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Deze raakvlak gaat over energie. Bij energie denk ik vooral aan mensen die nooit moe
zijn en altijd maar doorgaan, zij hebben energie. Maar dat is niet waar deze raakvlak over
gaat. Deze raakvlak gaat over een andere soort energie, namelijk de grootheid energie.
De soort energie waarmee je je huis verwarmt en waardoor je lekker warm kan douchen.
Energie kan op verschillende manieren worden opgewekt. Energie kan worden opgewekt
door bijvoorbeeld windmolens, zonnepanelen of met die hypermoderne warmtepompen
waar de overheid ons massaal aan wil hebben.

Naast de vele discussies over energie,
kiezen mensen deze dagen vooral
de goedkoopste optie.
Deze vormen van energie opwekken worden
gezien als “duurzaam”. Maar zijn deze vormen
van energie wel zo duurzaam als we denken?
Wanneer de temperatuur van de bron van de
pomp namelijk te laag is moet de warmtepomp te veel stroom leveren. Dit zorgt ervoor
dat er heel veel CO2 wordt gebruikt, zelfs meer
dan een gasgestookte CV-ketel in dezelfde situatie.
Naast deze vormen van energie opwekken,
heb je nog zoiets als kerncentrales. Kerncentrales wekken energie op doormiddel van
kernsplijting. Kerncentrales wekken op een

schone manier veel energie op. Maar in de
geschiedenis zijn er ongelukken gebeurd met
zulke centrales, waardoor niet alle mensen
achter deze vorm van energie maken staan.
Neem bijvoorbeeld de Japanse centrale in Fukushima waar het gruwelijk misging na een
aardbeving in 2011. Tegenwoordig beweert
men dat de kerncentrales veiliger zijn en dat
er nagenoeg geen risico’s aan zijn verbonden.
Naast de vele discussies over energie, kiezen
mensen deze dagen vooral de goedkoopste
optie. En dat is ook niet gek wanneer je de oplopende energieprijzen bekijkt. Dit is wat het
CBS afgelopen februari schreef:
Het onderzoek van het CBS geeft aan dat een
huishoudens met een gemiddeld energieverbruik (1169 m3 gas en 2479 kWh) in totaal
2800 euro kwijt is aan gas en elektra. Dit is een
stijging van 86 procent. Voor huiseigenaren
met een hoger verbruik kan dit percentage
oplopen naar 95,7 procent.
Dus als je ouders boos kijken naar deze Raakvlak, weten jullie hoe dit komt!
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VAN DE VOORZITTER
Leander Willems
(ex) voorzitter

Voor mij is het moment daar. Aan het begin van de maand mei heb ik het stokje (hamertje)
overgedragen aan Tom Jansen.
Het ging voor mij allemaal heel snel. In de maand
maart van dit jaar solliciteerde ik bij de SGP-jongeren op de vacature van de bestuurslid Leden
& Lokaal in het landelijke bestuur. Ongeveer een
maand later mocht ik tijdens het voorjaarscongres ook daadwerkelijk aantreden. Eerlijk gezegd was dit wel even wennen. Vooral omdat ik
wist dat ik afscheid moest gaan nemen van de
SGPJ in Rijssen, maar gelukkig bestaat het huidige bestuur van de SGPJ in Rijssen uit een aantal ervaren en verstandige mensen. Omdat de
voorzitterswissel op korte termijn moest plaats
vinden is besloten dat Tom Jansen de voorzittersfunctie voorlopig ad-interim over zal nemen.
Hierdoor kan in alle rust nagedacht worden over
wie de voorzittersrol voor de lange termijn op
zich zal nemen.
Als SGP-jongeren wacht ons een drukke tijd.
Naast de activiteiten die de SGPJ-Rijssen de komende tijd nog hoopt te organiseren, speelt er
ook veel op politiek vlak. Neem bijvoorbeeld het
thema energie waar deze Raakvlak over gaat. Po-
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litiek gezien is het op dit moment erg stil, maar
toch zal er nagedacht en gewerkt moeten worden aan dit thema. Zo heeft de gemeente Rijssen-Holten in de concept RES (Regionale Energiestrategie) een voorstel gedaan om 179 GWH
op te gaan wekken (RES Twente , 2022). Vervol-

Naast de vele discussies over energie,
kiezen mensen deze dagen vooral
de goedkoopste optie.
gens is dit bod nooit door de raad vastgesteld,
en nu? Hoe verder?
Op ambtelijk niveau zal er hoogstwaarschijnlijk
de komende tijd aan een nieuw voorstel worden
gewerkt. Wethouder Wessels heeft aangegeven
in het voorjaar van 2023 met alternatieven te komen voor de 33% windenergie die is beschreven
in het concept-bod dat Rijssen heeft gedaan om
bij te dragen aan de RES.

