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Jan de Croon 
houdt u mobiel!

jandecroon.nl  | Tel: 0571-275903

aPK Keuring | onderhoud 
   airco Service | ruiT reParaTie

Schade TaxaTie en reParaTie
TanKSTaTion & WaSSTraaT

TwelloTwello

Voor een waardig afscheid 
van uw huisdier!

T  0571-700518  
W www.hcde.nl 

Huisdieren
crematorium 

De Engelenburg

NIEUWE BOXEN

TAKE AWAY 

2P €49 | 4P €89 | 6P €129 
DETAILS OP WEBSITE

SPEUR DE STAL ‘DEUR’ BIJ BOEREN IN DE IJSSELVALLEI
TEUGE.- Je hoeft je niet te vervelen 
in de voorjaarsvakantie. Want van 
woensdag 24 februari tot en met zon-
dag 28 februari zetten de boeren van 
IJsselvallei Boert en Eet Bewust hun 
staldeuren voor je open met de digi-
tale quiz Speur de stal ‘deur’. 

De boerenquizmasters Harry Biele-
man (melkveehouder uit Teuge) en 
Marleen Markgraaf (natuurboerde-
rij Hassink uit Oene) nemen je mee 
door de stal en de kas. Beantwoord 
de typische boerenvragen en zoek de 
verborgen letters om de juiste zin te 
maken. Vul het antwoordformulier in 
via de website en maak kans op 1 van 
de 5 rondleidingen in het voorjaar bij 
een IJsselvallei Boert en Eet Bewust 
boer. De rondleiding sluit je af met 
een heerlijke picknick op een mooi 
plekje op de boerderij. De digitale quiz 
Speur de stal ‘deur’ kun je in de week 
van 24 tot en met 28 februari op ieder 
zelfgekozen tijdstip bekijken. 

Wil jij een kijkje nemen in de stal en 
kas en leuke wetenswaardigheden 
opdoen over het boerenleven? Houd 
dan onze facebook en website in de 
gaten en doe mee met Speur de stal 
‘deur’. Leuk voor jong (vanaf 8 jaar) en 
oud! Deelname is gratis. 

IJsselvallei Boert en Eet Bewust is een 
club van enthousiaste boeren in de 

IJsselvallei die je graag het echte boe-
renleven laten beleven. Dit doen zij 
door je op de boerderij te ontvangen 

of op andere (digitale) manieren het 
gesprek over het leven op de boerde-
rij aan te gaan. Voor meer informatie 

kun je terecht op 
www.ijsselvalleiboerteneetbewust.nl 
of de Facebookpagina. 
  

ONDERSTEUNINGSGROEP “MANTELZORG 
BIJ DEMENTIE” WEER VAN START
TWELLO.- Vanaf 29 maart gaat de ge-
spreksgroep weer van start bij Mens 
en Welzijn Voorst. Deze is speciaal 
voor mantelzorgers die zorgen voor 
een naaste met dementie. Hier kan 
men in vertrouwelijke setting praten 
over de problemen waar men tegen-
aan loopt. Het doel is de veerkracht 
van de mantelzorger te vergroten.

“Bij een diagnose als dementie veran-
dert er veel in het leven van de betrok-

kenen” legt Annet Reimert, consulent 
mantelzorg bij Mens en Welzijn Voorst, 
uit. “Je ziet dat mantelzorgers gaande-
weg steeds meer taken en verantwoor-
delijkheden over nemen terwijl de zorg 
voor iemand met dementie nauwelijks 
door één iemand gedragen kan wor-
den.” Volgens Annet is belangrijk dat 
mantelzorgers óók goed voor zichzelf 
blijven zorgen en deze ondersteu-
ningsgroep kan daarbij helpen.

De ondersteuningsgroep bestaat uit 
maximaal acht deelnemers en telt acht 
bijeenkomsten. Eén keer per veertien 
dagen vindt er een bijeenkomst plaats. 
Deze duren circa twee uur en de eer-
ste bijeenkomst is dus op maandag 29 
maart aanstaande van 13.15 uur tot 
15.15 uur in ‘Klein Twello’ aan de Maar-
ten Tromplaan 2.

Naast Annet Reimert zal ook Tonny 
Aalbers iedere bijeenkomst als ge-
spreksleider aanwezig zijn. Annet 
vertelt dat ze al jaren samenwerken. 
“Tonny heeft heel veel ervaring met 
mantelzorgers en ondersteunende 
dienstverlening. Daarnaast is ze ook 
ervaringsdeskundige en vrijwilliger bij 
Alzheimer Nederland. Ik kan me eigen-
lijk geen betere samenwerkingspart-
ner wensen” aldus Annet. 

Deelnemers dienen zich vooraf aan 
te melden bij Annet Reimert. Dit 
kan via een mailtje aan a.reimert@
mensenwelzijn.nl of telefonisch: 06 - 
49019968. Ook eventuele vragen kan 
men hier ook kwijt. Van deelnemers 
wordt er per bijeenkomst een bijdrage 
gevraagd van € 2,00 voor de koffie en 
thee

WIE WIL 
PAASHAAS 
ZIJN?
TWELLO.- Veel mensen kunnen 
wel een steuntje in de rug gebrui-
ken, zeker in deze tijd. Vanwege 
burn out of eenzaamheid, of om-
dat je in je eentje de zorg hebt voor 
je kinderen. Zo’n steuntje in de rug 
willen we voor mensen zijn met de 
actie Paashaas, een initiatief van 
de Dorpskerk Twello.

Doet u mee? Iedereen kan Paas-
haas zijn: oud of jong, gezin of al-
leen, kerklid of niet. Als je je aan-
meldt word je gekoppeld aan een 
dorpsgenoot, die je in de weken 
voor Pasen enkele keren een pre-
sentje brengt. Iets dat je zelf maakt 
of bakt, of een tekening van je kin-
deren, of . . .

De tijd voor Pasen heet in de kerk 
de veertigdagentijd, een periode van 
bezinning en omzien naar elkaar. Op 
weg naar het Paasfeest, het feest van 
de opstanding. Vandaar dat we deze 
actie in deze tijd doen. In eerdere ja-
ren was er de kerstengel, een zelfde 
initiatief, en toen bleek dat mensen 
enorm blij en ontroerd waren door 
dit gebaar. Meld je dus aan als Paas-
haas, of draag een ontvanger voor. 
Via email: gosseling@pkn-twello.nl of 
telefonisch: 0646166193. Het kan nog 
tot 28 februari. Daarna word je gekop-
peld aan een dorpsgenoot en kan je 
aan de slag. We houden rekening met 
regels rond privacy en corona. Laten 
we met een flink aantal dorpsgenoten 
een steun in de rug zijn voor anderen.

Met onze topmerken 
voorzien w�  u graag 
van een goede 
nachtrust.

Support you local.

Met onze topmerken 

Support you local.

slapen & wonenTwelloseweg 79, Terwolde   |   T 0571 29 06 41 

www.de-grutter.nl

Hoezo is een 
goede nachtrust 
niet essentieel.

Dorpsstraat 22  Twello  

PASFOTO’s 
nodig?

actie geldig 
t/m 31 maart 2021

tegen inlevering
van deze bon

Corona

proof

bel voor een 

afspraak

0571 2
00022 per 

setje 750
.



AGENDA 
OPHALEN 
OUD PAPIER 
EN METAAL
WELSUM.- De m,ensen van Zang- en 
toneelvereniging Harmonie en sport-
vereniging Welsum hebben hun agenda 
voor het verzamelen van oud papier en 
metalen weer rond. Op 6 maart wordt 
oud papier opgehaald, op 1 mei oud 
papier + oud ijzer, 3 julie oud papier, 2 
oktober oud papier + oud ijzer en op 4 
december oud papier.

Wanna see our ideas?

bigblowbigblow.nl.nl

LuchtreclameLuchtreclame | | spandoeken spandoeken
Beachvlaggen Beachvlaggen || reclameborden reclameborden

Mascottes Mascottes || banieren banieren
Maatwerk Maatwerk || inflatables inflatables

T. 0571 27 10 40 info@bigblow.nlT. 0571 27 10 40 info@bigblow.nl

http://www.ijsselvalleiboerteneetbewust.nl
mailto:gosseling@pkn-twello.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

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.

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

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 

 

- 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

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

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

Voor uw medeleven en steun tijdens 
de ziekte en na het overlijden van  
mijn lieve man, onze lieve vader, 
schoonvader, opa en ons baasje

HENK KOK 

willen wij u hartelijk danken.

Afscheid nemen is met dankbare handen 
meedragen al wat herinnering waard is.

Ria Monique en John
Sara & Sproet Eva en Bram

“Een goed en eerlijk leven”

ZO LIEF, ZO LIEFDEVOL, ZO GELIEFD 

Wij zijn intens verdrietig, maar enorm dankbaar voor 
alle mooie herinneringen… 

HENDRIKUS ANTONIE ROETERD
Dieks

De Vecht, Apeldoorn,  
29 oktober 1936 22 februari 2021

Wat zullen we je vreselijk missen

Aartje Roeterd - Buitenhuis
Ben en Trees
 Ires en Jeroen
  Benjamin, Josephine en  
  Rosalie 
 Jip en Kristel 
 Jort
Hans
Marcel en Karin
 Jesse
 Sam

De afscheidsbijeenkomst voor Dieks vindt plaats in 
besloten kring.

Correspondentieadres: 
Wikkeweg 15, 7325 WE Apeldoorn

VOORSTERNIEUWS
VOLG ONS OOK OP SOCIAL MEDIA 
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Engelenburgstraat 55, Twello   

Tel: 0571  78 50 28   
Engelenburgstraat 55, Twello

Tel: 0571  78 50 28

auto
schade?

Een aankoopmakelaar
heeft vele voordelen !

Bel voor meer 
informatie of een 
vrijblijvende afspraak!

0571 27 44 94
twello@bieze-makelaars.nl

AANKOPEN?

OP WEG NAAR PASEN
KLARENBEEK/VOORST/WILP.- De pro-
testantse gemeente te Klarenbeek, 
Voorst en Wilp is de komende 40 dagen 
op weg naar Pasen. Doet u ook mee?

De 40 dagentijd in aanloop naar Pasen 
is voor de leden van de Protestantse ge-
meente een belangrijke tijd op weg naar 
Pasen. 
Zij willen graag dat alle bewoners in de 
streek dit kunnen meebeleven. 
Daarom is er een project op hun Face-
bookpagina en website gestart.
 
Normaal gesproken is deze 40 dagentijd, 
de aanloop naar Pasen, een tijd van in-
keer en vasten. Een tijd van dingen niet 
of minder doen, een tijd van dingen laten 
staan of weglaten.

In de huidige tijd met alle maatregelen, 
moeten we echter al zoveel weglaten. 
Niet meer bij iemand langs die ziek of 
eenzaam is, niet meer samen sporten, 
niet meer samen zingen, (bij vlagen) niet 
meer samen naar school, niet meer naar 
een familie of vrienden. 

Daarom wordt de 40 Dagentijd ingevuld 

door ergens naar uit te kijken. 

Op Facebook en de website staat daar-
om iedere dag een lied, gedicht, activiteit 
voor jeugd- en/of volwassenen, een ge-
bed of overdenking.

Zoek een leuk moment op de dag om 
daar tijd voor vrij te maken. Ga deze 40 
dagentijd niet iets niet doen, maar kijk er 
naar uit om iets wel te doen voor of met 
anderen.

www.kerkklarenbeekvoorstwilp.nl

Facebook: www.facebook.com/
gemeenteklarenbeekvoorstwilp

BLOG BURGEMEESTER JOS PENNINX 
VERLENGEN AVONDKLOK EN ENERGIE TANKEN IN 
HET WARMSTE FEBRUARIWEEKEND OOIT 
Ondanks corona beleefden we nu al 
twee heel bijzondere weekenden, qua 
temperatuur, in deze wintermaand 
februari. Vorige week keek ik terug op 
een prachtig weekend met vorst en 
sneeuw, wat zorgde voor ontspanning 
en ijspret. Het afgelopen weekend lok-
te veel mensen naar buiten voor een 
ommetje over de markt en in het dorp. 
Meerdere mensen vertelden me dat ze, 
zeker na de afgelopen sneeuwdagen, 
er naar uitkeken om weer eens iemand 
te spreken in deze coronatijd. Of om 
een wandeling of fietstocht te maken, 
met voldoende afstand van elkaar, als 
start van de voorjaarsvakantie. En on-
dertussen vergaderden de kabinetsle-
den over de aankondiging op dinsdag, 
met mogelijke versoepelingen. 

Met de avondklok wel 
andere versoepelingen 
mogelijk?
Vorige week begon met een rechter-
lijke uitspraak over de geldigheid van 
de avondklok. In onze gemeente bleef 
het rustig, er waren geen problemen 
voor de politie. Ondanks de negatieve 
aandacht in de media, houden de in-
woners van de gemeente Voorst zich 
gewoon aan de maatregelen. Daar ben 
ik trots op! Het is duidelijk dat de ver-
lenging van de avondklok een aantal 
andere versoepelingen wel mogelijk 
maakt. Het feit dat de avonden in deze 
tijd nog donker zijn, draagt ook bij aan 
een soepele uitvoering. Mijn gedachte 
hierbij is: hoe beter we ons allemaal 
gedragen, hoe sneller de coronabeper-
kingen achter ons komen te liggen. 

Vergaderingen
In de afgelopen week had ik één fysieke 
vergadering, met een aantal raadsle-
den. Verder sloeg de klok weer hetzelf-
de als de afgelopen maanden: digitaal 
videovergaderen. Zoals de wekelijkse 
vergadering van ons college van burge-
meester en wethouders. En verder een 
overleg van de gemeenteraad met de 
Rekenkamer Brummen-Voorst. In het 
bestuurlijk overleg over de Regionale 
Energie Strategie (RES), spraken we 
vooral over de borging van het lokaal 
eigendom bij zonnevelden of windmo-
lens in de Cleantechregio. In mijn twee-
wekelijkse radiopraatje bij onze lokale 
omroep VoorstVeluwezoom heb ik hier 
meer over verteld. Ook nam ik deel 
aan de landelijke Stuurgroep Deltapro-
gramma. Hierbij keken we vooral naar 
de toekomst van het water in Neder-
land. Te veel of te weinig (zoet)water en 
maatregelen rond de (mogelijke) gevol-
gen voor natuur, landbouw, bomen en 
dijken. Geen reis naar Den Haag deze 
keer, vanwege corona gewoon thuis, 
achter de computer.

De nationale 
Voorleeswedstrijd
Een bijzondere ervaring voor mij was het 
jureren bij de voorleeswedstrijd van de 
bibliotheek Brummen-Voorst. Dit jaar 
helaas niet met kinderen op een mooie, 
grote stoel in de bibliotheek. Maar met 
filmpjes, die de leerlingen van de Voor-
ster basisscholen thuis hadden opgeno-
men. Na het bekijken van die filmpjes 
was er een digitaal overleg met de an-
dere juryleden. Ook tijdens dit digitale 
overleg, waren we het (zoals gebruikelijk) 
unaniem eens over de winnaar. 

Sessie over 
crisismanagement
Afgelopen woensdag had ik, met mijn 
collega burgemeesters in Noord en 
Oost-Gelderland, een heel interessante 
sessie over crisismanagement. De be-
kende deskundige, Marco Zannoni, hield 
een betoog om allemaal vooral naar de 
verdere toekomst te kijken. Denk, samen 
met onze vrijwilligers, vooral in kansen. 
Kijk voor activiteiten en ideeën naar de 
ruimte die er wel is. Zoek nieuwe doelen, 
want die geven je energie. Hoe lastig de 
huidige situatie ook is, of hoe lastig het 
ook wordt in tijden van versoepeling van 
de coronamaatregelen. Een glas is bij 
voorkeur dus half vol! 

Aandacht voor jongeren
Deze week is er extra aandacht gege-
ven aan de situatie van jongeren (in het 
onderwijs) die het door de lockdown 
extra moeilijk hebben. Er was ook extra 
aandacht voor bepaalde groepen van 
ondernemers die het water nu echt aan 
de lippen staat. Het Rijk denkt terecht na 
over het (gedeeltelijk) openstellen van 
het middelbaar (beroeps)onderwijs. Het 
Rijk moet, naast een versoepeling van de 
maatregelen, zeker ook serieus naden-
ken over een verlenging van het aantal 
(fiscale) steunmaatregelen die door ons 
als gemeente in medebewind (moeten) 
worden uitgevoerd. Onze medewerkers 
zijn hierover al volop in gesprek. Mooi 
om te zien dat er in onze gemeente, 
naast de vele mooie initiatieven, deze 
vakantieweek ook meerdere activiteiten 
voor jongeren en kinderen georgani-
seerd zijn door sportverenigingen, sa-
men met voorst Actief. 

Genieten van Take-away
En dan dit weekend met geweldig weer 
voor de tijd van het jaar! Vorige week, 
met volop sneeuw en vorst, bestelden 
mijn vrouw en ik al een maaltijd voor 
dit weekend, bij Brasserie Restaurant 
Korderijnk. Snert, hete bliksem en grote 
gehaktballen. Een heerlijke winterse 
maaltijd, we keken er al naar uit!  Wie 
kon nu vermoeden dat het een week la-
ter bijna 30 graden warmer zou zijn? On-
danks de warme voorjaarstemperaturen 
hebben we met smaak genoten van de 
heerlijke take-away bestelling.  Met het 
zonnige weer trokken veel mensen erop 
uit. Mijn vrouw en ik hebben, na 9-holes 

Golf, een mooie fietstocht gemaakt. 
Op de IJsseldijk richting Terwolde wa-
ren veel mensen (en motoren) te zien. 
Gelukkig zag ik al die mensen genieten 
met aandacht voor elkaar, dus ook op 
voldoende afstand van elkaar! Wande-
lend en fietsend, sommigen gebruik-
makend van de ‘take-away’-wandel- of 
fietstochtaanbiedingen van verschil-
lende horecabedrijven zoals KriebelZ, 
’t Nieuwe Diekhuus en Taverne. En 
ook ijssalon ZaZa kon een graantje 
meepikken, zonder de gezondheid 
van mensen in gevaar te brengen. 
Blijkbaar nemen veel inwoners de tips 
ter harte en genieten van de dingen 
die wel kunnen.

Landelijke verkiezingen
Deze week heeft onze gemeente-
raad voorjaarsreces, er zijn dus geen 
avondvergaderingen. Komende maan-
dag- en dinsdagavond zijn er digitale 
raadsvergaderingen, te volgen via een 
livestream. De komende weken staan 
in het teken van de landelijke verkie-
zingen. Daarvoor zijn de bekende ver-
kiezingsborden weer op een aantal 
plekken geplaatst, zoals bij Jachtlust. Ik 
hoop dat alle inwoners gebruik maken 
van hun kiesrecht: óók in coronatijd. 
Daarom is er nu ook voor 70+-inwo-
ners de mogelijkheid om per post te 
stemmen. Ik roep iedereen dan ook 
van harte op om gebruik te maken van 
hun (post)stemrecht! 

Zorgen om Britse 
coronavariant
Mooi nieuws aan het begin van deze 
week: de miljoenste Nederlander (van 
de bevolkingsgroep met meest kwets-
baren en ouderen) is gevaccineerd. 
Het is zowel opvallend als geruststel-
lend dat vrijwel alle inwoners zich (na 
enige twijfel) toch laten vaccineren. 
Mensen willen zelf niet ziek worden 
of anderen besmetten. Dit alles biedt 
mogelijkheden voor meer ontmoeting, 
voor zelfstandig levende mensen, en 
voor de situatie in onze verpleeg- en 
verzorgingshuizen. Graag wil ik nog-
maals mijn dank uitspreken voor de 
inzet van alle medewerkers in de zorg. 
Er blijven helaas nog wel grote zorgen 
over de ontwikkelingen van het aantal 
besmettingen met de Britse coronava-
riant. 

Houd vol met respect voor 
elkaar
Alles overziende roep ik u op: houd 
vol, want met respect voor elkaar ko-
men er weer betere tijden! De afgelo-
pen dagen met het mooie weer onder-
steunen ons daarbij. 

Burgemeester Jos Penninx

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 

WEKELIJKS HUIS AAN HUIS 
DAGELIJKS ONLINE

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

HEEFT U IETS AAN 
TE BIEDEN OF BENT 
U NAAR IETS OP 
ZOEK, PLAATS EEN

VIA WWW.VOORSTERNIEUWS.NL 
OF VUL DE BON IN OP PAGINA 8
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Wij zijn een snel groeiende producent. Riëd B.V. levert aan de automotive en 
industrie hoogwaardige structurele lijmen. Met klanten in meer dan 100 landen over 
de gehele wereld zijn wij in onze branch uitgegroeid tot één van de marktleiders in 
Europa.

