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In Trots! Floor en Julian over het
bijzondere van hun vriendschap.

Op de schapenboerderij helpen de
honden ook mee, in Onderneem’t.

7
Ger vertelt in Vrogger over mooie
herinneringen in Terwolde en Welsum.

Welkom

Laten we deze Terwoldse Post beginnen om je nog van harte een gelukkig
en gezond 2022 te wensen!
Wij kijken met trots terug op 2021 waar we de start met de Terwoldse Post
hebben gemaakt en al vele mooie verhalen hebben kunnen delen. De mooie
reacties die we mochten ontvangen, daar doen we het voor! Met deze 12e
editie vonden we het ook tijd voor een evaluatie, laat je jouw stem horen?
Op 1 januari gingen veel mensen aan de wandel en dat leverde een mooi
Plaatje op. Xheneti maakte een mooie tekening voor Kids!, Ger neemt je mee
op avontuur in Vrogger. Over een mooie vriendschap lees je in Trots! en in
Nieuws lees je over passie en toewijding. In Onderneem’t zijn we op bezoek
bij de schapenboerderij en in Home Sweet Home lees je over het thuisgevoel
in Terwolde. Hekkensluiter is Uit de natuur met een bijzonder tafereel in de
wetering.
We wensen je wederom veel leesplezier!

Wil je iets met ons delen?
Jouw verhaal in de Terwoldse
Post? Laat het weten. Stuur een mail
naar: dorpscontactpersoonterwolde@
gmail.com
Verspreiding
De Terwoldse Post valt gratis bij
liefhebbers in de bus. Vind je ‘m
leuk? Geef je dan op voor een gratis
abonnement, of neem ‘m mee bij
een afhaalpunt in het dorp.

Namens de redactie,

Dorpscontactpersoon Terwolde
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Trots! Young at heart

scholen. Zo speelt Floor hockey in Twello en zit ze in
4 Havo op Het Vlier in Deventer en helpt Julian in de
varkenshouderij van zijn ouders en zit in 4 Mavo van het
Veluws College in Twello.
Wel hebben ze altijd bij elkaar in de klas gezeten op de
basisschool De Bongerd. Ze koesteren warme herinneringen aan die tijd. Het goochelen op vrijdagmiddag was
erg leuk, net als het voetballen in de pauze en eindeloos
jachtseizoen (verstoppertje) spelen en in de zomer zwemmen bij de groene brug in het Toevoerkanaal.
De band die ze als vriendengroep, maar ook als inwoners
met elkaar hebben in Terwolde, ervaren ze als iets bijzonders en iets waar je trots op kunt zijn. Je voelt je veiliger
in een compact dorp als Terwolde en het is rustiger dan in
een stad zoals Deventer. En voor de grootte van het dorp
is er genoeg te doen en wat je niet in Terwolde vindt, dat
is er dichtbij.

Hoe bijzonder is het, als je al je hele leven bent met
elkaar bent bevriend in Terwolde? Floor van der
Horst en Julian Eekhuis zijn beide 15 en kennen
elkaar al vanaf hun geboorte omdat hun moeders
bevriend zijn. Ze wonen hun hele leven in Terwolde.
Floor (op 6 maanden in de Worp na) aan de Kolkweg
en Julian aan de Rozendaalseweg.

Ze denken ook beide dat ze over 10 jaar in of in de buurt
van Terwolde zullen blijven wonen. Julian zou dan graag
varkensboer zijn en het bedrijf van zijn ouders hebben
overgenomen. Floor denkt dan iets met kinderen of in de
zorg te gaan doen, maar weet dat nog niet precies. “Eerst
maar eens volgend jaar goed over zijn naar 5 Havo”. Julian gaat voor zijn Mavo-diploma komend jaar. Ze hopen
dat hun vriendengroep volgend jaar en de jaren daarna in
tact blijft en niet door vervolgopleidingen uit elkaar valt.

