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VAN DE REDACTIE
Frank Jansen
Hoofdredacteur

In de vorige Raakvlak, nummer 39, ging het in
Van de Redactie over hoe graag we terug willen naar het oude normaal. In de tussentijd
is er volop gevaccineerd en zijn we zelfs halverwege de boostercampagne. Toch noteren
we recordhoogtes wat betreft het aantal besmettingen. En de grootste farce? We zitten in
een exact zelfde lockdown als vorig jaar.
Wordt het niet eens tijd dat we ons achter de
oren gaan krabben? Werkt de strategie van vaccineren, vaccineren, vaccineren wel? Voor 2022
zijn er al weer vaccins besteld waarmee de gehele bevolking 2 keer geboosterd kan worden
bovenop de huidige booster. En wat dacht je van
2G? Ik krijg de indruk dat we alles maar een beetje normaal gaan vinden. Als je 2 jaar geleden had

‘Niet normaal maken
wat niet normaal is’.

gezegd dat een vaccinatieplicht tot de opties
zouden behoren dan zou je niet snel geloofd
worden. Wappie! Nee, Hugo de Jonge meende
zelfs dat we een dergelijke (verkapte) plicht ‘wettelijk onmogelijk moeten maken’. Anno december 2022 is er echter al een aanzienlijk deel van
de Nederlanders voorstander van een dergelijke
plicht. ’t Zal wah neudig wêên. Hetzelfde sentiment zie je in veel landen om ons heen.
Tijdens een toespraak op de Dam sprak koning
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Willem-Alexander de volgende woorden: ‘Niet
normaal maken wat niet normaal is’. Hoewel deze
zin in een totaal andere context is uitgesproken,
vind ik het toch toepasselijk op de situatie. Een
2G-beleid is niet normaal en dat moeten we ook
niet normaal gaan vinden. Een lockdown is niet
normaal en dat moeten we ook niet normaal
gaan vinden. Een vaccinatieplicht is niet normaal
en dat moeten we niet normaal gaan vinden.
Tja, zeg je, het virus is ook niet normaal dus
vraagt het om abnormale maatregelen. Daar
heb je een punt. Het is te verdedigen dat er tijdelijk een inbreuk wordt gemaakt op bepaalde
vrijheden om het publieke belang te dienen.
Maar als we na een ‘proefperiode’ van twee jaar
concluderen dat we terug zijn bij af, lijkt het mij
niet meer dan normaal om het eens over een andere boeg te gooien. Laten we het net eens aan
de andere zijde uitwerpen.
Over die andere boeg gesproken; vanaf de
volgende Raakvlak zal Coralien het hoofdredacteurschap op zich nemen. Vanwege mijn
kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen van Rijssen-Holten in maart ‘22 zal ik
mijn werkzaamheden voor de SGPJ wat moeten
afschalen. Gelukkig hebben we in Coralien een
geschikte kandidaat gevonden die met veel enthousiasme het hoofdredacteurschap van mij
wil overnemen. Vanaf deze plek wens ik haar erg
veel succes bij deze mooie taak om christelijke
lokale politiek toegankelijk te maken voor onze
trouwe lezers.
Het ga jullie goed!

