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POSTERENK DENKT NA OVER HAAR TOEKOMST
POSTERENK.- Ruim 80 inwoners van
Posterenk namen afgelopen vrijdag
deel aan de digitale aftrap over de ontwikkelingen en het meerjaren Dorpsplan Posterenk ( DOPP) Tijdens deze
`bijeenkomst` werden enkele filmpjes
vertoond waarin bewoners zich openhartig uitspraken over onderwerpen
vanuit de dorpskern. Zo kon er van
gedachten worden gewisseld over hoe
Posterenk er over twintig jaar zal uitzien, waar men trots op is en wat nou
typisch kenmerkend voor Posterenk is.
Uit alle antwoorden klinkt een bijzondere tevredenheid en ook hebben mensen concrete ideeën voor de toekomst.
Het is vooral de Wilpermolen en de
daaromheen georganiseerde activiteiten die zeer tot de verbeelding spreken.
“Posterenk weet van een klein dorp iets
groots te maken”, aldus bewoner Ingrid Hulscher. Roy Dashorst noemt de
mogelijkheden van nieuwbouw als een
belangrijk punt , met ook aandacht voor
duurzaamheid. Anderen vroegen ook
om meer aandacht te schenken aan de
jeugdige inwoners.

TWELLO.- Traditiegetrouw
organiseert de Stichting
Dorpsverfraaiing Twello elk jaar op
de zaterdag voor Moederdag haar
voorjaarsmarkt. De laatste jaren
schuiven ook hobbyisten hierbij aan.
Helaas, net als vorig jaar, gooit ook
nu Corona weer roet in het eten.
Openlucht evenementen zijn nog
steeds niet toegestaan en ook dit jaar
kan deze markt helaas niet gehouden
worden.
Dorpsverfraaiing Twello neemt daarnaast ook haar verantwoordelijkheid
om geen extra mensen bewegingen
te stimuleren.
Hopelijk kan dit evenement volgend
jaar wel weer doorgang vinden.
De stichting bedankt haar donateurs
en sponsoren die het goede werk blijven steunen om Twello mooier, groener en kleurrijker te maken.

Meerjaren dorpsplan

Het was voor de werkgroep DOPP best
spannend, vooral ook omdat deze Kick
Off door middel van ZOOM werd ingevuld. Deelnemers werden tevoren thuis
verrast met iets lekkers voor bij de koffie. Al met al verliep de avond bijzonder
goed en dit was vooral dankzij de prima
technische regie die in handen lag van
Odile Jansen van DKK (De Vereniging
voor Kleinen Kernen en Dorpshuizen).
Klokslag 20.00 uur heette de avondvoorzitter Jette Harmsen alle aanwezigen
van harte welkom en zij informeerde de
gasten over het avondprogramma. Burgemeester Jos Penninx werd bijzonder
welkom geheten en zijn aanwezigheid
werd zeer gewaardeerd. Na de opening kreeg Frans Pol het woord en hij
gaf uitleg over de vraag waarom Posterenks Belang e.o. (PBO) begin 2019 de
keus heeft gemaakt voor een meerjaren
dorpsplan. “Er zijn twee belangrijke redenen te noemen.’’Allereerst vindt PBO
het belangrijk dat Posterenkers zèlf gezamenlijk nadenken over de vraag hoe
hun dorp zich de komende tien jaar zal

www.ambiancedekazon.nl

ZONWERING
ROLLUIKEN
RAAMDECORATIE
TERRASOVERKAPPINGEN
HORREN

Jan de Croon
kunnen ontwikkelen. Toon daarin eigenaarschap en verantwoordelijkheid en
dit ligt geheel in lijn met twee belangrijke wetswijzigingen, de Participatiewet
en de naderende Omgevingswet. Een
tweede reden komt voort uit enkele
praktische ervaringen. Posterenk ligt
pal naast de A1 en dat vraagt een actieve alerte houding, ’’aldus Pol. Maar ook
de ervaringen rondom de woningbouw
in Posterenk wordt als voorbeeld genoemd om toch vooral zelf als dorp na
te denken over een invulling daarvan.

Thema`s

De werkgroep DOPP heeft in totaal
acht thema’s bedacht en een van de
hoofdvragen was of Posterenkers zich
hierin konden vinden. Vervolgens werd
aandacht gevraagd voor het project
Landschappelijke Herinrichting, een
van de thema’s. Janneke Bolijn voorzitter van dit project, leidde dit in en
gaf het woord aan Carien ten Cate van
Royal Hasskoning. Ten Cate gaf in een
heldere inleiding de historie weer van
Posterenk vanaf ongeveer de start van

de 17 eeuw. De naam komt van Post op
de Enk, een grenspaal geplaatst op een
hoger gelegen stuk grond (Enk). De Wilpermolen van 1736 met daaromheen
boerderijen vormde toen al een belangrijk middelpunt op de hoger gelegen enk
en door de eeuwen heen is dat altijd zo
gebleven. Vervolgens schetste Ten Cate
de ontwikkeling van het dorp tot nu toe
en eindigde met enkele concrete schetsen hoe Posterenk en omgeving zich het
beste zou kunnen ontwikkelen zonder
dat haar DNA te kort wordt gedaan. Dit
project wordt als een belangrijke basis
gezien voor diverse andere thema’s
voor Posterenk denk hierbij aan woningbouw en infrastructuur.
e

Grote waardering

Na het plenaire deel werden alle gasten
opgedeeld in kleinere groepen waarin
met elkaar kon worden gediscussieerd
over de thema’s de prioritering en ook
over de vraag binnen welke thema’s wil
jij een rol spelen.
De resultaten werden daarna plenair

STIJLVOL SLAPEN, FRIS EN
UITGERUST OPSTAAN!

Europaweg 216 Apeldoorn
T (055) 521 16 46
E info@ambiancedekazon.nl

Twello
T 0571-700518
W www.hcde.nl

gedeeld en daaruit bleek een groot
draagvlak en enthousiasme.
Grootste prioriteit werd gegeven aan
thema’s als verkeersveiligheid met de
infrastructuur van het dorp. Dit in combinatie met het project Landschappelijke Herinrichting met daarin aandacht
voor vergroening, biodiversiteit en
duurzaamheid. Ook het thema Sociaal
Domein werd belangrijk gevonden met
daarin aandacht voor eenzaamheid en
veiligheid. Dat gold ook voor het thema
woningbouw. Meerdere inwoners gaven te kennen om wel een actieve rol
te willen spelen en in de afsluiting door
voorzitter Jette Harmsen werd aangegeven dat zij daar zeker voor worden
benaderd.
Burgemeester Jos Penninx sprak zijn
grote waardering uit voor de wijze
waarop Posterenk dit initiatief heeft
opgepakt en wees nog eens op de mogelijkheid om bij de vergroening ook
gebruik te maken van het 1 miljoen bomen project van de Gemeente Voorst.

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

Huisdieren
crematorium
De Engelenburg
Voor een waardig afscheid
van uw huisdier!

GEEN
VOORJAARSMARKT
OP 8 MEI

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

Twelloseweg 79, Terwolde | T 0571 29 06 41
www.de-grutter.nl

slapen & wonen

LEES SNEL VERDER VOOR AL HET NIEUWS UIT UW GEMEENTE!

houdt u mobiel!
aPK Keuring | onderhoud
airco Service | ruiT reParaTie
Schade TaxaTie en reParaTie
TanKSTaTion & WaSSTraaT
jandecroon.nl | Tel: 0571-275903

MA�DI�WO�DO�VR�ZA�ZO

TERRASDAG
ELKE DAG GEOPEND
TUSSEN 12 EN 6

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

Stil verdriet, zo goed verborgen
Soms zo tastbaar, dan weer niet
Stil verdriet lijkt soms verdwenen
Maar echt verdwijnen doet het niet.
De strijd met het coronavirus heeft hij
niet kunnen winnen. Wij zijn dankbaar dat
hem verder lijden bespaard is gebleven
maar verdrietig dat wij nu zonder hem
moeten leven.
Van ons is heengegaan op 90-jarige leeftijd
onze zorgzame vader, schoonvader en opa

“Kostbaar, waardevol, geliefd…………”
Verdrietig, maar dankbaar voor wat ze ons gaf, geven wij u kennis
van het overlijden van mijn geliefde schoonmoeder,
onze lieve oma en trotse overgrootoma

Gerri Johanna Hermina van ’t Einde
- Jo Overleden op 29 april 2021 in de leeftijd van 90 jaar.
Oene: Jos van ’t Einde (in liefdevolle herinnering)
Jannette van ’t Einde- Riphagen

Theo van der Liende

Oene: Anjo en Edwin
Marinthe en Kevin
Loreen
Jarnik

Theodorus Josephus
“Het is goed zo.”
Na een leven vol zorg en liefde voor iedereen,
hebben wij afscheid moeten nemen van
onze lieve zorgzame vader, opa en opi

sinds 21 augustus 2020 weduwnaar van
Diny van der Liende - Spijkerbosch

Gerrit de Winter

Martien en Janny
Ans en Frank
Maaike en Jeroen
Pascal
Harry en Berlinda
Martijn en Silke
Suus en Erwin, 
Jeroen
Frans en Gerdie
Marijke
Jasper
Nienke

sinds 2017 weduwnaar van
Elly de Winter - Roeberts
* Twello, 2 juni 1933

† Twello, 24 april 2021

Han en Arianne
Sabine en Nieck
Lindie
Carin en Theo
Miranda en Joost
Nienke, Jesse
Sylvia en Ron
Terwoldseweg 10
7391 TC Twello
Het afscheid heeft in besloten kring
plaatsgevonden.
Onze bijzondere dank gaat uit naar
de huisartsenpraktijk van dr. Scholte - Talsma
en team Sensire voor de goede zorg.

Met verdriet delen wij mee dat rustig van ons
is heengegaan onze broer, zwager en oom

Jan Hendrik Korenblek
Voorst 11-12-1933

Amsterdam 30-04-2021

Wij wensen Willy, kinderen en
kleinkinderen veel sterkte toe

† Raalte,
2 mei 2021

* Twello,
13 maart 1931

Correspondentieadres:
Ans Jeene
Heierveldlaan 79
5993 GD Maasbree

Heerde: Herwich en Rianne
Rowan
Liza
Oene: Arno
De begrafenis heeft inmiddels in besloten kring plaatsgevonden.
Een schriftelijke blijk van meeleven wordt zeer gewaardeerd.
Correspondentieadres: Fam. J. van ’t Einde
Wethouder Heeringstraat 15, 8167 NC Oene
--- Wij bedanken Vérian team Terwolde en
Brinkhoven Heerde voor de goede zorg ---

Homo Sapiens

Positief blijven

Volkomen onvoorbereid: de verbinding verbroken

Theo is in Afscheidscentrum Hemmes.

Na slechts 5 dagen van angstige verwachtingen
was er geen toekomst meer...

De uitvaart zal op zaterdag 8 mei vanwege de
coronamaatregelen in besloten kring
plaatsvinden.

Albert, vele jaren bevlogen docent Duits
aan het Veluws College, nog lang niet klaar
met het leven, moeten wij tot ons grote verdriet, nu al loslaten.

Mocht u de uitvaart online willen volgen
kunt u de livestream code aanvragen via
ans.jeene@gmail.com

Het is stil op Ruim Zicht

Dankzij de medewerkers van Home Instead,
zorgboerderij Daarom en Sensire kon hij
zelfstandig blijven wonen in zijn appartement
in Twello, daarvoor onze dank.
Ook onze speciale dank gaat uit naar
de medewerkers van Carinova de Hartkamp
te Raalte voor de zorg tijdens
zijn laatste levensfase.

Jaap en Riek Korenblek-Hengeveld
Gerrit en Hermien Korenblek-Haverkamp

Albertus Wilhelmus Emmanuel van der Vleuten
Mierlo, 31 december 1943

Deventer, 24 april 2021

49 jaar samen met Riky,
genietend op de Wilpse Klei
Wilp, Riky Bertens
Fam. van der Vleuten
Fam. Bertens
Correspondentieadres:
Jurgen Theunissen Uitvaartzorg
T.a.v. Riky van der Vleuten-Bertens
Postbus 2158
6802 CD Arnhem
In besloten kring hebben wij afscheid genomen van Albert.

Neven en nichten

Met grote verslagenheid en droefheid hebben wij kennisgenomen
van het onverwachte overlijden van onze Probusvriend

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

www.marinkadehaan.nl

Epe: Michiel

Albert van der Vleuten
Wij hebben hem leren kennen als een betrokken en actief lid
van onze Probusclub en wij zullen zijn humor,
doorwrochte verhalen en fraaie Duits missen.
Wij wensen Riky, familie en vrienden veel sterkte toe.

dag en nacht

06 43997838

Bestuur en leden Probusclub Voorst

Lian Brandsma

UITVAARTZORG

Uitvaartspreekuur in Klarenbeek
elke tweede maandag van de
maand van 10.30 tot 11.00 uur
Het Boshuis, Kerkweg 2, Klarenbeek
06 23 00 95 51
dag en nacht bereikbaar

www.lianbrandsmauitvaartzorg.nl
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n Steengoe
n aanrechtbladen
n vensterbanken
n vloeren

n gevelbekleding
n belettering
n grafwerken

n schouwen
n wastafelbladen
n tafelbladen

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

Wij willen iedereen bedanken die ons
50 jarig huwelijk hebben opgefleurd met
kaarten, bloemen en kado’s!
Het was een onvergetelijke dag,
mede dank zij de kinderen,
fam en de buurt!

All my bags are packed
I’m ready to go
I’m standin’ here outside your door
I hate to wake you up to say goodbye
But the dawn is breakin’
It’s early morn
The taxi’s waitin’
He’s blowin’ his horn

Michael Klooster
Offenbachstraat 21
7391 SW Twello
06 29 470 650

Willy en Harry Witteveen.

Intens verdrietig, maar met diep respect voor de geweldige strijd
die hij heeft geleverd om bij ons te kunnen blijven, delen wij u mede,
dat in zijn eigen vertrouwde omgeving is ingeslapen mijn lieve man,
onze vader, schoonvader en opa

De vele brieven, kaarten en bloemen
bij het afscheid van

Jos Overmars

Teun Zwartjens
† Twello, 1 mei 2021

* Twello, 5 januari 1953

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

Het betrouwbare adres
voor al uw computerproblemen!
info@computerhulptwello.nl | www.computerhulptwello.nl

hebben ons diep ontroerd en waren voor ons
allen een grote steun. Voor ons een fijne en
troostrijke gedachte dat Teun in zijn leven
voor zo velen veel heeft betekend.

Onze held!
Janneke Overmars - van der Wilt

Ne

Daarom willen wij u via deze weg hartelijk
bedanken voor al uw medeleven en steun.
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Sharon en Andrès
Castiël

Betsie Zwartjens-Mulder
Kinderen en kleinkinderen

Sabine en Sander
Boet

E

09 SR

Rijksstraatweg 99, 7391 MJ Twello
U wordt van harte uitgenodigd om herinneringen te delen
in het online condoleanceregister via
www.hemmesuitvaartzorg.nl/condoleanceregister
Daar vindt u het register van Jos.

Hoera zaterdag
8 mei wordt

Lidia 50 jaar!

De uitvaart zal in besloten kring plaatsvinden.

Wil je haar feliciteren?
Stuur dan een kaartje naar:

Soms is er zoveel wat we voelen
maar zo weinig wat we kunnen zeggen
Verdrietig, maar met mooie herinneringen hebben
we afscheid moeten nemen van onze vriend

Jos Overmars

Lidia Uenk
Parkelerweg 6, 7391 ET Twello

Sierhekwerken en aanhangwagens

Wij wensen Janneke, kinderen en kleinkinderen
heel veel sterkte

Ook voor carports

Ad en Hennie

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

www.hulleman-zn.nl

Zorg en aandacht
in kwetsbare tijden…

Diverse maten
Alles op voorraad

Boerderij
‘De Elshof’
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Openingstijden
melktap
dagelijks van
08.00 - 21.00 uur
www.melktapwilp.nl
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De grootste sortering

We staan 24/7 voor u klaar:
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Nabestaanden die kiezen voor de begeleiding van Hemmes Uitvaartzorg
hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van ons afscheidscentrum.

www.overmars-tuinenpark.nl

ER

MACHINES VOOR TUIN EN PARK
Weteringstraat 7 | 7391 TX Twello | tel. 0571 271 712

S

(0571) 27 20 15

www.hemmesuitvaartzorg.nl

OV

Hemmes Uitvaartzorg
Piet Heinstraat 33, 7391 WK Twello

STIHL ACCU TUINGEREEDSCHAP

AR

Het Afscheidshuis
Binnenweg 13, Twello

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

M

Afscheidscentrum Hemmes
Piet Heinstraat 33, Twello

Wij helpen
u graag!
Omdat service
niks bijzonders
hoeft te zijn!
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trouwgeboortejubilearouwkaarten
bidprentjes
liturgieën
etc.

Familie van de Kamp
Zwarte Kolkstraat 22
Wilp

Verse

MELK

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

Voor al uw
familie
drukwerk
o.a.

&more

Voorsternieuws
Print

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

Gasterij de Patron is op zoek naar een

Volg ons

Zelfstandig werkend
kok
Fulltime dienstverband M/V
Wij zijn 7 dagen per week geopend en ontvangen onze gasten in een prachtige ambiance met heerlijke en eerlijke
gerechten voor een vriendelijke prijs. Wij zijn op zoek naar een positieve zelfstandig werkende kok met veel energie
om ons prachtige restaurant weer op de kaart te zetten. Je kunt rekenen op marktconforme arbeidsvoorwaarden
met perspectief. Herken jij jezelf in deze functie? Neem dan snel contact met ons op.

Jouw taken binnen Gasterij de Patron:
• Je bereid de gerechten op de juiste manier en op tijd voor
• Volg vaste instructies met betrekking tot recepten en presentatie
• Gebruik de keukenapparatuur op een efficiënte en veilige manier
• Houd de keuken netjes waar hygiëne voorop staat
• Je houdt je aan alle codes voor sanitaire voorzieningen en voedselproductie

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een gemotiveerde

Chauffeur

(Parttime)

aantal uren per week in overleg

Functie-eisen:
- In het bezit van rijbewijs C (aantoonbaar ervaring)
- Rijbewijs CE is een pré
- Evt. verlopen code 95 is geen probleem
- Een goede mentale / fysieke gezondheid, stressbestendig en flexibel inzetbaar
- Geen 9 tot 5 mentaliteit
- Woonachtig binnen een straal van 15 km vanaf Twello
Interesse? Stuur dan een e-mail of bel ons!

0571 29 2424

info@logisticcare.nl

Ben jij onze nieuwe kok?

mail jouw sollicitatie naar info@gasterijdepatron.nl

screens, rolluiken, horren, windschermen, Velux
Openingstijden:
Kerklaan 1, 7391 AN Twello T 0571-299800 M info@gasterijdepatron.nl

www.gasterijdepatron.nl

Het Voorster Nieuws
feliciteert Martin Binnendijk
met 10 jaar ondernemerschap
in Twello

Woensdag :10.00 – 18.00 u.
Donderdag: 10.00 – 18.00 u.
Vrijdag: 10.00 – 21.00 u.
Zaterdag: 10.00 – 16.00 u.