Hierbij is het belangrijk dat ook de stem van de jongeren wordt gehoord. Bij een politiek gevoelig thema als
deze is het makkelijk om als inwoners en ondernemers
een blokkerende macht te vormen, zeker wanneer het
gaat over windenergie. Tuurlijk kunnen wij als inwoners van Rijssen-Holten ons steentje bijdragen door
bijvoorbeeld onze daken te vullen met zonnepanelen,
maar het is maar de vraag of ons energienetwerk hier
op berekend is. Wat zijn de juiste keuzes? Welke positie moeten wij als jongeren innemen? Persoonlijk wil ik
deze vraag nog even onbeantwoord laten.
Ik wens de SGPJ-Rijssen veel wijsheid en Gods zegen
toe bij het denken over onderwerpen als deze, maar
ook bij al het werk wat ze in de toekomst hopen te verrichten. Daarin wens ik jullie dezelfde dankbaarheid als
Salomo toe wanneer hij God om wijsheid vraagt. In 1
Koningen 3 dankt Salomo de Heere voor alle weldadigheid die Hij aan hem gedaan heeft en mag Salomo
dankbaar vragen om wijsheid. 1 Koningen 3: 9 “Geef dan
Uw knecht een verstandig hart om Uw volk te richten,
verstandiglijk onderscheidene tussen goed en kwaad;
want wie zou Uw zwaar volk mogen richten?”
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ACTUEEL
Martha Visser
Secretaris
Het loopt alweer naar het einde van het schooljaar. Van veel mensen neemt tegen die tijd de
energie af en moeten ze weer opladen tijdens
de vakantie. De afgelopen maanden zijn verre
van nutteloos geweest. Met veel energie zijn
wij als SGPJ bezig geweest, zoals je hieronder
kunt lezen.
De vorige Raakvlak is vlak voor de verkiezingen
uitgebracht. Ondertussen zijn we alweer een paar
maanden verder en is de uitslag bekend.
Op 16 maart waren we als jongeren aanwezig bij
de verkiezingsuitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Rijssen. Rond 10 uur kwam de uitslag
van de eerste stemloketten binnen. Langzaam
maar zeker kwamen er steeds meer uitslagen binnen druppelen. Aan het einde van de avond kwam
de definitieve uitslag: de SGP kreeg 8 zetels! Zelfs
een zetel meer dan we al hadden! Hier waren we
uiteraard heel blij mee!
Als SGPJ hebben we ook zeker niet stilgezeten. We
hebben vergaderd, zijn naar het voorjaarscongres
geweest, we hebben de rotonde geschoffeld en
zijn druk bezig (geweest) met het organiseren van
activiteiten.
Er zijn verschillende wisselingen opgetreden in het
bestuur. Zo zijn er nieuwe mensen bij gekomen,
maar hebben we ook afscheid moeten nemen van
onze voorzitter. Leander gaat aan de slag bij het
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landelijk bestuur van de SPGJ. Daarom heeft hij
het ‘hamertje’ overgeven aan Tom. Deze Raakvlak
schrijft hij voor de laatste keer het artikel ‘van de
voorzitter’. We wensen Leander veel succes met zijn
nieuwe taak!
Op 13 mei was het voetbaltoernooi. Wat was dit
een geslaagde avond! De teams hebben ontzettend hun best gedaan en na een spannende finale tussen Play for fun en het team Fris en Fruytier
heeft uiteindelijk het team Fris en Fruytier (het docententeam van de JFSG) gewonnen met 8-6!
Elke maand schoffelen we weer onze rotonde. Vorig jaar hadden we gehoopt dat hij helemaal dicht
zou groeien, maar dit is nog niet het geval. Daarom
zien jullie ons toch nog maar weer, ook de komende maanden, op de rotonde staan.
We zijn druk bezig (geweest) met het organiseren
van de escaperoom ‘de race om Kees’. Zoals jullie op
onze insta al hebben kunnen zien, wordt Kees ontvoerd en komen jullie ons helpen hem te bevrijden
door de code te kraken! Zoals jullie op de foto kunnen zien, waren de voorbereiding nogal ingewikkeld.