VAN DE VOORZITTER
Leander Willems
Voorzitter

Een aantal maanden geleden ging wij met ons
persoonlijke potloodje naar de stembus om
daar een kruis je te zetten op een formulier zo
groot als de kaarten in het ouderwetse Aardrijkskunde lokaal. Inmiddels weten we allemaal
hoe deze verkiezingen zijn verlopen en volgen
we enigszins ongeduldig het formatieproces.
In dit artikel wil ik twee dingen bespreken. Ik wil
het hebben over de actualiteit en over ons thema
digitalisering. Eigenlijk heb ik in mijn inleiding al 2
actuele zaken genoemd waarin digitalisering juist
wel of niet een grote rol speelt. Dan heb ik het over
onze manier van stemmen en het “ouderwetste”
Aardrijkskunde lokaal. Het dat ik het Aardrijkskundelokaal ouderwets noem, bedoel ik gekscherend
vanwege het feit dat de lessen het afgelopen halve
jaar veelal vanuit huis gegeven en gevolgd zijn. Het
is een perfect voorbeeld van hoe wij in de afgelopen tijd gemak hebben gehad van de digitalisering. Iedereen is immers wel in bezit van een laptop
of tablet waarop hij of zij de lessen kan volgen.
Dan komen we eigenlijk ook op het tweede opvallende punt namelijk de “ouderwetse” stembiljetten.
Terwijl iedereen een laptop of computer in huis
heeft, zijn we in maart allemaal in de auto of op de
fiets gestapt om naar het stembureau te gaan. Daar
aangekomen met een stemoproep en ID-kaart
mochten alle Nederlanders ouder dan 18 jaar hun
stem uitbrengen en een klein rondje op een enorm
vel met ons potlood inkleuren. Maar waarom gaat
dit eigenlijk nog zo omslachtig? “We kunnen toch
gewoon onze stem uitbrengen via een computer?”
wordt vaak gezegd. Dit is ook zeker zo, maar nu komen we bij de keerzijde van digitalisering. Wanneer
we onze stem zouden uitbrengen via een compu-

ter stuiten wij namelijk op het probleem dat iedere
computer te hacken is en dat wij onze stem niet
meer anoniem uit brengen.
Het niet meer anoniem uitbrengen van een stem
klinkt misschien vergezocht, maar is toch een probleem. Om te mogen stemmen, moet geverifieerd
worden dat jij echt een Nederlandse burger bent
die mag gaan stemmen. Hiervoor zal je dus moeten
inloggen met je DigiD. Stel dat men kan garanderen dat de stem vervolgens anoniem wordt uitgebracht dan zou nog te herleiden zijn op welk tijdstip mensen zich aangemeld hebben en hier zou
dan vervolgens een lijst met uitgebrachte stemmen naast gelegd kunnen worden.
Bestuursnieuws
In de afgelopen maanden hebben wij niet stil gezeten. Aan het begin van mei zijn we weer begonnen met het geven van onze gastlessen. Met veel
plezier mochten wij weer vertellen over de democratie, gemeente politiek en onze prachtige SGPjongeren organisatie. Zelf mocht ik ook weer twee
gastlessen geven en ik kan zeggen dat het weer
geweldig leuk was!
Misschien heeft u het al gezien… onze rotonde
heeft groot onderhoud gekregen. In het midden
ligt nu een prachtige driehoek aangelegd met onze
eigen “vakkundige” handen. Er is gekozen voor een
driehoek ontwerp dat verwijst naar God, Nederland en Oranje. Waar Salomo in Prediker spreekt
over een drievoudig snoer, om aan te geven dat
dat een snoer bestaande uit drie touwen sterker
is dan één touw opzichtzelf, vertaalde Da Costa dit
in de 18e eeuw naar een verbintenis tussen God,
het Nederlandse volk en Oranje. Met dit prachtige
beeld in ons achterhoofd hoop ik dat je nog meer
kan genieten van onze rotonde!
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ACTUEEL
Coralien Voortman
Secretaris
Yes, we mochten weer! De afgelopen tijd zijn er wat versoepelingen geweest rondom de coronamaatregelen. Ook wij als SGPJ konden nu weer fysiek aan de slag. Hieronder zie je wat de afgelopen tijd allemaal hebben gedaan, een heleboel!
We zijn in mei weer begonnen met de gastlessen.
Groep 8 kreeg informatie over de politiek en de
SGPJ. Wij vonden het heel gezellig met jullie!
Jullie hebben vast ook allemaal wel gezien dat
onze rotonde er niet altijd even fraai uitzag. We zijn
deze zomer bezig geweest met een verbouwing.
Dit ging gepaard met heel wat avondjes schoffelen. Gelukkig zijn we met alle hulp tot een prachtig
eindresultaat gekomen. Een visiteplaatje voor de
SGPJ in Rijssen!
Toen we in de zomer met wat meer mensen bijeen
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mochten komen, hebben we een leuke BBQ georganiseerd bij de Dellle. Verschillende jongeren uit
heel Nederland kwamen naar Rijssen. Ook waren er
Rijssense jongeren bij. Er werden veel foto’s en filmpjes gemaakt onder het genot van een speklapje
van Beverdam.
In augustus hebben we tot slot ook nog bezoek gekregen vanuit de Tweede Kamer. Samen met SGP
Rijssen-Holten zijn we er een dag op uit geweest en
hebben we het mooie Rijssen laten zien. Dit sloten
we af met een gezellig BBQ bij Hevotec.
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8-12
jaar