Rijksstraatweg 47 Twello
Tel: 0571-270565
E: info@marbozonwering.nl I: www.marbozonwering.nl

Groothandel in
n en staal
bouwmateriale

Kees
Bouwmeester B.V.
Vaassen

Tel. 0578 - 572797

www.KBouwmeester.nl
Voorraadhouder van:

- Diverse soorten houten plaatmateriaal

- Big bags en zakgoed van:

- Kalkzandstenen en -blokken

- Osb plaat

- metsel (vloer)zand

- Gevelstenen

- Underlayment plaat

- hoogzand

- Div. soorten cement

- Panlatten

- zand / grind

- Isolatie - vloer - spouw - dak

- Steigerplanken

- Golfplaat ABC vrij

- Diverse soorten bouwstaal matten

- Tegel lijmen

- Lichtplaat voor golf- en damwandplaat

- Bouwstaal staven

- Voegmiddelen

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

- Draadstaal matten

- Diverse soorten tuinhout

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

- grind

(Onbehandeld en gegalvaniseerd)

Diverse bewerkingen:

- Panelen in diverse diktes en kleuren

- Diverse soorten Balkstaal HEA - IPE - UNP

- Bevestigings materialen

- Stripstaal

- Zaag straat / boren / lassen

- Hoek- nok- en windveren uit eigen produktie

- Buis- en kokerprofiel

- Knip- en zetbank tot 3,05 meter

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

- Constructie werkzaamheden

Industrieterrein Eekterveld | Runnenbergweg 4 | 8171 MC Vaassen
Tel: 0578 572797 | Fax: 0578 572704 | Mob: 06 54294866 | E-mail: KBouwmeester@zonnet.nl

VOOR EEN MOND OM TE ZOENEN!
Tandzorg Op Maat is een groepspraktijk van tandartsen en
mond-hygiënisten. Wij doen er alles aan om u op uw
gemak te stellen. Persoonlijke aandacht vinden wij
belangrijk, evenals een goede (mond)hygiëne en preventie.
U bent van harte welkom om samen met ons te werken
aan gezonde tanden en een stralende lach.
Dorpsstraat 26c
7391 DE Twello
Tel: 0571 27 60 40

Bel of schrijf u nu in via de site

TandzorgOpMaat.nl

Voorsternieuws
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BLOG BURGEMEESTER JOS PENNINX

OOK 4 EN 5 MEI 2021 IN HET TEKEN VAN CORONA
Na de start van het openingsplan van
het Kabinet vorige week, is er deze
week toch geen persconferentie over
eventuele verdere stappen. Dit komt
door de grote druk op de ziekenhuizen. Zowel Koningsdag als de versoepelingen voor winkels, weekmarkt en
horeca zijn in onze gemeente goed verlopen. Dank aan alle inwoners voor de
zorgvuldigheid waarmee de maatregelen behoorlijk goed worden nageleefd.
Vooralsnog zijn er geen evenementen:
niet rondom de herdenkingen en ook
niet op bevrijdingsdag. Qua besmettingscijfers scoort onze gemeente over
een langere periode gezien, regionaal,
redelijk in ‘de middenmoot’.

Afgelopen week bracht ik de dag na
Koningsdag een bezoek bij het briljanten echtpaar Reugebrink-Nolsen in
dorp Voorst, om hen persoonlijk van
harte te feliciteren. Gezeten in de tuin
met een heerlijk voorjaarszonnetje
mocht ik genieten van hun interessante herinneringen aan hun leven
in Brummen en Voorst. Naast bijzondere gebeurtenissen uit hun 65 jaar
samenzijn, kwam vooral ook de inzet
van dit gezin voor het muzikale leven
in Voorst aan bod.

Zoals gebruikelijk had ik ook weer een
aantal digitale vergaderingen. Bijzonder deze week vond ik de NederlandsDuitse Commissie voor Veiligheid op
de Gelderse Grote Rivieren. Het ging
vooral over de gevolgen van de klimaatverandering voor risico’s en mogelijke maatregelen bij extreem hoog,
en vooral laag, water. Tot slot kwam
mijn aanstaande afscheid als burgemeester van de gemeente Voorst aan
de orde. Na een hartelijk afscheidswoord van de voorzitter, waren mijn
laatste woorden in deze digitale vergadering: “Herzlichen Dank. Ich wünsche
Ihnen alles Gute.”

Een prachtige bijeenkomst vond ik vrijdagavond de digitale bijeenkomst voor
inwoners van Posterenk over de stand
van hun Dorpsontwikkelingsplan, ofwel
van de ‘Kick-Off van hun DOPP’. Hierbij
denken inwoners samen na over gewenste ontwikkelingen in hun eigen
dorp. Ook werd een fraaie analyse gepresenteerd over het ontstaan van het
dorp: Post op den Enk. Met fraaie beelden werd heel goed duidelijk hoe de
hoger gelegen gebieden zich uitstrekken
tussen de Fliert en de Twellose beek, inclusief de invloed van de A1 op het dorp.
Met veel enthousiasme nam iedereen
kennis van een achttal thema’s en namen inwoners zitting in werkgroepen
om verder te werken aan de ontwikkeling van hun dorpsplannen. Wat een
energie spatte van het scherm. Een waar
genoegen om mee te mogen maken! Afgelopen weekend genoot ik hierdoor des
te meer van het gebied rond Posterenk:
dankzij de nieuw opgedane (historische)
kennis.

Voor velen was het een prachtig moment: winkels konden zonder reservering worden bezocht en men kon
buiten terrassen bezoeken met een
reservering. Deze verruiming startte
met geweldig voorjaarsweer op woensdag. Wat ook direct te zien was aan de
goede bezetting van de open terrassen.
Zaterdag heb ik zelf ook even plaatsgenomen op een terras. Helaas mogen terrassen bij sportaccommodaties in heel
het land nog niet open. Wel mochten de
niet-essentiële marktkramen weer aansluiten op de weekmarkt. Ook hier zag
ik meteen meer intimiteit (op gepaste
afstand) en gezelligheid. Gelukkig vond
dit in onze gemeente allemaal plaats
zonder ongewenste druktes, ook zonder
de avondklok. Onze handhavers en de
politie hoefden nauwelijks op te treden
deze week, met dank aan het goede gedrag van u allen!

van oorlogshandelingen, vooral van
de Tweede Wereldoorlog 75+1 jaar
geleden. Vanwege corona kon, net als
in 2020, geen publiek aanwezig zijn
bij de dodenherdenkingen onder het
landelijke thema: ‘Na 75 jaar vrijheid’.
Als burgemeester legde ik, namens u
allen, kransen, opdat wij niet vergeten
en allemaal blijven werken aan het behoud van onze democratische rechtstaat en vrijheid voor iedereen.

Door de meivakantie, en daarmee het
mei-reces van de gemeenteraad, zijn
er deze week geen openbare vergaderingen of bijeenkomsten met inspraak. Wel vonden digitale vergaderingen plaats van de burgemeesters
in onze regio. Wij bespraken natuurlijk
het verloop van de versoepelingen en
vooral over ongewenste drukte met
Koningsdag in en op veel plaatsen.
Duidelijk werd daarbij wel de echt
énorme druk op de ziekenhuizen,
door zowel corona als de noodzaak
om operaties voor niet-urgente behandelingen uit te stellen. Ondanks de
geweldige inzet van de medewerkers
is dit zo niet vol te houden. De besmettingsaantallen moeten nu serieus snel
omlaag! Mede door de vaccinaties
neemt de druk in de verpleegzorg in
Nederland wel al geleidelijk af.
Hoe dan ook werd duidelijk dat verdere versoepelingen nu nog niet kunnen,
hoe wenselijk de versoepeling sociaal
en economisch ook is. Dit vraagt dat
onze inwoners, van jong tot oud, moeten volhouden in het belang van onze
gezondheid en spoediger versoepelingen. Laten we nu niet kijken naar
anderen of excessen. Laten we vooral
zelf het goede voorbeeld blijven geven
qua gedrag, door op rustige plekken te
ontspannen. Met aandacht en respect
voor elkaar moeten we allemaal de
coronamaatregelen zo goed mogelijk
blijven uitvoeren, zodat we samen een
fraaie zomer tegemoet kunnen gaan.
Houd moed, want het komt (misschien iets later) zeker goed.
Burgemeester Jos Penninx
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MOLEN ‘DE
OOIEVAAR’
PRESENTEERT
‘HET
OOIEVAARTJE’

auto

schade?

TERWOLDE.- Nu het molenwinkeltje in
de Terwoldse molen weer is geopend,
wordt de open molendag op zaterdag
8 mei aanstaande aangegrepen om een
uniek Terwolds brood ‘het Ooievaartje’
te introduceren.
Vanuit een unieke samenwerking met
bakkerij ‘In de Soete Suikerbol’ uit Twello
wordt het Ooievaartje iedere zaterdag
van eigen tarwemeel gebakken. Het
Terwoldse brood is verkrijgbaar als witen volkoren desembrood. Ook worden
deze broden als afbakbroden geleverd.
U kunt deze broden vanuit de diepvries
op ieder moment zelf thuis afbakken.
In de periode dat de winkel vanwege corona moest sluiten zijn de molenstenen
klaar gemaakt voor de productie van
consumptiemeel en is in de aanschaf
van een buil geïnvesteerd. Met een buil
kan de molenaar volkorenmeel zeven,
waarna bloem, gries en zemelen ontstaan.
De molenaars kunnen hiermee een
grote verscheidenheid aan molenmixen

Engelenburgstraat
55, Twello
Twello
Engelenburgstraat 55,

Tel:
28
Tel: 0571
0571 78
78 50
50 28
produceren, uiteraard allemaal door de
Terwoldse molen gemalen. Deze mixen
zijn op zaterdag tussen 10.00 en 15.00
uur in het molenwinkeltje te koop. Ook
kunt u de mixen in het ‘molenschap’ bij
Coop de Lelie in Terwolde vinden.
Het unieke Terwoldse brood is, behalve
in het molenwinkeltje, op zaterdag ook
bij bakkerij ‘In de Soete Suikerbol’ te
koop.
U vindt de Terwoldse molen aan de Wijkseweg 3 in Terwolde, waar u sinds afgelopen week natuurlijk ook weer van het
terras en een kopje koffie of thee met
wat lekkers gebruik kunt maken.

DE GELDERSE ROADSHOW
KOMT NAAR DE GEMEENTE
WILP .- Voor de jeugd komt er een ‘toffe
activiteit’ naar onze gemeente op Hemelvaartsdag. Althans dat beloven enkele
buurtsportcoaches van Voorst Actief.
Zij vertellen dat er op het grasveld aan
de Sleedoorn in Wilp een heuse pumptrack wordt opgebouwd. Dat is een soort
‘fietscrossbaan’, aldus de buurtsportcoaches. Dit alles om de vaardigheid en veiligheid rondom het fietsen voor de jeugd
naar een hoger niveau te tillen. Kinderen
kunnen zich nog aanmelden en de deelname is gratis.

Inschrijven

In de komende weken trekt de Gelderse
Roadshow door de hele provincie. Op
verschillende plaatsen wordt de jeugd
uitgedaagd om te laten zien wat ze alle-

maal op twee wielen kunnen. Voor kinderen van groep 5 t/m 8 zijn er diverse
fietsactiviteiten. Daarnaast krijgen deelnemers tips van een prof en verbeteren
ze zodoende hun fietsvaardigheid.
De beste fietsers gaan door naar een finaledag tijdens de ‘Urban Sports Week’
op het terrein van de WK BMX op Papendal. Inderdaad, daar waar de beste
fietscrossers ter wereld ook bij elkaar
komen! “Schrijf je snel in, want vol is vol”
laten de buurtsportcoaches weten. Inschrijven kan via de website van Voorst
Actief: www.voorstactief.nl. Voor vragen
kan men contact opnemen met Tom
Spijker via 06-48031070 / tom@voorstactief.nl of Guus Kroes via 06-40103611 of:
g.kroes@mensenwelzijn.nl

ROOFVOGELTUIN DE HAVIKSHOF
KLARENBEEK.- Roofvogeltuin de Havikshof zal in de meivakantie dagelijks geopend zijn van 13.00 tot 16.30 uur Deze unieke tuin is een combinatie van roofvogels en een parkachtige aangelegde tuin voorzien van een grote waterpartij
Vliegen met de vogels geschiedt alleen op afspraak en voor een klein gezelschap.
Wilt u een bezoekje brengen aan de tuin dan wel graag even reserveren!
Dit kan bij voorkeur per mail, a.zuidema@hotmail.nl of telefonisch 055-301 27 98
Wij begroeten u graag,
Tjipke en Annie Zuidema, Oudhuizerstraat 36a te Klarenbeek

Vorige week ging tijdens de lintjesregen
veel aandacht uit naar de gedecoreerden, die gezien mogen worden als geweldige voorbeelden van jarenlang vrijwilligerswerk. Zij zijn daarmee prachtige
voorbeelden voor ons allemaal van inzet
voor de Voorster samenleving. Ditzelfde
geldt voor de verzetsstrijders in oorlogstijd, die extra aandacht kregen op 3 en 4
mei bij de Stille Omgang op de Algemene
begraafplaats in Terwolde en de Gedenkhof ‘t Holthuis in Twello. Dit naast
alle oorlogsveteranen en slachtsoffers

EEN EIGEN KRANT LATEN MAKEN?
VOOR UW BEDRIJF OF VERENIGING.
MEER INFORMATIE: INFO@VOORSTERNIEUWS.NL - (0571) 27 61 91

VERKOPEN?
Ga voor een
succesvolle
verkoop!
Vraag een persoonlijk
advies op maat!

0571 27 44 94

twello@bieze-makelaars.nl

3 STERRENMENU STEL ZELF UW MENU
SAMEN MET 3 GERECHTEN UIT DEZE LIJST
Voor 2 a 3 personen €21,50
Dit menu wordt standaard aangevuld met een grote bak witte rijst en 8 kleine loempia’s
1. Babi Pangang
2. Tjap Tjoy
3. Foe Yong Hai
4. Koe Lo Yok
5. Gebakken banana (4 stuks)
6. Babi Ketjap (geroosterd varkensvlees, groenten en ketjapsaus)
7. Gado Gado (groenten met kroepoek en sate saus)
8. Tau Si Kai (kipfilet met paprika en zwarte bonensaus)
9. Kon Po Kai (kipfilet in Szechuan saus)
10. Tja Sieuw (geroosterd varkensvlees met ananas en paprika)
11. Sate Kip (met sate saus, 4 stuks)
12. Rundvlees Smoor (gestoofd rundvlees in Ketjapsaus)
13. Rundvlees Rendang (gestoofd rundvlees in sambalsaus)
14. Kip Kerry
15. Babi Pangang Spek
16. Ajam Pangang
17. Tau Si Ngaw (ossenhaas met paprika en zwarte bonensaus)
18. Hak Chiu Ngaw (ossenhaas in zwarte pepersaus)
19. Gestoofd varkensvlees in kruidensaus
Voor bami of nasi in plaats van rijst: 2,00 extra, voor mihoen: 4,00 extra

Duistervoordseweg 128, 7391 CJ Twello | 0571 274983

Moederdag weekend
catering op 7, 8, 9 mei
Luxe vlees hors-d’oeuvre a 15,50 pp
Rundvleessalade met een royaal vleesgarnituur bestaande uit salami,
boerenachterham, rosbief, paté, prosciutto, meloen en gevulde eitjes.
Inclusief stokbrood en kruidenboter

Luxe mix hors-d’oeuvre a 19,50 pp
Rundvleessalade met een royaal vis en vlees garnituur bestaande uit
salami, boerenachterham, rosbief, prosciutto, meloen, gerookte zalm,
gerookte forel, haring, tomaatjes gevuld met Hollandse garnalen en
gevulde eitjes. Inclusief stokbrood en kruidenboter

Luxe vis hors-d’oeuvre a 22,50 pp
Zalmsalade met een royaal visgarnituur bestaande uit gerookte zalm,
gerookte forel, makreel, tonijn, haring en tomaatjes gevuld met
Hollandse garnaaltjes. Inclusief stokbrood en kruidenboter.

Aspergesoep a 8,50 per vacuümverpakking van 550ml
Onze eigengemaakte aspergesoep wordt koud en gevacumeerd
geleverd. Deze hoeveelheid is voldoende voor twee koppen soep of
voor een bord maaltijdsoep. Makkelijk en snel op te warmen.

Maak de verassing helemaal compleet met
Fles rode of witte huiswijn 12,50
Fles rosé halfzoet 9,50
Lekkere fles bubbels 17,50
Fles Champagne 37,50
Gratis thuisbezorgd, afhalen kan natuurlijk ook.
Stationsstraat 31 info@korderijnk.nl
7391 EH Twello
(0571) 27 18 51

www.korderijnk.nl
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BRILJANTEN ECHTPAAR REUGEBRINK

MEI
Het was een sobere Koningsdag
Met hier en daar oranje, wimpel en vlag
Deze dag was nog beperkt
We gaan zien hoe de versoepeling werkt
De winkels en terrassen gaan weer open
Dat is waar we op zaten te hopen
Helaas is alles nog niet voorbij
De COVID patiënten liggen nog rij aan rij
Mei, een maand van verdriet en dankbaarheid
Die ons uit de oorlog heeft geleid
Zoveel duizenden lieten het leven
Om ons de vrede terug te kunnen geven
Geen vrijheid, we hebben ervaren hoe dat is
Van sluitingen tot avondklok, wat een gemis
Hoopvol kijken we nu vooruit
Nu nog iedereen gevaccineerd, dan komen we er misschien uit !
Louise Kapiteijn.

Het echtpaar Reugebrink 65 jaar getrouwd
VOORST.- Bea en Jan Reugebrink-Nolsen
vierden op 28 april hun 65-jarig huwelijksfeest.
Burgemeester Penninx kwam het echtpaar thuis feliciteren. Het echtpaar heeft
twee kinderen, drie kleinkinderen en drie
achterkleinkinderen
Bea Nolsen werd in 1937 geboren aan de
Klarenbeekseweg in Voorst, waar haar
ouders een winkel runden. “De Kleine
Winst”, een echte winkel van Sinkel, was
een begrip in Voorst.
Jan Reugebrink werd in een gezin met
nog zeven kinderen geboren in de buurtschap Broek bij Brummen in 1934, maar
voelt zich al 65 jaar een Voorstenaar
Jan en Bea leerden elkaar kennen toen ze
beiden in 1953 bij Schut werkten en na
drie jaar verkering trouwden ze in 1956
in het gemeentehuis te Twello. De eerste
vijf jaar woonden ze bij de ouders van

de bruid in maar in 1961 verhuisde het
echtpaar naar de Binnenweg. In 1969
verhuisden ze naar de woning aan de
Rozemarijnstraat waar ze nu nog wonen.
Muziek speelde een grote rol in hun leven. Bea begon met mondorgelspelen
bij de Voorster mandolineclub en later
speelde ze accordeon bij OBK (Oefening
baart Kunst). Jan speelde tien jaar klarinet bij La Fraternité in Brummen en ruim
dertig jaar saxofoon bij Fanfare Korps
Voorst, ook de Boerenkapel kon altijd
op hem rekenen. Bovendien vervulde hij
verschillende bestuursfuncties en gaf hij
leerlingen thuis saxofoonles.
De liefde voor muziek hebben ze doorgegeven aan hun kinderen en kleinkinderen.
Toen in 1972 verzorgingshuis De Benring
werd geopend, ging Bea daar aan de slag.

Eerst in de huishouding en later als gastvrouw. Na 20 jaar stopte ze met werken
en werd ze vrijwilligster. Dat is ze nu al
35 jaar. Bovendien is ze voorzitter van de
ouderensoos Het Trefpunt, al liggen de
activiteiten vanwege corona allemaal stil
Jan had een grote liefhebberij, dat was
zijn moestuin. Autorijden en op vakantie naar het Sauerland was een hobby
van beiden. En tot voor kort kwam je het
echtpaar overal op de fiets tegen. Activiteiten, die ze helaas vanwege de gezondheid van Jan moesten opgeven. Sinds ze
begin maart een ongeluk kregen met hun
auto, omdat Jan onwel werd, is de auto
weg.

Jan (86) en Bea (83) willen nog van alles.
Ze kregen vorige week hun eerste scootmobielles. “We gaan gewoon door hoor,”
vertelt de bruid, “Binnenkort zult u ons
tegenkomen op onze scootmobielen.”

KLIMAGIE-EVENEMENT ALS ZIJTAK VAN IJSSEL BIËNNALE
bracht worden aan de expositie. Maar ook
kunnen inwoners hun bijdrage aan het
KLIMAGIE-project leveren door bv schoongespoelde (zo blauw mogelijk) melkpakken in te leveren. Hiervan wordt straks een
‘’toekomstboot’’ gebouwd. Maar ook zijn
we op zoek naar hout of triplex (om vissen
of andere sjablonen) van te zagen. Kippengaas om bijzondere wezens te bouwen als
vreemde vogels, gemuteerde vissen of andere creaturen die er in de toekomst heel
anders uit gaan zien. Deze komen te staan
rond de ‘rotzooiboot’, want voorlopig is er
nog werk aan de winkel.

De galerie De Statenhoed, verbonden aan
de Kunstkring gaat weer open op haar

reguliere openingstijden in het weekend
van 7 mei. Dan kan er weer een bezoek ge-

bezoekvoorst.nl
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Nieuws
& Tips Rariteitenkabinet

KUNSTKRING VOORST ROEPT INWONERS OP OM TE HELPEN BIJ PROJECT KLIMAGIE

TWELLO.- De vrijwilligers van Kunstkring Voorst hebben niet stil gezeten
tijdens de verplichte lock down. In de tussentijd is er hard gewerkt aan het
project KLIMAGIE. De Kunstkring houdt deze zomer een mooi evenement
over de impact en de toekomst van ons klimaat. Dit evenement is opgenomen in de IJssel Biënnale-agenda. Op kunstzinnige wijze wil de Kunstkring
uiting geven aan ideeën over het klimaat. Dat doen de kunstenaars o.a.
samen met inwoners. Ze roept dan ook iedereen op om mee te denken,
mee te doen, mee te helpen met het maken, maar ook zelf ontwerpen of
materiaal doneren.