Op dit moment zien ze elkaar voornamelijk af en toe in
de keet vlakbij de Rozendaalseweg samen met de anderen
uit hun vriendengroep. Vriendschap betekent voor hen
beide dat je altijd van elkaar op aan kunt en elkaar helpt
als dat nodig is.

Als Julian en Floor het voor het zeggen zouden hebben
het komende jaar, dan zouden ze ervoor zorgen dat er een
groot dorpsfeest met kermis komt in 2022. Dat lijkt mij
een perfecte wens voor Terwolde voor 2022!

Het is Terwolde dat ze bindt, want ze delen verder geen
gemeenschappelijke hobby’s en gaan naar verschillende

Home Sweet Home

Inge heeft al een groot deel van haar leven in Terwolde
gewoond. De boerderij van de familie van der Horst staat
aan de Quabbenburgerweg en als ze aan haar jeugd terugdenkt is het juist de boerderij die centraal staat. “Het voelt
nu alsof het altijd zomervakantie was.” Yorick’s wieg stond
in Huizen en hij was meer gericht op de Randstad.
Tijdens de studie gingen Yorick en Inge samenwonen in
Groningen en kochten daar uiteindelijk ook een eigen
huisje. De nieuwe baan van Inge in het Isala ziekenhuis in
Zwolle bracht hen weer terug op het oude nest van Inge.
De vakantiewoning was een mooie tijdelijke plek om te
kijken waar ze zich wilden gaan wortelen. De nieuwe baan
van Yorick, in Teuge bij het centrum voor niet aangeboren
hersenletsel, gaf de doorslag om in de buurt te blijven.
“We kwamen in de weekenden tijdens onze studietijd vaak
naar Terwolde. Dat voelde ook voor mij na een tijdje als
thuiskomen.” Yorick wende snel aan de ruimte en de rust
en ging van het platteland houden. Voor Inge is het wennen
aan de ‘nieuwe’ woonplaats makkelijk: omdat ze al bekend
is met de mensen en de omgeving, voelt het meteen weer
vertrouwd. Yorick merkte tot zijn plezier dat mensen elkaar
groeten en hij kan niet wachten om een eigen groentetuin
te hebben. “Terwolde is ons nieuwe thuis en samen met
ons dochtertje Sara hopen we op een mooie toekomst hier.”

Huizen en Terwolde liggen niet direct bij elkaar ‘om
de hoek’. Ondanks de 80 kilometer afstand kwamen
Yorick en Inge Westland elkaar tegen als vrijwilliger
tijdens een vakantie voor mensen met een beperking.
Sigrid, degene die hen per toeval bij elkaar bracht, was
getuige bij hun huwelijk. Nu wonen Yorick en Inge
sinds 1 december op het Tuindorp 3.
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Oproepje
De Terwoldse Post, die maken we samen!
Het doel van de Terwoldse Post is verbinden en we hopen
dan ook dat je met veel plezier de Terwoldse Post leest.
Zonder jouw verhaal, zou de Terwoldse Post niet zijn
zoals die is.
In je handen heb je de 12e editie alweer. Als redactie
vinden we het tijd voor een evaluatie. Doe je ook mee?
Want jouw stem is belangrijk.
Daarom hebben we een enquête opgesteld die heel
gemakkelijk online in te vullen is. Graag horen we jouw
stem zodat we onze verhalen verder kunnen blijven verbeteren.
Doe je mee? Vul dan deze korte online vragenlijst in om
ons te laten weten wat jij van de Terwoldse Post vindt.
Dit kan als je wenst anoniem.

Scan hier de QR code
en je komt bij de online
enquete.

Scan de QR code of gebruik deze link:
www.bit.ly/3tc62mv
Namens de redactie alvast hartelijk dank!

Plaatje!

Deze keer een Plaatje van Jannie Broekert. Een goed begin van het nieuwe jaar, heerlijk
wandelen op 1 januari aan de Broekhuizerstraat / Zeedijk.
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Kids!


