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EV-B02

Voetbalfiets

ELEKTROSMOG

Ouderen uit de gemeente Epe krijgen vandaag het een en ander te horen over elektrosmog, stralingsvervuiling. Huub Koning uit Emst zegt dat hij er wat tegen kan doen.

www.destentor.nl/epevaassen

EV-B02R

Mobieltjes

Balans

Niet de straling op zich is gevaarlijk bij het gebruik
van mobieltjes, zegt Koning, maar de ruis die daar
aan kleeft. Die kan klachten veroorzaken als zeurderige hoofdpijn, lusteloosheid en vermoeidheid. Wel is de
ene mens er gevoeliger voor dan de andere.

Dit houten beeld symboliseert in Konings praktijk
voor pijnbestrijding en eenwording balans, het evenwicht tussen het mannelijke en het vrouwelijke. „Als
innerlijk kind, ziel en ego samensmelten ontstaat
een gevoel van stabiliteit en gelukzaligheid.”

Gezonder leven mett tachyon-energie
Het gestolen beeld De Fietsster van Greet Grottendieck in het Beekpark in
Epe heeft nogal wat stemmen losgemaakt. Elke keer staat er een ander object op de plaats waar vroeger de bronzen Fietsster stond, zoals nu een
oranje fiets, een voetbalfiets. MISSING, heet het kunstproject van Koos van
der Meer rond de vermiste fiets. Mensen die ideeën hebben kunnen die indienen bij het naastgelegen Kunsthuis Kek.
foto Jenny Polman

Landgoed Dijkhuizerhof
het verst in procedure
vervolg van pagina 21
EPE – In de gemeente Epe zijn een
stuk of tien initiatieven om nieuwe landgoederen te vormen. Landgoed Dijkhuizerhof, nabij de Dijkhuizerenk ten noord-oosten van
het dorp Epe, is het verst in de jarenlange procedure die ten grondslag ligt aan nieuwe landgoederen.
Dat het zo lang duurt komt omdat
er veel en hoge eisen worden gesteld, onder andere op het gebied
van natuur(ontwikkeling) en de
beeldkwaliteit. Een landgoed moet
een bepaalde omvang hebben (minimaal tien hectare) en ook openstelling is onderdeel van het eisenpakket.

De plannenmakerij voor landgoed
Dijkhuizerhof begon in 2006, vrijwel meteen nadat de gemeenteraad een toetsingskader had vastgesteld voor nieuwe landgoederen.
Nu zijn de plannen zover gevorderd dat er een overeenkomst is getekend met afspraken over de inrichting, maar ook over voldoende
parkeergelegenheid voor zowel bewoners als bezoekers van het landgoed. Nu kan een voorontwerp bestemmingsplan worden opgesteld.
Dat houdt in dat het voornemen
wordt gepubliceerd om het bestemmingsplan te veranderen met
het oog op de komst van het nieuwe landgoed.

S PO N S O R E N VA N D E PA R T I J

Wielerronde Epe wordt alweer
voor de 35e keer gereden
EPE - De 35e Ronde van Epe zal gereden worden op donderdag 1 juli.
Rabobank en Meeuwsen Ten
Hoopen hebben toegezegd ook dit
jaar de wielerronde te sponsoren.
De top-drie van het afgelopen jaar
bij de mannen, Berry Nagelhout
(Doornspijk), Rob Mud (Zwolle)
en Marcel Alma (Harskamp) zijn
aanwezig, want ze willen hun klassering prolongeren. Plaatselijk favo-

rieten zijn Mathijs en Hilbert Wagenaar uit Epe.
De start en finish zijn in de Hoofdstraat. Het parcours in een kilometer lang en gaat door de Korte Kuipersweg, Sint Jorisweg, Hardenbrink, Stationsstraat en Markt
weer naar de Hoofdstraat.
De start van de Dames Elite is om
18.30 uur, de Heren Elite starten
om 20.15 uur. De toegang is gratis.