Bezoek Voorst

Inspiratie voor je dagje
weg in eigen omgeving!

Dierenartsen
praktijk

& Tips

Dierenartsen
praktijk

De Driehoek

De Driehoek

Dierenartsen

De Driehoek
praktijk
Waar de dierenarts er bij de vorige verlossing
makkelijk
vanaf
kwam - te lezen in het stukje ‘Nachtelijke Hersenspinsels’
van 4 weken geleden – hebben ik de afgelopen weken voor
hetere vuren gestaan. Op zondagmorgen rond 06:00uur gaat
de telefoon, ik moet op pad: Een verlossing van een koe. De
veehouder heeft zelf al geprobeerd de koe te helpen, maar op de
een of andere manier wil de bevalling niet vlotten.

We zetten de koe vast, maken de boel schoon en ik ga eerst
maar eens even voelen. Direct voel ik twee pootjes en een
kop. Dat betekent dat het kalf goed ligt, in kopligging. Het kalf
is helaas al wel dood. Voor even denk ik: wat is het probleem
nou, dit kalf moet toch normaal geboren kunnen worden? Aan
ieder voorpootje maak ik een verlostouwtje vast, en we trekken
het kalf wat aan: Er gebeurt niets. Dan proberen we het met
de geboortekrik, zodat we iets meer kracht kunnen zetten: De
pootjes komen misschien 5 cm verder, maar daar blijft het bij.
Hoe kan dit nu? Ik laat mijn handen langs de romp van het kalf
glijden en voel een hoop spanning op de buik van het kalf. Dit
zou wel eens een kalf met een waterbuik kunnen zijn! Ik pak een
scherp voorwerp uit de auto wat ik met alle voorzichtigheid in de
koe breng, om de buik van het kalf lek te prikken. Daarna stroomt
er een hoop vocht de geboorteweg uit. We trekken het kalf nog
eens aan en floeps..! Daar is het kalf eindelijk.

Maar zelf iets maken is nog veel mooier.
Des te meer creaties er aangeleverd worden, des te uitgebreider wordt in augustus
de buitenexpositie! Een aantal mensen is
al bezig met het maken, beschilderen of
Het was inderdaad een kalf met een waterbuik. Dit is een
ontwerpen van de zogenaamde wensvisaangeboren aandoening, waarbij vermoedelijk de nieren of het
sen die straks (op een pin) in de tuin bij
hart niet goed functioneren. Hierdoor loopt de buik vol met
de galerie aan de Dorpsstraat komen te
vocht, en wordt dus te groot voor een normale geboorte.
staan. Het is de bedoeling dat elke vis een
motto/wens voor de toekomst op zijn lijf
Twello
Klarenbeek
heeft staan. Wat wil jij?: schone lucht, minTorenbosch
64
Zutphenseweg 50
der auto’s, schone zeeën, minder droogte?
Dierenartsenpraktijk De Driehoek
7391 CA Twello
7382 AM Klarenbeek
Hoe zou je dat kunnen bereiken? AlleTwello graag
Klarenbeek
Twello
Klarenbeek
maal vragen waarop de Kunstkring
055 - 301 22 55
Torenbosch
Zutphenseweg
antwoord krijgt van inwoners.
Voor een 64
Torenbosch 64 50
Zutphenseweg 50
info@dierenartsenpraktijk.com
7391
Twello
7382
AM
Klarenbeek 7382 AM Klarenbeek
ieder die meer wil weten over
het CA
project
7391
CA Twello
www.dierenartsenpraktijk.com
KLIMAGIE heeft de Kunstkring een pagina
055 - ook
301 op
22 55
055 - 301 22 55
op hun website gemaakt. Maar
info@dierenartsenpraktijk.com
info@dierenartsenpraktijk.com
pagina NIEUWS – KLIMAGIE leest
u steeds
www.dierenartsenpraktijk.com
www.dierenartsenpraktijk.com
het actuele nieuws. Ook kunt
u zich aanmelden voor de nieuwsbrief, waarmee u
de updates in uw mail krijgt. Wilt u een
bijdrage leveren in welke vorm dan ook?
Meld u dan aan bij sjaakcrezee4@gmail.
com . Kunstkring Voorst is gevestigd aan
de Dorpsstraat 11 te Twello.

PUNTJES
Voorster Nieuws, Stationsstraat 17, Twello
Plaatsen in week:__________________________
Aantal keer:________________________________

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.
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

Te koop: KippenmestkorEdelsmederij Jansen Voor al
Hulp bij het huishouden
uw handgemaakte sieraden, gezocht voor 1 tot 4 jonge ge- rels. Zak 25 kilo (voor 150m2
tevens reparaties aan juwelen zinnen in Twello en Wilp-A. Uren, gazon, sier- en moestuin). €9,-,
3 zakken €25,- V.d. Wetering,
en groot zilverwerk. www.
dagen en frequentie in overleg.
Eperweg 55 55, Oene. Tel.
edelsmederijjansen.nl 06Bij interesse graag een sms of
(0578) 62 39 76.
51607885 Twello.
whatsapp naar 0625525122.
DE SCHILDER biedt zich
Gevr. stalhulp met actieve en Nu gezocht: Zelfst. woonruimte
omg. Twello/Terwolde Wilp/
aan voor al uw buiten en
soc. instelling voor +/- 20/30
Deventer voor werkende man
binnen schilderwerk tevens
uur per week (in Wilp) info
48 jr. Eigen voorzieningen. Max
glasvezel renovlies behan0571-261372
Last van mollen? Laat ze
750. Mag in buitengebied. Geen
gen Tegen betaalbare prijs bel
vangen! E.L. de Weerd. 06Gratis afhalen: vouwwagen
caravan oid. 0682008304
voor een vrijblijvende offerte type TRIGANO chantilly 114 wa13456651
0686338107
Te
koop. Bamboe (bonen)
gen
gedeelte
in
zeer
goede
staat
Gevraagd: oud ijzer, accu’s,
stokken en palen. Vanaf €
tel: 0653379422 Klarenbeek
metalen en witgoed. Wij komen Het bestraten van tuin, terras,
1,50 per stuk. Van 2 tot 6
oprit, terrein en tuinaanleg.
het bij u halen. Eventueel
GEZOCHT: Medewerker kwemeter. Eigen teelt. Ook mooi
Levering van alle materialen.
tegen kleine vergoeding. Tel
kerij. Ben jij rond de 18 jaar
voor decoratie of vishengels.
Sinds 1966: Klomp Tel.: 06- oud en heb jij zin en tijd om ons
06-14101933
gertjan@renderendlandschap.nl
54973731
door de week te komen helpen
Bert Peters Bouw- en Timof 06-18545174
Te Koop: oude koemest voor
op de boomkwekerij? Bel of
merbedrijf. Alle bouwwerkzaamheden. Timmerwerkplaats, sier en moestuin (fijngemalen) App 06-52251581. Of kom eens
info: 06-45698974 na 17 uur. langs. Boomkwekerij De Winter
kozijnreparaties e.d. Ook
Terwoldseweg 10 Twello.
Tuinhuizen en schuren. 06koopt u bij de vakhandel
23592164/0575-502635 www.
Ook voor gebruikte machines
bertpetersbouw.nl
Reparatie van alle merken
Hondentrimsalon Miranda: Bel
voor afspraak (0571) 26 24 12 /
06 52 02 45 53 Wilp.
Veilingstraat 51

VAN HEES VERSMARKT
Moeders houden van… Asperges!!

Asperges Veilingvers
uit Venlo
heel kilo vanaf

5.99
Kom kom me rs
2 stuks 0.99
Trostomaten
2 kilo 2.99
Vei ling koo pje s t/m zat erd ag
Spi naz ie of raa pst ele n Heel kilo 1.99
De laatste
aardbeienplanten!!

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

Naaimachines

Fa. Berends
Twello • Tel. (0571) 27 17 29
Mobiel 06 34 26 42 34
06 38 62 01 29

EEN EIGEN KRANT
LATEN MAKEN?

VOOR UW BEDRIJF OF VERENIGING.
MEER INFORMATIE: INFO@VOORSTERNIEUWS.NL - (0571) 27 61 91

&more

Voorsternieuws
Print

Nieuwe BBQ folder staat op
www.buurmantwello.nl
Slagers ballen
4 voor

Worstenbroodjes

5.60

Entrecote

Limburgs gebraad

‘naturel of gekruid’

100 gram

2.60
3.95

Asperge schotel
400 gram

100 gram

5.00

200 gram

100 gram

2.40

200 gram

4.00

2 voor

8.00

Makreelsalade

Viskwartet

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

3.00

Volop black angus vlees van
eigen slacht. Heerlijk in de
pan of op de BBQ.

Zalm gebakjes

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

2.30

Kip-kerrie salade

Kippensoep
1 liter

5.60

4 voor

Buurman
Vleesch & Vis

Stationsstraat 8, 7391 EK Twello,
vlees: 0571-271439 | vis: 0571-271662, www.buurmantwello.nl

WOENSDAG 5 mei 2021

Voorsternieuws

JUF MARRY VAN DE WINGERD MET PENSIOEN

Juf Marry Potjes gaat, na 45 jaar voor de klas te hebben gestaan, met pensioen.
TWELLO.- Juf Marry Potjes neemt deze
maand afscheid van ‘haar’ basisschool
De Wingerd. Zij gaat, na 45 jaar les te
hebben gegeven, waarvan bijna 31 op
De Wingerd, met pensioen. Dat betekent niet dat ze stil gaat zitten wachten
op de dingen die komen gaan, nee ze
heeft tal van plannen om de nieuwe
levensfase in te vullen. Marry kijkt met
voldoening terug op een geweldige
langdurige onderwijscarrière.
Vanaf haar prille jeugd in ‘s-Heerenbroek heeft ze altijd koers gezet om juf te
worden. Aanvankelijk wilde ze het liefst
handwerkjuf worden, want dan kon ze
de hele dag met lapjes en draadjes bezig
zijn. Haar poppen hadden dan ook een
uitgebreide garderobe. Maar gaandeweg veranderde dat plan in ‘gewoon juf’
worden. Na de middelbare school was
het voor haar niet meer dan logisch om
voor het onderwijs te kiezen. Na haar
opleiding aan de Pedagogische Academie in Zwolle kon ze in 1976 aan de
slag als juf op een school in Wilnis (Utr.).
Na drie jaar kreeg ze een baan op een
tweemansschool in het dorpje Veessen.
Op de hele school zaten slechts 25 kinderen, waarvan 16 in haar klas 1, 2 en 3.
Ze haalde in die tijd een extra onderwijsakte: akte U (vrouwelijke handwerken!).
Toen ze na 11 jaar de school verliet, had
ze 26 leerlingen in haar groep, die toen
groep 3, 4 en 5 heetten.
Ze verruilde het kleine schooltje voor

De Wingerd. Ze had de vacature gezien
waarin een vakleerkracht textiele
werkvormen werd gevraagd, die tevens
de ambulante uren voor de almaar
toenemende taken van de directeur wilde invullen én de ADV-uren van de oudere collega’s.
Na een paar jaar werd ze door de directeur gevraagd om intern begeleider te
worden. Ze begon met één multomap
met aantekeningen en dossierdocumenten voor de hele school. (Tegenwoordig is er een hele dossierkast en
is er ook nog een omvangrijk digitaal
leerlingvolgsysteem). Marry vond al
vrij snel dat haar kennis over leer- en
gedragsproblemen niet voldoende was
om collega’s advies over de aanpak te
geven. Daarom ging ze de opleiding Remedial Teacher volgen. Ze merkte ook
dat ze de opgedane kennis graag zelf in
de praktijk wilde brengen, omdat dat in
een volle klas met kinderen heel lastig
te realiseren is. Dat is gelukt. Ze kreeg
de kans om dyslectische leerlingen te
begeleiden op 4 scholen van de stichting
waar ook De Wingerd onder valt. Voor
deze leerlingen is er sinds een aantal
jaren een goed vangnet. Marry kreeg
steeds vaker vragen van collega’s over
ernstige rekenproblemen. Daar heeft
ze zich vervolgens in gespecialiseerd.
Samen met de leerkracht, en vaak ook
de ouders, wordt de begeleiding opgezet en ingevuld.
Tegelijkertijd was er op De Wingerd

behoefte aan uitdagende leerstof voor
leerlingen die zich voor het reguliere
schoolprogramma nooit hoefden in te
spannen en dan in het voortgezet onderwijs strandden; ze hadden niet geleerd hoe ze moesten leren. Zo heeft ze
ruim 20 jaar voor deze leerlingen onderwerpen en projecten bedacht, waarbij
de kinderen moesten ‘leren leren’, leren
denken, en leren leven met het feit dat
niet iedereen zo in elkaar zit.
Op de vraag hoe ze de huidige werkdruk
in het onderwijs de laatste jaren heeft
ervaren, is het antwoord duidelijk. Nu
ze voor het afscheid staat, benijdt ze
de collega’s bepaald niet. Het onderwijsprogramma is al overvol, en nu wordt
er van de leerkrachten gevraagd om zo
veel mogelijk van de tijdens de lockdown
opgelopen onderwijsachterstanden weg
te werken.
De positief ingestelde Marry kijkt met
voldoening terug op een mooie onderwijscarrière, die haar leven op tal van
manieren heeft verrijkt. Ze gaat zich
echter niet vervelen. Marry: “Ik kijk uit
naar een nieuwe levensfase die weer
nieuwe kansen biedt. Een ervan is het
maken van kleertjes voor premature baby’s. Voor deze vaak heel kleine kindjes
is er in de reguliere winkels vrijwel niets
te vinden. De kwetsbare baby’s, vaak
aan allerlei slangetjes, moeten kleertjes
hebben die als een soort envelopje
eromheen gevouwen kunnen worden.”
En zo is ze weer terug bij wat ze als kind
al heel graag deed. Ook wil ze zich als
taalmaatje inzetten voor nieuwkomers
die het Nederlands willen leren. En ze is
met een groepje bezig om een jubileumboek te maken en een grote reünie te
organiseren voor de 100-jarige school.*
De dagen zullen zich snel weer vullen,
maar één ding is zeker: ze gaat de kinderen van De Wingerd absoluut missen!
* De Wingerd bestond in 2020 100 jaar.
Helaas konden de geplande festiviteiten
nog niet doorgaan. Ze hopen in 2022
alsnog dit eeuwfeest te vieren met o.a.
een grote reünie in het voorjaar. De reüniecommissie is naarstig op zoek naar
namen en contactgegevens van oudleerlingen. Zij kunnen zich nu al melden
bij
reuniedewingerd@pcbovoorst.nl.
Dan worden ze op de hoogte gehouden
van datum en tijd.

DAUWTRAPPEN IN KLARENBEEK
KLARENBEEK.- Al jarenlang is het een
traditie in Klarenbeek, dauwtrappen op
Hemelvaartsdag. Donderdag 13 mei is
het weer zover, alweer de 8e keer dat SC
Klarenbeek organisator is van dit prachtige evenement. We hopen natuurlijk, na
het afgelaste evenement van vorig jaar
op een mooie stralende zomerdag.
Er is dit jaar de mogelijkheid om deel te
nemen aan één fietstocht, een tocht van
circa 40 kilometer. Inschrijven vooraf is
niet nodig, je kunt gewoon tussen 8.00
en 11.00 uur naar het MFC in Klarenbeek
komen en je ter plekke inschrijven. Het is
wel de bedoeling dat iedere deelnemer
zich uiteindelijk inschrijft.
Voor overige informatie over dit evenement verwijzen u door naar www.scklarenbeek.nl. Deze dauwtraptocht is voor
iedereen toegankelijk, lid zijn van SC Klarenbeek is niet nodig!

&more
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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.
Dé huis-aan-huis- krant van de gemeente Voorst e.o.
en de praktische drukwerkwinkel dichtbij huis onder één dak in Twello

Stationsstraat 17, Twello | www.printandmore.nu | (0571) 27 61 91

PAGINA 9

De totaalinstallateur uit uw regio voor particulieren en bedrijven!
Gas - Water - Sanitair - Dakwerken
Elektra - Centrale Verwarming
Service en Onderhoud

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

HERDENKING 4 MEI TEUGE

Flo v/d Tol las een gedicht voor namens cbs de Zaaier.
TEUGE.- Bij KIJK! Teuge zijn opnames gemaakt ter herdenking van de 2e wereldoorlog en de onschatbare waarde van vrijheid. De opnames zijn te zien
via www.teuge.eu en https://rtvvoorst.nl/
De herdenking vond plaats bij het monument ter nagedachtenis van de omgekomen bemanning van een neergestorte
Lancaster bommenwerper. Na de opening door Coert Murik en de 2 minuten
stilte droeg Tinus Ooms een gedicht
voor. Er werden bloemen gelegd door
Lieve Hulleman (cbs de Zaaier) en Romy
de Groot (Antonius), Ees Veldwijk namens de ouderen en Gerwin Hemeltjen
(voorzitter SJW Peco) namens de jeugd,
Luchthaven Teuge door Marjo Prigge.
Een gedicht namens de scholen werden

voorgedragen door Mika Smit (Antonius)
en Flo van den Tol (cbs de Zaaier). De
Last Post en het Wilhelmus werden door
Jasper Esselink van Muziekvereniging Excelsior Twello ten gehore gebracht. Lucas Harbers sloot af namens Algemeen
Belang Teuge.
De commissie herdenking 4 mei, geleid
door Coert Munk, Arne Pruijt en Robert
Voordes, kijken uit naar de herdenking
2022 waarbij hopelijk weer meer belangstellenden aanwezig kunnen zijn.

INGEZONDEN
ZON OF WIND?
In de gemeente Voorst hebben we afgesproken dat we voor 2050 energieneutraal zijn. We produceren nu met z’n allen teveel CO2 en dat is niet goed voor
moeder aarde. De vraag is nu hoe we dat gaan doen: alleen met zon of ook met
wind? In de laatste raadsvergadering heeft Lijst Arend een motie ingediend die
het college opdraagt te zorgen voor een evenwichtige energieopwekking, dus
met zon én wind. De motie is door Gemeentebelangen en VVD/Liberaal2000
verworpen. Ook het college, met wethouder Vrijhoef als portefeuillehouder,
was tegen. Dit standpunt nemen de boeren en tuinders in onze gemeente ons
niet in dank af. De mooiste oplossing is natuurlijk zoveel mogelijk zonnepanelen
op daken te plaatsen. Maar alleen daarmee redden we het niet.
De vraag is: wil je hoogwaardige productiegrond opofferen? In de toekomst
zal er steeds meer biologische kringloopproductie plaatsvinden. Daarvoor heb
je meer grond nodig dan nu. Boerenorganisatie LTO vindt dat er een verbod
moet komen voor zonnepanelen op hoogwaardige productiegrond. Verder is
er ook grond nodig voor de ongeveer 1 miljoen huizen die voor 2030 gebouwd
moeten worden.
Lijst Arend heeft, in tegenstelling tot GB en de liberalen, altijd gepleit voor zonneparken die niet groter zijn dan 5 hectare en niet op hoogwaardige productiegrond staan. Lijst Arend is ook van mening dat je windmolens nodig hebt
voor een evenwichtige toevoer van energie. Het waait immers vrijwel alle dagen
terwijl de zon niet elke dag schijnt, zeker als in de winter veel energie wordt gebruikt. Daar komt bij dat je onder windmolens gewoon kunt blijven produceren,
in tegenstelling tot grond onder zonnepanelen.
GB en VVD/Liberaal2000 willen in onze gemeente geen windmolens. Die moeten maar naar de buurgemeenten. Dat bekt goed, zeker in aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezingen, maar het is wel goedkoop. Een verantwoordelijk
politicus denkt niet: na ons de zondvloed voor onze (klein)kinderen. Die zorgt
ervoor dat zowel onze energieproductie als onze voedselproductie niet in gevaar komt. Dus zon én wind.
Arend Jansen,
fractievoorzitter Lijst Arend.

Bezoek Voorst

Inspiratie voor je dagje
weg in eigen omgeving!

bezoekvoorst.nl
appelen
Uw voeten staan te tr

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

#Hubohelpt

DENVER KAMPERMAN
• Nagels knippen
• Ingegroeide teennagels
• Likdoorns

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

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

KLUNDER
Molenstraat 1 Twello
(0571) 27 12 66

#Hubohelpt

€

Geen payrolling meer en
toch zorgeloos en flexibel
ondernemen?

magento

+

Besteed u personeelszaken uit en richt u als
ondernemer volledig op uw eigen vak.
• Werkgeversrisico`s afgedekt
• Snel en eenvoudig op- en afschalen
• Vast contactpersoon uit de regio

Weten hoe UNN Personeel dit voordelig
voor u doet? Neem dan snel contact op.
Rob Linthorst
Bel 06 - 8323 8170 of mail
naar rlinthorst@unnpersoneel.nl

exact

Besparing op tijd & geld
Al je data te beheren op 1 locatie
Optie tot koppelen meerdere shops
Realtime synchronisatie van data
Mogelijkheden vrijwel onbeperkt! Wij koppelen ook o.a.:

0571 - 7682 01 | www.unnpersoneel.nl

Bekijk alle mogelijkheden op

o n l i n e c o n n e c t o r.n l
c

ADVERTORIAL GELRE ZIEKENHUIZEN

“Ze ziet ons echt.
Dat raakt mij”
Tineke Mast heeft door een hersentumor 24 uur per dag zorg nodig. Die zorg wil haar partner Elise Niels (61)
graag zelf thuis geven. Transferverpleegkundige José denkt met Elise mee.

