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LEES SNEL VERDER VOOR AL HET NIEUWS UIT UW GEMEENTE!

Jan de Croon 
houdt u mobiel!

jandecroon.nl  | Tel: 0571-275903
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   airco Service | ruiT reParaTie

Schade TaxaTie en reParaTie
TanKSTaTion & WaSSTraaT

BIJNA 15 JANUARI: HET ONLINE 
WAARDERINGSFEEST VOOR ALLE INWONERS!!

GEMEENTE VOORST.- Voor alle inwoners van de gemeente Voorst is er aan-
staande vrijdag een online buurtwaarderingsfeest. Een uniek feest, met 
bekende en prominente gasten, kosteloos en in de eigen woonkamer. “Een 
bijzondere afsluiting, van een bijzonder jaar!”

“Dit jaar is de waardering voor alle vrij-
willigers anders dan de anders”, laten 
Kim Arntzen en Dorothy den Boer van 
de VCV weten. “Wij kijken terug op een 
bewogen jaar. Het maakt dat we als Vrij-
willigerscentrale Voorst écht alle inwo-
ners willen bedanken voor hun vrijwil-
ligerswerk. Volgens ons heeft iedereen, 
van jong tot oud, op zijn of haar manier 
aandacht gegeven aan een ander. ‘Sa-
men voor elkaar’ zoals de burgemees-
ter zo mooi aangeeft. Daarom hebben 

we samen met Wonderwall Events een 
mooi feest voorbereid!”

Aanstaande vrijdag (15 januari) is het 
dan zover. Kim en Dorothy kijken er al 
weken reikhalzend naar uit en wensen 
iedereen een gezellige avond toe: “We 
hopen dat mensen kunnen genieten, 
lachen en dansen.” Aan het brede pallet 
van live entertainment zal het niet lig-
gen: “Er is heerlijke muziek, cabaret, ma-
gie en nog veel meer. Variatie en plezier 

voor alle leeftijden”, beloven de dames. 
“Zonder al teveel te verklappen, zullen er 
vrijwilligers van v.v. Activia, v.v. Voorst, 
s.v. CCW’16 en Trefpunt Duistervoorde 
worden verrast. Tevens zal blijken dat 
de gemeente Voorst heel veel muzikale 
inwoners heeft! Het feest zal rustig op-
gebouwd worden en spectaculair ein-
digen met een bekende Nederlandse 
hardstyle DJ”

Iedereen kan vrijdagavond meekijken 
via de tv-zender RTV Veluwezoom (voor-
heen RTV Voorst). De uitzending start 
om 19.00 uur en zal tot 21.30 uur duren. 
RTV Veluwezoom is te vinden via:
Ziggokanaal 36, Ziggo Insteekmodule ka-

naal 428, KPN-kanaal 1468.

Bekijken via internet is ook mogelijk. In-
dien mogelijk kunt u het beeld streamen 
naar uw televisietoestel. Uiteraard kunt 
u ook kijken op uw computer, laptop of 
tablet. Surf in alle gevallen naar https://
rtvvoorst.nl/kabelkrant/ om mee te ge-
nieten van het feest.

Daarnaast is het mogelijk om deel te ne-
men aan deze avond via MS Teams. Het 
leuke hieraan is dat het de mogelijkheid 
biedt om bij elkaar in de huiskamer te 
kijken. Om hieraan deel te nemen kunt 
u zich aanmelden middels een mailtje 
naar regelzaken@wonderwallevents.nl.

 

CADEAUS VOOR DE EERSTE BABY’S VAN 2021
TWELLO.- Een groot aantal bedrijven in 
onze regio heeft wederom haar mede-
werking toegezegd bij het verstrekken van 
geschenken voor de populaire actie ‘de 
eerstgeborenen van 2021 in het versprei-
dingsgebied van het Voorster Nieuws. De 
actie die in de loop der jaren een vaste 
plaats heeft verworven in de krant mag 

zich telkens weer verheugen in een grote 
belangstelling. 

Spelregels
Het eerstgeboren meisje of jongen dat 
aanspraak wil maken op het geschen-
kenpakket dat beschikbaar wordt gesteld 
door een groot aantal adverteerders 
moet in het verspreidingsgebied van het 
Voorster Nieuws zijn geboren. De geboor-
te dient schriftelijk gemeld te worden bij 

Uitgeverij Voorster Nieuws, Stationsstraat 
17, 7391 EG, Twello. De aanmelding dient 
z.s.m. na 1 januari 2021 binnen te zijn 
o.v.v. ‘’Actie eerstgeborene’’. Op de inzen-
ding dienen vermeld te worden naam en 
adres van de ouders, naam van de baby, 
jongen of meisje, eventueel tijdelijke ver-
blijfplaats van moeder en kind, het tijdstip 
van de geboorte (bij voorkeur op de mi-
nuut nauwkeurig) en de naam van de ver-
pleegkundige of arts die bij de bevalling 

assistentie verleende. Laatst genoemde 
kan gevraagd worden naar de bevestiging 
van het geboorte tijdstip. 

VOORSTER 
NIEUWS

Het is woensdag
verspreidingsdag Voorster Nieuws

de gratis huis aan huis krant
in ons stukje Nederland.

15.000 kranten gedrukt
verspreid in 18 plaatsen
met zorg samengesteld. 

Wie zijn erop gesteld?

De “nieuwsgierige” lezer
‘s morgens vroeg op pad,

Voor de redactiedeur op wacht
uitkijkend naar de vracht.

De bewoners met de brievenbus 
“Nee … Nee”

 “Alleen Voorster Nieuws alstublieft“
daar is de krant geliefd.

De lezer die geniet
wanneer de plaatselijke informatie

wordt thuisgebracht
de lezer die de krant “opwacht”.

En al die anderen 
die zouden willen zeggen:

“Dank redactie
voor uw wekelijkse “gratis actie”.

Mijmering Togram

2P €49 | 4P €89 | 6P €129

Telefoon: 0571-270825
Mail: vragen@yoost.nl 

Geen overdrachtsbelasting 
voor starters?

Yoost mag het weten!

Op zoek naar een
nieuwe woning?
wij adviseren je de beste 
hypotheek voor jouw situatie.

Kijk op www.berends-slump.nl
of bel 0571-274440

https://rtvvoorst.nl/kabelkrant/
https://rtvvoorst.nl/kabelkrant/
mailto:regelzaken@wonderwallevents.nl


FAMILIE BERICHTEN 
Overlijdensberichten kunt u opgeven tot 
dinsdagochtend 10.00 uur. Geboorteberichten, 
huwelijksaankondigingen, dankbetuigingen, 
jubilea e.d. voor maandag 10.00 uur. 
U kunt deze berichten mailen naar: 
info@voorsternieuws.nl of inleveren bij:

Voorster Nieuws
Stationsstraat 17, 7391 EG  Twello, 
telefoon: (0571) 27 61 91

Nijverheidsstraat 27  - 7391 ZT  Twello  -  tel: 0571 - 290972
open:  ma-vr: 7.30 - 16.00 uur    za: 8.00 - 12.00 uur

n Steengoed in maatwerk

n aanrechtbladen
n vensterbanken
n vloeren

n gevelbekleding
n belettering
n grafwerken

n schouwen
n wastafelbladen
n tafelbladen

Ook als u niet of elders 
verzekerd bent.
Monuta 
T  0800 - 023 05 50
E voorst@monuta.nl
I  monuta.nl/uitvaart

Monuta is
er voor u.
Ook in Voorst.

Arthur Hogenkamp-Becking

Marinka de Haan

• kleinschalige onderneming voor     
    een mooi, persoonlijk afscheid
• rustig, professioneel, betrokken
• waar u ook verzekerd bent
• uw wensen vooraf 
    kosteloos vastleggen

persoonlijke uitvaartverzorging

www.marinkadehaan.nl
dag en nacht 

06 43997838

Diep bedroefd zijn wij door het overlijden 
van onze lieve zus, schoonzus en tante 

 

Reinie Buitenhuis-Gierman
 

Zij had nog zoveel om voor te leven!

 
Broer, schoonzusters, zwagers, 

nichten en neven
Familie Buitenhuis
Familie Gierman

Als het leven niet meer gaat zoals je hoopt
Als veel je wordt ontnomen

Als je moet toelaten dat een ander je verzorgt
En leven niet meer leven is

Na een periode van afnemende gezondheid 
hebben wij afscheid moeten nemen van een 
bijzonder mens, onze dierbare vriend en 
mattie.

Theo Hollewand

We zullen Theo blijven herinneren als een 
markant persoon met zijn humor, gulle lach 
en iemand die altijd belangstelling had
voor iedereen.

Wij wensen Willemien, kinderen, klein-
kinderen en familie veel sterkte toe in deze 
moeilijke tijd.

Nicolien, Ruud en Anita, Peter en Rietje, 
Hans en Aartje, Annelies, Bertus en Lida, 
Richard en Marian, Jeroen en Kitty, 
Dick en Erna, Ans en Arra

Ons bereikte het droevige bericht over het 
overlijden van

Theo Hollewand

Theo was lid sinds 1 september 1986. Zijn 
lidmaatschap was niet “geruisloos”. Een 
markante man die gezelligheid met zich 
meebracht. Op de tribune in de sporthal, 
langs de lijn aan De Laene en uiteraard in 
het clubgebouw. Overal bracht hij een lach 
met zich mee en teweeg. Een persoonlijkheid 
die iedere vereniging eigenlijk gewoonweg 
nodig heeft. Naast zijn “rol” als gezellige 
supporter heeft Theo ook veel vrijwilligers-
werk gedaan. Achter de bar, bij de entree bij 
wedstrijden van het 1e elftal, bij de kaart-
middagen en als lid van de werkploeg. 
Wij zullen Theo missen.

Willemien, Brigitte, Jan Willem, Judith, 
Henry, Claudia en Michel: wij wensen jullie 
heel veel sterkte.

Namens alle leden van s.v. Voorwaarts
Het Algemeen Bestuur

Het is goed zo...

Onze moeder, oma en oma Geertje 
is rustig ingeslapen.

Geertje 
Bovereê - Bomhof

weduwe van Wim Bovereê

* Twello,  † Deventer, 
3 januari 1935  5 januari 2021

Tonnie en Willemien
Hans en Gerrie
Wilma

Daniel, Mireille en Nick, Anouk en Niels,
Diëlle en Zwier, Meinke en Thomas,
Koen en Iris, Mats, Melle, Dieke,
Guus, Ties, Jooske

Job, Giel

Correspondentieadres:
Hietweideweg 37
7391 RA  Twello

De uitvaart heeft inmiddels in 
besloten kring plaatsgevonden. 

Onze dank gaat uit naar de medewerkers 
van PW Janssen in Deventer, afdeling Oxe 
voor de liefdevolle verzorging van Geertje.

 

Veel heb je ons gegeven,
veel heb je voor ons betekend,

plotseling uit ons leven verdreven,
blijf je in onze harten leven.

 

Na een moeilijke periode van afnemende gezondheid ging, op 7 januari
in haar eigen vertrouwde omgeving, in alle rust van ons heen mijn lieve
vrouw, onze moeder, schoonmoeder en oma

 

Reinnetta Jantiena Buitenhuis - Gierman
 

~Reinie ~
 

m Voorst, 29 april 1948
 

t Klarenbeek, 7 januari 2021
 

Joop
 

Angela en John
    Francisca en Anoeska
 

Johan en Mireille
    Johan
 

Erwin en Monique
    Sanne en Anouk
 

Marco
 

Correspondentieadres:
Woudweg 71, 7381 BA  Klarenbeek

 

De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.
 

In verband met de maatregelen liever geen bezoek aan huis.

….Het leven is tijdelijk
 en de dood is onvermijdelijk,

maar zonder geleefd te hebben
kun je niet sterven….

Verdrietig om zijn heengaan, maar trots op 
hoe en wie hij was, hebben wij afscheid 
moeten nemen van mijn lieve man en 

onze bonus vader

Henk Holtrigter
* Gietelo (Voorst),  † Twello,
20 juli 1940  5 januari 2021

Hennie Ruting

Ernst en Bregta

Sikkeplein 19
7391 CD  Twello

Henk is na een kortstondig ziekbed van maar 
enkele weken afgelopen dinsdag, geheel naar 
zijn laatste wens, in een voor hem vertrouwde 
omgeving rustig ingeslapen.

Wij hebben vanwege de geldende corona 
maatregelen in besloten kring afscheid van 
Henk genomen.

Ik heb het leven liefgehad, u allen evenzeer.
Graag had ik hier nog wat vertoefd,

helaas het mocht niet meer.
Wanneer er iemand aan mij denkt,

dan zonder veel verdriet.
Bedenk, het leven is maar kort.

Dus is mijn wens GENIET!

Bedroefd, maar in dankbare herinnering 
voor wat hij voor ons heeft betekend, 

hebben wij afscheid moeten nemen van 
mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa

Theo Hollewand
Theodorus Johannes

* 2 november 1938 † 7 januari 2021

Willemien Hollewand

Brigitte en Jan-Willem
     Wi-jan en Danique
     Tim

Desirée in liefdevolle herinnering

Claudia en Michel

Judith en Henry
     Meindert
     Lidwien
     Teon

Duistervoordseweg 62-F
7391 CG  Twello

De uitvaart zal in besloten kring plaatsvinden.

Geen mooie verhalen meer van je horen.
Je niet meer horen lachen.
Je niet meer zien dansen.

Wij gaan alles aan je missen lieve Theo.

Theo Hollewand
Liefs broers en zussen, neven en nichten 

en partners Hollewand



Zorg en aandacht 
in kwetsbare tijden…

Uitvaartverzorgers 
Ilse Hemmes • Anja Esbeukman 
Marion Koldewijn • Joyce de Vries
Kimberley Teelen

We staan 24/7 voor u klaar:
(0571) 27 20 15

www.hemmesuitvaartzorg.nl

Afscheidscentrum Hemmes 
Piet Heinstraat 33, Twello

Het Afscheidshuis 
Binnenweg 13, Twello

Hemmes Uitvaartzorg
Piet Heinstraat 33, 7391 WK Twello

   Zorg en aandacht voor een
persoonlijk en passend
afscheid

  Respectvolle, persoonlijke 
en betrokken begeleiding

  Werkzaam in de Gemeente 
Voorst

  Familiekamers 24 uur per 
dag toegankelijk

Nabestaanden die kiezen voor de begeleiding van Hemmes Uitvaartzorg 
hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van ons afscheidscentrum.

De Heer is mijn herder.

Zijn leven moeten wij loslaten, in ons leven houden wij hem vast.

Thijs Cramer

* Enschede, 4 december 1933 † Twello, 9 januari 2021

Hannelore Cramer - Kottig in liefdevolle herinnering

Lena in ‘t Veld - Kalisvaart
    kinderen en kleinkinderen

Theo en Lidy
    Marella en Sebastiaan
    Nina
    Rowy
    Talitha en Tim
    Billy
    Vera en Nick
    Yuna

Henk en Teresita
    Aïcha
    Yves

Ronnie en Wilma
    Niels en Lotte
    Fleur en Ruben

Robert en Laura

Correspondentieadres:
Kruisvoorderweg 5
7391 TA  Twello

Thijs is in Afscheidscentrum Hemmes.

Het afscheid zal in besloten kring plaatsvinden.

Onze speciale dank gaat uit naar alle medewerkers en 
vrijwilligers van de Martinushof, afdeling Bruggenbosch 1, 

voor de liefdevolle verzorging en begeleiding.

De grondlegger van 
het bedrijf heeft 

ons verlaten.
Wij wensen de familie veel sterkte!

Namens het personeel van
 dakdekkersbedrijf Cramer

“Het is zoals het is”
Gert

Intens verdriet en diep respect komen samen.
Een leven met heel veel fijne en soms moeilijke 
momenten, maar bovenal vol vriendschappen 

en sportiviteit.

Mijn allerliefste maatje, onze papa, Gertje,
mijn sterke en humorvolle zoon, stoerbroer, 

dappere schoonzoon, een dikke lik v

Gert Bosch
De wedstrijd van zijn leven eindigde op 

57-jarige leeftijd.

Angelique

Nicole en Wessel

Anouk

Romée en Ewald

Henk en Hillie t

Jos

Annie en Gerard

Wallie v

Onze bijzondere dank gaat uit naar huisarts 
Ton Boermans, voor zijn betrokken en

liefdevolle zorg voor Gert.

9 januari 2021
Hoofdstraat 144
7586 BW  Overdinkel

Gert is thuis, waar zaterdag 16 januari tussen 
13.00 en 15.00 uur gelegenheid is om ons te 
condoleren en een laatste groet aan Gert 
te brengen.

In plaats van rouwboeketten graag een gift voor 
stichting Over@leven. Hiervoor is een collectebus 
aanwezig.

Wij zouden het fijn vinden als je een persoonlijk 
woord, herinnering of gedachte aan Gert met 
ons zou willen delen middels een brief of 
een kaart.

De crematieplechtigheid vindt plaats in besloten 
kring.

Tonnie Bartels

†15-01-2001

Als wij je horen lachen in onze gedachten,
dan is de tijd stil blijven staan.
Vergeten zullen wij jou nooit.

Wat je in je hart bewaart raak je nooit meer kwijt.

15-01-2021 Familie Bartels

Voor al uw 
familie

drukwerk 
o.a.

trouw-
geboorte-

jubilea-
rouw-

kaarten
bidprentjes
liturgieën

etc.

Wij helpen 
u graag!

Omdat service 

niks bijzonders 

hoeft te zijn!

Stationsstraat 17 Twello
Tel. 0571 27 61 91 
info@printandmore.nu
www.printandmore.nu

Voorsternieuws
Print&more



Maak van uw hoogseizoen 
een topseizoen!
Huur ons EU-personeel in vanaf €19,00 per uur

UNN zorgt voor:
• Werving en contracten 
• Administratie en uitbetaling 
• Huisvesting in de regio
• Vervoer naar het werk

Meer weten? Neem dan snel contact op.

Tim Schreurs 
Bel 06 - 202 832 63 of mail 
naar eu@unnpersoneel.nl

038 - 20 20 166 | www.unnpersoneel.nl | Hattem - Veenoord

Vacature (Preventie) assistente 
De functie:
Binnen deze functie ben je onder andere verantwoordelijk voor het aan de 
stoel assisteren van de tandarts. 

Daarnaast geef je als preventie assistente voorlichting en advies over het 
voorkomen van tandheelkundige problemen, het bevorderen van de 
mondgezondheid en tandheelkundige behandelingen bij zowel volwasse-
nen als kinderen. In opdracht van de tandarts maak je röntgenopnames.

Je gee� wanneer nodig instructies ter verduidelijking van het advies en/of 
verstrekt voorlichtingsmateriaal.

Functie-eisen:
 Minimaal MBO 4 werk- en denkniveau
 Diploma preventie assistente is een pré
 Ruime werkervaring als tandartsassistente
 Kennis van relevante wet- en regelgeving en de geldende protocollen, 

instructies en richtlijnen
 Flexibele en positieve instelling
 Vriendelijk en service gericht
 Zelfstandig aan de stoel kunnen werken

Wij bieden:
Een afwisselende en uitdagende functie met een grote mate van zelf-
standigheid in een kleine, gezellige organisatie. Salaris is a�ankelijk van 
opleiding en ervaring volgens NMT adviessalarissen (2005,63-2609,44 
voor een fulltime functie). Bij gebleken geschiktheid een vaste aanstelling.

In principe betre� het een functie voor 24 uur, werkdagen bespreekbaar.

Onze voorkeur gaat uit naar een gediplomeerde (preventie)assistente. Wij 
staan ook open voor enthousiaste en gemotiveerde kandidaten die graag 
als tandartsassistente willen gaan werken en bereid zijn om een passende 
BBL opleiding te volgen.

Interesse?
Wil je solliciteren op deze vacature en voldoe je aan de functie eisen?
Stuur een motivatiebrief met CV naar:
Hagenbeek tandartsen
Holterweg 108/C
7429 AH Colmschate
0570-799055
info@hagenbeektandartsen.nl

Kwaliteit van uit het verleden,
aangepast voor de toekomst!

Koppelstraat 49 - 7391 AK  Twello, Tel. 0571-274804  
Raadpleeg uw dealer/garagebedrijf voor advies betreffende autoschade

Uw partner in autoschade:

Vaassen

Koppelstraat 49, 7391 AK Twello, Tel. 0571-274804
Talhoutweg 36, 8171 MB Vaassen, Tel. 0578-576777

Kom vrijblijvend langs voor advies betre�ende autoschade.

• Nagels knippen
• Ingegroeide teennagels
• Likdoorns

• Mycose (schimmel) nagels
• Verwijderen van eelt
• Voetcrème

 DENVER KAMPERMAN

Uw voeten staan te trappelen

Belt u voor een afspraak 06-18 61 93 77 of  d.kamperman@planet.nl

• Service bij u thuis •

Middendijk 33 Nijbroek    T: 0571-216000  
 E: info@jabotech.nl     I: www.jabotech.nl

LMB Jabotech Nijbroek, 
voor Service en 

Precies Vakmanschap!

U bent welkom bij ons in Nijbroek.

Sierhekwerken en aanhangwagens

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

www.hulleman-zn.nl

Diverse maten
Alles op voorraad

Ook voor carports
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BLOG BURGEMEESTER JOS PENNINX 
VACCINEREN GESTART, MAAR GOED GEDRAG TIJDENS 
LOCKDOWN BLIJFT ZEER NOODZAKELIJK
De cijfers van de coronabesmettingen 
blijven hoog in de gemeente Voorst en 
in Nederland. Hierdoor blijven de lock-
down, en het secuur opvolgen van de 
coronamaatregelen noodzakelijk in de 
eerste weken van 2021. Uiteraard zor-
gen we er samen óók voor dat we aan-
dacht voor elkaar blijven houden. Na 
het reces rond Kerst en de jaarwisseling 
pakken veel bedrijven en instellingen 
hun reguliere (werkzame) leven weer 
op. Doordat de scholen gesloten zijn, 
hebben veel ouders er deze periode een 
extra taak bij met het thuis begeleiden 
van hun schoolgaande kinderen. Dat is 
niet gemakkelijk. Maar met aandacht, 
begrip en respect voor elkaar moet dat 
lukken.

Briljanten huwelijk
Mijn eerste officiële handeling van 2021 
was maandag toen ik het briljanten 
echtpaar Van den Belt-Haarman mocht 
feliciteren! Het is altijd zo interessant 
om persoonlijke levenservaringen over 
vroeger (in Voorst) te horen van echte-
lieden rond hun 65-jarig huwelijk. In dit 
geval over hun jeugd in Teuge en Wilp, 
en wetenswaardigheden als bruidspaar 
in Uden-Gemert, Wilp-Posterenk en nu 
Twello. Mooi dat ik als burgemeester 
coronaproof op bezoek kon komen op 
deze heuglijke dag. Vooral nu andere 
feestelijke activiteiten door corona niet 
meer mogelijk zijn. 

Aandacht 
nieuwjaarstoespraak en 
afscheid
Mijn nieuwjaarstoespraak onder het 
motto ‘Met aandacht en respect ver-
der in de gemeente Voorst’ trok in de 
afgelopen week extra aandacht door 
mijn aankondiging dat ik in augustus ga 
stoppen als burgemeester. Digitaal had 
ik interviews met verschillende media, 
zoals het Voorster Nieuws en de Sten-
tor. Ook was er aandacht van Omroep 
Gelderland. Dankbaar kijk ik terug op 
de vele fijne reacties, met begrip voor 
mijn besluit, die ik persoonlijk heb ont-
vangen op straat, per mail, per app of 
telefonisch. Hartelijk dank aan iedereen!

Activiteiten voor kinderen 
en jongeren
De afgelopen vakantieperiode organi-
seerde Voorst Actief met verschillende 
(sport)verenigingen en Pampus extra 
activiteiten voor kinderen en jongeren. 
Het was fijn dat met deze extra activitei-
ten kinderen mogelijkheden hadden om 
niet te veel binnen (te moeten) zitten tij-
dens deze lockdown. Dit initiatief was 
zeer succesvol! Daarom wordt er alweer 
nagedacht over het organiseren van 
extra activiteiten in de voorjaarsvakan-
tie. Nu de scholen dicht blijven tijdens 
deze lockdown, moeten veel ouders 
thuis hun kinderen begeleiden bij het 
digitale onderwijs. Graag spreek ik hier 
mijn waardering uit naar hen die hun 
werk moeten combineren met het thuis 
begeleiden van hun kinderen bij de 
schooltaken. Ik hoor van veel mensen 
dat de waardering voor onderwijsperso-
neel hiermee wel toeneemt! Graag roep 
ik iedereen op: kijk om u heen en geef 
vrijwillig (coronaproof) uw hulp waar dit 
kan.