Voor het magazijn zoeken wij een:

enthousiaste medewerker magazijn fulltime (M/V)
&

oproepkrachten

Verantwoordelijk voor het etiketteren, verpakken, afvullen, en het verzendklaar maken 
van verschillende artikelen.

Van de kandidaat wordt verwacht:  
 Minimaal MBO-opleidings/denkniveau
 Enige werkervaring is een pre
 U kunt uitstekend in een team functioneren
 U beschikt over goede contactuele eigenschappen, een klantgerichte instelling, 
	 doorzettingsvermogen,	organisatietalent	en	heeft	enige	affiniteit	met	techniek

Wij bieden u:
	Een goede marktconforme beloning
 Een prettige werksfeer binnen een team van enthousiaste en gemotiveerde 
 medewerkers
 Een uitdagende baan waarin beroep wordt gedaan op zelfstandig werken en 
 verantwoordelijkheids-gevoel

Bent u geïnteresseerd, stuur dan voor 10 maart a.s. uw sollicitatiebrief onder vermelding 
van de functie waarnaar u solliciteert. 

Riëd B.V.
T.a.v. de heer R. Roosnek
Weteringstraat 5, 7391 TX Twello
www.riedbv.nl
info@riedbv.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.Vacature: Technisch commercieel medewerker binnendienst m/v

Riëd B.V. is een internationaal opererend bedrijf met de ontwikkeling en productie van 
professionele lijmen met klanten in alle delen van de wereld.
Wij zijn op zoek naar een fulltime collega voor de functie van: Technisch commercieel 
medewerker binnendienst m/v

De werkzaamheden zijn in hoofdlijn:
- Ondersteuning van binnendienst en buitendienst collega’s
- Telefonisch en schriftelijk contact met klanten
- Telefonische acquisitie
- Opstellen van rapportages ten behoeve van de commercie
- Klant analyses maken
- Opstellen en nabellen van o�ertes

Wij vragen:
- MBO/HBO opleiding commerciële richting
- Kennis van outlook, Word, Excel
- Je bezit een goede kennis van het Nederlandse, Duitse en Engelse taal in woord en   
 geschrift. Frans is een pre.
- Creativiteit
- Commercieel denkvermogen
- Zelfstandig kunnen werken
- Klantvriendelijk en betrokkenheid
 
Aantal uur : 39 uur
Standplaats : Twello
Provincie : Gelderland
Opleidingsniveau : MBO/HBO

Interesse?
Stuur je CV en motivatie naar info@riedbv.nl. Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met 0571 - 260 222.

Geen werk door corona?
In andere sectoren staan bedrijven te 
springen om jou!

Ben je een aanpakker en zoek je werk in de regio?

UNN Personeel biedt (tijdelijk) werk 
in de agrarische sector, de bouw, 
groenvoorziening, grond-, weg- en 
wegenbouw.

Wat voor jou? Neem snel contact op.

Hessel Keizer 
Bel 06 - 8364 9218 of mail 
naar hkeizer@unnpersoneel.nl

038 - 20 20 166 | www.unnpersoneel.nl

HOOG TIJD 
VOOR DE
BUITENBOEL

ACTIEFOLDER Aanbiedingen Folder week 16-17. Model- en prijswijzigingen, alsmede druk- en zetfouten voorbehouden. Prijzen in Euro’s en incl. 
BTW. Folderaanbiedingen gelden van maandag 15 t/m zaterdag 27 april 2013, zolang de voorraad strekt. Tenzij anders vermeld zijn de genoemde 
kortingen en verwijderings bijdragen in de prijzen verwerkt. Uitsluitend normale hoeveelheden voor particulier gebruik; niet voor handelaren  
en/of wederverkopers. Op al onze leveringen aan consumenten zijn de algemene voorwaarden van de doe-het-zelf branche van toepassing.  
Je vindt de voorwaarden in de bouwmarkt en op www.multimate.nl

DEZE FOLDER IS GEDRUKT OP 100% GERECYCLED PAPIER

MET MEER DAN 80 VESTIGINGEN, DUS ALTIJD 1 IN DE BUURT
KIJK VOOR DE ADRESSEN, ACTUELE OPENINGSTIJDEN EN KOOPZONDAGEN OP WWW.MULTIMATE.NL
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HOGEDRUKREINIGER 
K3.150MD 
1.600 watt. 360 liter/per uur.  

Werkdruk 20-120 bar. 

OPVOUWBARE TAFEL
Afmeting 182 x 74 x 74 cm.

14.95

8.95

43.95

MET MULTIPAS

69.95 48.95

VLAGGENSET
Nederlandse vlag 100 x 150 cm. 

Houten vlaggenstok van 2 meter 

met oranje knop en kunststof 

houder. Exclusief wimpel.

Scan de QR-code of ga naar 
www.debestefolder.nl/multimate

De prijzen worden beschikbaar gesteld door de organisator 

van Beste Folder Awards

Scan de QR-code of ga naar 
debestefolde nl/multi te

STEM OP DE 
MULTIMATE FOLDERS 
en maak kans op een iPad

HOOG TIJD 
VOOR DE 
BUITENBOEL

ACTIEFOLDER Aanbiedingen Folder week 16-17. Model- en prijswijzigingen, alsmede druk- en zetfouten voorbehouden. Prijzen in Euro’s en incl. 
BTW. Folderaanbiedingen gelden van maandag 15 t/m zaterdag 27 april 2013, zolang de voorraad strekt. Tenzij anders vermeld zijn de genoemde 
kortingen en verwijderings bijdragen in de prijzen verwerkt. Uitsluitend normale hoeveelheden voor particulier gebruik; niet voor handelaren  
en/of wederverkopers. Op al onze leveringen aan consumenten zijn de algemene voorwaarden van de doe-het-zelf branche van toepassing.  
Je vindt de voorwaarden in de bouwmarkt en op www.multimate.nl

DEZE FOLDER IS GEDRUKT OP 100% GERECYCLED PAPIER

MET MEER DAN 80 VESTIGINGEN, DUS ALTIJD 1 IN DE BUURT
KIJK VOOR DE ADRESSEN, ACTUELE OPENINGSTIJDEN EN KOOPZONDAGEN OP WWW.MULTIMATE.NL

A
C
T
I
E

KORTING

40%

INCLUSIEF
TERRASREINIGER

T-RACER 250

MAKKIE
MET ONZE 
VELGENWASBORSTEL 
29.95 24.95

A

199.95

159.95

Week 16-17

KORTING

20%

DA’S NOU HET MOOIE VAN MULTIMATE

A
a
n
b
i
e
d
i
n
g
e
n
 
z
i
j
n
 
g
e
l
d
i
g
 
v
a
n
 
m

a
a
n
d
a
g
 
1
5
 
a
p
r
i
l
 
t
/

m
 
z
a
t
e
r
d
a
g
 
2
7
 
a
p
r
i
l
 
2
0
1
3

HOGEDRUKREINIGER 
K3.150MD 
1.600 watt. 360 liter/per uur.  

Werkdruk 20-120 bar. 

OPVOUWBARE TAFEL
Afmeting 182 x 74 x 74 cm.

14.95

8.95

43.95

MET MULTIPAS

69.95 48.95

VLAGGENSET
Nederlandse vlag 100 x 150 cm. 

Houten vlaggenstok van 2 meter 

met oranje knop en kunststof 

houder. Exclusief wimpel.

Scan de QR-code of ga naar 
www.debestefolder.nl/multimate

De prijzen worden beschikbaar gesteld door de organisator 

van Beste Folder Awards

Scan de QR-code of ga naar 
debestefolde nl/multi te

STEM OP DE 
MULTIMATE FOLDERS 
en maak kans op een iPad

KLUNDER
Molenstraat 1 Twello
(0571) 27 12 66

55.-
#Hubohelpt

Schütte
Keukenmengkraan
Cornwall
- Mat zwart
- Draaibare uitloop
- Voorzien van keramische schijven
- Koude start voor energie besparing
- Flexibele metalen aansluitslangen

74.74.9999

55.-55.-

- Voorzien van keramische schijven
- Koude start voor energie besparing
- Flexibele metalen aansluitslangen
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Nijverheidsstraat 15  Twello 
 0571-298164

www.deautowinkel.nu

APK
All in

A34.99

UITLEG BEHANDEL-
PROGRAMMA NAH
REGIO.- Het Regionaal Expertisecentrum 
(onderdeel van zorgorganisatie Siza) in 
Teuge, voor Niet Aangeboren Hersenlet-
sel (NAH) organiseert een uitleg over het 
behandelprogramma bij NAH in de chro-
nische fase. De uitleg staat gepland op a.s. 
vrijdag 26 februari van 15.00 uur  tot 17.00 
uur. De locatie is: Rijksstraatweg 236, 7395 
MG, Teuge.  Aanmelden: via marleen.ko-
ning@siza.nl  of via 06-51138034.  Doel-
groep: mensen die behandeling zoeken 
voor hun NAH en voor verwijzers (POH-
ers, CVA-verpleegkundige, Maatschap-
pelijkwers, WMO-consulenten, ambulant 
ondersteuners, huisartsen, revalidatie-
artsen). Vanwege de Corona Maatregelen 
worden de afspraken individueel of sa-
men met uw naaste gepland.

MIJN BOEK IS EEN FEIT

-Verhalen van de Ziel- 
Geschreven met passie over mijn werk 
als Paardencoach. Met 22 sessies uit de 
praktijk, in verhaalvorm opgeschreven. 
Stuk voor stuk prachtige spirituele ver-
halen. Elk verhaal heeft een selfmade 
illustratie. 

Het boek is geschreven voor coach en 
coachee. Voor wie wil weten hoe een 
coaching sessie met de inzet van paar-

den kan gaan, is dit boek een mooi voor-
beeld. Je krijgt inzicht in de werkwijze op 
systemisch, sjamanistisch, intuïtief en 
cognitief niveau. 

Maar het zijn ook prachtige verhalen om 
bij weg te dromen, met een spiritueel 
tintje. 

Auteur: Rose Kleiboer ten Hoope 
Te bestellen via: www.klaverweitje.nl

DE PRAATSTOEL

Tekst:  Jos Bosch. 

Arend Jansen naast toenmalig minister president, 
Jan Peter Balkenende, bij 20 jarig jubileum van de 

CDA Basis groep sociale zekerheid. 
Waar hij  27jr  voorzitter van is geweest.

Wij ontmoeten graag markante mensen met een bijzondere levensstijl, iets ongewoons, 
geks, leuks, moois, bizars of zó gewoon, dat het alleen daarom al heel apart is. Hebben 

we je eenmaal gevonden, dan laten we je graag plaatsnemen op De Praatstoel. 

OVER HET LEVEN ALS UNIVERSITEIT EN HET BLOEMENDAAL AAN DE IJSSEL
“IK WIL DIENSTBAAR ZIJN VOOR DE MAATSCHAPPIJ”

Hij is zorgzaam voor de medemens en heeft ieder uur van de dag tijd voor 
een praatje, met een geheel eigen visie op het leven en de wereld, waar 
men beter niet spreekt van ‘eigenwijs’ maar ‘een sterke eigen mening’. 
Hij is een politicus fanaticus en werkte meer dan tien jaren samen met 
voormalig minister president Jan Peter Balkenende. Arend Jansen telt in-
middels 74 lentes, kan terugkijken op een rijk en bewogen leven, maar 
kijkt liever vooruit. 

De voordeur gaat met een grote zwaai 
open en de eerste vraag is; “koffie of 
thee?!” Gastvrijheid pur sang met 
daarbij verontschuldigingen vanwege 
zijn zelfgenoemde ‘mannenhuishou-
ding’. De woonkamer is gevuld met 
klassieke muziek. Kranten, boeken en 
andere papieren bedekken een lange 
eettafel annex werktafel. Kleur en 
geur van bloeiende forsythiatakken 
en boven de zitbank aan draden ge-
spannen rijen foto’s. ‘Gestructureerd 
rommelig’ want de gastheer weet uit-
eindelijk exact waar alles ligt. 

Van tuinder naar politicus
Arend is geboren in een tuinders-
gezin aan de Vermeersweg. “Eerst 
heb ik daar gewerkt met mijn vader 
en daarna heb ik de zaken overge-
nomen. Ik was de enige thuis die de 
lage land- en tuinbouwschool deed. 
De rest heeft allemaal gestudeerd.” In 
de jaren tachtig ontstonden er fysieke 
mankementen die hem uiteindelijk 
noopten om te stoppen met werken. 
Veel te vroeg natuurlijk, maar wel het 
juiste moment om zijn leven anders 
aan te pakken. Zijn gedrevenheid uit-
te hij in de politiek, waar hij de eerste 
afdelingsvoorzitter van de lokale CDA 
partij werd. 

Jong geleerd bestuurder 
“Eigenlijk wil ik het niet over de poli-
tiek hebben, maar over alle andere 
zaken in het leven”. Maar waar poli-
tiek de rode draad in zijn leven is, 
kunnen we er niet omheen. Het heeft 
de kijk op z’n leven bepaald en is van 
invloed op zijn doen en laten van-
daag de dag. “Als 14-jarig jochie was 
ik al actief binnen het CJV. Dat is een 
interkerkelijke jongerenvereniging 
welke in die tijd ieder dorp wel had. Je 
leerde daar spelenderwijs besturen. 
Ik was ongeveer 24 jaren oud toen 
ik voor het eerst op de tribune in de 
raadszaal van Voorst plaatsnam.” 

Landelijke politiek 
Naast het afdelingsvoorzitterschap 

trad Arend toe tot het landelijk partijbe-
stuur. “Wat ik daar heb geleerd, daar kan 
geen opleiding tegenaan!” Arend Jansen 
liet zijn gedrevenheid gelden en was ie-
mand om rekening mee te houden. Zijn 
achtergrond was daarbij van grote waar-
de, want hij sprak de taal van het volk. 
“We kregen ooit toenmalig lijsttrekker 
Eelco Brinkman op bezoek. Hij had geen 
idee hoe mensen leefden en volgde ook 
niet het denkbeeld van het CDA. Ik ver-
telde hem ‘het CDA is niet de randstad, 
maar het platteland! Dáár ga je de aan-
hang van het CDA vinden!”

Raadslid met een eigen koers
Er ontstond groei in de partij toen Arend 
de scepter zwaaide, hij verzamelde vele 
mensen om zich heen, maar drie jaren 
geleden werd het hem onmogelijk ge-
maakt om zich voor de nieuwe periode 
en het CDA in te spannen. Op 21 maart 
2018 konden de burgers van de ge-
meente Voorst stemmen op zijn eigen 
partij Lijst Arend. Het werd een succes! 
Arend Jansen veroverde, samen met zijn 
rechterhand Christy van Duijvenboden, 
650 stemmen en had daarmee zijn eigen 
zetel in de gemeenteraad van Voorst. 

De mens Arend
Hoewel gekleurd door de vele jaren in 
de politiek, is Arend vooral 
trouw gebleven aan zich-
zelf en z’n gedachtengoed. 
“Ik ben in eerste plaats 
een volksvertegenwoordi-
ger, geïnspireerd door de 
uitgangspunten van het 
CDA.” Menig schaterlach 
om prachtige anekdotes 
wisselen zich af met gebal-
de vuisten op de armleu-
ningen van de stoel. Het 
gaat dan vooral over het 
onrecht dat mensen wordt 
aangedaan. Mensenmens 
Arend, die een van de 
eerste chauffeurs op de 
buurtbus van Klarenbeek 
was, de landelijke media 
haalde toen hij opkwam 

voor de belangen van één enkele be-
woonster in de gemeente, heeft een 
sterk rechtvaardigheidsgevoel. 

“De burger wordt niet 
gehoord!”
“Ik kan er niet tegen als de mensen 
worden vermalen door de overheid. 
Neem de toeslagenaffaire; hoe lang 
heb ik niet gezegd dat de fraudebe-
strijding voorop staat. Toen ze het 
geld roofden bij de mensen, wisten 
ze iedereen te vinden. Nu ze het te-
rug moeten geven, duur het zó lang. 
Dat geloof ik niet!” Een andere zaak 
die zich al jaren voortsleept is het gas 
in Groningen. “Het is aangetoond dat 
de schades ontstaan door gas, maar 
de overheid roept het tegendeel. Dat 
is haast overheidsmaffia! Het gaat 
erom; de burger wordt niet gehoord 
en platgewalst. De overheid is echter 
ten dienste van ons! De politici verge-
ten dat, die denken dat het om hun 
gaat.” 

Naar elkaar omkijken
Arend Jansen is trots op zijn gemeente 
Voorst én Twello. “Gemeente Voorst 
is van huis uit een samenleving die 
altijd naar elkaar heeft omgekeken, 
waar je trots op kan zijn. Twello heb 
ik wel eens het Bloemendaal aan de 
IJssel genoemd. We hebben een rijke 
gemeente. Maar jongeren moeten 
hier ook kunnen blijven, we moeten 
woningen bouwen die betaalbaar zijn. 
Jan Modaal is niet in staat om een wo-
ning te kopen, maar komt ook niet in 
aanmerking voor een sociale huurwo-
ning. Je zal hier wat moeten verande-
ren!” 

Het leven als universiteit
“In het dagelijkse leven heb ik moeite 
om te zeggen wat ik op m’n hart heb, 
ik ben bang voor conflicten. Daarbij 
ben ik iemand die 80% op gevoel doet, 
want ik ben geen rationalist. Het leven 
is mijn universiteit, de praktijk van al-
ledag. Die vormen je en dan ontwik-
kel je een antenne die af en toe zegt; 
ik voel wat andere mensen niet zien. 
Maar ik wil dienstbaar zijn voor de 
maatschappij. Mijn streven is om iede-
re ochtend bezig te zijn met de politiek 
en in de middag ontspannen in de tuin 
en bij de kippen aan de Vermeersweg. 
Dan krijg ik de mooiste ideeën; over 
het leven, over de politiek, daar ont-
staan de moties en amendementen.” 

RANDWEG

INGEZONDEN
Ik wil toch nog reageren op de reacties 
van de vorige week. Vast goed bedoeld. 
Overal is wat voor te zeggen, maar toe-
komst visie heb je, als je in crisistijd re-
kening houd met meerdere  factoren zo-
als het klimaat, daarmee de bestrijding   
pandemieën,  faillissementen, armoede, 
toekomst voor onze jeugd en ga zo maar 
door. Lijkt mij slimmer, niet zomaar met 
geld te gaan smijten voor iets dat heel 
veel geld gaat kosten. Er zijn op gemeen-
telijk niveau al   meerdere missers ge-
maakt. Denk onder andere aan het cen-
trum met de zoveelste aanpassing van 
de Van Ghentstraat, de fietstellerpalen 
in de gemeente, het nieuwe Gemeente-
huis, dat nog in de steigers staat. Mis-
schien een tipje van de sluier, die ik be-
noem. Het gaat inderdaad om veiligheid 
en dat kan je mij inziens veel beter be-
reiken met maatregelen, die niet zoveel 
geld kosten. Bijvoorbeeld: Drempels die 
zichtbaar zijn, in het zicht vallende waar-
schuwingsborden/lichten, zwaar verkeer 
in de woonkern verbieden, gedragsbe-
invloeding (info aan ouders met school-
gaande kinderen, kom op de fiets). Op 
bijvoorbeeld de Iordensweg wordt er nu 

al roekeloos gereden en het is wachten 
op het eerste zware incident. Hier zou 
mijn inziens aandacht voor moeten zijn.   
Het aanleggen van een randweg beoogt 
alleen maar het economische belang. Tijd 
is geld en zeker in tijd waar het motto is 
“hoe meer hoe liever”. Een bijkomend 
psychologisch aspect is , dat mensen als 
ze ergens heen gaan minder op tijd van 
huis gaan, want ik kan toch via de rand-
weg (gaat sneller) met als gevolg hoge 
uitstoot, nodeloos gejaag en daarmee 
de kans op verhoging van verkeersinci-
denten?! Volgens mij kunnen en moeten  
we al heel tevreden zijn met wat we heb-
ben. Laten we Voorst houden zoals het 
is. Kleine veranderingen zijn onvermijde-
lijk, maar wel verstandig en gedoseerd.   
Nogmaals er is al zoveel asfalt en steeds 
minder groen. De suggestie ergens an-
ders groen te organiseren duurt veel te 
lang. Met name bomen nemen veel co2 
op, maar voordat dit kan, zijn we jaren 
(zo niet eeuwen) verder en de vraag is of 
de aarde het gaat redden, als we op deze 
manier verder gaan. 