Meedenken
Na de uitslag wilde Elise Tineke heel graag
mee naar huis nemen. “We zijn al 25 jaar
samen, in voor- en tegenspoed. Bovendien

“We zijn al 25 jaar samen,
in voor- en tegenspoed.”
heb ik een verpleegkundige achtergrond.”
Transferverpleegkundige José bood aan
mee te denken. Wat is nodig om Tineke’s
veiligheid te kunnen waarborgen? Hoe zorg je
dat je zelf ook nog slaapt? En hoe zorg je dat
je niet alleen verzorgende, maar ook partner
blijft?”

Speciale momenten
“José regelde een Poseybed, een soort
tentbed dat aan de buitenkant wordt
dichtgeritst. Zo tof dat ze zag wat wij nodig
hebben! Verder regelde ze thuiszorg in de
ochtend en huishoudelijke hulp. Het is fijn
dat de huisarts, Gelre, thuiszorg Vérian, mijn
werkgever en anderen zich voor ons inzetten.

“In de zomer van 2020 ging Tineke met
pensioen. We hadden een camper gekocht
en verheugden ons op de leuke dingen die
we samen zouden kunnen doen. Maar aan
het eind van de zomervakantie werd Tineke

ziek. Vervolgens werd ze in september onwel
tijdens een autorit. Daarna werd ze steeds
verwarder en kreeg ze last van hallucinaties
en psychosen. Begin januari kreeg ze de
diagnose: een lymfoom in de hersenen.”

Denken in oplossingen, van elke dag iets
bijzonders maken; dat is hoe Tineke en ik
beiden in het leven staan.”
Lees het uitgebreide verhaal van Elise Niels
op: gelreziekenhuizen.nl/patientverhalen

De juiste zorg na ontslag uit het ziekenhuis
Na een opname in het ziekenhuis is de
zorg voor een patiënt vaak nog niet
klaar. Er is bijvoorbeeld nog wondzorg
thuis nodig, of verpleeghuiszorg, of
terminale zorg in een hospice. De
transferverpleegkundige helpt bij het
regelen van de juiste zorg na ontslag.
“Als iemand in het ziekenhuis is opgenomen,
moet je al vroeg gaan nadenken over het
vervolg”, vertelt transferverpleegkundige José
Raap. “Welke zorg is na ontslag nodig? Kan de
patiënt terug naar huis? Zo niet, wat is dan de
beste plek?”

nazorg. Zeker bij bijvoorbeeld een herseninfarct
of een hersentumor is het voor mensen lastig
om in te schatten wat hen te wachten staat.
Bovendien hebben patiënt en familie meestal
geen overzicht over de mogelijkheden,
aanmeldingsprocedures en wet- en regelgeving.
Als transferverpleegkundigen hebben we dat
overzicht wel.
Met de patiënt zelf en de naast betrokkenen
bespreken we hun wensen. Ook verdiepen we
ons in het ziektebeeld, de voorgeschiedenis de
thuissituatie. Zo kunnen we bijdragen aan de
juiste zorg op het juiste moment, op de juiste
plek.”

José: “In de emoties rondom de opname kan het
moeilijk zijn om beslissingen te nemen over de

Het complete verhaal van José vind je op:
gelreziekenhuizen.nl/zorgverlenerverhalen

Zorg
Zorg beter
beter voor
voor elkaar
elkaar
gelre.ziekenhuizen

gelrezkh

gelrezkh

voorstwijzer

Gemeentelijke informatie

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

Gesloten op 5 mei en op 13 en 14 mei

VOORST GAAT VOOR DUURZAAM

Het gemeentehuis, CJG Voorst (24 uur per dag).
(Centrum voor Jeugd en Gezin) en Tijdens de feestdagen en buiMaatschappelijk Netwerk Voorst ten de openingstijden zijn Veilig
Ruimte voor nieuw energie, niet makkelijk, wel nodig
zijn de gehele dag gesloten op Thuis en Spoedeisende Zorg (voor
gedeelte daarvan wordt gewon- energieregio’s in de zogenoemde Bevrijdingsdag woensdag 5 mei, jeugd) via de gebruikelijke teleDe noodzaak van het
nen op zee. Omdat dat niet vol- Regionale Energiestrategie (RES). Hemelvaartsdag donderdag 13 foonnummers bereikbaar:
Klimaatakkoord.
mei, en op vrijdag 14 mei.
Het Klimaatakkoord komt niet doende is, onderzoeken we ook
 als er sprake is van dreigend
zomaar uit de lucht vallen. We alle mogelijkheden op land.
Wat kunt u doen?
geweld: politie: 112 of Veilig
maken grondstoffen sneller op
Als er mogelijk een zonnepark Spoedeisende zaken
Thuis: 0800 -20 00
dan de aarde ze kan aanvullen. Ons landschap verandert.
of windmolen komt in de omge- Bij spoedeisende zaken in de
Zo putten we de aarde uit met Onze omgeving verandert. ving van uw woning of werkplek, openbare ruimte (zoals een ge-  spoedeisende Zorg (voor jeugd):
0900 – 99 55 599
alle gevolgen van dien voor onze Kolen- en gascentrales staan voor dan roept dat natuurlijk vragen vaarlijke wegverzakking, rioolleefomgeving. Daarom hebben de meeste mensen uit het zicht. op zoals: “Welke gevolgen heeft storing of omgewaaide boom)  spoedeisende hulp bij psychiatrische- en psychosociale
76 partijen het Klimaatakkoord Maar windmolens en zonnepane- dat voor mij? Ga ik er hinder van die niet kunnen wachten tot de
problemen: via dienstdoende
ondertekend. We hebben afge- len? Die zijn zichtbaar en dichtbij. ondervinden? Wie verdient er aan eerstvolgende werkdag, belt u de
huisarts(enpost). ■
sproken maatregelen te nemen En het is duidelijk dat dit gevolgen die zonne- en windprojecten en Calamiteitenlijn: 0571-27 37 60
om klimaatverandering tegen te heeft voor ons landschap en voor kunnen de mensen in de omgegaan. Waaronder het opwekken de omgeving waarin we wonen. ving ervan meeprofiteren?” Op
van duurzame energie. Tot 2030 We kunnen er niet omheen om sa- iedereendoetwat.nl/res leest u Digitale informatieavond Regionale Energie
richten we ons met name op zon- men te bekijken wat de beste mo- meer informatie over de stand Strategie
ne- en windenergie. Het grootste gelijkheden zijn. Dit gebeurt in 30 van zaken. ■
De ontwerp RES ligt nu ter inzage. tieavond via Microsoft Teams. Via
Deze kunt u via voorst.nl/energie de chatfunctie heeft u de mogeJa, ik wil…?!
inzien. Heeft u behoefte aan een lijkheid om vragen te stellen.
toelichting, of wilt u vragen stelVerklaart u de gemeente Voorst aan te nemen tot uw
len? Stuur dan een e-mail naar De digitale informatieavond is op
nieuwe werkgever en zorgt u als BABS voor de voltrekking
duurzaam@voorst.nl om u aan te dinsdagavond 11 mei 2021 en
van huwelijken & partnerschapsregistraties in
melden voor de digitale informa- start om 19.30 uur. ■
de gemeente Voorst? Bent u enthousiast en weet u op een
creatieve & persoonlijke wijze twee mensen de mooiste dag
van hun leven te bieden?

Weekendafsluitingen A1 Rijssen – Azelo mei
en juni 2021

Wat is daarop uw antwoord?
Ga naar www.voorst.nl/vacatures

via de N35 en A28. Op de website
vanAnaarBeter.nl vindt u informatie over wegwerkzaamheden
aan rijkswegen, verkeershinder
en voordelige reisalternatieven.

VOORST GAAT VOOR DUURZAAM

Wereld Bijendag 20 mei: Doe mee en win!
tensoorten zijn afhankelijk van
bestuiving door dieren, maar ook
voedselgewassen en landbouwgrond. Bestuivers dragen niet alleen bij aan de voedselzekerheid,
maar ze zijn ook belangrijk voor
het behoud van de biodiversiteit.
Helaas worden bestuivers, zoals
bijen, steeds meer bedreigd.

Donderdag 20 mei is het Wereld
Bijendag. Op deze dag vieren we
de belangrijke rol die bijen en andere bestuivers vervullen in het
ecosysteem. Bestuiving is namelijk een belangrijk proces voor het
leven van veel planten en dieren
en dus ook voor de mens!
Niet alleen wilde bloeiende plan-

Advies aan weggebruikers
ter en knikkers en/of kiezels en
plaats deze in de tuin. Door de
knikkers of kiezels verdrinken de
bijen niet!

Winactie

Wilt u de bij een handje helpen?
Doe dan mee met de winactie en
maak kans op een “Help-de-Bijstartpakket” ter waarde van €
35,00. Het pakket bevat een bijWat kunt u doen?
 Creëer bewustwording: de ach- enhotel, bijenbar én een cadeauteruitgang van bijen treft ons tje van uw lokale imker.
allemaal!;
 Plant diverse soorten inheemse Meedoen
planten die in verschillende Beantwoord de onderstaande
maanden bloeien;
prijsvraag en stuur het antwoord
 Gebruik geen giftige stoffen naar duurzaam@voorst.nl
om onkruid en/of dieren te
bestrijden;
Hoe heet de suiker Haal pure honing bij de lokale rijke vloeistof die bijen uit
imker;
planten halen?
 Voorkom uitdroging bij bijen door het maken van een Iedereen mag gratis aan deze
bijenbar.
winactie meedoen. De looptijd
van deze actie is van 5 mei tot en
met 21 mei 2021. Uit de goede
Bijenbar
Veel mensen kennen het “bijen- inzendingen trekt de gemeente
hotel”. Maar wat is een hotel zon- Voorst drie winnaars. De trekking
der een bar? Ook bijen kunnen is na 21 mei en volledig onpartijdorst krijgen; helemaal wanneer dig. De prijs is persoonsgebonden
het lang droog is. Bijen kunnen en niet overdraagbaar, inwisselniet zwemmen. Zet daarom een baar of uit te keren in geld of voor
bijenbar in uw tuin! Een bijenbar andere producten of diensten. De
is eenvoudig te maken: vul een gemeente Voorst neemt contact
laag bakje of diep bord met wa- op met de winnaars. ■

Rijkswaterstaat verbreedt de A1
tussen Apeldoorn en Azelo. In
mei en juni vinden asfalteringswerkzaamheden plaats op het
traject Rijssen-Azelo.
Om het werk veilig uit te voeren is
de snelweg A1 op dit weggedeelte steeds in 1 richting afgesloten.
Weggebruikers moeten rekening
houden met ernstige verkeershinder en een extra reistijd.

Werkzaamheden mei

Van vrijdag 7 mei tot maandag
10 mei én van vrijdag 28 mei tot
maandag 31 mei is de A1 tussen oprit Rijssen en knooppunt
Azelo afgesloten in de richting
van Enschede/Osnabrück.

Werkzaamheden juni

Van vrijdag 4 juni tot maandag 7
juni geldt dit voor de A1 tussen
knooppunt Azelo en afrit Rijssen in de richting van Deventer/
Amsterdam

Omleidingsroutes

Het doorgaande verkeer wordt
omgeleid via de N18 en A12 en

 Vermijd tijdens de weekendafsluitingen de A1 tussen afrit
Rijssen en knooppunt Azelo;
 raadpleeg voor vertrek de actuele verkeersinformatie;
 houd rekening met extra
reistijd;
 volg de aanwijzingen en omleidingsroutes op de borden
langs de weg.

Houd rekening met extra
reistijd

 extra reistijd van 40 minuten;
 extra
drukte
op
de
omleidingsroutes.

Vergroten capaciteit A1
Apeldoorn-Azelo

Toenemend vrachtverkeer zorgt
voor veel vertraging op de A1
Oost tussen Apeldoorn en Azelo. Dit traject is een belangrijke
verbinding tussen economische
gebieden binnen en buiten Nederland. Goede doorstroming
op deze route is belangrijk voor
de bereikbaarheid en economische ontwikkeling van de regio.
Daarom werken rijk en regio
samen aan het vergroten van
de capaciteit van de A1 Oost in
het verbreden van de A1: tussen
Apeldoorn en Deventer naar 2x4
rijstroken en tussen Deventer en
knooppunt Azelo naar 2x3 rijstroken. ■

voorstwijzer
Bekendmakingen
Week 18: 05-05-2021

Adres/Locatie

De gemeente Voorst geeft dagelijks alle officiële bekendmakingen/publicaties in elektronische vorm volledig weer op
overheid.nl. 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 26 april 2021 tot en
met vrijdag 30 april 2021.

Onderwerp

Status

Nummer

Herontwikkeling

Overeenkomst gesloten

Z-18-01540_2021-24763

Anterieure overeenkomst
IJsbaanweg 5 in Twello
Beleid en regelingen
Gemeente Voorst

Nota bodembeheer en bodemfunctieklassenkaart/ bodemkwaliteit- Concept
skaart gemeenten Apeldoorn, Voorst, Epe en Brummen

Z-21-01899_2021-18820

Gemeente Voorst

Programma Milieu, Afval en Duurzaamheid 2021-2025

Ontwerp

Z-21-03926_2021-22895

Melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen
Twelloseweg 23 in Terwolde

Aanleggen gesloten bodemenergiesysteem voor duurzaam koelen
en verwarmen woning

Melding ontvangen

Z-HZ_MGBBI-2021-0009

Voordersteeg 33 in Wilp

Aanleggen gesloten bodemenergiesysteem

Melding ontvangen

Z-HZ_MGBBI-2021-0010

Abraham Kuyperstraat 48 in Twello

Plaatsen units buitengevel

Aanvraag ontvangen

SXO-2021-0277

Binnenweg 35 in Twello

Afwijken regels bestemmingsplan voor exploiteren
tandartspraktijk

Aanvraag ontvangen

SXO-2021-0289

de Windvang 23 in Voorst

Afwijken regels bestemmingsplan voor tijdelijk gebruik als (zorg)
logeerfunctie

Vergunning verleend

SXO-2021-0180

Enkweg 11 in Voorst

Bouwen schuur met overkapping

Aanvraag ontvangen

SXO-2021-0280

Hessenlaan 21 in Teuge

Bouwen schuur

Aanvraag ontvangen

SXO-2021-0286

Hessenlaan 23 in Teuge

Bouwen schuur

Aanvraag ontvangen

SXO-2021-0285

Hessenlaan 25 in Teuge

Bouwen schuur

Aanvraag ontvangen

SXO-2021-0284

Kopermolenweg 1 in Klarenbeek

Bouwen schuurwoning

Vergunning verleend (revisie)

SXO-2019-0900

Oude Veldjes 41 in Twello

Bouwen berging en veranda

Proceduretermijn verlengd

SXO-2021-0140

Stobbenakker 8 in Twello

Realiseren uitbouw

Aanvraag ontvangen

SXO-2021-0278

Wilpsedijk 2 in Wilp

Bouwen tijdelijke constructie met dak

Aanvraag ontvangen

SXO-2021-0282

Achterhoekseweg 15 in Wilp

Afvoeren 4 asbest golfplaten

Melding ontvangen

SXO-2021-0279

Molendwarsstraat 32 in Twello

Verwijderen asbesthoudende golfplaten

Melding ontvangen

SXO-2021-0288

Prinses Beatrixstraat 33 in Twello

Afvoeren asbest plaat

Melding ontvangen

SXO-2021-0281

Omgevingsvergunning

Sloopmelding

Meer informatie

Wilt u meer weten over een bekendmaking/publicatie? Kijk dan
op overheid.nl onder Beleid & regelgeving en ga naar de pagina
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/
publicatie 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 bekendmaking/publicatie niet op overheid.nl
staan? Neem dan gerust contact op
met de gemeente Voorst: 0571-27
99 11. Wij helpen u graag!

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

Berichten over uw buurt via zich aanmelden voor een e-mailservice. Met enkele stappen schrijft
overuwbuurt.overheid.nl

u zich in. U ontvangt dan dagelijks
per e-mail een overzicht van besluiten en andere berichten die
onder meer gemeenten, provincies
en waterschappen via overheid.nl
publiceren. U stelt het type bericht
LET OP: door een landelijke storing in en van welke organisatie u deze
in de app 'Over uw buurt' komen berichten wilt ontvangen. Daarbij
Snel en overzichtelijk alle ontwikkelingen in uw buurt volgen of de
officiële bekendmakingen van de
gemeente Voorst inzien? Dat is
mogelijk op overheid.nl.

Eénrichting looproute op de weekmarkt

Tijdens de vrijdagmarkt in
Twello moeten bezoekers zich
nog steeds aan de éénrichting

looproute houden. Deze loop-  Het openbaar toilet is gesloten
richting staat met bewegwijzevoor publiek.
ring aangegeven. Op deze ma-  Eet en drink niet op het
nier is het gemakkelijker om
marktplein.
een veilige afstand van elkaar  H o u d a n d e r h a l v e m e te houden.
ter afstand van elkaar en
van onze marktlieden.
 Ga niet in groepjes bij elkaar
Bezoek de markt alleen
staan.
Bezoek de markt zoveel mogelijk alleen, dus niet in gezel-  Voorkom drukte bij kramen.
schap. Volg deze oproep in het  Betaal bij voorkeur met pinpas/smartwatch/ of mobiele
belang van uw eigen gezondtelefoon.
heid en die van uw medemens.
 Blijf thuis als u verkouden
bent, koorts of griep heeft.
Veiligheidsmaatregelen
Verder gelden ook de volgende  Gebruik papieren zakdoekjes,
en nies in uw elleboog. ■
maatregelen op de markt:

is het ook mogelijk een afstand ten
opzichte van uw adres aan te geven.
U krijgt dan bericht over de actuele
locatiegebonden bekendmakingen/
publicaties binnen de door u aangegeven afstand.

te behandelen bouwplannen) maken wij bekend op www.voorst.nl.

Volgens artikel 12 van de Woningwet is deze vergadering
openbaar. Door de corona-uitbraak kunt u daar helaas tijdelijk
niet bij aanwezig zijn. Een teleWELSTAND
Burgemeester en wethouders van fonische toelichting geven mag
Voorst maken het volgende bekend: natuurlijk wel.
Door de corona-uitbraak behande- Houd er als derde belangheblen wij bouwplannen zoveel moge- bende voor de goede orde ook
rekening mee dat een ingediend
lijk digitaal.
bouwplan al behandeld kan zijn
De agenda (met daarin de lijst met in een welstandsvergadering.

Parkeren bij het gemeentehuis
huis die voor bezoekers gereserveerd
is. Deze parkeermogelijkheden staan
met borden aangegeven:
 parkeerruimte dicht bij het gebouw
aan de achterzijde,
 parkeerruimte aan de zijkant van
het gebouw.
Als u Jupiter 2 in Twello invoert in
uw navigatie, dan komt u vanzelf bij
de parkeerruimte van het gemeentehuis uit.

Heeft u een afspraak gemaakt en
komt u met de auto naar het gemeen- Het is niet toegestaan om uw auto
tehuis? Maak dan alleen gebruik van bij aangrenzende bedrijven te parde parkeerruimte bij het gemeente- keren. ■

voorstwijzer
We helpen u graag, maak wel eerst online een afspraak

Militaire oefening

Onze openingstijden zijn anders en we werken alleen op afspraak

De openingstijden van het gemeentehuis zijn aangepast. We zijn alleen
op afspraak geopend. Dit is nodig
om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Online en telefonisch zijn we gewoon bereikbaar.
Maak eerst online een afspraak op
voorst.nl of telefonisch om langs te
komen. Zonder afspraak naar het
gemeentehuis gaan heeft geen zin.