Minimarkt in Wilp nieuw 
initiatief
In coronatijd is het goed om na te den-
ken over leuke en passende activiteiten 
die voor extra verbinding kunnen zorgen. 
Complimenten voor de dorpscontactper-
sonen Gerrit en Guus Kroes die een mi-
nimarkt hebben georganiseerd bij Dorps-
huis de Pompe. Een markt (met vis, kaas, 
groeten en fruit) voor de inwoners van 
Wilp waar zij een praatje konden maken, 
Uiteraard met respect voor de 1,5 meter 
samenleving. Een prachtig initiatief voor 
de komende weken en misschien zelfs 
wel voor de komende jaren. 

Waardering enorme inzet zorg 
en onderwijs
Door corona hebben ziekenhuizen en 
zorginstellingen zoals Sensire, Zorggroep 
Apeldoorn, Verian en Gelrezorg het erg 
zwaar. Grote uitbraken in de Martinus-
hof, het Grotenhuis en de Benring heb-
ben we gelukkig niet. Ook de thuiszorg in 
de wijken loopt nog net voldoende. Maar 
het blijkt erg lastig te zijn om de diensten 
goed in te roosteren. Dit komt enerzijds 
door het aantal coronapatiënten, en an-
derzijds door het aantal medewerkers 
dat vanwege ziekte in quarantaine is, 
of herstellende is van corona. Door de 
aanwezigen wordt er keihard gewerkt. 
Petje af voor hen allemaal. Het is daarom 
zeer belangrijk dat zowel de kwetsbaren, 
evenals de medewerkers in de zorg, nu bij 
voorrang worden gevaccineerd. Dit geeft 
iedereen in de zorg in ieder geval weer 
meer perspectief.

Zorg in coronatijd
In het regionaal overleg van de burge-
meesters en de politie keken we met 
complimenten voor onze inwoners terug 
op de jaarwisseling. We hebben ook voor-
uitgekeken naar het proces van vaccine-
ren. Voorlopig wordt door de GGD alleen 
op 1 plek in Apeldoorn gevaccineerd. Alle 
gemeenten bekijken nu welke plek in hun 
gemeente geschikt is, voor als dit nodig 
blijkt te zijn over een aantal weken. On-
danks de komst van vaccins moeten we 
voorlopig rekening houden met flinke 
problemen met menskracht in de zieken-
huizen en in de verpleeg- en zorghuizen. 
Gelukkig zijn er heel wat reacties geko-
men op de landelijke oproep om (vrijwil-
lig) zorg te verlenen. Een scenario van het 
verder moeten afschalen van zorg, en de 
extra inzet van andere (vrijwilligers)orga-
nisaties om eventueel extra handen te 
leveren bij de gezondheidszorg, in de re-
gio is nu niet ondenkbaar. Het verbeteren 
van de besmettingscijfers is enorm be-
langrijk. Daarom mijn dringende oproep: 
houd afstand van elkaar!

Politieke activiteiten hervat
Het reces voor de gemeenteraad is 
weer voorbij. De eerste RTG (ronde-
tafelgesprekken) in 2021 afgelopen 
maandag is digitaal drukbezocht. Er was 
veel aandacht voor de randweg Twello 
in samenhang met het sluiten (en dus 
veiligheid, bereikbaarheid en leef-
baarheid buitengebied) van een aan-
tal spoorwegovergangen op de lijnen 
Apeldoorn-Twello-Deventer en Apel-
doorn-Klarenbeek-Voorst-Zutphen. De 
ronde-tafelgesprekken van 11 januari, 
en ook de gemeenteraad van 27 januari, 
vinden ook nu weer digitaal plaats, nu 
grote bijeenkomsten vanwege corona 
niet gewenst zijn. Velen leveren al voor 
aanvang van de bijeenkomsten hun 
teksten aan. Dit werkt prettig bij (lange) 
videovergaderingen. 

Werkzaamheden 
gemeentehuis gestart 
Veel mensen hebben de behoefte om 
in het weekend naar buiten te gaan. Ik 
heb dat ook! Wat is er leuker dan een 
boswandeling te maken, waarbij de zon 
prachtig door de bomen schijnt. Of een 
rondje door het dorp lopen om te zien 
welke verbeteringen er aangebracht zijn 
bij de inrichting van de openbare ruim-
te. Uiteraard blijft het zaak om ook tij-
dens deze wandelingen de drukke plek-
ken te vermijden. Mijn oog viel tijdens 
een wandeling op een berg zand bij het 
gemeentehuis. Het is nu duidelijk zicht-
baar dat de grondwerkzaamheden voor 
de nieuw te bouwen raadszaal begon-
nen zijn. Voor de gemeenteraadsverkie-
zingen van maart 2022 kan de raadszaal 
dan in gebruik genomen worden. 

Ook staan de landelijke verkiezingen 
van de Tweede Kamer op 17 maart 2021 
voor de deur. Deze zullen in verband 
met het coronavirus fysiek anders verlo-
pen Met mijn medewerkers denk ik vol-
op na hoe we dit, met de coronamaat-
regelen, goed kunnen organiseren in de 
gemeente Voorst. Het is in ieder geval 
duidelijk dat we hierdoor meer mensen 
nodig hebben in de stembureaus op de 
verkiezingsdag(en). Gelukkig hebben 
we al heel wat aanmeldingen ontvan-
gen van nieuwe mensen die wel in een 
(brief)stembureau willen helpen. 

Licht aan de horizon in 2021
Zoals eerder aangegeven vraagt de 
ontlasting van de (zieken)zorg dat wij al-
lemaal meewerken aan de coronamaat-
regelen. Hoe lastig dat ook is. Ik hoop 
dat de rijksmaatregelen ervoor zorgen 
dat de gesloten bedrijven en instellin-
gen deze coronatijd overleven, en met 
nieuwe energie vorm kunnen geven aan 
hun toekomst. Het is goed dat we alle-
maal nadenken over mogelijke andere 
manieren van leven. Ik hoop vooral op 
aandacht en respect voor elkaar, en 
voor een duurzame wereld waarin wij 
allen leven. Houd moet, het komt weer 
goed!

Burgemeester Jos Penninx

SCHRIJVERSCAFÉ KUNSTKRING VOORST DICHT SAMEN

WEEK VAN DE POËZIE OOK 
IN VOORST EN OMGEVING
TWELLO.- Het Schrijverscafé van de 
Kunstkring Voorst roept haar vaste 
schrijvers maar ook publiek, en zondags-
dichters, zolderkamerdichters, kortom 
iedereen op! Zet je pen en je hart aan het 
werk. Stuur je gedicht in voor 28 januari 
in naar de coördinator van het Schrij-
verscafé van de Kunstkring op het thema 
van de Poëzieweek: SAMEN.

Jaarlijks is de Poëzieweek in zowel Ne-
derland als Vlaanderen zeer actueel. 
Ook in onze regio is men er druk mee. 
Helaas kunnen veel live evenementen 
niet doorgaan, maar online hebben we 
genoeg mogelijkheden. De Poëzieweek 
is van 28 januari tot 3 februari is. Het 
thema hiervan is ,,SAMEN’’. ,,Voor nu 
lijkt me dat de meest toepasselijke titel 
voor wat we (moeten) doen. Wat we ook 
doen, laten we het SAMEN doen’’, aldus 
Lis van der Geer van het Schrijverscafé 
van de Kunstkring in Twello. ,,Graag doe 
ik  een oproep doen aan iedereen (ook 
belangstellenden) om over het thema 
SAMEN een mooi gedicht te schrijven. 
Stuur dit voor 28 januari digitaal in naar 
mijn e-mail, namelijk jelevenschrijven@
gmail.com. 

Voorwaarden: Stuur in voor donderdag 
28 januari a.s. Voorzie uw gedicht van 
e-mailadres plus naam en achternaam. 
Uw tekst is maximaal 1 pagina A4 (in 
lettertype Times New Roman) inclusief 
witregels. 
Van alle gedichten zullen 3 genomineer-
den overblijven. Deze drie worden online 
gepubliceerd. Hieruit wordt de nummer 
1 gekozen. Die publiceren we op onze 
nieuwe website en op Facebook van de 
Kunstkring Voorst. De ultieme winnaar 
verdient een interessante boekenbon. 
De nummers 2 en 3 krijgen een eervolle 
vermelding en een uitnodiging om hun  
gedicht voor te dragen voor publiek op 
het allereerste live Schrijverscafé dat 
plaats zal vinden. Alle gedichten worden 
(indien u daar toestemming voor geeft 
op volgorde van binnenkomst per dag 
geplaatst op de Facebooksite van Kunst-
kring Voorst. Meld u aan voor onze Fa-
cebook Kunstkring Voorst als volger. Zo 
kun je dan stemmen (liken). In een later 
stadium verschijnt er een e-book met 
de titel SAMEN waarin al deze mooie 
gedichten verzameld zijn en waar je als 
dichter kosteloos en belangeloos aan 
meedoet.

VOGELKIJKHUT BEELEPLAS 
(LANDGOED BEEKZICHT)

VOORST.- Aan de noordzijde van de 
Beeleplas is door de fa. Ebola uit Voorst 
een vogelkijkscherm gebouwd, het 
scherm ziet uit over de plas. In de plas 
zijn afhankelijk van het jaargetijde zeer 

veel watervogels waar te nemen. In het 
voorjaar worden er panelen met vogel-
kenmerken geplaatst om het vogelen 
ook voor de minder geoefende vogelaar 
aantrekkelijk te maken.  

mailto:jelevenschrijven@gmail.com
mailto:jelevenschrijven@gmail.com
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Kom jij ons team versterken? 
Ben je op zoek naar een technische baan (40u)
waarbij je op de mooiste plekken werkt, 
veel verantwoordelijkheid krijgt én regelmatig in 
contact bent met klanten? Kom dan werken bij het
leukste team van Twello! 

Zwembadmonteur &
Leerling zwembadmonteur

 info@boszwembaden.nl       0571 280 720

Wil jij solliciteren?
Bel dan even met Robbin Mentink

Tel 06-302 269 68
Alleen bellen tussen 08.00 en 17.00 uur

Zaterdaghulpen
Per Februari 2021 zoeken wij:

leeftijd tussen 14 & 18 jaar

Je activiteiten
• Dagelijkse verzorging van de moederplanten 

   en de gewortelde stekken

• Verzendklaar maken van bestellingen

• Het aansturen van seizoensmederwerk(st)ers.

• Alle verdere voorkomende werkzaamheden

Onze wensen
• MBO werk en denk niveau

• Een vakgerichte opleiding of opgeleid willen worden

• Enige ervaring met tuinplanten

• Zowel zelfstanding als in een team kunnen werken

• Een enthousiaste, betrokken en flexibele houding

Algemeen medewerk(st)er 
voor op de kwekerij

Als allround medewerker ben jij mede verantwoordelijk voor de werkzaamheden 
op de kwekerij. Je komt te werken in een team maar werkt ook zelfstandig.

Wij bieden een leuke fulltime baan in een gezellig team. De salarisindicatie voor 
deze functie is afhankelijk van opleiding en werkervaring en is marktconform.

Heb jij groene vingers en wil je graag buiten werken? In de functie als kwekerij 
medewerker bestaan de werkzaamheden uit onder andere planten oppotten en 
het klaar maken van de producten. Je bent zowel binnen als buiten aan het werk 

en beschikt over een goede conditie.

Wat vragen wij?
Je hebt interesse in het werken in de tuinbouw. 

Je beschikt over doorzettingsvermogen, en kunt 

zowel alleen als goed in een team werken.

Wij bieden jou
Een uitdagende en leerzame functie bij een gezon-

de organisatie. Een zéér goed salaris, en de moge-

lijkheid om lekker in de buitenlucht te werken.

Schitterend Hoogwaardig kwalitatief afgewerkt kantoor in stijl 
van een Koetshuis. Een heerlijke werkplek voor uw bedrijf, waar u 
klanten kunt ontvangen, rust en ruimte ervaart.

Parterre
Entree met keuken en toilet, werkruimte. Via een bordestrap toegang 
tot de 1e verdieping

1e Verdieping
Overloop met toegang tot de reproruimte en de werkruimte. Vanuit 
de werkruimte toegang tot de C.V.- en bergruimte.

Zeer geschikt als
Kantoor | Atelier | Workshopruimte | Presentatieruimte | Showroom

Voorzien van alle gemakken.  144 m2  werkoppervlakte beneden en 
boven. 5-6 eigen parkeerplekken en een kantoortuin.

Beschikbaar per 1 Januari 2021 | Locatie: Twello | Huurprijs: N.o.t.k.

TE HUUR: 

Bent u geïnteresseerd, dan kunt u contact opnemen 
voor een vrijblijvende bezichtiging met T. 06-519 344 38. 
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MEDIATION
HEEFT U EEN CONFLICT?
GA NAAR UW NOTARIS!

Heeft u een conflict met bijvoorbeeld familie of een zakenpartner, dan 
kan mediation voor u een geschikte manier zijn om het conflict op een 
goede wijze te beëindigen.

Mediation
Conflicten komen overal voor. Ze zijn vaak ingrijpend en kunnen 
het functioneren van mensen in hoge mate beïnvloeden. Mediation 
is een vorm van professionele bemiddeling waarbij conflicten onder 
begeleiding van een mediator worden aangepakt. Een mediator helpt 
de communicatie tussen partijen te herstellen, waarna partijen samen 
naar een oplossing zoeken. Het verschil met de gang naar de rechter 
is dat het de rechter is die een beslissing oplegt. Hierdoor wordt het 
conflict op zich niet opgelost en de relatie zal vaak definitief eindigen.

U kunt aan mediation denken wanneer u een conflict heeft met 
personen met wie u in de toekomst te maken blijft houden. Dit 
kan bijvoorbeeld zijn een conflict binnen de familie over een 
nalatenschap, een burenruzie, een conflict binnen een bestuur of 
met een zakenpartner. Een voorwaarde voor mediation is dat alle 
betrokken partijen eraan willen meewerken om uiteindelijk samen 
weer door één deur te gaan.

Voordelen van mediation
•  het brengt de communicatie weer op gang, zodat u in de toekomst 

samen verder kunt;
• het helpt u bij het verwerken van emoties;
•  partijen hebben zelf de oplossing tot stand gebracht waardoor het 

commitment groot is;
•  het is goedkoper en sneller dan een rechtszaak.

Uw notaris als mediator
Slaghekke notariaat biedt u een gespecialiseerd VMN-mediator. 
Dit is een mediator die:
•  is opgeleid tot mediator;
•  absoluut onpartijdig is en de belangen van alle betrokkenen in het 

oog houdt;
•  geleerd heeft om te gaan met de emoties die spelen bij een 

conflict;
•  de gemaakte afspraken juridisch correct op papier vastlegt.

Meer informatie?
U kunt bij Slaghekke notariaat vragen naar het verloop en de kosten 
van de bemiddeling.

Een aankoopmakelaar
heeft vele voordelen !

Bel voor meer 
informatie of een 
vrijblijvende afspraak!

0571 27 44 94
twello@bieze-makelaars.nl

AANKOPEN?
NIEUWJAARSBORREL 3.0 
MUZIEKVERENIGING ONS GENOEGEN TERWOLDE 
CORONAPROOF HET NIEUWE JAAR IN

TERWOLDE.- Coronaproof én op een persoonlijke manier je jubileum met 
een (nieuwjaars)borrel vieren, hoe doe je dat? Over deze vraag moest het 
bestuur van muziekvereniging Ons Genoegen zich de afgelopen weken bui-
gen. Alle creativiteit werd uit de kast gehaald en het bestuur kon op pad.

Het was een bijzonder jaar voor het ver-
enigingsleven. Men zag elkaar bijna niet 
en bijna alle activiteiten moesten afge-
last of uitgesteld worden. Toch hebben 
de muzikanten uit Terwolde, ondanks én 
dankzij de huidige maatregelen, mooie 
dingen gedaan. Het bestuur heeft samen 
met de leden bewezen dat ze altijd en in 
elke situatie innovatief zijn. Er werden 
o.a. door enthousiaste leden muziekfilm-
pjes gemaakt en deze werden gebundeld 
tot een volwaardig orkest en gepost op 

social media. En als men niet naar de 
nieuwjaarsborrel mag komen, komt de 
borrel gewoon naar hen!

Nieuwjaarsborrel
Er wordt geproost op het komende jaar 
en teruggeblikt op het afgelopen jaar. Ju-
bilarissen worden gehuldigd en iedereen 
wordt bedankt voor zijn/haar inzet. De 
nieuwjaarsborrel is elk jaar weer een be-
langrijke start van het jaar voor muziek-
vereniging Ons Genoegen. Dit jaar ging 

alles anders maar niet minder speciaal. 
Afgelopen weekend ging het bestuur op 
pad met borrelpakketjes, samengesteld 
door molen de Ooievaar uit Terwolde. 
Ook brachten zij een videoboodschap 
met een speech van voorzitter Tom Kor-
derijnk en een korte filmcompilatie van 
huldigingen van jubilarissen welke een 
week tevoren had plaats gevonden. De 
leden sloten de avond gezamenlijk af 
met de borrel  en de hapjes uit het pak-
ket via de NieuwjaarsSkype.

Jubilarissen
De week voorafgaand aan de borrel ging 
het bestuur ook al op pad om de jubila-
rissen, geheel coronaproof, te huldigen. 
Een groot aantal verenigingsjaren bij el-
kaar opgeteld en het bestuur vond dat 
dit niet zo maar voorbij kon gaan. 
Als eerste werden de ‘senior’ leden be-
zocht. Ereleden Wim van Vemde en Wim 
Horstman, resp. 70 en 65 jaar lid, zijn 
beiden altijd nog erg betrokken en op 
dit moment beiden één van de langst 
verbonden leden aan de vereniging. 
Hannie Zweers, 60 jaar lid, was destijds 
één van de eerste vrouwen in het orkest. 
Erik Zweers, Esther Brouwer, Jolanda de 
Graaf en Connie van Mourik werden ge-
huldigd voor 40 jaar lidmaatschap. Naast 
dat zij al 40 jaar samen muziek maken 
spelen zij allemaal een belangrijke rol 
binnen het vrijwilligerswerk binnen de 
vereniging en zijn zij onderdeel geweest 
van het bestuur. Tot slot werden Her-
mien Teunissen, Anne Gronert, Anouk 
Boveree, Jelmer Bellert en Roos Korde-
rijnk  gehuldigd voor hun 12,5 jarig jubi-
leum.

DRIVE THRU SMALLSTEPS ‘T KWETTERNEST  

TWELLO.- Afgelopen zaterdag 09 janu-
ari heeft Smallsteps ‘t Kwetternest een 
Drive Thru nieuwjaarsreceptie georga-
niseerd.  De weg ernaartoe was al een 
feestje. Er stonden leuke wegwijsbor-
den, slingers, ballonnen en er stond ge-
zellige muziek op. 

OUD PAPIER BRENGEN
DE WORP.- Door de coronamaatregelen komen de vrijwilligers, van de werk-
groep van Wijk- en Speeltuinvereniging (WSV) De Hoven, niet bij u langs op 
zaterdag 23 januari om oud papier op te halen. Daarom verzoekt de werk-
groep om deze keer het papier langs te komen brengen bij `t Hovenhuus 
aan de Leliestraat. Dit kan vanaf vrijdag 22 januari tot en met zondag 24 
januari. WSV De Hoven dankt u alvast hartelijk voor de moeite en kan met de 
opbrengst van het oude papier weer mooie dingen doen. 

Omdat we in deze tijd niet alle kinderen 
zien vanwege de noodopvang, was het 
nu extra leuk om al die blije gezichtjes 
te zien op afstand en werd er even bij 
gekletst.

Iedere auto kreeg een glaskindercham-

pagne om samen op het nieuwe jaar te 
proosten in de auto met elkaar, maar 
daar hoort natuurlijk ook wat lekkers bij! 
Elke auto kreeg nog een lekker oliebol & 
appelbeignets. Ook kregen de kinderen 
leuke molentjes mee naar huis. Het was 
een super geslaagde drive thru.

EEN EIGEN KRANT LATEN MAKEN?
VOOR UW BEDRIJF OF VERENIGING.

MEER INFORMATIE: INFO@VOORSTERNIEUWS.NL - (0571) 27 61 91



1 regel e 2.25

2 regels e 2.50

3 regels e 2.90

4 regels e 3.40

5 regels e 3.85

6 regels e 4.40

7 regels e 5.00

U kunt uw puntje opgeven door de bon 
in te vullen. Tussen de woorden steeds 
een hokje openlaten en per leesteken 

een hokje gebruiken. Uiterlijk 
maandagochtend  inleveren (tegen 

contante betaling) bij Voorster Nieuws. 
Of invullen via www.voorsternieuws.nl 

dan ontvangt u een factuur, 
incl administratiekosten.

PUNTJES
Voorster Nieuws
Stationsstraat 17, Twello

Industrieterrein Eekterveld  |  Runnenbergweg 4  |  8171 MC Vaassen

Tel: 0578 572797  |  Fax: 0578 572704  |  Mob: 06 54294866 |  E-mail: KBouwmeester@zonnet.nl 

Voorraadhouder van:
  - Kalkzandstenen en -blokken 

  - Gevelstenen

  - Div. soorten cement

  - Isolatie - vloer - spouw - dak 

  - Golfplaat ABC vrij 

  - Lichtplaat voor golf- en damwandplaat 

  - Damwand profiel platen (1e en 2e keus)

  - Dakpan profiel platen (1e en 2e keus)

  - Panelen in diverse diktes en kleuren

  - Bevestigings materialen 

  - Hoek- nok- en windveren uit eigen produktie

  - Diverse soorten houten plaatmateriaal

  - Osb plaat 

  - Underlayment plaat 

  - Panlatten

  - Steigerplanken

  - Diverse soorten bouwstaal matten

  - Bouwstaal staven

  - Draadstaal matten 

    (Onbehandeld en gegalvaniseerd)

  - Diverse soorten Balkstaal HEA - IPE - UNP

  - Stripstaal

  - Buis- en kokerprofiel

  - Plaatstaal 1/2/3/4 mm. dikte, etc.

  - Big bags en zakgoed van:

    - metsel (vloer)zand

    - hoogzand

    - zand / grind

    - grind

  - Tegel lijmen

  - Voegmiddelen

  - Diverse soorten tuinhout

Diverse bewerkingen:
  - Zaag straat / boren / lassen 

  - Knip- en zetbank tot 3,05 meter

  - Constructie werkzaamheden

www.KBouwmeester.nl

Bouwmeester B.V.
Kees

Vaassen    Tel. 0578 - 572797

Groothandel in

bouwmaterialen en staal

Mogelijkheden vrijwel onbeperkt! Wij koppelen ook o.a.:

Besparing op tijd & geld

Al je data te beheren op 1 locatie

Optie tot koppelen meerdere shops

Realtime synchronisatie van data

++
magento exact

€

onlineconnector.nlc

Bekijk alle mogelijkheden op

koopt u bij de vakhandel
Ook voor gebruikte machines

Reparatie van alle merken

Veilingstraat 51
Twello • Tel. (0571) 27 17 29

Mobiel 06 28 44 98 25
06 38 62 01 29

Naaimachines

Fa. Berends

Machine en Materiaalverhuur Bonhof  
Zonnenbergstraat 36, 7384 DL Wilp   
T 055 - 323 12 63  verhuur@bonhof.com

Schijveneg 

Hogedrukreiniger Heftruck

Houtversnipperaar Minikraan

Schaarhoogwerker

Alle prijzen zijn exclusief BTW 
en 8% verzekeringspremie. 

€20,- €80,-

€20,- €100,-

€65,-

vanaf

vanaf

per dag per dag

per uur per dag

per dag

Knikladers

Diverse 
landbouw
machines

Voor ons complete verhuur assortiment kijk op www.bonhof.com 

vanaf

vanaf

vanaf

vanaf

€120,-
per dag

Last van mollen? Laat ze 
vangen! E.L. de Weerd.  

06-13456651

Gevraagd: oud ijzer, accu’s, 
metalen en witgoed. Wij komen 
het bij u halen. Eventueel tegen 

kleine vergoeding.  
Tel 06-14101933

Bert Peters Bouw- en Tim-
merbedrijf. Alle bouwwerk-

zaamheden. Timmerwerkplaats, 
kozijnreparaties e.d. Ook 
Tuinhuizen en schuren.  