Deze
prachtige tekening werd gemaakt door
Xheneti Huisman. In kleur is deze natuurlijk
nog veel mooier!
Xheneti is 7 jaar en zit in groep 4. Ze is gek op
dieren, heeft zelf 3 katten en kippen en wil later in
de dierentuin gaan werken.

Ons Helpt Ons
GEVRAAGD

In de rubriek Ons Helpt Ons kun je jouw vraag of aanbod
plaatsen. Het kan van alles zijn: iets praktisch, maar ook
iets doen of hulp vragen. Met gesloten beurs: we helpen
elkaar, dat is het idee!
Heb jij vraag of aanbod? Mail ons op:
dorpscontactpersoonterwolde@gmail.com

Tijd voor warme sokken!
Breipatroon om sokken te breien. Liefst met ingebreide
hak. Fijn als het patroon gemaild kan worden.
Dat mag naar dorpscontactpersoonterwolde@gmail.com
Wie helpt?
GEVRAAGD
Wat extra’s voor de vogels
Vormpjes om vetbollen voor de vogels in te kunnen maken
met zaad en vet. Liefst plastic vormen zoals (schone) lege
bakjes van Mona-toetjes bijvoorbeeld.
Reacties mogen naar:
dorpscontacptersoonterwolde@gmail.com
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Onderneem ‘t
Maar wij vinden het vooral belangrijk om een goed en
gezond raszuiver schaap te fokken. Daar ligt echt onze
passie, we kijken niet naar de schoonheid en uiterlijke
kenmerken, maar vooral naar een goed ras vanuit praktische invalshoeken.” Dat geldt trouwens niet alleen voor
de schapen, ze fokken ook cavia’s, kippen en kuifeenden.
“Vooral in de zomer vinden we het leuk om niet alleen
met de dieren bezig te zijn, maar ook mensen echt te
ontmoeten. In de zomer komen er regelmatig mensen op
de boerderij voor de kleindieren. Maar ook actief zijn
binnen de brancheverenigingen zorgt ervoor dat we veel
gepassioneerde collega’s ontmoeten. Je zou kunnen zeggen dat het concurrenten zijn, maar we zijn eerder elkaars
vrienden. Omdat we zo’n gespecialiseerd bedrijf zijn
krijgen we vaak aanvragen voor de schapen al een jaar in
het vooruit. We kennen dan ook op heel veel plekken in
binnen en buitenland onze afnemers en genieten ervan om
ook daar op bezoek te gaan.

Zodra ik het erf oprijd van boerderij de Doevendans
wordt ik warm onthaald en staat de haard net aan met
een lekker warm knapperend vuurtje. Ik schuif aan bij
Hermien en Ab Teunissen. Het duurt niet lang voordat ze van wal steken over hun boerenbedrijf waar de
passie voor natuur en dieren centraal staat.

We zijn dan wel een klein boerenbedrijf, maar toen we
gingen trouwen hebben we heel bewust gekozen voor het
boerenbedrijf; om boer onder de boeren te zijn. Meebewegen met de seizoenen, de dieren, daar houden we van.

Ab: “Ik ben hier geboren in 1960. Mijn vader kocht de
boerderij in 1959, met varkens en koeien. Mijn liefde voor
de boerderij en de dieren zat er altijd al in, ik was het liefst
buiten aan het helpen. Het was dan ook vanzelfsprekend
om op een dag het bedrijf over te nemen. Hermien komt
van de boerderij in Welsum en vanaf het moment dat we
elkaar leerden kennen hielp ze ook hier graag mee met de
dieren. Haar wens was wel dat er een paard en honden bij
zouden komen.”

Niet te vergeten onze liefde en passie om het cultuurlandschap in stand te houden. Naast de 500 meter meidoornhagen beheren we zo’n 150 knotwilgen, dat is echt een
familie aangelegenheid geworden. Wij zijn het liefste
buiten bezig en voelen ons dan ook bevoorrecht dat we zo
leven met ons boerenbedrijf.”

