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Dorpsgenoten. Wandelend door de gemeente Voorst of iets over de grens ontmoet Wiel Palmen per-
sonen die volgens hem iets te vertellen hebben. Gerda jacobs maakt de foto. Vandaag een  verhaal 
van johan van Werven: fietsen en de wereldklimaattop

Afgelopen 4 december ben ik 
samen met 29 individuen van-
uit Utrecht vertrokken, op de 
fiets van de Dom naar de Eif-
feltoren.  Parijs, waar de we-
reldklimaattop plaatsvond: 195 
landen  vertegenwoordigd door 
de wereldleiders en een breed 
scala aan onderhandelaars.  De 
hele fietsende groep bestond 
uit mensen die, ieder op zijn/
haar eigen wijze, betrokken 
zijn bij de ontwikkelingen 
rondom het milieu. We werden 
uitgezwaaid door een enthousi-
aste groep thuisblijvers, waar-
van er een vijftigtal op de fiets 
de eerste 40 kilometer met ons 
meefietsten.

Door het samen onderweg zijn 
ontstond al snel een kame-
raadschappelijke warme band 
die zich verdiepte door het 
gemeenschappelijke doel onze 

zorgen rondom milieuproblemen te 
delen. Tijdens de fietstocht waren 
er heel veel positieve ontmoetingen 
met mensen waardoor we extra ge-
roerd en gemotiveerd raakten. Één 
van deze ontmoetingen vond plaats 
in het educatiecentrum ‘Leven in 
de brouwerij in Zuidwest België, 
waar we even op de binnenplaats 
van een oude brouwerij een kijkje 
wilden nemen. Pas twee uur later, 
na een rondleiding door de eeu-
wenoude brouwerij, diepgaande 
gesprekken over het milieu,warme 
thee en het samen zingen van het 
klimaatlied, konden wij onze tocht 
vervolgen.

In St. Gerardsbergen was er een ont-
moeting op het gemeentehuis, met 
een twintigtal natuurvrienden en 
twee wethouders. Deze ontmoeting 
mondde uit in een gemeenschappe-
lijke maaltijd, verzorgd door de bij 
onze groep meereizende vegetarisch 

kokende kok. Het werd een ge-
zellige avond en de volgende 
ochtend was er een escorte door 
twee natuurvrienden. 

Een volgende mooie ontmoe-
ting was in Noord Frankrijk op 
de markt in Saint Quentin, toen 
een oudere vrouw mij vroeg 
waar ik met mijn bepakte fiets 
in december naar toe ging. Na 
mijn antwoord dat ik samen 
met 29 andere fietsers op weg 
was naar Parijs om onze zorg 
over het milieu over te brengen 
aan de wereld kreeg ik de vraag 
of ik ook namens haar de fiets-
tocht wilde voorzetten.

Ook kwam het regelmatig voor 
dat ik naar aanleiding van het 
bord met klimaattekst dat ik 
achterop mijn fiets had in ge-
sprek kwam met voorbijgan-
gers.

Deze ontmoetingen samen met 
de liefdevolle gebaren en de 
verbale aanmoedigingen waren 
hartverwarmend en steunden 
ons in onze missie en maakten 
dat de ontberingen snel verge-
ten waren. 

Vrijdag 11 december fietsten 
wij Parijs binnen en de ont-
moeting met klimaatfietsers uit 
Denemarken Groot-Brittannië 
en Spanje (deze waren vanuit 
Madrid 4 weken onderweg), die 
de laatste kilometers met ons op 
fietsten, was de perfecte afslui-
ting van de fietstocht. Na een 
week met elkaar onderweg en in 
gesprek te zijn geweest arriveer-
den wij als een hechte groep 
klimaatfietsers in Parijs waarbij 
wij samen de harde tegenwind 
en de hellingen op weg naar Pa-
rijs hadden overwonnen.