De medewerkers mogen u dan niet turhus zijn alleen op afspraak
helpen.
geopend. Bel eerst als u langs
wilt komen. Zonder afspraak
Regel het online op voorst.nl naar het Kulturhus gaan heeft
Veel producten kunt u online op geen zin, omdat de medewervoorst.nl regelen. Bijvoorbeeld een kers u dan niet mogen helpen.
uittreksel Basisregistratie of uw De frontoffice is telefonisch geverhuizing. Verloopt uw product woon bereikbaar.
binnen twee weken? Of is het absoluut noodzakelijk dat u in persoon Heeft u een vraag aan de gelangskomt om een product aan te meente? Regel het online op
vragen? Maak dan eerst online op voorst.nl Wilt u langskomen?
voorst.nl of telefonisch een afspraak Maak eerst een afspraak op
met ons. U kunt nu ook digitaal een voorst.nl of bel 0571-27 99 11.
afspraak maken voor de bouwbalie
van de gemeente Voorst op voorst.nl Heeft u een vraag aan het MNV?
Bel de frontoffice MNV:
0571-74 51 11
Frontoffice CJG en MNV
Ook de frontoffice van het Maatschappelijk Netwerk Voorst (MN- Heeft u een vraag aan het CJG?
Voorst) en het Centrum voor Bel de frontoffice CJG:
Jeugd en Gezin (CJG) in het Kul- 0571-74 51 50 ■

Eikenprocessierupsbestrijding in volle gang

Volgende week start de eerste ronde van preventieve bestrijding
biologisch bestrijdingsmiddel.
We kunnen niet alle eikenbomen
in onze gemeente behandelen.
Daarom richten we ons vooral op
die bomen die naast fietsroutes
en schoolpleinen liggen. Naast het
preventief behandelen van de bomen, maken we ook gebruik van
andere vormen van bestrijding.
Bijvoorbeeld door de natuurlijke
vijanden van de rups te stimuleren. Dit doen wij door middel van
Volgende week start de eer- het plaatsen van vogelkastjes en
ste ronde van de preventieve het zaaien van kruiden in bermen.
bestrijding van de eikenprocessierups. De aannemer be- De aannemer werkt deze hele
handelt eikenbomen met een week hard door om de bomen

langs deze routes te behandelen.
Dit kan tot elf uur ’s avonds duren.
Dat komt, omdat het werk moet
worden stilgelegd als het te hard
waait.
In deze tijd van het jaar ontwikkelen de rupsen zich nog en zijn
ze weinig zichtbaar. Komt u in
de toekomst eikenprocessierupsen tegen in de openbare ruimte?
Maak dan een melding via www.
verbeterdebuurt.nl. U kunt dan
precies de locatie aangeven.

Van 24 mei tot en met 28 mei
2021 oefenen militairen van de
Koninklijke Landmacht in het gebied tussen Arnhem, Apeldoorn,
Hengelo en Groenlo. Ook de Gemeente Voorst valt binnen dit
gebied.

Oefening

De militairen verplaatsen zich te
voet en met verkenningsvoertuigen vanuit de richting Apeldoorn
naar Goor. Hierbij worden verkenningen uitgevoerd. De militairen
maken geen gebruik van munitie
of oefenmunitie tijdens deze oefening. Als ze van privéterrein gebruikmaken, wordt dit vooraf met
de eigenaar overlegd. Dit gebeurt
ook als de route op privéterrein
over onverharde wegen leidt.

op de grond bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in Nederland en
daarbuiten. Tegelijkertijd moet de
Landmacht verdere piekbesmetting van COVID-19 binnen hun
eigen organisatie voorkomen.
Daarom volgen zij de richtlijnen
van de Rijksoverheid.

Overlast en schade

De eenheid doet er alles aan om
overlast en hinder te voorkomen.
Is er ondanks alle voorzorgsmaatregelen door de oefening schade
ontstaan aan uw privéterrein?
Noteer dan zoveel mogelijk gegevens, zoals eenheid, kenteken
voertuig, datum en tijd, plaats,
soort schade. U kunt de schade
melden bij het Ministerie van
Defensie, Sectie claims Ministerie van Defensie, Postbus 90004,
3509 AB Utrecht. Het telefoonCOVID-19
De Koninklijke Landmacht draagt nummer is (030) 218 04 20. ■

Via www.processierups.nu vindt
u meer informatie op het kennisplatform. ■

■ Postbus 9000 - 7390 HA Twello ■ 0571 - 27 99 11 / 14 0571 ■ www.voorst.nl ■ gemeente@voorst.nl
Tijdelijke locatie 1:
Oudbouw Veluws College
Hietweideweg 20
7391 XX TWELLO
0571-27 99 11

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

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

www.twitter.com/gemeente_voorst

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

www.facebook.com/gemeentevoorst

MOEDERDAG MET
BRASSERIE KRIEBELZ
TERWOLDE.- Op moederdag staan alle moeders in de spotlight en wel hierom:
Mijn moeder: Staat voor iedereen klaar – Heeft superkrachten – Geeft de fijnste
knuffels – Heeft altijd een luisterend oor – Is mijn beste vriendin – Geeft onvoorwaardelijke liefde – Vergeeft en vergeet – Is de allerliefste moeder – Moeder is
een ander woord voor tovenaar – Moeder worden is een wonder, moeder zijn
een heel gedonder – De beste moeders herken je aan de liefste kinderen – Hotel
mama, altijd geopend.
Brasserie Kriebelz klopt aan bij jouw moeder en verwent haar met een heerlijke
Moederdag brunch of 4 gangen Moederdag proeverij. Jij dekt de tafel. Brasserie
Kriebelz zorgt voor de rest: Heerlijk eten geserveerd op echt serviesgoed, bezorgen, weer ophalen en……. afwassen is niet nodig: Of je reserveert een tafeltje op
het terras. (voor de brunch van 12 – 14 uur, voor de proeverij van 15.30 -18.00
uur)
In de advertentie in deze editie van het Voorster Nieuws vindt je alle informatie.
Brasserie Kriebelz 0571-292022 www.brasserie-kriebelz.nl

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

WhatsApp: 06 – 21 65 44 44

IVN EN BOMENSTICHTING ZUTPHEN
WANDELING NATUUR IN DE STAD
ZUTPHEN.- Op zondagmiddag 16
mei organiseert het IVN samen met
de Bomenstichting een wandeling
door Zutphen met als thema Natuur
in de stad. De vraag is hoeveel natuur
is er in de stad, is dat allemaal wel
natuur of heeft de mens die hier gebracht. En welke invloed heeft de natuur in de stad op de mens. Daarvan
zijn mooie voorbeelden te ontdekken.
Praktisch: bij de start ontvangt u de
route, u kunt de wandeling beginnen
tussen 13.30 en 14.30 uur. Onderweg
ontmoet u gidsen van het IVN en de
Bomenstichting, die laten het een en
ander zien van de natuur in de stad.
De gidsen van de Bomenstichting zul-

len de nadruk leggen op de bijzondere bomen, IVN-ers wijzen graag op
planten, vogels en andere natuuraspecten. De start is op de Schupstoel
in Zutphen. De wandeling is ongeveer
2,5 km lang en prima te wandelen, op
eigen tempo.
Start tussen 13.30 uur en 14.30 uur.
Plaats: Schupstoel. Aanmelden verplicht. Aanmelden graag per mail bij
ktengrotenhuis@kpnmail.nl.
Info:
0575-471995. Er is een maximum aan
het aantal deelnemers; vol = vol. Een
vrijwillige bijdrage voor beide stichtingen is welkom. Zij hanteren de coronaregels, dus met kleine groepen
lopen.
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EXCELSIOR TWELLO OP WEG NAAR CLUB VAN HET JAAR
ARNHEMSE
DOCUMENTAIRE ‘GEHEIM AAN
DE RIJN’ IN PREMIÈRE
TWELLO.- Nederland telt ruim 50.000
verenigingen en stichtingen, welke samen het grootste sociale netwerk van ons
land vormen. Sociale ontmoetingsplaatsen waar mensen samen sporten, muziek
maken, acteren, dansen of kunst maken.
En waar talent opgeleid wordt. Samen bereik je meer dan alleen en daarom is verenigen zo belangrijk. De Rabobank heeft
samen met NOC NSF, LKCA en Kunstben-

de het initiatief genomen om het fenomeen verenigen te vieren en te belonen.
Dit jaar staat de veerkracht van de clubs
centraal. De verkiezing Club van het Jaar
is onderdeel van Rabo ClubSupport. Van
19 april tot 24 mei mag er gestemd worden. Op 26 mei worden de gemeente- en
provinciewinnaars bekend gemaakt. De
gemeentewinnaars worden op basis van
de meeste stemmen vastgesteld.

Helpt u Excelsior Twello mee naar Club
van het Jaar 2021? Scan dan de QR code
en kom direct bij het stemformulier van
Excelsior.

Maurits Bosgoed is dierenarts en vertelt wekelijks over zijn avonturen.

DIERENARTS ALS SKIPPY-KNIPPER
treren is daarom het lot van veel van
onze mannelijke dieren.
Een dusdanig normale ingreep dat je
er eigenlijk geen column aan kan wijden. Tenzij het een keer wat anders is
dan een reu of een kater.

Geïnterviewde Freek Jacobs met een mede-dienstplichtige bij ‘het object Arnhem’. Privécollectie Freek Jacobs.
REGIO.- De spannende documentaire
‘Geheim aan de Rijn: verhalen over de
Defensiehaven’ gaat donderdagavond
6 mei 2021 in première. De film ontrafelt in ongeveer dertig minuten de
mysterieuze
geschiedenis
achter
de Defensiehaven in Arnhem. Oudmilitairen vertellen, soms voor het
allereerst, over hun ervaringen rondom deze geheime haven aan de
Rijn. Om 20.00 uur kunnen kijkers de
voorstelling live volgen via mijnGelderland Facebook en website.

Verborgen geschiedenis

De Defensiehaven was onderdeel
van de IJssellinie: een waterlinie uit
de Koude Oorlog die het land moest
beschermen tegen een mogelijke invasie van de Sovjet Unie. De IJssellinie en daarmee de Arnhemse haven
waren tot het einde van de Koude
Oorlog uiterst geheim. Verhalen over
deze tijd zijn daarom heel schaars. En
de verhalen die er zijn, zijn nog onbekend bij veel mensen. De documentaire ‘Geheim aan de Rijn’ gaat daar
verandering in brengen. Voor de Gemeente Arnhem interviewde Erfgoed
Gelderland oud-militairen die getuige
waren van deze verborgen geschiedenis. Alletun Producties bracht de interviews samen tot een unieke documentaire.

Verhalen en film

Naast de documentaire zijn er tientallen verhalen geschreven op basis van

de interviews. In aanloop naar de première worden deze verhalen gedeeld
op de Facebook-, Twitter- en Instagrampagina van mijnGelderland. De
première vindt online plaats op 6 mei
om 20.00u via een Facebook-evenement van mijnGelderland en via mijnGelderland.nl/defensiehaven-arnhem. Alle Arnhemmers en andere
geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om bij de première aanwezig
te zijn. Deelnemers aan het Facebookevenement ontvangen voor aanvang
een herinnering, zodat zij niets missen
van de film. Meer informatie: mijnGelderland.nl/defensiehaven-arnhem.

Totstandkoming

In het voorjaar heeft de gemeente Arnhem de Defensiehaven uitgebaggerd.
Dat was een directe aanleiding om de
verhalen achter de haven te verzamelen en toegankelijk te maken voor inwoners. Met behulp van het Ministerie
van Defensie en Stichting Menno van
Coehoorn zijn mensen opgespoord die
nog herinneringen hebben aan de haven en aan de IJssellinie. Erfgoed Gelderland heeft die verhalen door middel
van oral history interviews vervolgens
opgehaald en vastgelegd. De interviews, in beeld gebracht en door Alletun Producties, vormen de kern van
de documentaire.

Testosteron is een hormoon met veel
invloeden. Het geeft het dier typische
uiterlijke kenmerken. Bij de meeste
diersoorten geldt dat ze breder worden en sterker. Een gewei of hoorns
gaan daardoor groeien. En sommige
diersoorten, waaronder wijzelf, krijgen langere of meer beharing.
Dit zijn allemaal dingen die handig
zijn om indruk mee te maken op zowel hun mannelijke als hun vrouwelijke soortgenoten.
Ook bij onze huisdieren vinden wij het
vaak mooi; grote hoorns, een gewei
of een prachtige baard bij bepaalde
schapen en geiten bijvoorbeeld.
Maar met uiterlijke kenmerken alleen red je het niet. Gelukkig zorgt

testosteron ook voor een flinke mentale
motivatie om de baas te worden of te
blijven. Voortplanting wordt hierdoor
behalve gemotiveerd ook meer gegarandeerd.
De strijd waarbij deze testosteron als
brandstof dient kunnen we prachtig
aanschouwen bij bijvoorbeeld het edelhert in de herfst. Een leuk tafereel, maar
het leuke van dit mannenhormoon
wordt vaak minder als het ons eigen
huisdier betreft.
Een hengst die zijn weidegenoten niet
met rust laat of een reu die in het park
elke andere reu wil aanvallen of zijn
geur bij elk paaltje wil achterlaten, is
een minder fijn huisdier waarbij soms
zelfs gevaarlijke situaties ontstaan. Cas-

Het vangen van hem was even een
flinke stoeipartij, maar na een paar minuten lag hij te slapen op een strobaal
en kon de operatie beginnen. Ik kon
de mooie staart, vacht en kop eens
van dichtbij bekijken. Allemaal eigenschappen die hij straks na de operatie
gewoon zou behouden. Wat wel veranderde was dat Skippy met weliswaar
een wat minder temperament, veel
makkelijker met grote sprongen door
het leven kon gaan.

ontwikkelen, dat vind ik dan toch zo interessant.
Dat is bij mensen ook zo, sterker nog, nog voor
de geboorte begint de aanleg van het blijvende
gebit. Gewoon al tijdens de zwangerschap. Zijn de
melktanden nog niet eens doorgebroken, want dat
is meestal zo rond de leeftijd van zes maanden,
wordt er al aan het volgende setje al begonnen.
Die hebben overigens nog wel even de tijd nodig
om te groeien. Meestal begint het wisselen
tussen de vijf en zeven jarige leeftijd. Bij de een,
meestal meisjes, iets eerder dan de ander. In de
eerste wisselfase groeien dan achter de achterste
melkkies een blijvende kies. En wisselen de vier
melkvoortanden voor blijvende voortanden.

De documentaire is na 6 mei terug te
kijken via mijngelderland.nl/defensiehaven-arnhem.

TWEEDE LUSTRUM
TYPISCH CAROLIEN

Vandaag was Skippy’s mannelijkheid
namelijk iets wat te lastig werd. Hij liep
met een andere wallaby in een mooie
ren met een paar geitjes. Maar die geitjes en andere wallaby beschouwde hij
als zijn harem. En onze schattig ogende rondspringende kangoeroe ging
dan ook af en toe in de aanval tegen
de eigenaren. Een trap van zijn beide
achterbenen op kruishoogte ben je
snel zat, vertelde de eigenaar mij toen
we bij het weitje stonden te kijken. ‘Ah,
het was dus kiezen tussen de jouwe of
de zijne!’ grapte ik, terwijl ik de narcose
klaarmaakte voor onze Skippy. Waar
zijn testis precies zaten was niet zo
moeilijk. Twee zware joekels bungelden namelijk heel opvallend tussen
zijn benen. ‘Dat hij überhaupt nog kan
springen.’

Helena van der West
Mondhygiëne Twello
Miranda
Triest
Helena van
van der
West
Pas in de tweede wisselfase wisselen de
hoektanden en melkkiezen. Deze wisselfase start
Mijke
de –Zoeten
betrokken
passie voor het vak – enthousiast
meestal tussen een leeftijd van negen en elf jaar.

betrokken • passie voor het vak • enthousiast

Carolien met haar grootste fan: haar vader.
STEENENKAMER.- Afgelopen zaterdag
was het voor Typisch Carolien een echt
jubileumjaar. Het tweede lustrum werd
omringd met een heerlijke koffie To-Go
en een notitieblokje (uitgave Voorster
Nieuws) voor alle bezoekers. Het eerste

exemplaar overhandigde Carolien aan
haar grootste fan: haar vader. Carolien
werd overstelpt met mooi woorden,
berichtjes en kaartjes. Carolien: “Heerlijk
om weer voor een dag als typetje rond te
kunnen lopen. Mijn werk is mijn passie”.

In deze fase komt er ook een tweede blijvende
Bent u op zoek naar dé oplossing voor:
kies achteraan ’t rijtje. Zo tegen de volwassenheid
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uw buurt! Bel dan voor een vrijblijvende check:
06-14 77 32 22. Of mail naar:
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Voor de liefste moeder!!!

Kom langs (met je moeder)
om je te laten verrassen door
onze nieuwe collectie!
OPEN OP WOENSDAG T/M ZATERDAG VANAF 11.00 UUR.

OF KOM JE TOCH LIEVER PRIVATE SHOPPEN?
DIT KAN TUSSEN 9:30 EN 11:00 UUR OF IN OVERLEG,
LEES MEER OP WWW.SISZ.NL

YAYA | VIA VAI | CIRCLE OF TRUST

| SAINT TROPEZ | SOAKED IN LUXURY

20TO FASHION | MY BENDEL

SISZ. · MARKTSTRAAT 2 · TWELLO
WWW.SISZ.NL

Voor de liefste moeder!!!

SPECIALE

MOEDERDAG

VAN HEES VERSMARKT
Wil jij, jouw moeder, schoonmoeder,
moeder van je moeder, bonusmoeder,
of een andere moeder verrassen
met dit heerlijke pakket?

10% KORTING
Moederdag is de dag om je moeder of
schoonmoeder en natuurlijk ook je oma te
verwennen. Shop bij Hooijer’s Ambachtelijke
Schoenmakerij een mooi cadeau,
zoals een portemonnee, riem of tas.
Kom langs bij ons in de winkel in Twello.

Hooijer maakt ze mooier.
www.schoenmakerijhooijer.nl

Asselsestraat 42
7311 EM Apeldoorn
Tel.(055) 5786966

Van Ghenstraat 8
7391 CR Twello
Tel.(0571) 273392

Moederdag Tips!
Wil jij jou moeder verrassen?
De tips van lily& bloem en sfeer:
• Een bloem-abonnement
• Een mooi veldboeket met haar
favoriete bloemen & kleuren
• Cadeaubon
• Een mooie plant om haar huis
of tuin mee op te fleuren
• Win actie moederdag
Bij elk boeket of plant wat word
gekocht voor Moederdag krijgt
u een lotnummer.
Daarmee maakt u kans op een
jaar abonnement twv €180,dan ontvangt u iedere maand
een boeket van ons.

Nu ook open op maandag
middag van 12:30 tot 18:00

actie t/m 8 mei 2021

op al onze lederwaren

Reageer via social media, mail of
vul in de winkel je deelname in.
Op vrijdag 8 mei maken we
TWEE winnaars bekend!!
Duistervoordseweg 7
7391 CA Twello
tel: 0571-271797
mail: info@vanheesversmarkt.nl
www.vanheesversmarkt.nl

POTPLANTENKWEKERIJ

JACCO JACCO

Te koop voorjaars
perkplanten en hanging baskets
Zie speciaal moeders bankje.

Geopend
van
vr/za 9.00 tot 12.00 uur en
Voor al uw gelegenheidsbloemen
Afscheidsbloemen & Bruidsbloemen
Molenstraat 28 | Twello | 0571 29 85 19 | www.lilyen.nl

van 13.30 tot 17.00 uur
Za van 9.00 tot 15.00 uur

HANEKERWEG 7, 7326 ZJ KLARENBEEK | 06 50233480

Voor de liefste moeder!!!

ONZE TIP OM TE GEVEN AAN ALLE
CREATIEVE MOEDERS:

EEN CADEAUBON
VAN RT STOFFENBOETIEK.

20% korting op de
hele collectie
ag 8 mei

van woensdag 5 mei t/m zaterd

Catharina’s Choice+

Duistervoordseweg 9a 7391 CA Twello | 0571 28 03 57

BIJ EEN BON T.W.V. €25,- KRIJG JE OOK
NOG EENS EEN SCHARENSET CADEAU,
EXTRA LEUK OM ER BIJ TE GEVEN!
OOK IS ONZE WEBSHOP SINDSKORT ONLINE GEGAAN DUS
NEEM ALVAST EEN KIJKJE: WWW.RTSTOFFENBOETIEK.NL.
ALS JE EEN ORDER PLAATST BOVEN DE €50,-,
DOE JE AUTOMATISCH NOG MEE AAN DE NAAIMACHINE ACTIE
DIE VOLGENDE WEEK VRIJDAG 14 MEI WORDT VERLOOT!
ONLINE KRIJG JE DE SCHARENSET UITERAARD OOK CADEAU
BIJ EEN AANKOOP VAN MINIMAAL €25,-.
STATIONSSTRAAT 7, 7391 EG TWELLO, 0571-270365
INFO@RTSTOFFENBOETIEK.NL • WWW.RTSTOFFENBOETIEK.NL

MOEDERDAG!
WIJ ZIJN ER WEER KLAAR VOOR

DE NIEUWSTE COLLECTIE
BADMODE - SLIPPERS

van woensdag 5 t/m zaterdag 8 mei

CYELL-TWEKA
O’NEIL-FITFLOP
REEF-IPANEMA
NIKE-ADIDAS
HAVAIANAS
MARKTSTRAAT 1 | 7391 DB TWELLO | TEL: 0571 271 388
FLORA 243 | 7422 LP DEVENTER | TEL: 0570 650 700

VAN GHENTSTRAAT 10, TWELLO, (0571) 274731

Voor de liefste moeder!!!
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Deze actie is de hele maand mei geldig

Marktstraat 12 7391 DE Twello
tel. 0571794541

Twello
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www.zuivelhoeve-winkels.nl
Zuivelhoeve. Onmeunig lekker.
van Ghentstraat 1 Twello - 0571 760 060

oordseweg 6
Twello Duisterv
2 00
Tel. (0571) 27 5

ion

Nikkis Fash

Voor de liefste moeder!!!