😉

Ook is het zo dat als we aan het einde van het
schooljaar komen, dat we weer de basisscholen
langs gaan om gastlessen te geven aan groep 8.
Wie weet of we ook bij jou binnenkort langskomen.
In ieder geval ligt er nu weer een nieuwe Raakvlak
voor jullie. Veel leesplezier gewenst en tot de volgende keer!
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8-12
jaar

EEN ENERGIEK
ARTIKEL
Nienke Pieffers
Leden & relaties

Het onderwerp van deze Raakvlak zal je vast niet ontgaan zijn,
energie! Denk eens goed na bij dat woord. Er kunnen veel verschillende dingen in je opkomen, bijvoorbeeld dat je niet zo
heel veel energie hebt om die landen van topografie te gaan
leren waar je over een paar dagen een toets hebt. Of misschien
denk jij wel aan de opmerkingen van je ouders die de laatste tijd
steeds meer roepen dat jij korter moet douchen omdat de energierekening zo hoog is.
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Dit zijn zomaar wat dingen waaraan je kunt denken als je het woord energie ziet. De bekendste
vorm van energie die wij kennen is elektriciteit. Heel vaak per dag steken wij, zonder erbij na te
denken, een stekker in het stopcontact. Ook van elektriciteit heb je twee verschillende vormen.
Duurzame energie (ook wel groene energie genoemd) en niet duurzame energie. Maar hoe wordt
dit nu eigenlijk gemaakt?

Groene energie, de naam zegt het eigenlijk al,
wordt op een groene manier gemaakt. Dat betekent dat het wordt opgewekt op een milieuvriendelijke manier. Hierdoor ontstaat er weinig
tot geen vervuiling in de lucht. Dit wordt bijvoorbeeld opgewekt door die grote windmolens die je wel eens langs de weg ziet staan of
door de zonnepanelen die misschien ook wel
bij jullie op het dak liggen.

Naast de groene energie die wordt opgewekt
voor elektriciteit is er ook nog niet duurzame
energie. Hiervoor worden fossiele brandstoffen
verbrand. Dat betekent dat brandstoffen als olie,
steenkool en gassen worden verbrand waardoor wij weer elektriciteit uit ons stopcontact
kunnen krijgen, maar waarom is dit nu eigenlijk niet duurzaam? Dat komt doordat dit zorgt
voor een hoge CO2 - uitstoot. Het is belangrijk
Raakvlak 42
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Met zorg gemaakt!

dat er een beetje CO2 in de lucht is, maar teveel
is niet goed. Dat komt doordat de warmte die
de zon aan de aarde geeft dan wordt vastgehouden. Je kunt die CO2 zien als een deken die
om de aarde heen hangt. Hoe dikker de deken
is, hoe warmer het op de aarde wordt. Dit lijkt
misschien heel erg fijn, doordat je dan vaker
zonder jas naar buiten kunt, maar het is voor de
aarde zelf niet zo goed. Dat komt doordat het
steeds droger wordt, waardoor er bijvoorbeeld
meer kans is op grote branden.

Even terug naar het woord energie over het algemeen. Wij kunnen namelijk ook zelf energie
opwekken. Leg die Raakvlak maar eens naast je
neer en wrijf 20 seconden in je handen. Je zult
merken dat je handen warm worden. In een
centrale waar de fossiele brandstoffen worden
verbrand komt ook energie vrij in de vorm van
warmte. Dit wordt opgeslagen, waarna wij het
kunnen gebruiken.
Een aantal jaren geleden hadden bijna alle fietsen het: Een dynamo! Inmiddels wel wat minder maar je kent vast wel iemand in je omgeving die er nog een heeft op zijn fiets. Wanneer
je op je fiets zit en trapt,gaat het wiel draaien. In
de dynamo zit een magneet die tegelijk met je
wiel gaat draaien. Hier wordt stroom gemaakt,
wat via een draadje naar je fietslamp loopt. Hierdoor gaat de lamp branden, zonder een batterij
doordat je de stroom zelf hebt opgewekt!
Ik hoop dat je voldoende energie
had om dit artikel tot en met
hier te lezen. ;)
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ENERGIE!
André Scheppink
Gastschrijver

Energie die je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken.
Energiebesparing zet dus zoden aan de dijk. Minder fossiele brandstoffen en minder gas uit Groningen. Ook nog
eens goed voor je portemonnee.