06-23592164/0575-502635 
www.bertpetersbouw.nl

Vakkundige vloerenlegger 
heeft tijd over tegen betaal-

bare prijs laminaat PVC, Parket 
en Vinyl 06-86338107

DE SCHILDER biedt zich aan 
voor al uw buiten en binnen 

schilderwerk tevens glasvezel 
renovlies behangen Tegen be-
taalbare prijs bel voor een vrij-
blijvende offerte 0686338107

Te koop openhaardhout  
0571 - 274621

TE HUUR appartement in 
Parkflat de Statenhoed info: 

www.statenhoed.nl  
06-40883597

Prima paardenhooi, oogst 2020 
75 kleine balen hooi te koop 
á 3 euro p.b. Af te halen in 
Lieren. Telnr.06-33895678

Duistervoordseweg 7 7391 CA  Twello tel: 0571-271797
mail: info@vanheesversmarkt.nl

www.vanheesversmarkt.nl

VAN HEES VERSMARKTVAN HEES VERSMARKT

Knolselderij

Maaltijdsalade

Toscaanse pasta salade

 0.99

25% korting

In onze rauwkostkoeling

1.49

2.49

1.49

Kijk in de winkel voor de variant

2 kilo

2 kilo

250 gram

Winterpeen

Elstar

CRETA sinaasappelsCRETA sinaasappelsCRETA sinaasappels
Er zijn weer 

2.492.492 kilo
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JOS PENNINX NEEMT AFSCHEID ALS BURGEMEESTER VAN GEMEENTE VOORST
“HET HEEFT MIJ GEEN ENERGIE GEKOST, MAAR ENERGIE GEGEVEN”

Het zijn veertien prachtige jaren geweest, maar de tijd van terugblikken 
laat nog even op zich wachten. “Er liggen nog wat pittige onderwerpen” al-
dus Jos Penninx en die verdienen uiteraard alle aandacht. Een juist moment 
om te stoppen? Wellicht is dat er wel nooit. Maar de beslissing om te gaan 
genieten van zijn pensioen, is weloverwogen en op het goede moment. 

We treffen elkaar op het gemeentehuis 
aan de Hietweideweg in Twello. In deze 
tijden van veilige afstand, vooral telefo-

nisch contact en online meetings, is dit 
een bijzonderheid. Maar om met zijn 
eigen woorden ‘aandacht voor elkaar’ 

te spreken, is een dialoog op gepaste 
afstand de aandacht die het vertrek van 
Jos Penninx verdient. Té vroeg voor een 
diepte-interview, want de ambtsketen 
zal nog tot augustus worden gedragen. 
Maar wel even de tijd voor onder meer 
de vraag; en wat nu? 

Stoppen of doorgaan
De burgemeester van Voorst wist dat 
hij zijn volle termijn niet af ging maken. 
“In 2022 zijn er verkiezingen, je gaat dan 
niet weg want er is in die periode rust 
nodig. Dan is de vraag; stop je eerder 
of ga je tot in 2023 door? De keuze voor 
eerder stoppen ligt dan voor de hand” 
en die afweging werd mede gevormd 
na overleg met de commissaris van de 
Koning en uiteraard is ook het thuis-
front mede bepalend in een dergelijke 
beslissing. 

Stilte bij de aankondiging
Hoe weloverwogen ook het afscheid, 
voor velen kwam het toch onverwachts. 
Uiteraard waren een aantal mensen al 
eerder op de hoogte, maar hoe was 
de reactie van bijvoorbeeld de raad 
en medewerkers? “Het werd stil bij de 
raadsleden en vervolgens begon men 
te klappen en daarna was het weer stil, 
helemaal stil. Ook bij de medewerkers 
was het muisstil. Uiteindelijk heb ik 
gezegd; laten we maar aan het werk 
gaan.” 

Goede gezondheid
Uiteindelijk is er alle begrip voor het 
besluit van de burgemeester. Zeker bij 
leeftijdsgenoten, want ook zij zullen na-
denken over het eigen pensioen. Voor 
Jos Penninx is het vooral fijn dat hij het 
besluit zelf mag nemen om in goede 
gezondheid te vertrekken. “Ik ben ge-
zegend geweest met alle energie die 
je hebt. Als om vijf uur in de ochtend 
de wekker afloopt, sta ik op. Als een 
vergadering uitloopt, ga ik door. Zijn er 
festiviteiten in de dorpen en is dat in 
de avond, dan ga ik. Het heeft me geen 
energie gekost, maar energie gegeven!”

De periode tot aan augustus
Op de vraag wat zijn plannen zijn 

voor de komende periode, volgt ‘een 
lesje didactiek van de meester’ en 
het zegt alles over een stukje essen-
tiële visie. “Iedereen moet doen wat 
die moet doen. De Raad dient zich 
goed te laten informeren en neemt, 
wikkend en wegend, besluiten. Het 
college dient de zaken goed voor te 
bereiden en dat is de kern-rol van de 
burgemeester. Het gaat dus niet om 
mijn plannen, maar om de plannen 
die er zijn en heel zorgvuldig worden 
uitgewerkt.” 

‘Zo had ik het ook gedaan’
In navolging van de plannen voegt 
Jos Penninx nog iets essentieels toe. 
“Ik behoor tot de stroming; de over-
heid moet door de mensen worden 
gezien als een orgaan dat wijze be-
sluiten neemt. Dat, wanneer je terug-
kijkt, je kan zeggen; ja, zo had ik het 
ook gedaan! Dat is heel veel werk en 
dat wil ik volhouden tot aan het af-
ronden van de veertien jaren.” 

Plannen om te verhuizen?
Een Brabander uit Zaltbommel die 
neerstreek in inmiddels de groenste 
gemeente van Europa. Ligt daar nog 
een stille wens om ‘terug’ te gaan? 
“Wij wonen heel mooi en goed, we 
hebben hier ons netwerk en al heb-
ben we nog veel contact met Brabant, 
we gaan niet verhuizen.” En zijn er al 
concrete plannen vanaf augustus? 
“De eerste periode ga ik geen klussen 
op me nemen en word ik ergens uit-
genodigd, dan heeft de nieuwe bur-
gemeester altijd voorrang.” 

‘Het is goed vertoeven in 
de gemeente Voorst’
Als burgemeester én inwoner is Jos 
Penninx zeer tevreden over ‘zijn ge-
meente Voorst’. Dat heeft hij nooit 
onder stoelen of banken gestoken 
en er is ook heel veel om zelfs trots 
op te zijn. “Het is goed vertoeven in 
de gemeente Voorst” aldus de eer-
ste burger en gezien de resultaten 
welke de dorpsenquêtes vorig jaar 
opleverden, wordt dat statement on-
derstreept. Daarbij zijn het met name 

de verenigingen en burgers die het 
samen moeten doen en daar zit vol-
gens Jos Penninx ook de kracht. “De 
gemeente neemt de rol om te on-
dersteunen en besluiten te nemen” 
maar daar ligt dus niet de hoofdzaak. 

‘We moeten het sámen 
doen’
Een goed leven in de gemeente 
Voorst, daar is iedereen bij gebaat 
en daar wordt hard aan gewerkt. De 
tevredenheid onder de inwoners is 
groot, al blijven er altijd wensen en 
gaat niet alles altijd van een leien dak-
je. “We moeten het sámen doen, re-
gel het goed en doe het met elkaar.” 
Jos Penninx roemt de vormgeving en 
ruimtelijke kwaliteit in de gemeente. 
De hagen, het groen, monumenten, 
de landschappen, hij noemt het top. 
“Wij kijken naar details en daar vind 
ik ook dat de gemeente een sterke 
rol speelt.” 

De burgemeester als 
socioloog
Een samenleving maak je met el-
kaard daarin draag je samen verant-
woording en zie je naar elkaar om. 
‘Aandacht voor elkaar’ is een van de 
credo’s in de gemeente Voorst en 
niet zonder reden. “Het gaat in het 
leven om normen, niet om regels. Is 
het ‘je mag niet’ of ‘dit doe je niet’? 
Kijk naar oud & nieuw. Wanneer je 
het hele jaar goed kan met de over-
heden, dan escaleert het ook niet 
met de jaarwisseling. Medewerkers 
van ons worden geacht een goed 
gesprek te kunnen voeren. Mijn 
stelling daarbij is; als iemand goed 
luistert, krijg je respect. Wat doet de 
gemeente op een bepaald moment? 
Zijn we een hindermacht of werken 
we mee? Streef in de dorpen naar 
draagkracht.” 

Een burgemeester geef je het laatste 
woord en dus … “Ik heb bekend ge-
maakt dat ik ga stoppen en streef er-
naar om tot de laatste dag een goed 
burgemeester te zijn. Dan wordt 
mijn jaar heel goed!!” 

WEKELIJKS HUIS AAN HUIS DAGELIJKS ONLINE WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

Tekst Jos Bosch



Kost uw salarisadministratie
veel tijd en geld?

Besteed uw salarisadministratie uit 
en profi teer van:

• Persoonlijke aandacht en signalering

• Online overzichten werkgever en werknemer 

•  Overstapservice

Besparen op uw salarisadministratie? 
Scan de QR-code en bereken uw voordeel!

Wilt u meer weten?
www.sal4you.nl/berekenjevoordeel/

€9,50per loonstrook

Landdrostlaan 51 7327 GM Apeldoorn info@sal4you.nl 085-0471099
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SR MACHINES VOOR TUIN EN PARK

Weteringstraat 7 | 7391 TX Twello | tel. 0571 271 712
www.overmars-tuinenpark.nl

STIHL ACCU TUINGEREEDSCHAP
De grootste sortering
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De MatterijDeDe MatterijMatterijDe MatterijMatterij
  Meubelstoffering 
DeDe MatterijMatterijDe MatterijMatterij
MeubelstofferingMeubelstoffering
De

  MeubelstofferingMeubelstoffering
Matterij

Meubelstoffering

Showroom/werkplaats 
    Rijksstraatweg 47 
     7391 MH  Twello 
     www.matterij.nl  
     info@matterij.nl 
    Tel: 0571-272334 

   Als gevolg van de huidige corona 
maatregelen is onze showroom 

gesloten. Afspraken en offertes kunnen 
telefonisch en via de mail gemaakt 

worden. 

    

 
  

           
 
 
 
  

 * Klassiek en modern  
 * Caravan bekleding 
 * Kussens maken 
 * Reparaties/vullingen 
 * Biezen en webbing 

 

MOLENALLEE 5
7384 AM WILP
Telefoon: 0571-26 20 07
info@hekkers-spijker.nl
www.hekkers-spijker.nl

Sparen voor
uw kind of
kleinkind?

Kom Zilvervloot 
Sparen

* K
ijk

 v
oo

r d
e 

vo
or

w
aa

rd
en

 o
p 

re
gi

ob
an

k.
nl

 o
f k

om
 la

ng
s.

Mooie bonus als het kind 18 wordt*

 
Berends & Slump | Bankzaken - Hypotheken - 
Verzekeringen
Duistervoordseweg 49
7391 CB Twello
T 0571 - 27 44 40
E info@berends-slump.nl
I www.berends-slump.nl

    screens, rolluiken, horren, windschermen, Velux  

          Rijksstraatweg 47  Twello 
                 Tel: 0571-270565       
    Email: info@marbozonwering.nl  
  Website: www.marbozonwering.nl 

Ten gevolge van de huidige 
corona maatregelen is 
onze showroom gesloten. 
Afspraken en offertes zijn 
mogelijk via telefoon en 
mail. 

- Installatie en reparatie
- Verkoop
- Netwerkoplossingen en back-up
- Periodiek onderhoud
- (Camera)beveiliging
- Advies op maat

Het betrouwbare adres 
voor al uw computerproblemen!

Michael Klooster
offenbachstraat 21
7391 SW Twello
06 29 470 650

info@computerhulptwello.nl | www.computerhulptwello.nl
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INGEZONDEN BRIEVEN
Ingezonden brieven met het verzoek deze te plaatsen in het Voorster Nieuws 
worden 1 op 1 overgenomen. De redactie is niet verantwoordelijk voor 
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in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat. Een brief wordt 
uitsluitend geplaatst als de inzender (bron) bij ons (VN) bekend is. De naam 
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niet openbaar gemaakt. Een ingezonden brief wordt onverkort geplaatst..

Aanleveren redactie
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Twello
Adri Alburg
Parelhoendreef 7
7391 EC  Twello
Tel. (0571) 27 32 07
adri.alburg@gmail.com

Bussloo-Posterenk
Wilp/Wilp-Achterhoek
De Hoven
Marc Roerdink
Amerstraat 26
7417 CL  Deventer
mobiel 06 39 89 98 71
marcroerdink1@hotmail.com

Acquisitie

Henk Traanman
Telefoon 06 16 13 60 15

Michel van den Hengel
Telefoon 06 30 10 86 92

Ton van Bussel
Telefoon 06 50 94 00 08INLEVEREN ADVERTENTIES 

VOOR MAANDAG 10.00 UUR 
INLEVEREN REDACTIE 

VOOR ZONDAG 12.00 UUR

KLACHTEN 
OVER 

BEZORGING:
ALL-INN 

VERSPREIDINGEN 
TEL. (0571) 27 41 37

KLACHTEN@
VERSPREIDINGEN.NL

Voorsternieuws

Voorst
Gerrie Groenewold
Rozemarijnstraat 34
7383 XH  Voorst
Tel. (0575) 50 21 04
gerrie.voorsternieuws@gmail.com

Terwolde/Nijbroek
De Vecht/Welsum
H. Troost
Vaassenseweg 9
7396 NA  Terwolde
Tel. (0571) 29 15 54
h.troost@kpnplanet.nl

Klarenbeek
info@voorsternieuws.nl

VELUWS COLLEGE 
TWELLO IN BEWEGING

TWELLO.- Voor de tweede keer worden 
de scholen gesloten en moeten de leer-
lingen hun lessen ‘online’ volgen. Voor 
het vak lichamelijke opvoeding is dat 
echter een ander verhaal. Deze kun-
nen niet online worden gevolgd, maar 
hierop bedachten de docenten licha-
melijke oefening van het Veluws Col-
lege  Twello een alternatief. Zij lieten de 
leerlingen en hun docenten bewegen; 
achter het computerscherm vandaan 
en met elkaar de strijd aangaan om de 
meeste kilometers te maken. Wie zou-
den er meer bewegen; de leerlingen of 
hun docenten? Het werd een succes-
volle wedstrijd.

Tijdens de vorige sluiting van de scho-
len zijn de docenten LO druk bezig ge-
weest met het uitdagen van leerlingen 
aan de hand van individuele ‘challen-
ges’. De leerlingen werden door hun 
docenten uitgedaagd, maar konden 
zelf elkaar en hun docenten ook uitda-
gen. In de huidige Lockdown, waarin de 
scholen opnieuw zijn gesloten en leer-
lingen thuis online les volgen, wilden 

de LO-docenten hun leerlingen - en na-
tuurlijk ook de collega-docenten - graag 
achter de laptop vandaan krijgen. Maar 
hoe kregen ze die naar buiten en hoe 
kregen ze die in beweging?! Hiervoor 
werd de zogenaamde ‘kilometer-chal-
lenge’ bedacht.

Dit keer geen individuele challenge, 
maar een ‘battle’ tussen de klassen on-
derling en het personeel. Wie maakte 
de meeste kilometers? Door gebruik te 
maken van een app die de GPS-activiteit 
registreerde, werden de kilometers bij-
gehouden. Dit kon bijvoorbeeld door te 
wandelen, te fietsen, te steppen of te 
skeeleren. Hoe meer kilometers er wer-
den gemaakt, hoe grotere de kans om 
andere groepen te verslaan. De indivi-
dueel gemaakte kilometers van een klas 
werden bij elkaar opgeteld en zo ont-
stond een klastotaal. Klas 2HV2 wist de 
‘kilometer-challenge’ te winnen. De klas 
legde in totaal 669,2 kilometer in twee 
weken tijd af. Er werd dus veel bewo-
gen en dat gaven de leerlingen zelf ook 
aan. Zo vertelden Fedde, Jip, Sophie en 
Nienke dat de ‘kilometer-challenge’ een 
goede reden was om meer te bewegen, 
omdat ze veel kilometers wilden scoren 
voor hun klas. Roos en haar broertje 
hadden zelfs nieuwe skeelers aange-
schaft. Om deze goed uit te proberen, 
maakten ze een extra groot rondje, 
waarbij ze ook nog eens verdwaalden. 
Dankzij deze omweg scoorden ze na-
tuurlijk wel weer extra kilometers. Ook 
Anouk heeft de nodige kilometers ge-
maakt, alleen verliep het steppen met 

haar broertje niet zoals verwacht. Beide 
gingen onderuit en lagen op de grond, 
maar gelukkig wel dubbel van het la-
chen. De geboorte van jonge zwaantjes 
was een hoogtepunt voor Sofie. Op 
haar vaste dagelijkse route langs het 
water zag je een zwaan broeden. Deze 
zwom een paar dagen later met kleine 
zwaantjes om zich heen. Dat in de win-
ter … of komt het voorjaar er al aan? 
Mooi om zoiets mee te maken.

Het was leuk te merken dat deze chal-
lenge zowel bij leerlingen als het per-
soneel goed aansloeg. De onderlinge 
wedstrijd gaf een extra motivatie aan 
leerlingen en medewerkers om meer 
te bewegen en zo dus kilometers te 
scoren. De docenten LO van het Veluws 
College Twello kregen de school in be-
weging. Ondertussen broeden zij weer 
een nieuwe challenge uit. Lukt het de 
leerlingen dan opnieuw van hun docen-
ten te winnen?

BESTUURSWISSELING BEEKZICHT

VOORST.- Met ingang van 1 januari 
2021 hebben twee bestuurders van 
landgoed Beekzicht; Willem de Beau-
fort en Chris Kalden afscheid genomen. 
Dankzij hun betrokkenheid is Beekzicht 
de afgelopen jaren verder ontwikkeld 
en gegroeid tot een toekomstbesten-
dig landgoed. Samen blikken ze terug 
op hun bestuursperiode en geven hun 
opvolgers

Struinen over het landgoed
Op de vraag hoe de heren betrokken 
zijn geraakt bij Beekzicht komen de 
herinneringen zichtbaar op het netvlies 
van Willem de Beaufort. “Al sinds mijn 
geboorte op 20 maart 1945 ben ik veel 
te vinden op het landgoed. Als kleinkind 
bij mijn grootvader Lodewijk Hendrik 
Nicolaas Bosch Ridder van Rosenthal op 
de bok van de melkwagen en later als 
puber eindeloos struinend door de Ap-
pense bossen of over de landerijen op 
de klei. Na het overlijden van Oom Louis 
(Louis Bosch van Rosenthal, eigenaar 
Beekzicht vanaf 1953) in 2004, mocht 
ik het beheer aansturen van Landgoed 
Beekzicht BV, in de rol van commissa-
ris. Dat heb ik met veel plezier en en-
thousiasme gedaan tot 1 januari van 
dit jaar. Mijn bestuurlijke carrière heb 
ik afgesloten, maar mijn betrokkenheid 
blijft!” Voor Chris Kalden is de weg naar 
Beekzicht anders verlopen. Hij werd, 
zoals hij het noemt, binnengehaald 
door Willem vanwege zijn ervaring met 

beheer van terreinen als oud-directeur 
van Staatbosbeheer. “Ik heb die erva-
ring goed kunnen benutten, maar ik ben 
vooral bezig geweest met de organisatie 
rond Beekzicht. Met het scheppen van 
heldere verantwoordelijkheden en ver-
houdingen en met het vergroten van de 
groep betrokkenen. En dat is aardig ge-
lukt. Willem en ik zijn daar steeds samen 
in opgetrokken, omdat we een gedeeld 
toekomstbeeld hadden.” 

Landgoed Beekzicht BV en Stichting 
Bosch van Rosenthal
Willem de Beaufort is vanaf 2004  com-
missaris van landgoed Beekzicht BV. De 
BV is aangesteld voor het dagelijks be-
heer van het landgoed.  Willem draagt 
zijn functie over aan zijn zoon Jan Willem 
de Beaufort en Hans Kielstra. 

Chris Kalden is vanaf 2015 betrokken als 
bestuurder van de Stichting Bosch van 
Rosenthal. Sinds 2017 als voorzitter. Een 
doel van de Stichting is het behoud van 
landgoed Beekzicht. Chris draagt zijn 
functie over aan Marja van der Tas.

Toekomstbestendig en 
gedragen landgoed creëren 
Dit toekomstbeeld bestond voor beide 
heren uit de instandhouding van Beek-
zicht als Landgoed voor toekomstige ge-
neraties. Naast doelen op het gebied van 
financiële gezondheid en een transpa-
rante organisatie noemen zij het belang 

van ‘de luiken open’. “Hiermee bedoelen 
we dat we de sociaal culturele beteke-
nis van het landgoed voor de streek wil-
den versterken. Concreet gezegd: een 
fijne groep vrijwilligers, toeristen die de 
weg naar ons landgoed weten te vin-
den én activiteiten ondernemen met het 
dorp, denk aan het jaarlijkse concert in 
Park Beekzicht in samenwerking met 
de Voorster Fanfare. Voor ons beiden is 
deze maatschappelijke verbinding een 
vanzelfsprekendheid”, aldus Chris. Wil-
lem voegt daaraan toe: “We mogen best 
trots zijn op ons florerende landgoed 
en actieve Stichting. En vooral op de be-
trokkenheid van de mensen; pachters, 
vrijwilligers, buren, bestuurders, familie 
en belangstellenden. Tot slot de kerst-
boom van het landgoed voor het dorp 
bij de supermarkt. Wat wil je nog meer?” 

Beekzicht over 30 jaar? 
Op de vraag wat de afgezwaaide bestuur-
ders hun opvolgers mee willen geven 
lopen hun adviezen niet ver uiteen. “Kijk 
vooruit en haast je langzaam” is het advies 
van Chris. “Daarmee bedoel ik dat een 
landgoed beheren een kwestie is van een 
lange adem, visie en geduld zijn belangrijk. 
Zorg er verder voor dat de medewerkers 
goed hun werk kunnen doen. En let vooral 
op blijvende goede verhoudingen tussen 
al die groepen en individuen die zich om 
uiteenlopende redenen betrokken voe-
len bij Beekzicht.” Willem de Beaufort vult 
aan: “Landgoedbeheer is prachtig, zeker 
met zoveel betrokkenen. Voorkom gedoe 
en werk aan toegesneden betrokkenheid 
van allemaal. En realiseer je dat het land-
goed niet van jou is. Jij bent ván het land-
goed, enkel een passant die het landgoed 
een zetje geeft naar de toekomst.” Verder 
legt Willem het accent van zijn advies op 
het zien van kansen die veranderingen 
in de samenleving bieden. “Dus denk na 
over wat het landgoed nu aan de samen-
leving kan bieden en wat je denkt dat het 
landgoed over tig jaar kan bieden. Als dan 
de kans voorbij komt kun je snel reageren,  
want je hebt er over nagedacht en er in 
je plannen al rekening mee gehouden. 
Wij hebben er alle vertrouwen in dat onze 
opvolgers in deze filosofie landgoed Beek-
zicht verder vorm geven.” 

Willem de BeauforChris Kalden

TRANSPORTKOU 

Zeer koude lucht, die met krachtige winden vanuit het vaste land van Rusland of Si-
berië geheel over land naar onze omgeving wordt aangevoerd, wordt ook wel trans-
portkou genoemd. Onder dergelijke weersomstandigheden wordt het ‘s winters in ons 
land in korte tijd bijzonder koud en kan het overdag ook bij zonnig weer matig en in 
extreme situaties zelfs streng blijven vriezen. Door de krachtige wind (windchill) is het 
voor het gevoel nog een stuk kouder dan de thermometer aangeeft en bij zeer lage 
temperaturen bestaat zelfs gevaar voor bevriezing van onbedekte delen van de huid.  
De laatste keer was dat op 25 en 26 januari 1996 en tijdens de jaarwisseling 1996/1997 
het geval toen de temperatuur in De Bilt voor het gevoel tussen -17 en -20°C lag. In het 
noorden en oosten lag de gevoelstemperatuur rond -25°C. Nog kouder was het op 14 
en 15 januari 1987, toen het overdag 10 tot 13°C vroor bij een krachtige tot stormach-
tige oostenwind. De gevoelstemperaturen lagen toen ruim 30° tot 33°C onder nul. Op 
oudejaarsdag 1978 deed zich in ons land een vergelijke situatie: middagtemperaturen 
van 10 tot 15°C onder nul en een harde tot stormachtige wind. Bovendien werd het 
openbare leven die dag ontwricht door sneeuw.  Extreme doordringende kou kwam in 
De Bilt in deze eeuw op 12 dagen voor, maar in deze eeuw doet zich gemiddeld eens 
in de twee jaar een situatie voor waarbij de gevoelstemperatuur door de wind overdag 
meer dan 10°C onder nul ligt. Sinds de strenge winter van 1963 is dat echter maar op 
4 dagen voorgekomen.  Voorwaarde voor een dergelijke situatie is de aanwezigheid 
van een zeer krachtig hogedrukgebied boven Noord-Rusland of Siberië tegenover lage 
luchtdruk boven Zuid-Europa. De drukverschillen zijn dan boven het Europese conti-
nent heel groot, waardoor over een omvangrijk gebied een krachtige oostelijke wind 
waait. Kleine storingen kunnen in onze omgeving de wind tijdelijk nog verder doen 
toenemen en soms, zoals eind 1978, aanleiding geven tot uitgebreide sneeuwval

Komen we op de schaats?
Ja, de voortekenen zijn goed voor de dagen vanaf vrijdag. Maar het probleem is dat de 
verschillende weerkaarten elkaar tegenspreken. Het gaat van lichte vorst in de nacht 
tot matige vorst. Donderdagochtend staan we op met een graadje vorst, overdag 
slechts 2 graden als maximum met zon maar de middag zal meer wolken brengen.
Vrijdagochtend 2 tot 3 graden vorst overdag loopt het kwik op tot 2 graden in de plus 
het weerbeeld geeft zon en wolken. Zaterdag starten we ook met vorst tot -3 graden, 
overdag half bewolkt bij dan slechts 1 graad als maximum. Zondag 3 tot 4 graden 
vorst in de nacht en ochtend, overdag temperaturen rond het vriespunt met meest 
bewolkt weer. Het kan dus nog kouder worden of iets zachter, dat is maandagavond 
nog moeilijk te zien.