5 APPELFLAPPEN +
5 Een
DUITSE
BROODJES
Moederdag

ITALIAANSE B
OMELET + FRISD

ontbijtSamen ,00
bestel je natuurlijk
voorbij:5

Samen
voor

Bakker Bart

Prijzen v.a.
€12,50 tot €20,00 p.p.
Kinderontbijt €3,75
We bezorgen tussen 09.00 en 11.30 uur
www.bakkerbart.nl - Tel 0571 272505

“Voor elke lieve moeder
vind je een cadeau bij
SOPHIE LINGERIE”
Duistervoordseweg 15 Twello
telefoon (0571) 27 70 50
www.sophielingerie.nl

altijd lekker vers

stel zelf een
Twellopakketje
| (0571)
27
samen
voor mama

MOEDERDAG
25 05 | www.bakkerbart.nl
MET LIEFDE KAN ALLES

Etos bad, douche,
body, handcreme,
zeep, nagellak,
home en mini’s
alle varianten,
combineren mogelijk
m.u.v. prijstoppers

MOEDER VERWEN BRUNCH









Verse jus d’orange
Aspergesoep
Knapperige broodjes
Vleeswaren
Kaas
Roomboter
Gerookte zalmforel
Pasteitje

 Hartige taart
 Verse fruitsalade
 Surprise van zoete lekkernijen

22.50
per persoon

MOEDER VERWEN
4 GANGEN PROEVERIJ
9 mei
moederdag






Brood met smeersels
4 voorgerechtjes
4 hoofd- met 4 bijgerechtjes
4 nagerechtjes

32.50
per persoon

Jij dekt de tafel, wij doen de rest en dus ook de afwas!
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 info@brasserie-kriebelz.nl
w w w. b r a s s e r i e - k r i e b e l z . n l
facebook.com/kriebelz

Voor de liefste moeder!!!

Bestel vroegtijdig de grootste en de lekkerste
dubbeldekker moederdag tompouce’s & Oubletten!
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Heerlijke moederdag

Oublett
en
4 halen=3 betalen!
op=op

Geef uw bestellin

g door

Overheerlijke vlaaien!
Doorsnede 20cm, voor 8 personen

Slechts

€ 8,95

Moorkopjes, Caramel, Kwark, Cakeblokjes, Aarbeien, Kwark, Brownie & Advocaat.

Onze heerlijke

Aardbeienslof
Nu voor

€ 9,75

Bestel nu online op www.debanketbakkerij.nl
U vindt ons aan de
van Ghentstraat 6, 7391 CR Twello
info@debanketbakkerij.nl
Openingstijden
Ma t/m vr 7:30 tot 17:00 & za tot 16:00u

HOLLANDSE AARDBEIEN
2 bakjes à 400 gram

2 VOOR

5,-

BEEMSTER KAAS
Alle soorten uit de wandkoeling
2 verpakkingen à 125-250 gram

2

e
HALVE
PRIJS*

GATO NEGRO WIJNEN
Land van oorsprong: Chili
3 flessen à 750 ml
a14,97 - a15,51

3 VOOR

10.–

RUNDERGEHAKT, BIOLOGISCH
GEHAKT OF LEKKER
VEGGIE VERS GEHAKT

Naturel, tandoori of saté
2 schalen à 220-350 gram

2 schalen rundergehakt à 500 gram, biologisch
of Lekker Veggie vers gehakt à 300 gram

a5,50 - a7,50

2 VOOR

a6,38 - a7,38

5.–

2 VOOR

5.–

KIES & MIX FRUIT
Kanzi appelen zak 1 kilo, handsinaasappelen net 1,5 kilo,
witte pitloze druiven bak 500 gram, blauwe bessen
bakje 125 gram of frambozen bakje 125 gram

3 VOOR

4

99

HEINEKEN OF AMSTEL
RADLER 6-PACK BLIK
OF ALLE DESPERADOS
OF BIRRA MORETTI
3 verpakkingen Heineken of Amstel Radler
met 6 blikken à 33 cl of 3 verpakkingen
Desperados of Birra Moretti
M.u.v. Coolcan van Heineken,
Amstel en Desperados

3 HALEN*
2 BETALEN

Geen 18, geen alcohol

KIPFILET- OF
KIPDIJFILETBLOKJES

KNORR WERELDGERECHTEN,
FOODTRIPS OF TRATTORIA
Alle soorten
2 verpakkingen
a4,90 - a8,70

2 VOOR

4

50

Geen 18, geen alcohol

Geldig t/m di 18 mei 2021

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

* 2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties
mogelijk.

Jumbo Binnendijk , Twello, Michiel de Ruyterstraat 101

Voorsternieuws

WOENSDAG 5 mei 2021

VIND JE FIETSEN MOEILIJK? WIJ HELPEN JOU ERBIJ!
Fietsen is in Nederland normaal:
nergens ter wereld wordt er zoveel
gefietst als in ons land. Het is een
gezonde, ontspannen en een goedkope manier van transport. Maar
wat als je het niet kan fietsen? Bijvoorbeeld omdat je uit een land
komt waar je fietsen nooit geleerd
hebt? Twee lokale initiatiefnemers,
Rex Hendriksen en Guus Kroes, willen voor deze mensen een fietscursus op te zetten.
Rex is eigenaar van ‘Bureau Integratiekracht’. Vanuit zijn onderneming
werkt hij veel met statushouders. Zo
begeleidt hij hen naar werk en studie.
Hij ziet in de praktijk dat lang niet iedereen kan fietsen: “Ik ken mensen
die alles te voet doen of afhankelijk
zijn van anderen. Fietsen is belangrijk om naar je werk of naar school
te gaan of de kinderen naar school te
brengen.” Rex wil daar verandering in
brengen. Op die manier kwam hij in
contact met Guus, buurtsportcoach
bij Mens en Welzijn Voorst. Tezamen
met een vrijwilliger heeft Guus in het
verleden al meerdere statushouders
leren fietsen.

Nieuw traject fietslessen

Voordat de heren een nieuw traject

GEMEENTE VOORST.- Amivedi verzorgt
de registratie van vermiste en gevonden
huisdieren. Inlichtingen over deze dieren
kunt u verkrijgen via tel. (088) 006 33 06 of
apeldoorn@amivedi.com. Zie voor foto’s
ook www.amivedi.nl
starten willen ze eerste de behoefte
peilen. “Daarom deze oproep in de
krant. Bij voldoende animo willen we
een cursus vormgeven. Eentje met
praktijk- en theorielessen. Zodat men
niet alleen het evenwicht kan bewaren
op twee wielen, maar ook op de hoogte zijn van de verkeersregels’’ legt Rex
uit. Bij minimaal 5 geïnteresseerde
deelnemers gaan we kijken op welke
manier we de fietslessen gaan organiseren. Omdat de taal een barrière kan

zijn roepen Guus en Rex ook mensen
uit het netwerk op om actief mee te
werven. “Ken je iemand die misschien
gebruik zou willen maken van dit aanbod? Attendeer hem of haar er op en
laat het ons weten” roept Guus op.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden tot 15 mei, bij Guus Kroes.
Dat kan via een mailtje naar g.kroes@
mensenwelzijn.nl. Een telefoontje of
appje naar 06-40103611 volstaat ook.

GEZONDE MOND IS VAN INVLOED
OP JE WEERSTAND TEGEN CORONA

TWELLO.- Het is absoluut veilig om in
deze Corona-tijd naar de tandarts te
gaan. We nemen extra veiligheidsmaatregelen, naast de gebruikelijke maatregelen vanuit het RIVM. Dat alles maakt
het mogelijk om veilig en prettig naar de
tandarts te kunnen.

verhogen het risico op hart- en vaatziekten. Bijvoorbeeld: Een zwangere vrouw
met parodontitis heeft twee tot zeven
maal meer kans op een vroeggeboorte
of een kind met een laag geboortegewicht dan een zwangere vrouw zonder
parodontitis.

Een gezonde mond verhoogt
je weerstand

Diabetes

Het is juist nu niet verstandig om de
tandarts langdurig te mijden. Juist nu is
het belangrijk om naar de tandarts te
gaan, omdat de gezondheid van je mond
veel invloed heeft op je algehele gezondheid en dus je weerstand tegen Corona.
Het is belangrijk om op controle te gaan,
omdat de tandarts eerder iets kan zien
voordat jij het voelt. Met een kleine behandeling kunnen dan veel grotere problemen worden voorkomen. Wat niet
veel mensen weten, is dat je door een
slechte mondhygiëne meer vatbaar bent
voor ziektes zoals Corona.

De tandarts helpt problemen
te voorkomen.

Veel aandoeningen worden in de mond
als eerste zichtbaar, bijvoorbeeld in de
vorm van pijnklachten, wondjes of ontstekingen. Aandoeningen in de mond
kunnen ook problemen veroorzaken in
de rest van het lichaam. Bacteriën uit de
mond komen in de bloedbaan terecht en

VERMISTE EN
GEVONDEN
HUISDIEREN

Meer dan een miljoen Nederlanders lijdt
aan diabetes, soms zonder het te weten.
Mensen lopen vaak rond met problemen
in de mond zonder dat ze een link leggen naar diabetes. Diabetes vergroot de
kans op allerlei klachten en ontstekingen
in de mond. En die kunnen ook weer
leiden tot verdere ontstekingen in het lichaam. Daarnaast kan een ontsteking in
de mond er voor zorgen dat je je bloedsuikerspiegel niet onder controle krijgt.
De gehele mens achter het gebit
De tandartsen van Tandzorg op Maat
zien de samenhang tussen een goed gebit, een goede mondhygiëne en een goede algehele gezondheid. Wij kijken verder dan alleen het gebit. De gehele mens
achter het gebit is voor ons belangrijk.
Wij houden van mensen. Elke patiënt is
anders, dat geeft veel plezier in het werk.

Vlotte en zachtaardige
behandelwijze

In de mooie praktijk van Tandzorg op
Maat in Twello is persoonlijke aandacht

vanzelfsprekend. Luisteren naar de patiënt is noodzakelijk om goede kwaliteit tandzorg te leveren. Wij willen voor
onze patiënten een tandarts zijn, die ze
kunnen vertrouwen. Die hen snel helpt
bij acute kiespijn en de tijd neemt voor
goede preventie. Een tandarts die een
geruststellend gesprek voert als iemand
bang is. Vaak verbazen zij zich over de
vlotte en zachtaardige behandelwijze en
zijn ze blij dat de behandeling zo voorspoedig is verlopen.

Uitbreiding behandelteam

Sinds januari 2021 versterkt tandarts
mw. Fang Oei het team van Tandzorg
op Maat in Twello. Zij is sinds 2013 werkzaam als tandarts, sinds zij afstudeerde
aan het Academisch Centrum voor
Tandheelkunde Amsterdam. Zij is een
toegewijde tandarts, met passie voor het
tandheelkundige vak en het helpen van
de medemens. Ze hecht waarde aan een
warm contact en openhartige communicatie met patiënten, zodat zij zich zo veel
mogelijk op hun gemak voelen bij haar in
de tandartsstoel.

Samen staan wij voor je klaar

Kom gerust kennismaken. Tandzorg op
Maat zorgt ervoor dat je de wereld weer
met zelfvertrouwen toe kunt lachen!
Team Tandzorg op Maat
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Toe aan ècht iets
moois in huis?
Laat u verrassen
in onze winkel
van 600 m2

Ook het adres voor reparatie
of restauratie van uw klok!

Vermist

Zwarte poes met groene ogen: Grotenhuisweg, Wilp/Bussloo. Zwarte poes met
rode streep over en onder de neus, verspreid wat rood, witte staartpunt: Kuipersdijk, Klarenbeek. Grasparkiet, groene
vleugels, gele kop: Dorpsstraat, Wilp.

Gevonden

Kater, beige met wat bruine vlekken,

Rijksstraatweg 167, 7391 ML Twello
Tel. 0571-273951 | MELENHORST.NL

zwarte oren en staart, liep er al langer:
Kanaal Zuid, Klarenbeek.
Ik ben als gevonden doorgegeven vanaf
Kanaal Zuid in Klarenbeek.

EEN ALGEMENE VOLMACHT OF EEN
LEVENSTESTAMENT?
Je wilt iets regelen voor het moment in je leven dat je zelf geen beslissingen
meer kunt nemen. Bijvoorbeeld als je dement wordt of als je een ernstig
ongeluk krijgt. Je kunt voor die situaties een algemene volmacht of een
levenstestament maken. Wanneer kies je voor een algemene volmacht
en wanneer voor een levenstestament? Het antwoord lees je hieronder.
Vertrouwenspersoon
De algemene volmacht en het levenstestament worden gemaakt voor
de situatie dat je zelf geen beslissingen kunt nemen. Je wijst in de
algemene volmacht of het levenstestament een vertrouwenspersoon aan
die beslissingen namens jou neemt als je dat zelf tijdelijk of blijvend
niet meer kunt. In dat opzicht is er geen verschil tussen de algemene
volmacht en het levenstestament.
Het verschil zit in de uitgebreidheid van de aanwijzingen die je geeft aan
jouw vertrouwenspersoon. In een algemene volmacht geef je beknoptere
aanwijzigingen aan je vertrouwenspersoon dan in het leventestament. Je
kunt in het levenstestament uitgebreider beschrijven wat je wilt dat er
gebeurt in verschillende scenario’s. Bijvoorbeeld wat er moet gebeuren
als je definitief in een verpleeghuis wordt opgenomen, welke medische
behandelingen je wel en niet wilt ondergaan en bijvoorbeeld wie er
gewaarschuwd moet worden als je overlijdt.
Als je alleen een vertrouwenspersoon wilt aanwijzen, kies je voor de
algemene volmacht; wil je ook uitgebreid je wensen beschrijven en
speciale opdrachten aan de vertrouwenspersoon geven, dan kies je voor
het levenstestament. Je kunt natuurlijk ook eerst besluiten een algemene
volmacht te maken die later in een levenstestament wordt omgezet.
Beslissingen nemen
Als je dat zelf niet meer kunt, moeten er namens jou een aantal
zaken worden geregeld. Bijvoorbeeld het betalen van rekeningen, je
administratie en het doen van belastingaangiften, maar ook de zorg voor
jouw huisdieren etc. Als je niet meer thuis kunt wonen, dan moet iemand
voor jou een nieuw tehuis zoeken en namens jou beslissen wat er met
jouw huis en inboedel moet gebeuren.
Het gaat niet alleen om zakelijke beslissingen maar ook om beslissingen
over je medische behandeling. Als je deze zelf niet meer kunt nemen dan
zal iemand dat namens jou moeten doen.
Als je een bedrijf hebt, moet een oplossing worden gevonden voor het
geval je tijdelijk of langere tijd niet betrokken kunt zijn bij het bedrijf.
Wordt er dan niet op tijd een oplossing gevonden, dan kan het bedrijf in
financiële problemen komen of zelfs failliet gaan.
Partner of kinderen
Vaak wordt gedacht dat een echtgenoot, partner of de kinderen de
beslissingen kunnen nemen als men dat zelf niet kan. Dat is echter niet
altijd zo. Een ongetrouwde partner mag niet altijd medische beslissingen
voor de partner nemen. Over geërfde bezittingen kan de andere
echtgenoot in veel gevallen geen beslissingen nemen. Dat geldt ook als
echtgenoten op huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd en bezittingen op
naam staan van de echtgenoot die niet in staat is beslissingen te nemen.
En kinderen mogen niet zomaar het huis van hun alleenstaande ouder
verkopen als deze blijvend wordt opgenomen in een verpleeghuis.
Bewindvoerder
Als iemand tijdelijk of langere tijd zelf geen beslissingen kan nemen
dan moet de rechter worden gevraagd een bewindvoerder (en mentor)
te benoemen. Je hebt dan echter zelf geen zeggenschap over wie de
bewindvoerder wordt of hoe deze omgaat met jouw belangen. Ook moet
er rekening mee worden gehouden dat het wel enige tijd kan duren
voordat de rechter een bewindvoerder heeft benoemd.
Als je zelf het heft in handen wilt nemen, maak je een algemene volmacht
of een levenstestament.

RIJKSSTRAATWEG 88
7391 MT TWELLO
TELEFOON (0571) 27 46 68
INFO@SLAGHEKKENOTARIAAT.NL
WWW.SLAGHEKKENOTARIAAT.NL

Koop lokaal!
en steun lokale ondernemers

Meimaand,
fietsmaand!
Ontdek de mooiste lokale fietsroutes en maak je
tocht nog smaakvoller met onderstaande tips!
Fietsen in Voorst

Nieuwe fietsroute in aantocht!

Links het uitgestrekte uiterwaardenlandschap met wilgen
en meidoornhagen, rechts de kronkelende IJssel – dit is
pas ﬁetsen! Of je nu kiest voor de noordelijke route langs
hoogstamboomgaarden en monumentale IJsselhoeven
(Rondje Twello, De Vecht en Terwolde), of voor een meer
zuidelijke route door agrarisch gebied met landgoederen
en opengestelde tuinen (IJsseldalroute), het is – linksom
of rechtsom – genieten geblazen. Stap onderweg af om
een verkoelend drankje te nemen of om streekproducten op boerenerven te kopen (tas meenemen!). En zoek
je graag de grenzen op? Fiets dan de Dommerholtsroute
en neem het ﬁets-voetveer dat van Wilp
naar Gorssel vaart en ervaar de IJsselvallei vanaf de Overijsselse kant.

Yes, de parelroute is in een nieuw jasje gestoken! Deze
nieuwe ﬁetsroute brengt je langs de pareltjes van de gemeente Voorst. De opening van de route wordt gevierd
met een smakelijk aftrapmoment op Hemelvaartsdag.
Behalve dat je langs, door en over mooie pareltjes zoals de IJssel, Voorster klei en de groene omgeving van
Bussloo en Twello ﬁetst, heb je ook nog eens 6 lekkere
afstapmomenten. Speciaal voor Hemelvaartsdag hebben Meadow op het Deventer Stadsstrand, De Kribbe in
Wilp, Bakker Bril in Voorst, Multi-activiteitencentrum Pitch&Putt op Bussloo, De Waardige Waard en Buitenpost
in Twello een lekkere verrassing voor je. Bestel alvast online je ticket en neem deel aan de Hemelvaart Parelroute
Fietstocht 2021. Op 6 verschillende horeca locaties (tussenstops) kun je dit ticket éénmalig laten scannen voor
wat lekkers, zoals een kop kofﬁe, thee of handgemaakt
ijsje. Elke tussenstop heeft wat lekkers bedacht! Lees
meer informatie op www.bezoekvoorst.nl/evenementen.
De parelroute is na Hemelvaartsdag gratis verkrijgbaar
bij de eerder genoemde afstapmomenten en digitaal via
de website van Bezoek Voorst.

Bez
oek Voovan
rst
Een overzicht

Inspiratie voor je dagje
alleinfieigen
ets- omge
en wanweg
ving!

delroutes vind je op:
bez
oekvoorst.nl

bezoekvoorst.nl/fietsen-en-wandelen

Parel uitgelicht: Buitenpost
Een van de pareltjes in de gemeente Voorst die niet mocht
ontbreken in de Parelroute is Buitenpost. Gaat er bij het
lezen van de naam Buitenpost niet direct een belletje rinkelen? Sinds januari is dit de nieuwe naam van het Hof van
Twello en is er door de nieuwe eigenaren hard gewerkt om
het nieuwe seizoen fris af te trappen. Met een gloednieuwe camping, restaurantkas en wijngaard gaat dat vast en
zeker lukken! Breng dus snel een keer een bezoekje aan
deze toffe locatie.