42
14 Raakvlak
www.sgpjrijssen.nl

Als SGP-er vind ik dat we zorgvuldig
moeten omgaan met de energiebronnen en de natuur. Een Bijbelse opdracht
tot rentmeesterschap. Wat voor effect de
uitstoot van CO2 van auto’s, fabrieken en
dieren op de lange termijn hebben weet
ik niet precies. Er wordt in ieder geval
veel over gediscussieerd. Laten we dan
maar de mogelijke consequenties uit
voorzorg serieus nemen.

De snelste weg naar onafhankelijkheid is
dat onze overheid volop inzet op energiebesparing. Daarna komt het haalbaar
en betaalbaar verduurzamen. Niet met
dwang, maar met goede voorlichting en
passende financiering. Geef elk huishouden een gratis (financieel) advies, en hulp
bij de uitvoering.

De overheid moet daarnaast minder
subsidies geven aan windmolenparken,
maar juist meer ondersteuning aan innoDe snelste weg naar
vaties en energiebesparing. Denk aan de
onafhankelijkheid is dat
lange termijn. Doorbraken in de technoonze overheid volop inzet
logie zijn nodig. De zon schijnt niet altijd,
op energiebesparing.
en het waait ook niet de hele dag. Met
energie aan de slag met de energie van
Ook de afhankelijkheid van andere lan- morgen.
den speelt ons nu parten. Denk maar aan
Rusland en andere dubieuze oliesjeiks.
Een onafhankelijk Nederland daar was ik
al voor, maar zeker ook op dit gebied.
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18+
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WHAT
CAN
‘OUI’
LEARN
FROM
FRANCE?
Tom Jansen
Voorzitter

Frankrijk, het land van de baguette, wijn, Charles de Gaulle en de Eifeltoren. Het land is al jaren de populairste vakantiebestemming van
Nederlanders. Tegelijkertijd staan Fransen bekend als chauvinistisch en
stug. Maar wat kunnen wij nou eigenlijk leren van die Fransen?

42
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De Russische inval in Oekraïne heeft de diplomatieke wereld flink opgeschut. Ook onze
Europese energiesector staat voor grote uitdagingen. Zo’n 45 procent van het gas dat we in
Europa gebruiken (IEA, 2022) komt uit Rusland.
Ook 29 procent van onze olie is afkomstig uit
Rusland (Eurostat, 2020). In 2020 was Nederland zelfs de grootste Europese importeur van
Russische olie (Horton, 2022).
Door het importeren van deze fossiele brandstoffen sponsoren we de Russische oorlogsmachine en houden we Vladimir Poetin in
het zadel. Tegelijkertijd zorgt dit er ook voor
dat we afhankelijk zijn van de Russische beer.
Hongarije en Slowakije zijn bijvoorbeeld
echt afhankelijk van brandstofimporten
uit Rusland (de Lange, 2022). De olie/gas
toevoer van Rusland ligt door de oorlog
in Oekraïne onder spreekwoordelijk
vuur. Achter deze actuele problematieken ligt eigenlijk nog een veel groter probleem.
Landen als Rusland, Saudi-Arabië, Verenigde Arabische Emiraten, Koeweit,
Iran, Irak, Nigeria, Angola, Venezuela,
Kazachstan en Oman staan bovenaan
de lijst van olieproducerende landen.
Deze landen hebben allemaal een erg
bedenkelijke reputatie als het gaat om
mensenrechten en scoren dan ook laag op

bijvoorbeeld de Human Freedom index (Vasquez, 2021), Reporters Freedom index (Reporters wihout Borders, 2022) en de Democracyindex (EIU, 2020). Door fossiele brandstoffen
te blijven gebruiken sponsoren we totalitaire
regimes en blijven we kwetsbaar voor hen.
De oplossing zou kunnen zitten in kernenergie. Wellicht vraagt je je af: ‘En groene energie
dan?’. Het probleem van groene energie zit
hem in ruimte en stabiliteit. Voor een megawatt aan zonne-energie hebben we 2.5 hectare grond nodig. Windturbines met vereisen
34,5 hectare per megawatt (Paul Denholm,
Maureen Hand, Maddalena Jackson, Sean Ong,