Huub Koning uit Emst
houdt vandaag een lezing
over ‘Anders beter worden’.
Hij zegt dat hij elektrosmog
weg kan halen van mobieltjes .
door Jenny Polman
EMST - Dat er steeds meer straling

in de ether komt is een feit. Wie
heeft tegenwoordig geen mobiele
telefoon, of een ander apparaat dat
werkt met draadloze verbindingen: umts, wi-fi, bluetooth, dect-telefoons... Deskundigen zijn verdeeld over de vraag hoe schadelijk
deze straling nou eigenlijk is voor
de mens. Wetenschappelijk is nog
nooit onomstotelijk bewezen dat
straling mensen ziek maakt. Anderzijds zijn er ook signalen dat
straling schade toebrengt aan (met
name) het afweersysteem van de
mens.
Huub Koning (51) uit Emst is overtuigd van dat laatste: straling
maakt mensen ziek. Meteen echter
nuanceert hij die bewering: het is
niet de straling op zich waarvan
mensen ziek worden, maar de ruis
daarop. „Het is niet het signaal dat
problemen geeft,” zegt hij, „want
dat is een vloeiende golfbeweging.” Ruis omschrijft hij als allerlei rafeltjes en karteltjes op en aan
die vloeiende lijn. „Haal je die ruis
weg, dan is het probleem weg.”
Met andere woorden: straling op
zich is niet gevaarlijk, als de vervuiling - ook wel elektrosmog genoemd - er maar af is gehaald. En
Koning zegt dat te kunnen doen.
Vandaag demonstreert hij in de
Eper Gemeentewoning hoe. Koning geeft daar, op verzoek van de
Stichting Welzijn Ouderen Epe,
voorlichting over ‘Anders beter
worden’. Bezoekers zijn gevraagd
hun mobieltje mee te nemen, zodat dat door hem kan worden ontdaan van elektrosmog.

Nee, hij maakt daarvoor geen gebruik van ingewikkelde apparaten,
koperen plaatjes of wat dan ook.
Zijn behandeling is mentaal: in gedachten brengt hij een verbinding
tot stand tussen het vervuilde apparaat en kosmische energie, ook
wel tachyon-energie genoemd.
Voor
natuurkundigen:
tachyon-energie wordt ook wel nulpuntenergie genoemd, oerenergie,
of vrije energie. Het zou de basis-

Eend met kolder in de kop

COLOFON
Bezoekadres
Pastoor Somstraat 6, Epe
Redactie Epe/Vaassen
Marco van den Berg (chef)
Ton van der Schouw (plv. chef)
Sanne Voets, Jenny Polman,
Hemmy van Reenen, Lo van der Wal
Bellen/schrijven naar redactie
Pastoor Somstraat 6, Epe
Telefoon 0578-613063, fax 0578-627045.
E-mail: epe@destentor.nl
Sportredactie
Eric Mondeel: Tel. 055-5388117.
E-mail: sportredactie@destentor.nl

Krant op internet
www.destentor.nl
Advertenties
Verkoopteam Apeldoorn/Veluwe
telefoon 055-5388334
E-mail: vtapeldoorn@destentor.nl
Proefabonnement: 088-0139960
Vragen over abonnement: 088-0139960
Krant niet ontvangen: 088-0139960
Meer informatie staat in het
algemeen colofon elders in de krant

Deze eend in het Beekpark in Epe is gek geworden. Hij loopt steeds maar
rondjes en schurkt tegen de benen van voorbijgangers . Voor woest kwijlende honden wijkt hij niet. Psychisch gestoord gedrag ziet men soms bij wilde dieren in dierenparken die te weinig bewegingsvrijheid hebben. Maar in
de vrije natuur is dergelijk dwangmatig draaien vreemd.
Zie voor een filmpje: www.destentor.nl
foto de Stentor