Geniet van streekproducten
bij het gloednieuwe rustpunt!
Geniet tijdens je ﬁetstocht van een momentje rust voor jezelf en heerlijke streekproducten. Dat is nu mogelijk bij het
gloednieuwe rustpunt van de Melktap Wilp. De Melktap
van boerin Christel is een enorm succes gebleken en daarom is het melkhuisje al na 2 jaar uit haar jasje gegroeid.
Daarom is het melkhuisje nu vervangen door een nieuw en
groter huisje. Hier verkopen zij nu nog meer lekkere streekproducten. Geniet hier van eigengemaakt boerenroom- of
sorbetijsje terwijl je uitkijkt op het weidse landschap met
de grazende koeien rond boerderij De Elshof.
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PRAKTIJK DE KERN IN TWELLO UITGEBREID
MET SPECIALISME LEEFSTIJLGENEESKUNDE

Frank Weerstra en zijn vrouw Petra
Camphuis hebben met Boukje Vogel
een nieuwe partner gevonden voor hun
gezamenlijke Praktijk de Kern. Boukje is
specialist in klinische Psycho-Neuro-Immunologie (kPNI) ofwel leefstijlgeneeskunde.
De nieuwkomer in de Twellose praktijk
stelt zich graag voor aan de lezers van
Voorster Nieuws: “Mijn naam is Boukje
Vogel, sinds kort woon ik in de gemeente
Voorst en ben ik in contact gekomen met
Frank en Petra. We raakten al snel aan
de praat over onze vakgebieden en hebben besloten samen te gaan werken. Na
jarenlang een eigen praktijk in Amsterdam en Amstelveen te hebben gehad ga
ik nu dus onderdeel uitmaken van Praktijk de Kern.”

Wat is kPNI?

“KPNI is een gezondheidswetenschap
die onderzoekt hoe gezondheid in stand
kan worden gehouden en/of worden
hersteld. Daarom bevat kPNI een scala
aan aandachtsgebieden waaronder
de psyche, neurologie, het immuunsysteem, hormonen, sociale aspecten,
maar ook evolutiebiologie, (oer)voeding
en bewegingswetenschappen behoren
tot dit vakgebied.”
“Samengevat: kPNI is een integrale aanpak van klachten en ziektes waarbij we
de ‘oorzaak van de oorzaak’ opzoeken en
deze ook behandelen. Dit doen we met
behulp van aanpassingen in leefstijl (o.a.
moderne oervoeding, intermittent fas-

ting en beweging), het inzetten van voedingssupplementen en aandacht voor
de psyche of mentale aspecten.”
Met de mogelijkheden vanuit de kPNI
zegt Boukje in haar praktijk veel te kunnen betekenen voor zowel volwassenen
als kinderen. “Mijn behandelingen zijn
gericht op het vinden en behandelen van
de oorzaak en dus niet alleen op symptoombestrijding. Dit vergt wel inzicht
en verandering in leefstijl van de cliënt.
Inzicht geef ik tijdens de consulten door
kennis te delen en verandering in leefstijl
kun je met de kennis en handvatten die
ik geef zelf toe gaan passen.”
Binnen de praktijk behandelt Boukje Vogel onder meer:
• Overgewicht
• Diabetes Mellitus/insulineproblematiek
• Maag- en darmstoornissen
• Psychische klachten
Vermoeidheidsklachten
Reumatische ziektebeelden
• Voedingsdeficiënties (tekorten)
• Huidproblemen
• Voedings- en leefstijladviezen algemeen
De twee oprichters van Praktijk de Kern
zijn Frank Weerstra en Petra Camphuis.
Frank is fysiotherapeut, manueel therapeut en osteopaat. Hij vertelde eerder
in Voorster Nieuws dat hij zelf een behandelmethode heeft ontwikkeld voor
pijnlijke en stijve schouders waarmee hij
inmiddels vele honderden cliënten heeft

geholpen.
Met manuele technieken corrigeert hij
de bewegingsbeperking in het inwendig
orgaansysteem en spierskeletsysteem.
Het zenuwstelsel is hierbij de verbindende factor. “Bij schoudergewrichtsklachten pak ik vanuit de optiek van het
holistisch kijken altijd ook meteen de onderrug mee’’, zegt Frank.
Hij voegt hieraan toe dat ook mensen
met hielspoor- en nekklachten terechtkunnen in de praktijk aan de H.W. Iordensweg 32a (Achter firma Veldwijk). Op
deze locatie bevindt zich eveneens buikpijnpoli voor (onbegrepen) buikklachten.
Echtgenote Petra Camphuis is gespecialiseerd in TuiNa, een van de drie basisonderdelen van de traditionele Chinese
gezondheidsleer. De andere twee zijn
acupunctuur en kruiden. Het doel van
TuiNa is dat de energie weer beter gaat
stromen. De technieken die Petra gebruikt, voert zij uit met de handen, knokkels, elleboogpunt en onderarm. Zij benadrukt dat haar massagetechniek ook
preventief werkt en dat het bijdraagt aan
de vitaliteit van het leven. Ook is de massage geschikt voor ouderen.

TuiNa-massage bij
overgangsklachten

Tijdens het laatste jaar van haar TuiNamassageopleiding verdiepte Petra zich
in het onderwerp ‹Vrouwen in de overgang die last hebben van opvliegers’.
Hiervan maakte zij haar afstudeerproject.
“Bij het merendeel van de vrouwen die
meededen aan dit project nam de intensiteit van de opvliegers af. Bijkomende
klachten die de vrouwen hadden verminderden of verdwenen zelfs. Denk
hierbij aan slapeloosheid, prikkelbaar,
emotioneel in onbalans, last van stijve
gewrichten en spieren.”
“Bij vrouwen met onderliggende aandoeningen zoals reuma of schildklierproblematiek zorgde de behandeling
voor minder tot geen verlichting in de
opvliegers (dit had onder andere te
maken met de medicatie die betrokkenen slikten). Wél konden deze vrouwen
na behandeling beter slapen, waren zij
minder prikkelbaar en emotioneel beter
in balans.” De vrouwen kregen vijf weken achtereen één keer per week een
massagebehandeling afgestemd op hun
overgangs-gerelateerde klachten.
https://praktijkdekern.nl/
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MEIWARMTE

De normale middagtemperatuur (gemiddeld over het tijdvak 1971-2000) in De Bilt
loopt gemiddeld in mei snel op van ongeveer 14 graden op de eerste dagen van
de maand tot ongeveer 20 graden eind mei. De nachtelijke temperaturen lopen
uiteen van ongeveer 6 graden begin mei tot 9 graden aan het eind van de maand.
Temperaturen van 20 graden of hoger komen op het KNMI in mei op gemiddeld
acht dagen voor en gewoonlijk op twee meidagen wordt de zomerse waarde bereikt van 25 graden of hoger. De warme mei van 2000 had een serie van twaalf zomerse dagen, mei 1992 telde er in De Bilt in totaal 12 en Arcen 15 zomerse dagen.
In de warme mei van 1992 was dat op veel plaatsen in ons land al op 12 dagen het
geval; Arcen in Limburg noteerde zelfs 15 zomerse meidagen. Tropische dagen
met temperaturen van 30 graden of hoger zijn in mei uitzonderlijk: op 11 en 12
mei 1998 werd het op veel plaatsen warmer dan 30°C: De Bilt noteerde achtereenvolgens 30,3 graden en 32,0 graden. Dat waren hier de eerste tropische meidagen
sinds 1976. Elders in het land is dat niet zo lang geleden: op 15 mei 1992 werd in
Twenthe 31,3 graden gemeten. In de eerste helft van mei 1976 werden in ZuidLimburg al vier tropische dagen genoteerd met een hoogste temperatuur van 32
graden. Eind mei zijn daar eerder in deze eeuw temperaturen van ruim 35 graden
waargenomen, de hoogste meitemperatuur ooit in ons land gemeten.
Op warme meidagen is het aan zee in de regel kouder onder invloed van het nog
relatief koude Noordzeewater. Vooral op dagen met weinig wind zal door de temperatuurverschillen tussen de zee en het binnenland de wind in het kustgebied
van zee gaan waaien. Het kan daar dan in luttele minuten soms meer dan 10 graden kouder worden, waarbij de zon meestal wordt getemperd door een van zee
binnendrijvende mist. Alleen bij een behoorlijk sterke aflandige wind kan de voorjaarstemperatuur ook aan zee hoog blijven
Zacht of koud weekend.
We gaan op het randje van zachte en koude luchtsoorten zitten dit weekend.
Donderdag hebben we in de ochtend nog buien, maar de middag laat de zon
zien bij 11 graden. Vrijdag enkele wolken, maar de zon zullen we ook zien bij 14
graden. Zaterdag lijkt een regenachtige dag te gaan worden bij 14 graden. Zondag hebben we te maken met zachte lucht van 17 graden wel een dag met zon
en buien. Daarna zitten we op de grens van warm en zachte lucht en ja dat zal de
nodige buien geven.
Mark Wolvenne
Twello

Voorsternieuws
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GEEN GERANIUM ACTIE
KLARENBEEK.- De traditionele verkoop van geraniums, door de afdeling volleybal van de sportclub Klarenbeek, gaat vanwege de beperkende maatregelen tegen het coronavirus niet door. De organisatie vindt het risico van verspreiding van het
virus te groot. Er is geprobeerd alternatieve verkoop te organiseren, maar dit bleek niet haalbaar. Elk jaar is de zaterdag voor
Moederdag het moment de planten te verkopen. Met veel inzet van veel leden was dit altijd een groot succes. Het besluit
om dit niet door te laten gaan valt de afdeling zwaar. Volgend jaar zullen de leden vol goede moed en met kwalitatief goede
planten weer bij u aan de deur staan.
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STICHTING VRIENDEN VAN PAMPUS
de notaris, een bestuur van 3 is gevormd
omdat dat formeel noodzakelijk is, een
eigen logo is opgemaakt en nu is het zo
ver! Op 26 april 2021 passeert daadwerkelijk de akte bij de notaris en zetten Arthur Berends, Erik van Mulligen en Thea
Kempink de handtekening.

WILP.- U heeft er misschien al over
gehoord, ‘Vrienden van Pampus’.
Zoals een voetbalvereniging zijn ‘Club
van 100’ heeft, heeft Stichting Pampus
vanaf heden haar ‘Vrienden van Pampus’.
Het doel van deze nieuw opgerichte
stichting, is Stichting Pampus een
warm hart toedragen door haar op
allerlei manieren te ondersteunen,
waaronder het financieren van projecten en/of doelen van Stichting
Pampus.
De plannen lagen al even op tafel, maar
er lag nog wat uitzoekwerk. Enig navra-

gen heeft inderdaad uitgewezen dat
‘even een beetje geld in zamelen’ net
iets meer voeten in aarde heeft dan een
bankrekening openen en Tikkies sturen.
Hopelijk gaat het straks ook om grote
bedragen, dus is het ook maar beter dat
alles voor de wet de belasting en niet geheel onbelangrijk, de transparantie voor
de donateurs, zo goed mogelijk geregeld
is. Er moet een stichting voor worden opgericht, Stichting Vrienden van Pampus.
Op deze manier is de nieuwe stichting
niet BTW plichtig en komen de donaties
voor 100% ten goede aan Pampus. Ook
Pampus hoeft voor het ontvangen van
de donatie geen BTW af te dragen.

Stichting Pampus, die dit jaar al weer
haar 53e verjaardag mag vieren, heeft
in de lange historie een breed netwerk
aan sociale contacten opgebouwd. De
Vrienden denken binnen dit netwerk
maar ook zeker daar buiten, veel nieuwe
Vrienden te kunnen maken en zo mooie
bedragen binnen te halen. Deze kunnen
gebruikt worden voor alle doeleinden,
buiten de dagelijkse exploitatie om.
Van de Vrienden wordt een jaarlijkse
donatie van minimaal € 50,- gevraagd.
Middels stemming bepalen zij waarvoor
Pampus hun geld mag gebruiken. Vanzelfsprekend mag het bestuur van Stichting Pampus haar wensen uitspreken.
Vragen? Interesse? Mail vrijblijvend
vrienden@pampus.org voor meer info!

Sophie Buis met Dito.
EMPE.- Nu onderlinge meetmomenten
weer mogen voor winstpunten wordt
daar dankbaar gebruik van gemaakt.
Sophie Buis sprong met Pleasure in de
klasse L cat. C een foutloos parcours en
met haar pony Dito sprong ze voor het
eerst een parcours in de klasse M cat. D
en ook daarin bleef ze foutloos.
In de onderlinge dressuur reed Lieke
van Dijk met Bloem in haar eerste wedstrijd gelijk de sterren van de hemel in
de klasse B cat. B, ze kreeg van de jury
195 en 188 punten. Ook Lisanne Corporaal deed het uitstekend met haar pony
Puck in de klasse B cat. C, zij verdiende
183,5 en 181,5 punten. Bente Breukink
reed heel constant met in beide proeven
180,5 punten, ook in de klasse B cat. C.

Sophie Buis met Dito en Samara Nikkels
met Lady reden beiden voor het eerst in
de klasse M cat. D, Sophie verdiende 183
punten en Samara 180. Sophie reed ook
nog met Pleasure voor het eerst in de
klasse M2 cat. C en verdiende 184,5 en
182,5 punten. Amy Xhofleer reed naar
180 punten in de klasse L1 cat. D met
Celtic Night. Bij de paarden reed Anne
Roelofs met Elanza in de klasse B naar
194,5 en 192,5 punten en Montana Hillebrand met Lifeguard in de klasse L1 naar
198,5 en 188,5 punten.
In de laatste springwedstrijd sprong
Sophie Buis met Pleasure in de klasse M
cat. C foutloos rond en ook in de barrage
bleef deze combinatie foutloos.

Statuten zijn opgesteld en ingediend bij

TWEE WEKELIJKSE COLUMN

VERSOEPELEN EN DATING

VAN DANNY ROELOFS

VERWACHTEN

“men kan wel versoepelen maar het blijft afstand houden”

BLOG #27: Was jij gezonder vóór of ná de lockdown?

Hoe is het met jouw gezondheid? Zowel fysiek als mentaal? En wat zou je daar aan kunnen doen? Ik begrijp heel goed dat het beleid van de
overheid jouw niet gezonder maakt. Daarom steun ik de missie van ‘Stichting Artsen Covid Collectief’. Zij vinden dat gezondheid meer is dan
alleen het bestrijden en voorkomen van een virusinfectie. Want het is toch eigenlijk absurd dat sportscholen gesloten zijn, sportverenigingen nog
grotendeels stil liggen, terwijl cafetaria overuren draaien. Bewegen zou gestimuleerd moeten worden, maar het tegendeel lijkt waar.
We weten inmiddels allemaal dat overgewicht tot een zwakker immuunsysteem leidt en daarmee tot een groter risico op een ernstig beloop van
corona. De belangrijkste factoren die hierin een rol spelen zijn leeftijd, geslacht en overgewicht. Hoe ouder en hoe zwaarder, hoe hoger het risico.
Mannen lopen meer risico op een ernstig beloop dan vrouwen. Daarnaast toonde Britse wetenschappers vorige maand aan dat mensen die
weinig bewegen meer kans hebben om dood te gaan door corona.
Mark Rutte erkent dat er minder is bewogen in de coronaperiode. “We zijn gezamenlijk miljoenen coronakilo’s aangekomen” zei hij tijdens een
persconferentie vorige maand, maar verder dan enkele versoepelingen komt het vooralsnog niet. Je zal het voornamelijk zelf moeten doen! En ik
begrijp dat dat lastig kan zijn en wil je helpen. Ik hoop dat het lezen van deze blog alleen al een stimulans is. Schroom niet om contact te zoeken.
Ik help je graag waar ik kan. Daarbij wil de volgende tips van drs. Richard de Leth met je delen:
•
•
•
•
•
•

eet meer natuurlijke voeding en minder bewerkte voeding,
beweeg meer en zit minder,
ontspan dagelijks en doe dingen waar je energie van krijgt,
omring je met mensen waar je energie van krijgt,
zorg voor een inspirerend doel dat je ‘s morgens uit bed doet springen,
richt je op positiviteit en vermijd het negatieve nieuws.

Guus Kroes is Buurtsportcoach namens Mens en Welzijn Voorst. Zou jij na het lezen van zijn blog
ook wel meer willen bewegen, maar heb je hier bepaalde hulp bij nodig?
Of ben je op zoek naar een sociale activiteit? Neem gerust contact op via telefoonnummer:
06 40 10 36 11 of g.kroes@mensenwelzijn.nl
ITC Flora bold 122 pt

Na een lange dag heeft u het Voorster
Nieuws zoals verwacht weer in de brievenbus aangetroffen. U kon ervan uitgaan dat
de meest gewilde columnist van Nederland
weer te vinden was in dit krantje. En stiekem
begluur je dit guitige stukje tekst met de prognose
dat u twee keer gniffelt en één keer giert van het lachen.
Daarentegen heb ik geen directe verwachtingen. Ik hoop dat u het stukje waardeert
en wens u een klein rust momentje toe in dit hectische leven. Wel heb ik verwachtingen naar het Voorster Nieuws toe. Zo verwacht ik een ruime financiële compensatie, feedback waar nodig en een aai over mijn bol als hetgeen ik schrijf aan de
verwachtingen voldoet. Waar een professionele voetbalploeg als Ajax de ambities
jaarlijks opschroeft en verwacht dat ze de landstitel volgend jaar weer gaan prolongeren. Verwacht het vijfde van FC Teuge dat ze elf man binnen de lijnen krijgen
en na afloop vijfentwintig in de kantine. Als het onderling maar duidelijk is zodat
voor iedereen de verwachtingen helder zijn. Zodat de linksbuiten van Ajax niet ff
een Van Nelle zwaar met Rizzla vloei op de lip neemt of tijdens een aanval met “hijgende Hugo” de mascotte van de tegenstander op de foto gaat. Of dat de keeper
van Teuge 5 het vertikt om zijn keerpershandschoenen aan te trekken omdat hij
toch geen ballen verwacht. Veel ruzies, frustraties en spanningen ontstaan in mijn
gezinnen waar ik werk als gezinscoach door tegenstrijdige verwachtingspatronen
naar elkaar toe. En ook in mijn eigen wereldje thuis gaat het periodieke gekibbel
over andere verwachtingen. Mijn verleidelijke vlam verwacht dat ik de keuken op
haar manier schoon maak, dat ik “troep” zie liggen en alles op haar manier wordt
ingeruimd. Terwijl de man enkel van zijn partner verwacht dat ze van hem houdt!
Vrouwen zien elk detail en vinden dat ze de man daar dan ook op moeten wijzen.
Terwijl de man het niet ziet en als hem iets stoort hij dit geruisloos oplost. Je kan
een prostituee in mijn woonkamer zetten, maar ik heb haar pas door als er klandizie door de woonkamer waggelt en vraagt of ik eerst was. Als er een stofje op
de trap ligt kan mijn vriendin erover struikelen terwijl ik me blind door drie Poolse
arbeiders zou wurmen die de muur staan te stuken. En als ze me iets vraagt terwijl
ik bezig ben dan ben ik het sneller kwijt dan Fred Teeven zijn bonnetjes, Mark Rutte
de inhoud van een gesprek en Bilal Wahib zijn reputatie. Wat het soms zo lastig
maakt, maakt het leven ook kleurrijk en divers. Teken een 3 op een vel papier en
leg hem eens op tafel. Jannie ziet er een w in, Joop een m en Michel twee borsten.
Die Michel… Vanuit een ander standpunt en referentiekader zien we elk ons eigen
waarheid. Zo zie ik het op rollen van een wereldwijd kinderpornonetwerk als een
overwinning tegen het onrecht, maar zal stichting Martijn hier wellicht een traan
om laten en dit zien als inkrimping op de vrijheid van meningsuiting. Mijn eigen
waarheid is dat ik vrij weinig fout doe en naast bijzonder intelligent ook donders
aantrekkelijk ben. En dat u als kritisch en geleerd lezer een uitermate goede smaak
heeft door mijn column te lezen. En mocht u daar anders over denken dan voldoet
u met pijn in mijn hart toch niet aan mijn verwachtingspatroon en zou het prettig
zijn als u uw eigen waarheid eens onder de loop zou nemen.
Danny Roelofs
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START GELDERS ZWEMSEIZOEN 2021
REGIO.- Het zwemseizoen voor zwemmen in oppervlaktewater is weer gestart. Zwemmen betekent plezier voor jong en oud en is vooral gezond. In
Nederland zijn meer dan zevenhonderd officieel aangewezen zwemwaterlocaties waar je veilig kunt zwemmen. Zwemmen in oppervlaktewater
heeft ook risico’s. Houd er bijvoorbeeld aan het begin van het seizoen rekening mee dat het water nog erg koud kan zijn en dat je daardoor verkrampt
kunt raken.