Heden ten dage zijn de honden een belangrijk onderdeel
van hun bedrijf. De twee bordercollies zijn harde werkers
met de kudde schapen. “Het maakt ons werk een stuk
makkelijker”, vertelt Hermien. “De honden zijn mijn pakkie aan, ik train ze en werk het meeste met ze bij de kudde. Als er kijkers komen voor de schapen, zorg ik samen
met de hond dat de dieren op tijd op de juiste plek zijn.”
Ab vult meteen aan: “We zijn een mooi team samen,
sommige stellen kunnen beter niet ook nog met elkaar
samenwerken, maar wij vullen elkaar heel goed aan. Hermien heeft engelengeduld met de dieren en kan met alle
zorg een zwak lam toch stevig op de poten krijgen.
En ik ben meer van de organisatorische kant, data verzamelen en ordenen. Maar ook samen zijn we actief bij
diverse brancheorganisaties.”
De Doevendans is een professioneel fokbedrijf voor het
Swifter schaap, ze fokken moederschapen en rammen.
Afnemers zijn schapenfokkers van schapen voor het vlees.
“Het Swifter schaap is echt een economisch ras.

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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Nieuws!

in het bestuur, haalde haar LOTUS (Landelijke Opleiding
Tot het Uitbeelden van Slachtoffers) en in 1988 werd ze
kaderinstructeur. Voor de EHBO vereniging een luxe, een
eigen kaderinstructeur. “Wij hebben gelukkig meerdere
leden die LOTUS zijn. Dit is zo belangrijk voor onze
oefenavonden.”
De vereniging zit met smart te wachten op het moment
dat er weer een nieuwe cursus gestart kan worden. Door
de corona hebben ze dit een aantal keren moeten uitstellen.
Een mooi stukje in de ‘Verbandtrommel’, het verenigingsblad, geeft weer hoe belangrijk eerste hulp verlening door mensen dichtbij is.
“Ik heb me nooit kunnen realiseren hoe belangrijk,
waardevol en levensreddend de hulp van medemensen
is. Dankzij het snelle handelen is een mensenleven gered
en wonen we met nog meer dankbaarheid en plezier in
Terwolde.”

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.
Een vereniging: een plek waar je je hobby kunt beoefenen maar ook waar het sociale aspect een belangrijke rol
speelt. Welke rol speelt het verenigingsleven in iemands
leven?
Een simpele vraag. Maar wat als we het omdraaien: hoe
belangrijk kan in iemands leven het bestaan van het verenigingsleven in Terwolde zijn?

Sinds een aantal jaren geeft de vereniging een paar
gastlessen per jaar aan groep 8 van de basisschool. Een
mooie samenwerking tussen het verenigingsleven en de
school. Op deze manier maken de kinderen kennis met
hoe belangrijk eerste hulp is én met de vereniging. Ook
hier is het belang van reanimatie onderdeel van de lessen.

We zijn bij Gerrie Panhuis, lid en kaderinstructeur bij
EHBO vereniging Terwolde-Nijbroek. Deze twee ‘rollen’
lopen behoorlijk door elkaar. Voor haar is de vereniging
onderdeel van haar leven. Ook letterlijk wanneer het om
leven en dood gaat.

Gerrie en haar man Henk zijn hét bewijs dat het verenigingsleven een belangrijke rol speelt in hun maar ook
daardoor in andermans leven. Al meer dan 50 jaar zetten
ze zich in voor de vereniging en de inwoners van Terwolde.

“Eerste Hulp Bij Ongelukken is zo belangrijk, wij zijn
vaak de eerste die er zijn. Wij doen de eerste beoordeling.” Voorbeelden genoeg: inschatten of een snee gehecht moet worden, iemand geruststellen en een ‘pleister
voor de wond’ geven. Maar het allerbelangrijkste vind
Gerrie de reanimatie. Hieraan wordt dan ook, naast de
reguliere hulpverlening zoals stabiele zijligging en wond
verbinden, veel aandacht gegeven tijdens de lessen op de
oefenavond van de EHBO.