J. Betaubun.

mailto:marleen.koning@siza.nl
mailto:marleen.koning@siza.nl


Vakantiewerk

www.biovitalis.eu   -   Let’s create an organic world together

’s Morgens lekker bijverdienen en ’s middags luieren op Bussloo?
Dan ben je bij Vitalis aan het juiste adres. 

Voor onze locatie in Twello zijn wij op zoek naar: 

Flexibele vakantiewerkers 
voor komkommer en sla | in de kas | van 12 juli t/m 13 augustus 2021 | variërend van enkele uren 
per dag (tot uiterlijk 14.00 uur) tot vijf dagen per week (+ 30 uur) 

Wat ga je doen? 
In deze functie ben je verantwoordelijk voor: 
• het uitvoeren van diverse routinematige teelthandelingen, zoals planten, 

indraaien, snoeien, emasculeren, bestuiven etc. 
• het handmatig oogsten en verwerken van de gewassen gedurende de 

oogstperiode. 

Je voert de diverse werkzaamheden uit in de kas (als het buiten warm is, dan 
is het mogelijk dat de temperatuur oploopt tot boven de 30 °C). In de plant- en 
oogstperiode moet je rekening houden met fysieke belastinginspanning in verband 
met tillen van plantgoed en geoogste gewassen. 

Wie zoeken wij? 
Je bent een aanpakker, praktisch ingesteld, flexibel en je werkt nauwkeurig en 
resultaatgericht. Daarnaast kun je goed samenwerken en staat het leveren van 
kwaliteit bij jou hoog in het vaandel. Affiniteit met de (biologische) tuinbouwsector is 
een pré. 

Wie zijn wij?
Wij veredelen en produceren op biologische wijze zaden van groenterassen die 
geschikt zijn voor de biologische teelt. Samen met onze telers dragen we zo bij aan 
een duurzame productie van biologische groente op een gezonde bodem. 

Meer informatie 
Wij betalen volgens de CAO Tuinzaadbedrijven.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Carolien van Heusden-Evers. 
Schriftelijke sollicitaties kun je tot uiterlijk 15 maart 2021 richten aan 
c.vanheusden@biovitalis.eu of via Whatsapp (06 15 11 63 16).

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

Nu bij Installatiebedrijf A.Janssen

De  meest doordachteCV- ketel ooit

 Aangesloten incl. 
thermostaat

 vanaf: €1795,- 

Calenta  ACE 28c

www.installatiebedrijfjanssen.nl

Tullekensmolenweg 119  
7364 BB Lieren 

055-5061860

MACHINES VOOR TUIN EN PARK

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

STIHL ACCU TUINGEREEDSCHAP
De grootste sortering

O
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ARSOVERM
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ARS

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

Met uw foto’s en tekst maken wij er een mooi ontwerp van.
Vraag naar de mogelijkheden.

Voorsternieuws
Print&more

je niet meer weet 
wat je net gelezen hebt?

alz...
wat 

1 op de 3 vrouwen krijgt dementie. Geef nu voor meer 
onderzoek, zodat dementie niet jouw toekomst wordt. 
stopdementie.nu
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20 WINDMOLENS MAKEN DORP VOORST ONBEWOONBAAR?

INGEZONDEN

College gemeente Voorst kijkt weg van 
de ernstige bedreiging van gezondheid 
van bewoners en bedreiging van lokale 
economie en natuur. 

Op de website van de gemeente Voorst, 
www.bezoekvoorst.nl, staan de IJssel-
vallei en de Voorsterklei aangeduid als 
pareltje van de gemeente Voorst, u kunt 
er lopen en fietsen van monument naar 
monument. Tevens een van de mooiste 
natuurgebieden van Nederland, zegt de 
gemeente Voorst. De Cleantech regio, 
waar gemeente Voorst een onderdeel 
van uitmaakt, richt zich op duurzame 
welvaart waar het goed werken en wo-
nen is.

Kunt u hier binnenkort fietsen van wind-
molen naar windmolen? Vanaf de Voor-
sterklei tot aan Bussloo ziet de Cleantech 
regio windzoekgebied 4 als enige kandi-
daat voor plaatsing van windmolens bin-
nen de gemeente Voorst. Windmolens 
van 250 meter hoog, wel te verstaan. 

Bewoners van het dorp Voorst zijn nog 
niet tot nauwelijks geïnformeerd door 
de gemeente, maar begin 2020 is het 
prachtige gebied van de Voorsterklei 
tot aan Gietelo en Bussloo aangewezen 
als windzoekgebied 4 in de Cleantech 
RES. Gepland zijn 9 tot 20 windmolens 
van ca. 250 meter tiphoogte. Vattenfall 
heeft afgelopen zomer landeigenaren 
bezocht en daarvan heeft inmiddels één, 
een contract met hen gesloten. In deze 
buurt is geen draagvlak voor deze wind-
molens onder de bewoners. Ondertus-
sen is er geen onderzoek gedaan door 
de gemeente om na te gaan welke im-
pact dit kan hebben op haar bewoners 
en de natuur, heeft de gemeente geen 
normenkader waarbinnen men beslui-
ten kan nemen over mogelijke windmo-
lens waardoor een windmolenexploitant 
neer kan zetten wat hij wil. Intussen zijn 
bewoners van het dorp Voorst, Gietelo 
en Bussloo niet geïnformeerd, en wor-
den de bewoners van de Voorsterklei 
niet serieus genomen; de gemeente ziet 
bewoners niet als belanghebbenden,  ze 
tellen niet mee als stakeholder en heb-
ben tot op heden geen mogelijkheden 
gehad om te participeren. 

(Mogelijk eerste 7 windmolens)

Wat betekenen zoveel 
windmolens voor het dorp 
Voorst? 
Er is door Vattenfall, afgelopen jaar 
aan grondeigenaren een kaart ge-
toond   waar een aantal molens al op 
ingetekend staat en waar de afstand 
tot huizen slechts 400 meter is. Als dit 
inderdaad de waarheid wordt, dan be-
tekent dit dat bewoners aan de rand 
van het dorp Voorst, gevoelige groepen 
als onze kinderen op Sjaloomschool, 
groepen mensen in het buurthuis en 
de kerk en vele bewoners van Bussloo, 
Gietelo en de Voorsterklei,  tientallen da-
gen per jaar in de slagschaduw komen 
en dag en nacht last zullen krijgen van 
het laagfrequente geluid, geluidshinder 
van zoevend geluid, knipperlichten en 
verstoord uitzicht. Omdat nergens ter 
wereld dit soort enorme windmolens zo 
dicht naast bewoning staan, weet men 
niet wat de gezondheidsrisico’s zijn. Er 
zijn vele meldingen en vermoedens over 
ernstige effecten, maar er is simpelweg 
nog geen onderzoek naar gedaan. Ef-
fecten op kinderen zijn helemaal niet 
bekend, terwijl kinderen in hun eerste 
levensjaren vaak in de nabijheid van hun 
huis verblijven en dus constant onder 
invloed van hun directe omgeving. In 
Duitsland hanteert men om deze reden 
een minimale afstand van 1000 meter, 
echter in Nederland is er nu geen mini-
male afstand tot bewoning vastgelegd. 
Daarvoor is er een lokaal normenkader 
nodig, dat de gemeente moet opstellen. 
Onze gemeente heeft deze niet omdat, 
zo was hun redenering, de huidige coa-
litie geen windmolens in de gemeente 
wilde. Echter in maart aanstaande gaat 
onze gemeenteraad wel over windzoek-
gebieden beslissen en een besluit vast-
leggen in de zogenaamde RES1.0. Ieder 
moment mogen de exploitanten starten 
met het aanvragen van de vergunningen 
in de aangewezen gebieden. Het college 
van burgemeester en wethouders wil de 
raad laten besluiten zonder normenka-
der en zonder eerst de gezondheidsrisi-
co’s, economische en ecologische impact 
in kaart te brengen. Zonder draagvlak 
en participatie van belanghebbenden, 
negeren ze risico’s en wegen daardoor 
niet zorgvuldig af of windmolens in de 
gemeente Voorst passen. 
 
Gezondheidsrisico’s
Wat is de schade die u, bewoners van 
dorp Voorst, Gietelo en Bussloo, kunt 
verwachten? Huisartsen in Nederland 
waarschuwen voor de ernstige gezond-
heidsschade, specifiek op kinderen, op 
volwassenen en vee/dieren door laag-
frequente tonen. Hartfalen, stress en 
slapeloosheid zijn gevolgen die nu naar 
boven komen. Artsen roepen overheden 
op eerst onderzoek te doen en heldere 
normen te stellen voordat achteloos ge-
bieden worden aangewezen en exploi-

tanten vrij baan krijgen. 

Economische schade
Daarnaast komen nu eerste resultaten 
naar boven, dat de economische scha-
de door vermindering van waarde van 
huizen bij zulke hoge windmolens, kan 
oplopen tot 52%. Maar ook het lokale 
bedrijfsleven, gericht op toerisme kan 
forse schade oplopen. Een camping die 
opeens onder windmolens ligt, B&B’s 
afhankelijk van wandelaars en fietsers, 
mogen minder omzet verwachten.   Ter-
wijl de landeigenaar tot ca. 50.000 euro 
per molen per jaar huur ontvangt, verlie-
zen toeristische bedrijven en bewoners 
omzet en waarde van hun huis. De op-
telsom van de verliezen in de omgeving 
overstijgen vele malen de inkomsten 
voor die ene grondeigenaar.  Dergelijke 
ongelijkheden verscheuren buurten en 
tasten de leefomgeving aan. 
In Nederland geldt dat eventuele scha-
devergoedingen door bewoners zelf 
verhaald moeten worden op exploitan-
ten. Deze week hebben we in het nieuws 
opnieuw mogen vernemen dat mensen 
in Groningen na 25 jaar strijd nog steeds 
geen compensatie hebben ontvangen 
voor hun leed voor aardbevingsschade,   
als voorbeeld hoe slecht dit uiteindelijk 
voor gewone burgers uitpakt. 

Ecologische schade
Verschillende organisaties gericht op 
flora en fauna spreken op dit moment 
onze gemeente en ook het rijk aan op de 
ecologische schade die verwacht wordt 
door plaatsing van grote windmolens. 
Windmolens langs de IJssel en dorp 
Voorst zullen voor diverse rode lijst vo-
gels, waaronder ook de aanwezige wes-
pendief, kieviet en grutto, en ook voor de 
vele trekvogels die langs de IJssel vliegen, 
landen en opstijgen, grote gevolgen kun-
nen hebben. In plaats van onafhankelijk 
onderzoek te doen wat de echte effecten 
zijn om de natuur in stand te houden of 
te verbeteren, heeft de Provincie Gelder-
land vorig jaar de Gelderse omgevingsvi-
sie gewijzigd, met als doel in kwetsbare 
gebieden zoals de Voorsterklei, windmo-
lens te plaatsen. 

Als er één windmolen komt, 
zullen er meer volgen.
Als er een windmolenpark komt, is er 
een netwerk van kabels nodig om die 
windmolens aan te sluiten. Dat heet in-
frastructuur. Om dat zo goedkoop moge-
lijk te doen probeert men windmolens te 
clusteren. Deventer en Apeldoorn willen 
dit doen langs de as van de A1. 
Indien Zutphen met stroomkabels de IJs-
sel oversteekt,  dan kan men verwachten 
dat Brummen, De Hoven Zutphen al hun 
molens in dit gebied willen plaatsen. Dit 
maakt dat het dorp Voorst, Gietelo en 
Bussloo een industrieel gebied wat met 
name zal worden gebruikt om voor ande-

ren de stroom op te wekken. In het RES 
document van de Cleantech regio zijn 20 
windmolens in dit gebied gepland. En dit 
terwijl er in deze buurt nu al meer duur-
zame energie wordt opgewekt dan wordt 
gebruikt. 

Wat doet de gemeente Voorst 
voor ons?
Het dorp Voorst werd eerst geteisterd 
door ruimte voor de rivieren, vervolgens 
de rondweg die vanuit visie over het be-
schermen van het mooie dorpsaanzicht 
aan de westkant is gelegd. En nu worden 
Voorst, Gietelo en Bussloo, zonder lokaal 
draagvlak en onderbouwing aangewezen 
als windzoekgebied.  De raad heeft afge-
lopen maanden inmiddels twee maal een 
motie ingediend om van wethouder Vrij-
hoef, verantwoordelijk voor dit dossier, 
en burgemeester Penninx, voorzitter van 
RES stuurgroep Cleantech regio, te eisen 
dat zoekgebied 4 losgelaten moet wor-
den totdat er goed onderzoek is gedaan. 
Tot op heden negeren het college en de 
ambtenaren deze moties. De term “zoek-
gebied 4”heeft men vervangen door “ver-
dieping” in de energie transitie. In praktijk 
gaat men gewoon door met alleen zoek-
gebied 4 en wijzigt men geen koers. Men 
kijkt weg voor de moties van de raad en 
het gebrek aan lokaal draagvlak. 
De Gemeenteraad heeft tot taak voor 
haar burgers op te komen en het lokaal 
belang te dienen. Is zij zich bewust van 
deze situatie? Steeds meer gemeentes 
in Nederland spreken zich uit tegen het 
opgelegde proces van de RES, helpen hun 
burgers en kiezen voor een verduurza-
mingspad waarin iedereen daadwerkelijk 
participeert. Emmen, Montfort en IJburg 
zijn hiervan mooie voorbeelden. De ge-
meenteraad heeft in dit RES proces een 
zeer belangrijke taak en moeten namens 
hun burgers handelen.  Hoeveel duurza-
me energie is er daadwerkelijk voor onze 
dorpen nodig en hoeveel wekken wij al 
samen op? Op welke wijze kunnen we 
CO2 verminderen en slim en met draag-
vlak en participatie de resterende hoe-
veelheid energie opwekken. Het is zeer 
de vraag of windmolens nodig zijn.

Wat kunnen we wel doen? 
Bewoners en belanghebbenden vereni-
gen zich nu samen in Vereniging Door 

weer en Wind. Wij willen samen een 
goede energiestrategie maken waarin 
alle opties meegenomen worden (de 
gemeente Voorst richt zich met de RES 
nu enkel op zon en wind). De vereniging 
richt zich op leefbaarheid in de omge-
ving: samenwerken, energie besparen, 
energieopslag, stromingsenergie van de 
IJssel, aardwarmte, biogas,   zon op alle 
daken, vergroting CO2 opslag door on-
dersteuning natuur en de bossen, inclu-
sief natuurbeheer en behoud etc. Laten 
we gebruik maken van de kracht van ons 
gebied, ons landschap, onze gemeen-
schap. Dit is het meest windarme gebied 
van Nederland, maar wel met bossen, 
een rivier, en een mooi oud landschap 
met vriendelijke dorpen.

Verzoek aan onze gemeenteraad Voorst
Wij hebben als bewoners van de Voor-
sterklei een brief aan de raad gestuurd. 
Wij willen een eerlijk proces waarin van-
uit een goed normenkader besluiten 
worden genomen. Wij willen een kennis 
gestuurd proces, geen politiek gestuurd 
proces. Wij hebben hen gevraagd voor 
ons als inwoners te gaan staan zoals ook 
andere gemeentes doen. We hebben ge-
vraagd, zoals steeds meer gemeentes in 
Nederland doen, de grootschalige wind-
parken in natuurgebieden en in de nabij-
heid van bewoning, tegen te houden. We 
hebben gevraagd samen mét hun bewo-
ners de verduurzamingsstrategie te ont-
wikkelen en met bredere mogelijkheden 
dan enkel de opgelegde zon- en windop-
lossingen.

Petitie 
Inmiddels hebben wij als vereniging een 
website waar u veel informatie kunt vin-
den; www.doorweerenwind.net. U kunt 
ons helpen door lid te worden en/of de 
petitie op de website te tekenen. Hoe 
meer handtekeningen hoe beter. Help 
onze dorpen en buurten leefbaar te hou-
den voor haar bewoners en denk mee in 
onze verduurzamingsstrategie. Met de 
petitie helpen wij onze gemeenteraad 
ook voor ons als bewoners te gaan staan 
en de volgende stap te maken naar een 
echte duurzame toekomst die niet ten 
koste van ons gaat maar met zorg voor 
elkaar. Samen, in naoberschap.
Bewonersvereniging Door Weer en Wind

Printen en kopiëren, maar ook om o.a. drukwerk te laten ontwerpen en drukken, om boeken, 
liturgieën, posters te laten maken en om geboorte-, trouw-, en jubileumkaarten uit te zoeken. 

Stationsstraat 17, Twello | www.printandmore.nu | (0571) 27 61 91
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Dé huis-aan-huis- krant van de gemeente Voorst e.o.
en de praktische drukwerkwinkel dichtbij huis onder één dak in Twello
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Plaatsen in week:__________________________

Aantal keer:________________________________

1 regel  €5.00 

regels  €5.00

3 regels  €5.00

4 regels €5.00

5 regels €5.50

6 regels €6.00

7 regels €6.50

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 

op maandagochtend inleveren (tegen 
contante betaling) bij Voorster Nieuws. 
U kunt deze bon incl. contante betaling 

ook voor zaterdag opsturen naar het 
Voorster Nieuws of invullen via 

www.voorsternieuws.nl, dan ontvangt 
u een factuur met het bedrag van het 

puntje plus administratiekosten.

PUNTJES

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

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

Heekfilet, frites, 
ravigottesaus & rauwkost

Heekfilet, frites, 
ravigottesaus & rauwkost

Heekfilet, frites, Heekfilet, frites, Heekfilet, frites, 
ravigottesaus & rauwkostravigottesaus & rauwkostravigottesaus & rauwkostravigottesaus & rauwkostravigottesaus & rauwkostravigottesaus & rauwkost

FISH & CHIPSFISH & CHIPSFISH & CHIPS

GEBAKKEN ZALMFILET MET FRITES, 
RAUWKOST EN WITTE WIJNSAUS
GEBAKKEN ZALMFILET MET FRITES, GEBAKKEN ZALMFILET MET FRITES, 
RAUWKOST EN WITTE WIJNSAUS
GEBAKKEN ZALMFILET MET FRITES, 
RAUWKOST EN WITTE WIJNSAUSRAUWKOST EN WITTE WIJNSAUS

FISH & CHIPS

FISH & CHIPS

GEBAKKEN ZALMFILET MET FRITES, 
RAUWKOST EN WITTE WIJNSAUSRAUWKOST EN WITTE WIJNSAUS
GEBAKKEN ZALMFILET MET FRITES, GEBAKKEN ZALMFILET MET FRITES, GEBAKKEN ZALMFILET MET FRITES, 
RAUWKOST EN WITTE WIJNSAUSRAUWKOST EN WITTE WIJNSAUSRAUWKOST EN WITTE WIJNSAUSRAUWKOST EN WITTE WIJNSAUSRAUWKOST EN WITTE WIJNSAUSRAUWKOST EN WITTE WIJNSAUSRAUWKOST EN WITTE WIJNSAUSRAUWKOST EN WITTE WIJNSAUS
GEBAKKEN ZALMFILET MET FRITES, GEBAKKEN ZALMFILET MET FRITES, GEBAKKEN ZALMFILET MET FRITES, 
RAUWKOST EN WITTE WIJNSAUSRAUWKOST EN WITTE WIJNSAUSRAUWKOST EN WITTE WIJNSAUSRAUWKOST EN WITTE WIJNSAUSRAUWKOST EN WITTE WIJNSAUSRAUWKOST EN WITTE WIJNSAUS

FISH & CHIPS 
WEEKEND 

26, 27 EN 28 FEBRUARI

FISH & CHIPS FISH & CHIPS FISH & CHIPS FISH & CHIPS FISH & CHIPS FISH & CHIPS FISH & CHIPS FISH & CHIPS FISH & CHIPS FISH & CHIPS FISH & CHIPS FISH & CHIPS FISH & CHIPS FISH & CHIPS FISH & CHIPS FISH & CHIPS FISH & CHIPS FISH & CHIPS FISH & CHIPS FISH & CHIPS FISH & CHIPS FISH & CHIPS FISH & CHIPS FISH & CHIPS FISH & CHIPS FISH & CHIPS FISH & CHIPS 
WEEKEND 

26, 27 EN 28 FEBRUARI
WEEKEND 

26, 27 EN 28 FEBRUARI26, 27 EN 28 FEBRUARI

1 STUK A 140 GRAM
FISH & CHIPS

1 STUK A 140 GRAM1 STUK A 140 GRAM

€ 12,50 € 12,50 € 12,50 € 12,50 € 12,50 € 12,50 € 12,50 € 12,50 

€ 19,50  € 19,50  € 19,50  € 19,50  € 19,50  € 19,50  € 19,50  € 19,50  

2 STUKKEN A 140 GRAM

1 STUK A 140 GRAM1 STUK A 140 GRAM1 STUK A 140 GRAM
FISH & CHIPS

1 STUK A 140 GRAM
FISH & CHIPS

1 STUK A 140 GRAM1 STUK A 140 GRAM

FISH & CHIPSFISH & CHIPS
2 STUKKEN A 140 GRAM2 STUKKEN A 140 GRAM2 STUKKEN A 140 GRAM2 STUKKEN A 140 GRAM2 STUKKEN A 140 GRAM2 STUKKEN A 140 GRAM2 STUKKEN A 140 GRAM2 STUKKEN A 140 GRAM2 STUKKEN A 140 GRAM2 STUKKEN A 140 GRAM2 STUKKEN A 140 GRAM2 STUKKEN A 140 GRAM2 STUKKEN A 140 GRAM2 STUKKEN A 140 GRAM

€ 17,50 € 17,50 € 17,50 € 17,50 € 17,50 € 17,50 € 17,50 € 17,50 

GRATIS bezorgen 
binnen Twello 

afhalen ook mogelijk

GRATIS bezorgen 
binnen Twello 

afhalen ook mogelijkafhalen ook mogelijk

GRATIS bezorgen GRATIS bezorgen GRATIS bezorgen 
binnen Twello binnen Twello binnen Twello 

afhalen ook mogelijkafhalen ook mogelijkafhalen ook mogelijk

Stationsstraat 31
7391 EH Twello
(0571)  27 18 51
info@korderijnk.nl
www.korderijnk.nl

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 betaalbare prijs bel 
voor een vrijblijvende offerte 

0686338107

Koemest gemengd met blad-
compost in bigbags ± 1000 
liter. Goed voor groentetuin of 
border. Tel. (0571) 27 44 66

Het bestraten van tuin, terras, 
oprit, terrein en tuinaanleg. 

