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MET TRUC TOCH NOG WAARDEVOLLE GROENE BON IN BEZIT
GEMEENTE HEEFT ALLE 2800 BONNEN 
UITGEGEVEN, INLEVEREN TOT 30 NOVEMBER
GEMEENTE VOORST.-  Menig huiseigenaar in de gemeente Voorst heeft afge-
lopen week naast een Groene Bon gegrepen doordat het maximumaantal 
van deze bonnen al door de gemeente was verstrekt. Voorster Nieuws ont-
dekte dat het systeem niet waterdicht is waardoor alsnog zo’n bon met een 
waarde van 60 euro verkrijgbaar was. 

Wie zich op voorst.groenebon.nl als 
KXXUGHU�YRRUGHHG��NRQ�LQ�HON�JHYDO�DIJH-
ORSHQ� GRQGHUGDJ� QRJ� HHQ� *URHQH� %RQ�
aanvragen. Inmiddels zijn alle bonnen 
voor zowel woningbezitters als -huur-
GHUV� YHUJHYHQ�� (HQ� JHPHHQWHZRRUG-
voerder reageert verrast op de ontdekte 
ȆIUDXGHPRJHOLMNKHLGȇ�� ȇȇ+HW� LV� YRRU� KHW�
eerst dat ik hiervan hoor. Ik ga het uit-
zoeken.’’
(HQ�XXU�ODWHU�NRPW�GH�]HJVPDQ�PHW�DDQ-
vullende informatie: ’’De mogelijkheid als 
huurder een bon aan te vragen terwijl je 
JHHQ� KXXUGHU� EHQW�� EOLMNW� WRFK� EHNHQG��
We zijn in dit project uitgegaan van de 
eerlijkheid van onze inwoners. Steek-
proefsgewijs hebben we wel adressen 
gecontroleerd en daarbij zijn geen on-
UHJHOPDWLJKHGHQ� DDQJHWURHQ�� (U� KHE-

ben zelfs mensen gebeld om te melden 
dat ze per ongeluk op de verkeerde plek 
(woningbezitter in plaats van huurder of 
DQGHUVRP��UHG����HHQ�ERQ�KDGGHQ�DDQJH-
vraagd.’’
+XLVKRXGHQV� LQ� GH� JHPHHQWH� 9RRUVW�
toonden de afgelopen maanden mas-
VDDO�EHODQJVWHOOLQJ�YRRU�KHW�*URHQH�%RQ�
initiatief van de gemeente. Deze bonnen 
zijn bij Multimate in Twello en Wildkamp 
in Terwolde te besteden aan onder meer 
ZDWHUEHVSDUHQGH� GRXFKHNRSSHQ�� OHG-
ODPSHQ�� UDGLDWRUIROLH�� GHXUGUDQJHUV� RI�
een tijdschakelklok. Ze blijven tot uiterlijk 
30 november geldig.
0XOWLPDWH�HLJHQDDU� %HQ� .OXQGHU� YLQGW�
KHW� ȆHHQ� OHXNH�DFWLHȇ�� ȇȇ(ONH�GDJ� ORSHQ�HU�
bij ons mensen binnen met zo’n bon. 
+HW�GUXNVWH�ZDV�KHW�DDQ�KHW�EHJLQ�YDQ�

elke maand. Misschien hebben mensen 
het wel op de kalender gezet. Ik denk dat 
70 tot 80 procent van de bonnen wordt 
gebruikt voor ledlampen. Daarnaast is 
er ook belangstelling voor waterbespa-
UHQGH�GRXFKHNRSSHQ��LVRODWLHPDWHULDOHQ�
en deurdrangers.’’
Niet iedere klant weet exact waarvoor de 
ERQ� EHGRHOG� LV�� KHHIW� .OXQGHU� HUYDUHQ��
’’Zo was er een klant die vroeg om een 
regendouche. Nou een regendouche is 
SHU�GHȴQLWLH�QLHW�HQHUJLHEHVSDUHQG�ȇȇ
Jochem van Deursen van Wildkamp in 
Terwolde beaamt dat vooral ledlampen 
JUHWLJ� DIWUHN� YLQGHQ� ELM� *URHQH� %RQ�
klanten. ’’Veel mensen kiezen ook voor 
waterbesparende douchekoppen. Spul-
OHQ�DOV�WKHUPRVWDWHQ��WKHUPRNORNNHQ�HQ�
leidingisolatie geven we bijna niet mee.’’
De gemeente Voorst gaf de afgelopen 
GULH�PDDQGHQ������*URHQH�%RQQHQ�XLW��
2000 stuks voor woningbezitters en 800 
voor huurders. De totale waarde van de 
ERQQHQ��GLH�GRRU�KHW�5LMN�]LMQ�JHVXEVLGL-
HHUG��EHGUDDJW���������HXUR�

GENIETEN VAN EEN PAASBRUNCHBUFFET 
IN DE HERFST
TWELLO.- +HODDV� KHEEHQ� ZLM� GLW� MDDU�
voor u geen Paasbrunch kunnen ser-
veren. Omdat wij deze traditie dit jaar 
niet verloren willen laten gaan hebben 
we besloten om op zondag 4 oktober 
HHQ� +HUIVW�SDDVEUXQFK� WH� RUJDQLVHUHQ��
De exacte invulling zal wel afwijken van 
de normale gang van zaken. Door alle 
regelgeving zijn er wel enkele beperkin-
gen bij het organiseren van een derge-
OLMNH�EUXQFK��+LHUGRRU� LV�R�D��KHW�DDQWDO�
beschikbare plaatsen een stuk beperkter 
GDQ�JHEUXLNHOLMN��(FKWHU��KHW�LV�QLHW�PLQ-
der gezellig. Wanneer u reserveert krijgt 
u natuurlijk uw eigen tafel met uw ge-
zelschap en zit u op voldoende afstand 
van de andere tafels. Drankjes zullen wij 
deze dag gaan serveren en ook de pom-
poensoep hoeft u niet zelf te gaan halen 
DDQ�KHW�EXHW��$QGHUH�JHUHFKWHQ�VWDDQ�
E�Y��ZHO�ZHHU�RS�KHW�EXHW�HQ�KLHUYRRU�
zullen wij u tafel voor tafel uitnodigen. 
Deze zondag wordt de ideale gelegen-
heid om weer eens gezellig uit te gaan 
PHW� XZ� JH]LQ�� IDPLOLH� RI�PHW� ]ȇQ� WZHH-
tjes. Voor info en reserveringen kunt u 
ons mailen: info@korderijnk.nl of bellen: 
�������������2S�QDDU�HHQ�OHXNH�+HUIVW�
Paasbrunch.

ALTERNATIEVE KLOMPENFEESTVIERDERS

TWELLO.-�:LM�ZDUHQ�HU��ZDDU�ZDV�GH�UHVW"�+LHUXLW�EOLMNW�GDW�YHOHQ�KHW�NORPSHQIHHVW�HHQ�ZDUP�KDUW�WRHGUDJHQ�HQ��QRRGJHGZRQ-
JHQ��GXV�]HOI�HU�PDDU�WRH�RYHUJLQJHQ�RP�HHQ�IHHVWMH�WH�ERXZHQ��9ROJHQG�MDDU�ZHHU�DOOHPDDO"�

MISTIGE OCHTENDEN
Mist is een weersverschijnsel dat het hele jaar voor kan komen maar 
hardnekkig kan zijn in het najaar en de winter. Dat heeft te maken 
met de dikte, de verticale uitgestrektheid, van de mist. Niet voor niets 
wordt in de zomer wel gesproken over ‘mist op klomp- , boomtop - of 
koehoogte’ en bereikt ze in het koude halfjaar nog al eens een dikte 
van 150 tot 200 meter.

Onder gunstige omstandigheden (weinig of geen bewolking en een heel zwakke 
wind) koelt de lucht in de avond en nacht af en stijgt de luchtvochtigheid tot 
100% of meer. De atmosfeer verdraagt een hogere luchtvochtigheid dan 100% 
maar moeilijk en zoekt als het ware een uitweg om het teveel aan vocht kwijt te 
UDNHQ��'DW�NDQ�PHW�EHKXOS�YDQ�DHURVROHQ��KHOH�NOHLQH�GHHOWMHV�ȆVWRIȇ�LQ�GH�DWPRV-
feer. Deze deeltjes dienen dan als kernen waarop het vocht zich in de vorm van 
KHHO�NOHLQH�GUXSSHOWMHV�NDQ�DI]HWWHQ��GH�ZDWHUGDPS�XLW�GH�OXFKW�FRQGHQVHHUW��
Gebeurt dit op uitgebreide schaal met veel kleine druppeltjes per oppervlakte-
eenheid dan spreken we van nevel.
Ons oog kan voorwerpen herkennen omdat de lichtstralen die ervan af komen 
RS�RQV�RRJ�YDOOHQ��%LM�PLVW�ZRUGHQ�GH�OLFKWVWUDOHQ�GRRU�GH�YHOH�GUXSSHOWMHV�YHU-
strooid naar alle richtingen en bereiken onze ogen niet. We spreken van mist als 
voorwerpen of lampen op een afstand van 1000 meter niet meer zichtbaar zijn.
%HKDOYH�YRFKWLJH�OXFKW��ZHLQLJ�ZLQG��HHQ�RQEHZRONWH�KHPHO�HQ�YHHO�DHURVROHQ�
is de stand van de zon van belang. In het winterhalfjaar is de kracht van de 
ERYHQ�KHW� ]XLGHOLMN� KDOIURQG� VWDDQGH� ]RQ�ȵLQN� DIJHQRPHQ�HQ�GH�GDJOHQJWH�
aanmerkelijk korter. De atmosfeer kan daardoor over een langere periode af-
koelen. Ook dat proces draagt bij tot de vorming van mist.
Mist is typisch een verschijnsel met grote regionale verschillen. Zelfs als het 
hele land door de mist bedekt is zal het zicht op de ene plek een stuk beter 
kunnen zijn dan op de andere. Daarom is het ook lastig om goede representa-
tieve metingen te doen van het zicht. Zo is het zicht in de buurt van snelwegen 
vaak wat beter dan daarbuiten doordat auto’s warmte en wervelingen produ-
ceren die de mist een beetje doen oplossen.

Op naar nazomerweer.
+HW�OLMNW�HURS�GDW�ZH�YDQDI�KHW�ZHHNHQG�HHQ�SHULRGH�NULMJHQ�YDQ�PRRL�QD]R-
merweer.
Donderdag zon en wolken droog bij een temperatuur van 18 graden.
Vrijdag veel zon waarbij de temperatuur oploopt naar 20 graden.
Zaterdag zon en een enkele bui bij 20  graden.
Zondag loopt het kwik nog verder op dan  al 25 graden.
(Q�GH�NDQV�LV�JURRW�GDW�KHW�PDDQGDJ�HQ�GLQVGDJ�ULFKWLQJ����JUDGHQ�JDDW�

Mark Wolvenne, Twello