In de landen zijn er heel wat
protestgroepen die actievoeren
tegen de bouw van windmolens

2009). Met alle ondersteunende infrastructuur
erbij komt dit neer op 57 hectare per megawatt (Antweiler, 2020). Ter vergelijking, een
kernreactor van 1.000 megawatt heeft per megawatt slechts 0.258 hectare nodig (Nuclear
Energy Institue, 2015). Als we kijken naar de
energie-oppervlakteratio is een kerncentrale
dus bijna 10 maal zo effectief als zonnepanelen en 221 maal effectiever dan windmolens.
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70%
VAN DE
FRANSE
STROOM
KOMT UIT
KERNCENTRALES
(Marcade, 2021)

Daarnaast is er ook nog het ‘’NIMBY’’-probleem
(Not in my backyard = niet in mijn achtertuin). Waar
gaan we al die windmolens laten? In de landen zijn
er heel wat protestgroepen die actievoeren tegen
de bouw van windmolens, zo ook in Rijssen en Holten. Qua ruimtegebruik zou een kerncentrale dus
een erg effectieve oplossing zijn.
Ons energienet is vraag-gestuurd. Dat betekent
dat er gedurende de dag grote verschillen zijn in
de vraag naar energie. Grote opslag van elektriciteit is onmogelijk. Om de pieken en dalen in ons
energienet op te vangen hebben we toch een stabiele energiebron nodig. Hernieuwbare energie
is geen stabiele energiebron. Het waait niet altijd
even hard en de zon schijnt ook niet constant. De
enige stabiele energiebron, die niet afhankelijk is
van fossiele brandstoffen, is kernenergie. We weten
niet hoe snel hernieuwbare energietechnologie
zich gaat ontwikkelen. Daarom moeten we net als
de Fransen op twee energiebronnen inzetten: hernieuwbare energie en kernenergie.

Het waait niet altijd even hard
en de zon schijnt ook niet constant.
Frankrijk zou dan ook een voorbeeld moeten zijn
voor ons als het gaat om energie. 70 Procent van
de Franse stroom komt uit kerncentrales (Marcade,
2021). Frankrijk heeft dan ook 58 kerncentrales
(Greef, 2022). In februari 2022 kondigden de Fransen aan nog eens 6 tot 14 nieuwe kernreactoren
te gaan bouwen. Stroom uit kernreactoren is erg
goedkoop om te produceren. Frankrijk verdient 3
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miljard euro per jaar aan de export van
nucleaire energie (WNA, 2022). Het bijgevolg van al deze kerncentrales is dat
Frankrijk heel weinig CO2 uitstoot in
vergelijking met andere Europese landen (Nucleair Forum, 2021) (Bruckner,
2020).
De Fransen doen ook aan nucleairerecycling. 96% van het herbruikbare
materiaal in gebruikte nucleaire brandstof kan worden gerecycled. Hierdoor
hoeft er minder nucleaire brandstof te
worden geproduceerd en minder nucleair afval te worden opgeslagen. En
hoe zit het met de veiligheid van die
kerncentrales? Franse kerncentrales
zijn erg veilig, er is nog nooit een groot

ongeluk geweest (Center for Nuclear
Studies, 2012). Kerncentrales zijn duur
om te bouwen, maar goedkoop om te
laten draaien (Flagel, 2017). Ze hebben
een lange levensduur en produceren
voor vele tientallen jaren goedkope
stroom (OECD, 2020).
Kortom, er is een hoop van die Fransen te leren als het gaat om energie.
Om Nederland energieonafhankelijk
te maken en koolstofneutraliteit te bereiken is kernenergie een goede oplossing. Het is een investering die op lange
termijn kan zorgen voor soevereiniteit
en stabiliteit. Hopelijk is er bij u nu ook
een lampje gaan branden op het gebied van kernenergie.
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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