THE MAT R I X
Frank Jansen
Hoofdredacteur

Beeld je eens in dat je aan een zonnig strand ligt. Je voelt de zon
branden op je huid. Het zachtjes klotsen van de zee wordt overstemd door het schril gekras van een paar meeuwen. Plotseling
klinkt er een stem: “ETEN!”. Je zet je VR-bril af en schuift aan.
“Awier aerpeln met môôs, moo?” “Nit neuln. Ôp et'n", aldus moeder.
Het klinkt eigenlijk een beetje te
mooi om waar te zijn. Toch weten
onze jonge lezers, waar dit artikel

Elon Musk
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uiteraard ook voor bedoeld is, dat
dit allang mogelijk is. De VR-bril is
voor een paar euro te koop bij een

Je kunt de gaafste dingen
beleven terwijl je zelf geen
enkel gevaar loopt en niet
nat wordt. Je hoeft zelfs niet
ergens heen te reizen. Op
zich niks mis mee zou je
denken. Toch zijn er bedrijven
die veel verder willen gaan
met deze technieken.

niet nader te noemen grootgrutter met
dergelijke gadgets. Juist. De Action. Vervolgens bevestig je je mobieltje en plug
je je oordopjes in. Nadat je een simulatie hebt opgezet via een VR-app maak
je een duizelingwekkend rondje door de
achtbaan of maak je een diepe duik door
de Marianentrog. En dat terwijl je gewoon
thuis op de bank zit. Wellicht dat een paar
oudere lezers hoofdschuddend zitten te
lezen. Geloof me, een gemiddelde tiener
weet binnen een minuut een dergelijke
beleving in gang te zetten.
Eén van die bedrijven is Neuralink. Misschien heb je er al wel eens iets over
gehoord. Toen ik echter wat ging rondneuzen bleek dat er niet eens een Nederlandstalige Wikipedia pagina van Neuralink bestaat. Zelfs het woord Neuralink
krijgt nog een rode onderstreping in Word.
Merkwaardig.
Neuralink is een bedrijf van Elon Musk. Je
kent hem vast wel. Elon is de oprichter
van Tesla en SpaceX. Daarnaast heeft hij

de fundering gelegd voor de betaalservice PayPal. Met Neuralink wil hij symbiose
met kunstmatige intelligentie bereiken.
Dit betekent kort gezegd dat hij mens en
machine wil laten samenwerken. Dit doet
hij door letterlijk een aantal kabeltjes in je
hoofd te planten die je kunt verbinden met
de computer. Heel handig zou je denken.

