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In Trots! vertelt Jiske over haar passie en waar haar hart ligt.

Boerderij De Vijfmorgen van de
Familie Hanekamp in Onderneem’t.

5
In Home Sweet Home op bezoek aan
de Kosterij bij Pascal en Anne.

Welkom

We hebben Sint en Pieten alweer uit mogen zwaaien, de Kerst en een Nieuw
Jaar staan voor de deur. In je handen de 11e editie van de Terwoldse Post
alweer, net als altijd weer met veel plezier zijn we op pad gegaan om verhalen
te verzamelen.
Deze Terwoldse Post neemt je mee naar de de avonturen van Pascal en Anne
naar Portugal en de verhalen van Rikie in Vrogger. Maar ook het enthousiasme van Mirjan en Rinske in Nieuws, of de trots voor het mooie boerenbedrijf
in Onderneem’t. Jiske deelt haar enthousiasme in Trots! en ook de kids van
de Bongerd hebben weer leuke dingen meegemaakt. Enfin, pak de koffie
erbij en duik lekker in deze Terwoldse Post.
Niet te vergeten hebben we ook een uitnodiging om vriend te worden, of zien
we je in het dorp bij de kerstboom?
Last but not least een speciaal dankwoord aan de vrijwilligers die elke keer
weer de Terwoldse Post bij de abonnees bezorgen, mooi dat jullie dit doen!
Heb het goed, heb fijne feestdagen!
Wil je iets met ons delen?
Jouw verhaal in de Terwoldse Post?
Laat het weten. Stuur een
mail naar: dorpscontactpersoonterwolde@gmail.com

Namens de redactie,

Dorpscontactpersoon Terwolde
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Trots! Young at heart
Haar hart ligt bij het werk als Gastronoom – Sommelier,
de cursussen die hiervoor aangeboden worden zijn erg
prijzig. Midden november 2021 is Jiske geselecteerd
om mee te doen aan een wedstrijd waar het gaat om je
wijnkennis. Wat hierbij erg belangrijk is, is het ruiken en
proeven van de wijnen; de aroma’s herkennen en deze
koppelen aan de smaak. Deze wijnen kunnen uit alle
landen komen, het gaat met name om de rode en de witte
wijnen. Als je deze wedstrijd wint wordt je toegelaten tot
de vinologen opleiding, deze opleiding kost ruim
€ 3000,00 euro.
Als Jiske terug kijkt naar haar tijd op de basisschool de
Bongerd denkt ze terug aan het gala bij Kriebelz. Wat
vond ze het leuk om al weken bezig te zijn met het gala,
al lange tijd had ze haar rode gala jurk in huis. Echter
werd later een thema aan het gala verbonden te weten;
Black en White. Als enige stond Jiske te shinen in haar
mooie rode jurk. De hele klas kwam in mooie voertuigen
naar het gala. Met een paar meiden waaronder haar vriendin (waar ze nog steeds mee omgaat) Angela kwam Jiske
aan in een mooie limousine. Uiterlijke verzorging was
toen en is nog steeds erg belangrijk voor haar. Ze heeft
altijd nagels gebeten, momenteel heeft ze acrylnagels,
wat er voor haar werk ook verzorgd uitziet.

Jiske is dan wel een Friese naam, maar Jiske Kelderman
is 19 jaar geleden gewoon geboren in Deventer en
opgegroeid in Terwolde.
Haar opa en oma Aalpoel hebben ook vele jaren in
Terwolde gewoond, eerst aan de Rozendaalseweg, vervolgens aan de Twelloseweg en als laatste aan de Kuiperstraat. Haar opa en oma Kelderman hebben altijd aan de
Twelloseweg gewoond, haar oma is later verhuisd naar de
Kerkekamp. Jiske zou in de stad niet gelukkig worden, ze
zou wel in Terwolde of Twello kunnen wonen.

In de basisschool tijd hadden niet veel kinderen een mobiele telefoon. Wie herinnert zich nog chatten via hyves
en spelletjes zoals Dox Hotel, Jiske wel en moet hier
nog erg om lachen, wat is de techniek hiermee toch snel
gegaan de laatste jaren.