KEN UW RIJSSEN
Vraag 1: Hoeveel inwoners heeft de
gemeente Rijssen-Holten?
a. 28.805 inwoners
b. 38.204 inwoners
c. 27.963 inwoners
d. 39.206 inwoners

Vraag 6: Hoeveel zetels heeft de SGP
in de gemeente Rijssen-Holten?
a. 5
b. 9
c. 3
d. 8

Vraag 11: Wanneer ontstond de turfoorlog met Holten?
a. 1556
b. 1697
c. 1776
d. 1864

Vraag 2: Wat zit er in de portefeuille
van onze SGP-wethouder Ben Beens?
a. Onderwijs en educatie
b. Toerisme, onderwijs en handhaving
c. Zorg, jeugdzorg en cultuur
d. Wonen en zorg

Vraag 7: Op 17 maart 1700 kreeg Rijssen een molen, de Pelmolen! Deze
kon net iets buiten Rijssen op een
terp worden gebouwd, maar door wie
is deze eigenlijk gebouwd?
a. Jan Baan
b. Asje van Dijk
c. Jan ter Horst
d. Arco Hofland

Vraag 12: Wie was Jan met de Panne?
a. De man die op zijn pan sloeg als er
brand uitgebroken was in Rijssen
b. Hij was een ketellapper
c. Het was een stadsomroeper
(Extra info: als hij 3x sloeg had een Rijssenaar een nieuwtje voor de hele stad en
als hij 4x sloeg wist je dat het gemeentebestuur een boodschap had)
d. Hij had altijd pech

Vraag 3: Wat is er bij de vijver de Münsterkolk in Rijssen gebeurd?
a. Er is hier een Spaanse soldaat gedood
b. Er is een Duits vliegtuig in neergestort
c. In de Tweede Wereldoorlog dronken de mensen hieruit
d. Hier zat vroeger een Duitse ambassade
Vraag 4: Rijssens is een officiële taal.
a. Waar
b. Niet waar
In 2000 werd Rijssens als eerste Nedersaksisch dialect een officiële taal
Vraag 5: Hoeveel stadspoorten had
Rijssen vroeger?
a. 2
b. 3
c. 4
d. 7
Rijssen had vroeger de Molenpoort, De Elsernerpoort en de Haarpoort

Vraag 8: Hoeveel kerken staan er in
de gemeente Rijssen-Holten?
a. 17
b. 18
c. 20
d. 22
Vraag 9: Elke avond om 21.30 luiden
er klokken in Rijssen, waarom is dit?
a. Vroeger werden de omstanders op
deze manier gewaarschuwd dat de
poorten om 22.00 dichtgingen
b. Om te laten zien dat Rijssen een
christelijke plaats is
c. Het was een teken dat er pap klaarstond voor de arbeiders na een dag
werken
d. Dan is het tijd om naar de kerk te
gaan
Vraag 10: Wat is de naam van het
oude kasteel in Rijssen?
a. De Bevervoorde
b. Diepenheim
c. Kasteel van Annevoie
d. Archeon

Vraag 13: Hoe heette de toren die
vroeger vlak buiten Rijssen de wacht
hield voor de richting Goor?
a. De Holtertoren
b. De Bevervoordetoren
c. De Oosterhoftoren
d. De Gerbranditoren
De toegang vanuit het zuiden werd ’s
avonds extra bewaakt door de Holtertoren die bovenop de Koerbelt stond
Vraag 14: Rijssenaren zijn erg trots op
het feit dat Rijssen een stad is, maar
sinds wanneer hebben we eigenlijk
stadsrechten?
a. 1243
b. 1263
c. 1188
d. 1350
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Handelsweg 25 7461 JJ Rijssen
Telefoon: 0548-522026
Email: schilderwerken@multiprotect.nl

