
Woont u prettig in uw 
buurt? Kan uw kind veilig 
buiten spelen? 
Alle inwoners van de gemeente Voorst hebben recht op een veilige plek. 
Daar kunnen we met elkaar voor zorgen. Veilige speelplekken voor onze 
jeugd, veilige verkeerssituaties, prettige en leefbare dorpen en kernen. 

Praktisch kunnen en doen we al veel. Maar minstens zo belangrijk is aan
dacht hebben voor elkaar en omzien naar elkaar. Signaleren als het niet zo 
goed gaat met een kind, een ouder, een buur of een collega. 

Durft u het gesprek aan te gaan als u merkt dat het niet zo goed gaat met 
iemand? Of denkt u dan ‘ach, het zal wel meevallen, laat maar zitten’, of 
‘daar mag ik me niet mee bemoeien’? Doorgaans vormt zo’n gesprek voor 
iemand met wie het minder gaat juist de aanleiding om tot actie te komen. 

Ieder mens wil gezien en gehoord worden. Met respect voor elkaar en voor 
elkaars leefwereld, want niet iedereen denkt en leeft hetzelfde. Dat maakt 
onze samenleving juist zo boeiend. 

Maakt u zich zorgen over iemand? En weet u niet 
goed hoe u dit kunt bespreken?
De medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG Voorst) en 
het Maatschappelijk Netwerk Voorst (MNVoorst) helpen u graag verder.

Inloopspreekuur Frontoffice van het CJG en MNVoorst: 
maandag t/m vrijdag 08.30 uur – 12.30 uur 
Kulturhus, Jachtlustplein 11
7391 BW  TWELLO

CJG Voorst: www.cjgvoorst.nl, info@cjgvoorst.nl, 0571-74 51 50
MNVoorst: www.mnvoorst.nl, info@mnvoorst.nl, 0571-74 51 11

Iedereen doet mee bij 
Sportclub Teuge
Een veilig klimaat staat hoog in het vaandel bij Sportclub Teuge. 
De slogan ‘Iedereen doet mee’ betekent voor Sportclub Teuge dat 
er voor iedereen plaats moet zijn om aan één of meerdere sport
activiteiten deel te nemen. 

Vertrouwenspersonen
Ongewenst gedrag en pesten kan bij iedere sportclub voor 
komen, ook bij Sportclub Teuge. Binnen de sportclub zijn hiervoor 
vertrouwenspersonen actief. Als je lastig wordt gevallen met 
dingen die je niet wilt, en die je bijvoorbeeld liever niet in je team 
bespreekt, kun je bij één van de vertrouwenspersonen terecht. 
Een vertrouwenspersoon is iemand bij wie je in goed vertrouwen 
je verhaal kwijt kunt. Samen bespreek je wat er in gezamenlijk 
overleg aan gedaan kan worden. 

Alle inwoners een veilige 
plek in de gemeente Voorst



Plezierig wonen, dat wil iedereen. Maar de realiteit is dat ieder 
mens zich wel eens kan ergeren aan de buren of zelfs ruzie heb
ben met een buur. Het helpt dan om met elkaar te praten. Maar 
wat als dat niets oplost? Dan kunt u als huurder van IJsseldal 
Wonen de buurtbemiddeling inschakelen. 

Buurtbemiddeling inschakelen
In de onderstaande praktijksituatie leest u hoe de buurtbemidde
ling werkt: 

Meneer A krijgt een nieuwe buurman, meneer B. Meneer B heeft op dat 
moment geen baan, hij is veel thuis en gaat laat naar bed. Tot diep in de 
nacht hoort meneer A harde woongeluiden, er is regelmatig visite over de 
vloer en ze zitten tot laat in de tuin. Terwijl meneer A er vroeg uit moet en 
wisselende diensten heeft. Na weer een nacht slecht slapen, stapt meneer A 
geïrriteerd op de buurman af om te klagen over de geluidsoverlast. Dit gaat 
niet zoals gehoopt. Meneer B voelt zich aangevallen en vindt dat meneer A 
overdrijft. Er ontstaat ruzie. De geluidsoverlast blijft en het contact tussen de 
buren verslechterd. 

Meneer A meldt zich bij de coördinator buurtbemiddeling, Rineke Werff van 
Mens & Welzijn Voorst. Er volgt een eerste gesprek om te kijken of buurt-
bemiddeling kan helpen in deze situatie. Twee getrainde, vrijwillige bemid-

delaars komen bij meneer A langs om zijn kant van het verhaal te horen, 
daarna gaan ze naar meneer B zodat ook hij zijn verhaal kan vertellen. 