Momenteel volgt Jiske de BBL opleiding tot zelfstandig
gastvrouw en aankomend gastronoom. BBL staat voor
Beroeps Begeleidende Leerweg, je gaat 1 dag per week
naar school en de rest van de week werk je bij een erkend
leerbedrijf. Jiske werkt bij The Hangar in Teuge. Op
maandag is haar schooldag, op de andere dagen is de kans
groot dat je deze vriendelijke en sociale dame ontmoet
aan een tafel bij The Hangar.

Op de afsluitende vraag waar Jiske trots op is als ze denkt
over Terwolde, geeft ze als antwoord; Terwolde staat voor
de natuur en is trots op de boeren, Terwolde is het platteland, dat moet zo blijven.

Extra
Trots op juf Liesbeth!
Juf Liesbeth ontving onlangs een heerlijke
slagroomtaart omdat kindcentrum de Bongerd
haar een TOP vrijwilligster vindt. De taart werd
aangeboden door PvdA Groen Links Voorst.
Juf Liesbeth was blij verrast en heeft genoten
van de taart!
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Kids!

Sinterklaasfeest bij kindcentrum de Bongerd!
Op vrijdag 3 december vierden alle kinderen op het
Kindcentrum de verjaardag van Sinterklaas.
De Sint wilde in eerste instantie wel naar de Bongerd komen,
maar na de persconferentie besloot de Sint dat hij thuis ging
werken, net als heel veel papa’s en mama’s. Hij stuurde wel een
paar Pieten naar het kindcentrum. Gelukkig was de Sint online
wel aanwezig en konden de kinderen voor hem zingen en dansen.
De Pieten hadden de schatkamer gelukkig wel gevuld dus was er
een cadeau voor alle kinderen. Het was een geweldig feest voor
iedereen op Kindcentrum de Bongerd!

Plaatje!

Ze staan er op, een aantal van onze Terwoldse Post bezorgers. Top mensen!
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Onderneem ‘t
Local-to-local is voor ons eigenlijk heel normaal en vanzelfsprekend.
Ze verbouwen zelf ook veel voer voor de varkens, hun
tarwe en maïs blijft op de boerderij. Waarom zou het eerst
naar de fabriek moeten en dan weer terug? En zo vertelt Giel, “Onze mest gebruiken ze ook voor onze eigen
grond. Kringlooplandbouw is voor ons al jaren vanzelfsprekend.”
Wat hun liefde voor de boerderij is? De vrijheid, de verantwoordelijk om dit met elkaar als gezin te doen. Alles
zien opgroeien, door de seizoenen heen, in de akkerbouw
als met de varkens. Natuurlijk zijn we trots op de nieuwe
ontwikkelingen, zoals onze zonnepanelen, dat voorziet
ons van meer stroom dan we nodig hebben. Niet te vergeten onze laatste trots, de aardappelautomaat.

Vandaag is het letterlijk ‘met de poten in de klei’ voor
het huis van de Familie Hanekamp voor deze Onderneem ’t. De boerderij heet De Vijfmorgen, een naam
die van oudsher ontleend wordt aan de hoeveelheid
grond die je had. Met een ‘morgen’ werd de hoeveelheid land aangeduid dat je in één morgen met de zeis
kon maaien.

Giel vertelt: “Huisverkoop doen we al generaties lang.
We hadden ook een kraam aan de weg, die door veel fietsers werd bezocht tijdens hun fietstocht. Pruimen, peren
en later kwamen er zakjes met diverse soorten aardappelen bij, dat trok weer andere mensen. Contant geld om
mee te betalen in de kraam was steeds lastiger, dus zijn
we met de tijd meegegaan en besloten een houten huisje
met automaat te bouwen. Lokaal ondernemen is mooi, dus
schakelden we Bouwbedrijf Groters en Installatiebedrijf
Van Werven schakelden in.”

Al vier generaties lang huist de familie hier, Teun Hanenkamp vertelt: “Mijn opa, Jan Dokter, begon hier op 21
februari 1922 en had een melkveebedrijf gecombineerd
met fruitteelt. Dat hoorde echt bij die tijd.”

In de automaat kun je verschillende soorten aardappels
kopen; maar ook uien, eieren en walnoten al naar gelang
het seizoen en je kunt heel handig met de pin betalen.