Neuralink
implant
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Stel je eens voor dat je
via je Neuralinkverbinding
zou kunnen verbinden met
Google. Dan hoef jij nooit

Helaas denk ik dat
er nog veel meer
nadelen aan kleven
dan je in eerste instantie zou denken.

meer te leren voor een
toets. Tijdens een Engels
SO zou je in je hoofd gewoon Google Translate
kunnen gebruiken.
Gelukkig heeft Neuralink
het tot op heden nog niet
getest met mensen. En dat
is maar goed ook. Want tot
40
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nu toe hebben we het alleen nog maar gehad over
de voordelen en de leuke
dingen. Helaas denk ik dat
er nog veel meer nadelen
aan kleven dan je in eerste
instantie zou denken. Stel
nou dat je herinneringen
zou kunnen uploaden naar
een cloud. Hoe veilig zijn
deze gegevens? Stel nou
dat op een gegeven moment jij niet meer de computer bestuurt, maar de
computer jou bestuurt?
Stel nou dat mensen met
een Neuralinkverbinding
hun gedownloade kennis
gebruiken om hele nare
dingen uit te halen? Stel
nou dat al die Neuralinkverbindingen in handen komen van mensen die niet
het beste met ons voor
hebben? Stel je The Matrix
eens voor. En dan hebben

we het nog niet eens over
het belangrijkste tegenargument gehad. Nadat de
wereld en alles daarop en
daarin werd geschapen
zag God dat het zeer goed
was. Zelfs na de zondeval

Mocht je me nou niet
geloven, kijk dan eens
naar dit filmpje door de
QR-code te scannen.

is de mens de beelddrager van God gebleven. Moeten wij dan gaan knoeien met
de schepping die zo ontzettend perfect
was dat God tevreden was? We zijn gemaakt zonder kabeltjes in ons hoofd en
dat moeten we mooi zo houden.

De aap in dit filmpje is via deze
Neuralink verbinding verbonden
met een computer waarmee hij
een spelletje speelt. De aap denkt
dat hij het balletje bestuurt met de
joystick, maar de joystick is helemaal niet aangesloten op de computer. De aap bestuurt het balletje
met zijn hoofd. Verderop in het
filmpje zie je dat de aap het spelletje ‘Pong’ speelt zonder dat hij
überhaupt een joystick vast heeft.
Dat is toch niet te geloven?
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Hey there,
I’m using Whatsapp
Tom Jansen
Politiek bestuurslid
WhatsApp, wie gebruikt het niet? Het is in Nederland de populairste socialmedia app. Zo’n 12.4 miljoen Nederlanders gebruiken WhatsApp. Dat bijna
iedereen tegenwoordig social-media gebruikt, is ook niet zo gek. Onze digitale infrastructuur is geweldig. Nederland is koploper in de EU met de meeste
huishoudens met toegang tot internet. 98 Procent van de Nederlandse huishoudens heeft thuis internet. Smartphones waren aanwezig in 89 procent
van de huishoudens. 90 Procent van de Nederlanders boven de 12 geeft aan
dagelijks online te zijn (CBS, 2020). Naast de ons ‘echte’ leven bestaat er een
hele online realiteit.