Mark Wolvenne
Twello

Engelenburgstraat 55, Twello   

Tel: 0571  78 50 28   
Engelenburgstraat 55, Twello

Tel: 0571  78 50 28

auto
schade?



voorstwijzer
Bussloo, De Vecht, Klarenbeek, Steenenkamer, Posterenk, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilp-Achterhoek

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Kent u de raadsleden in de gemeente Voorst?
De gemeenteraad van Voorst neemt ongeveer maandelijks grote besluiten waar u als inwoner, 
instelling of bedrijf mee te maken kunt krijgen. Maar weet u wie in uw gemeenteraad zitten? En 
weet u wat zij belangrijk vinden voor de gemeente Voorst? Via het raadsinformatiesysteem ‘Politiek 
Portaal’ ziet u dat in één oogopslag.

Politiek Portaal
Via voorst.raadsinformatie.nl/leden benadert u het overzicht van de raadsleden 
in Politiek Portaal. Klik vervolgens op het raadslid van uw keuze. Daarna kunt u 
klikken op ‘Wilt u zien wat ik recent gezegd heb?’ of op ‘Wilt u zien wat ik gestemd 
heb?’. Via de link die oplicht bezoekt u de persoonlijke pagina van het raadslid. 
Scan deze QR-code met uw smartphone of tablet om direct op de pagina van de 
raadsleden te komen.

Informatie
Heeft u vragen over de gemeenteraad of over het raadsinformatiesysteem Politiek Portaal? Neem 
gerust contact op met de griffie van de gemeenteraad: raad@voorst.nl  , 0571-27 93 87.

Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst? 
Om uw stem te laten horen kunt u de raadsleden benaderen, meepraten in de ronde-tafelgesprekken 
of een brief of e-mail sturen aan de raad: raad@voorst.nl , Postbus 9000, 7390 HA Twello. Twitter: 
@RaadVoorst. 
In verband met de richtlijnen rond het coronavirus kunt u alleen telefonisch of per e-mail contact 
zoeken met raadsleden en raadsfracties.

Vergaderingen
Momenteel vergadert de gemeenteraad afwisselend fysiek en digitaal, afhankelijk van de actuele 
situatie in relatie tot het coronavirus. Houd voorst.nl  daarvoor in de gaten.
De Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming maakt digitaal vergaderen mogelijk. U 
kunt digitale vergaderingen live volgen (beeld + geluid) via voorst.raadsinformatie.nl  . In de ka-
lender kiest u de vergadering van uw keuze. Daarna klikt u op de knop ‘live’.
▪ maandag 25 januari 19.30 uur raadsvergadering (digitaal)
▪ maandag 8 februari 19.30 uur ronde-tafelgesprekken
▪ maandag 1 maart 19.30 uur  raadsvergadering

Contact met de raadsfracties
U kunt rechtstreeks contact opnemen met de raadsfracties: 
voorst.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/samenstelling  
▪ Robert Bosch, fractievoorzitter Gemeente Belangen, r.bosch@voorst.nl / 06-55 53 21 13
▪ Gerrit Schimmel, fractievoorzitter VVD-Liberaal2000, g.schimmel@voorst.nl / 06-22 37 82 24
▪ Bert Visser, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, b.visser@voorst.nl/ 06-53 87 71 61
▪ Véronique Groothuis - Beijer, fractievoorzitter CDA, v.groothuis@voorst.nl / 06-15 49 44 90
▪ Paul Jonkman, fractievoorzitter D66, p.jonkman@voorst.nl / 0571-23 82 62
▪ Arend Jansen, fractievoorzitter Lijst Arend, a.jansen@voorst.nl  / 06-50 66 66 01
▪ Margret Suelmann, fractievoorzitter Fractie Suelmann,  m.suelmann@voorst.nl  / 06-37 31 54 22

Scan de QR code met uw tablet of smartphone voor meer informatie over de 
raadsleden.

E-mail service raadsstukken
Wilt u zich aanmelden voor de e-mail service raadsstukken? Stuur een e-mail naar raad@voorst.nl . 
U ontvangt dan bij nieuwe agenda’s van ronde-tafelgesprekken en raadsvergaderingen een e-mail 
met een directe link naar de vergaderstukken. 

Vragen?
Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de raadsgriffier, Bernadette Jansen 0571-27 92 17 of 
de locogriffier, Dini Vriezekolk 0571-27 93 87.

Bezoek het gemeentehuis
alleen op afspraak
Maak eerst een afspraak online op voorst.nl
of telefonisch via 0571 - 27 99 11.

Veel producten kunt u online regelen op voorst.nl

Regel het
online op

voorst.nl

Parkeren bij het gemeentehuis

Heeft u een afspraak gemaakt 
en komt u met de auto naar het 
gemeentehuis? Maak dan alleen 
gebruik van de parkeerruimte 

bij het gemeentehuis die voor 
bezoekers gereserveerd is. Deze 
parkeermogelijkheden staan 
met borden aangegeven: 

▪ parkeerruimte dicht bij het 
gebouw aan de achterzijde,

▪ parkeerruimte aan de zijkant 
van het gebouw. 

Als u Jupiter 2  in Twello in-
voert in uw navigatie, dan komt 
u vanzelf bij de parkeerruimte 
van het gemeentehuis uit. Het 
is niet toegestaan om uw auto 
bij aangrenzende bedrijven te 
parkeren.  ■

Opruimen die hondenpoep!

Kinderen willen graag buiten in 
het gras spelen, lekker een bal-
letje trappen, rennen, klimmen 
en verstoppertje doen. Dat is niet 
alleen heel leuk maar ook goed 
voor hun gezondheid, want kin-
deren die regelmatig buiten spe-
len, eten en slapen beter. Maar 
als er veel hondenpoep in het 
veldje ligt is het speelplezier van 
de kinderen (en hun ouders) al 
gauw afgelopen. Al rennend uit-
glijden over de hondenpoep of 
bij het verstoppertje spelen in de 
hondenpoep stappen dat vindt 
niemand leuk. Daarom doen we 
een oproep aan alle hondenbe-
zitters om de poep van hun hond 
op te ruimen, want hondenpoep 

op speelveldjes kan echt niet! 
Als iedereen netjes de boel op-
ruimt dan kunnen de kinderen 
weer lekker buiten voetballen en 
spelen. 

Eigenaar is verantwoorde-
lijk voor opruimen hon-
denpoep
De eigenaar van de hond is zelf 
verantwoordelijk voor het op-
ruimen van de hondenpoep in 
de gemeente Voorst. Dit is heel 
eenvoudig door altijd plastic 
zakjes (en eventueel een klein 
schepje) mee te nemen als u de 
hond uitlaat. U kunt deze zakjes 
in één van de hondenpoepbak-
ken of thuis in uw container kwijt. 
De opruimplicht geldt voor alle 
openbaar toegankelijke terreinen, 
zoals straten, pleinen, gazons en 
overige groenstroken. 

Hondenpoep op speel-
veldjes kan echt niet
Een hondenpoepvrije woonomge-
ving draagt bij aan de leefbaar-
heid van uw buurt. Dat is prettig 
voor u zelf, voor uw buren en 
voor de kinderen die dan weer 
lekker buiten kunnen spelen.  ■

Geef uw mening over windmolens en 
zonneparken in Voorst 

VOORST GAAT VOOR DUURZAAM

Heeft u een mening over zonne-
velden of windmolens in uw dorp? 
Of wilt u gewoon graag weten 
wat er zoal over gezegd wordt? 
Ga dan naar voorst.nl/energie of 
scan de QR-code en bezoek onze 
digitale inloopruimte. 

Digitale inspreekavonden
Op de pagina van de digitale in-
loopruimte op voorst.nl/energie 
kunt u zich inschrijven voor lokale 
inspraakavonden, uitgebreide in-
formatie inzien en direct uw reac-
tie achterlaten. De eerstvolgende 
digitale inspraakavonden zijn:

▪ Terwolde op 13 januari, 
▪ Twello op 14 januari,
▪ Wilp, Posterenk en Wilp-
 Achterhoek op 19 januari 2021. 

Liever niet online uw mening 
geven? Neem dan telefonisch 
contact op met de gemeente via 
0571-27 99 11 en vraag naar  
Jelleke Bosma. ■



voorstwijzer

Meer informatie
Wilt u meer weten over een be-
kendmaking/publicatie? Kijk dan 
op overheid.nl en ga naar de pa-
gina Bekendmakingen. Daar vindt 
u een zoekfunctie. 

Gaat het om een besluit en bent u 
het niet eens met het besluit? In de 
tekst van de bekendmaking/pu-
blicatie staat of het mogelijk is om 
een inspraakreactie, zienswijze, 
bezwaarschrift of beroepschrift in 
te dienen. En zo ja, tijdens welke 
periode dit kan.

Ziet u de elektronische bekendma-
king/publicatie niet op overheid.nl 
staan? Neem dan gerust contact op 
met de gemeente Voorst: 0571-27 
99 11.

Berichten over uw buurt via 
overuwbuurt.overheid.nl
Snel en overzichtelijk alle ontwik-
kelingen in uw buurt volgen of de 
officiële bekendmakingen van de 
gemeente Voorst inzien? Dat is mo-
gelijk op overheid.nl 

LET OP: door een landelijke storing 

in de app 'Over uw buurt' komen 
niet alle berichten via deze app 
goed door. Daarom adviseren wij u 
om voorlopig geen gebruik te maken 
van de app 'Over uw buurt'.

Op overuwbuurt.overheid.nl kunt u 
zich aanmelden voor een e-mailser-
vice. Met enkele stappen schrijft u 
zich in. U ontvangt dan dagelijks per 
e-mail een overzicht van besluiten 
en andere berichten die onder meer 
gemeenten, provincies en water-
schappen via overheid.nl publice-
ren. U stelt het type bericht in en van 

welke organisatie u deze berichten 
wilt ontvangen. Daarbij is het ook 
mogelijk een afstand ten opzichte 
van uw adres aan te geven. U krijgt 
dan bericht over de actuele locatie-
gebonden bekendmakingen/publi-
caties binnen de door u aangegeven 
afstand. 

WELSTAND
Burgemeester en wethouders van 
Voorst maken het volgende bekend:

Door de corona-uitbraak behande-
len wij bouwplannen zoveel mogelijk 

digitaal. De agenda (met daarin 
de lijst met te behandelen bouw-
plannen) maken we op voorst.nl  
bekend.

Volgens artikel 12 van de Woning-
wet is deze vergadering openbaar. 
Door de corona-uitbraak kunt u 
daar helaas tijdelijk niet bij aan-
wezig zijn. Een telefonische toe-
lichting geven mag natuurlijk wel.
Houd er als derde belangheb-
bende rekening mee dat een inge-
diend bouwplan al behandeld kan 
zijn in een welstandsvergadering.

De gemeente Voorst geeft dagelijks op overheid.nl alle officiële bekendmakingen/publicaties in elektronische vorm volledig 
weer. In de Voorstwijzer leest u als aanvullende service een weekoverzicht van de bekendmakingen/publicaties die wij al op 
overheid.nl hebben geplaatst.

Overzicht
Hieronder leest u het overzicht van de elektronische bekendmakingen/publicaties van maandag 4 januari 2021 tot en met 
vrijdag 8 januari 2021.

Bekendmakingen

Week 02: 13-01-2021

■ Postbus 9000 - 7390 HA Twello ■ 0571 - 27 99 11 / 14 0571 ■ www.voorst.nl ■ gemeente@voorst.nl

Tijdelijke locatie 1:
Oudbouw Veluws College
Hietweideweg 20
7391 XX  TWELLO 
0571-27 99 11

www.twitter.com/gemeente_voorst WhatsApp: 06 – 21 65 44 44www.facebook.com/gemeentevoorst

Telefonisch bereikbaar op maandag tot en 
met donderdag 08.30-17.00 uur en op vrij-
dag 08.30-14.00 uur.

Burgerzaken is alleen op afspraak geopend 
voor het aanvragen en ophalen van pas-
poort, ID-kaart en rijbewijs en voor het 
aangifte doen van geboorte en overlijden. 

Telefonisch bereikbaar op 
maandag tot en met vrijdag 
08.30-12.30 uur. 

Tijdelijke locatie 2:
Sociaal domein 
Kulturhus
Jachtlustplein 11
7391 BW  TWELLO 
0571-74 51 11

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Omgevingsvergunning

Anthonystraat 9 in Teuge Bouwen linkerhelft twee-onder-een-kapwoning Vergunning verleend SXO-2020-0668

Beethovenlaan 47 in Twello Aanleggen in-/uitrit Vergunning verleend SXO-2020-0729

Park van Teuge kavel 25 fase 2 in Teuge Bouwen rechterhelft twee-onder-een-kapwoning Vergunning verleend SXO-2020-0669

Weteringserf in Terwolde Kappen afgekeurde bomen Vergunning verleend SXO-2020-0837

Sloopmelding

Kneuterstraat 38 in Wilp Verwijderen asbesthoudende toepassingen en slopen 2 schuren Melding ontvangen SXO-2020-0862

Kruisvoorderweg 5 in Twello Slopen garage Melding ontvangen SXO-2020-0871

RECTIFICATIE

In het Voorster Nieuws van 30 december 2020 is vermeld:

Twelloseweg 51 in Terwolde Nieuw bijgebouw Terwolde Aanvraag ontvangen SXO-2020-0856

Dit had moeten zijn:

Twelloseweg 51A in Terwolde Nieuw bijgebouw Terwolde Aanvraag ontvangen SXO-2020-0856

We helpen u graag, maak wel eerst online een afspraak
Onze openingstijden zijn anders en we werken alleen op afspraak 

De openingstijden van het gemeen-
tehuis zijn aangepast. We zijn alleen 
op afspraak geopend. Dit is nodig om 
verspreiding van het coronavirus te 
voorkomen. Online en telefonisch zijn 
we gewoon bereikbaar. Maak eerst 
online een afspraak op voorst.nl of 
telefonisch om langs te komen. Zon-

der afspraak naar het gemeentehuis 
gaan heeft geen zin. De medewerkers 
mogen u dan niet helpen. 

Regel het online op voorst.nl
Veel producten kunt u online op 
voorst.nl regelen. Bijvoorbeeld een 
uittreksel Basisregistratie of uw ver-
huizing. Verloopt uw product binnen 
twee weken? Of is het absoluut nood-
zakelijk dat u in persoon langskomt 
om een product aan te vragen? Maak 
dan eerst online op voorst.nl of tele-
fonisch een afspraak met ons. U kunt 
nu ook digitaal een afspraak maken 
voor de bouwbalie van de gemeente 
Voorst op voorst.nl.

Frontoffice CJG en MNVoorst
Ook de frontoffice van het Maat-

schappelijk Netwerk Voorst (MN-
Voorst) en het Centrum voor Jeugd en 
Gezin (CJG) in het Kulturhus is alleen 
op afspraak geopend. Bel eerst als u 
langs wilt komen. Zonder afspraak 
naar het Kulturhus gaan heeft geen 
zin, omdat de medewerkers u dan 
niet mogen helpen. De frontoffice is 
telefonisch gewoon bereikbaar. 

Heeft u een vraag aan de gemeente? 
Regel het online op voorst.nl . Wilt u 
langskomen? Maak eerst een afspraak 
op voorst.nl of bel 0571-27 99 11.

Heeft u een vraag aan het MNV? Bel 
de frontoffice MNV: 0571-74 51 11

Heeft u een vraag aan het CJG? Bel de 
frontoffice CJG: 0571-74 51 50  ■

Weekmarkt Twello alleen met levensmiddelen 
en primaire levensbehoeften
De weekmarkt in Twello wordt ge-
durende de lockdown aangepast. 
Alleen marktkramen met levens-
middelen en primaire levensbehoef-
ten zijn toegestaan.
Bezoek de markt zoveel mogelijk al-
leen, dus niet in gezelschap. Deze 
oproep is noodzakelijk vanwege de 
landelijke toename in het aantal co-
ronabesmettingen. Volg deze op-
roep in het belang van uw eigen ge-
zondheid en die van uw medemens.

Eénrichting looproute
Tijdens de vrijdagmarkt in Twello 
moeten bezoekers zich nog steeds 
aan de éénrichting looproute hou-
den. Deze looprichting staat met 
bewegwijzering aangegeven. Op 
deze manier is het gemakkelijker 

om een veilige afstand van elkaar 
te houden.

Veiligheidsmaatregelen
Daarnaast gelden er nog een aantal 
maatregelen:
   Het openbaar toilet is gesloten 

voor publiek.
   Eet en drink niet op het marktplein.
  Houd anderhalve meter afstand van 

elkaar en van onze marktlieden.
 Ga niet in groepjes bij elkaar 

staan.
 Voorkom drukte bij kramen 
  Betaal bij voorkeur met pinpas/

smartwatch/ of mobiele telefoon.
  Blijf thuis als u verkouden bent, 

koorts of griep heeft.
  Gebruik papieren zakdoekjes, en 

nies in uw elleboog.  ■



DEZE PAGINA’S ZIJN EEN INITIATIEF VAN:
de Gemeente Voorst, Mens en Welzijn Voorst, #Zodus en de VrijwilligersCentrale Voorst. 

Maak zelf ook gebruik van de functionaliteiten van KijkindeKernen 
en ondervind zelf hoe online verbindingen uiteindelijk tot offline 
ontmoetingen kunnen resulteren. Hoe meer mensen het KijkindeKernen 
gaan gebruiken, hoe krachtiger het platform wordt. 866 inwoners 
gingen u reeds voor door een account aan te maken en maandelijks 
bezoeken gemiddeld 2500 unieke bezoekers de site.

GEMEENTE VOORST 
Contactpersoon: 
Chris Frencken 
c.frencken@voorst.nl

VRIJWILLIGERSCENTRALE 

VOORST

Contactpersonen: 
Dorothy den Boer
d.denboer@mensenwelzijn.nl

ZODUS

Contactpersoon: 
Joris van Rest
joris@zodus.nu

MENS EN WELZIJN VOORST 

Contactpersoon: 
Guus Kroes 
g.kroes@mensenwelzijn.nl

#VOORSTVOORELKAAR
Deel jouw acties via #voorstvoorelkaar en #aandachtvoorelkaar

Kijken jullie ook al uit naar het online waarderingsfeest van aanstaande vrijdag? Weer zo’n mooi initiatief in onze gemeente. Deze zullen we met jullie blijven de-
len. We blijven oproepen om deze initiatieven vooral te blijven delen via Kijkindekernen.nl en gebruik bij sociale media de ‘hashtags’ #voorstvoorelkaar en #aan-

dachtvoorelkaar. Zo houden we de beweging in gang en houden we aandacht voor elkaar. 

WILPENAREN ALS EEN KIND ZO BLIJ 
MET MINIMARKT
Een kraam voor kaas, eentje voor vis en één voor groente en fruit staan deze zaterdag opgesteld voor Dorps-
huis De Pompe in Wilp. Op papier lijkt dit een wat karige marktinvulling, maar in de praktijk blijkt de eerste 
minimarkt voor Wilpenaren een geschenk uit de hemel. 

Een waterig zonnetje, fris winterweer en draai-
orgelmuziek uit een speaker. Samen met de drie 
marktkramen zijn deze ingrediënten meer dan vol-
doende om bij inwoners van Wilp weer een lach op 
het gezicht te toveren en ze het gevoel te geven dat 
er licht aan het einde van de coronatunnel is.
“Leuk, ik word hier blij van!’’ zegt Romy Janse. 
“Het is fijn dat je in je dorp iets hebt waar je wat 
kunt halen en mensen kunt ontmoeten. Mijn man 
is nu naar de supermarkt. Ik heb tegen hem gezegd 
dat hij geen groente en fruit moet kopen.’’ Met 
haar gezin woont Janse sinds een maand of acht in 
Wilp en het bevalt haar hier prima. De kennisma-
king met de minimarkt smaakt beslist naar meer. 
Zij hoopt dat er nog een bloemenkraam bijkomt. 
Als het dorpshuis straks weer open mag en men-
sen hun marktbezoek met een kop koffie kunnen 
combineren, zou dat het plaatje in de ogen van de 
vriendelijke Romy helemaal afmaken.

EUFORISCH
Guus Kroes kijkt glunderend toe hoe het publiek 
blijft toestromen en wat het initiatief van hem en 
zijn vader Gerrit – de twee zijn de dorpscontact-
personen in Wilp - teweegbrengt. “In het verleden 
heb ik wel feestjes georganiseerd en dan voelde ik 
vooraf een bepaalde spanning omdat je niet wist of 
het een succes zou worden. Nu ik hier sta, bekruipt 
me een soort euforisch gevoel.’’
“Dit is toch geweldig. De verbindende werking van 
de minimarkt is het meest essentiële. Het is echt 
boven verwachting”, zegt Gerrit Kroes. Geïnspireerd 
door marktjes die hij aantrof tijdens fietstochten in 
dorpen aan de andere kant van de IJssel kwam hij 
op het idee dit in zijn woonplaats ook te gaan pro-
beren. In de lange historie van het dijkdorp was er 
tot op heden nooit eerder een markt in Wilp.
In zijn zoon Guus vond Gerrit een enthousiast me-
destander en de twee zijn pakweg een jaar geleden 
met het marktproject aan de slag gegaan. Guus: 
“We hebben hier al geruime tijd geen supermarkt 

meer. Dat was een belangrijke ontmoetingsplek. We 
wilden weer een stukje ontmoeting creëren.’’
Eerst hebben de dorpscontactpersonen geprobeerd 
partijen dichtbij huis te vinden die een standplaats 
op de minimarkt in Wilp wel zagen zitten. Dat is ge-
lukt met Boerderij De Kolke (onder meer groente en 
fruit) in Voorst. De viskraam in Wilp komt uit Spa-
kenburg en de kaaskraam uit Hengelo (Overijssel).

GEZELLIG DORP
Kaashandelaar Mel Bruins en zijn collega – die ook 
scharreleieren verkopen - hebben over aanloop 
tijdens hun debuut in Wilp geen klagen. “Toen de 
kerkklok 10.00 uur sloeg en we net alles hadden 
uitgestald, stonden de eerste klanten hier al. Ik had 
wel wat opkomst verwacht, maar niet dat het zo 
druk zou worden. Als dit zo blijft, kom ik hier graag 
elke week terug. Je merkt meteen dat Wilp een heel 
gezellig dorp is.’’
Even later struinen Rinus en Hannelore van den Belt 
en hun hondje Frits over de markt. Zij zijn niet ver-
rast door de hoge opkomst. “Sociaal gezien is dit 
belangrijk. De markt zorgt weer voor wat leven in 
de brouwerij.’’ Hannelore vertelt dat ze deze eerste 
keer alleen voor vis en groente gaat. Kaas heeft ze 
al in huis, maar die koopt zij de volgende keer zeker 
ook op de markt, zegt de Wilpse.

PROEFDRAAIEN
Volgens Guus Kroes is het moment om de minimarkt 
nu te lanceren bewust gekozen. “We wilden dit eerst 
later doen, maar één van de standhouders bracht 
ons op andere gedachten. Hij vertelde dat mensen 
door corona een soort supermarktangst ontwik-
kelen en dat marktkooplieden goede omzetten 
draaien. We gaan eerst drie maanden proefdraaien 
en daarna evalueren.”
Afgaande op de geslaagde première en de vele vro-
lijke gezichten lijken de minimarkt en Wilp recht-
streeks af te stevenen op een langdurige en vrucht-
bare relatie.