Teun Hanekamp nam het bedrijf, dat aankomend voorjaar 100 jaar bestaat, over van zijn vader rond 2000, in
1984 begon hij al in de maatschap met zijn vader. In 2010
kwam met Giel de 4e generatie in het bedrijf. ‘We hebben
altijd met twee man op de boerderij gewerkt’. Giel ging
na het MBO in Twello naar de agrarische hogeschool in
Dronten, waar hij één dag naar school ging en de rest
meedraaide op de boerderij. Het is nooit een kwestie van
moeten geweest zegt hij er nog even bij, al van jongs af
aan wist ik dat dit is wat ik wilde.

Met een zak Roseval onder de arm stap ik later weer in de
auto. Deze zijn perfect voor in de oven met rozemarijn en
grof zeezout, heerlijk met de feestdagen!

Inmiddels zitten we met Teun en Giel aan de koffie in
de kantine. Op de achtergrond het geluid van zogende
biggen. Want door de generaties heen is de boerderij van
melkvee naar varkens overgegaan. In de jaren ‘70 is er
gekozen voor akkerbouw en fruitteelt in combinatie met
varkenshouderij. In die tijd kozen veel andere boeren voor
melkveehouderij door een ligboxenstal te bouwen.
De aardappelen, maar ook fruit en groenten leverden we
aan de Veiling in Twello, toen die nog bestond. Groenteboeren wisten ons ook vaak rechtstreeks te vinden, dat
leeft nog steeds. Al onze aardappelen verkopen we rechtstreeks aan de lokale groenteboer en hier aan huis kan
natuurlijk ook nog steeds gekocht worden.

Ondernemer in Terwolde? Vertel je graag wat over jouw bedrijf? Stuur een mailtje en we hangen aan
de telefoon voor een artikel hier op deze plek in de Terwoldse Post!
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Home Sweet Home
opa en oma hier in de jaren ’20 - ’30 en ´40 woonden.
Overgrootvader was koster en oma had een betrekking bij
de pastorie. Anne en Pascal waren op slag verliefd op de
schoolwoning: de rest is geschiedenis.
Pascals zus zocht het verderop: zij woont in Portugal. Pascal vatte het plan op naar haar toe te fietsen. Anne was ook
enthousiast over het plan: “Superleuk plan, maar ik ga niet
meefietsen”. Pascal oriënteerde zich een slag in de rondte
samen met Anne, kocht met kerst een fiets en alle toebehoren, trainde een paar maanden en vertrok in augustus naar
zuslief. Anne reed in de bezemwagen de eerste week achter
hem aan.
Pascal ervaarde een enorm gevoel van vrijheid onderweg;
elke dag een nieuw avontuur. Hij werd blij verrast door
aardige mensen onderweg die onder de indruk waren van
zijn tocht. In Portugal aangekomen werd hij tegemoet gereden door zijn ouders: dat was een figuurlijk warm thuiskomen na 3200 km fietsen en kamperen.

Next generation in Terwolde
Ik ben op bezoek aan de Kosterij bij Pascal en Anne. In
huis verraden de gezellig groene linoleumvloer met dito
appeltjes dat het huis van Pascal en Anne een schoollokaal is geweest, voordat de naastgelegen nieuwe school
af was.

Weer terug op ‘t nest in Terwolde kan Pascal zeker weer
aarden doordat hij en Anne de plek waar ze wonen als
heerlijk rustig en relaxed ervaren. Warme mensen om je
heen, genoeg voorzieningen in het dorp en als je meer
levendigheid wil, is Deventer dichtbij.

Op het moment dat het ‘lokaal’ als woning werd verkocht
waren zij net op zoek naar een woning. Terwolde was niet
specifiek in beeld, maar wel bekend bij Pascal omdat zijn

Oproepje

Extra

We willen dit heel graag voortzetten, ook in 2022. Daarvoor hebben we vrienden nodig; om kostendekkend de
Terwoldse Post te kunnen blijven maken en dat gevoel
van genieten te blijven bezorgen! Voor € 50,00 ben je
vriend. Daarvoor krijg je een bewaarmap om alle edities
in te kunnen bewaren.

Als je zin hebt, maak je ook nog een leuke selfie bij de
boom? Zo maken we een leuke ‘Kerst-Selfie-Slinger’ op
onze facebookpagina. Stuur je selfie met een pb’tje via de
Facebook Dorpscontactpersoon Terwolde.