40
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In deze online wereld speelt zich een hele hoop af. Zoals aan
alles zit er aan het gebruik van het internet twee kanten. Het
mooie van het internet is dat de wereld een ‘global-village’ is geworden. Iedereen is eigenlijk overal bereikbaar geworden. Dit
biedt natuurlijk grote kansen. Dat hebben we wel gezien met
de uitbraak van Corona. Denk aan alle online-vergaderingen
en online-lessen. Het gebruik van online communicatiemiddelen, social-media en webwinkels is dan ook enorm gegroeid.
Ons leven speelde zich steeds meer af in de digitale wereld.
Er zit echter ook een keerzijde aan deze online wereld. Sociale
media werken polarisatie in de hand, omdat je binnen de kortste keren in een bubbel komt te zitten, en omdat de gebruikte
algoritmes je informatie voorschotelen die aansluit bij ideeën
en (voor)oordelen die je al hebt. Dat versterkt de afkeer van
vreemden, mensen buiten de eigen bubbel (Schoonen, 2021).
De democratie komt in gevaar als mensen niet meer door één
deur kunnen, weigeren nog naar elkaars standpunten te luisteren, alles uit hun eigen kamp voor zoete koek aannemen, of
elkaar zelfs zo sterk als vijand zien dat geweld aanvaardbaar
wordt, zoals in Amerika gebeurde bij o.a. de bestorming van
het Capitool. Dat geldt ook daar waar polarisatie en complotdenken bij elkaar komen: als je het over de feiten niet meer
eens kan worden en niet alleen de standpunten maar ook de
werkelijkheid verschilt, dan ontstaat er een niet te dichten
kloof. (Harteveld, 2021)
Daarnaast zijn er nog meer schaduwzijdes te benoemen. Denk
bijvoorbeeld aan het aantal mensen met een gameverslaving.
Uit onderzoek blijkt dat bij 3 procent van de basisschoolleerlingen en bij 4 procent van de leerlingen (tot en met 16 jaar) in
het voortgezet onderwijs sprake is van problematisch gamen
(Nederlands Jeugdinstituut, 2021). Ook heeft naar schatting
zo’n 5 procent van de bevolking een verslaving aan pornografie (Weerd, 2019). Bijna 30 procent van de jongeren tussen 18
en 25 jaar noemt zichzelf verslaafd aan social media; een derde
daarvan geeft daarbij aan dat studieresultaten eronder lijden
(CBS, 2018). De Royal Society for Public Health in Engeland concludeerde dat social-mediagebruik onze mentale gezondheid

negatief beïnvloed. Het aantal gevallen van depressie en psychische angsten bij jonge mensen is met 70 procent gestegen
in de laatste 25 jaar (Social media and young people's mental
health and wellbeing, 2017).
Ik kan nog heel wat pagina’s vullen met het noemen van statistieken. Het laatste dat ik je wil vertellen is de volgende quote

‘if you don't pay for the product,
you are the product!’
van een ex-Google ontwerpethicus: ‘if you don't pay for the
product, you are the product!’. Het gebruik van social-media is
gratis. We hebben echter niet door dat we zelf het product zijn.
We worden onbewust de hele dag bestookt met advertenties.
Ook je data wordt door bedrijven verkocht. We betalen voor
social-media met onze eigen privacy. We zijn dus zelf producten zonder dat we het doorhebben.
Het punt van dit artikel is
niet je te vermoeien met
statistieken. Ik wil je aan het
denken zetten over je social-media gebruik. Als jongeren gaan we dit gesprek
het liefst uit de weg. We
willen er liever niet over
nadenken of over praten.
Ik zeg niet dat we met
het gebruik van socialmedia moeten stoppen.
Het heeft ook positieve
kanten. Na het lezen
van dit artikel hoop ik
dat je niet langer een onwetend
product blijft van grote bedrijven. Ik hoop echter dat ik je
aan het denken heb gezet over je social-media gebruik.
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18+
jaar

THE GREAT
Feit of fictie?

