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ONLINE DORPSPLEIN KIJKINDEKERNEN.NL GELANCEERD  
 

De dorpscontactpersonen en vrijwilligers van de kernen Voorst, Terwolde, Klarenbeek, 
Wilp-Achterhoek, Wilp en Posterenk hebben vrijdagmiddag 29 juni samen met 
IJsseldal Wonen, Mens en Welzijn en de gemeente Voorst het online dorpsplein 
KijkindeKernen.nl gelanceerd. Met dit buurtplatform vinden mensen, bedrijven en 
organisaties elkaar makkelijk in de eigen buurt. Op het Dorpsplein in Twello gaf de 
Nederlandse schrijver, en voormalig politicus, Jan Terlouw samen met burgemeester 
Jos Penninx het startsein: KijkindeKernen is officieel live gegaan. KijkindeKernen.nl 
brengt mensen met elkaar in contact waardoor de samenwerking in de kernen 
duurzaam verbetert. Berichten op de website leiden tot echte ontmoetingen bij elkaar 
in de buurt.  
 
Elkaar ontmoeten 
KijkindeKernen.nl is het dorpsplein waar iedereen elkaar on- en offline kan ontmoeten. 
Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen allemaal een bericht of 
oproep plaatsen onder ‘hulp gevraagd en geboden’, de online versie van het prikbord zoals 
we deze in de supermarkt kennen. Er is van alles en nog wat te vinden op KijkindeKernen, 
zoals de agenda met verschillende leuke activiteiten, foto’s, filmpjes en een buurtradar. Op 
KijkindeKernen leren steeds meer mensen elkaar kennen en kunnen ze meer samen 
ondernemen.  
 
Wat we samen doen gaat beter 
Jan Terlouw onderstreept het belang van samenwerken in vertrouwen: “Wat we samen doen  
gaat beter. Daarom is dit een goed initiatief, met elkaar in contact komen op het online 
dorpsplein. Maar laten we vooral ook op het echte dorpsplein samenkomen: om elkaar te 
horen, te zien en in de ogen te kijken”. Burgemeester Jos Penninx is trots op het initiatief van 
de groep actieve dorpssupporters om KijkindeKernen.nl te starten: “Ik vind het geweldig dat 
deze dorpssupporters de inwoners en organisaties in hun kernen stimuleren om mee te doen 
in hun dorpskern en Kijkindekernen.nl zoveel als mogelijk te gebruiken. KijkindeKernen.nl 
helpt mensen, verenigingen en organisaties om elkaar te vinden en meer samen te 
ondernemen. Ik roep onze inwoners daarom op om goed op de hoogte te blijven van alles 
wat zich in hun omgeving afspeelt door zichzelf gratis aan te melden op KijkindeKernen.nl 
met het aanmaken van een profiel. ” 
 
Uw dorp op KijkindeKernen.nl 
KijkindeKernen.nl wordt geheel gecoördineerd door (vrijwillige) dorpssupporters. Deze 
enthousiaste supporters stimuleren inwoners en organisaties om actief mee te doen en het 
online dorpsplein maximaal te gebruiken. Hierdoor wordt meer, en makkelijker zichtbaar wat 
er allemaal te beleven is in het dorp. Mist u uw dorp op KijkindeKernen.nl ? De 
dorpssupporters nodigen u van harte uit om ook in uw dorp het initiatief op te pakken voor 
deelname aan kijkindekernen.nl . Stuur een berichtje via kijkindekernen.nl/contact , de 
dorpssupporters helpen u graag met uw initiatief tot deelname.  
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Noot aan de redactie (niet voor publicatie)  

Voor meer informatie neemt u contact op met Bettine Vissers, communicatieadviseur 

Gemeente Voorst, 0571- 27 93 15, b.vissers@voorst.nl 

 
 
Onderschrift foto:  
De officiële lancering van KijkindeKernen.nl op 29 juni 2018: 
de dorpscontactpersonen en vrijwilligers van de kernen Voorst, Terwolde, Klarenbeek, Wilp-
Achterhoek, Wilp en Posterenk met in hun midden Jan Terlouw en burgemeester Jos 
Penninx.   
 