Op de vraag waar nou de meeste liefde in zit geeft niet
Gerrie het antwoord maar, een trotse, Henk: “Gerrie is altijd met haar omgeving bezig, met Terwolde. Dat is haar
drijfveer. De liefde voor de medemens én Terwolde.”
Wil je ook eerste hulp kunnen verlenen? Hou dan de site
van de vereniging in de gaten of stel je vraag via de mail.
www.ehbo-terwolde-nijbroek.nl of ehbo-terwolde-nijbroek@hotmail.com

Wanneer je je diploma EHBO hebt gehaald moet je door
herhalingslessen te volgen competent blijven om je diploma te behouden. Naast je standaard diploma kun je ook
nog aantekeningen krijgen voor extra hulpverlening zoals
kinder-EHBO.
Als kind wilde Gerrie altijd graag verpleegster worden
maar ze was na de ULO te jong om naar de opleiding
te gaan. Dus ging ze werken. In 1968 begon ze aan de
cursus EHBO bij de vereniging. Een jaar later behaalde
ze haar diploma. Samen met Henk (nu haar man toen een
medecursist) haalden ze een patatje bij Jacco om het te
vieren.
De vereniging is vanaf dat moment onderdeel geworden
van haar leven en zij onderdeel van de vereniging. Ze zat
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Vrogger
op de fiets naar toe. Als het in de winter te koud was om
buiten te trainen werd er getraind bij Intermontage.
Gradus Leurink had goals op de muur getekend zodat er
ook binnen getraind kon worden.
Ger ging naar de Peuterspeelzaal in Terwolde, eerst bij
de Café de Klok, maar ook bij Pniël op de Wiek en in een
gebouwtje naast wat nu het trainingsveld is, dit gebouwtje
staat er inmiddels niet meer. Vervolgens naar de kleuterschool, dit was in een wit gebouwtje waar je via een pad
vanaf de Molenweg kon komen en zat achter de Lelie.
De foto was zijn klassenfoto, wie het waren kon Ger bij
nagenoeg iedereen nog benoemen.
De lagere school heeft hij in Welsum gevolgd. Net als
in Terwolde, kwam er in Welsum ook de schooltandarts,
deze kwam met een bus waar de kinderen 1 voor 1 naar
binnen moesten. Een keer zag Ger de bus van de tandarts
op de dijk rijden, hij is toen met zijn fiets rechtsomkeert
gegaan, weer terug naar huis, want naar de tandarts dat
wou hij niet.

De grens tussen Terwolde en Welsum loopt langs de
boomgaard bij de Ossenkolkweg, naast de familie
Elders-Willemsen. Ger van Voorst woont op de grens
aan de Ossenkolkweg 7, op een prachtige plek waar
hij zijn hele jeugd heeft doorgebracht.
Voor het trouwen heeft hij met Dinie twee jaar in
Apeldoorn gewoond, daarna weer terug naar Terwolde,
naar de Ossenkolkweg, de boel is toen verbouwd. Zijn
ouders gingen naar de rechterkant van het huis en Ger en
Dinie gingen aan de linkerkant wonen. De geschiedenis
herhaalt zich een beetje, want momenteel is hun zoon
Mitchell de rechterkant aan het verbouwen en gaat hier
met Loraine Witteveen samenwonen.

Zijn eerste biertje heeft Ger gedronken tijdens een zeskamp van Jong Gelre. Ook nu houdt Ger nog steeds van
gezelligheid, bij de kermis, bij de voetbal, met vrienden
en familie. Ger is een gezelligheidsmens, je bent altijd
welkom bij hem.