Meer dan ooit hoor je mensen het hebben over complottheorieën. Vooral in
deze tijd van corona word je al snel als ‘wappie’ bestempeld als je net iets anders denkt dan de mainstream media je doet voorkomen, of juist als ‘schaap’
als je alles gelooft wat De Jonge je vertelt. De samenleving bestaat grofweg
een beetje uit twee groepen. De ene groep die overal iets achter zoekt en
daar dan ook dag en nacht mee bezig is. De andere groep ziet juist helemaal
nergens een gevaar van in en vindt dat de groep ‘complotdenkers’ bestreden
hoort te worden. In dit artikel bespreken we of er ook een tussenweg is? En
als die er is, wat houdt deze tussenweg dan in?
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Het ‘complot’ waar we de laatste tijd veel van
horen is het ‘Great Reset’ verhaal van Klaus
Schwab. Je hoort hierbij vaak termen als de
WHO (Wereldgezondheidorganisatie) en de
WEF (World Economic Forum) en gewoon de
Nederlandse overheid. Waarom zou de ‘Great
Reset’ nu al bezig zijn? We merken er toch niets
van? Dat zijn vaak de argumenten die de ‘schapen’ geven wanneer je ze vertelt over de gevaren van de ‘Great Reset’. Om een grote hervorming van de wereld te kunnen realiseren zijn
er grote machten nodig. Door de digitalisering
zijn grote techbedrijven onwijs hard gegroeid
die an sich al een soort nieuwe wereldmacht
vormen. Deze organisaties hebben miljarden
gebruikers, die elke dag in aanraking komen
met de platformen. De kracht die deze bedrijven uitoefenen is soms al groter dan die van
overheden. Zo bepalen zij wie de waarheid verkondigt, als ze het er niet mee eens zijn, word
je gewoon gecensureerd. Dit is bijvoorbeeld
ook gebeurd met Donald Trump op Twitter.
Ook hoort geldverruiming, ook quantitative
easing genoemd, helemaal bij deze tijd in het
nieuwe normaal. Zelfs de centrale banken zijn
niet meer onafhankelijk. Door deze praktijken
is de kans op inflatie verhoogd en daar hebben
overheden belang bij. Door inflatie is het makkelijker om een staatschuld weg te krijgen. Ook
het invoeren van een coronapaspoort is niet
meer ondenkbaar. Waar we aan het begin van
de crisis nog lachten bij het idee, is het nu voor
de meesten wel een normale zaak.

genoeg zijn dit allemaal linkse, progressieve
ideeën die onze samenleving zogenaamd een
stukje beter moeten maken. De Sustainable
Development Goals van de VN (Verenigde Naties) moeten behaald worden, we hebben het
dan bijvoorbeeld over ‘duurzaamheid’, inclusiviteit, sociale gelijkheid en gendergelijkheid.
Naast al deze dingen heeft Schwab zelf ook
een aantal bedenkelijke dingen gezegd. Zo is
hem een gevraagd wanneer de dingen weer
normaal worden. Zijn antwoord hierop was:
‘’Nooit, omdat de coronavirus-pandemie een
fundamenteel keerpunt in onze wereldwijde
ontwikkeling markeert.’’ Uit deze dingen blijkt
dus dat de Great Reset echt niet alleen een
idee is, maar dat dit al in werking is gezet. Ook
de term Build Back Better horen we vaak. En
niet alleen door Schwab, maar eigenlijk door
alle grote wereldleiders. Ook onze eigen premier Rutte haalde deze woorden aan tijdens
een uitspraak op 25 september 2020.
Toen Henk Krol aan Rutte tijdens
een debat vroeg waarom hij
deze woorden had gezegd
kwam hier een vaag en ontwijkend antwoord op.

Als laatste hebben we al een tijd te maken met
allerlei doelen en waarden waar onze nieuwe
samenleving aan moet voldoen. Verrassend

Echt niet elke ‘wappie’
gelooft in nanobots, pedosystemen of andere vergaande ideeën. Maar een
realistisch en oplettend
beeld is verstandig in een
tijd waarin veel vrijheden
worden ingeperkt door
overheden.