Zo veilig mogelijk zwemmen

Zwem uitsluitend bij aangewezen
zwemwaterlocaties. Op deze locaties
worden waterkwaliteit en veiligheid gecontroleerd. Alle officieel aangewezen
zwemwaterlocaties zijn opgenomen
op www.zwemwater.nl en zijn bij de
zwemwater-locatie te herkennen aan
een blauw informatiebord van de provincie.

Informatieborden

Op de informatieborden wordt de
kwaliteit van het zwemwater volgens
EU-richtlijnen aangegeven in vier kwali-

teitsklassen. De aangegeven kwaliteitsklassen zeggen wat over de waterkwaliteit gedurende de afgelopen jaren.
Daarnaast wordt informatie gegeven
over de actuele kwaliteit.

Gezondheidsrisico’s

Zwemmen in oppervlaktewater kan
gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, bijvoorbeeld de kans op maag- en
darmklachten, zwemmersjeuk, oorontsteking en de Ziekte van Weil. Op officiële aangewezen zwemwaterlocaties
controleert de overheid de waterkwaliteit. Voor meer informatie over gezond-

heidsrisico’s zie www.zwemwater.nl.

Ga goed voorbereid
zwemmen

Maak de komende maanden gebruik
van de vele mooie zwemwaterlocaties
in ons land. Kijk op www.zwemwater.
nl of de zwemwaterapp (zie Google Play
en App Store) voordat je op pad gaat.
Je ziet dan vooraf of er bijvoorbeeld gezondheidsrisico’s zijn waardoor je beter
een andere locatie kunt kiezen. Op het
bord bij de locatie kun je dat natuurlijk
ook zien, maar dat is wellicht wat laat.
Door de sluiting van de zwembaden is
het de afgelopen periode lastig geweest
om de zwemvaardigheid op peil te houden. Wees je daarvan bewust en houd
vooral kleine kinderen extra in de gaten.

Aanloop

Twello

Voor Twello is het natuurlijk een stukje
verder, dus geen 2 vluchten per week.
Op vrijdagavond werden er, volgens
strikt corona-protocol, 434 duiven ingezet
door 16 liefhebbers. De aantallen zijn de
laatste weken op een behoorlijk niveau
wat mede te danken is aan het feit dat
de liefhebbers van de marathonvluchten hun duiven inkorven om in conditie
te komen voor hun favoriete afstanden.
Volgens penningmeester en fondliefhebber Cor Wenink zijn deze duiven ongeveer 10 minuten per uur langzamer dan
de snelle duiven. Vergelijk het met een

In Twello werden deze snelheden niet aangetikt. “Twello” klinkt hier nogal erg plaatselijk met liefhebbers uit Voorst, Terwolde,
Teuge, Epse en alles wat er tussen ligt. Er
is dan ook sprake van een groot verspreidingsgebied. Dit kan de snelheid drukken
omdat de duiven ieder individueel hun
koers moeten bepalen. Vergelijk het met
wielrennen: een grote kopgroep fietst
sneller dan een eenzame vluchter. Voor
Steffan Willems en Hans Eckelboom (oudwielrenner) leek dit, buiten een wat lagere
snelheid in het grote geheel, geen beletsel
om voor de 3e keer op rij de overwinning

te pakken. Ook nu bleef het niet bij plaats
1 alleen maar was het hele podium ook
deze keer voor Steffan. Langzaamaan zien
we vanuit Teuge Jan de Ruiter steeds dichter bij Steffan in de buurt komen. Jan heeft
even een aanloopje nodig daar waar Steffan vanaf de eerste week zeer sterk speelt.
Beide hebben ze meer dan 50% van hun
duiven in de prijzen, wat een mooi resultaat is. Dat houdt dan natuurlijk tevens in
dat anderen lagere percentages scoren.
Voor der marathonliefhebbers is dat ingecalculeerd, voor de snelheidsspelers is er
dan werk aan de winkel.

Komende weken

De afstanden lopen snel op. Komende
week wordt er gevlogen vanuit Morlincourt, ruim 367 km. Vanaf dat moment
komen de afstanden voor de oude duiven niet meer onder de 300 km. Binnen
afzienbare tijd komen dan de dagfondvluchten (500 – 700 km) en de marathonvluchten (+ 750 km) op de agenda en is het
spel voor alle categorieën op de wagen.
Top tien Quievrain: 1,2,3,7,8,10. Steffan
Willems, 4,5,9. Jan de Ruiter, 6. Albert Hendriksen.

THOMAS WIJNHOUT IN VOORSELECTIE EUROPESE
JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN TAFELTENNIS

TWELLO.- Triaslid Thomas Wijnhout uit
Twello is opgenomen in de voorselectie

van de Europese Jeugdkampioenschappen tafeltennis deze zomer. De nu 15

Partner in de Spo(r)tlight

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.

Zwemmen in oppervlaktewater is altijd
op eigen risico.

JAN DE RUITER NADERT
marathonloper die meedoet aan de 800
meter. Die zal ook een bepaald percentage langzamer lopen dan de specialisten.
Om 10.15 uur klonk voor Regio Noord van
de Geldersch Overijsselse Unie het startschot en begonnen in totaal ruim 14.000
duiven aan hun terugreis. De wind blies uit
een meer westelijke richting dan de weken
voordien. Er werden dan ook hogere snelheden verwacht en dat bleek te kloppen.
Op diverse plaatsen werd er ruim 90 km/
uur gevlogen.

SPORT- EN BEWEEGAKKOORD VOORST

Eigen risico

STEFFAN WILLEMS TREKT LIJN DOOR
TWELLO.- De derde officiële vlucht van dit
seizoen werd vervlogen vanuit het, nog
net, Belgische Quievrain (265 km). Deze
losplaats heeft in de duivensport een magische klank omdat hier heel veel duiven
gelost worden van Belgen die de echte
sprint spelen. Enkele keren per week kunnen er duiven gespeeld worden vanuit
Quievrain, voor velen een afstand van
rond de 100 km. Soms gaan duiven zelfs 2
keer in 1 weekend voor een vluchtje naar
deze losplaats.
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jarige Thomas begon zijn tafeltennis
loopbaan bij TTV Trias in Twello en speelt
inmiddels bij meerdere verenigingen:
Thomas traint veel in Zwolle en speelt op
hoger niveau bij Swift in Deventer. “Wij
hebben een bloeiende jeugdafdeling en
zijn daarin de grootste van Oost Nederland” zegt voorzitter Niek Zegers. “Het is
natuurlijk fantastisch om te zien dat jeugdleden zoals in dit geval Thomas hun
basis bij onze vereniging hebben gelegd
om vervolgens zelfs onderdeel te gaan
vormen van het Nederlands Jeugdteam.
Daar zijn we trots op en natuurlijk mag
Thomas daar het meest trots op zijn.
Wij wensen hem veel succes en hopen
met Thomas mee dat hij ook de laatste
selectiestappen succesvol doorloopt”.
De Europese Jeugdkampioenschappen
tafeltennis worden - als de Coronavirus
ontwikkelingen het toelaten - gespeeld
van 18 Juli tot en met 1 Augustus in het
Kroatische Zagreb.

Naam:
Marike Smit, voorzitter afdeling Gym SV Voorwaarts
Betrokken bij het SB-akkoord vanwege:
Als onderdeel van de familie- OMNI vereniging SV Voorwaarts heb ik
deelgenomen aan het overleg. Vanaf 2014 ben ik de voorzitter van de afdeling
Gymnastiek en ook lid van het algemeen bestuur. We vertegenwoordigen zo’n
2500 sportende leden. De vereniging bestaat al vanaf 1934. Dus elke impuls
om met elkaar (nog) beter de toekomst in te gaan, pakken wij vanzelfsprekend
op.
Hoe ga jij bijdragen aan een fitter Voorst?
Vanaf 2014 ben ik voorzitter van de prachtige Gym-afdeling. We hebben 5
doelen gesteld, die we eigenlijk altijd in ons achterhoofd houden. Eén ervan is
het – blijven – aansluiten op de maatschappelijke ontwikkelingen en zorgen
dat je aanbod klopt met wat er leeft, zodat je de leden en potentiële leden kan
verleiden om te komen sporten. Door dit goed te blijven monitoren hebben we
voor de jeugd en volwassenen de laatste jaren ook nieuw aanbod gecreëerd.
YOGA, Essentrics, Bootcamp voor (stoere 😉😉) mannen….ik noem maar een
paar nieuwe lessen. Het succes is altijd de combinatie van een professionele
trainster/trainer en een geschikte accommodatie.
Welke actie uit het akkoord spreekt jouw aan en waarom?
Die sluit direct aan op wat ik hierboven heb genoemd: de toereikende
capaciteit binnensportaccomodaties. Want we hebben te weinig capaciteit en
ik mis – zeker voor de volwassen dames – een toereikende plek.
Vanaf mijn aantreden in 2014 heb ik tevens voor de turnleden – elk jaar weer
– mijn best gedaan om twee uurtjes in de turnhal aan de Zuiderlaan te mogen
turnen met de groepen. Dat is nog niet gelukt. Dat heeft te maken met een
oude afspraak van ver voor mijn tijd en ik hoop dat we dat in dit SB-akkoord
eindelijk kunnen doorbreken.
5. Hoe houd je jezelf (en je leden) gezond en fit in deze tijd?
Voor de jeugdleden hebben we gelukkig snel weer gebruik kunnen maken
van de faciliteiten aan “De Laene”. De mannen van de werkploeg hebben een
mooie overkapping gemaakt, zodat er bij slecht weer ook beschut gesport
kan worden. De volwassen leden krijgen online les aangeboden. Ik gebruik
expres het woord aangeboden, omdat het daadwerkelijk meedoen een ander
verhaal is, haha. Ikzelf vind het ook erg lastig om thuis in de slaapkamer een
uurtje te sporten. Dus zo fit als voor de Corona ben ik niet.
6. Wat doet sport met jou?
Wat een vraag. Ik kan heel veel verschillende antwoorden hierop geven.
Sociaal wenselijk: Het is nodig om jezelf fit te houden; om je lichaam soepel
en sterk te hebben en houden. Het heeft een sociaal karakter, soms een
wedstrijdelement. Jedoch, ik werk liever in de tuin of ga de ramen lappen.
Dat is wel zo eerlijk om toe te geven.
7. Hoe vaak kan jij opdrukken? (En zou je daar niet eens wat aan doen? 😜😜)
Geen idee, en nee, ik zou daar niet eens wat aan doen. Duidelijk genoeg? 😉😉
8. Keuze: lokale groente of supermarkt?
Lokaal! Liefst uit eigen tuin. Je kan zoveel lekkere groenten
1 vinden en er zijn
2
meer kookboeken dan gerechten denk ik inmiddels.
9. Keuze: Wandelen of hardlopen?
Wandelen. Met hond. In de Corona-tijd zie je veel meer mensen wandelen.
Een heel mooi neveneffect van deze crisis. Het is zo gezond en goed voor je
mindset.
10. Heb je nog een (sport)wens voor de gemeente Voorst?
Ik zou graag meer beachvelden willen en atletiek. In met name
Universiteitssteden zie je die enorme complexen met gave atletiek
mogelijkheden. Ziet er zo aantrekkelijk uit en het is ook mooi om naar te
kijken. De scholen uit de gemeente zouden er ook veel mee kunnen doen. Ja,
dat zou ik echt als wens hebben.

VOLG ONS OOK OP SOCIAL MEDIA
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Ga naar www.voorstactief.nl/akkoord voor meer informatie
over het sport-en beweegakkoord”

Welkom op de markt Twello
Sinds 1978

Luxe macadamia mix

500 gram nu

Valencia blanke amandelen
nieuw in ons assortiment
Snack vijgen

500 gram

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!

4.99
7.99
ou w e n
• S c h mi n ke n • Cl o wn ko m t Ba ll on v

Chocolade of yoghurt pinda’s
500 gram nu
of rozijnen

3.99

4 potten Geurts jam
voordeelpot zonder suiker nu
Rauwe bio honing tijm
500 gram van 14,99 nu

Bio belegen kaas

1 kilo

Bio geitenkaas jong belegen
1 kilo

10.00
10.00
10.00
15.00

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

van Weenen Groenten en Fruit

Super Hollandse
aardbeien
3 dozen

5.00

BETUWSE BILDSTAR EN
FRIESLANDER
5 KILO

299

Grote Hollandse
komkommers
2 stuks

EXTRA ZOETE SNACK
TOMAATJES
500 GRAM

KOM VOORDELIG UW ONDERGOEDLADE AANVULLEN:

Na 18 weken niet op de markt in Twello
te zijn geweest zijn we terug met
de volgende aanbiedingen.

KOM VOORDELIG UW

199

I.V.M. moederdag
volop Hollandse
asperges

0.98

HOLLANDSE PAPRIKA
PER ZAK

099

HERDER ZOEKT MENSEN

normale lengte of extra lang

p. stuk €7.95 en 3 stuks €20.00

20% korting
Giovanni heren boxershorts,

pak voor €30.00
op de 5gehele
collectie
Ten Cate dames slips, heup- tailleslips of
van nu
ten
boxershorts
metCate.
20% korting

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

KILO

149

S!
A
A
B
E
D
ZOEK

ONDERGOEDLADE
AANVULLEN:
Beeren T-Shirt in het wit, V-hals of rond,
Twentini dames slips van elastisch katoen,
gemaakt door ten Cate, 4 halen, 3 betalen

HOLLANDSE
TROS TOMATEN

APELDOORN.- Cento is een knappe en slimme Hollandse
Herder (reu) van 6 jaar oud. Deze kerel is een afstandshond
omdat zijn baasje niet meer voor hem kon zorgen. Daarom
zijn we nu op zoek naar een nieuw baasje. Maar dan wel
naar een baasje die goed weet wat een stoere, energieke
herder nodig heeft. En die die hem dit kan bieden.

Natuurlijk overwicht, duidelijkheid, structuur en uiteraard
wandelen en spelen zijn eigenschappen die Cento in een
nieuwe baas kan waarderen en zeker ook nodig heeft.
Deze herder houdt namelijk van een wandelingetje en
vindt het fijn om lekker bezig gehouden te worden. Hem
te veel onder druk zetten is onverstandig, daar wordt hij
onrustig van en dat kan hij dan laten merken. Los lopen is
(nog) niet aan de orde.
Aan de lijn reageert meneer niet op andere honden maar
bij andere honden wonen is een stap te ver. Hem bij een
andere hond plaatsen doen we dus niet.
Dat geldt ook voor katten en kinderen. Het lijkt ons geen
goede combinatie. Even alleen thuis blijven vindt deze
knappe kerel geen probleem en de basiscommando’s kent
hij al uit zijn hoofd. Waaks is ie ook: je bent een herder of je
bent het niet. Cento is zeker een intelligente hond die meer
kan leren. En eentje die in is voor avonturen want hij moet
echt zijn energie kwijt. Welke baas met de juiste ervaring
met dit ras en hun eigenschappen wil het avontuur met
Cento aangaan ? Cento’s verhaal en foto’s zijn te vinden op
de website van Asiel de Kuipershoek en via de mail kunt u
uw interesse kenbaar maken. Cento staat te popelen !

DIERENASIEL DE KUIPERSHOEK, KUIPERSDIJK 11, KLARENBEEK, 088-8113650
WWW.OVERGELDER.DIERENBESCHERMING.NL
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MEDISCHE DIENSTEN
Als u buiten de spreekuren dringend
een huisarts nodig heeft
Klarenbeek: bellen naar Apeldoorn:
0900 600 90 00 Voorst: bellen naar Zutphen: 0900 200 90 00 Twello/Terwolde/Wilp: bellen met Spoedpost Huisartsenzorg 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 openingstijden kunt u terecht bij Dienst
Apotheek Salland, gevestigd in de centrale hal van het Deventer Ziekenhuis.
Tel. 0570 53 65 05.
TANDARTSDIENST
Voor informatie kunt u het antwoordapparaat van uw tandarts afluisteren.
VERLOSKUNDIGE TWELLO E.O.
Nelleke Sicco Smit en Mathilde BonhofDijkhof 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 bereikbaar voor kraamzorg, jeugdgezondheidszorg
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; zaterdag 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, Beatrijsgaarde 5 in Apeldoorn. Uitleenservicepunt de Benring, Tuinstraat 51 in Voorst.
Dinsdag t/m vrijdag van 9.30 – 11.00 uur
Voor informatie bel met Zorgsaam op
werkdagen van 9.00 – 17.00 uur, tel. 055
– 58 898 58 op kijk op www.zorgsaam.nl
SENSIRE
Bij Sensire kunt u dag en nacht terecht
voor een compleet pakket aan diensten
op het gebied van gezondheidszorg,
zorg, wonen en welzijn. Tel.: (0900) 8856,
24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Internet: www.sensire.nl, E-mail:
info@sensire.nl .

KERKDIENSTEN
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 09.30 uur R.
Visser en 14.30 uur ds. S. Janse.
Prot.gem. Klarenbeek, Voorst en Wilp,
dienst in Voorst, 10.00 uur, pastor Aantjes.
Herst.Herv.gem. Emst/Epe, 09.30 uur ds.
W. van Vlastuin, en 15.00 uur, ds. W. Pieters.
Prot.gem. Nijbroek, 09.30 uur, dhr. Greveling.
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 10.00 uur,
pastor H. de Jong.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 10.00 uur,
ds. M. Valk.
Prot.gem. Welsum, 10.00 uur, ds. C. Lavooy.
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 09.00
uur, pastoor Hermens, (reserveren max.
30 personen).
Hervormde Gemeente “Irene” Zutphen
(Hoven), 10.00 uur, ds. J. Boer, 16.30 uur
ds. J. Boer. (Besloten dienst).

Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 09.30 uur
ds. A. v/d Hieden.
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 09.00
uur, pastoor Hermens en diaken Dashorst,
(reserveren max. 30 personen).
Prot.gem. Klarenbeek, Voorst en Wilp,
dienst in Voorst, 09.30 uur, ds. Bassa.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 09.00 uur,
ds. M. Valk.
Herst.Herv.gem. Emst/Epe, 09.30 uur ds.
D. de Pater.
Prot.gem. Nijbroek, 09.30 uur, ds. W. Sonneberg.
Hervormde Gemeente “Irene” Zutphen
(Hoven), 09.00 uur, ds. F. van Santen.

Oecumenische Omroep Voorst

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

MEE VELUWE
VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING
Voor alle vragen over een beperking, chronische ziekte of autisme spectrum stoornis. 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

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

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

Vrijdag, visdag.
Vader heeft de vis gevangen, maar wie maakt ze schoon?
Reacties naar rubrieksmedewerker Jan Siero, telefoon 0571 273433.

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 opgesteld. 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 Kabelradio 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 kerkberichten:

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

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

‘UIT HET ARCHIEF’

Donderdag 13 mei
Hemelvaartsdag

NaastenhulpVoorst

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

HISTORISCHE VERENIGING VOORST

Zondag 9 mei

VÉRIAN ZORGLIJN
Informatie over wijkverpleging, huishoudelijke verzorging, jeugdgezondheidszorg, dieetadvisering 088-1263126. 24
uur per dag bereikbaar.

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.
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Bereikbaar via
naastenhulpvoorst@gmail.com

DIERENARTSEN

Reactie week 16

Er kwam geen reactie van deze vier dames op de trap.
Adv. Voorster Nieuws.qxp_Opmaak 1 24-04-19 09:09 Pagina 5

EIGENTIJDS

BETROKKEN

TOONAANGEVEND

DICHTBIJ

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

HERKENBAAR

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

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

WIJKAGENT
SPREEKUUR WIJKAGENTEN
GEMEENTE VOORST
In verband met het aanhouden van de
Corona pandemie en de aanscherping
van de maatregelen schorten de wijkagenten van de gemeente Voorst de
spreekuren tot nader bericht op.
Uiteraard zijn de wijkagenten bereikbaar. Dit kan via het contactformulier op
de website van de politie,
www.politie.nl en via het landelijke
telefoonnummer 0900 8844.

TRANSPARANT

Dorpsstraat 19, 7391 DC Twello



Telefoon (0571) 273377



info@vdbeltmakelaars.nl



www.vdbeltmakelaars.nl

BROOD AANBIEDINGEN

uit eigen BAKKERIJ!
APPELROTSJES
Wie kent ze niet: de heerlijke broodjes met appel en kaneel.
zak 6 stuks van € 2,46 nu voor

€1

,50

WALDKORN BROOD
van € 2,75 nu voor

2

00

VOOR ALLE LIEVE-, LEUKE-, PITTIGE-,
ZORGZAME-, SUPERMOEDERS

hebben we allerlei heerlijke broodjes in huis voor een verwen ontbijtje.
EN VOOR BIJ DE KOFFIE NATUURLIJK HEERLIJK MOEDERDAG GEBAK!