Levering van alle materialen. 
Sinds 1966: Klomp  
Tel.: 06-54973731

Te Koop: oude koemest voor 
sier en moestuin (fijngemalen) 
info: 06-45698974 na 17 uur.

ENL belastingservice voor uw 
belastingaangeifte  

06 2309 6245 Evert Nagel

TE HUUR GEVRAAGD IN  
TWELLO WOONRUIMTE VOOR 

SENIOREN ECHTPAAR  
( TIPGELD 250 EURO )  

venema1anne@gmail.com OF 
0650688647

Beukenhaag, bosplantsoen, 
meidoorn enz. (fruit) bo-

men, sierheesters, liguster 
www.kwekerijhetveld.

nl Veldw 50, Klarenbeek 
0651554827/0612734971

Te koop: kippenmestkorrels 
zak 25kg (voor 150M2 gazon, 
borders en moestuin) €9,- 3 
zakken €25,- v.d. Wetering, 

Eperweg 55 in Oene. Tel 
0578-623976

Grote schuur voor campers; 
caravans; vouwwagens en 

auto’s. E.J. Hertgers tel: 06-
24778922

Te koop van nu tot 2 jaar oude 
Paardenmest. Goed voor de 
tuin. info : 06-23655819

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

www.vanheesversmarkt.nl

VAN HEES VERSMARKTVAN HEES VERSMARKT

Spitskool

Zoete pitloze druiven

Hollandse komkommer

25% korting

3.49

0.590.59

0.990.99

2.492.49

heel, per kilo

20 stuks

diverse 
smaken

kilo

2 kilo

Olijven

Hollandse trostomatenHollandse trostomaten

20 stuks
Salustiana Salustiana 
perssinaasappelsperssinaasappels 3.493.49
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Lochemsestraat 34a, 7396 PK De Vecht/Terwolde
Telefoon 055 - 323 20 84 • Mobiel 06 - 51 90 33 66

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
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Yes, een nieuwe pup, maar zorg dat iedereen er 
blij van wordt!
Het is coronati jd, mensen zitt en meer thuis. Het perfecte moment om een 
nieuwe pup te nemen. Er is lekker veel ti jd voor het zindelijk maken en 
socialiseren van het dier. Maar er zijn meer mensen die er zo over denken. 
Dit betekent veel vraag naar pups. Als de vraag toeneemt, is er meer kans 
op misbruik, en helaas geldt dit ook voor dieren. We krijgen  steeds vaker 
signalen door van illegale hondenhandel en broodfokkers, waar de (ouder)
dieren vaak onder erbarmelijke omstandigheden leven. Het gaat niet meer 
om liefde voor dieren maar om geld verdienen, en dit gaat dan soms ook 
ten koste van de dieren. Het lijkt op het eerste gezicht allemaal netjes voor 
mekaar, maar er zijn subti ele signalen waar u op kunt gaan lett en. 

Waar moet u nou op lett en bij het aanschaff en van een nieuwe pup:
Het is allereerst belangrijk dat u uitzoekt welke hond bij u en uw eventuele 
gezin past. Welk ras past bij u? Wordt het een pup of is het misschien 
beter om een hond te nemen die al wat ouder is. Past een hond in uw 
levenspatroon?

Als u daar meer duidelijkheid over heeft , is het belangrijk om uw hond bij 
een goed adres te halen. Allereerst is het natuurlijk een opti e om uw hond bij 
een asiel op te halen. Ze weten daar vaak precies of een dier qua karakter bij 
u en uw gezinsleven past. 
Echter is er bij schaarste natuurlijk ook minder aanbod in de asielen. 
Het is ook een opti e om uw hond bij een fokker op te halen. Er zijn ook 
parti culieren die af en toe een gelegenheidsnestje nemen. Het is alti jd 
belangrijk om vooronderzoek te doen en op bepaalde dingen te lett en, 
onafh ankelijk waar u uw hond ook vandaan haalt.
• Google de plek, waar u uw mogelijke toekomsti ge hond vandaan 

wilt halen, eens. Sommige plekken staan op internet al bekend als 
broodfokkers of onbetrouwbare parti j. 

• Ga alti jd kijken bij de pup, waar hij is geboren en opgegroeid. 
Tegenwoordig zijn er ook broodfokkers die de pup aan huis komen 
bezorgen. Ga hier absoluut niet mee akkoord. 

• Let op de hygiëne van de huisvesti ng. 
• Zijn er meerdere nesten pups van verschillende rassen? Dit kan een 

aanwijzing zijn dat er sprake is van een broodfokker. 
• Zorg dat u alti jd de ouderdieren te zien krijgt, voordat u uw pup 

aanschaft . Laat u niet afwimpelen met dat de hond naar de trimster is of 
met de uitlaatservice mee is. 

• Let op het gedrag van de ouderdieren. Ze mogen hun pups beschermen, 
maar moeten niet heel angsti g of agressief zijn. 

• Een verkoper die betrokken is bij zijn dieren, stelt vaak veel vragen, om 
te kijken of hun dier goed terecht komt. 

• Let er op of de hond uit het buitenland komt. Dit kunt u zien in het 
paspoort. Het nemen van een hond die oorspronkelijk uit het buitenland 
komt moet een bewuste keuze zijn, want hier zitt en soms wel wat haken 
en ogen aan met betrekking tot de gezondheid en de opvoeding.

Mocht u hier meer informati e over willen hebben, of bent u van plan een 
nieuw huisdier aan te schaff en, dan adviseren wij u om de site van het LICG 
te raadplegen: 
htt ps://www.licg.nl/het-aanschaff en-van-een-huisdier/Bezoek Voorst

Inspiratie voor je dagje 
weg in eigen omgeving! 

bezoekvoorst.nl

Horecaondernemers steken handen uit mouwen 
om straks weer volle bak te kunnen draaien

WEES LOYAAL, 
KOOP LOKAAL!

“Het is vol te houden met alle pakket-
ten en maatregelen waarvan je gebruik 
kunt maken. Daar zing je het wel een 
tijdje mee uit. Daarentegen bouw je 
ook kosten op die na verloop van tijd 
moeten worden terugbetaald”, trapt 
Jurgen de Groot het interview af. Hij 
runt met zijn vrouw Riët Café- Eetcafé 
en Zalencentrum De Groot in De Vecht.

Vol aan de bak
De Groot schat dat hij momenteel 
slechts 15 procent van zijn normale 
omzet behaalt. Heeft hij er deson-
danks nog wel plezier in? “Ja absoluut. 
Je bent gewoon lekker aan het werk 
en je ding aan het doen. Het plaatje is 
wel zo dat we straks weer vol aan de 
bak moeten om alles financieel rond te 
breien.”

Sandor van Dam bestiert met echt-
genote Barbara Restaurant Swinckels 
in Twello. Volgens hem gaat het ‘een 
beetje op en af’. “We hebben best een 
roerige periode achter de rug doordat 
mijn vrouw in het najaar heel zwaar 
corona kreeg. Dan merk je dat gezond-
heid toch belangrijker is dan de zake-
lijke kant van het verhaal.” 

Niet rendabel
Later is Swinckels voorzichtig met 
afhaalmenu’s begonnen. Dit duurde 
tot de kerst. Sandor: “De kosten die 
je hiermee maakt zijn veel te hoog. De 
verwarming moet weer aan, de koel-
cellen moeten draaien, je was wordt 
weer opgestart. Het is helemaal niet 
rendabel hoe je de inkoop doet. Nor-
maal draai je de hele week door en 
kun je je producten goed verwerken. 
Nu houd je ieder weekend een x-aantal 
kilo’s aan eten over.”

Toch biedt Swinckels sinds Valentijns-
dag in het weekend weer afhaalmenu’s 
aan. “Meer om contact met gasten en 

tussen de collega’s onderling te behou-
den en een soort van regelmaat in de 
week te krijgen. Hopelijk zijn we straks 
allemaal fit genoeg om vol aan de slag 
te kunnen.” Klanten kunnen kiezen uit een 
surf and turfmenu en Asian style tapas, 
een nieuw concept.

Brasserie KriebelZ in Terwolde is direct 
na het afkondigen van de eerste lockdown 
gaan bezorgen. “Zeker in het begin liep 
dat met onze Dekselse Pannetjes heel 
hard, nu zie je dat er meer 
aanbieders zijn en dat de 
bezorgomzet veel minder 
is”, zegt René Zeisseink, 
die met echtgenote Helma 
KriebelZ runt. 

Picknicken
Dankzij het succes van 
de Auto Drive-in zijn de 
Zeisseinks aardig door 
de zomer gerold. Gasten 
konden een bestelling 
doorgeven, die ophalen 
bij het restaurant en het 
eten vervolgens meenemen naar een van 
de 34 geselecteerde picknickplekken in 
en rond Terwolde. René: “Inmiddels raakt 
het geld aardig op en zit ik met smart te 
wachten op het derde steunpakket.”

In De Vecht keken Jurgen en Riët tijdens 
de eerste lockdown de kat uit de boom. In 
en rond het pand zijn toen allerlei werk-
zaamheden verricht. “In de zomer hebben 
we ondanks de beperkingen voor binnen 
heerlijk kunnen draaien. In de derde 
lockdown zijn we begonnen met afhalen. 
“Wat Sandor ook zegt; meer om met col-
lega’s een paar dagen per week bezig te 
zijn. En zichtbaar te blijven voor je gas-
ten. Je kunt absoluut niet zeggen dat het 
geweldig gaat.”

Grote feesten en partijen zijn voorlopig 
niet aan de orde. Vandaar dat de eigena-

ren van De Groot hebben besloten de 
kleine zaal bij het café aan te trek-
ken. Deze zaal is volgens Jurgen mooi 
aangekleed en beschikt ook over nieuw 
meubilair.

Restylen
Sandor heeft destijds voor vier jaar 
een aflossingsvrije lening afgesloten, 
omdat hij en zijn vrouw zagen aanko-
men dat de coronaproblematiek lang 
zou aanhouden. Een deel van dit geld 
investeren zij in het restylen van hun 
restaurant om straks een frisse start 
te kunnen maken.

In KriebelZ zijn alle ruimtes onder-
handen genomen. Zo is de zolder opge-
ruimd en is de kelder nu een danszaal. 
“We zijn nog steeds druk met allerlei 
dingen aan te passen, dit houd je ook 
bezig. We werken gewoon fulltime”, 
zegt René.

Afgelopen weekend konden gasten bij 
KriebelZ weer een wandel- of fietsar-
rangement reserveren. Bij aankomst 
kregen mensen in de auto koffie of thee 
met appelgebak en voor onderweg een 
flesje appelsap. Na de wandeling of 
fietstocht volgde een kop soep in de 
auto en daarna kregen ze een twee-
gangendiner mee voor thuis. Een week 

eerder kwamen hier ongeveer veertig 
mensen op af.

Jurgen de Groot is positief over de 
steun van gasten: “Iedereen doet zijn 
best en is belangstellend. Heel veel 
mensen halen af in het weekend en ko-
men continu weer. Ook bedrijven uit de 
gemeente Voorst die zeggen: ‘Jurgen en 
Riët, wij willen graag waardebonnen 
uitgeven met jullie naam erop en dan 
komen ze bij jullie eten halen op onze 
kosten’. Initiatieven zijn er echt wel om 
plaatselijke ondernemers te steunen.” 
Sandor en René beamen dit volmondig.

Begin april hopen de drie horecaonder-
nemers weer wat méér te kunnen. René 
Zeisseink pleit ervoor ‘nu met ons allen 
even door te bijten zodat we daarna 
weer goed open kunnen’.

GEMEENTE VOORST- Voor de horeca is de coronacrisis een regelrechte 
nachtmerrie. Eigenaren van bijvoorbeeld cafés en restaurants mogen al 
heel lang geen klanten ontvangen. Zij moeten al hun creativiteit aan-
wenden om nog een beetje omzet te genereren. Wij spraken drie bekende 
gezichten uit het Voorster horecawereldje. Zij blijven ondanks alle tegen-
slagen vertrouwen op een goede afloop.

Bezoek VoorstInspiratie voor je dagje weg in eigen omgeving! 

bezoekvoorst.nl

KOOP LOKAAL!
DE GEMEENTE VOORST ONDERSTEUNT 

LOKALE ONDERNEMERS ONDER MEER MET DE 
CAMPAGNE KOOP LOKAAL! VANUIT BEZOEK 

VOORST. “ZIJ KUNNEN GRATIS INFORMATIE, 
TEKSTEN, FOTO’ EN FILMPJES AANLEVEREN 
EN DIE PROBEREN WIJ ZOVEEL MOGELIJK 

TE DELEN”, ZEGT SHAVONNE KORLAAR, 
MEDEWERKER RECREATIE & TOERISME.

Door Rudi Hofman



topSlijters Poldervaart
Stationsstraat 14 • Twello • T 0571-275757
E twello@topslijterspoldervaart.nl • www.topslijterspoldervaart.nl

Week 08-09 2021
Geniet, maar drink met mate. Geen 18? Geen alcohol

Zet- en/of drukfouten voorbehouden
Aanbiedingen zijn geldig van 22-02-2021 t/m 07-03-2021

U bent van harte welkom bij
 Dennis en Leendert Poldervaart 

úw specialisten in lekkere dranken!

Jachtbitter
Kruidenbitter

100 cl

Joseph Guy
VS Cognac

70 cl

Olifant
Jonge

Graanjenever
100 cl

Smirnoff
Triple Distilled

Vodka
100 cl

The Busker
Triple Cask

Irish Whiskey
70 cl

The
Glenlivet
12 years
Speyside

Single Malt 
Scotch Whisky

70 cl

Southern 
Comfort
Mix-likeur

70 cl

14.49 21.99 12.99 14.99 14.99

Les 4 Pierres
Côtes de Gascogne, Frankrijk
Sauvignon Blanc

Aude, Frankrijk
Cabernet Sauvignon
75 cl

per fles 6.49

 doos à 6 flessen

25.
99

(= 4.33 per fles)

EXCLUSIEF BIJ

úw topSlijter Strelitzia
Ridge
Western Cape, Zuid-Afrika
• Shiraz
• Chenin Blanc
• Pinotage Rosé
75 cl

per fles 5.49

2E FLES
(= 2e fles voor 3.25)

HALVE PRIJS

Blended
Scotch
Whisky
100 cl

Blended
Scotch
Whisky
Peated

70 cl

Glen Talloch

per fles

Dark
100 cl

White
100 cl

Captain Fox Rum

21.99 34.99 12.99
per fles9.99

EXCLUSIEF BIJ

úw topSlijter

EXCLUSIEF BIJ

úw topSlijter 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.

    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. 

architectuur    bouwkunde    omgevingsvergunning
woningen    appartementen    bedrijfsgebouwen
verbouwingen masterplannen herontwikkeling

• 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 •

D o r p s s t r a a t  5 9  7 3 9 6  A L   Te r w o l d e
T:  0 5 7 1  -  2 9 2  0 2 2
E  i n f o @ b r a s s e r i e - k r i e b e l z . n l
w w w. b r a s s e r i e - k r i e b e l z . n l

 f a c e b o o k . c o m / k r i e b e l z

	Koffie met appelgebak 
	Wandelen (8 routes) of fietsen (3 routes) 
	Een drankje voor onderweg 
	Soep van de dag
	Hoofd- en
	nagerecht voor thuis

WANDELEN OF FIETSEN MET KRIEBELZWANDELEN OF FIETSEN MET KRIEBELZ

27.5027.50 p.p.p.p.
Voor info Voor info 

www.brasserie-kriebelz.nlwww.brasserie-kriebelz.nl
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BLOG
Arme Belastingdienst

De melkprijs was het afgelopen jaar ruim twee cent lager dan de 
twee jaren ervoor.  De voerkosten stegen licht. Dat is enerzijds het 
gevolg van gestegen krachtvoerprijzen en anderzijds nog het gevolg 
van enkele droge jaren waarbij de ruwvoervoorraden geheel werden 
opgesoupeerd. De post omzet en aanwas stond onder druk met 
name door wegvallende omzet van vlees aan de horeca. 

De Belastingdienst zal over 2020 geen 
grote bedragen aan Inkomstenbelasting 
hoeven te innen bij melkveehouders. 
Dat blijkt uit de voorlopige analyse van 
de cijfers 2020, verricht door Boschland 
accountants en adviseurs. 

Herman Vrielink
Bedrijfsadviseur

Boschland merkt dat een aantal boeren momenteel “niet goed 
weten waar ze staan”. Op de lopende rekening werd een groot deel 
van het jaar weinig druk ervaren, omdat er een half jaar lang geen 
aflossing werd betaald. Bovendien bestond de mogelijkheid om een 
voorschot op de betalingsrechten reeds in juli te laten uitkeren. 
Een deel van de bespaarde uitgaven voor aflossing, werd gebruikt 
voor investeringen. Op het eind van het jaar werden nog vele kilo’s 
fosfaat gekocht of geleased. Hierdoor wordt de liquiditeitskrapte pas 
nu gevoeld. 
Wat zal 2021 brengen? De zuivelmarkt is licht positief, dat blijkt 
ook uit de melkprijs die FrieslandCampina de komende maand 
uitkeert. Het effect van Corona is onzeker. Zuivelanalisten zeggen 
dat de mondiale voorraden beperkt zijn, en dat de internationale 
zuivelvraag zal stijgen. De onzekerheid over het stikstofdossier zal 
nog blijven.   
Per saldo is het beeld dat het gemiddelde bedrijf in 2020 amper uit 
de kosten kwam. Dat is vervelend voor de Belastingdienst, maar 
helaas nog veel meer voor de veehouder die elke dag zijn best doet 
het hoofd boven water te houden.  

Wilt u sparren over de situatie op uw bedrijf? Neem dan contact op 
via teamfoodenagri@boschland.nl of 0575-461391.  

LENTE IN DE WINTER

De meteorologische lente begint op 1 maart en duurt tot en met 31 mei. De 
astronomische lente begint in de komende decennia vrijwel ieder jaar op 20 
maart. Bij het begin van de sterrenkundige lente staat de zon precies boven 
de evenaar.  De astronomische seizoensindeling is gebaseerd op de positie 
van de aarde ten opzichte van de zon, de meteorologische heeft als uit-
gangspunt dat ieder seizoen drie complete kalendermaanden telt. Door het 
warmere weer van de laatste jaren begint het groeiseizoen, de lente in de 
natuur, tegenwoordig eerder.