KIJK OP KIJKINDEKERNEN
Een kleine greep uit hetgeen er allemaal op het 
online dorpsplein voorbij komt in deze tijd. Ga naar 
www.kijkindekernen.nl om te reageren of om zelf 
iets te plaatsen. KijkindeKernen.nl blijft namelijk 
hét platform om nieuws, activiteiten en hulpvragen 
te delen.

DE LUISTERLIJN: DONKERE DAGEN VERSTERKEN NEGATIEVE GEVOELENS

De dagen zijn korter, de nachten langer en ie-
dereen zit veel thuis. Dit jaar vierden de meeste 
mensen ook de feestdagen anders dan dat zij 
zouden willen. De veerkracht neemt af. Dat 
merken ook de vrijwilligers bij de Luisterlijn. De 
behoefte aan contact, een anoniem luisterend 
oor is groot. Dagelijks voeren vrijwilligers bijna 
1.000 gesprekken met mensen die hun verhaal 
kwijt willen. 

Directeur-bestuurder Leo Noordegraaf: “Juist 
in deze tijd versterken gevoelens van boosheid, 
eenzaamheid en somberheid. Meer mensen er-
varen de situatie als uitzichtloos. Ook mensen 
die normaal gesproken perspectief ervaren en 

vitaliteit hebben om veranderingen aan te gaan, 
nemen nu contact op. En dat is niet zo gek, deze 
coronasituatie heeft impact op alle niveaus: zo-
als gezin, werk, sociaal en economisch.”

In het holst van de nacht, in de vroege ochtend 
of op een feestdag. De Luisterlijn is dag en 
nacht, het hele jaar door, bereikbaar voor men-
sen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk 
gesprek. Per mail, alle dagen van de week per 
chat en 24/7 per telefoon. Met dank aan ruim 
1500 vrijwilligers die daarvoor training en be-
geleiding krijgen door deskundige beroeps-
krachten. Bel met 0900-0767 of kijk op 
www.deluisterlijn.nl .

FIETSROUTES VINDEN GRETIG AFTREK
Vorige week viel er in deze krant en op KijkindeKernen te lezen dat er gratis fietsroutes af te halen wa-
ren in Klein Twello. De fietsroutes zijn opgesteld door de de buurtsportcoaches en werden oorspronke-
lijk gebruikt tijdens de Nationale Sportweek. Het leek de buurtsportcoach van Mens en Welzijn Voorst 
een goed idee om deze opnieuw aan te bieden. “In deze tijden van lockdown is fietsen en wandelen één 
van de weinige dingen die we nog kunnen doen. Gelukkig leven we in een mooie, groene gemeente die 
uitdaagt om dat te blijven doen. Daarnaast is natuurlijk erg belangrijk om in beweging te blijven. Het 
houdt je gezond en als iets belangrijk is in deze tijd dan is het wel gezondheid!” aldus de buurtsport-
coach.

Als extra uitdaging zitten er ook quizvragen bij de routes. Het blijkt een doorslaand succes! Meer dan 
200 routes zijn er al opgehaald in Klein Twello. De routes zijn ook thuis te dowloaden. Hoe vaak dit is 
gebeurt is valt nog niet te zeggen. U vindt de routes op Kijkindekernen.nl en op de website van Mens en 
Welzijn Voorst. Daar vindt u ook de antwoorden op de quizvragen.

MECHELSE HERDER HEEFT KEUZE UIT VELE ‘PARTTIME BAASJES’
Enkele weken geleden plaatste mevrouw Bekendam een berichtje op KijkindeKernen. Onder de functie 
‘Elkaar Helpen’ vroeg ze of er misschien mensen waren die af en toe wilden wandelen met haar hond, 
een Mechelse herder. Het duurde niet lang tot de eerste reacties binnenkwamen. Uiteindelijk had ze 
zelfs de keuze uit een stuk of 10 mensen! Iets teveel van het goede, maar missie geslaagd! 

Maak ook gebruik van de vele functionaliteiten op www.kijkindekernen.nl. Vraag om bepaalde hulp zo-
als deze mevrouw en haar hond of biedt juist hulp aan. Ons online dorpsplein is er voor gemaakt! 

NIEUWJAARSWENS IN STEENENKAMER RONDGEBRACHT MET KRUIWAGEN

DEEL EEN WINTERS RECEPT: GROENTETAART MET POLENTA (2 PERS.)

Het bestuur van Buurtvereniging Steenenkamer 
bracht afgelopen zaterdag op wel een heel origi-
nele manier de nieuwjaarswens rond. Met feestelijk 
versierde kruiwagens ging men langs de deuren. Sa-
men met een zelfgebakken oliebol werden er tasjes 
uitgedeeld met daarin een door de buurtkinderen 
gemaakt kaartje en een flesje wijn. Er volgden fijne 
gesprekjes aan de deur. “Het was super leuk om te 
doen en de reacties waren overweldigend. Een mooi 
alternatief voor onze normaal gesproken heel goed 
bezochte nieuwjaarsreceptie in de kantine van Ten 
Kate.” liet bestuurslid Greet ons weten. We vinden 
het een mooi voorbeeld van aandacht voor elkaar 
en dus het delen waard!

Breng 500 ml water plus ¼ bouillontablet aan de 
kook. Giet al roerend met een garde 120 gram po-
lenta bij de bouillon. Doe dit langzaam zodat er 
geen klontjes ontstaan. Kook de polenta onder re-
gelmatig roeren in 10 minuten tot een dikke pap. 
Neem de pan van het vuur en roer er peper en 20 
gram geraspte kaas doorheen. Warm ondertussen 
de oven voor op 200 °C en maak één prei schoon en 
snijd deze in ringen. Bak de prei in de olie zacht en 
maak deze vervolgens op smaak met wat peper en 
oregano. Was 250 gram tomaatjes en snij 2 paprika’s 
in repen. Bekleed een springvorm met bakpapier. 
Schep de polenta erin en strijk dit met een natte le-

pel glad. Schep de prei erop en verdeel de tomaat-
jes en paprika erover. Klop 3 eieren los en roer er 
20 gram geraspte kaas en 40 gram hüttenkäse door. 
Verdeel dit over de groente. Bak de groentetaart in 
het midden van de hete oven in ca. 20 minuten heet 
en goudgeel. Eet smakelijk!



PAGINA  15 WOENSDAG 13 januari 2021 Voorsternieuws

ZORG OM BOER EN TUINDER

Henk Slagman, regio Oost 
Wim Bolink, regio Oost 

Landelijk emailadres 

06 - 30 90 91 89
06 - 54 94 25 20
oost@zorgomboerentuinder.nl
info@zorgomboerentuinder.nl

Boeren en tuinders staan soms voor moeilijke keuzes in het bedrijf, voor 

het gezin en voor zichzelf. Stichting Zorg om Boer en Tuinder helpt 

ondernemers op een kruispunt om richting te bepalen.

www.zorgomboerentuinder.nl

www.zorgomboerentuinder.nlZORG OM BOER EN TUINDER

Boeren en tuinders staan soms voor moeilijke keuzes in het bedrijf, voor 

het gezin en voor zichzelf. Stichting Zorg om Boer en Tuinder helpt 

ondernemers op een kruispunt om richting te bepalen.

Viktor Münster, 
Regio coördinator Oost
06 - 22 39 56 40
oost@zorgomboerentuinder.nl 

Wim Bolink, Regio Voorst
h.bolink4@kpnplanet.nl
06 - 54 94 25 20

Landelijk emailadres 
info@zorgomboerentuinder.nl

Maurits Bosgoed is dierenarts en vertelt wekelijks over zijn avonturen.

DIERENARTS ALS OPRUIMDIENST
Honden zijn alleseters. Ze zijn gek 
op vlees, maar houden ook van fruit, 
groentes en eigenlijk alles wat wij ook 
lusten. Gun spijsvertering kan dat heel 
goed aan. Echter, soms zien we ze pro-
ducten naar binnenwerken wat ze in 
geen jaren zullen verteren…

Joris was een hond die, als hij de kans 
kreeg, alles wat in zijn bek paste op 
probeerde te eten. Helaas lukte dat 
best wel vaak. Sokken, ballen en soms 
speelgoed van de kinderen verdwenen 
steeds. 

Joris was altijd een energieke hond 
en had inderdaad een goede eetlust, 
maar de laatste tijd begon hij toch 
opvallend veel te spugen. Zijn baasjes 
maakten zich pas écht zorgen toen hij 
ook nog zijn eten liet staan. Tijd voor 
een bezoekje aan de dierenarts. 

Bij mij op de behandeltafel had ik een 
blije, kwispelende hond die er goed 
uitzag, maar wel een behoorlijke inge-
vallen buik had. Het onderzoeken er-
vaarde hij als een spelletje, waarbij hij 
speels alle kanten opdraaide. Na een 
instructie om hem toch even een paar 
seconden in de houtgreep te houden, 
kon ik rustig de buik aftasten. Koorts 
had hij niet en gezien het beeld en het 
karakter wat de eigenaren mij vertel-
den, leek mij de kans op een verstop-
ping vrij groot. 

‘Ik ga even een röntgenfoto en een 
echo maken, want het zou met niet 
verbazen als iets de boel in de darmen 

blokkeert,’ vertelde ik de eigena-
ren.

Op de röntgenfoto zag ik al flink 
opgeblazen darmen, maar niet 
duidelijk een voorwerp die er niet 
hoorde. Met een röntgenfoto 
kunnen we met zwarte en grijze 
tinten verschillende organen her-
kennen, maar is bijvoorbeeld een 
plastic of stoffen voorwerp nau-
welijks terug te zien. Steen, bot of 
ijzer zijn dat wel. 

De gasophoping en het klinisch 
beeld van Joris waren voor mij 
genoeg reden om gelijk door te 
pakken. Ik bracht hem onder nar-
cose en 20 minuten later tastte ik met 
mijn handen de organen af. 
Het enige wat inderdaad in de darmen 
zat, was gas. En zoals wel vaker bij blok-
kades, voelde vlakbij de blinde darm de 
oorzaak van Joris spugen; een hard stuk-
je plastic. 
Ik maakte een kleine incisie en liet de as-
sistente met een tangetje het stinkende 
stukje rubber eruit pakken. Makkelijk en 
snel opgelost en mooi op tijd klaar voor 
de koffiepauze, maar niet echt spectacu-
lair, eerlijk gezegd. 

Voor de zekerheid voelde ik de rest van 
de darmen af en op het laatst nog even 
de maag. ‘He, hier zit ook wat in!’ 
Wederom maakte ik een snede, maar dit 
keer in de maag. En het tevoorschijn ha-
len van deze twee voorwerpen zorgden 
voor meer euforie bij mij en de assisten-
te; twee verbleekte badeendjes zagen, zo 

te zien na lange tijd, weer het daglicht. 
Ook al waren deze eendjes een stuk 
groter dan het eerste stukje plastic, 
toch leek dit een soort van toevalsbe-
vinding en geen oorzaak van het spu-
gen van Joris. 

De assistente liet ik bellen en ik zei er-
bij dat ze nog maar even niet moesten 
zeggen wat we gevonden hebben. 
En zo was ik later getuige van het pre-
senteren van onze gevonden voorwer-
pen aan de eigenaren. 
‘Maar dat zijn de badeendjes van onze 
zoon Max, die zijn we al meer dan een 
jaar kwijt!’

Het verbleekte plastic duo ging met de 
eigenaren weer mee naar huis. En ook 
al waren ze meer dan ooit toe aan een 
goede sop, ik denk niet dat ze ooit meer 
het bad van Max hebben mogen sieren. 

STICHTING GERED GEREEDSCHAP VOORST
TWELLO.- Het jaar 2020 werd ook voor 
de Stichting Gered Gereedschap  gedo-
mineerd door de coronaperikelen. In 
de zomermaanden heeft het bestuur 
regelmatig overleg gehad om te kij-
ken of er weer opgestart kon worden, 
maar zorg over de gezondheid van de 
vrijwilligers, en de ontwikkeling van 
het virus hielden dat tot op de dag van 
vandaag tegen. Dit wil niet zeggen dat 
er helemaal niets is gebeurd. Door de 
lock-down periodes merkte men dat 
veel mensen zich thuis, min of meer 
gedwongen, nuttig gingen maken, en 
schuren en zolders gingen opruimen, 
met als gevolg een grote toestroom 
van oude gereedschappen en naaima-
chines.
Zodra het weer mogelijk is wordt er op 
maandag- en donderdagochtenden  
gewerkt aan handgereedschappen, 
met name voor hout- en metaalbe-
werking, automontage en elektra, de 
donderdagmiddagen in de winterpe-
riode worden extra gebruikt voor het 
opknappen van naaimachines.
In 2020 was het ook 25 jaar geleden dat 
Gered Gereedschap Voorst is ontstaan, 
weliswaar eerst onder de naam : “Het 
Kan Ook Anders”, maar de doelstelling, 
het redden van afgedankt gereedschap 

en naaimachines voor projecten in der-
dewereldlanden, is al die jaren gelijk 
gebleven. Het lag in de bedoeling om 
dit jubileum luister bij te zetten via  het 
organiseren van een open dag, maar 
wat in het vat zit verzuurt niet, zo denkt 
men bij de Stichting.

Werkzaamheden
Het actieve aantal vrijwilligers bedroeg 
eind 2020 in totaal 29. Het contact en 
de samenwerking met het Diensten-
centrum in Amsterdam --- steeds meer 
via internet --- loopt naar wens. De 
werkplaatsen kiezen thans zelf de door 
het DC goedgekeurde en daarna digi-
taal gepubliceerde projectaanvragen 
uit voor hun bewerking. 

Projecten:
Ondanks de lockdown zijn er in 2020 
toch nog 3709 stuks gereedschap en 
136 naaimachines(waarvan 12 trap) 
opgeknapt met een totaal volume van 
23m3 en een gewicht van 3171 kg ver-
deeld over de volgende projecten:

GHANA: 8 projecten: 35x handnaai-
machine - 5x trapnaaimachine - 1x 10 
pers.  metaal project - 5x 1 pers. au-
tomonteur project - 5x 1 pers. elektra 

project.
Malawi: 4 projecten: 25 elektrische 
naaimachines - 10 handnaaimachines. 
Tanzania  1 project: 10 pers. timmer 
project.
Uganda  13 projecten: 1x 10 pers.
elektra project - 7 x trapnaaimachine -                                     
39x handnaaimachine - 15x elektrische 
naaimachine. 
Hierdoor kunnen toch nog 136 mensen 
zich zelf met naaimachines, van inko-
men voorzien en 40 personen tegelijk, 
binnen verschillende vakgebieden, op-
geleid worden tot vakman of vakvrouw.

Werkplaats
Werkplaats en magazijn  aan de Voor-
dersteeg nr. 12, 7391 TL Twello, buiten 
de werkuren kunt u al uw afgedankte 
gereedschappen en naaimachines in 
een kist voor de werkplaats leggen.

Informatie.
Voor nadere informatie of inlichtingen 
kunt u kijken op de landelijke website 
www.geredgereedschap.nl. 
Inlichtingen en/of een folder over 
GG Voorst kunt u vragen bij Cees 
Verwaaijen, tel 055-3232093  email: 
c.verwaaijen5@upcmail.nl  of via: 
voorst@geredgereedschap.nl.

“een ogenblik geduld alstublieft, ik zoek de vertaling even op, 
ik spreek geen idiotisme”

COMMUNICATIEPROBLEEM

START ACTIE KERKBALANS 2021
TWELLO.- Op zaterdag 16 januari 2021 
start de actie Kerkbalans 2021. Kerk-
balans is een landelijke campagne al 
sinds 1973 en initiatief van de Rooms-
Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in 
Nederland, de Evangelische Broederge-
meente en de Oud-Katholieke Kerk. Met 
meer dan 2000 deelnemende kerken is 
het de grootste fondsenwervende actie 
in Nederland. Parochies en gemeenten 
krijgen geen subsidie en hebben daar-
om een financiële bijdrage nodig van 
hun leden om te kunnen bestaan. Zo 
blijven ze van waarde voor hun leden en 
de samenleving.

Voor iedereen heeft de kerk een eigen 
betekenis. Voor de een is het dat mar-
kante gebouw in de stad of het dorp, 
voor de ander een gemeenschap van 
gelovigen. Het is de plek waar u viert en 
rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning 
komt. Waar u geïnspireerd wordt om 
het goede te zoeken of om een kaarsje 
aan te steken als u daar behoefte aan 
heeft. De plek waar u kunt ontmoeten. 

We steunen elkaar op belangrijke mo-
menten in ons leven, maar staan ook 
voor elkaar klaar op een doodgewone 
doordeweekse dag. Die momenten zijn 
niet in geld te vertalen. Maar dat centra-
le punt op belangrijke momenten moet 
wel onderhouden worden. Uw kerk kost 
geld. De erediensten, de vele activitei-
ten, de verwarming, de verlichting, per-
soneelskosten, pastorale en missionaire 
projecten – het zijn kosten die gemaakt 
worden om de kerkdeuren open te hou-
den, en u en vele anderen welkom te he-
ten. Deze actie loopt van 16 januari 2021 
t/m 30 januari 2021.

Vrijwilligers
Kerkbalans is voor vrijwilligers niet altijd 
de meest gemakkelijke actie. Komende 
week zal weer de bekende enveloppe 
bij u worden bezorgd. Werk mee, vul 
het antwoordformulier volledig in en 
zet deze klaar voor de loper. Wees voor-
zichtig en neem voldoende afstand en 
mondkapje. 
Werkgroepen kerkbijdrage 

VOORSTERNIEUWS

VOLG ONS OOK OP 
SOCIAL MEDIA 

http://www.geredgereedschap.nl
mailto:c.verwaaijen5@upcmail.nl
mailto:voorst@geredgereedschap.nl


info@glasteamtwello.nl - www.glasteamtwello.nl

Voor het leveren en plaatsen 
van diverse soorten glas

DRAAIJER
S C H I L D E R W E R K E N

MET VERF MAAK JE JE 
HUIS PERSOONLIJK
Kan jouw interieur wel een nieuwe uitstraling gebruiken? Of ga 
je verhuizen en kan er in je nieuwe huis wel een fris likje verf op 
de muur? Een kwalitatieve binnenverf zorgt voor een intense 
kleurbeleving waar je jarenlang plezier van hebt. Maar voor welke 
kleur verf kies je? En voor welke soort verf? 

PERSOONLIJK ADVIES
Onze verfprofessional leidt je door kleur, product en glansgraden 
zodat je deze -vaak lastige keuze- samen kunt maken. Hierbij zal 
hij uiteraard materialen voorstellen die passen bij de door jou 
gewenste kleur- en uitstraling. Wij zorgen voor de uitvoer van het 
project binnen de afgesproken tijd en budget. 

BONENBURGERLAAN 27 |  8181 HB HEERDE |  T 0578 69 15 43

DOMINEESTRAAT 18 |  7391 GH TWELLO |  T 0571 27 11 73

WWW.DRAAIJERBV.NL

Bekijk onze website of kom naar onze winkel voor  
een vrijblijvende offerte. 

Koppelstraat 35, 7391 AK  Twello

[T] (0571) 270049

[F] (0571) 270549

[I] www.koerkamp.nl

[E] info@koerkamp.nl

Bouwbedrijf Koerkamp gaat 
voor Kwaliteit en Vakmanschap

 � NIEUWBOUW

 � AAN- EN VERBOUW

 � RESTAURATIE

 � BADKAMERS

 � MACHINAAL TIMMERWERK

SENIOREN KRIJGEN BIJ ONS EXTRA AANDACHT

• Verhuizingen door heel Nederland
• Piano- en vleugel vervoer
• (De)montage meubilair
• Inboedelopslag
• Vrijblijvende offerte

VakVerhuizers
www.jacob-hissink.nl

info@jacob-hissink.nl
Twello/Terwolde 0571-29 08 18

OSKAR Oskar’s Interieuradvies:
Duistervoordseweg 21
7391 CA Twello
tel. 0571-271574
www.oskars-interieuradvies.nl

Tapijt
Gordijnen
Vloeren
Zonwering
Bedtextiel

info@oskars-interieuradvies.nl
www.oskars-interieuradvies.nl
tel. 0571-271574

Bouwen & wonenin de gemeente Voorst
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Wapenaer 
k� spla� en
Verpa� ingen à 
175-230 gram

Lipton Ice-Tea 
of B-Be� er
Fles 1,5 liter of pak 750 ml

Lipton Ice-Tea Lipton Ice-Tea Lipton Ice-Tea 
Fles 1,5 liter of pak 750 mlFles 1,5 liter of pak 750 mlFles 1,5 liter of pak 750 ml

Dreft 
O  ginal
 Flacon 1 liter

Douwe Egbe� s
snelfiltermaling
Pak 500 gram

Manda  jnen
 Net 1 kilo

Diverse abdij- 
en bokbieren
2 lo� e of mulitverpa� ingen
blikjes/flesjes à 30-50 cl

Stam� ot-
groente
Verpa� ingen 150-500 gram
m.u .v. v� rd� lverpa� ing

Diverse 
s� � en vl� s
Sch� l 180-220 gram

56%

60%

*

* 65%Geen 18, geen alcohol

Jumbo Binnendijk  , Twello, Michiel de Ruyterstraat 101

Geldig t/m di 19 januari 2021
* 50% korting op de totaalprijs van 2 producten.

Wij wensen u een 
goed 2021 toe !!

Jumbo Binnendijk
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www.renskekleverwal.nl | info@renskekleverwal.nl | 0627211070

Renske is 10 jaar fl itsend in bedrijf!
             En dat moet natuurlijk gevierd worden!

Tijd voor “Een dag in het leven van...”

Meer informatie? Of boeken? Bel of mail!

Poseren niet iets voor jou? Dat komt mooi uit!
Ik draai twee uur mee in jullie dagelijkse routine en leg de leuke momenten die jullie samen hebben vast in een reportage van 

50 foto’s. De allermooiste foto’s krijg je in een echt album. In de maanden januari, februari en maart boek je deze fotoshoot 

zelfs met een korting van €75!. Dat betekent €224 in plaats van €299.

En dat moet natuurlijk gevierd worden!

Prins Bernhardstraat 8 • 7391 DL Twello • 0571 - 271976
info@vannieltwello.nl • www.vannieltwello.nl

De totaalinstallateur uit uw regio voor particulieren en bedrijven!De totaalinstallateur uit uw regio voor particulieren en bedrijven!De totaalinstallateur uit uw regio voor particulieren en bedrijven!

Gas Gas Gas - - - Water Water Water - - - Sanitair Sanitair Sanitair - - - DakwerkenDakwerkenDakwerken
Elektra Elektra Elektra Elektra - - - Centrale Verwarming Centrale Verwarming Centrale Verwarming 

Service en Onderhoud Service en OnderhoudService en Onderhoud Service en Onderhoud Service en OnderhoudService en Onderhoud 

www.cdavoorst.nl

CDA Voorst nodigt u van harte uit om 
deel te nemen aan een bijeenkomst op 
27 januari 2020. In deze bijeenkomst 
zullen de heren Evert-Jan Slootweg, 
Gelders kandidaat op de CDA-lijst voor 
de Tweede Kamer en Jeroen de Jong, 
voorzitter van CDA Gelderland spre-
ken.

Na een korte inleiding kunt u daarna 
punten inbrengen voor het CDA pro-
gramma voor de raadsperiode 2022-
2026. Denk bijvoorbeeld aan onder-
werpen die de leefbaarheid in onze 
gemeente bepalen zoals: 

• Verkeersveiligheid binnen en bui-
ten de dorpen.

• Woningbouw, bijvoorbeeld genera-
tievriendelijk bouwen.

• Handhaving van regels, ook in het 
buitengebied, en zichtbaarheid van 

 de handhavers.
• Doorlichting en evaluatie van het 

sociaal domein.
• Ondersteuning van maatschappe-

lijke organisaties (cultuur en sport).
• Goed en integer bestuur.
• Vestigingsklimaat, ook voor agrari-

sche bedrijven.

Bent u geïnteresseerd om aan de 
bijeenkomst op 27 januari 2021 deel 
te nemen of al van tevoren punten 

CDA – DIGITALE BIJEENKOMST 
OP 27 JANUARI  OM 19.30 UUR

onder de aandacht te brengen? 
Mail of bel ons dan via 
cdavoorst@gmail.com of 
een van de telefoonnummers op 
www.cdavoorst.nl/bestuur.

We willen ook de basis van CDA Voorst 
versterken. We zoeken betrokken le-
den die hun stem willen laten horen 
op onze ledenvergaderingen en/of de 
ambitie hebben om (op termijn) in het 
bestuur of op de lijst plaats te nemen.

