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De Staphorster LEES DIGITAAL!
KRANT.DESTAPHORSTER.NL

CNS Staphorst viert
50-jarig bestaan met reünie 3

Foto van de week door
Hans Dunsbergen 19

WTC houdt eerste
streetrace in Staphorst 5

Stichting Kom over en Help
heeft sinds vorige week een
inzamelpunt bij Bij Klaas
Slager aan het Geerligsland 2
in Staphorst. Dagelijks kan
hier goede en draagbare
kleding gedeponeerd worden
in de speciale container bij de
garagedeur. Naast allerlei
kleding, zijn ook schoenen,
tassen en riemen welkom.
Ook huishoudtextiel, bedden-
goed, lakens, dekens, spreien
en knuffels mogen gedoneerd
worden. 
Alles moet schoon en droog
zijn. Geen speelgoed en ande-
re goederen.
De gedoneerde kleding gaat
naar een sorteercentrum in
Nederland. Dan gaat de kle-
ding naar Oost-Europa (en
een klein deel naar Afrika)
om daar weer verkocht te
worden in tweedehands
kledingwinkeltjes.
Mensen die niet veel te beste-
den hebben en in armoede
leven, kunnen op deze ma-
nier toch zelf hun garderobe
samenstellen. 
Voor een klein bedrag kun-
nen ze dan zelf hun kleding
uitzoeken. 
Bij Rijwielhandel Lambert Pot
aan de Westerstouwe 35 in
Staphorst-Meppel is ook een
dergelijk inzamelpunt van
stichting Kom over en Help.
In 2021 is er 200.000 kilo
kleding ingezameld bij Kom
over en help. Dit jaar hopen
ze nog meer op te halen.

STAPHORST

Lever kleding in
voor Kom over
en Help

STAPHORST Staphorst liep
afgelopen week de
Avond4daagse. De 4daagse,
die feitelijk een 5daagse was,
startte maandag in de zon en
eindigde afgelopen vrijdag in
de regen. Paraplus, poncho’s
en regenjassen tekenden het
straatbeeld van de laatste dag
van het wandelevenement.

De organisatie had vooraf het
streven om 1500 deelnemers
te trekken, een aantal dat op
een haar na net niet werd
gehaald. 
De organisatie, Stichting
Wandel Organisatie Staphorst
(SWOS), hield vorig jaar een
digitale variant, waarbij je
individueel kon lopen via een

app, maar dat was geen suc-
ces. De Avond4daagse loop je
met elkaar en niet via een
app. In 2019 stond de teller
op 1.800 deelnemers, dat is
meer dan 10 procent van de
totale bevolking van Stap-
horst. „We hopen deze week
op 1.500 deelnemers”, sprak
SWOS-bestuurslid Gerrit

Lindenholz vorige week nog.
Een mooi streven dat uitein-
delijk net niet werd gehaald.
Na een mooie week vol zon
werd op de laatste regenachti-
ge dag de streep getrokken
bij 1432 deelnemers. Een heel
mooi aantal na twee lege
coronajaren. „Wij en andere
organisaties zien dat mensen

na corona weer op moeten
starten. Het is weer wennen
dat dingen weer kunnen”,
aldus Lindenholz. De intocht
met muziek bij het gemeente-
huis was gelukkig droog. De
wandelaars kregen hier ook
de medaille uitgereikt van de
16de editie van de 4daagse in
Staphorst. ■�

De Avond4daagse eindigde de laatste dag helaas in de regen, maar dat mocht de pret niet drukken. Frens Jansen

Avond4daagse eindigt in de drup
▶� Teller na laatste dag stokt op 1432 deelnemers

STAPHORST Staphorst heeft
weer drie wethouders, waar-
onder een vrouwelijke. Burge-
meester Jan ten Kate beëdig-
de afgelopen week de wet-
houders Lucas Mulder (SGP),

Alwin Mussche (Christen-
Unie) en Herriët Brinkman
van het CDA. Ondanks de
tegenwind blijft Staphorst
zich inzetten voor een vitale
landbouw met toekomstper-

spectief, zonder zonnepane-
len op landbouwgrond. De
gemeente noemt het een
essentiële bedrijfstak die ze
blijft ondersteunen. 
Dat staat in het coalitieak-
koord ‘Bouwen en verbin-
den’ dat door de SGP, Chris-
tenUnie en CDA werd gepre-
senteerd. Het is een hoofdlij-
nenakkoord. De
gemeenteraad krijgt veel
ruimte. Herriët Brinkman
werd ook Lid in de Orde van
Oranje-Nassau. Ze zat name-
lijk ook twaalf jaar in de
raad. Burgemeester Ten Kate
speldde haar de versierselen
op. Lucas Mulder krijgt eco-
nomie en financiën in zijn

pakket, net als ruimtelijke
ordening, wonen en land-
bouw. Alwin Mussche is
verantwoordelijk voor het
sociaal domein, energie en
klimaat, gezondheid, cultuur
en openbare werken. Herriët
Brinkman gaat onderwijs
doen, sport, evenementen,
verkeer en vervoer en perso-
neel en arbeid van de ge-
meentelijke organisatie. Ze is
ook verantwoordelijk voor
het zorgen voor meer vitale
vakantieparken. De functie
van recreatie staat voorop en
permanente bewoning wordt
aangepakt. ■�

✪� Meer op destaphorster.nl

Trio wethouders aan de slag in Staphorst

De wethouders Lucas Mulder, Alwin Mussche en Herriët
Brinkman. Frens Jansen