Na een fraai zonnig weekend, hadden we maandag middag te maken met sa-
harastof. Tegen het einde van de middag kon je gewoon tegen de zon inkijken 
zonder filter zoveel stof zat er in de lucht. Hoe verder deze week. Donderdag 
lijkt een meest bewolkte dag te gaan worden met een maximumtemperatuur 
van 15 graden. Vrijdag wat frisser dan 10 graden overdag met zon maar er zul-
len ook wat wolken te ien zijn. Het weekend begint zonnig op de zaterdag met 
10 graden als maximum temperatuur. Zondag een afwisseling van zon wolken 
en kans op  een buitje bij 9 graden.

Mark Wolvenne
Twello

FISH & CHIPS 
WEEKEND, DE 2E RONDE

TWELLO.- Vrijdag 26, zaterdag 27 en 
zondag 28 februari is het weer tijd voor 
het Fish & Chips weekend bij brasserie 
restaurant Korderijnk. 

De eerste editie was zo succesvol dat he-
laas velen achter het net visten. Daarom 
deze tweede editie met de vrijdag erbij 
om meer mensen in de gelegenheid te 
stellen om gebruik te maken van onze 
aanbieding. 

Om wachttijden te voorkomen hebben 
wij besloten om de Fish & Chips alleen 
op reservering te bereiden. Zo voorko-
men we met elkaar dat er teveel drukte 
ontstaat bij het afhalen. Heeft u liever 
dat wij het bij u komen bezorgen? Geen 
probleem! Binnen Twello is het bezorgen 
gratis. 

U kunt uw bestelling doorgeven via 
0571-271851 of per mail via info@kor-
derijnk.nl 
Doe dit wel tijdig want vol = vol & op = op.

Fish & Chips Normal: 1 Heekfilet ca 140 
gram met frites, ravigottesaus en rauw-
kost a 12,50.

Fish & Chips Large: 2 filets van elk 140 
gram met frites, ravigottesaus en rauw-
kost 17,50. 

Naast de Fish & Chips serveren wij dit 
weekend ook onze in de oven gegaarde 
zalmfilet met frites, witte wijnsaus en 
rauwkost voor 19,50.

De gehele maand februari bieden wij u 
ook diverse gerechten voor thuis. Dage-
lijks af te halen of gratis thuis bezorgd 
binnen Twello. Bijvoorbeeld onze eigen-
gemaakte erwtensoep volgens recept 
van Diny Korderijnk. Vacuümverpakt 
per 550 ml, geleverd met roggebrood 
en katenspek, voor slechts 11,= Voor 
meer info over ons menu voor thuis 
kijkt u op www.korderijnk.nl
Catering van Korderijnk. Lekker mak-
kelijk.

INCLUSIVE WAVE ORGANISEERT 
DANSCLINIC VOOR KINDEREN IN WILP
 
WILP.-  Op 27 februari organiseert de 
Stichting Inclusive Wave een dansclinic 
voor de kinderen van de basisschoolleef-
tijd. Onder leiding van docenten van een 
dansschool gaan de kinderen plezier be-
leven met Streetjazz, Street en HipHop.
Inclusive Wave heeft als ideaal te werken 
aan een samenleving waarin iedereen 
gelijkwaardig meetelt.
Ook kinderen hebben zoveel pech in 

deze Corona tijd. Dat bracht ons op het 
idee om een activiteit te organiseren 
voor alle basisschoolkinderen uit Wilp. 
Met ondersteuning van de Gemeente 
Voorst kan deze activiteit georganiseerd 
worden en is het voor de kinderen hele-
maal gratis. Wie deelneemt ontvangt ook 
nog een klein verrassinkje na afloop. 
Kinderen die mee willen doen kunnen 
zich opgeven via het aanmeldformulier 

op de website www.inclusivewave.com

Datum: 27 februari
Tijd : 14:00 - 16:00
Lokatie: Speeltuin Wilp
kosten: gratis
Opgeven: via aanmeldformulier op  
website www.inclusivewave.nl
Informatie bij: 0612738931 of 
info@inclusivewave.nl

Bezoek Voorst
Inspiratie voor je dagje 
weg in eigen omgeving! 

bezoekvoorst.nl

http://www.inclusivewave.com
http://www.inclusivewave.nl/?fbclid=IwAR3xCulj0sKcT7mPm-41XrpdRq7MqzU_p2UtNVfrIYl_JJY5AHyIahQOtLc
mailto:info@inclusivewave.nl


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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Openbare raadsvergadering maandag 1 maart 
19.30 uur
en de voortzetting daarvan op dinsdag 2 maart 
19.30 uur
Digitaal, via livestream te volgen

De raadsvergadering start op maandag 1 maart om 19.30 uur en wordt in ver-
band met de volle agenda voortgezet op dinsdag 2 maart vanaf 19.30 uur. Op  
https://voorst.raadsinformatie.nl kunt u de raadsvergadering live volgen (beeld + 
geluid), klik hiervoor op de knop ‘Live’. Als u ook de stukken wilt bekijken klikt u 
in de kalender op de raadsvergadering van 1 maart, respectievelijk 2 maart 2021.

Doel
De gemeenteraad debatteert over onderwerpen die in de meeste gevallen eerder 
in een ronde-tafelgesprek (beeldvormende vergadering) zijn besproken. 

Agenda
	Bestemmingsplan Landgoed Grote Noordijk, Wilp [besluit]
	Mutatie fractievertegenwoordiger [besluit]
	Vaststellen verslag ronde-tafelgesprekken 8 februari 2021 [besluit]
	Vaststellen verslag ronde-tafelgesprekken 9 februari 2021 [besluit]
	Woningbouwontwikkeling in Twello Noord (Twello.250+); Bekrachtigen geheime 

karakter Informatieve Beeldvormende Bijeenkomst 15 februari 2021 [besluit]
	Fietspad langs de Fliert; brief van Bewonersgroep Fliert Natuurlijk! [finaal debat]
	Nieuwe locatie brandweerkazerne Twello en Beantwoording schriftelijke vragen 

van Gemeente Belangen over aangescherpte ARBO-richtlijnen VNOG [finaal debat]
	Kadernota 2022-2025 Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland [finaal debat; 

voorhangprocedure] 
	Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost 
 Gelderland [finaal debat en besluit]
	Onderzoek Tiny Houses [finaal debat] 
	Nota Activabeleid 2021 [finaal debat]

Als de tijd het toelaat worden de volgende agendapunten ook op 
1 maart behandeld 
Als dat niet het geval is worden deze twee punten op dinsdag 2 maart behandeld.
	Evaluatie Vitaal Voorst: beleid voor volksgezondheid en sport en bewegen [finaal 

debat]
	Opdrachtomschrijving voor evaluatie Voorst onder de Loep [finaal debat] 

De voorzitter schorst de vergadering tot dinsdag 2 maart 
19.30 uur
	Uitgangspuntennotitie Jongerenwerk voor de aanbesteding Jongerenwerk Voorst 

2021-2024 [finaal debat]
	Koerswijziging Stichting Mens en Welzijn [finaal debat] 
	Een onderwerp van raadslid Visser naar aanleiding van de bespreking van de 

Randweg Twello in de vorige raadsvergadering [finaal debat]

De raad stelt bij aanvang van de vergadering de agenda vast. Het is mogelijk dat de 
gemeenteraad dan nog wijzigingen aanbrengt in de onderwerpen of de volgorde 
van behandeling. In deze vergadering neemt de gemeenteraad besluiten over de 
onderwerpen waarover het finale debat is gevoerd en/of het onderwerp besluitrijp 
wordt gevonden. 

Geen inspreekmogelijkheid
U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor zijn 
de ronde-tafelgesprek ken. Deze worden meestal twee weken voor de raadsver-
gadering gehouden. 

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om op www.
voorst.nl direct bij de vergaderstukken van de raadsvergade-
ring van maandag 1 maart te komen. U kunt deze ook inzien via  
https://voorst.raadsinformatie.nl of in de (gratis) app Politiek  
Portaal Publieksapplicatie.

Scan de QR code met uw tablet of smartphone om op  
www.voorst.nl direct bij de vergaderstukken van het vervolg van 
de raadsvergadering op dinsdag 2 maart te komen. U kunt deze 
ook inzien via https://voorst.raadsinformatie.nl of in de (gratis) app  
Politiek Portaal Publieksapplicatie.

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 opnemen met raadsleden en raadsfracties.

Vergaderingen
Momenteel vergadert de gemeenteraad afwisselend fysiek en digitaal, afhankelijk 
van de actuele situatie in relatie tot het coronavirus. Houd www.voorst.nl  daarvoor 
in de gaten.
De Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming maakt digitaal vergaderen 
mogelijk. U kunt via https://voorst.raadsinformatie.nl digitale vergaderingen live 
volgen (beeld + geluid). In de kalender kiest u de vergadering en daarna klikt u op 
de knop ‘live’.
	maandag 1 maart 19.30 uur raadsvergadering (digitaal)
	dinsdag 2 maart 19.30 uur voortzetting van de raadsvergadering van 
  1 maart (digitaal)
	maandag 15 maart 19.30 uur ronde-tafelgesprekken
	maandag 29 maart 19.30 uur raadsvergadering 

Contact met de raadsfracties
U kunt rechtstreeks contact opnemen met de raadsfracties: 
www.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.
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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. Wij helpen u graag.

Berichten over uw buurt via 
overuwbuurt.overheid.nl
Snel en overzichtelijk alle ontwikke-
lingen in uw buurt volgen of de of-
ficiële bekendmakingen van de ge-
meente Voorst inzien? Dat is mogelijk 
op overheid.nl 

LET OP: door een landelijke sto-

ring in de app 'Over uw buurt' ko-
men 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 ge-
meenten, provincies en waterschap-
pen via overheid.nl publiceren. U stelt 
het type bericht in en van welke orga-

nisatie u deze berichten wilt ontvan-
gen. Daarbij is het ook mogelijk een 
afstand ten opzichte van uw adres 
aan te geven. U krijgt dan bericht 
over de actuele locatiegebonden be-
kendmakingen/publicaties 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 bouwplannen) ma-
ken wij op www.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 belanghebbende 
rekening mee dat een ingediend 
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 15 februari 2021 tot en met 
vrijdag 19 februari 2021.

Bekendmakingen

Week 08: 24-02-2021

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening

Enkweg 11 in Wilp Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
04/02/21

Z-21-00885_2021-09440

Haverkampsweg 8 in Terwolde Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
04/02/21

Z-21-00966_2021-09436

Oudhuizerstraat 30 in Klarenbeek Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
04/02/21

Z-21-00976_2021-08348

Zeedijk 11 in Nijbroek Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
10/02/21

Z-21-00975_2021-09395

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

Tienmorgen 3 in Wilp Aanpassing agrarisch bouwvlak Vastgesteld NL.IMRO.0285.20289-VS00

Omgevingsvergunning

Binnenweg 27 in Twello Verbouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2021-0089

Blankematerweg 3 in Nijbroek Herbouwen stal Vergunning verleend SXO-2020-0736

Donizettiplaats 22 in Twello Kappen prunus Aanvraag ontvangen SXO-2021-0096

Dorpsstraat 15 in Twello Verbouwen monumentale woning Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0791

Dorpszicht 3, 5, 7, 9 en 11 in Terwolde Bouwen 4 woningen Vergunning verleend (revisie) SXO-2019-0617

Duistervoordseweg 118 in Twello Realiseren uitbouw Vergunning verleend SXO-2021-0006

Duistervoordseweg 95 in Twello Realiseren uitrit Aanvraag ontvangen SXO-2021-0087

Fluitenkruid 38 in Klarenbeek Bouwen berging Vergunning verleend SXO-2021-0039

Fluitenkruid 48 in Klarenbeek Uitbreiden woning Vergunning verleend SXO-2020-0820

Fokkerstraat 37 in Teuge Bouwen woning Vergunning verleend SXO-2020-0854

H.W. Iordensweg 91 in Wilp Plaatsen 6 dakramen Aanvraag ontvangen SXO-2021-0092

Hoofdweg 28 in Klarenbeek Realiseren uitbouw Aanvraag ontvangen SXO-2021-0088

J.R. Krepellaan 4 in Klarenbeek Plaatsen aanbouw Aanvraag ontvangen SXO-2021-0097

Kasteelweg 104 in Wilp Bouwen dorpshuis met dagbesteding Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0852

Leigraaf 9 in Twello Uitbreiden woning Aanvraag ontvangen SXO-2021-0101

Lindelaan 6 in Twello Plaatsen schutting Aanvraag ontvangen SXO-2021-0103

Oude Binnenweg 12 in Twello Kappen acacia Aanvraag ontvangen SXO-2021-0105

Rijksstraatweg 156 in Voorst Bouwen schuur Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0870

Rijksstraatweg 35 in Voorst Realiseren uitbouw Vergunning verleend SXO-2021-0019

Tienmorgen 3 in Wilp Bouwen ligboxenstal Aanvraag ontvangen SXO-2021-0098

van Limburg Stirumstraat 28 in Twello Kappen els Aanvraag ontvangen SXO-2021-0102

Veilingstraat 30 in Twello Verbouwen bedrijfspand en plaatsen reclame Vergunning verleend (revisie) SXO-2019-0874

Westererf 3, 5, 7 en 9 in Nijbroek Bouwen 4 woningen Vergunning verleend (revisie) SXO-2019-0616

Weteringserf 66 in Terwolde Bouwen vrijstaande woning met schuur Vergunning verleend SXO-2020-0869

Weteringstraat 16 in Twello Bouwen bedrijfspand Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0855

Zutphenseweg 35 in Klarenbeek Legaliseren bijgebouwen en paardenbak Vergunning verleend (revisie) SXO-2020-0271

Sloopmelding

Bekendijk 16A in Terwolde Verwijderen asbesthoudende dakbedekking van  
2 schuren

Melding ontvangen SXO-2021-0104

H.W. Iordensweg 57B in Twello Verwijderen asbesthoudend dakbeschot Melding ontvangen SXO-2021-0086

Kuiperstraat 9 in Terwolde Verwijderen asbesthoudende materialen uit keuken 
en hal

Melding ontvangen SXO-2021-0090

Penninksweg 1 in Twello Slopen 2 schuren Melding ontvangen SXO-2021-0099

Stationsstraat 63 in Twello Verwijderen asbesthoudende dakbedekking schuur Melding ontvangen SXO-2021-0059
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We helpen u graag, maak wel eerst online een afspraak
Onze openingstijden zijn anders en we werken alleen op afspraak 

De openingstijden van het ge-
meentehuis zijn aangepast. We 
zijn alleen op afspraak geopend. 
Dit is nodig om verspreiding van 
het coronavirus te voorkomen. 
Online en telefonisch zijn we ge-
woon bereikbaar. Maak eerst on-
line een afspraak op voorst.nl of 
telefonisch om langs te komen. 
Zonder afspraak naar het ge-

meentehuis gaan heeft geen zin. 
De medewerkers mogen u dan 
niet helpen. 

Regel het online
Veel producten kunt u online op 
voorst.nl regelen. Bijvoorbeeld 
een uittreksel Basisregistratie 
of uw verhuizing. Verloopt uw 
product binnen twee weken? Of 
is het absoluut noodzakelijk 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. Zon-
der afspraak naar het Kulturhus 
gaan heeft geen zin, omdat de me-
dewerkers u dan niet mogen hel-
pen. De frontoffice is telefonisch 
gewoon bereikbaar. 

Heeft u een vraag aan de gemeen-
te? 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  ■

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 be-
zoekers gereserveerd is. Deze 
parkeermogelijkheden staan met 
borden aangegeven: 

	parkeerruimte dicht bij het ge-

bouw aan de achterzijde,
	parkeerruimte aan de zijkant 

van het gebouw. 

Als u Jupiter 2  in Twello invoert 
in uw navigatie, dan komt u van-
zelf bij de parkeerruimte van het 
gemeentehuis uit. Het is niet toe-
gestaan om uw auto bij aangren-
zende bedrijven te parkeren. ■

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

Eénrichting looproute op de weekmarkt

Tijdens de vrijdagmarkt in 
Twello moeten bezoekers zich 
nog steeds aan de éénrichting 
looproute houden. Deze loop-
richting staat met bewegwij-
zering aangegeven. Op deze 
manier is het gemakkelijker om 
een veilige afstand van elkaar 
te houden.

Bezoek de markt alleen
Bezoek de markt zoveel mo-
gelijk alleen, dus niet in gezel-

schap. Volg deze oproep in het 
belang van uw eigen gezond-
heid en die van uw medemens.

Veiligheidsmaatregelen
Verder gelden ook de volgende 
maatregelen op de markt:

	Het openbaar toilet is gesloten 
voor publiek.

	Eet en drink niet op het 
marktplein.

	Houd anderhalve me-
ter afstand van elkaar en 
van onze marktlieden.

	Ga niet in groepjes bij elkaar 
staan.

	Voorkom drukte bij kramen 
	Betaal bij voorkeur met pin-

pas/smartwatch/ of mobiele 
telefoon.

	Blijf thuis als u verkouden 
bent, koorts of griep heeft.

	Gebruik papieren zakdoekjes, 
en nies in uw elleboog.  ■

Tozo en jaaropgave

Heeft u een ‘Tijdelijke overbrug-
gingsregeling zelfstandig onder-
nemers’ (Tozo) voor gehuwden/
samenwonenden ontvangen in 
2020? Dan ontvangt u daarvoor 
twee jaaropgaven. Eén op uw naam, 
en één op naam van uw partner. 

Bij de hoofdaanvrager wordt de 
loonheffingskorting toegepast. 
Hierdoor is het bedrag aan loon-
heffing lager, of zelfs nihil. Omdat 
er bij de eerste Tozo-regeling geen 
rekening werd gehouden met het 
inkomen van uw partner, kan de 
loonheffingskorting niet toegepast 
worden bij uw partner. Daarom 
wordt uw partner zwaarder belast.

De gemeente adviseert u om be-
lastingaangifte te doen. De uitbe-
taalde Tozo is inkomen, dat u voor 
de inkomstenbelasting 2020 moet 

opgeven. De Belastingdienst zal 
na aangifte, als uw partner naast 
Tozo geen inkomsten heeft gehad, 
alsnog de loonheffingskorting toe-
passen. Dan krijgt uw partner geld 
terug. Mocht uw partner wel in-
komsten hebben gehad dan heeft 
de werkgever van uw partner de 
loonheffingskorting al toegepast. 
In dat geval is het niet toepassen 
van de loonheffingskorting terecht.

Heeft u een vraag over de jaarop-
gave, of andere Tozo gerelateerde 
vragen? Neem contact op met de 
gemeente Voorst. Op maandag 
en dinsdag tussen 09.00 uur en 
17.00 uur met Esra Yilmaz: tozo-
3@voorst.nl of 06-52 68 24 13. 
Op woensdag en donderdag tus-
sen 09.00 uur en 17.00 uur met 
Georgette Kamp: tozo-3@voorst.
nl of 06-11 41 38 13.  ■

Per brief stemmen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen

Tijdens de aankomende Tweede 
Kamerverkiezingen kunnen inwo-
ners van 70 jaar en ouder voor 
het eerst ook per brief stemmen. 
Dit is een nieuwe manier om te 
stemmen. Hiermee wordt het 
voor 70-plussers gemakkelijker 
gemaakt om tijdens deze corona-
periode op een veilige manier hun 
stem uit te brengen. Het is een 
extra manier om te stemmen. Als 
u dus liever naar een stemlokaal 
gaat om uw stem uit te brengen, 
dan kan dat natuurlijk ook. U kunt 
ook iemand machtigen om voor u 
te stemmen. 

Hoe werkt het briefstemmen?
Het briefstemmen werkt als volgt: 

1. U krijgt vóór 3 maart uw 
stempluspas thuisgestuurd. 
Bewaar deze goed. 

2. U krijgt vóór 11 maart een 
tweede postzending toege-
stuurd. Hierin zit het brief-
stembiljet, de speciale enve-
lop voor dit briefstembiljet, 
een stapsgewijze uitleg over 
het briefstemmen en de al-
gemene retourenvelop.

3. Vouw uw briefstembiljet open 
en maak uw keuze. Dit hoeft 

niet met een rood potlood, 
maar mag met elke kleur! Let 
er bij het gebruik van inkt 
wel op dat het goed droog 
is voordat u het briefstem-
biljet weer dichtvouwt. Stop 
het briefstembiljet nu in de 
speciale envelop voor het 
briefstembiljet (dit staat op 
de envelop gedrukt) en plak 
deze dicht.