Johan van Werven, Twello

Bijzondere ontmoetingen  
op de weg van Dom naar Eiffeltoren

Stiltewandeling
OLST.- Wat kan de natuur in dit seizoen 
voor mij persoonlijk betekenen? Met de 
Staatsbosbeheer IJsselnatuurgids en tevens 
Zenleraar zoekt u de stilte in de natuur op. 
Elk seizoen is er op zondagochtend een 
stiltewandeling langs de IJssel in de Duur-
sche Waarden. De “ winter ” stiltewande-
ling vind plaats op zondag 3 januari 2016. 
Er is geen ervaring met mediteren vereist 
om aan deze wandelingen mee te kunnen 
doen. Na afloop is er gelegenheid om na 
te praten onder het genot van een kopje 
koffie/thee in het Informatiecentrum IJssel 
Den Nul, Rijksstraatweg 109, Den Nul. Ga 
mee en ervaar met al uw zintuigen dat u 
leeft. De wandeling start om 9.00 uur op de 
parkeerplaats aan de Fortmonderweg bij 
de steenfabriek in Fortmond en duurt tot 
ongeveer 11.00 uur. De kosten zijn € 5,00 
voor volwassenen en € 2,50 voor kinderen 
tot en met 12 jaar. Aanmelden en info bij 
Jan Klungers : zeninsalland@kpnmail.nl of 
0570-523837. Spontaan meewandelen kan 
ook. Tip : Goede schoenen zijn handig en 
neem een klein wekkertje mee. 

Bijna elke maand organiseert Staatsbosbe-
heer een wandeling onder leiding van een 
Staatsbosbeheer IJsselnatuurgids. Kijk op 
www.staatsbosbeheer.nl voor activiteiten 
in uw regio. Kijk voor alle activiteiten van 
het Infocentrum IJssel Den Nul op www.
infocentrumijssel.nl. 

meld uw verenigingsactiviteit via info@voorsternieuws.nl of gebruik de code die 
u als vereniging heeft ontvangen om in te loggen in de rubriek activiteiten op onze 
site  www.voorsternieuws.nl. u kunt uw activiteit wekelijks aanleveren. mail dui-
delijk de plaats,  activiteit, datum en tijdstip door tot uiterlijk maandagmorgen 
10.00 uur. Dit wordt dan verwerkt en geplaatst in de eerst komende editie. 
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Oudejaarsborrel café Titus

Open opkomst scouting Gelre groep

Start tabletcafé bibliotheel Twello

Bekijk de volledige agenda
op www.inTwello.nl 

ACTIVITEITEN KALENDER

    
jANuARi
  2 Samen eten in Wilp Zonnebloem afd Wilp-Voorst de Pompe in 

Wilp 12:00
  4 PampLus presents: ACDC Stichting Pampus Pampus Posterenk 

21:00

FEbRuARi
  1 Open opkomst Scouting Gelre Groep Twello speciaal voor kinde-

ren van 5 - 11 jaar Scouting Gelre Groep Clubhuis Scouting Gelre 
Groep, Stinzenlaan 80, Twello 14:00

  1 After New Years Party Stichting Pampus P a m p u s  P o s t e r e n k  
21:00

APRiL
  2 Voorjaarsconcert Fanfare Korps Voorst Fanfare Korps Voorst 

Voorst - dorpshuis, 20:00
  1 samen eten in wilp, Zonnebloem afd Wilp-Voorst, De pompe 

Wilp 12:00

mEi
12 Brocante in de kerk in Wilp Stichting behoud Dorpskerk Wilp 

kerk in Wilp 10:00

Te koop! 

Raccordement 99 in Twello.

¤ 162.500,- K.K.

In het gezellige centrum van Twello ligt het mooie en zeer luxe 

2 kamer appartement op de 1e verdieping met veel lichtinval. 

Het appartement is onderdeel van een kleinschalig complex 

van 12 appartementen met winkelruimte op de begane grond.  

Ook beschikt het over een parkeergelegenheid voor 1 auto 

en een gemeenschappelijke fi etsenstalling naast het gebouw. 

Het appartement is centraal gelegen en ligt op loopafstand 

van het NS station en de dorpskern. Het aangeboden appar-

tement is zéér hoogwaardig en luxe afgewerkt en beschikt 

over een Frans balkon. 

Een schitterend 
appartement 
waar u zo in kunt.

Meer informatie of bezichtigen? Bel mij, 
check Facebook of kijk op Funda.nl

/raccordement 06 2499 1189Nu ook te vinden op