Vraag 15: Wat was de oude naam van
de protestantse Schildkerk?
a. Onze lieve vrouwenkerk
b. Sint-Dionysiuskerk
c. Sint-Janskerk
d. Martinuskerk
Vraag 16: Wat betekent het volgende
Rijssense spreekwoord: ‘Sloerig in de
hoed’
a. Viezigheid in de hoed
b. Je niet zo lekker voelen
c. Chagrijnig zijn
d. Geen zin hebben om naar de kerk te
gaan
Vraag 17: Wat is er gebeurd met het
kasteel Grimberg?
a. Het leger van Napoleon heeft het
vernield
b. In de Tweede Wereldoorlog is het
vernietigd
c. Het is door de Spanjaarden in brand
gestoken
d. Het is afgebroken door de bevolking
om huizen van te bouwen
In 1583 vluchtte het staatsgarnizoen dat
de Grimberg moest beschermen toen de
Spanjaarden in Lochem aankwamen.
Daardoor konden de Spanjaarden het
kasteel makkelijk veroveren. Zij vernietigden daarna dit kasteel.
Vraag 18: Een deel van de Noordermuur van de Schildkerk is heel erg
oud, uit welke eeuw stamt deze af?
a. 19e eeuw
b. 17e eeuw
c. 15e eeuw
d. 12e eeuw

Antwoorden op de quiz zijn te vinden op:
sgpj-rijssen.nl

Vraag 19: Arco Hofland hoopt per december te stoppen als burgermeester van de gemeente Rijssen-Holten.
Hoeveel jaar is hij onze burgermeester geweest?
a. 10 jaar
b. 14 jaar
c. 16 jaar
d. 17 jaar
Vraag 20: Waarom heeft de Maatgraven een oranje kleur?
a. Omdat de SGP aan jaren de grootste
partij is in Rijssen
b. Vroeger werd al het oud ijzer hier
gedumpt
c. Doordat er leem onder ligt
d. Omdat het ijzergehalte in de grond
erg hoog is
Vraag 21: Wie is de voorzitter van de
gemeenteraadsvergadering?
a. De griffier
b. De bode
c. De burgermeester
d. De leider van de grootste partij
Vraag 22: Uit hoeveel vierkante meters bestaat de gemeente RijssenHolten?
a. 94 km2
b. 26 km2
c. 168 km
d. 147 km2
Vraag 23: Waar was het vliegveld uit
Rijssen?
a. Die was er niet
b. Bij de oude steenfabriek
c. Een eindje buiten Rijssen, aan de Akkerdijk
d. Het momentele Noorderbos

Vraag 24: Hoe zijn Rijssen en Holten
aan hun namen gekomen?
a. Holten is aan de Holte van de Holterberg gebouwd en Rijssen ligt wat
hoger
b. De takken van de boom vielen naar
Rijssen en de stammen richting
Holten (Extra informatie: een ander
woord voor takken is riezen en een ander woord voor stammen is holten)
c. Holten is onbekend, Rijssen komt
van het veel gebruikte rijshout
d. Rijssen is onbekend, Holten komt
van de houten huizen in plaats van
leem
Vraag 25: Wanneer zijn Rijssen en Holten samengegaan als gemeente?
a. 2000
b. 2001
c. 2002
d. 2003
Vraag 26: Uit welke van de onderstaande antwoorden bestaat het dagelijks bestuur van een gemeente?
a. De burgermeester
b. De wethouders
c. De gemeenteraad
d. Het college van B&W
Vraag 27: Rijssen had vroeger een stenen stadsmuur.
a. Waar
b. Niet waar
Vraag 28: Welke vrouw droeg als laatste nog Rijssense Klederdracht?
a. Johanna Roelofs
b. Aaltje Wessels
c. Hendrika Baan
d. Gerdiene van Temoat
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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

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
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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

Met meer dan 10 jaar ervaring op de markt
en een aanstekelijke passie voor het vak
gaan wij verder dan de traditionele verkoop.
Wij creëren unieke en eigenzinnige haardopstellingen.
Groot geworden op basis van kernwaarden
uit onze bedrijfscultuur: vertrouwen, eerlijkheid en transparantie. Wat wij beloven doen
we ook echt! En daar zijn we trots op.

Word jij onze nieuwe collega? We hebben nog
een aantal leuke vacatures.
Kijk op haardenexpert.nl/vacatures

Jutestraat 6A | 7461 TR Rijssen | 0548-211550 | www.haardenexpert.nl

