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Twello, 11 november 2021  

EERSTE UITREIKING VOORSTER JEUGDLINTJE  
 

Op zaterdag 20 november krijgen vier kandidaten een Jeugdlintje uitgereikt uit handen 
van burgemeester Renske Helmer-Englebert tijdens een feestelijke ceremonie bij de 
jongeren thuis.  
 
Nieuw initiatief 

Het Voorster jeugdlintje is een nieuw initiatief in de gemeente Voorst. De uitreiking vindt 

jaarlijks plaats op of rond de Dag van de Rechten van het Kind. Dit jaar is dat op 

zaterdagochtend 20 november. Vanwege de coronamaatregelen is besloten om de 

jeugdlintjes niet gezamenlijk bij een externe locatie uit te reiken, maar individueel bij de 

jongeren thuis. Het Voorster jeugdlintje bestaat uit een medaille en een speciaal ontworpen 

sieraad.  

 

Deskundige jury 

Om in aanmerking te komen voor een jeugdlintje moesten de kandidaten aan een aantal 

voorwaarden voldoen. Zij moesten zich buitengewoon en langdurig hebben ingezet voor een 

ander binnen de gemeente óf een bijzondere prestatie hebben geleverd of initiatief hebben 

genomen. Verder werden er eisen gesteld aan leeftijd en moesten de kandidaten natuurlijk in 

de gemeente Voorst wonen. Een deskundige jury boog zich over de inzendingen. De jury 

bestaat dit jaar uit burgemeester Renske Helmer-Englebert, kinderboekenschrijfster Christine 

Algera, buurtsportcoach Rince Procee, kwartfinalist van de kindervoorleeswedstrijd Eva de 

Jong en kindercoach Monique Aalpoel.  

 

Vier winnaars 

Dit jaar wordt het jeugdlintje aan vier kandidaten uitgereikt: Lindsey Ramakers (10 jaar), 

Yinthe Timmer (10 jaar), Meike van den Elsen (15 jaar) en Marit Dijkhof (15 jaar).  

 

Lindsey en Yinthe uit Terwolde sparen sinds ruim anderhalf jaar bier- en 

frisdrankflessendoppen voor het goede doel. Zij hebben zelfs de lokale supermarkt zo ver 

gekregen dat ook hier namens hen de doppen worden ingezameld. Met de doppen 

ondersteunen ze twee goede doelen: Stichting KNGF Geleidehonden en Stichting Suze. De 

jury zegt: ‘De manier waarop Lindsey en Yinthe geld inzamelen voor deze twee goede 

doelen is heel bijzonder. Ze wisten niet alleen de plaatselijke supermarkt voor zich te winnen 

maar hebben ook Lindsey’s opa zover gekregen de dopjes telkens voor ze weg te brengen 

naar Zwolle of Staphorst. Deze jonge meiden beschikken duidelijk over een flinke dosis 

organisatietalent!’  

 

De Posterenkse Meike van den Elsen ontvangt het jeugdlintje omdat zij een zeer betrokken 

vrijwilliger is. Tijdens de corona-periode heeft ze zich vol ingezet bij Pampus om de boel zo 

goed mogelijk draaiende te houden. En dat doet ze nog steeds! Ze is een aanpakker en met 
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haar aanstekelijke enthousiasme een voorbeeld voor anderen. Hiernaast is ze als vrijwilliger 

betrokken bij de nieuwe watersportvereniging de Boei, waar zij verantwoordelijkheid draagt 

voor de jonge watersporters. Ze is organiseert de wekelijkse bijeenkomsten en bereidt het 

zomerkamp voor. De jury zegt: ‘Door haar inzet, nauwe betrokkenheid en enthousiasme is 

Meike een voorbeeld voor alle jonge vrijwilligers van de gemeente Voorst. Ze is niet bang om 

vieze handen te krijgen. Ze is er niet alleen voor de leuke activiteiten maar ook voor het 

opruimen erna. Zo’n vrijwilliger is goud waard voor elke vereniging!’ 

  

Ook Marit Dijkhof uit Twello is vrijwilliger, maar dan op het gebied van mantelzorg. Zij helpt 

haar oma op dit gebied. Marits oma heeft een dwarslaesie en een gedeeltelijke 

beenamputatie. Zij kan Marits hulp goed gebruiken. De jury zegt: ‘Dat een jongedame van 15 

jaar oud elke dag in haar vrije tijd haar hulpbehoevende oma ondersteunt, is toch wel heel 

bijzonder. Zij helpt bovendien niet alleen met huishoudelijke taken maar ook met medische 

verzorging. Dit maakt dat Marit absoluut een voorbeeldfunctie heeft voor andere jongeren in 

onze gemeente.’ 

  
Voorster Jeugdlintjes 2022  

Nu de uitreiking van dit jaar bijna achter de rug is, kijken we alvast voorzichtig vooruit naar 

de uitreiking van volgend jaar. Kandidaten kunnen namelijk het hele jaar door genomineerd 

worden via voorst.nl/jeugdlintje. Deze editie was in elk geval zeer geslaagd. Juryvoorzitter 

burgemeester Renske Helmer-Englebert vat het als volgt samen: ‘Ik was er natuurlijk van 

overtuigd dat er in deze gemeente geen gebrek aan goede kandidaten voor een jeugdlintje 

zou zijn. Toch is het altijd fijn als je gevoel achteraf juist blijkt te zijn geweest. Ik heb er alle 

vertrouwen in dat we met deze eerste uitreiking een mooie nieuwe traditie zijn gestart!’ 

 

Noot aan de redactie (niet voor publicatie)  

Wilt u als verslaggever/journalist aanwezig zijn bij (een van de) uitreikingen? Neem dan 

contact op met Monique Rogier, medewerker representatie en bestuurssecretariaat 

Gemeente Voorst, 0571- 27 92 53 of m.rogier@voorst.nl 
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