Lineke Seppenwoolde
Algemeen bestuurslid

ab

Klaus Schw

Gerrit Dannenberg
Gastredacteur en
stadshistoricus

Politieke
straatnamen
De Arend Baanstraat

Arend Baan was
zijn tijd ver vooruit
De Arend Baanstraat ligt in het verlengde van de Elsenerstraat, begint bij de kruising met de Tuinstraat
en loopt helemaal door tot aan de kruising met de
Brekeldlaan. Niet toevallig de plek waar ooit de
steenfabriek van Baan en Ten Hove stond.
Arend Baan (1856 – 1937) legde dit traject talloze keren
af als hij van zijn woning naar het tichelwoark ging. Deze
steenbakkerij runde hij met zijn zwager Jacobus ten Hove
(Klitsen-Keupske).
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Strùetje
Wie in het dialect is opgevoed, komt er vaak later achter dat
de Arend Baanstraat de naam van de weg is sinds 1937. In de
volksmond is dit ’t Strùetje. Ik heb zelf ook lange tijd gedacht
dat dit de gewone straatnaam was. In een gemeenteverslag
uit 1928 staat waar de dialectnaam ’t Strùetje vandaan komt.
Oorspronkelijk heette deze weg de Goorseweg. Bij een Niejn
Koarkhof – ingang waar nu de parkeerplaats van de Aldi is –
was in 1911 een verharding aangelegd: een ströatje dus.
Staat van dienst
Dit Strùetje naar Arend Baan (Tojn-Oarnd)* vernoemen is
niet zo heel vreemd gezien zijn staat van dienst. Arend Baan
woont in de Bouwstraat. Hij is steenbakker, landbouwer, kerkenraadslid, SGP-raadslid en - wethouder. Hij zit al in de gemeenteraad onder het censuskiesrecht. Dat betekent dat alleen mensen die een bepaald bedrag aan belasting betalen
mogen stemmen én gekozen mogen worden. In 1917 verandert dat in het algemeen kiesrecht: alle mannen en vrouwen
mogen dan stemmen, maar alleen mannen kunnen gekozen
worden.
Foto’s
Er zijn nauwelijks foto’s van Arend Baan beschikbaar. Op portret komen vond hij niet nodig. We moeten het doen met een
soort staatsiefoto, vermoedelijk gemaakt tijdens zijn wethouderschap. Wie details wil weten over het leven van Arend
Baan kan een blik slaan in de brochure 75 jaar SGP-Rijssen
1926 – 2001 en Elk verhaalt zijn weg en zaken, De geschiedenis van de kleane koarke te Rijssen 1836 – 2011. Ook de
levensbeschrijving Gelijk een eikenboom, van R. HoogerwerfHolleman geeft een aardig beeld.
Principes
Uit alle publicaties rijst het beeld van een man met principes
die hij ook dagelijks in praktijk brengt. Onrecht kan hij niet
dulden. Als hij op de markt vee verkoopt waaraan iets mankeert, vertelt hij dat eerlijk aan de koper. De zondag als rustdag acht hij heilzaam voor iedereen. Hij krijgt het voor elkaar
dat het gemeentelijk energiebedrijf een extra ketel aanschaft,
zodat het personeel zondags niet hoeft te werken. Woeker* Tojn komt waarschijnlijk van tossen (plagge).
Er zijn in de familie Baan vermoedelijk plaggenstekers actief geweest.

winsten moest je als ondernemer niet willen maken. Winstbejag leidt alleen tot nóg grotere geldzucht met alle gevolgen
van dien. Én hij is overtuigd tegenstander van alcohol en roken. Arend Baan was zijn tijd vér vooruit. Mooi dat ’t Strùetje
naar hem genoemd is.
Gerrit Dannenberg
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Hermen Pas
Hermen Pas

Barmsijs 65
Barmsijs 65
… zo snel mogelijk je roze pasje op zak?

… een rijschool die veilig, betaalbaar en betrouwbaar is?
… gratis theorie materiaal?

… klassikaal theorieles kunnen volgen?

7463
BB Rijssen
7463
… je lestijden
ﬂexibel
in kunnen plannen?

BB Rijssen

Maak dan vandaag nog een afspraak voor een GRATIS proeﬂes en

0548
541095
0548 541095
wij leiden je op tot
een vlotte,
veilige en zelfstandige
bestuurder!
06 400 994 87

06-40099487

06 400 994 87

- www.rijschoolhermen.nl

hermen@rijschoolhermen.nl
hermen@rijschoolhermen.nl

Maatwerkfabricage in eigen werkplaats
Hoge kwaliteit, scherpe prijs
In één dag geplaatst
Inclusief vergunningaanvraag
Spinnerstraat 20
7461 TT Rijssen
(0548) 712 072
info@besteleendakkapel.nl