4. Pak uw stempluspas erbij en 
zet hierop uw handtekening. 

5. Stop de ondertekende stem-
pluspas én de speciale brief-
stembiljet-envelop in de al-
gemene retourenvelop en 
plak deze dicht. 

6. U kunt de envelop via de post 
versturen (een postzegel is 
niet nodig) of afgeven bij het 
gemeentehuis in Twello. 

Let op: stuurt u uw stem per 
post? Doe de envelop dan uiter-
lijk 12 maart op de bus, zodat 
uw stem op tijd binnenkomt. U 
kunt uw briefstem ook inleveren 
op het gemeentehuis te Twello. 
Dit afgiftepunt is geopend vanaf 
woensdag 10 maart tot en met 
dinsdag 16 maart van 09.00 uur 
tot 17.00 uur. Op woensdag 17 
maart is het afgiftepunt geopend 
van 07.30 uur tot 21.00 uur. 

Heeft u vragen over het brief-
stemmen? Neem gerust contact 
op met publiekszaken van de 
gemeente Voorst: 
verkiezingen@voorst.nl of  
0571-27 92 13. ■
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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

Vervoer naar de GGD-vaccinatielocatie

In heel Nederland wordt gevacci-
neerd tegen het coronavirus. Ook 
u kunt een oproep krijgen om 
voor de vaccinatie naar een GGD-
vaccinatielocatie te komen. De 
locatie staat in de oproep die u 
ontvangt. Niet iedereen beschikt 
over eigen vervoer. U kunt mis-
schien een taxi huren, maar er 
zijn ook andere mogelijkheden. 

Hulp vanuit de omgeving
Als u geen eigen vervoer heeft 
om naar de vaccinatielocatie te 

reizen is het mogelijk om hulp 
te vragen aan iemand die u kent. 
Misschien heeft u familieleden 
die u kunnen brengen, of be-
hulpzame buren, vrienden of 
kennissen?

Vrijwilligersvervoer
Er zijn twee mogelijkheden om in 
contact te komen met een vrijwil-
liger die u kan ondersteunen met 
het vervoer:

	Via www.kijkindekernen.nl/

elkaar-helpen kunt u een op-
roep doen. De buurtverbinders 
van het digitaal dorpsplein van 
Kijk in de Kernen brengen uw 
oproep daarna verder onder de 
aandacht;

	U doet een beroep op de haal- 
en brengservice van Mens en 
Welzijn Voorst. Neem hiervoor 
contact op met Annet Reimert, 
tel. 06-49019968.

Openbaar vervoer
Een reis met het openbaar ver-

voer plant u via www.9292.nl of 
u belt met 0900-9292.  

OV reis PlusOV
Op afroep kunt u met PlusOV 
reizen naar de GGD-vacci-
natielocatie. Op www.plusov.
nl staat meer informatie over 
het reizen op afroep. Bel met 
088-758 76 54 om uw reis te 
reserveren. Reizigers met een 
Wmo-vervoersindicatie van de 
gemeente kunnen ook op af-
roep met PlusOV van en naar de 

GGD-vaccinatielocatie reizen. 
De reizigers met een Wmo-ver-
voersindicatie van de gemeente 
hoeven geen eigen bijdrage te 
betalen. 

Valys (alleen voor Valys-
pashouders die een mo-
biliteitsbeperking hebben)
Dit vervoer geldt alleen voor rit-
ten vanaf 25 kilometer enkele 
reis. Reserveer uw reis via 
www.valys.nl/een-reis-boeken 
of bel met 0900-9630.  ■
 
 

MOGEN WE BIJ JULLIE WONEN?!

Hoe brutaal mag je zijn om een droom 
waar te maken?! Dat vroeg ik me af 
voordat ik deze oproep uw prachtige 
gemeente in durfde te slingeren. Sta je 
niet meteen 1-0 achter? Is dit niet pre-
cies waar ‘het westen’ bekend om staat? 
Oftewel: is het wel gepast? Het feit dat 
u dit nu leest betekent dat ik het risico 
heb genomen.

Wij zijn Charlotte, Koert-Jan, Keetje en 
Fritzi. Een gezin in de bloei van ons le-
ven en zoeken een mooie vrije plek in 
de gemeente Voorst en omstreken om 
ons te settelen.

Ja...wij zijn inderdaad randstedelingen 
die hun geluk willen beproeven in deze 
bijzondere tijd van bezinning en on-
zekerheid. Niet erg origineel, want we 
hebben gemerkt dat we zeker niet de 
enigen zijn! Maar we spelen al veel lan-
ger met het idee. Hebben gezocht, maar 

nog niet gevonden. Dus…tijd om onze 
zoektocht een nieuwe impuls te geven!

We vinden Voorst een prachtige en bij-
zondere gemeente waar we graag onze 
toekomst zouden willen instappen. 
Misschien is het niet helemaal toevallig 
dat deze gemeente ons aantrekt, want 
Charlotte heeft roots liggen in Gietelo. 
Zij is inmiddels omgeschoold tot docent 
Nederlands en wil dat beroep blijven 
uitoefenen als we verhuizen. 

Ikzelf werk als presentator. Onder an-
dere voor een landelijk tv-programma 
waarvoor ik het hele land doorkruis. Ik 
durf te zeggen dat ik ons mooie land 
inmiddels goed ken. Maar ik vind op-
recht de driehoek Deventer-Zutphen-
Apeldoorn het allermooiste stukje Ne-
derland. En wij ervaren in de gemeente 
Voorst en omliggende dorpen een heel 
prettige mentaliteit. Bovendien ben ik 

niet (meer) gebonden aan de randstad 
en besef ik inmiddels dat jullie gemeen-
schap centraler ligt dan het Rijksmu-
seum.

We wonen nu in een zeer gewild stukje 
Amsterdam Noord. Nee….niet in een 
krappe bovenwoning. Niet bedolven 
onder de toeristen. Niet in een Air BnB-
straat. Maar wel in een deel van het 
land waar het tempo 160 km/u is. Waar 
mensen onzeker en verbaasd opkijken 
als je ze gedag zegt. Waar ‘ontspannen’ 
vaak alleen een ingepland agendapunt 
is.

Ja…we hebben een droom, maar we zijn 
niet naïef. We geloven niet in sprookjes. 
We geloven niet dat tussen de mooie 
Hanze steden alles anders is. Hoewel 
we in dit geval wèl geloven dat het gras 
groener is bij de buren.

We zien onszelf leven in een vrijstaande 
woning (liefs rietgedekte woonboer-
derij) aan de rand van een dorp, met 
ruimte om het huis. Een gastenverblijf 
lijkt ons ook prettig. Of de mogelijkheid 
daartoe. We zien niet op tegen een ver-
bouwing. We hebben al contact met 
makelaars die actief zijn in de gemeente 
Voorst en omstreken. En uiteraard 
struinen we Funda af.

Concreet gezegd zoeken we contact 
met mensen die plannen hebben om 
hun vrijstaande woning in deze gun-
stige verkoopmarkt te verkopen met 
of zonder makelaar. We kunnen snel 
schakelen (160 km/u;)). Uiteraard tegen 
een marktconforme prijs. We horen het 
heel graag. Geheel vrijblijvend. Op naar 
de tweede helft van ons leven!

Koert-Jan de Bruijn
mogenwebijjulliewonen@gmail.com
 

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

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

RIJKSSTRAATWEG 88

7391 MT TWELLO

TELEFOON (0571) 27 46 68

INFO@SLAGHEKKENOTARIAAT.NL

WWW.SLAGHEKKENOTARIAAT.NL

MET MEERDERE GENERATIES 
ONDER 1 DAK
De zorg voor ouderen komt steeds meer voor rekening van 
mantelzorgers. Mantelzorgers zijn de partner en/of de kinderen. 
We zien in onze praktijk dat steeds meer ouders ervoor kiezen om 
met hun mantelzorgende kinderen onder één dak te gaan wonen. 
Zelfs ook al in de situatie dat er nog geen sprake is van mantelzorg. 
Bent u aan het overwegen om te gaan samenwonen met uw ouders 
of kinderen? Dan zijn er wat onderwerpen om over na te denken 
voordat u uw plannen omzet in daden.

Alles begint natuurlijk met de beslissing waar en hoe de generaties 
met elkaar gaan samenwonen. Dan ontstaat namelijk het beeld hoe 
het nieuwe dagelijkse leven eruit zal gaan zien. Maar vergeet dan 
niet wat de financiële kant daarvan is. Een huis met een ‘voor’–  en 
‘achterhuis’, kan vaak eenvoudig in tweeën worden gedeeld. Maar 
financieel is het meestal niet zo makkelijk. Als er bijvoorbeeld een 
hypotheek op het huis zit, kan samenwonen ten koste gaan van een 
deel van de hypotheekrenteaftrek. Ook moet de bank toestemming 
geven als er familie in je huis komt wonen. 

Als het echte mantelzorgen aanbreekt en de ouders zijn steeds meer 
hulpbehoevend, dan komt het goed uit als zij al een levenstestament 
hebben. Met dat levenstestament kan het mantelzorgende kind de 
administratie en financiën regelen, maar ook medische beslissingen 
nemen als de ouder dat zelf niet meer kan. 

En dan de verdrietige situaties waarop je voorbereid moet zijn. Want 
die kunnen grote gevolgen hebben voor de woonsituatie. Het sterven 
van de ouder of de scheiding van het mantelzorgende kind. Hoe ziet 
de woonsituatie en het daaraan gekoppelde financiële plaatje er dan 
uit? Zo is het belangrijk als je met z’n allen in een huurhuis woont, om 
aan de verhuurder te vragen of de achterblijvers op het huurcontract 
kunnen worden bijgeschreven. Anders moet worden aangetoond dat 
er sprake was van een ‘gemeenschappelijke huishouding’ om in het 
huis te mogen blijven wonen. Als het om een koophuis gaat, kan 
via een testament worden geregeld dat de achterblijvers in het huis 
mogen blijven wonen. Anders zijn die afhankelijk van afspraken met 
andere erfgenamen. Vaak een recept voor familieruzies.  

Ons kantoor is aangesloten bij Netwerk Notarissen. Een aantal jaren 
terug zijn we als samenwerkende notariskantoren in het onderwerp 
van samenwonende generaties gedoken en hebben we verschillende 
hulpmiddelen ontwikkeld. Bijvoorbeeld een checklist met daarop 
de belangrijkste zaken waaraan gedacht moet worden als ouder(s) 
en kind(eren) gaan samenwonen in het kader van mantelzorg. Ook 
heeft Netwerk Notarissen een samenwooncontract ontwikkeld. Hierin 
kunt u duidelijke afspraken maken over de kostenverdeling en de 
juridische basis onder uw  huishouding. Van groot belang als de 
ouders toch naar een verpleeghuis gaan of overlijden.

We denken graag met u mee over het vormgeven van de samenwoning 
van meerdere generatie onder één dak. Interessse? U kunt ons bellen 
op 0571-274668 
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Ooijman

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

Te koop

Mini One 1.6, 3-drs., rood BJ 2013 126.000 km

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

Verkocht

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

Service PartnerLike ons op facebookLike ons op facebookLike ons op facebook

Reparatie en onderhoudReparatie en onderhoud
Airco service, Airco service, 

goed werkende airco ook goed werkende airco ook 
van belang in de wintervan belang in de winter

Reparatie Schadeherstel 
APK Verkoop nieuw en gebruikt

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,-

PEUGEOT 207
SW 1.6 VTI 88 KW ALLURE NAVI

132.000 KM - 2012

SKODA FABIA
COMBI 1.4 TDI 66 KW AMBITION EURO 6

113.000 KM - 2015

TOYOTA YARIS
1.0 VVT-I ASPIRATION 5DRS

71.000 KM - 2016

NU VOOR €6.450 NU VOOR €6.750 NU VOOR €8.950

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

GARAGE LEIJENAAR
BATHMENKoekendijk 8 | 7437 CK Bathmen | 0570 541224

Renault Scénic III 2.0 CVT AUT. Dynamique 
+ PDC + 17 inch
Bouwjaar: 2009 | 123.300 km | €6.950

Renault Mégane
IV Estate TCe 130 GT-Line + Camera, NL auto
Bouwjaar: 2017 | 45.755 km | €17.950

Renault Twingo1.2 16V Collection + Airco 
+ Trekhaak + Cruise control
Bouwjaar: 2013 | 107.544 km | €4.750

Renault Clio
IV Estate TCE 90 Limited
Bouwjaar: 2018 | 30.973 km | € 11.950

Renault Clio
Estate 1.2 TCE 20th Anniversary + Trekhaak
Bouwjaar: 2010 | 117.305 km | €5.750

Nissan QASHQAI 2.0 AUT. Connect Edition + 
Trekhaak + Navi + Camera + Panor. dak
Bouwjaar: 2010 | 137.417 km | €10.950



DÉ AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

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

Vorige week schreven we dat het winterse weer voor (kleine) geluksmomentjes zorgde en dat was afgelopen weekend eigenlijk niet anders, behalve de tempera-
tuur. Gelukkig gebeurde er, naast de komst van het lenteweer, nog meer moois in de gemeente. Daar hebben we op deze pagina en op KijkindeKernen.nl natuurlijk 

weer aandacht voor. Ontdek het online dorpsplein ook zelf en blijf hier allerlei berichten, oproepen en activiteiten delen.

DORPSKRANT TERWOLDSE POST ZORGT VOOR VERBINDING 
Door Rudi Hofman

Tiara Dijkhof overhandigt een exemplaar van Terwoldse Post aan Terwoldenaar Evert Kluin. 

Terwoldenaren hebben eindelijk weer iets om echt naar uit te kijken. Bij alle 850 huishoudens lag onlangs 
de eerste Terwoldse Post in de brievenbus. Bedoeling is dat deze dorpskrant maandelijks verschijnt en de 
inwoners van het dorp opbeurt, verbindt en informeert.  

KIJK OP KIJKINDEKERNEN
Een kleine greep uit hetgeen er allemaal op het onli-
ne 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 plat-
form om nieuws, activiteiten en hulpvragen te delen.

DE HAL VAN KLEIN TWELLO
Bij Mens en Welzijn zijn er nog enkele verlichtingssetjes te verkrijgen. Je vindt ze in de centrale hal van 
Klein Twello (Maarten Tromplaan 2 in Twello). Daar kun je ook een beweegposter en meer informatie 
meepakken. Er staat tevens een ruilboekenkast met een grote verscheidenheid aan lectuur. Je moet 
het soms maar net even weten te vinden….

AVONTUUR VOOR JONGE MANTELZORGERS
Aanstaande vrijdag wordt er een avontuurlijke activiteit georganiseerd voor jonge mantelzorgers. Een 
actieve middag in het bos, opzoek naar de schatten van de natuur en een ‘Disq Golf-activiteit’. Ben je 
een jonge mantelzorger in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar? En heb je zin in een avontuur? Meld je dan 
gratis aan bij: Annet Reimert via a.reimert@mensenwelzijn.nl of 06-49 01 99 68.

HET VERLEDEN VAN DE STEENENKAMER
Op de foto hiernaast zie je hoe de planten verdeeld 
werden in 1926. De kwekers uit de Steenenkamer 
kregen deze toen aangeboden door kwekers uit het 
Westland na de watersnoodramp. De Steenenkamer 
stond bekend om zijn kwekers. Op vakgebied zeker 
intelligente mensen die heel goed begrepen dat 

GRATIS TRAINING OMTRENT GEDRAGSPROBLEMEN BINNEN DE SPORT
Sommige doelgroepen vragen nét wat meer aandacht. Tegelijk dagen we je uit de kansen te ontdekken om 
alle mensen op jouw vereniging te laten sporten en zich thuis te laten voelen. We werken naar uitkomsten 
waar jouw sportvereniging enthousiast van wordt.
In deze online training stap je af van de geijkte (denk)paden middels creatief denken. Het is een sessie met 
snelheid, interactie en een lach. Samen met andere verenigingen kom je vanuit onverwachte hoek tot unieke 
en praktische ideeën voor je vereniging om bijzondere doelgroepen sporters te binden en te behouden. Meer 
informatie vind je op KijkindeKernen.nl en VoorstActief.nl.

Initiatiefneemster is dorpscontactpersoon Tiara 
Dijkhof. Zij vormt met Connie van Mourik en Janet 
Hietbrink het kernteam van Terwoldse Post. De 
drie krijgen ondersteuning van een aantal andere 
vrijwilligers. “De krant is vooral bedoeld om de ver-
binding te maken en heel laagdrempelig te zijn. De 
ondertitel is niet voor niets ‘ons dorp, jouw dorp’.”
Door met vaste rubrieken voor alle doelgroepen 
te werken, is Terwoldse Post voor een breed pu-
bliek interessant. Zo kunnen jongeren in ‘Trots!’ 
vertellen wat hun kijk op en band met Terwolde is, 
terwijl met name ouderen zich gretig op ‘Vrogger’ 
zullen storten. Voor jonge kinderen en hun ouders 
en opa’s en oma’s is er ‘Kids!’ en de mens achter de 
ondernemer staat centraal in ‘Onderneem ‘t’. 

NAOBERSCHAP
Andere rubrieken in de dorpskrant zijn onder meer 
‘Nieuws’, ‘Uit de natuur’, en ‘Home Sweet Home’. De 
rubriek ‘Ons Helpt Ons’ is er vooral op gericht om 
het naoberschap te benadrukken en te versterken. 
Iedereen kan hierin een gunst of een dienst vragen 
of die aanbieden. Alles gebeurt met gesloten beur-
zen.
De eerste uitgave van Terwoldse Post is in het dorp 
goed gevallen. Tiara: “We hebben ook van nieuw-
komers heel veel positieve reacties gehad. Mensen 
zeggen blij te zijn dat ze zo meer leren over hun 
dorp en ook andere mensen leren kennen. De krant 
is ook bedoeld als een hart onder de riem. Iedereen 
heeft behoefte aan meer perspectieven en dat er 
weer wat gebeurt.”
De nieuwe dorpskrant is mede mogelijk gemaakt 
dankzij bijdragen van de gemeente Voorst en de 
door Tiara opgerichte Stichting 360graden Mens, 
die als missie heeft mensen via sociaal maatschap-
pelijke projecten op weg te helpen.

VOOR IEDEREEN
Tiara Dijkhof woont sinds twee jaar in Terwolde. 
Vorig jaar is zij per 1 maart als dorpscontactper-
soon begonnen. “Ik viel met mijn neus midden in de 
coronaboter. Mijn bedoeling was en is nog steeds 

op vaste plekken in het dorp regelmatig te gaan 
zitten, een kop koffie te drinken en te zorgen dat 
mensen laagdrempelig kunnen aanschuiven. Zodat 
ik goed kan horen wat er leeft en waaraan men-
sen behoefte hebben. Ik wil ervoor iedereen zijn.” 
Voorlopig spreekt zij alleen één dagdeel per week 
dorpsgenoten in de d’Olde Melkfabriek.
Terug naar de dorpskrant. Die is en blijft gratis. Tia-
ra hoopt wel dat lezers en ondernemers zó enthou-
siast worden dat zij op een gegeven moment bereid 
zijn donaties te doen. Op die manier kan Terwoldse 
Post ook op de langere termijn gevrijwaard blijven 
van advertenties. Dat komt volgens Tiara de onaf-
hankelijkheid ten goede.
De eerste drie maanden wordt de krant huis-aan-
huis bezorgd, maar ook daarna zal zeker dit jaar 
voor iedereen de Terwoldse Post te lezen blijven. 
Dat kan via een gratis abonnement of door een 
exemplaar op te halen bij diverse punten in het 
dorp. 
Bij Coöp De Lelie ligt de krant al, op termijn zullen 
onder meer het dorpshuis en de molen dit voor-
beeld volgen. Wie een abonnement wil, kan een 
mailtje sturen naar dorpscontactpersoonterwol-
de@gmail.com. Dan krijg je maandelijks een nieuw 
exemplaar in de brievenbus. 

