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dat ze misschien naar industriegebied De
Hoef konden gaan of naar een leegstaand
gebouw aan de Laan van Duurzaamheid.
Verdrietig dropen de man en de vrouw af.

Na een tijdje rondgezworven te heb-
ben, kwamen ze uit bij de Kamper-
binnenpoort.
Twee maanden geleden stonden ook
zo’n honderd vluchtelingen aan de
stadspoort. Koning Bolsius en wet-
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Dagenlang hadden ze gelopen. De man en
zijn zwangere vrouw waren moe, moe van
de lange reis. Even gaan liggen en hun
ogen sluiten, dát wilden ze. Ze klop-
ten aan bij de herberg van stich-
ting Elisabeth Groen. Herbergier
Struijk deed de deur op een kier
en zei: ,,Nee, helaas. Er is geen
plek in onze herberg.’’
Natuurlijk was er ruimte genoeg,
maar hij had geen zin in al die
mensen die op zijn grondge-
bied wilden uitrusten. Ten-
slotte wilden hij en de andere
leden van de stichting het ter-
rein bij het voormalige Elisa-
beth Ziekenhuis inrichten als
stadspark. Opvang van vluchte-
lingen zou dat plan doorkruisen.
Hij zei tegen de man en vrouw

houder Houwing lieten hen wél binnen.
De groep mocht tijdelijk naar sporthal
Schuilenburg en werd kort daarna via de
Anne Annemaschool doorgevoerd naar
een opvang in Soesterberg. Daar proberen
ze hun leven op te pakken. Engel Simone
Kennedy helpt hen daarbij. Met vrijwillige
herders zorgt ze ervoor dat deze vluchte-
lingen zich welkom voelen. Zo kwam er
een herder met gevulde toilettassen langs.
Een andere enthousiaste herder regelde
een uitje. Lekker schaatsen op de ijsbaan
op het Eemplein om even je zorgen te ver-
geten. De vluchtelingen genoten ervan.
Ondertussen was koning Bolsius druk in
overleg, want hij wist dat er nog veel meer
mensen zouden aankloppen bij de stads-
deur. Hij wilde opendoen, maar het kwam
er maar niet van. De man en zijn zwan-
gere vrouw gaven het op en liepen richting

het oosten. Toen ze achter zich keken,
zagen ze in de verte de verlichte Onze-
Lieve Vrouwetoren. Een prachtig gezicht.
Helaas voelden ze niet welkom in deze
mooie stad. Even later ging de deur wel
open. Godzijdank, ze waren in Leusden.

R Nienke@ad.nl

Even gaan liggen en
hun ogen sluiten, dát
wilden deman en zijn
zwangere vrouw

Omdat er voor hen geen plaatsmeerwas
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ij zijn twee jonge
ondernemers en
verkopen de
heerlijke Twisted
Potato. Hij is

krokant, gezond en biolo-
gisch. Met een speciaal appa-
raat draaien wij ongeschilde,
biologische aardappels om
een stokje in de vorm van een
tornado.’’
Alsof ze al jaren ondernemer
zijn, zo praten Luuk Speksnij-
der en Jelle Vlek over de
Twisted Potato. Het is hun
trots, hun inkomstenbron.
Luuk en Jelle staan elk week-
end op een markt om hun
snack te verkopen. En dat is
snel gegaan, stelt Luuk. ,,Jelle
zei: ‘Ik heb geen trek om in
de supermarkt te staan, dus
we moeten iets bedenken om
geld te verdienen.’ Omdat
mijn vader ondernemer is en

hij, weliswaar met andere
woorden, hetzelfde zei,
was ik meteen enthou-
siast en zijn we gaan na-
denken over een product.’’
Al snel kwam het duo op
het idee om Twisted Pata-
tos te verkopen. ,,Ik ging
vroeger naar Zeeland op
vakantie en daar verkoch-
ten ze de Twisted Patato’s
die wij nu ook verkopen,’’
vertelt Luuk. ,,Ik dacht:
Hé, dat heb je hier niet,
dit kan een succes wor-
den.’’
Een succes is het. Waar
de jongens in het begin
zelf markten moesten
benaderen, worden ze
nu gevraagd. ,,We zijn
de jongste ondernemers
van Amersfoort en heb-
ben, denk ik, wel een
gunfactor. Ik ben trots

dat we dit doen.’’ Het runnen van
een eigen bedrijf valt volgens de
jongens goed te combineren met
school. Al is dat goed plannen,
want er zit volgens het duo veel
meer werk in dan menigeen denkt.
,,Aardappels bestellen, mailcontact,
communicatie: ik denk dat dat best
onderschat wordt.’’
De aardappel komt van een fruit-
handel in Kattenbroek. Daar wordt
de ‘pieper’ door de eigenaar op ge-

wicht en uiterlijk geselecteerd.
,,En schoongemaakt,’’ zegt
Jelle. Vervolgens wordt hij
in een koelcel gelegd en
haalt het duo de aard-
appels op. ,,Op de
markt hebben we een
taakverdeling. Jelle
draait de aardappels

om een stokje in
de vorm van een
tornado en ik bak
ze vervolgens in
plantaardig, ver-
antwoord frituur-

vet,’’ zegt Luuk.
Hoewel de zaken
goed gaan, willen de
Pieper Boys in de
toekomst ‘gewoon’
studeren. ,,Ik hoop
dat ik lang als Pieper
Boy kan werken,
maar zie mezelf dit
niet tot mijn 50ste
doen.’’ Dat beaamt
Jelle. ,,We zijn pas
15, maar zitten al in
het echte wereldje.
De mensen met
wie je dingen re-
gelt, zijn volwas-
sen. Het is geen
school, het is de
échte wereld. Je
leert omgaan met
mensen, je krijgt
te maken met
ontevreden klan-
ten en je leert
om naar kritiek
te luisteren.’’

EIGENKWEEK

Wie: Luuk Speksnijder en
Jelle Vlek.
Wat: de Pieper Boys.
Waar: Amersfoort en om-
geving. De Pieper Boys
staan in de kerstvakantie bij
de schaatsbaan op het Eem-
plein.

www.pieperboys.nl

Waar hun leeftijdsgenoten vakkenvullen in de
supermarkt, zijn Luuk Speksnijder en

Jelle Vlek (15) eigen baas. Het duo verkoopt gefrituurde
aardappel op een stokje in de vorm van een tornado. ,,Als

één van ons ziek is, huren we een vriendje in.’’
JELLE VEENSTRA
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@Gem_Amersfoort mijn
dochter van 5 wil graag
weten hoe jullie de straat-
verlichting aan- en uitzet-
ten? - @OnTheMike

Gefeliciteerd met een 9

jaar durende strijd tegen
de Gemeente #Amers-
foort @QueensAfoort.
Ach, wat geeft het, het is
maar geld van de burgers
- @KeistadReporter

Fun! Plons! Glijbaan voor
de hele stad. Zwembad
niet alleen voor sporters.

Wens @cuamersfoort.
- @GertHunink

Er geldt vast wel een kor-
tingstarief voor lange tra-
jecten staan als ingeblikte
sardientjes, toch
@NS_online? #Amers-
foort
- @Prikkeldraad1

Tweets

Nienke Gorter

N Luuk (links) en Jelle
met versgemaakte Twis-
ted Potato’s. FOTO’S
SASKIA BERDENIS VAN BERLEKOM

‘We hebben,

denk ik,
wel een

gunfactor’
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