Ook dit jaar komt er op het veld midden in het dorp
weer een mooie kerstboom te staan: een boom voor
ons allemaal. Zo zijn we met de feestdagen toch een
beetje extra met elkaar verbonden. Iedereen mag er
een kersthanger of kerstwens in hangen.
Doe dus lekker mee, hang iets moois in de boom!

Laten we vrienden worden...
“De Terwoldse Post is iedere keer weer genieten, zo
leuk om die verschillende verhalen te lezen.”
Als redactie krijgen we deze reactie zo vaak, we zijn
er dankbaar voor dat we dit met elkaar voor jullie als
lezer kunnen doen!

Wordt je ook vriend?
Stuur een mail naar met ‘Vriend’ naar dorpscontactpersoonterwolde@gmail.com dan sturen we je de verdere
informatie toe.
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Nieuws!

“In het begin wist ik niet waar ik aan begon maar dat ik
het moest doen was bijna vanzelfsprekend. Ik heb veel
geleerd, dat neem ik nu nog steeds mee in mijn persoonlijke leven” De verantwoordelijkheid dragen van een
‘volwassen’ vereniging hebben Rinske en Mirjan nooit
als last gevoeld. “Onze vereniging is laagdrempelig en
gelukkig kunnen we altijd feedback vragen aan de PJG,
de overkoepelende vereniging Plattelands Jongeren
Gelderland waar Jong Gelre onderdeel van is.”
Ook voor Jong Gelre is het zoeken hoe ze leden aan zich
kunnen binden. De tijd werkt niet mee door de pandemie
en de jongeren hebben al zoveel andere dingen.
“De gemiddelde leeftijd van ons bestuur is rond de 30.
En wij weten eigenlijk niet meer zo goed waar de interesse van de doelgroep ligt.” Rinske vertelt dat de afstand
daardoor groter is geworden. Enthousiast zijn ze zeker
nog steeds maar oplossingen zoeken is daar die afstand
best moeilijk.

Het verenigingsleven, een onmisbaar onderdeel van
ons leven en zo ook in ons dorp. In Nieuws! duiken we
in ons veelzijdige verenigingsleven en laten je als lezer
kennis maken met de vele aspecten hiervan.
Twee meiden, allebei inmiddels moeder, zichzelf lachend
de ‘oude garde’ noemend. Deze keer vertellen Mirjan
Beekman en Rinske Keizer over verantwoordelijkheden,
vriendschap en jongeren in het verenigingsleven. We zijn
op bezoek bij Jong Gelre, dé jongerenvereniging van
Terwolde.

Evenementen waar men Jong Gelre veelal van kent zijn
de afgelopen 2 jaar helaas niet doorgegaan zoals de
maiscross en trekkertrek. Trots zijn ze er wel op. Ook de
toneelafdeling is een bekende voor het dorp. Wanneer
het weer kan en mag zullen ze zeker weer leuke activiteiten met elkaar gaan doen zoals karten, een bbq, leuke
excursies en wie weet wel weer een weekendkamp met
z’n allen.

Jong Gelre: een jongerenvereniging die vooral bestaat uit
plattelands jongeren. Met deze zin maak je met ze kennis
op hun site. Meteen een mooie openingsvraag. Wat zijn
plattelandsjongeren, zijn dit boeren?

Wat betekent Jong Gelre voor Rinske en Mirjan? Ze zijn
een vereniging met veel diverse persoonlijkheden maar
zijn echt een grote hechte familie. Het is geen verplichte
vriendschap maar echt. “Natuurlijk is de gezelligheid
belangrijk, maar vooral de wetenschap en het vertrouwen
dat het een groep mensen is waar je ten aller tijden op
terug kan vallen. Niet alleen nu maar ook in de toekomst”

“Zeker niet” zeggen beiden. “Ik kom van de boerderij en
heb toevallig verkering gekregen met een boerenzoon.”
Mirjan zou het schoolvoorbeeld kunnen zijn van wat in
vele ogen de definitie is van een plattelandsjongere. Rinske woonde dan wel op het platteland, maar komt niet van
een boerderij. Dit geeft meteen de diversiteit aan van de
leden van Jong Gelre.

