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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.

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 afgelopen week naast een Groene Bon gegrepen doordat het maximumaantal
van deze bonnen al door de gemeente was verstrekt. Voorster Nieuws ontdekte dat het systeem niet waterdicht is waardoor alsnog zo’n bon met een
waarde van 60 euro verkrijgbaar was.

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-

Wie zich op voorst.groenebon.nl als
-

ben zelfs mensen gebeld om te melden
dat ze per ongeluk op de verkeerde plek
(woningbezitter in plaats van huurder of
vraagd.’’

en deurdrangers.’’
Niet iedere klant weet exact waarvoor de

toonden de afgelopen maanden mas-

Jochem van Deursen van Wildkamp in
Terwolde beaamt dat vooral ledlampen

aanvragen. Inmiddels zijn alle bonnen
voor zowel woningbezitters als -huurvoerder reageert verrast op de ontdekte

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
feer. Deze deeltjes dienen dan als kernen waarop het vocht zich in de vorm van
Gebeurt dit op uitgebreide schaal met veel kleine druppeltjes per oppervlakteeenheid dan spreken we van nevel.
Ons oog kan voorwerpen herkennen omdat de lichtstralen die ervan af komen
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.
is de stand van de zon van belang. In het winterhalfjaar is de kracht van de
aanmerkelijk korter. De atmosfeer kan daardoor over een langere periode afkoelen. 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 representatieve 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 produceren die de mist een beetje doen oplossen.

Op naar nazomerweer.
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.

-
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eerst dat ik hiervan hoor. Ik ga het uitzoeken.’’
vullende informatie: ’’De mogelijkheid als
huurder een bon aan te vragen terwijl je
We zijn in dit project uitgegaan van de
eerlijkheid van onze inwoners. Steekproefsgewijs hebben we wel adressen
gecontroleerd en daarbij zijn geen on-

initiatief van de gemeente. Deze bonnen
zijn bij Multimate in Twello en Wildkamp
in Terwolde te besteden aan onder meer
een tijdschakelklok. Ze blijven tot uiterlijk
30 november geldig.
bij ons mensen binnen met zo’n bon.

’’Zo was er een klant die vroeg om een
regendouche. Nou een regendouche is

klanten. ’’Veel mensen kiezen ook voor
waterbesparende douchekoppen. Spulleidingisolatie geven we bijna niet mee.’’
De gemeente Voorst gaf de afgelopen
2000 stuks voor woningbezitters en 800
voor huurders. De totale waarde van de
-

GENIETEN VAN EEN PAASBRUNCHBUFFET
IN DE HERFST
TWELLO.voor u geen Paasbrunch kunnen serveren. Omdat wij deze traditie dit jaar
niet verloren willen laten gaan hebben
we besloten om op zondag 4 oktober
De exacte invulling zal wel afwijken van
de normale gang van zaken. Door alle
regelgeving zijn er wel enkele beperkingen bij het organiseren van een dergebeschikbare plaatsen een stuk beperkter
der gezellig. Wanneer u reserveert krijgt
u natuurlijk uw eigen tafel met uw gezelschap en zit u op voldoende afstand
van de andere tafels. Drankjes zullen wij
deze dag gaan serveren en ook de pompoensoep hoeft u niet zelf te gaan halen
zullen wij u tafel voor tafel uitnodigen.
Deze zondag wordt de ideale gelegenheid om weer eens gezellig uit te gaan
tjes. Voor info en reserveringen kunt u
ons mailen: info@korderijnk.nl of bellen:
Paasbrunch.
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