blij naar huis. 
Thuis past ze de kleren nog een keer om te kijken of het nog mooi 
staat. Ze vindt de kleren nog mooier dan dat ze al waren. Greetje 
besluit de kleren de hele dag aan te houden en gaat meteen naar 
haar vriendinnen toe om het te laten zien. Ze vraagt aan haar 
vriendinnen: ´´vinden jullie het mooi?´´  



De vriendinnen zeggen dat ze het heel mooi vinden en dat maakt 
Greetje heel blij. Greetje gaat weer naar huis toe en staat dan weer 
uren voor de spiegel.  
 
Ze vindt zichzelf zo mooi dat ze besluit om gewoon mee te doen 
aan oma’s next top model. Ze gaat gewoon naar de studio! 
 

 
 
 