EMST

Complementair
� Emstenaar Huub Koning (51) is af-

gelopen zaterdag gekozen tot voorzitter van de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze, de VBAG.
� Zelf spreekt hij trouwens liever
over complementaire - aanvullende - dan alternatieve geneeswijzen.
� Koning heeft ervaring in beide richtingen: opgeleid als regulier apotheker werkte hij twintig jaar in de
farmaceutische industrie. Geleidelijk aan nam hij echter steeds meer
afstand van de ‘harde’ farmacie.
„Aanvankelijk was ik er van overtuigd dat medicijnen alles konden
oplossen en ons helemaal gezond
konden maken. Nu zie ik ze meer
als symptoombestrijders. Natuurlijk zijn ze in een aantal gevallen
nuttig, zoals antibiotica bij een infectie of pijnbestrijders in de laatste levensfase, maar in de meeste
gevallen is het beter de oorzaak
aan te pakken.”
� Aan de Westendorperheideweg in
Emst heeft hij twee praktijken:
Connectie, Centrum voor Pijnbestrijding en Connectie, de Weg
naar Eenwording. Beide staan ingeschreven blij de Kamer van Koophandel. De laatste jaren richt hij
zich vooral op het wegnemen van
‘elektrosmog’, vervuiling door apparaten met elektromagnetische
straling. De ‘smog’ zou allerlei lichamelijke en psychische klachten veroorzaken, zoals concentratieproblemen, kanker, maag- en darmklachten, hoofdpijn, slaapproblemen,
prikkelbaarheid, verminderend gezichtsvermogen, vermoeidheid, hyperventilatie, agressiviteit, hyperactiviteit, burn out en pijn in nek,
schouders en onderrug.
� Veel klachten zijn, aldus Koning, te
voorkomen en te verhelpen met
kosmische ofwel tachyon-energie,
energie die overal in het universum voorhanden is.

Kampenaar maakt
amok in Emst
De politie heeft zondagavond een
30-jarige man uit Kampen aangehouden bij recreatieterrein Kievitsveld aan de Viskweekweg op verdenking van vernieling en mishandeling.
De politie kreeg omstreeks 19.10
uur een melding dat een man zich
zeer agressief gedroeg en de ruiten
van een auto ingeslagen had. Hierbij is een 22-jarige man uit Emst
licht gewond geraakt.
Toen de politie ter plaatse kwam
troffen zij de 30-jarige verdachte
aan. Hij bleek onder invloed van alcohol en drugs te verkeren. De
Kampenaar werd overgebracht
naar het politiebureau waar hij ingesloten is voor nader verhoor en
onderzoek.

APELDOORN

Politie houdt
vervelende man aan
De politie heeft zondag een 27-jarige Apeldoorner aangehouden. De
man gedroeg zich vervelend op het
Marktplein. Hij werd weggestuurd,
maar kwam steeds weer het terrein op. Hij is meegenomen naar
het politiebureauvoor verhoor.

VIERHOUTEN

Politie houdt tijdelijk
geen spreekuur
In de afgelopen maanden heeft de
politie
van
Elspeet-Vierhouten-Hulshorst-Nunspeet
een
spreek- inloopuur gehouden in die
dorpen. Volgens de politie voorziet
het spreekuur in een behoefte. Verscheidene mensen hebben er gebruik van gemaakt. Ook nodigde
de wijkagent zelf geregeld mensen
uit. In de maanden juli en augustus
is er tijdelijk geen spreekuur. Daarna wordt het hervat.

HEERDE

Vaassenaar (24) kijkt
te diep in het glaasje

energie zijn van waaruit het heelal
is opgebouwd en overal in het universum voorhanden zijn, gratis en
voor iedereen beschikbaar. Die
energie ‘schept orde waar chaos
is’, verbetert structuren en neemt
zo de schadelijke gevolgen van
elektromagnetische straling weg.
Punt is alleen dat je moet weten
hoe die energie te ‘vangen’. In zijn
tweeledige praktijk Connectie Centrum voor Pijnbestrijding en

Oud-apotheker Huub Koning uit Emst heeft zelf ook wel draadloze apparatuur in zijn huis en in zijn praktijk. Alleen zijn die wel allemaal ontdaan van elektrosmog.
foto Hans vd Vlekkert

Olijfje verkoopt
delicatessen en
streekprodukten

Kerken Vaassen en Epe toe aan opknapbeurt

De Weg naar Eenwording - geeft
Koning tegenwoordig vooral cursussen aan mensen die willen leren ook zelf verbinding te maken
met die kosmische energie, meer
dan dat hij mensen helpt van hun
pijnklachten af te komen.
Veel klachten, zegt hij, komen
voort uit disbalans: het evenwicht

tussen ons denken - mannelijk en ons voelen - vrouwelijk - is
zoek. „In onze maatschappij”, zegt
Koning, „gaat het om presteren,
moeten, controle willen houden.
Niet om voelen. Er is een teveel
aan mannelijke energie, waarbij
we vooral niet willen luisteren
naar onze gevoelsmatige, vrouwelij-