Een eerste mogelijkheid om actief te 
participeren is om mee te denken over 
ons verkiezingsprogramma 2022-2026. 
Ook hiervoor kunt u ons benaderen.

VOORSTERNIEUWS

VOLG ONS OOK OP SOCIAL MEDIA 



Stichting Earth Awareness laat mensen 
tijdens open dagen kennis maken met de 
NatuurTempel in Teuge. Dan is er ruimte 
om met andere bezoekers in contact 
te treden. Mensen stellen vragen aan 
elkaar en kunnen kennis en wijsheden 
delen.

Wie ben jij? Wat vind jij belangrijk? Dat zijn vragen die we in onze gemeente aan 
elkaar stellen. We zijn nieuwsgierig naar de ander. Het is prettig als we met een open 
houding de ander verwelkomen. Ook als die niet uit hetzelfde dorp komt,  lid is van 
de concurrerende sportvereniging of als hij nieuw is in dit land. We kunnen in onze 
gemeente op allerlei plekken anderen ontmoeten en 
leren kennen. Tenminste, als de coronamaatregelen 
het toelaten.

Open dagen 
natuurtempel

Meet in 11 Teugse mand

Teuge begroet nieuwe inwoners met 
een welkomstmand. Een vrijwilliger 
komt de mand, gevuld met cadeautjes, 
waardebonnen en informatie over Teuge 
en haar bedrijven en verenigingen 
persoonlijk brengen. Ook krijgen nieuwe 
inwoners de gelegenheid zich voor te 
stellen in Teugje Nieuws, de krant voor 
en door Teugenaren.

NIEUWSGIERIG
NAAR ELKAAR
NIEUWSGIERIG
NAAR ELKAAR

Nieuwe inwonersavond

Eén keer in de twee jaar organiseert 
Klarenbeeks Belang een avond voor 
nieuwe inwoners. Zo maken ze kennis 
met het dorp en met elkaar.

www.zodus.nu

Elke vrijdagmiddag kunnen mensen in de 
bibliotheek in Twello terecht voor een 
praatje bij een kopje koffie of thee. 
Er is voor iedereen een luisterend oor. 
Voor een verhaal over het weer en de 
markt tot vragen over verlies of 
zingeving. Meet in 11 is een initiatief 
van De Dorpskerk en de Bibliotheek.

Nieuwe inwoners van Posterenk krijgen 
een bloembol en een uitnodiging voor 
de Nieuwjaarsborrel in de molen. 
Een vrijwilliger van Posterenks belang 
komt deze persoonlijk brengen. Een jaar 
later vraagt het Posterenks belang of 
mensen lid willen worden van de 
belangenvereniging.

Bloembol en 
nieuwjaarsborrel
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Lochemsestraat 34a, 7396 PK De Vecht/Terwolde
Telefoon 055 - 323 20 84 • Mobiel 06 - 51 90 33 66

LAURA EN MICHEL VOELEN ZICH THUIS IN TEUGE
‘EEN WARM WELKOM IN HET 
DORP, IEMAND IS BIJZONDER’

Ze woonden ruim zeventien jaren in de wijk Osseveld in Apeldoorn. Een 
prettige woonomgeving met voorzieningen, kinderen die er alle kanten op 
kunnen en een ruime woning voor het gezin. Een leuke, rustige woonplek 
op het platteland is ‘iets voor later’. Totdat je toch huizen gaat spotten en 
de woning van de toekomst ineens binnen handbereik ligt. Hemelsbreed 
een kleine afstand, maar toch stapten ze als het ware een andere wereld 
binnen. Vier jaar na dato; hoe mooi is het leven in Teuge? 

Het wonen in Apeldoorn beviel 
Laura en Michel heel erg goed. Niet 
voor niets woonden ze er langere 
tijd. Toegegeven, de woningmarkt 
was nog niet zo overspannen dan 
dat die nu is, dus een lucratieve 
verkoop zat er ook niet in. Maar de 
ambities om te gaan verhuizen wa-
ren er simpelweg niet. Wat huizen 
spotten op internet is uiteraard al-
tijd leuk en dan is er toch dat ene 
huis dat je aandacht trekt. Ze gingen 
kijken en er was direct een klik met 
de woning. De straat, ligging van het 
huis en het pand zelf; alles klopte. 
Kwestie van gevoel en het moment 
voor overweging, om je plannen 
voor later wellicht toch wat eerder 
uit te voeren. 

Levensloopbestendig
We zitten aan de robuuste tafel tus-
sen keuken en woonkamer. Een 
heerlijke warme ruimte, een plek 
waar het thuisgevoel direct aanwe-
zig is. Verderop comfortabele zit-
banken en een prachtig doek aan de 
muur, de handen van Laura en Mi-
chel, gemaakt door hun zoon. “Het 
huis is levensloopbestendig’ laat 
Michel weten. Niet dat zij dat voor 
ogen hadden, maar het is natuur-
lijk wel een prettige bijkomstigheid 
wanneer je het gevoel hebt, op je 
plek te zijn waar je oud wilt worden. 
Alle faciliteiten zijn op de begane 
grond aanwezig. De oudste van drie 
kinderen is al uitgevlogen, de ande-
re twee hebben hun rijke domein op 
de bovenverdieping. 

Het huis van …
Uiteraard is er altijd de vraag aan 
nieuwkomers in een dorp; waar 
woon je? Het vermelden van je 
adres is dan de eerste logica, maar 
in veel dorpen ligt dat net even 
anders. Het gaat niet om de straat 
maar, wanneer je een bestaande 
woning koopt, wie je voorganger 
was. De woning, liggend aan het 
Zwanenpad, was namelijk van 
Toos te Winkel. En zij was weer de 
voormalige eigenaresse van het 
beroemde pand ‘De Zwaan’ aan de 
Rijksstraatweg. “Wij wonen dus in 
het huis van Toos te Winkel” en op 

die wijze werd vier jaren geleden in 
Teuge de woonidentiteit van Michel 
en Laura vastgesteld. 

Een warm welkom
Je helemaal thuis voelen en opge-
nomen worden in de gemeenschap. 
Het zijn essentiële voorwaarden om 
lekker te wonen. Maar liefde moet 
van twee kanten komen. Voor Laura 
en Michel  koste het geen moeite 
om contact te krijgen met de buren, 
mede ook door te vragen wat de ge-
bruiken waren en zijn in het dorp, 
wijk of straat. “We vroegen aan onze 
buren wie er allemaal tot ‘de buurt’ 
werden gerekend en wat gebruike-
lijk was.” Daaruit kwam voort, dat 
het ‘buurt maken’ in Teuge dé mo-
gelijkheid is om iedereen te leren 
kennen. Contacten leggen is ook 
een kwestie van zelf stappen zetten 
en niet afwachten of jouw omgeving 
van zich laat horen. 

De welkomstmand
Sinds jaar en dag is er een prachtig 
fenomeen in Teuge om nieuwe be-
woners te ontvangen; de welkomst-
mand. Deze mand, met daarin 
informatie over het dorp en de om-
geving (folders, wandelkaart), maar 
ook producten van lokale onder-
nemers (eieren, een plant), is een 
mooie stap naar verbinding. Het is 
de buurman of buurvrouw die de 
mand gaat brengen. Het was Stefa-
nie Verwaaijen, de tegenwoordige 
dorpscontactpersoon, die haar bu-
ren ging verrassen. 

Teugje Nieuws
Het welkom werd fotografisch vast-
gelegd en voorzien van tekst, ge-
plaatst in ‘Teugje Nieuws’. Dit kleur-
rijke en informatieve blad wordt al 
sinds 2006 zo’n vijfmaal per jaar 
uitgegeven en bevat allerhande in-
formatie over het dorp. Activiteiten, 
acties, spotlights van mensen én 
dus vermelding van nieuwkomers. 
Het is een van de voorbeelden, 
hoe nieuws snel onder de inwo-
ners wordt verspreid (er is ook een 
dorpsapp) én het draagt ook bij aan 
het sociale leven in het dorp. Er is 
een redactie van vrijwilligers, waar-

bij ook inwoners mee kunnen schrij-
ven. De ontvangers van de wel-
komstmand kunnen er bijvoorbeeld 
voor kiezen, om zelf een stukje tekst 
te schrijven. 

Een rijk sociaal leven
Er is een verenigingsleven in Teuge, 
maar er is ook een rijk sociaal leven 
in het dorp en vooral dat laatste is 
een mooie basis van vrijwilligheid. 
Zo wordt het ook door Michel en 
Laura ervaren. Geen verplichtin-
gen door een lidmaatschap, maar 
onderdeel zijn van het voor en met 
elkaar leven. “In deze tijd van Co-
rona bijvoorbeeld een kaart sturen 
naar mensen waarvan je weet dat 
ze ziek zijn. Daarnaast ook online 
activiteiten voor jongeren” aldus 
Laura. Verder is het stel lovend over 
de normaliter vele activiteiten in 
Teuge. Een speelweek bijvoorbeeld 
voor jongere kinderen tijdens de 
zomervakantie, het jaarlijkse dorps-
feest en niet te vergeten de actieve 
Stichting Jongerenwerk Peco. 

Toekomstig leven in Teuge
Teuge heeft een kleine 800 inwo-
ners. Een respectievelijk klein dorp 
waarbij je voor de dagelijkse bood-
schappen en andere zaken zult 
moeten uitwijken naar Twello of 
Apeldoorn. “Geen probleem” aldus 
Michel. “We doen veel van onze 
boodschappen in Twello”. “En we 
hebben daar ook een fijne dieren-
arts gevonden” aldus Laura. Am-
bities voor een volgende stap zijn 
er niet. Het leven is prima op deze 
plek in Teuge. Meerdere buren zijn 
afkomstig uit de steden en genieten 
allemaal van het leuke en sociaal 
rijke leven het dorp, waarbij ook 
Michel en Laura inmiddels een wel-
komstmand hebben kunnen over-
handigen aan hún nieuwe buren. 

‘VITRINEVOYEURS’ 
Vorig jaar, rond dezelfde tijd, stond ik 
bij menig borrel met mijn lippen ge-

drukt tegen de uitgezakte wangen van 
mijn buren en strakke kaaklijnen van de 

jeugdige smoeltjes om mij heen. De kleffe 
zoenen en de ongemakkelijke momenten mist 

niemand, denk ik. Voor het eerst in 35 jaar kan ik af-
standelijk knikken met het hoofd of een subtiel ellenboogje uitdelen zonder 
gele kaart te krijgen. Geen twijfel over wie ik zoen, het aantal zoenen en mijn 
ongeschoren porem die ik in iemands gezicht druk. Die anderhalve meter 
mentaliteit begint me steeds beter te passen. De voordelen zijn wat dat be-
treft oneindig. Lekker in je eentje keuvelen op een bankje in de Fata Mor-
gana, lekker soa-vrij masturberen bij een prostituee en je zaad naar haar toe 
gooien en wat meer afstand van je vrouw in het familiegraf.  Waar ‘stoppen 
met roken’, ‘meer sporten’ en ‘afvallen’ de top drie van goede voornemens 
completeren, heb ik me dit jaar voorgenomen om me minder te irriteren 
aan kleine ergernissen. Zo zie ik mannen en vrouwen van middelbare leef-
tijd in hun Volkswagentje Polo rijden met een mondkapje op. Alleen! Althans 
dat lijkt zo… Maar wellicht ben ik gek en zijn ze bezig met een kidnapping 
en ligt er een astmatisch buurmeisje in de kofferbak, hebben ze spasmes 
en zitten ze in een auto van een ander met de angst dat ze per ongeluk aan 
het stuur gaan likken, kikken ze op hun eigen luchtcirculatie of proberen ze 
hiermee het ontglipte windje in de auto te vermijden. Maar in je eentje krijg 
je geen corona en dan vind ik het een vreemde gewaarwording en ga ik me 
ergeren. Wellicht dat ik af en toe wat excentriek gedrag vertoon door juist te 
genieten van de lucht onder de lakens na een scheetje, bij elk snotje die ik op 
pulk en wegschiet toch licht twijfel om hem naar binnen te snoepen en mijn 
eigen ontlasting bekijk voordat ik het doortrek.  In 2021 wil ik me niet meer 
ergeren aan die ‘vitrinevoyeurs’ die drie minuten met hun giechel naar de 
brie staren om vervolgens te beseffen dat er bier op hun boodschappenlijst-
je stond. En ik me daar in de tussentijd achter moet parkeren en excuseren 
aangezien ik de weg bezet houdt voor het overige anderhalve meter volk. 
Het is een voortdurend schaakspel waarin er een aantal vergrijsde koningen 
en koninginnen zijn die de oude spelregels nog hanteren. Terwijl we nu alle-
maal een pionnetje in het systeem zijn met daarbij dezelfde beperkingen. En 
zelfs thuis waar ik de rust en ruimte heb kan ik me irriteren aan iets simpels 
als een theezakje, puur omdat ik niet weet of het zakje nou het theezakje is 
of het papieren omhulsel. Wellicht is het theezakje een theezakje en het om-
hulsel een ‘theezakje-zakje’. Zelfs google heeft er geen benaming voor dus 
bestaat het niet evenals ‘Zwarte Piet’ op Facebook en ‘schadelijke informatie 
over vaccins’ op Twitter. Ik weet bij voorbaat eigenlijk al dat mijn goede voor-
nemen net zo kansloos is als die van 90% van de rokers met een ferme dosis 
chagrijn waardoor hun partner een baal shag naar hun hoofd slingert, de 
afvallers die na de heropening van de restaurants zwichten voor de geriefe-
lijke geuren in de winkelstraten en de sporters die de nieuwe editie van Big 
Brother aangrijpen om online te bingewatchen. Wat dat betreft kan ik me 
beter voornemen dat ik faal zodat ik me aan de uitkomst niet ga irriteren.

Danny Roelofs

TWEE WEKELIJKSE COLUMN

VAN DANNY ROELOFS

Bezoek Voorst
Inspiratie voor je dagje 
weg in eigen omgeving! 

bezoekvoorst.nl

WEKELIJKS HUIS AAN HUIS DAGELIJKS ONLINE

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL



Kies voor elkaar. 

Containers met 
de handvatten 
naar de weg? 
Of andersom?

Inwoners van de gemeente Voorst hebben gevraagd hoe zij hun 
grijze, oranje, groene en blauwe container aan de weg moeten 
plaatsen. Is dit met de handvatten naar de weg toe of met de 
handvatten van de weg af? We informeren u graag hierover in 
dit artikel. Daarnaast geven we ook enkele tips over het gebruik 
van de blauwe container voor papier en karton.

Twee soorten inzamelwagens
De afvalinzamelaar in de gemeente Voorst, Circulus-Berkel, rijdt met 
twee soorten inzamelwagens: zijladers en achterladers. Het lastige 
is dat beide typen wagens in dezelfde straten rijden. Het is dus 
mogelijk dat u een zijlader in de straat krijgt voor de grijze, oranje en 
groene container en een achterlader voor de blauwe container met 
papier. En dat dit een buurt verderop anders is. Per adres moeten 
wel de grijze, oranje en groene container altijd op een zelfde manier 
aangeboden worden.

Zijlader: handvatten naar de woning
Bij een zijlader wordt de container aan de zijkant van de vrachtwagen door 
grijparmen opgetild, geleegd en teruggeplaatst. Dat doet de chauffeur 
automatisch; daarbij heeft hij geen hulp nodig. Hiervoor moeten dan wel de 
containers goed aan de weg staan. In dit geval is dat met de handvatten naar 
de woning. 

Inzameling papier en karton
De inzameling van oud papier gebeurt met een achterlader. 
Dat betekent dat er een of twee mensen mee lopen als beladers. In 
de hele gemeente moet de papiercontainer met het handvat daarom 
naar de weg toe staan. Grote losse dozen en karton naast de blauwe 
container wordt niet meer meegenomen.

Stop al uw oud papier dus in de blauwe container. Plaats de container 
met het handvat naar de weg. Alleen papier in handzame doosjes 
(die in een minicontainer passen) worden meegenomen. Het is 
ook mogelijk om uw oud papier zelf weg te brengen en gratis in te 
leveren bij één van de recyclepleinen van Circulus-Berkel.

Achterlader: 
handvatten naar de weg
Bij een achterlader wordt de 
container aan de achterkant geleegd 
met behulp van één of twee extra 
mensen. In dat geval is het handig 
als de containers met de handvatten 
naar de weg toe staan. 

Extra blauwe 
container(s)
Tegen eenmalige kosten is het mogelijk om 
een, of meerdere extra blauwe container(s) te 
bestellen. De eenmalige kosten zijn € 53,00, 
of € 36,40 per container als u meerdere 
containers aanvraagt. Neem hiervoor contact 
op met Circulus-Berkel: 0900-9552.

Goede voornemens
Containers goed aan de weg

Sticker 
met pijlen
Omdat de juiste plaatsing per container 
per route kan verschillen, is het helaas 
niet mogelijk om een algemene instructie 
op circulus-berkel.nl/voorst en in de 
app te plaatsen. Daarom kiezen we 
voor een praktische oplossing met een 
sticker. Deze plakt de chauffeur op de 
container wanneer deze niet goed staat. 
De pijlen op de stickers geven aan hoe 
de container aan de weg geplaatst 
moet worden. De chauffeur plakt deze 
sticker alleen als de container voortaan 
andersom moet staan. Treft u geen 
sticker op uw container dan plaatst u de 
container op de juiste manier. 

Wist u dat 

papier tot 7x 

gerecycled wordt? 

Daarna is de vezel niet 

sterk genoeg meer.

Circulus-Berkel 
Kijk voor meer informatie, uw afvalkalender, online regelen  
en ons e-mailformulier op circulus-berkel.nl 

Of neem contact op met ons KlantContactCentrum via 
WhatsApp: 06 - 10 50 73 00 of telefoon: 0900 - 9552 (geen toeslag)
Gebruik ook onze Afvalvrij app voor Android en iOS
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NOOIT MEER EEN PATATJE HALEN BIJ ’T HOEKJE 
BEKENDE SNACKBAR IN HARTJE 
VOORST SLUIT NA 21 FEBRUARI

VOORST - Wie in het dorp Voorst nog 
een patatje, frikandel, kroket of andere 
snack wil scoren, heeft daarvoor uiterlijk 
tot en met 21 februari de tijd. Die zondag 
staan Ellie en Marinus van den Berg voor 
de allerlaatste keer paraat voor klanten 
van snackcounter ‘t Hoekje.

Sinds maart 2000 runt het horeca-echt-
paar uit Steenderen de karakteristieke 
snackbar met terras onder de bomen 
op de hoek van de Rijksstraatweg en 

Kerkstraat. Met hun vertrek komt er met 
recht een einde aan een tijdperk. De me-
dewerkers van Ellie en Marinus weten dit 
al enge tijd.

“We hebben een heel leuke tijd gehad 
in Voorst, maar na 21 jaar is het mooi 
geweest. Marinus is anderhalf jaar gele-
den officieel al met pensioen gegaan en 
ik ben 65 jaar geworden. De afgelopen 
twee jaar waren zwaar. Eerst vanwege 
de herinrichting van de Rijksstraatweg 

en afgelopen jaar door corona”, zegt El-
lie.

Kleinkinderen
Zelf verheugt de Steenderense zich op 
de mogelijkheid om straks andere din-
gen te gaan doen. Meer tijd kunnen 
spenderen aan haar kleinkinderen bij-
voorbeeld. “Die kunnen straks wel gere-
geld bij ons komen logeren, dat was tot 
op heden niet mogelijk.’’
De snackbar en het perceel zijn eigen-
dom van de familie De Weerd van het 
gelijknamige tentenverhuurbedrijf dat 
tegenover de snackbar is gevestigd. 
Griete de Weerd bevestigt desgevraagd 
dat ’t Hoekje binnen afzienbare tijd sluit.

Eetgelegenheid
“Wat er na de overdracht gaat gebeuren 
is nog niet geheel duidelijk. We zijn ons 
aan het beraden en aan het kijken wat 
de mogelijkheden zijn. Wij willen ook 
graag dat er een eetgelegenheid blijft in 
het dorp Voorst en zullen voor de invul-
ling op deze locatie kijken naar verschil-
lende opties. Over enkele weken zal daar 
waarschijnlijk meer duidelijk over zijn’’, 
laat Griete de Weerd weten.
Vanwege de lockdown is het voorlopig 
alleen mogelijk om eten af te halen bij ’t 
Hoekje. Klanten kunnen van tevoren bel-
len op telefoonnummer 0575-841197. Zij 
krijgen dan een tijdstip door wanneer zij 
hun bestelling kunnen ophalen.

HUISEIGENAREN GAAN VOOR DUURZAAMHEID BIJ RABOBANK APELDOORN EN OMGEVING 

IN 2020 MEER DAN 1 MILJOEN KILOGRAM 
BESPAARD OP CO2-UITSTOOT 

REGIO.- Klanten van Rabobank Apeldoorn en omgeving hebben in 2020 een 
mooie bijdrage geleverd aan het groener maken van Apeldoorn en de dor-
pen eromheen. Door huiseigenaren bij het afsluiten van een hypotheek te 
stimuleren gebruik te maken van een gunstige regeling om de woning te 
verduurzamen, werd in het afgelopen jaar structureel meer dan 1.171.200 
kilogram bespaard op de CO2-uitstoot. 

Dit blijkt uit cijfers van de afdeling 
Duurzaam Wonen van de Rabobank 
dat onder andere onderzoek doet naar 
duurzaamheid en de voortgang van de 
energietransitie. ‘’Dit is voor ons een fan-
tastisch resultaat’’, zegt Sjoerd Scholte, 
directievoorzitter Rabobank Apeldoorn 
en omgeving. ‘’Per klant bedraagt de CO2 
besparing gemiddeld 4800 kilogram per 
jaar, afhankelijk van de energiebespa-
rende voorzieningen die zijn genomen.’’ 
Meefinancieren Eén op de vijf klanten 
van Rabobank Apeldoorn en omgeving 
maakte in 2020 bij het afsluiten van 
de hypotheek gebruik van de gunstige 

regeling, die specifiek bedoeld is voor 
het meefinancieren van een duurzame 
verbouwing. ‘’Mensen kunnen twee jaar 
beschikken over dit potje met geld en 
zelf bepalen welke energiebesparende 
maatregelen ze nemen. Zolang het geld 
niet wordt gebruikt, ontvangen ze een 
rentevergoeding die gelijk is aan de af-
gesproken hypotheekrente. Het levert 
de huiseigenaar veel op. Per saldo dalen 
de woonlasten, het wooncomfort gaat 
omhoog en de verkoopwaarde van het 
huis stijgt. Daarnaast draagt verduurza-
ming bij aan een betere leefomgeving.’’ 
Duurzaamheidsadviseurs Het thema 

duurzaamheid is verweven in de dienst-
verlening van de Rabobank. Om klanten 
goed advies te kunnen geven, hebben 
alle financieel adviseurs bij Rabobank 
Apeldoorn en omgeving een erkende op-
leiding Adviseur Duurzaam Wonen ge-
volgd. Sjoerd Scholte: ‘’Als bank hebben 
wij een belangrijke positie in de maat-
schappij. We willen echt een slag maken 
als het gaat om duurzamer wonen en 
meer doen dan hypotheken verstrekken. 
We willen mensen inzicht geven in hoe 
ze hun woonwensen kunnen realiseren 
en tegelijk iets moois kunnen doen voor 
de wereld. Ons streven is om dit jaar één 
op de vier klanten in Apeldoorn en om-
geving te helpen met het verduurzamen 
van de woning.’’ 
HuisScan Om de klant nog beter van 
dienst te zijn, werkt de Rabobank samen 
met duurzaamheidspartner HomeQgo. 
Door de gratis online HuisScan van 
HomeQgo te doen, ontdekt de klant 
welke energiebesparende voorzieningen 
geschikt zijn voor het verduurzamen van 
zijn woning en wat deze maatregelen 
kosten en opleveren. De HuisScan meet 
de woning met slimme tools op afstand 
in en creëert een 3D-woningmodel.
abobank Apeldoorn en omgeving geeft 
daarnaast regelmatig webinars over de 
aantrekkelijke mogelijkheden om ver-
duurzaming mee te financieren. Ook 
haakt de bank aan bij initiatieven van 
platform Energiek Apeldoorn van de 
gemeente Apeldoorn. ‘’Mensen die niet 
weten waar ze moeten beginnen, kun-
nen onafhankelijk en gratis advies krij-
gen van energiecoaches’’, vertelt Sjoerd 
Scholte. ‘’Ze worden zo op het goede 
spoor gezet van alle besparingsmogelijk-
heden die er zijn voordat ze met ons in 
gesprek gaan.’’ 