Wanneer beide partijen dit wensen, volgt een bemiddelingsge
sprek op neutraal terrein. Het doel is om met elkaar in gesprek te 
gaan over de problemen en mogelijke oplossingen, zodat beide 
partijen weer prettig naast elkaar kunnen wonen. De bemidde
laars zijn neutraal en er wordt geen oordeel gegeven over wie 
gelijk of ongelijk heeft. Na een aantal weken neemt de coördi
nator buurtbemiddeling contact op met de partijen om te vragen 
hoe het nu gaat.

Uit de gesprekken bleek dat meneer B niet wist dat meneer A wisselende 
werkdiensten heeft en dat het terras van zijn tuin bijna recht onder het slaap-
kamerraam ligt. Meneer B vond de manier van benaderen van meneer A erg 
onprettig. Nadat dit uitgesproken is, worden er afspraken gemaakt en wisselen 
de beide buurmannen hun telefoonnummers uit. Voortaan houden ze elkaar 
op de hoogte van feestjes, maar geven ook aan wanneer er overlast is. 

Meer informatie
Voor meer informatie over buurtbemiddeling kunt u contact opne
men met Rineke Werff, coördinator buurtbemiddeling: 
057128 77 58, buurtbemiddeling@mensenwelzijn.nl 

De Ontmoeting is een plek waar mensen samen kunnen komen. 
U bent welkom: gewoon voor een praatje, een spelletje of om een 
potje jeu de boules te spelen. En neem gerust die overbuurvrouw 
mee die niet meer zo vaak, of zo gemakkelijk, de deur uitkomt. 
Ook voor haar is het fijn om even onder de mensen te zijn! 

Behoefte aan gezelligheid
In Terwolde is iedere vrijdagmiddag van 15.00 uur tot 17.00 uur 
De Ontmoeting in het Dorpshuis. De Ontmoeting is een inloop, 
iedereen kan dus komen en gaan wanneer hij wil. Lucia Kiesbrink, 
de dorpscontactpersoon in Terwolde, heeft hier een workshop 
schilderen gegeven namens de stichting Tamara. “Iedereen die 
het leuk leek om eens te schilderen kon meedoen”, verteld Lucia. 
“De animo was groot, er is dus zeker behoefte aan gezelligheid. 
Vooral het samen iets ondernemen slaat aan, er was dan ook een 
super goede sfeer tijdens de workshop.” Het lijkt Lucia als dorps
contactpersoon een uitdaging om de ouderen meer te verbinden 
met de jongeren in het dorp: “Ze zouden dan bijvoorbeeld samen 
spelletjes van vroeger kunnen doen of samen wat lekkers bakken. 
Er wordt regelmatig door een paar fanatieke deelnemers gekookt 
om daarna gezamenlijk te eten.”

Ga je mee naar de gym woensdagmiddag?
De mensen in Terwolde zijn blij met deze ontmoetingsplek in 
het dorp. Dorpscontactpersoon Lucia streeft er naar om een 
divers aanbod tijdens De Ontmoeting aan te bieden. En naast De 
Ontmoeting op vrijdagmiddag is er ook elke woensdagmiddag 
van 15.00 uur tot 16.00 uur ouderengym in de gymzaal. Senioren 
kunnen elkaar met deze twee wekelijkse activiteiten  regelmatig 
ontmoeten in Terwolde!

VEIIGHEIT HIER MAG JE FAUTEN MAKEN 

Een plek waar je je thuis mag voelen, jezelf moet zijn 
en waar je kan praten of fluisteren, over alles?
Ja echt alles. En dat voelt veilig met soms een beetje 
gevaar. Dan ben je even op je hoede en dan hoor je 
“ontspan!” en wordt er weer verder gepraat. Waar-
schijnlijk heb je dan wat geleerd of kreeg de ander 
een les. Dat is het idee. Vrij simpel ook al zijn som-
mige dingen soms complex. Het honk in Twello is er 
voor kinderen, tieners, jongeren, jong volwassenen.
Wij excelleren in het werken met diegene die het 
moeilijk hebben en het anderen moeilijk maken. 
Op deze plek is dat veilig! Hier praat de verlegen jon-
gen met de patser en de puber met zichzelf,
chreeuwt een dochter “doe rustig!” en de buurjongen 
roept “help!”. Te mooi om waar te zijn, in het honk laat 
je de waarheid niet in het midden.

WHAT YOU SEE? IS WHAT YOU GET!
 

YAH?
Jongerenwerk,  
jeugdhulp, individuele  begeleiding,  

dag inspiratie, studie &  arbeidstoeleiding. LEF
Wij begeleiden met lef, inlevingsvermogen en cre-ativiteit. Wellicht onconven-tioneel maar zeer effectief en vet gezellig.

OLD PEOPLE THINK ADULTS  ASSUME KIDS KNOW

HONK TWELLO

Plutopad? achter de brandweer kazerne +0647159938 +0647159939 www.youngeratheart.nl info@youngeratheart.nl

Buurtbemiddeling van Mens en Welzijn Voorst

De Ontmoeting in Terwolde


