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HET IS BIJNA ZO VER!

Europaweg 216  Apeldoorn
T (055) 521 16 46

E  info@ambiancedekazon.nl

ZONWERING 
ROLLUIKEN 
RAAMDECORATIE 
TERRASOVERKAPPINGEN
HORREN

www.ambiancedekazon.nl

TwelloTwello

Voor een waardig afscheid 
van uw huisdier!

T  0571-700518  
W www.hcde.nl 

Huisdieren
crematorium 

De Engelenburg
Anklaarseweg 97A | 7317 AS Apeldoorn

055-57 88 005 | info@scoot.nu

Meer dan 40 
scootmobielen 
op voorraad!

BUS VOOR SENIOREN, GERUND DOOR VRIJWILLIGE CHAUFFEURS, BEGELEIDERS EN PLANNERS
DE ‘ONTMOETINGSLIJN’, VERVOER TEGEN EENZAAMHEID IN GEMEENTE VOORST

TWELLO.- We krijgen een grotere groep ouderen in de samenleving en daar-
mee neemt ook de zorg toe. Zorg in de breedste zin van het woord, waar 
met name de niet zichtbare problematiek veel aandacht verdient, waaron-
der eenzaamheid. Mens en Welzijn Voorst zet daar gericht op in met allerlei 
initiatieven. Afgelopen donderdag 22 juli werd de Ontmoetingslijn gelan-
ceerd. Het is een van de manieren om ouderen met elkaar te verbinden, 
doordat de ouderen worden opgehaald en thuisgebracht naar en van een 
activiteit. Samen er op uit en ook nieuwe mensen ontmoeten. 

Door Jos Bosch 

Eenzaamheid is een steeds vaker 
voorkomend fenomeen bij ouderen. 
Volgens onderzoek (GGD-Monitor 
2016) is 5% van de 65-plussers in de 
gemeente Voorst ‘zeer ernstig een-
zaam’ (bron: informatie Mens en 
Welzijn Voorst). Dit komt neer op 292 
inwoners! De groep ouderen groeit 
en dan is het een eenvoudige optel-
som die ons doet beseffen, dat de 
eenzaamheid zal toenemen. Daarom 
is de Ontmoetingslijn een prachtig en 
zeer welkom initiatief van Mens en 
Welzijn Voorst en een van de moge-
lijkheden om contact te houden met 
de ouderen en het onderlinge contact 
te stimuleren. 

Actieve ouderen
In veel dorpskernen van de gemeente 
Voorst zijn er diverse activiteiten waar 
ouderen aan deel kunnen nemen. 
Een ontmoetingsochtend of middag, 
waar ouderen op informele wijze bij 
elkaar kunnen zijn. Diverse spelacti-
viteiten in de dorpen, zoals bijvoor-
beeld jeu de boules maar ook spor-
ten welke gericht zijn om sámen in 
beweging te blijven. Mens en Welzijn 
Voorst wil graag meer bekendheid ge-
ven aan wat er allemaal samen is te 
doen, wil ervoor zorgen dat een ou-
dere niet alleen op stap hoeft én wil 
het vervoer organiseren, doordat het 
openbaar vervoer niet altijd passend 
is voor ouderen. Vandaar het doel; 
vervoer tegen eenzaamheid. 

Eenzaamheid
Ouderen zijn vaak minder mobiel. 
Daarnaast worden ze minder geïnfor-
meerd vanwege verminderd contact 
met de omgeving. Ze zijn vaker alleen 
en voeg daarbij een fysieke en men-
tale achteruitgang en alle ingrediën-
ten zijn aanwezig die ervoor zorgen, 
dat de eenzaamheid kan toeslaan. En 
juist die eenzaamheid kan een ver-
dere achteruitgang versterken. Wie 
eenmaal in een isolement zit, is nog 
minder zichtbaar en kan zelfs wor-
den ‘vergeten’. Corona heeft dit alle-
maal versterkt maar anderzijds werd 
het daarmee ook meer zichtbaar en 
werden we ons ervan bewust. Denk 
alleen al aan de ouderen in de tehui-
zen en zorginstellingen. Maar daar 
waar er bij hen nog in meer of min-
dere mate ‘controle’ is, kan deze bij de 
zelfstandig wonende oudere volledig 
ontbreken. 

Feestelijke start 
‘Een lokale bus waar minder mobiele 
senioren gebruik van kunnen maken 
om op een leuke en aangename ma-
nier vervoerd te worden naar een 
ontmoetingsplek in de gemeente 

Voorst’ aldus Roel Terwijn, bestuur-
der bij Stichting Mens en Welzijn 
Voorst. ‘Hiermee verlagen we de 
drempel voor mensen die minder 
mobiel zijn om anderen te ontmoe-
ten en dragen we bij aan het vermin-
deren van eenzaamheid.’ Hij sprak 
de genodigden vorige week donder-
dag toe bij de lancering van de Ont-
moetingslijn. 