EVALUATIE
Na verschijning van de derde editie in april volgt 
een evaluatie. Het kernteam van Terwoldse Post 
gaat dan bekijken of er op basis van lezerswensen 
bijvoorbeeld nog een specifieke rubriek of agenda 
aan de dorpskrant moet worden toegevoegd. Tiara 
roept inwoners van Terwolde op zelf ook geschikte 
berichten en verhalen aan te leveren via bovenge-
noemd mailadres.
De dorpscontactpersoon zegt dat er bewust voor 
een papieren uitgave is gekozen; al is de krant ook 
als pdf-bestand te downloaden. “Met name de groep 
ouderen vindt het prettig iets fysieks in handen te 
hebben. Zelf denk ik aan het beeld van de hardwer-
kende boer die in de middagpauze een broodje eet 
en denkt: ‘ik pak de Terwoldse Post er even bij’.”

kweken niet alleen technische vaardigheden (om-
gaan met gereedschap e.d.) behelst, maar 24 uur 
per dag omgaan en vooral luisteren naar de natuur. 
Het vak van groentekweker was een hard vak. Men 
moest fysiek goed in orde zijn en over een dosis ge-
zond verstand beschikken. Er bestonden nog geen 
computers, men had geen televisie en bovendien 
heeft de natuur geen vakantie of vrije dagen. On-
danks alles, kweken konden ze, die Steenenkamer-
sen!
Een eerste vereiste om excellente producten te 
kweken was een goede basis namelijk goede teelt-
grond. Rivierklei en zavelgrond, beter kan het niet! 
Zelfs de smaak is goed. De kwekers van de Steen-
enkamer die hun producten aanboden op de inmid-
dels opgerichte Coöperatieve Veilingvereniging 
Deventer en Omstreken (locatie Pikeursbaan te De-
venter) kregen altijd de …….. 
Geinterresseerd geraakt? Op KijkindeKernen.nl lees 
je meer over de geschiedenis van de Steenenkamer.

DEEL EEN LEKKER RECEPT: SCHORSENEREN OVENSCHOTEL (2 PERS.)

Zet een kom met water en een lepel azijn klaar. 
Maak schorseneren (600 gram) schoon. Vaak moet 
je er zand afboenen. Snijd de onder- en bovenkant 
eraf, schil ze met een dunschiller, snijd ze in stukken 
en leg ze direct in het water met azijn tegen het ver-
kleuren. Kook de schorseneren 15 minuten in water.
Warm de oven voor op 180 °C. Maak twee bosuitjes 
of een stukje prei schoon en snijd het in ringen. Doe 
de aardappelschijfjes (400-500 gram) in een oven-
vaste schaal en verdeel er de gekookte schorsene-
ren en bosui over. Hak 25 gram walnoten grof en 
strooi ze over de schorseneren.
Klop 2 eieren los en klop ze door 100 gram half-
volle yoghurt. Voeg wat tijm en peper toe. Verdeel 
dit over de schorseneren en strooi er geraspte kaas 
over. Laat het gerecht in de hete oven in ca. 30 mi-
nuten heet worden.

Vergeet deze heerlijke ovenschotel niet te delen 
met iemand uit je omgeving die wel een gezonde 
warme maaltijd kan gebruiken!



IN DE WINKEL NOG MEER 
BROOD AANBIEDINGEN!

DIKKERS DUBBEL 
DONKER van 2.50 nu voor

BROOD AANBIEDINGEN
uit eigen BAKKERIJ!

115011Per stuk

een bus jumbo slagroom een bus jumbo slagroom 

Gratis!Gratis!

BIJ AANKOOP VAN 
EEN APPELSLOF

NiEuW!





www.dierenkliniekijsselvallei.nl
      DierenkliniekIJsselvallei

Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag 08:00-17:30 uur

Donderdagavond spreekuur tot 20:00 uur

Behandelingen op afspraak

Wilt u graag een gratis 
kennismakingsgesprek? 
Bel dan gerust. 055-3669286

Kopermolenweg 11 
7382 BP Klarenbeek

Dierenkliniek de IJsselvallei
Michel Schoolmeesters

Kundige zorg voor groot en kleinIEDERE VRIJDAGMORGEN OP 
STANDPLEK KLARENBEEK

‘AAN DE BOSWEG’

marktslagervanbussel.nl I Oene I 0578-628700 I info@marktslagervanbussel.nl

VLEESWAREN PAKKET
100 GRAM BACON
100 GRAM BRETONSE KIPFILET 
100 GRAM ACHTERHAM

Samen 300 gram voor   €2,95

KNAKWORST, DE ECHTE! 

8 stuks voor   ...........€3,95

2 GROTE LOEMPIA’S + NASI OF BAMI
SAMEN   ............................................€5,95

SCHOUDER KARBONADE    

AANBIEDINGEN
zijn geldig op 
vrijdag 26-02

500 gram  ................€3,95

 
 

Klarenbeekseweg 99/102
7381 BE Klarenbeek
Tel. 055 - 301 12 66
klarenbeek@wolterstweewielers.nl

De Brink 74
7206 KC Zutphen

Tel. 0575 - 52 66 28
zutphen@wolterstweewielers.nl

www.wolterstweewielers.nl

PROEFRIT
AAN HUIS?
BIKE TOTAAL WOLTERS

KOMT BIJ JE LANGS! 

New
 Ho

lland 

09E
SR09E
SR
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OUVERTURES VAN EEN VER 
VERLEDEN

TWELLO.-  Het idee om dit verhaal ge-
baseerd op waargebeurde feiten in een 
romanvorm uit te geven, kwam vooral 
door meerdere mensen om mij heen. 
Zij die meelazen, teksten redigeerden 
of tijdens vertellingen erover hoorden. 
“Het draagt een boodschap uit naar an-
deren”, hoorde ik dan. 

Schrijfster Christine Urbach komt uit 
een gezin met een Nederlandse moeder 
en Nederlands-Indische vader. Een ge-
zin met tegenstrijdige culturen van stil-
zwijgende vriendelijkheid en Hollandse 
directheid. Tijdens haar zoektocht naar 
haar plek in de wereld, kruist ze het 
pad van haar vader. Een emotionele en 
lange tocht van zijn leven in Nederlands-
Indië en de Republiek Indonesië tot in 
Nederland volgt. Een reis die bijna 7 jaar 
duurt. Uiteindelijk komt ze heel dichtbij 
en krijgt ze antwoord op die ene vraag: 
wie je bent om wie je bent.

Meer dan Nederlands-Indië
In het verhaal schrijf ik niet alleen over 
Nederlands-Indië. Ik heb het juist over 
hoe de hoofdpersoon als jongetje op-

groeit, wat hij meemaakt, mede door de 
komst van de tweede wereldoorlog, en 
wat de aspecten waren die hem hebben 
gevormd tot wie en hoe hij was. Het is 
een heel compleet familieverhaal. Het 
gaat echt om die persoon waar je dicht-
bij mag komen. En door de wisseling tus-
sen vader en dochter krijg je ook span-
nende interacties in het verhaal die laten 
zien hoe alle gebeurtenissen ook nog 
jaren later doorwerken en effect heb-
ben op wie we kunnen zijn. Een verhaal 
waar verschillende thema’s aangeraakt 
worden.

Hoezo ‘Ouverture uit een ver 
verleden’?
De titel is gebaseerd op een muziekboek 
dat een grote rol speelde in het leven 
van mijn vader. Van zijn pianoleraar in 
Surabaya kreeg hij dit boek bij vertrek 
naar Nederland. De liefde voor de pia-
nomuziek is altijd gebleven. Het gaf hem 
ontspanning en de kans om uit de wer-
kelijkheid te ontsnappen. 

Het boek ‘Ouvertures’ staat dan ook voor 
vrijheid. Voor die momenten dat hij even 
vergeten kon. Inmiddels is het muziek-
boek gerestaureerd en het is doorge-
geven aan zijn kleinzoon. Ook hij speelt 
met zijn liefde voor pianomuziek stukken 
uit dit boek. 
Muzikale vertellingen

Niet alleen door deze autobiografische 
roman kunnen lezers gaan herkennen 
dat het leven en vaak je familiegeschie-
denis je vormt. Ook door muzikale vertel-
lingen laten we de personages tot leven 
komen en nemen we mensen mee in het 
leven van toen en nu. Door coronamaat-
regelen moeten we hier even mee wach-
ten. Maar als het weer mogelijk is, dan 
pakken we ook dit weer op.

Het boek komt 24 februari uit en is ver-
krijgbaar bij Boekhandel Oonk.

WONEN OP ZONNEBURG EN DE NIEUWENHOF VOELT 
DANKZIJ ZEER PERSOONLIJKE ZORG ALS THUISWONEN
STICHTING ZORG THUIS BEHAALT 
KWALITEITSKEURMERK

Door Rudi Hofman

VOORST/EMPE - Dat de bewoners van 
de woonzorglocaties De Nieuwenhof in 
Voorst en Zonneburg in Empe in goede 
(zorg)handen verkeren, wisten zij zelf 
al wel. Met het behalen van het gouden 
PREZO-keurmerk door Stichting Zorg 
Thuis staat dit nu ook zwart-op-wit. “We 
hebben hier onlangs ondanks corona met 
ons allen een lekker gebakje op gegeten”, 
zegt het trotse locatiehoofd Anita van 
Mulligen. Het PREZO-keurmerk is het be-
wijs dat de bewoners/cliënten tevreden 
zijn, dat de zorgorganisatie haar presta-
ties vóór deze cliënten structureel verbe-
tert en verantwoorde zorg biedt, voldoet 
aan de eisen die de branche stelt en ook 
aan de relevante wet- en regelgeving.

Tevredenheidsgesprekken
De in Voorst wonende Anita vertelt dat 
er heel wat komt kijken bij het keurmerk-
traject. Niet alleen zijn de organisatie en 
alle zorgprotocollen uitvoerig doorgelicht, 
ook werden er talrijke tevredenheidsge-

sprekken gevoerd met bewoners, fami-
lieleden en personeelsleden. Als locatie-
hoofd geeft Anita leiding aan een team 
van ruim vijftig medewerkers, die ver-
spreid over de twee genoemde locaties 
van ‘Zorgresidentie Zonneburg’ werken. 
Naast verpleegkundigen, verzorgenden 
IG (individuele gezondheidszorg en hel-
pende plus gaat het onder anderen om 
personeel in de keuken en de huishou-
ding. De Nieuwenhof, tegenover Bakkerij 
Bril, telt twintig huurappartementen en 
hier wonen op dit moment 23 bewoners. 
Zonneburg in de ‘Emperbocht’ is met tien 
appartementen en de huidige negen 
bewoners kleinschaliger. Stichting Zorg 
Thuis onderscheidt zich van veel andere 
zorgaanbieders met zeer persoonlijke 
zorg - dat is ook de visie. Anita: “Ons uit-
gangspunt is wonen zoals thuis. Als een 
bewoner iets vraagt, is ons antwoord 
nooit direct nee. We zoeken altijd naar 
een manier die het wel mogelijk maakt 
aan een wens te voldoen.”

Broodje kroket
Dat dit geen grootspraak is, blijkt uit twee 
voorbeelden die het locatiehoofd noemt: 
“Als een bewoner een keer ’s nachts om 
drie uur de nachtploeg alarmeert en zegt 
dat hij zin heeft in een broodje kroket dan 
regelen we dat. En als iemand een keer 
lekker tot elf uur wil uitslapen en daarna 
geholpen wil worden bij het douchen, is 
dat ook prima.”
Deze werkwijze vraagt van het personeel 
heel veel flexibiliteit en de bereidheid 
echt een band met de bewoner/cliënt 
op te bouwen. Dit maakt dat in de zoek-
tocht naar nieuwe medewerkers zelden 
de keus valt op zzp’ers en gedetacheerde 
krachten. Voor hen is het lastiger aan de 
vereiste flexibiliteit te voldoen en aan een 
hechte band te werken.

Vacatures
Stichting Zorg Thuis is voor de woon-
zorglocaties in Voorst en Empe momen-
teel op zoek één verpleegkundige en 
één verzorgende IG. Volgens Anita is het 
onder meer door de grote arbeidskrapte 
zeer lastig aan goed gekwalificeerd perso-
neel te komen. Bovendien moeten kandi-
daten bereid zijn de visie van de stichting 
te omarmen. Dat is niet voor iedereen 
weggelegd.

Belangstellenden voor genoemde func-
ties, maar ook gemotiveerde zij-instro-
mers en mensen die een leerwerktraject 
willen beginnen in de zorg kunnen zich 
melden bij locatiehoofd Anita van Mulli-
gen. Zij is bereikbaar op tel. 06-12210731. 
Een mail sturen naar a.vanmulligen@zon-
neburg.nl kan ook.

 
 

 

info@scrap-co.nl
www.scrap-co.nl

Scrap En Co
Scrap En Co Inspirati on

scrap_en_co

Creati ef met papier, foto’s, album, 
kaarten, stempelen en mixed media

Scrap & Co
Hoofdweg 76
7382 BK Klarenbeek
055 30 12 090
06 37 327 835
Geopend: woensdag t/m zaterdag 10.00 - 16.00 uur

Kijk voor meer informati e op
www.webwinkel.scrap-co.nl

Zolang de Lockdown geldt, neem 
eerst contact op voor u ons bezoekt

mailto:a.vanmulligen@zonneburg.nl
mailto:a.vanmulligen@zonneburg.nl
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Maurits Bosgoed is dierenarts en vertelt wekelijks over zijn avonturen.

DIERENARTS ALS KONIJNENKENNER

Dieren kunnen soms vage klachten 
hebben. ‘Het lijkt of mijn dier pijn heeft 
of mijn huisdier is niet zichzelf,’ zijn 
veelgehoorde opmerkingen. Soms is 
het lastig om de onderste steen boven 
te krijgen en soms is de conclusie dat 
alles goed is.  Vaak kan telefonisch al 
een groot deel achterhaald worden. Of 
in ieder geval ingeschat worden of het 
meerwaarde heeft om met het dier 
langs te komen. 

Uiteraard is iedereen altijd welkom, 
maar het is voor beide partijen fijn 
als het ook echt zin heeft.   Mensen 
die in paniek bellen dat hun hond 
net een misstap heeft gemaakt en nu 
zijn pootje omhoog houdt, adviseer ik 
meestal even rustig een uurtje af te 

wachten. Vooral als mensen vragen om 
advies. Meteen naar de praktijk komen 
zonder telefonisch advies te vragen is 
niet verstandig. Ik tref de eigenaar vaak 
een half uur later op de praktijk, met een 
blije hond op vier pootjes, die me vrolijk 
tegemoet rent. Superfijn voor het hondje, 
wat onnodig voor de eigenaar en de die-
renarts.   

Een telefoontje die bij mij binnenkwam 
terwijl ik net een paard met koliek aan 
het behandelen was, deed me denken 
aan een niet voldoende rustig afgeno-
men anamnese van beide kanten. Met de 
telefoon in mijn nek terwijl ik een slang 
via de neus in de maag aan het brengen 
was, was de houding die ik had terwijl ik 
een ongeruste eigenaar aan de lijn had. Ik 

verstond haar door haar emoties niet 
heel goed, maar ving op dat zij dacht 
dat haar konijn het niet ging redden 
als ik niet snel in zou grijpen. Terwijl 
het paard begon te steigeren en mijn 
telefoon langzaam uit mijn nek begon 
te glijden, hoorde ik dat ze nog iets van 
‘hik’ zei, dat ze nu waarnam. Ik rondde 
het gesprek snel af en zei dat ik snel 
naar de praktijk zou komen.  Terwijl ik 
de behandeling van het paard afrond-
de  bedacht ik me dat ik waarschijnlijk 
toch te laat op de praktijk zou zijn. Met 
die hik zou ze namelijk vast de laat-
ste ademstoten bedoelen, die haar 
doodzieke konijn nog net kon uitvoe-
ren.  Het paard, die overigens daarna 
snel opknapte, liet ik achter en de ei-
genaren wenste me nog succes met 
de behandeling van het waarschijnlijk 
doodgaande konijntje.  

Ik trof mevrouw, die nog steeds wat 
rode ogen had van de schrik, met haar 
konijn in haar armen in mijn spreek-
kamer. Het konijn keek me met een 
frisse blik aan en zag er fantastisch 
uit.   ‘Wat is er precies aan de hand?’ 
vroeg ik, terwijl ik het konijn overnam.  
‘Sinds een uur is hij aan het schokken 
en ik heb op internet gelezen dat ze 
dan aan het doodgaan zijn.’ 

Dat dit konijn alles van plan was be-
halve doodgaan, leek me een dood-
doener om er meteen in te gooien en 
ik onderzocht dit diertje van een jaar 
rustig, terwijl ik nog wat vragen stel-
de.   Mijn diagnose was helder en op 
een bepaalde manier misschien wat 
schokkend; ‘Floris heeft de hik.’ 

Net als bij eigenlijk alle zoogdieren is 
dit het soort van spastisch bewegen 
van het middenrif. Een vrij complex 
fenomeen met allerlei theorieën. Ook 
met hoe het sneller over zou kunnen 
gaan. De adem in laten houden of een 
keer goed laten schrikken waren tips 
waarvan ik in mijn hoofd de humor 
wel van in zag. Of misschien dat het 
veroorzaakt was door een goede grap 
van zijn hokgenoot. Maar het leek me 
niet handig mijn flauwe gedachten ook 
uit te spreken bij deze mevrouw. Dus 
ik liet het erbij haar gerust te stellen 
met een heldere en vooral gunstige 
prognose; ‘Over een paar uur is het 
zelf weer over.   Een goed weekend 
verder.’

WANDELEN EN FIETSEN 
MET KRIEBELZ
TERWOLDE.- Lekker er op uit, liefst dicht 
bij huis. Iedereen heeft er behoefte aan. 
Jullie de kilometers, Brasserie Kriebelz de 
verzorging! 

Wat zijn de opties? 
Wandelen over een van de drie klom-
penpaden in en om Terwolde, Wolder-
markerpad 7 km., Tuylermarkerpad 11 
km. of Niebroekerpad van 14 kilometer. 
Daarnaast zijn er ook 5 wandelroutes 
uitgezet over altijd goed begaanbare 
wegen.

Liever fietsen? Brasserie Kriebelz heeft 
3 fantastische tochten. Trappen door 
de gemeente Voorst met 40 kilometer, 
een prachtige route langs de IJssel van 
44 kilometer of een cultuurhistorische 
fietstocht van 32 kilometer in het buiten-
gebied van Terwolde en Nijbroek.  

Brasserie Kriebelz zorgt voor 
wat lekkers! 
Je wordt welkom geheten met koffie of 
thee met appelgebak. Voor onderweg 
krijg je een petflesje appelsap mee, 
gemaakt door Fruitkwekerij Klomp uit 
Twello. 
Eenmaal terug ga je genieten van een 
warm pannetje soep met stokbrood en 
een huisgemaakte kaascracker. 

En dan naar huis; eten! 
Na alle inspanningen lekker thuis re-
laxen en jezelf het eten voorschotelen. 

Een take away 

2-gangen diner om thuis op te warmen. 

Keuze uit 4 hoofdgerechten:
 Op lage temperatuur gegaard stoof-

potje van Iers rund met Stroganoff 
saus

 Kip piri piri
 Procureur met een saus van honing 

en mosterd
 De bovenstaande gerechten worden 

geserveerd met een aardappel- en 
groentegerecht, stoofpeertjes en sa-
lade. 

 Vegetarische pasta
Keuze uit 2 nagerechten:
 Huisgemaakte yoghurttaart met  

bosvruchten, slagroom en Belgische 
chocolade

 Blondie met karamelsaus, 
 slagroom en Belgische chocolade

Voor de prijs hoef je het niet te laten! Het 
gehele arrangement kost slechts € 27,50 
per persoon! 

De huisregels:
Je kan starten vanaf 11.00 uur. 
Het team van Brasserie Kriebelz ont-
vangt je aan de voordeur, geeft je de in-
structies, de routes en de koffie met ge-
bak. Je auto kun je kwijt op onze ruimte 
parkeerplaats.