MINICURSUS VOGELS VAN 
BEEKZICHT – IN VOGELVLUCHT 

VOORST.- Wil je weten welke vogels er 
op landgoed Beekzicht voorkomen? Hoe 
je ze kunt herkennen en wat ze zo bijzon-
der maakt?   Vergroot je vogelkennis en 
geef je op voor de gratis minicursus ‘Vo-
gels van Beekzicht – in vogelvlucht’. 
Speciaal voor Beekzicht ontwikkelde 
vogelaar Steven de Bie, lid van vogel-
werkgroep Zutphen, vijf leuke en inspire-
rende presentaties die digitaal te volgen 

zijn. Daarnaast organiseert Beekzicht 
een kijkochtend in Park Beekzicht en 
als de coronavoorschriften het toestaan 
wordt de minicursus afgesloten met een 
excursie. 

Doe mee en geef je snel op voor 25 janu-
ari  door een mail te sturen naar info@
landgoedbeekzicht.nl. Er is plek voor 
maximaal 25 deelnemers.

4 februari, 20.00 – 20.45 uur, Aftrap Landgoed Beekzicht vogels van 
bos en open landschap
6 februari Inloop tussen, 9 - 12, Vogel kijkochtend in Park Beekzicht
11 februari, 20.00 – 20.45 uur, Vogels in het voorjaar en vogelzang
18 februari, 20.00 – 20.45 uur, Vogels en Voedsel | Roofvogels
25  februari, 20.00 – 20.45 uur, Vogeltrek | Watervogels en weidevogels
4 maart, 20.00 – 20.45 uur, Excursie en thema Vogelbedreigingen en bescherming 
6 maart, zaterdag, Optioneel Vogelzang excursie 

WEKELIJKS HUIS AAN HUIS DAGELIJKS ONLINE

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL
DIERENASIEL DE KUIPERSHOEK, KUIPERSDIJK 11, 

KLARENBEEK, 088-8113650
WWW.OVERGELDER.DIERENBESCHERMING.NL

ZOEK DE BAAS!

KEURIGE OUDERE HEER ZOEKT DITO HUIS

De weledel hooggeboren heer Karel,  gecastreerde kater op oudere (13 jaar) 
leeftijd, woont al enige tijd in ons asiel.  Deze edelman is in het asiel terecht 

gekomen omdat hij, na zijn verhuizing naar een 2e thuis, toch elke keer 
weer de weg zocht naar zijn oude onderkomen. Hij was in dat gedrag zeer 
vasthoudend en niet te vermurwen zich te voegen naar de nieuwe situatie. 
We verwachten dat Karel, na zijn verblijf hier én een gewenningsperiode in 
zijn nieuwe onderkomen, een zoektocht achterwege laat.  Zijn charmante 

uiterlijk vertoont veel overeenkomsten met een jacquet, zodat het lijkt alsof 
meneer zich elke dag keurig kleedt voor de gelegenheid. Voor zijn leeftijd is 
Karel nog heel actief en speelt nog graag. Laserlampjes maken bijvoorbeeld 

de jongen kitten in hem wakker. Uiteraard heeft meneer wel zijn eigen 
persoonlijkheid ontwikkeld en kan hij wat nukkig zijn als de baas iets van 
hem wil waar hij zijn edele koppie niet naar heeft staan. Anderzijds is het 

aandoenlijke mannetje een knuffelaar en aandachtzoeker. Of deze heer van 
stand “iets “heeft met honden is onbekend, wel is duidelijk dat een combi-

natie met een soortgenoot geen optie is.  Met jongen mensen vanaf 12 jaar 
zal hij het vast wel kunnen vinden. Ook wil Karel, na zijn gewenningsperiode 
in huis, graag naar buiten. Heeft u, net als Karel, behoefte aan gezelligheid 

én wilt u graag samen met Karel genieten van een mooie oude dag ? 

mailto:info@landgoedbeekzicht.nl
mailto:info@landgoedbeekzicht.nl


DÉ AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

Ruim aanbod occasions bij uw Nissan dealer. Kijk voor uitgebreide informatie en foto’s op 

WWW.AUTOBEDRIJFSPITHOLT.NL

APK-Keuring nu voor €29,- Incl. Viergasmeting, excl. Afmeldkosten en Roetmeting

Duistervoordseweg 88, 7391 CH  Twello, 0571-271857, www.autobedrijfspitholt.nl

NISSAN QASHQAI 1.2 DIG-T
CONNECT EDITION

DACIA LOGAN MCV
0.9 Tce 90 pk Lauréate

18.238 km, BJ 2017, benzine115pk, NAVI 41.452 KM, BJ 2016, benzine
€17.750,- € 11.975,-

Merk Model Type Deuren Bouwjaar Km Stand Prijs
Nissan Micra 1.0 Acenta Navi 5-drs 2018 37842 km 12.975,-
Nissan Micra 1.2 Acenta 5-drs 2017 32002 km 9.975,-
Nissan Note 1.2 Acenta 5-drs 2017 13626 km 12.975,-
Nissan Juke 1.6 Acenta 5-drs 2014 60201 km 11.750,-
Nissan Juke 1.6 Acenta Navi 5-drs 2011 147301 km 9.475,-
Nissan Pulsar Dig-T 115 N-Connecta 5-drs 2018 21972 km 18.750,-
Nissan Qashqai 1.6 Connect Edition 5-drs 2011 125585 km 12.475,-
      
 
Automaat    
Opel Meriva 1.6 Maxx Cool 5-drs 2005 168490 km 3.650,-

Ander merk    
Citroën C4 1.6 5-drs 2011 175644 km 6.250,-

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden i.v.m. corona.

Ooijman

Dorpsstraat 3 - 7384 BC Wilp - Nederland - www.autovakmeester.nl/vestiging/ooijman/
0571 261 437 - ooijman@autovakmeester.nl

Te koop 

Toyata Yaris, rood, 5drs. BJ 2009 130.006 km

Citoen C1, 5drs, wit BJ 2011 151.000 km

Suzuki Splash 1.2, 5 drs. BJ 2014 65.000 km

Volvo S70, zilver, 170PK, 2.5 benzine BJ 2000 391.000 km

Hyundai i30 1.6 5-drs. zilver  BJ 2011 129.000 km

BMW 316i touring, zwart, airco, trekhaak BJ 2009 177.000 km

Peugeot 208 5D grijs met, airco BJ 2015 55.000 km

Service PartnerLike ons op facebookLike ons op facebookLike ons op facebook

Reparatie en onderhoud
Airco service, 

goed werkende airco ook 
van belang in de winter

Reparatie Schadeherstel 
APK Verkoop nieuw en gebruikt

Voorsternieuws

De autobedrijven 
- uit de regio -

Voor onze complete voorraad kijk op: www.garageleijenaar.nl

GARAGE LEIJENAAR
BATHMENKoekendijk 8 | 7437 CK Bathmen | 0570 541224

Dacia Duster1.2 TCe 4x2 Ambiance + 
Airco + Trekhaak
Bouwjaar: 2016 | 76.536 km | €9.950

Renault Clio
IV Estate TCE 90 Limited
Bouwjaar: 2018 | 23.709 km | €12.750

Renault Twingo
SCE 70 Collection + Airco
Bouwjaar: 2015 | 58.158 km | €7.250

Renault Kangoo
1.5 dCi 75 Energy Comfort
Bouwjaar: 2018 | 21.783 km | € 8.750

Renault Mégane
IV 1.3 TCE Zen
Bouwjaar: 2018 | 53.750 km | €16.650

Nissan QASHQAI 2.0 AUT. Connect Edition + 
Trekhaak + Navi + Camera + Panor. dak
Bouwjaar: 2010 | 137.417 km | €11.450



DÉ AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

DÉ AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

Begin 2021 stijlvol
Tot 70% korting*

op monturen van topmerken

Bij Oogwereld bieden we je, ook in het nieuwe jaar, de keuze uit de allerbeste brillenglazen en mooiste design monturen. En als je 
voor 30 januari een bril bij ons koopt, krijg je bovendien tot wel 70% korting op onze mooiste monturen*. Zo zie je niet alleen scherp, 
maar doe je dat ook nog eens voor een scherpe prijs. Bel voor een afspraak zodat wij de ruimte en tijd voor je kunnen reserveren. 
We beloven je, er gaat een wereld aan voordeel voor je open. *Vraag naar de voorwaarden in de winkel of kijk op oogwereld.nl

jos | Duistervoordseweg 12, Twello | T 0571 273 271

AUTO WIENTJES B.V.  VEENHUIZERWEG 132 | 7325 AM  APELDOORN | T +31 (0)55 323 1635 | INFO@AUTOWIENTJES.NL

KIJK VOOR  OCCASIONS OP WWW.AUTOWIENTJES.NL

DUIDELIJK | DESKUNDIG | DICHTBIJ

OPENINGSTIJDEN: ma t/m do 08.00 - 18.00 | vrijdag 08.00 - 20.00 | zaterdag 09.00 - 16.00

Banden nodig? Kijk & bestel bij ons online.

€ 36,-Al
Vanaf

www.autowientjes.nl/banden
 PERSONENAUTO’S

 BEDRIJFSAUTO’S

 ONDERHOUD

 REPARATIE

 APK-KEURINGEN

 SCHADE-AFWIKKELING

 MOBILITEITSGARANTIE

 EXPORT-SERVICES  

FIAT 500 1.4 SPORT
115.000 KM - 2008

NU VOOR  € 7.900,-

OPEL ASTRA 1.3 CDTI BUSINESS
81.000 KM - 2010

NU VOOR  € 10.750,-

VOLVO V70 1.6 T4 AUT. 132 KW
143.000 KM - 2011

NU VOOR € 22.750,-

FORD FIESTA
1.1 TREND 5DRS NAVIGATIE

91.000 KM - 2018

RENAULT TALISMAN
1.5 DCI 81KW INTENS 4CONTROL

73.000 KM - 2017

TOYOTA YARIS
1.0 VVT-I ASPIRATION 5 DRS

32.000 KM - 2017

NU VOOR €8.950 NU VOOR €14.950 NU VOOR €8.900



Tel. (0575) 501 406

www.rsschildersgroep.nl

VAN BOSHEIDE 
SCHILDERWERKEN

WWW.HOFMEIJERVOORST.NL  •  TEL: (0575) 50 14 98  

• AGRARISCH LOONWERK 
•  GEWASBESCHERMING
• SPORT EN RECREATIE 
• CULTUURTECHNIEK
• GRONDVERZET 
• CIVIELE TECHNIEK
• ADVIES EN ONTWERP 
•  NATUURONTWIKKELING

0172075 Adv 8x8 cm Hofmeijer.indd   1 09-06-17   10:00

Veel voordeel bij uw 

Graag tot ziens in Voorst!

Voorster Ondernemers

Rijksstraatweg 24, Voorst
Telefoon (0575) 50 12 71

Ambachtelijke 

Bakkerij Bril 
& Zonen

OOK VOOR BROODBAKMIXEN 
EN CAKEMIXEN KUNT U 

BIJ ONS TERECHT  

Lange

Wij 
bezorgen

Afhalen en bezorgen 
van bestellingen
Wegens coronamaatregelen kun je alleen 
van tevoren bestelde artikelen afhalen of 
bij je thuis af laten leveren.

Je kunt je bestelling op onderstaande wijze 
aan ons doorgeven:

Telefoon                

Mail  

Whatsapp 

Wij nemen contact met je op 
over levertijd en betaling. 

Afhalen en bezorgen 
van bestellingen
Wegens coronamaatregelen kun je alleen 
van tevoren bestelde artikelen afhalen of 
bij je thuis af laten leveren.

Je kunt je bestelling op onderstaande wijze 
aan ons doorgeven:

Telefoon                

Mail  

Whatsapp 

Wij nemen contact met je op 
over levertijd en betaling. 

KLUNDER
Molenstraat 1 Twello
(0571) 27 12 66

Afhalen en bezorgen 
van bestellingen
Wegens coronamaatregelen kun je alleen 
van tevoren bestelde artikelen afhalen of 
bij je thuis af laten leveren.

Je kunt je bestelling op onderstaande wijze 
aan ons doorgeven:

Telefoon                

Mail  

Whatsapp 

Wij nemen contact met je op 
over levertijd en betaling. 

Afhalen en bezorgen 
van bestellingen
Wegens coronamaatregelen kun je alleen 
van tevoren bestelde artikelen afhalen of 
bij je thuis af laten leveren.

Je kunt je bestelling op onderstaande wijze 
aan ons doorgeven:

Telefoon                

Mail  

Whatsapp 

Wij nemen contact met je op 
over levertijd en betaling. 

Afhalen en bezorgen 
van bestellingen
Wegens coronamaatregelen kun je alleen 
van tevoren bestelde artikelen afhalen of 
bij je thuis af laten leveren.

Je kunt je bestelling op onderstaande wijze 
aan ons doorgeven:

Telefoon                

Mail  

Whatsapp 

Wij nemen contact met je op 
over levertijd en betaling. 

Afhalen en bezorgen 
van bestellingen
Wegens coronamaatregelen kun je alleen 
van tevoren bestelde artikelen afhalen of 
bij je thuis af laten leveren.

Je kunt je bestelling op onderstaande wijze 
aan ons doorgeven:

Telefoon                

Mail  

Whatsapp 

Wij nemen contact met je op 
over levertijd en betaling. 

Afhalen en bezorgen 
van bestellingen
Wegens coronamaatregelen kun je alleen 
van tevoren bestelde artikelen afhalen of 
bij je thuis af laten leveren.

Je kunt je bestelling op onderstaande wijze 
aan ons doorgeven:

Telefoon                

Mail  

Whatsapp 

Wij nemen contact met je op 
over levertijd en betaling. 

DA’S NOU HET MOOIE VAN MULTIMATE

VR
OEGE VOGEL VOORDEEL

20% KORTINGOP ALLES*ÉN EEN GRATIS SNELLE JELLE 
KRUIDKOEK

*Voorwaarden Op zaterdag 8 september 2012 krijg je van 8.00 tot 10.00 uur 20% korting op het hele assortiment. Met uitzondering 

van de lopende acties (waaronder folderaanbiedingen), bodemprijsartikelen, uurlonen van klus- en montagediensten, 

cadeaubonnen, verhuurartikelen, Velux dakramen, brandstofproducten (Zibro Kamin), 

reeds bestelde artikelen en aankopen op rekening.

ALLEEN ZATERDAG 8 SEPT. VAN 8 TOT 10 UUR

DA’S NOU HET MOOIE VAN MULTIMATE

VR
OEGE VOGEL VOORDEEL

20% KORTINGOP ALLES*ÉN EEN GRATIS SNELLE JELLE 
KRUIDKOEK

*Voorwaarden Op zaterdag 8 september 2012 krijg je van 8.00 tot 10.00 uur 20% korting op het hele assortiment. Met uitzondering 

van de lopende acties (waaronder folderaanbiedingen), bodemprijsartikelen, uurlonen van klus- en montagediensten, 

cadeaubonnen, verhuurartikelen, Velux dakramen, brandstofproducten (Zibro Kamin), 

reeds bestelde artikelen en aankopen op rekening.

ALLEEN ZATERDAG 8 SEPT. VAN 8 TOT 10 UUR

Het mailadres is: 

 twello @multimate.nl

VOOR MAAR LIEFST € 16,50 EEN VOOR 
ÉN HOOFDGERECHT NAAR KEUZE! 

* M.U.V. SUSHI EN DE WAGYU-BURGER

VAN 7 T/M 31 JANUARI

MAANDAANBIEDING!

 GA NAAR WWW.CESTLAVIEMARIE.NL
Donderdag t/m zondag van 16.00 uur t/m 20.00 uur 

kunt u bestellen en uw order afhalen.

BESTELLEN? GA NAAR WWW.CESTLAVIEMARIE.NL

BESTELLEN? GA NAAR WWW.CESTLAVIEMARIE.NL GA NAAR WWW.CESTLAVIEMARIE.NL
Donderdag t/m zondag van 16.00 uur t/m 20.00 uur Donderdag t/m zondag van 16.00 uur t/m 20.00 uur 

kunt u bestellen en uw order afhalen.kunt u bestellen en uw order afhalen.kunt u bestellen en uw order afhalen.kunt u bestellen en uw order afhalen.kunt u bestellen en uw order afhalen.kunt u bestellen en uw order afhalen.kunt u bestellen en uw order afhalen.

PIDEN POP UP
RESTAURANT 

SLUIT PER 1 FEBRUARI
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GEZOND EN FLEURIG WONEN
CHILLEN MET HORTENSIA

Heb jij een favoriet relaxplekje in huis? 
Zet er eens verschillende planten neer 
voor een extra prettige sfeer. Je maakt 
als het ware een thuiswellness. Een 
plant die daar perfect bij past is de ka-
merhortensia, want terwijl jij geniet van 
de kleurrijke bloemen krijgt het binnen-
klimaat automatisch een gezonde im-
puls. Daarmee is de hortensia ook zeer 
geschikt als plant voor op de werkplek. 

Hydrateren
Met hortensia verbeter je de relatieve 
luchtvochtigheid in huis doordat de 
plant hydrateert. De botanische naam 
Hydrangea verwijst er al een klein beet-
je naar. Het gaat als volgt: het water dat 
je aan de hortensia geeft, wordt via de 
wortels opgenomen en gaat door de 
hele plant heen zodat bloem en blad 
kunnen stralen. Het water verlaat de 

hortensia via verdamping. Uit onder-
zoek blijkt dat er geen andere kamer-
plant is die zo’n positieve bijdrage levert 
aan de luchtvochtigheid in huis als de 
hortensia. En dat is goed nieuws want 
met een gezond binnenklimaat heb je 
minder klachten als hoofdpijn en dro-
ge ogen. Werk je veel met een beeld-
scherm? Zet dan zeker een of twee hor-
tensia’s op de (thuis)werkplek.

Eigentijds
Een kamerhortensia kan prima toege-
past worden in elk interieur. Een relax-
plek geef je een eigentijdse uitstraling 
door de hortensia te combineren met 
groene kamerplanten. Kies daarbij voor 
een mix van potten van natuurlijke ma-
terialen zoals riet, zeegras en bamboe. 
Je kunt ook een flinke bloemenzee ma-
ken door hortensia’s in verschillende 

kleuren en formaten bij elkaar te zet-
ten. Potten (en manden) in frisse, lichte 
kleuren zorgen voor een extra vrolijk 
effect.
 
Voor iedereen
Hortensia’s zijn er in verschillende for-
maten en diverse kleuren zoals wit, 
blauw, roze, groen en gecombineerde 
kleurschakeringen. Laat je verras-
sen door soorten met een supergrote 
bloem (van wel 30 cm) of door planten 
met extra veel bloemen. Ze zorgen in 
elk geval voor vrolijkheid in huis. En om-
dat de hortensia ook een feestelijke uit-
straling heeft, is het een ideaal cadeau 
voor verjaardag, kraamvisite (blauw of 
roze!), Valentijn of gewoon als bedankje.

Praktische tips
- Geef hortensia royaal water als 
de potgrond droog aanvoelt. Check 
na een kwartiertje de sierpot en 
haal het overtollige gietwater weg. 
- Voeg eens per twee weken wat plan-
tenvoeding toe aan het gietwater. De 
hortensia bloeit dan nog uitbundiger 
en extra lang. - Zelfs de meest verstokte 
koffie- of theedrinker laat wel eens een 
klein bodempje in de beker achter. 
Spoel het niet achteloos door de goot-
steen, maar geef het afgekoeld (!) aan 
de hortensia. Zowel thee als koffie bevat 
kalkvrij water maar ook voedingsstoffen 
voor de plant.
 
Kamerhortensia’s zijn vanaf januari 
tot en met mei verkrijgbaar bij onder 
andere tuincentra, supermarkten en 
bloemisten. Kijk voor meer informatie 
en inspiratie op  www.hydrangeaworld.
com, Facebook (Hydrangeaworld) of In-
stagram (@Hydrangea_world).

Fotocredit: Hydrangeaworld.

KANT EN KLAAR DINER VOOR THUIS.
OP ONZE WEBSITE STAAT ALLES EXACT BESCHREVEN

FLES ROSÉ, RODE OF WITTE WIJN • STOKBROOD MET DIPS • 
HUISGEMARINEERDE OLIJVEN • HOOFDGERECHT MET 

BIJGERECHT NAAR KEUZE •  KLASSIEKE TIRAMISU 

2P €49.00 | 4P €89.00 | 6P €129.00  

TAVERNE’S TAPAS THUIS.
OP ONZE WEBSITE STAAT ALLES EXACT BESCHREVEN

DOOR HET SUCCES MET NYE! 
DIVERSE WARME & KOUDE HAPJES VOOR BIJ DE 

BORREL! ZEKER MAALTIJDVULLEND!

[ WEEKEND VIEREN? FLES CAVA (BUBBELS) + €10.00 ]
2P €49.00 | 4P €98.00 | 6P €139.00  

[ WEEKEND VIEREN? FLES CAVA (BUBBELS) + €10.00 ]

TAKE AWAYbij

MENU OP DE WEBSITE

0571 - 27 15 14

VRIJDAG • ZATERDAG • ZONDAG
WELKOM@TAVERNE-TWELLO.NL

2021

VERMISTE EN GEVONDEN HUISDIEREN

GEMEENTE VOORST.- Amivedi ver-
zorgt de registratie van vermiste en 
gevonden huisdieren. Inlichtingen 
over deze dieren kunt u verkrijgen 
via tel. (088) 006 33 06 of apeldoorn@
amivedi.com. Zie voor foto’s ook 

www.amivedi.nl

Vermist 
Jong rood katertje met witte vlek op 
de linkerwang, witte bef, vlek tussen 
de voorpoten, rechter voorpoot wit, 
linker voorpoot wit voetje, geringde 
staart met veel wit in de punt, aanhan-
kelijk: Bandijk, Terwolde.

Gevonden
Grof zwart/grijs gestreepte kater met 
zwarte staartpunt: Rijksstraatweg, 
Teuge.

Rood/witte kater, rood op de kop, 
vlekje onder de neus, rode vlekken op 
de rug en de linker achterpoot, rood 
geringde staart: Teugseweg, Teuge.

Ik ben als vermist doorgegeven vanaf 
de: Bandijk in Terwolde.

Klarenbeek 

Zutphenseweg 50
7382 AM Klarenbeek

Twello 
Torenbosch 64
7391 CA Twello

055 - 301 22 55 
info@dierenartsenpraktijk.com
www.dierenartsenpraktijk.com

Nieuws 

& Tips Dierenartsen
praktijk De Driehoek

Klarenbeek 

Zutphenseweg 50
7382 AM Klarenbeek

Twello 
Torenbosch 64
7391 CA Twello

055 - 301 22 55 
info@dierenartsenpraktijk.com
www.dierenartsenpraktijk.com

Nieuws 

& Tips Dierenartsen
praktijk De Driehoek

Klarenbeek 

Zutphenseweg 50
7382 AM Klarenbeek

Twello 
Torenbosch 64
7391 CA Twello

055 - 301 22 55 
info@dierenartsenpraktijk.com
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Hoesten, snott eren en niezen
Het gesprek van de dag, zo ook bij kalveren.
Als stagiair loop ik stage bij dierenartsenprakti jk de Driehoek. Erg 
leerzaam en soms ook spannend om als aankomend dierenarts dieren 
te mogen onderzoeken en problemen vast te stellen. Veel verschillende 
pati ënten passeren de revue en je komt er ook achter dat er nog veel te 
leren valt. Zo ook op een koude winterdag waarop we gebeld werden 
door een veehouder. Zijn kalfj es waren aan het hoesten. 
Eenmaal op het bedrijf aangekomen eerst eens proberen de rond 
rennende kalfj es te vangen en te onderzoeken. Al doende kreeg ik de 
slag te pakken en het viel inderdaad op dat de kalfj es aan het hoesten 
waren en snotneuzen hadden. De veehouder was nogal verbaast over 
het hoesten al op deze jonge leeft ijd,  omdat de kalfj es gevaccineerd 
worden ter voorkoming van longproblemen, ook wel pinkengriep 
genoemd. “Hoe kan dit nu, die enti ng moet toch werken?’’ Na onderzoek 
bleek dat de kalfj es ook koorts hadden en in meer of mindere mate wel 
degelijk last hadden van een longontsteking. De dieren werden daarom 
ook gelijk behandeld.
Dit vonden we toch wel bijzonder, vaccineren en dan toch nog ziek 
worden. Daarom hebben we een vervolg onderzoek ingesteld: namelijk 
longspoelingen doen bij drie zieke kalveren. Eerst maar eens opzoeken 
hoe je zo’n longspoeling moet uitvoeren. Een onderzoek dat redelijk 
eenvoudig is uit te voeren. Met een slangetje via de neusgaten wordt 
vloeistof in de longen gebracht en direct terug gezogen. Zo gezegd zo 
gedaan, de vloeistof, met stukjes longinhoud, kwam terug in de spuit. 
Al werden we ook aardig onder geniest door de kalfj es, vanwege het 
kriebelende slangetje. De vloeistof is daarna opgestuurd naar een 
laboratorium om de aanwezigheid van ziekteverwekkers te laten 
onderzoeken. Nu maar hopen dat er voor de veehouder en de kalfj es 
een gunsti ge uitslag uitkomt waarop een goedwerkend vervolgplan kan 
worden ingesteld om problemen in de toekomst te voorkomen.
Vies he? Toch maar warm worden bij een vuurtje? 