-

-

- Beglazing
- Schilderwerk
- Wandafwerking

- Beglazing
- Schilderwerk
- Wandafwerking

Handelsweg 25 7461 JJ Rijssen
Telefoon: 0548-522026
Email: schilderwerken@multiprotect.nl

UW ADVERTENTIE IN
DE VOLGENDE
RAAKVLAK?
Stuur een mail naar:
rijssen@sgpj.nl

TOEGANGSTECHNIEK & BEVEILIGING

Hier word je blij van:
Poortopeners & deuropeners
Slagbomen & verkeerspalen
Toegangsbeheer
Veiligheidssystemen
Camerabeveiliging

Molendijk Noord 54 | 7461 JE Rijssen
( t ) 0548 - 542590
( i ) www.portacon.nl
(@) info@portacon.nl

TAXI BAAN: VEILIG
EN COMFORTABEL
PERSONENVERVOER
MAAKT WERK
VAN UW VERVOER
Butaanstraat 24 | 7463 PG Rijssen
 www.taxibaan.nl |  info@taxibaan.nl |  0548-536000

Uw specialist in brood en banket!
Boomkamp 17
7461 AW Rijssen
T: 0548 - 512752
I: www.bakkerijvoortmanrijssen.nl

Met zorg gemaakt!

RT

WONINGBOUW
UTILITEITSBOUW

IS ZORGELOOS BOUWEN
OP ERVARING.

PLANONTWIKKELING
ZORGVASTGOED

Pearle Opticiens Rijssen

Pearle Opticiens
Rijssen
Haarstraat 2a

Tel. (0548) 51 46 31
Haarstraat 2a
Tel. (0548) 51 46 31

Pearle Opticiens Rijssen
Haarstraat 2a
Tel. (0548) 51 46 31

WWW.ROOSDOMTIJHUIS.NL

Scan de QR code en
maak direct een afspraak

Scan
maak dir

Al sinds 1973
uw isolatiespecialist
Pluimers Isolatie voert een breed assortiment om voor elke situatie de
beste oplossing te kunnen bieden. Bij ons kunt u terecht voor isolatie van
spouwmuren, vloeren, daken en voor isolatieglas. Een goed geïsoleerde
woning is de basis voor duurzaam en comfortabel wonen en is een vereiste
voor toekomstige alternatieve energievoorzieningen.
Onze adviseur vertelt u graag meer over de beste aanpak.
Vraag nu een gratis en vrijblijvend adviesgesprek aan.
Besparing
tot*

30%
Besparing
tot*

15%
Besparing
tot*

25%
Besparing
tot*

14%

Spouwmuurisolatie
Vloer- en
bodemisolatie
Dak- en
zolderisolatie
Isolatieglas

* Disclaimer: Bij gemiddeld stookgedrag.
Per maatregel bespaart u een bepaald percentage.
De percentages kunnen niet bij elkaar opgeteld worden.

WWW.PLUIMERS.NL

105x105.indd 2

INFO@PLUIMERS.NL

+31 (0)548 516 225

01-10-20 11:54

Wessels
wonen
Bouwstraat 29
7462 AX Rijssen
Tel. 0548-512550
www.wessels-wonen.nl

Tanken & Wassen

Top glans

XL wash
Voor o.a.


bakwagens

Een glimmend schone auto en een



campers

volle tank in een paar minuten!



caravans

» Nijverheidsstraat 21 - Rijssen

Vakantiewoningen
tot 6 personen

Groepsaccommodaties
tot 94 personen

Enterveenweg 10 7461 PB Rijssen T 0547 - 381572
info@delangenberg.nl www.delangenberg.nl

Cantique.nl
Drukwerk
Vormgeving
Websites
Bedrijfsfilm

Kryptonstraat 15
7463 PB Rijssen

0548 - 542 563
info@cantique.nl

Bekijk onze bedrijfsfilm!

drukwerk en webdesign