Meer informatie over Jong Gelre kun je vinden op
www.jonggelretn.nl.

“Toen ik Jong Gelre voor de eerste keer leerde kennen
dacht ik dat het een gesloten club was waar je als ‘nietboer’ moeilijk tussen kwam. Rinske kan haar kennismaking met de vereniging nog goed herinneren. “We zijn
juist een club waar het niet uitmaakt wat je doet, wat je
kunt of uit wat voor nest je komt. En dat voel je meteen
als je binnen stapt”
Verantwoordelijkheidsgevoel hebben de dames van
het bestuur zeker. Mirjan kwam via haar vriend Ton in
contact met Jong Gelre en toen ruim 10 jaar geleden de
vereniging kopje onder dreigde te gaan voelde zij, samen
met een aantal anderen, de verantwoordelijkheid naar de
plattelands jongeren dat dit niet mocht gebeuren.
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Vrogger
er bijvoorbeeld in het voorjaar bloemetjes rondgebracht
voor de oude mensen.
In haar jeugd woonden er veel kinderen bij haar in de
buurt. Samen met deze kinderen versierden ze rond Pasen
een Palmpasen stok, een zwaan van brood op een stok.
Met deze versierde stok liepen alle kinderen door de
straat. Ook werd er veel getold op de Twelloseweg, de
tollen werden gekocht bij de Lelie. Het was destijds niet
zo druk op straat, vandaar dat je fijn kon spelen op straat.
Na de mooie tijd op de lagere school is Rikie naar de
huishoudschool in Deventer gegaan. Na haar schooltijd
heeft ze ongeveer 10 jaar bij familie Boveree (van de
garage) in de huishouding gewerkt. Daarna is ze gezinsverzorgster geworden.
Nog voordat we Rikie Koers Lubberts hadden gevraagd of ze mee wou werken aan een verhaal voor de
rubriek Vrogger, had Rikie gedroomd dat ze geïnterviewd werd voor de Terwoldse Post. Wat tijdens deze
droom naar voren kwam was dat ze alle hoeken van
Terwolde wel kent. Hoe toevallig is het dan ook dat we
bij haar kwamen met deze vraag.

Rikie heeft een mooie jeugd gehad. Maar ook nu kan ze
nog enorm genieten van alles om haar heen, ze heeft een
fijne buurt aan de Twelloseweg, we helpen elkaar waar
nodig. Buurtkinderen zwaaien altijd, noemen haar mevrouw de buurvrouw, in de supermarkt wordt er naar haar
geschreeuwd “hee buurvrouw”, fijn dat het contact in de
buurt zo goed is.

Rikie is geboren aan Twelloseweg 55, op boerderij de
Neppelink (Hepperen). Deze boerderij is lange tijd in het
bezit van de familie Lubberts geweest. 31 Jaar geleden is
ze samen met haar man Albert verhuisd naar Twelloseweg 56. Haar zoon Peter en haar schoondochter Jolanda
wonen ook in Terwolde. Erg trots is ze op haar twee
kleinkinderen Roy en Kim.

Toen Terwolde 1050 jaar bestond werd er een schoolreünie georganiseerd, wat was het fijn om veel klasgenoten
van vroeger weer te ontmoeten.
Met de handen werken is wat Rikie nog steeds graag doet
zoals handwerken en haken. Als je bij haar op bezoek
gaat is de kans groot dat ze hiermee bezig is. Ze is een
bezig bijtje en heeft het fijn in Terwolde.