Epe is begin deze maand Olijfje geopend, een delicatessenzaak waar
ook cadeau-artikelen, serviesgoed
en tafellinnen wordt verkocht.
Olijfje wordt geleid door het echtpaar Daniëlle en Peter van Poelgeest. De winkel is gespecialiseerd
in tapa’s, Italiaanse kazen en (ambachtelijk bereide) worsten, verse
pasta’s en biologische streekprodukten. Ook worden er produkten
verkocht, zoals meel van de molen
en honing uit Oene. In het pand
aan de Scheuterstraat was voorheen Villa Kukel gehuisvest, een
winkel waar vooral houten speelgoed werd verkocht.

ke kant. Het lichaam reageert op
die disbalans met pijnklachten of
verstoorde orgaanfuncties. Daarnaast is ook de kwaliteit van ons
voedsel nog eens erg matig geworden, vooral door de toevoeging
van allerlei kunstmatige stoffen.”
Ook daarin kan tachyon-energie
verbetering brengen, aldus Ko-
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EPE - Aan de Scheuterstraat 6 in

Lezersredacteur
Nees Westerhout: telefonisch spreekuur
dinsdag, woensdag en donderdag van
9-10.30 uur. Tel. 055-5389000.
E-mail: lezersredactie@destentor.nl
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VAASSEN/EPE – De geloofsgemeen-

Pastoor W. Rekveld(l) en P. de Wolf ondertekenen de akte

foto Lo vd Wal

schappen die sinds gisteren de parochie H.H. Franciscus en Clara
vormen, zijn onderling behoorlijk
verschillend. Het hele gebied tussen Epe en Eerbeek telt zo’n veertienduizend parochianen. Volgens
pastoor Rekveld gaat, uitgaande
van het landelijk cijfer, acht procent ‘s zondags naar de kerk.
Twello is verreweg de grootste geloofsgemeenschap. Daar woont ongeveer de helft van de parochianen. Vaassen komt op de tweede
plaats. Twello en Vaassen hebben
ook verreweg de meeste bezittingen.
Er zijn geen grote investeringen

ning, al stelt hij ook dat de moderne mens haast niet meer zonder
voedingssupplementen
gezond
kan blijven.
Maar wat een mens vooral nodig
heeft is af en toe een scheutje kosmische energie, vooral ter stimulering van het zelfherstellend vermogen van zowel lichaam als geest.

nodig in de kerken van de nieuwe
parochie, met uitzondering van
die van Vaassen en ook aan de
Eper kerk moet wat gebeuren. De
restauratieplannen voor de St. Martinuskerk in Vaassen, waarvoor
naar verwachting substantiële subsidies van overheden beschikbaar
komen, bevinden zich in een vergevorderd stadium. Waarschijnlijk
kan nog dit jaar worden begonnen
met het herstel van het dak, de ramen en het voegwerk. Voor de
Eper kerk - een vrij jong kerkgebouw - kan waarschijnlijk geen beroep worden gedaan op overheidssubsidie.
Hoewel nu nog alle kerken kunnen worden bediend met hetzij
een eucharistieviering, hetzij een

Bij een alcoholcontrole op de Ossenbergweg in Heerde is zondagmiddag een een 24-jarige man uit
Vaassen aangehouden. Hij werd
overgebracht naar het politiebureau waar bleek dat hij een alcoholpromillage van 1 had. Hij is heengezonden met een proces-verbaal en
een rijverbod. De alcoholcontrole
werd gehouden tussen 14.30 uur
en 18 uur. In totaal werden er 200
blaastesten afgenomen.

gebedsdienst sluiten pastoor Rekveld en vice-voorzitter Pieter de
Wolf van het nieuwe parochiebestuur hun ogen niet voor de situatie die kan ontstaan als beide emeritus-priesters ermee ophouden.
Dan kunnen niet langer in alle kerken diensten worden gehouden en
treedt waarschijnlijk een scenario
in werking waarbij de geloofsgemeenschappen worden ingedeeld
in drie cirkels, waaronder de cirkel
Vaassen/Epe. De diensten worden
dan verdeeld over deze cirkels. In
cirkels die niet aan de beurt komen blijven de kerken dicht, waardoor bespaard wordt op energiekosten. Parochianen moeten een
eindje reizen om een dienst bij te
wonen.