DORPSVERFRAAIERS GAAN DOOR

TWELLO.- Zomer, winter, warm of 
koud het maakt niet uit: het werk van 
de Dorpsverfraaiers gaat altijd door. 
Ook nu het nieuwe jaar nog maar en-

kele dagen oud is gingen de mannen 
met de groene vingers al weer met 
groot enthousiasme aan de slag. De 
rotonde Duistervoordseweg/Molen-

straat/Kerklaan werd voorzien van 
verse aanplant. Om het geheel nog 
aantrekkelijker te maken werd de 
beplanting, middels een etagère, de 
hoogte ingestuurd. De winterharde 
kleurige violen en Helleborissen kri-
jgen zo de kans zich van hun moo-
iste kant te laten zien. Dit alles kon 
worden gerealiseerd dankzij de vele 
stemmen die werden uitgebracht in 
de Rabo Clubsupportactie. Een deel 
van deze financiële meevaller geeft 
de Dorpsverfraaiing tevens de mo-
gelijkheid werkjasjes en bodywarmers 
aan te schaffen. Voor advies werd de 
kennis en ervaring van de plaatselijke 
firma Buitink ingewonnen. Lokaal ko-
pen dus!

Bezoekers en inwoners van Twello 
mogen ook het komende jaar weer re-
kenen op het onvolprezen werk van de 
Stichting Dorpsverfraaiing die het dorp 
weer gaan  voorzien van kleur en fleur. 

WEKELIJKS HUIS AAN HUIS DAGELIJKS ONLINE

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

http://www.hydrangeaworld.com/
http://www.hydrangeaworld.com/
mailto:apeldoorn@amivedi.com
mailto:apeldoorn@amivedi.com
http://www.amivedi.nl


CEINTUURBAAN 209 
7413 DE DEVENTER

VOLG ONS

TV-MEUBEL POPULAR 
MANGO METAL 

100 - 150 - 180 CM

VANAF € 299,-

NU OOK 
DECORATIE 
PAKKETTEN!
VANAF € 30,-

ONLINE BLIJVEN  WE 24/7 VOOR JE GEOPEND!

EETKAMERSTOEL BEAU 
BIJ ONS WEL OP VOORRAAD!
VANAF € 139,-

EETKAMERSTOEL BEAU 
BIJ ONS WEL OP VOORRAAD!

EETKAMERSTOEL JEROEN
BIJ ONS WEL OP VOORRAAD!
VAN €99,- NU VOOR € 69,-

EETKAMERSTOEL JEROEN
BIJ ONS WEL OP VOORRAAD!
VAN €99,- 

EETKAMERSTOEL KELVIN 
BIJ ONS WEL OP VOORRAAD!
VAN €179,- NU VOOR € 139,-

EETKAMERSTOEL KELVIN 
BIJ ONS WEL OP VOORRAAD!

 NU VOOR € 139,-
EETTAFEL ROND 

KRUISPOOT MANGOHOUT
130 EN 150 CM

VANAF € 399,-

SALONTAFEL SET VAN 3 BLANK
& ZWART MANGOHOUT 

NU VOOR € 169,-
TEAK SPIEGEL 

140 - 180 - 200 CM

VANAF € 169,-

BOOMSTAM MANGO TAFEL
STURDY SPIDER

VANAF € 599,-
EETTAFEL SPIDER

 120 - 130 - 140 - 150 - 160 CM

VANAF € 499,-

ONLINE BLIJVEN  WE 24/7 VOOR JE GEOPEND!

ALLES IS UIT EIGEN VOORRAAD SNEL LEVERBAAR!

BINNEN EEN WEEK NOG
NIEUWE MEUBELEN IN HUIS?
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SV VOORWAARTS KLEDING 
KRIJGT TWEEDE LEVEN

TWELLO.- Sinds het seizoen 2019-
2020 is de afdeling Voetbal van SV 
Voorwaarts in een nieuw tenue gesto-
ken. Aan een oproep aan de leden om 
oude kleding in te leveren is massaal 
gehoor gegeven. Van wedstrijdtenues 
tot trainingspakken en winterjassen 
zijn aan De Laene verzameld. Al deze 
kleding is niet weggegooid, maar heeft 
een tweede leven in Gambia gekregen.

Oranje
In de stad Brikima is een voetbalaca-

demie gevestigd waar kinderen en 
volwassenen voetbaltraining krij-
gen. Voetbalkleding voor een heel 
elftal is daar zeer moeilijk verkrijg-
baar. Ook is een deel van de kleding 
naar een groeiende voetbalclub is 
de plaats Gunjar gegaan. Bij beide 
clubs was de kleding meer dan wel-
kom. Na het uitdelen van de kleding 
kleurden hele dorpen oranje. SV 
Voorwaarts is blij dat de oude te-
nues een goede bestemming heb-
ben gekregen.

Elftal in oranje Voorwaarts kleding.

SCOUTING DE VUNDELAAR START 
HET NIEUWE JAAR ONLINE
 

TWELLO.- Het bestuur van scouting de 
Vundelaar heeft een creatieve draai ge-
geven aan de nieuwjaarsreceptie, voor 
een gezellige start van het nieuwe jaar 
op afstand. Bij het clubgebouw Pigika, 
aan de Kerklaan, stonden de auto’s in 
de rij, om van het bestuur tijdens de 
drive-thru niet alleen de beste wensen 
voor het nieuwe jaar te ontvangen, 
maar ook een tas vol lekkernijen. Er 
kwam zelfs een bankstel op een aan-
hanger voorbijgereden. Deze leden 
hadden een ludieke manier bedacht 
om toch op anderhalve meter samen 
te zijn. Om 21 uur startte de nieuw-
jaarsreceptie online met een woordje 
van onze voorzitter en werden de jubi-

larissen nog even extra in het zonnetje 
gezet. Ook de sinterklaascommissie 
blikte terug op het bijzondere afgelo-
pen jaar voor hen was het steeds op-
nieuw bijstellen van de plannen, maar 
hebben zij toch enkele scholen en be-
drijven blij kunnen maken met een be-
zoek van de Sint op afstand.

Quiz
Na de introductie was het tijd voor een 
quiz. 70 vragen in verschillende cate-
gorieën werden fanatiek beantwoord 
door de leden. Tijdens het wachten op 
de uitslag werd er spontaan een disco 
gehouden, terwijl iedereen in spanning 
afwachtte bij wie de deurbel zou gaan. 

De prijsuitreiking werd namelijk door 
het bestuur persoonlijk bezorgd.

Online opkomsten
Zolang het fysiek nog niet mogelijk is 
om weer in ons clubgebouw opkom-
sten te houden, zijn veel van onze groe-
pen actief met online opkomsten. Op 
die manier houden we contact met de 
leden. Er worden veel uitdagende op-
drachten gespeeld en is er tijd om ge-
zellig bij te kletsen. Je kunt merken dat 
veel leden al gewend raken in het wer-
ken met de computer en online mee-
tings, toch hopen we dat we dit nieuwe 
jaar weer snel bij elkaar kunnen komen 
op Pigika.

GLUREN BIJ DE BUREN
TRIAS JEUGD ACTIEF 
OP DE TENNISBAAN

TWELLO.- In de nieuwe lock-down lig-
gen ook de tafeltennisactiviteiten van 
TTV Trias stil. Gelukkig lukt het toch 
om de jeugd buiten actief te krijgen. 
Dit weekend mochten de jeugdspe-
lers van team 1 en 2 de baan op bij TC 
De Schaeck. Tennisleraar Mark Verra 
verzorgde speciaal voor hen een clinic 
waar ze zich goed konden uitleven. Het 

was wel even wennen, groter racket, 
grotere bal en voor onze tafeltennis-
talenten een heel groot veld. Wanneer 
het weer mogelijk is, zullen de jeugdle-
den van de tennisclub ook een tegen-
bezoek brengen. Een mooi voorbeeld 
van samenwerking tussen de Twellose 
sportverenigingen, even ‘gluren bij de 
buren’.    

Wanna see our ideas?
wanna see our ideas? bigblow.nl

Luchtreclame | spandoeken | beachvlaggen | reclameborden | mascottes 
banieren | maatwerk | inflatables T. 0571 27 10 40 | info@bigblow.nlT. 0571 27 10 40 | info@bigblow.nl

bigblow.nl

LEERLINGEN HET GROENE LYCEUM PUBLICEREN BOEK
“DE LEGENDE VAN GARDONIË EN DE RATTENKONING”   

TWELLO.- Vier leerlingen van Het Groe-
ne Lyceum (Zone.college) leerjaar 3 heb-
ben samen een boek geschreven en is 
uitgebracht. De illustraties zijn gemaakt 
door een leerling uit leerjaar 2, en is te 
verkrijgen via www.boekscout.nl. De au-
teurs van het boek zijn: Joshua Klunder, 
Jules Segboer, Melvin Schra en Daan Kol-
denhof. De illustraties zijn gemaakt door 
Senna van Haastrecht. Samen hebben 
zij gewerkt in een gedeeld document. 
Glunderend zitten de leerlingen aan 
tafel en beschrijven hoe zij begonnen 

zijn met het schrijven van het boek. Het 
was tijdens een projectweek in novem-
ber dat zij tot dit plan zijn gekomen. Ju-
les was niet vrolijk die dag vonden zijn 
vrienden en om hem wat op te vrolijken 
hadden ze het idee opgevat om een ver-
haaltje te schrijven voor Jules. Leuk na-
tuurlijk, maar voor ze goed en wel waren 
begonnen hadden ze besloten om dan 
maar meteen samen een boek te gaan 
schrijven. Zo gezegd zo gedaan en op 
heel verschillende momenten gingen ze 
samen schrijven. Ook tijdens de lessen 

werd er geschreven. Met hun rijke fan-
tasie werd een heel fraai en spannend 
verhaal bedacht waarbij de eigen om-
geving als inspiratie werd gebruikt. Zo 
heeft Joshua thuis ratten en die spelen 
een belangrijke rol in het boek en ook 
de hond “Luna” van Melvin speelt een 
belangrijke rol in het boek. Kortom het 
is echt een heel leuk spannend boek ge-
worden en vooral Daan Koldenhof heeft 
al aangeven een vervolg te willen gaan 
schrijven. Het boek is te bestellen via 
www.boekscout.nl. 

De vier auteurs, helaas was illustrator Senna afwezig. 

http://www.boekscout.nl
http://www.boekscout.nl


• Schminken • Clown komt Ballonvouwen

Markt open van 12:30 - 17:30 uur

Kom en proef de sfeer

www.uuttwelle.nl
www.bed-mode.nl

www.reudinksupplies.nl
www.ondergoedland.nl

www.smitsokken.nl
www.freiefashion.nl

www.jvsbags.nl
www.kristidesign.nl

NU EVEN NIET OP DE MARKT, WEL ONLINE!

KOM VOORDELIG UW 
ONDERGOEDLADE AANVULLEN:

GRAAG TOT ZIENS OP 
DE MARKT IN NUNSPEET

20% korting 
op de gehele collectie 

van ten Cate.
 

Dus ook op het thermo ondergoed voor 
zowel de kinderen als volwassenen.

Kristi Design
De Hobbykraam

SMIT Sokken Voor al uw beenmode

FASHION

FREIE
FASHION

JVS BAGS STERK IN LEDERWAREN
- TASSEN - PORTEMONEES - RIEMEN - HORLOGES

NU EVEN NIET OP DE MARKT, WEL ONLINE!NU EVEN NIET OP DE MARKT, WEL ONLINE!NU EVEN NIET OP DE MARKT, WEL ONLINE!NU EVEN NIET OP DE MARKT, WEL ONLINE!
Shop online bij deze marktkooplieden

info@uuttwelle.nl  www.uuttwelle.nl

Varkensoren
Tijdelijke winkel

Duistervoordseweg 9 in Twello

15 voor 15.00

Navelsinaasappels
Bergfruit

Witlof klasse I

1.50 5.004.50 kilo3 kilo

Sinaasappels
vol sap

3 kilo

Uw adres voor noten, zuidvruchten, 
natuurvoeding & supplementen
Hoofdweg 56 Ederveen | www.de-eekhoorn.com

Wilt u verzekerd zijn van deze aanbieding? 
Bestel dan per mail met vermelding van uw naam; 
info@de-eekhoorn.com en het staat vrijdagmiddag voor u klaar!

kingsize dadels 

alle biologische koe kazen  

alle biologische 
geiten kazen 

9.98

9.98
14.98

Turkse abrikozen 7.99
1000 gram

per kilo

per kilo 

1000 gram

Als dank voor uw bezoek afgelopen jaar, 
ontvangt u tegen inlevering van deze bonontvangt u tegen inlevering van deze bon

2.50korting

✂

✂

Bestel dan per mail met vermelding van uw naam; 
Wilt u verzekerd zijn van deze aanbieding?
Bestel dan per mail met vermelding van uw naam; Bestel dan per mail met vermelding van uw naam; 
info@de-eekhoorn.com en het staat vrijdagmiddag voor u klaar!
Bestel dan per mail met vermelding van uw naam; 
info@de-eekhoorn.com en het staat vrijdagmiddag voor u klaar!

pistaches

elitehaver

cranberry’s

macadamiamix

8.99
7.99
9.98

8.99
500 gram 

500 gram 

1000 gram 

500 gram 

599 499 499499
10 STUKS 2 KILO

BILDSTAR AARDAPPELS
‘Betuwse klei’

DIKKE ZOETE NAVEL 
SINAASAPPELS 
‘zoet en vol sap’

DUBBEL RODE GRAPEFRUITS 
‘Extra groot’

BETUWSE MARIBELLE APPELS
‘Stevig, super sappig en zoet zuur’ 

10 STUKS 10 KILO
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Dorpsstraat 11a (Ingang via Dorpsdwarsstraat) (0571) 27 70 90; 
dinsdag en woensdag van 09.00 tot 16.00 uur. 
Postadres: Postbus 170; 7390 AD Twello of info@okvvoorst.nl; 
of kijk op de site : www.okvvoorst.nl

OUDHEIDKUNDIGE KRING VOORST

‘UIT HET ARCHIEF’

KERKDIENSTEN

SPREEKUUR WIJKAGENTEN 
GEMEENTE VOORST
In verband met het aanhouden van de 
Corona pandemie en de aanscherping 
van de maatregelen schorten de wijk-
agenten van de gemeente Voorst de 
spreekuren tot nader bericht op. 

Uiteraard zijn de wijkagenten bereik-
baar. Dit kan via het contactformulier op 
de website van de politie, 
www.politie.nl en via het landelijke  
telefoonnummer 0900 8844. 

Als u buiten de spreekuren dringend 
een huisarts nodig heeft 
Klarenbeek: bellen naar Apeldoorn: 
0900 600 90 00  Voorst: bellen naar Zut-
phen:  0900 200 90 00  Twello/Terwol-
de/Wilp: bellen met Spoedpost Huisart-
senzorg Deventer e.o. (0570) 501 777

DIENST APOTHEEK SALLAND
De apotheek in Twello is van ma t/m vrij 
geopend van 8.00 tot 17.30. 
Voor spoed recepten buiten deze ope-
ningstijden kunt u terecht bij Dienst 
Apotheek Salland, gevestigd in de cen-
trale hal van het Deventer Ziekenhuis. 
Tel. 0570 53 65 05.

TANDARTSDIENST 
Voor informatie kunt u het antwoordap-
paraat van uw tandarts afluisteren. 

VERLOSKUNDIGE TWELLO E.O.
Nelleke Sicco Smit en Mathilde Bonhof-
Dijkhof Tel: 0571-275503 of www.deeiber.nl 

NAVIVA KRAAMZORG 
24 uur per dag Tel. 088 77 77 666

YUNIO OOST GELDERLAND 
Tel. 0900-9864 24 uur per dag bereik-
baar voor kraamzorg, jeugdgezond-
heidszorg

ZORGSAAM; UITLEEN HULPMIDDELEN
Duistervoordseweg 57, Twello: dinsdag 
t/m vrijdag van 11.00 tot 16.00 uur
Regentesselaan 2, Apeldoorn: Maandag 
t/m vrijdag van 9.30 – 17.30 uur; zater-
dag van 9.30 – 15.00 uur. Buiten deze 
openingstijden kunt u op werkdagen 
van 17.00 – 20.00 uur en op zaterdag, 
zon- en feestdagen van 10.00 – 17.00 
uur terecht bij de Heemhof, Beatrijs-
gaarde 5 in Apeldoorn. Uitleenservice-
punt de Benring, Tuinstraat 51 in Voorst. 
Dinsdag t/m vrijdag van 9.30 – 11.00 uur 
Voor informatie bel met Zorgsaam op 
werkdagen van 9.00 – 17.00 uur, tel. 055 
– 58 898 58 op kijk op www.zorgsaam.nl

SENSIRE 
Bij Sensire kunt u dag en nacht terecht 
voor een compleet pakket aan diensten 
op het gebied van gezondheidszorg, 
zorg, wonen en welzijn. Tel.: (0900) 
8856, 24 uur per dag, 7 dagen per week 
bereikbaar. Internet: www.sensire.nl, E-
mail: info@sensire.nl .

VÉRIAN ZORGLIJN
Informatie over wijkverpleging, huishou-
delijke verzorging, jeugdgezondheids-
zorg, dieetadvisering 088-1263126. 24 
uur per dag bereikbaar.

GELDER THUISZORG VOORST
Biedt Huishoudelijke verzorging en dag-
besteding in de gemeente Voorst.
Bereikbaar via tel: 0571-726991. Meer 
informatie: www.gelderthuiszorg.nl

TRIMENZO ZORG AAN HUIS 
De zorgverlening door Trimenzo is sinds 
oktober 2019 overgenomen door Sensire. 
Voor informatie over wijkverpleging en 
verpleeghuiszorg is Sensire  24 uur per 
dag, 7 dagen per week bereikbaar via 
tel. 0900-8856 of e-mail: info@sensire.
nl. Meer informatie vindt u op www.
sensire.nl.

BUURTZORG TWELLO
Verpleging en verzorging 24 uur 
bereikbaar 06-12 77 54 52 
www.buurtzorgnederland.com

DIABETESLIJN
Tel. 033 463 05 66, info@dvn.nl, voor 
alle vragen over diabetes (24 uur per 
dag, ’s nachts alleen in geval van nood) 
en over de producten en diensten van 
de Diabetesvereniging.

MEE VELUWE 
VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING 
Voor alle vragen over een beperking, 
chronische ziekte of autisme spectrum 
stoornis. Maatschappelijk Netwerk 
Voorst, inloopspreekuur bij Kulturhus 
op werkdagen van 09.00-14.00 uur. Tel. 
0570 74 51 11. Voor meer informatie 
www.meeveluwe.nl 

DIERENKLINIEK TWELLO
Dierenarts voor huisdieren zaterdag 
10.30-11.30 uur. Voor spoedgevallen 
24 uur per dag bereikbaar 0571 27 26 
24. Molenstraat 49, 7391 AB  Twello.
www.dierenkliniektwello.nl 

DIERENARTSENPRAKTIJK
DE DRIEHOEK
Dierenarts voor gezelschapsdieren, 
paarden & landbouwhuisdieren, 
Zutphenseweg 50, Klarenbeek. 
Voor spoedgevallen dag en nacht 
bereikbaar 055-301 22 55, www.
dierenartsenpraktijk.com

DIERENKLINIEK DE IJSSELVALLEI
Dierenarts Michel Schoolmeesters Tel 
055-3669286. Kopermolenweg 11 Kla-
renbeek. www.dierenkliniekijsselvallei.nl
Kundige zorg voor groot en klein

MEDISCHE DIENSTEN

DIERENARTSEN

WIJKAGENT

Taxatie van uw
woning of 
bedrijfspand?   
Het taxeren van woningen en bedrijfsobjecten vormt
een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening.
Wij bieden uitgebreide (bouwkundige) kennis van
zowel de woningmarkt als de bedrijfsmatige markt.
Bovendien zijn we zeer bekend in het gebied van
de Stedendriehoek Deventer-Apeldoorn-Zutphen. 
Al onze taxateurs zijn gecertificeerd bij VastgoedCert,
zijn lid van de NVM en aangesloten bij het NWWI.
U kunt vertrouwen op een uitgebreid en goed 
onderbouwd taxatierapport.
Wilt u ook een deskundige taxatie? Neem dan 
contact met ons op voor meer informatie!

E I G E N T I J D S     B E T R O K K E N      T O O N A A N G E V E N D     D I C H T B I J     T R A N S P A R A N T     H E R K E N B A A R

Dorpsstraat 19, 7391 DC Twello  � Telefoon (0571) 273377  � info@vdbeltmakelaars.nl  � www.vdbeltmakelaars.nl
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Zondag 17 januari 
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 
09.30 uur en 14.30 uur ds. S. Janse.
Prot.gem. Klarenbeek, 
10.00 uur, geen dienst.
Herst.Herv.gem. Emst/Epe, 09.30 uur 
ds. D. de Pater, 18.30 uur ds. P. de Vries. 
Prot.gem. Nijbroek, 
09.30 uur, ds. E. Rijks.
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 
10.00 uur, .
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 
10.00 uur, ds. M. Valk.
Prot.gem. Voorst, 10.00 uur, pastor 
Steenbeek, (online via kerkomroep.nl).
Prot.gem. Welsum, 10.00 uur, .
Prot.gem. Wilp, 10.00 uur, geen dienst
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 10.00 
uur, pastor Sebastian, (max. 30 perso-
nen).
Hervormde Gemeente “Irene” Zut-
phen (Hoven), 10.00 uur, prop. A. 
van Asselt, 17.00 uur ds. C. v/d Worp. 
(Besloten dienst).

Donderdag 21 januari
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 14.30 
uur ds. S. Janse (Huwelijksbevestiging).

Oecumenische Omroep 
Voorst
Normaal zendt de OOV zondagmorgens 
volgens een vast rooster een kerkdienst 
via Radio Voorst uit. Nu de kerken zijn 
gesloten is er een alternatief rooster op-
gesteld. Onderstaand treft u het rooster.
Uitzending kerkdiensten Oecumenische 
Omroep Voorst, te beluisteren via www.
rtvvoorst.nl  en op 105,3 FM. Tevens in 
het gebied van de gemeente Brummen 
op www.rtv-veluwezoom.nl en 107,5 FM. 
Sinds kort ook te ontvangen via Ziggo op 
Kabelradio kanaal 915 en via KPN Kabel-
radio 1168 van de gemeente Twello en 
Brummen.
De uitzending van de kerkdiensten die 
de OOV verzorgt zijn ter aanvulling van 
het bericht in V.N. onder de kerkbericht-
en:

NaastenhulpVoorst
Bereikbaar via 
naastenhulpvoorst@gmail.com  

 
 
 

De studieruimte van de Oudheidkundige Kring Voorst, is 
gelet op de huidige omstandigheden helaas voor bezoe-
kers gesloten. Bereikbaar via e-mail: info@okvvoorst.nl 
en soms telefonisch telefoon 0571 277090. Veel informa-
tie vindt u ook op de website: www.okvvoorst.nl 

Dit meisje kun je om een boodschap sturen.
Wij weten helaas nog steeds niet wie ze is. U kent haar 
vast wel.

Reactie week 01
Wanneer het is en wie deze kinderen zijn is nog steeds onbekend. Nog geen reactie op gekomen.

Reacties naar rubrieksmedewerker Jan Siero, telefoon 0571 273433.

http://www.rtvvoorst.nl/
http://www.rtvvoorst.nl/
http://www.rtv-veluwezoom.nl/
mailto:naastenhulpvoorst@gmail.com
mailto:info@okvvoorst.nl
http://www.okvvoorst.nl
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IN DE WINKEL NOG MEER 
BROOD AANBIEDINGEN!

DIKKERS
DONKER van 2.45 nu voor

Per stuk

KRENTEN/ROZIJNEN
BOLLETJES van 2.46 nu voor

BROOD AANBIEDINGEN
uit eigen BAKKERIJ!

 van 2.46 nu voor150
Per zak
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