Met de handen werken dat is wat ze het liefste doet.
Op 10 jarige leeftijd zat Rikie bij een naaiclubje, kleine
zaken zoals een knoop aanzetten werden daar geleerd.
In het zwembad welke gevestigd was in de IJssel heeft
ze leren zwemmen, je kreeg een echt diploma. Meester
Wolters had er destijds voor gezorgd dat het zwembad er
kwam en dat kinderen konden leren zwemmen. Ook had
meester Wolters de mondorgelclub opgericht, hier ging
Rikie graag naar toe. Vereerd was ze toen meester Wolters in 1949 een persoonlijk versje in haar poëziealbum
heeft geschreven.
Haar moeder was voor haar tijd erg modern, Rikie mocht
overal bij, ook heeft ze bij de drumband gezeten en bij
de Vrije Vogels van de kerk. Met de Vrije Vogels werd
ieder jaar gekampeerd bij familie Roskam aan de Vollehandsweg, slapen in het stro. Eerst een speurtocht en
daarna met z’n allen bij het kampvuur. Ieder jaar maakte
mevrouw Roskam stamppot andijvie, iets wat Rikie niet
lekker vond. Bij Jan Kommer was er een demonstratie
van een nieuw kooktoestel, de moeder van Rikie vond dit
een gouden uitkomst en heeft deze de dag erna dan ook
gekocht. Bij de firma Kruitbosch aan de Dorpsstraat werd
een wasmachine gehuurd voor een gulden.
Naast dat haar moeder modern was, vond ze het ook belangrijk om haar kinderen sociaal op te voeden. Zo werd
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Uit de natuur

Waar oe waar oe, witte wieven (naar Herman Finkers)
De dagen worden al snel korter en dus reed ik in het
donker op weg naar Terwolde. Terwijl ik terugschakelde
om de scherpe bochten te nemen, schrok ik me wezenloos toen uit het niets een witte schim in mijn koplampen
opdook en rakelings over de voorruit weer het donker in
vloog.

wegbermen worden als jachtterrein benut. Ze zijn over
het algemeen plaatstrouw en gevoelig voor winters met
langdurige vorst en sneeuw.
Het meest kenmerkend is de hartvormige bruinachtig
witte gezichtssluier en de geelbruine en gespikkelde
onderzijde. Het is deze onderzijde die zo oplicht in de
koplampen van je auto.

Met een verhoogde hartslag vervolgde ik mijn weg me
afvragend welk spook me daar zojuist zo aan het schrikken had gemaakt (en omgekeerd waarschijnlijk ook….).
Navraag bij mijn buurman Cor, leerde me dat ik waarschijnlijk een kerkuil had gezien.

Dus mocht je in het donker op pad zijn, en deze schim
treffen: Het is geen wit wief (die nevelspoken op de
heide) en ook geen te vroege kerstengel, maar een echte
Terwoldse kerkuil.

De kerkuil is een bewoner van (half)open landschappen, bij ons veelal het boerenland. Hij vestigt zich graag
in gebouwen zoals schuren of kerktorens. Zo is er een
bewoond nest in een schuur aan de Molenweg in Terwolde. Daar heeft de ‘Terwoldse kerkuil’ een rustig, donker
schuilhoekje gevonden als roestplaats (vogel slaapplaats)
voor overdag en als nestplaats.
Kerkuilen worden als het donker is actief om in het open
veld te jagen op vooral veldmuizen. Het liefst daar waar
gras- en bouwland worden afgewisseld met kruidenrijke
akkerranden, houtwallen, heggen of bosjes. Ook ruig
begroeide grasland gebieden, braakliggende akkers en

Colofon
Aan deze Terwoldse Post 11-2021
werkten mee:
Eindredactie: Tiara Dijkhof
Kernredactie: Janet Hietbrink,
Connie van Mourik en
Annemarie Jager
Opmaak en productie:
Roman Reehuis en Stichting
360graden Mens. Mede mogelijk
gemaakt door Gemeente Voorst
Met dank aan:
Jiske, Elze, de Bongerd, fam. Hanekamp, Pascal, Mirjan, Rinske en
Rikie

Abonneren

Meedoen

Verspreiding
De Terwoldse Post wordt bij abonnees thuis in de brievenbus bezorgd.

Wil je meedoen aan het mogelijk
maken van de Terwoldse Post?

Wil je de Terwoldse Post in je
brievenbus ontvangen?
Dat kan! Abonneer je dan gratis,
stuur een mail naar:
dorpscontactpersoonterwolde@
gmail.com

Volg ons ook op Facebook en Insta:

terwoldsepost
terwoldsepost
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Als redacteur, gastredacteur, vrijwilliger bezorgen, of denktank?
Laat van je horen!
Contact
dorpscontactpersoonterwolde@
gmail.com
Donaties
De Terwoldse Post kan voortbestaan
met behulp van donaties. Wil je een
donatie doen? Mail dan even naar:
dorpscontactpersoonterwolde@
gmail.com