Van donderdag tot en met zondag. 
Uitsluitend op reservering.
Voor info:  www.brasserie-kriebelz.nl     
0571-292022

HOARDING 
Mijn werk als gezinscoach laat me in 
contact komen met de meest kleur-

rijke mensen in de gemeenten Zut-
phen en Voorst. Het werk brengt me bij 

doorsnee gezinnen met bijvoorbeeld kind 
problematiek, mensen met een verstandelijke 

beperking en een opvoedkundig vraagstuk dan wel bij een snuivende 
snuiter van adel met een IQ van 146. Bij al deze gezinnen met elk hun 
eigen gebruiken, wensen en vraagstukken probeer je aan te sluiten 
en te streven naar een situatie die goed genoeg is voor de kinderen. 
Naast het werken met gezinnen steken we ook aandacht en tijd in het 
uitbreiden van onze kennis. En hebben we onder andere een exper-
tise plan opgesteld waarbij ik het thema hoarding bij onze collega’s 
onder de aandacht mag brengen. Hoarding is volgens Wikipedia een 
psychiatrische aandoening waarbij sprake is van aanhoudende moei-
lijkheden bij het weggooien van bezittingen. Zo ging de kapitein van 
de Titanic met zijn schip ten onder, kan Dagobert Duck zijn geluks-
dubbeltje niet uit het oog verliezen en kom ik niet van mijn overtol-
lige kilo’s af. Een ander woord voor hoarding is dan ook wel verza-
melwoede. Zo verzamelt Mark Rutte zetels en wetten, hugo de Jonge 
kritiek en Kees van der Staaij zieltjes.  Als kind verzamelde ik flippo’s, 
Panini-voetbalplaatjes en knikkers. Nu word ik een flippo genoemd 
als ik Panini-voetbalplaatjes zou verzamelen aangezien alles om de 
knikkers gaat oftewel pegels, doekoe en flappen. Voor dit thema ben 
ik afgelopen week met mijn collega naar Lelystad gereden. Hier heb 
ik de ervaringsdeskundige Theo Euverman mogen interviewen, voor 
de door ons in het leven geroepen podcast, de “Heb je het al geho-
ard cast”. Waar ik normaliter een duim voor de camera houd tijdens 
het filmen en vaak een video maak terwijl ik wil fotograferen met 
mijn smartphone ging dit me redelijk af. Theo gaf ons als professio-
nals tips mee als, neem de tijd om wat gezamenlijk weg te gooien, 
wees streng op regels omtrent de brandveiligheid en hygiëne en laat 
foto’s maken van bijvoorbeeld een deur met stickers zodat de foto 
bewaard blijft en de deur weg kan. Dit bracht mij meteen op het idee 
om mijn vriendin aankomende week naakt op de foto te krijgen zodat 
ik haar de deur uit kan doen. Aangezien ik ook ziekelijk veel van haar 
houd en dit wellicht ook op een psychische stukje ongemak is geba-
seerd. Maar na heel wat leerzame levensverhalen en adviezen ben ik 
op de terug weg naar Teuge langs de pomp gereden, met als doel om 
mijn vetverzamelwoede te stillen met een broodje bal. Alleen ben ik 
wat dat betreft een slechte hoarder aangezien al mijn mondkapjes 
nog in mijn winterjas zaten. En ik in mijn zomerjas enkel naar nostal-
gische muntjes van SJW Peco en Dieka kon graaien. Dus lieve Mark, ik 
heb de tijd genomen met uw verzameling aan wetten en regelgeving 
omtrent het coronabeleid. Maar Nederland staat in brand dus neem 
er afscheid van en bewaar de foto’s, anders heeft de SGP mijn zieltje 
straks ook gewonnen. 

Danny Roelofs

TWEE WEKELIJKSE COLUMN

VAN DANNY ROELOFS

REUMANEDERLAND ZOEKT THUISCOLLECTANTEN 

ReumaNederland kiest dit jaar door 
corona voor een Thuiscollecte waarbij 
iedereen gewoon kan collecteren vanaf 
de bank. Normaal gesproken zouden 
van 22 tot en met 27 maart ruim 40.000 

collectanten langs de deuren gaan, maar 
nu is die week uw hulp nodig als thuis-
collectant!

Door te helpen collecteren strijdt u mee 

tegen de rem van reuma op de levens 
van meer dan 2 miljoen Nederlanders.

Over de Thuiscollecte
Met de Thuiscollecte kunt u met uw mo-
biele telefoon gemakkelijk collecteren in 
eigen kring. Bijvoorbeeld onder vrien-
den, familie, de buurtapp of collega’s. 
Het is een leuke, nieuwe manier, waarbij 
u precies kunt zien hoeveel u straks hebt 
opgehaald. Met de opbrengst maakt 
ReumaNederland levensveranderend 
onderzoek en baanbrekende oplossin-
gen voor mensen met reuma mogelijk.
 
Meer informatie lezen en aanmelden 
kan via www.thuiscollecte.nl 
 
Noot voor redactie, niet voor publicatie
Voor meer achtergrondinformatie 
over de Thuiscollecte of hoge resolutie 
beeld(en) van onderstaande foto’s kunt 
u terecht bij Lavina Jamanica, Coördina-
tor Pers & Publiciteit van ReumaNeder-
land, tel: 06-4600 1009,  
E-mail l.jamanica@reumanederland.nl 
 

WEKELIJKS HUIS AAN HUIS DAGELIJKS ONLINE

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

http://www.thuiscollecte.nl
mailto:l.jamanica@reumanederland.nl
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JACOB MULENGA

Jumbo Eddie Dijkman
Constantijn Huygensstraat 2 
7412 MH Deventer

Jumbo Binnendijk
Michiel de Ruyterstraat 101
7391 CT Twello

Jumbo Brinkman Gorssel
Nijverheidsstraat 22
7213 DB Gorssel

Jumbo Johan Mensink
Larenseweg 18
7437 BM Bathmen

Jumbo Hans Kok Colmschate
Flora 2
7422 LL Colmschate

Jumbo De Boreel
Boreelplein 4
7411 EH Deventer

Spaar mee bij 
onderstaande

Jumbo 
supermarkten:
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UITTENUE GO AHEAD EAGLES 2021/2022: 
MODERNE TWIST OF JAREN ’70 TROUW?
 

DEVENTER.- Op 1 juli 2021 - aan de vooravond van het seizoen 2021/2022 - is 
het exact vijftig jaar geleden dat de clubgeschiedenis van Go Ahead Eagles 
een belangrijke wending nam. Proftak en amateurtak gingen onafhanke-
lijk van elkaar verder. Go Ahead Eagles staat hier op een speciale manier 
bij stil door de supporters te laten bepalen in welk uittenue er aankomend 
seizoen wordt gespeeld.
 
Om de verse scheiding met de amateur-
tak luister bij te zetten, werd in 1971 op 
voorspraak van toenmalig hoofdtrainer 
Barry Hughes ‘Eagles’ toegevoegd aan de 
clubnaam van de profs. En zijn fascinatie 
voor het paarse tenue van Anderlecht 
leidde tot een ingrijpende clubkleurwijzi-
ging: van rood-geel naar paars.
 

De toevoeging Eagles bleek een blijvertje. 
Nog steeds schalt het ‘We Are Eagles’ vol 
trots door De Adelaarshorst, de stadion-
naam die eveneens begin jaren ‘70 gestal-
te kreeg. Ook het paars blijft tot op de dag 
van vandaag ingebed in de clubcultuur, 
ook al werd de clubkleurwissel eind jaren 
‘70 ongedaan gemaakt. Paars bleef altijd 

clubkleur nummer drie.
 
Het 50-jarig ‘jubileum’ van deze ingrijpen-
de gebeurtenis is er niet één om groots te 
vieren. De abrupte scheiding van de ama-
teurtak zorgde voor een gevoel van teleur-
stelling en onbegrip. Een gevoel dat bij 
sommigen nog decennia aanwezig bleef.
 
Gelukkig hebben DVV Go-Ahead en Go 
Ahead Eagles de afgelopen jaren weer 
volop toenadering tot elkaar gezocht én 
gevonden. Zo worden jubilea samen ge-
vierd en is De Rielerenk de thuisbasis van 
de OldStars en het Bijzondere Eredivisie-
team van Go Ahead Eagles. En in zowel 
het grote Clubboek als het Voetbalplaat-
jesalbum van Go Ahead Eagles komt DVV 
Go-Ahead ruimschoots aan bod.
 
Echt gevierd wordt het ‘jubileum’ dus niet, 
maar Go Ahead Eagles staat er wel graag 
bij stil. Samen met de supporters, die im-
mers vorm hebben gegeven aan de club-
geschiedenis, waar 1 juli 1971 een heel be-
langrijk moment in was. In samenwerking 
met Stanno heeft Go Ahead Eagles daar-
om drie schitterende shirts ontworpen, 
vanuit het thema: 50 jaar, clubkleur drie. 

Valt de keuze op de moderne twist of op 
het ontwerp uit de jaren ‘70? Die keuze is 
aan de supporters van Go Ahead Eagles, 
die online kunnen stemmen op hun favo-
riete tenue via ga-eagles.nl/vote!

BADEN POWELL SCOUTINGVOORST
VOORST.- Op 22 februari vieren 
Scouts wereldwijd de verjaardag van 
Robert Baden Powell (grondlegger 
van Scouting). De Hélène H. Wilkens-
groep installeert ieder jaar rondom 
deze datum alle nieuwe leden.  Bij 
deze spannende en belangrijke ge-
beurtenis horen natuurlijk ook de 
ouders aanwezig te zijn en daarom 
zijn afgelopen vrijdagavond en za-
terdag zes leidingteams, onder het 
motto “ScoutingVoorst komt naar 
je toe”  naar de leden toegegaan 
om zeven Welpen, vijf Scouts en vijf 
Explorers thuis te installeren. Deze 
leden doen daarbij een belofte die 
past bij hun leeftijd met daarin on-
der meer: “Ik zal iedereen helpen 
waar ik kan.” Een prachtige tekst! 
Met vlag, installatiekaarten en spel-
taktekens en telkens een andere 
omgeving leverde het mooie, ge-
varieerde plaatjes en positieve re-
acties op. Hartelijk dank aan alle 
ouders voor hun actieve rol! Het 
was een druk weekend voor de 
club want op zondag 21 februari 
hadden Renée en Danique (Team 
Bloedverwant)  voor Stam, Leiding 
en Bestuur een “Uit de sleur hike” 
georganiseerd. Een tocht van circa 9 
kilometer met puzzels en opdrach-
ten waar 31 hikers aan mee doen.  
Bij het schrijven van dit artikel was 
nog geen informatie bekend over 
winnaars, verliezers of verdwalers, 
maar we gaan uit van een positieve 
afloop. Dat kan niet anders met het 
prachtige weer! Voor meer infor-
matie over onze groep mail naar  
info@scoutingvoorst.nl 

 

“daarom hebben auto’s een bumper en potloden een gummetje: 
.................. mensen maken nu eenmaal fouten .................. ”

FOUTEN

SPORT- EN BEWEEGAKKOORD VOORST

Partner in de Spo(r)tlight

TWELLO.- De partners van het lokale sport- en beweegakkoord verdienen 
een plekje in de spotlight. Althans, dat vinden wij van de regiegroep. Daarom 
willen we wekelijks één partner uitlichten in deze krant. 

1. Naam: 
Heleen Eshuis

2. Betrokken bij het SB-akkoord vanwege: 
Ik ben betrokken bij het sport akkoord omdat ik avontuurlijke, groene 
buitenruimtes voor kinderen ontwerp waar je goed en op veelzijdige manieren 
kunt bewegen. Ik vind het belangrijk om kinderen buiten te activeren. Elke dag 
is het buiten anders. Er is veel meer ruimte dan in een klaslokaal, er is frisse 
lucht en veel te beleven. 

3. Hoe ga jij bijdragen aan een fitter Voorst? 
Ik draag bij door samen met de verschillende partners een mooi aanbod neer 
te zetten. Zo gaan we ‘natuur voor gezondheid’ implementeren en mensen 
uitnodigen meer naar buiten te gaan. Meer informatie volgt later dit jaar!

4. Voor welke actie uit het akkoord ga jij je inzetten? 
Ik vind met name elkaar versterken en samenwerken belangrijk, dus in de 
buurt, toegankelijk en het goede voorbeeld zijn. Met name een gezonde lifestyle 
is investeren in jezelf!

5. Voldoe jij aan de NNGB (Nederlandse Norm Gezond Bewegen)? 
Zeker! 30 minuten bewegen per dag is voor iedereen mogelijk, ik denk dat het 
heel belangrijk is om te kijken naar mogelijkheden in plaats van beperkingen. 
Dus ben je fysiek beperkt door een reden, kijk naar wat wel kan! Zo vind ik stoel 
yoga een prachtig voorbeeld van wat er wel kan. Daarbij kan een persoonlijke 
trainer je goed ondersteunen.

6. Jouw mooiste sportmoment? 
Ik heb er enkele! Ik vond mijn eerste 1/8 triatlon van Bathmen fantastisch. 
Mentaal word je dan zo uitgedaagd; het feit dat je na het wielrennen nog 
eens moet gaan hardlopen vond ik in mijn hoofd pittig. Je gedachten zijn heel 
bepalend. Uitzetten en doorgaan, en dan ervaren dat het lukt. Fantastisch. 
Op de fiets de Alpe d’Huez en Mont Ventoux waren ook echte hoogte punten.
Mijn andere sportmoment is een langere; namelijk 2 weken lopen op hoogte 
tussen 4.500 en 5.000 meter in de bergen was ook een prachtige challenge. De 
combinatie tussen inspanning en een andere cultuur zijn heel waardevol.

7. Wie was/is jouw sportieve idool? 
Toen ik 16 was Robby Naish (windsurfer) maar nu heb ik geen idolen. 
Voor mij zijn de trainers & vrijwilligers van VVV Voorst (en alle andere 
sportverenigingen) toppers! Grote complimenten voor iedereen die vrijwillig 
elke week er staat.

8. Keuze: Eerste, tweede of derde helft? 
Alle 3! De gehele wedstrijd met elkaar en daarna met elkaar door naar de 
gezonde kantine.

9. Keuze: individuele of teamsport? 
Combinatie van beiden!  Het met elkaar sporten en elkaar stimuleren is zo fijn 
om te starten en door te gaan met sporten, dat heb ik wel nodig en ik vind 
het heel gezellig. Individueel als ik voor iets aan het trainen ben (bv de Mont 
Ventoux) dan vind ik het ook fijn om te focussen en te gààn zonder afgeleid te 
worden.

10. Wat is jouw (sport)droom voor de gemeente Voorst? 
Spelende kinderen op het plein, op straat! De uitdaging om kinderen meer te 
laten bewegen is groot, het beeldscherm heeft zo’n grote aantrekkingskracht. Ik 
denk dat scholen en kinderopvang hier een grote rol in kunnen spelen. Zo heb ik 
in Nijverdal een daily mile ontworpen; elke dag gaan de kinderen een bepaalde 
route lopen. De resultaten zijn fantastisch als je kijkt hoe geconcentreerd 
kinderen daarna zijn. 

11:  Welke partner zou je de volgende keer in de spo(r)tlight willen zien en wat 
zou jij hem/haar willen vragen? 
Rabobank Apeldoorn - ik ben benieuwd naar hun visie op gezonde leefstyle en 
sport en hoe zij ondersteunen!

Ga naar www.voorstactief.nl/akkoord voor meer informatie 
over het sport-en beweegakkoord”
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Uw adres voor noten, zuidvruchten, 
natuurvoeding & supplementen
Hoofdweg 56 Ederveen | www.de-eekhoorn.com

vers gebrande cashewnotenvers gebrande cashewnoten

zure abrikozenzure abrikozen

Bio Ronde of lange Bio Ronde of lange 
zilvervliesrijst zilvervliesrijst 

Bio Volkoren macaroniBio Volkoren macaroni

sportmixsportmix

studentenhaverstudentenhaver

Inmker bloemenhoningInmker bloemenhoning6.996.99

10.0010.00

3.993.99
10.0010.00

7.997.99

3.993.99
1.001.00

500 gram voor500 gram voor

750 gram 750 gram 

1000 gram1000 gram

500 gram500 gram

500 gram500 gram

750 gram750 gram

900 gram  nu voor900 gram  nu voor

notenafdeling

zuidvruchtenafdeling

reformafdeling

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

(bloeddruk)(bloeddruk)

Sinaasappels
vol sap

Sperziebonen

3.50 2.00 5.00
5e kilo gratis

5 dozen 4 kiloper kilo

Super blauwe 
bessen

van Weenen Groenten en FruitGroenten en Fruit

499 395 199249099
KILO HEEL KILO

SPAANSE CLEMENGOLD
MANDARIJNEN

ZOETE PITLOZE 
ROSE DRUIVEN

ZOETE GALIA MELOENEN HOLLANDSE 
TROSTOMATEN

3 STUKS

PER STUK ‘VOL SAP EN ZONDER PIT’

20 STUKS
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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 bereik-
baar. 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 in-
formatie: 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 Diabe-
tesvereniging.

MEE VELUWE 
VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING 
Voor alle vragen over een beperking, chro-
nische ziekte of autisme spectrum stoor-
nis. Maatschappelijk Netwerk Voorst, 
i.v.m. corona geen inloopspreekuur, wel 
telefonisch bereikbaar van 08.30-12.30 
uur: 0571-74 51 11. Meer informatie: 
www.mnvoorst.nl en 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

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

HISTORISCHE VERENIGING VOORST

‘UIT HET ARCHIEF’

Uw woning 
verkopen? 
Wij komen graag bij u thuis om persoonlijk kennis
te maken, uw verhaal en wensen vinden wij name-
lijk belangrijk. Het gaat tenslotte om uw (t)huis.
Verkoop is daarom niet alleen een zakelijke, maar
vooral ook een emotionele aangelegenheid. Wij be-
seffen dat als geen ander. Gezamenlijk bepalen we
de verkoopstrategie en gaan we voor een maximaal
resultaat. U kunt erop vertrouwen dat we ons best
doen. Wist u dat onze klanten ons kantoor beoor-
delen met een 9! Hierop zijn wij vanzelfsprekend
erg trots. U bent zeker van deskundige begeleiding
tijdens het gehele verkooptraject. Wilt u ook uw
woning verkopen? Twijfel niet langer, bel of mail ons!

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 28 februari 
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 
09.30 uur en 14.30 uur ds. C. van Dieren.
Prot.gem. Klarenbeek, 
10.00 uur, geen dienst.
Herst.Herv.gem. Emst/Epe, 
09.30 uur ds. C. Buijs, 15.00 uur ds. N. 
Kleiberg, 18.15 uur kand. G. Bosker.
Prot.gem. Nijbroek, 
09.30 uur, ds. T. van Staalduine.
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 
10.00 uur, ds. J. Ek.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 
10.00 uur, ds. .
Prot.gem. Voorst, 
10.00 uur, geen dienst.
Prot.gem. Welsum, 
10.00 uur, dhr. G. Timmer.
Prot.gem. Wilp, 10.00 uur, pastor W. 
Steenbeek, online via kerkomroep
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 10.00 
uur, pastor Sebastian en diaken Das-
horst,  (reserveren max. 30 personen).
Hervormde Gemeente “Irene” Zut-
phen (Hoven), 10.00 uur, ds. B. Jonge-
neel, 17.00 uur ds. A. Voets. (Besloten 
dienst).

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 bezoekers 
gesloten. Bereikbaar via e-mail: info@okvvoorst.nl en soms telefonisch telefoon 0571 277090. Veel informatie vindt u 
ook op de website: www.okvvoorst.nl 

Op weg naar het feestterrein? Wie gaat waar naar toe?

Reactie week 07
Dit is een foto met Dijkhuisje aan  de IJseldijk 97-99 in 
beneden Welsum (1960) ook te zien zijn de palen van de 
bovengrondse elektriciteitsleiding. Er kwamen vele re-
acties binnen van o.a. Gerrit Bijsterbosch, Tonnie Visch, 
Menkveld en Slegter uit Welsem en Henk Ordelman uit 
Terwolde.

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


Koop lokaal!
en steun lokale ondernemers

De ondernemers in Bussloo, 
De Vecht, Klarenbeek, Nijbroek, 
Posterenk, Steenenkamer, 
Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, 
Wilp en Wilp-Achterhoek hebben 
onze steun hard nodig, dus wees 
loyaal en koop lokaal!

Ondanks dat hun tafels ongedekt zijn, blijven de horeca ondernemers voor jullie de heerlijkste gerechten koken. Ook tijdens de avondklok 

mogen zij gelukkig bezorgen. Dus of je nu je diner zelf afhaalt of laat bezorgen, jij bent verzekerd van een gemakkelijke maar bovenal 

gezellige en smaakvolle avond. De leukste koopjes en de perfecte outfit scoor je bij de lokale ondernemers in het dorp. Naast de bezorg-

service is het nu ook mogelijk om langs te gaan en je bestelling af te halen. Veel ondernemers hebben een eigen website of Facebook 

pagina. Bel of stuur je favoriete ondernemer een mailtje of een appje. Ze ontvangen je met open armen en helpen je graag verder.

 

Een overzicht van wie wat aanbiedt vind je op bezoekvoorst.nl/kooplokaal
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