Trots is Ger op de foto waar hij met zijn vader en opa en
oma Beumer op staat.
Terwolde - Welsum, Welsum – Terwolde, het maakt Ger
niet zoveel uit, mooie herinneringen heeft hij zowel in
Terwolde als in Welsum gemaakt. Rond zijn 7e jaar is
Ger bij de voetbal in Terwolde gegaan. Hij kon zijn hele
team nagenoeg nog opnoemen zo had je Richard Pannekoek en Arjan Mulder, beiden waren keeper. Verder zaten
er in zijn team o.a. Hans Nieuwenhuis, Bastiaan Lubberts, Harry Kelderman, Johan Hogeboom, Reine Hak,
Arjan Pannekoek, Gerrit Gort en Albert Uenk.
Zo wist hij zich nog te herinneren dat zijn vader vaak
reed naar de uitwedstrijden in een mooie Kever, zo ook
een keer in de zomer, maar de kachel van de auto was
stuk, bloedheet was het dus in de auto. Een verhaal welke
Johan Hogeboom tot de dag van vandaag nog altijd weet.
Ook rookte zijn vader altijd sigaren in de auto, ook tijdens ritjes naar de voetbalwedstrijden.
De sportkantine bij SV Terwolde was ook tijdens de
trainingen open, je kreeg dan ranja met chips. Gerda en
Rinus Jacobs en de heer Gerritsen (de vader van Helma
Zeissink) draaiden veel kantinediensten. Ook in die tijd
ging je ieder jaar met weekendkamp van de sportvereniging, Ger ging dan ook mee.
In de winter deed zijn team mee met zaalvoetbal-wedstrijden bij de Jachtlust in Twello, het hele team ging hier
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Uit de natuur

Speling van de natuur?
Overigens zag ik tijdens dezelfde wandeling een paar
honderd meter verderop een groep van zo’n 100 Kolganzen zitten, waarin zich één Roodhalsgans bevond. Een
behoorlijke zeldzaamheid, maar bovenal een prachtige
verschijning. Nieuwsgierig? Ik heb zelf een paar tamme Roodhalsganzen en Brandganzen. Mocht u eens bij
Speeltuin de Driehoek komen, dan kunt u ze in het voorbijgaan niet missen.

Vreemde gasten
Er zitten weer veel ganzen om het dorp. De meeste zijn
Grauwe ganzen en Kolganzen. Grauw en vrij onopvallend
van kleur. Er zijn twee soorten ganzen die een opvallende
zwart-wit-tekening hebben. Eén soort kent u ongetwijfeld
en dat is de Canadese gans. Er zit het hele jaar door een
groep in de buurt van het gemaal in de uiterwaard: ze zijn
groot met een zwarte hals en wit aan de kop. In de winter
zijn het er meer en zitten ze ook meer verspreid.
Dan zien we zo af en toe in de winter ook wel groepen of
groepjes Brandganzen, een kleine gans met ook een zwarte nek en veel wit aan de kop.
Waarom deze verhandeling? Ik zag onlangs in de Nijbroekse Wetering bij de Wellerweg een bijzonder tafereel:
een Brandgans met twee jongen, maar geen “brandgans-jongen”. Wat ik vermoedde werd bevestigd door
andere vogelaars:
vermoedelijk een Brandgans die is vreemd gegaan met
een Canadese Gans. Zo heel af en toe komt dat voor.
Resultaat: grote jongen met een wat onbestemde tekening
die braaf achter moeder Brandgans aan zwemmen.

Colofon
Aan deze Terwoldse Post 12e editie
januari werkten mee:
Eindredactie: Tiara Dijkhof
Kernredactie: Janet Hietbrink,
Connie van Mourik en
Annemarie Jager
Uit de natuur: André Karper
Opmaak en productie:
Roman Reehuis en Stichting
360graden Mens. Mede mogelijk
gemaakt door Gemeente Voorst
Met dank aan:
Julian, Floor, Xheneti, Ger, Henk,
Gerrie, Inge, Yorick, Jannie, Hermien
en Ab.

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