Wethouder Wim Vrijhoef was even-
eens aanwezig om een ieder toe te 
spreken. Zijn betrokkenheid en en-
thousiasme bij diverse projecten is 
groot en een initiatief als deze juicht 
hij enorm toe. De kers op de taart 
was de actieve deelname van bur-
gemeester Jos Penninx. Hij ging aan 
boord van de bus en haalde langs de 
route een aantal ouderen persoon-
lijk van huis om hen tijdens deze 
eerste rit van de Ontmoetingslijn 
te vergezellen naar de locatie Klein 
Twello aan de Maarten Tromplaan 2, 
waar Mens en Welzijn Voorst is ge-
huisvest. 

Vrijwilliger – misschien 
iets voor u?! 
De kracht van onze maatschappij valt 
en staat met de inzet en het enthousi-
asme van vele vrijwilligers. Want hoe 
mooi ook de initiatieven, het moet 
allemaal wel betaalbaar en daarmee 
haalbaar blijven. Ook de Ontmoe-
tingslijn bestaat door de vrijwilligers 
die het project ondersteunen. Zo zijn 
er inmiddels meerdere chauffeurs 
die de bus kunnen besturen. Daar-
naast gaat er altijd een vrijwilliger 
mee als begeleider in de bus. Maar 
ook zijn er vrijwilligers die de planning 
samenstellen. Hoewel het project van 
start kon gaan, zijn meer vrijwilligers 
van harte welkom! Wie hierover meer 
wil weten en/of zich wil aanmelden, 
kan contact opnemen met Mens en 
Welzijn Voorst via telefoonnummer 
0571-279090 of een e-mail sturen 
aan info@mensenwelzijn.nl 

STREEP DOOR 
VOGELSCHIETEN 
EN SURVIVALTOCHT 
IN EMPE
EMPE - Heel Empe huilt. Veel inwo-
ners van het dorp en omliggende 
plaatsen hadden zich enorm ver-
heugd op 14 augustus. Eindelijk 
zouden ze die zaterdag weer kun-
nen samenkomen voor een gezel-
lige feestdag met de onderdelen 
vogelschieten en een survivaltocht 
voor de jeugd, maar het evene-
ment op het feestterrein bij ’t Oort-
veld gaat niet door.

Joost Makkink, voorzitter van Oran-
jevereniging Empe (OVE), bevestigt 
dit gerucht dat afgelopen dagen de 
kop opstak: “Dat klopt helaas. We 
krijgen geen vergunning van de ge-
meente en hebben donderdag de 
knoop doorgehakt. Onze partners 
wilden weten wat de stand van za-
ken was, aangezien ze het een an-
der moesten voorbereiden.”

“Het is helaas niet haalbaar geble-
ken. Met de huidige regels mag je 
niet van je stoel af, behalve voor 
een sanitaire stop. Je mag dus ook 
niet naar de vogel lopen. Het wordt 
een beetje lastig om de buks door 
te geven aan de tafels”, zegt Mak-
kink. Met ‘onze partners’ doelt de 
OVE-voorzitter onder meer op De 
Timp (snackwagen) en de drankle-
verancier.

2022
Onlangs zei Makkink in Voorster 
Nieuws nog dat hij zelf ‘enorm veel 
zin’ had in een feestje. Het OVE-
bestuur en alle betrokken vrijwilli-
gers richten nu hun pijlen op 2022. 
Dat moet een jaar worden met een 
aantal geweldige feestdagen waar-
bij hopelijk coronabeperkingen 
niet meer aan de orde zullen zijn.

slapen & wonenTwelloseweg 79, Terwolde  |  T 0571 29 06 41 
www.de-grutter.nl
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AANGEPAST!

Van maandag 19 juli
t /m zaterdag 21 augustus 
z� n onze openingst� den:

Do 9.30 - 17.30 uur
Vr 9.30 - 17.30 uur
Za 9.30 - 17.00 uur
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FAMILIE BERICHTEN 
Overlijdensberichten kunt u opgeven tot 
dinsdagochtend 10.00 uur. Geboorteberichten, 
huwelijksaankondigingen, dankbetuigingen, 
jubilea e.d. voor maandag 10.00 uur. 
U kunt deze berichten mailen naar: 
info@voorsternieuws.nl of inleveren bij:

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

Zorg en aandacht 
in kwetsbare tijden…

Uitvaartverzorger 
Han Mengerink

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

www.hemmesuitvaartzorg.nl

Afscheidscentrum Hemmes 
Piet Heinstraat 33
7391 WK Twello

Hemmes Uitvaartzorg
Piet Heinstraat 33
7391 WK Twello

   Zorg en aandacht voor een
persoonlijk en passend
afscheid

  Respectvolle, persoonlijke 
en betrokken begeleiding

  Werkzaam in de Gemeente 
Voorst

  Familiekamers 24 uur per 
dag toegankelijk

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

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

Monuta is
er voor u.
Ook in Voorst.

Arthur Hogenkamp-Becking

Marinka de Haan

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

persoonlijke uitvaartverzorging

www.marinkadehaan.nl
dag en nacht 

06 43997838

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

n Steengoed in maatwerk

n aanrechtbladen
n vensterbanken
n vloeren

n gevelbekleding
n belettering
n grafwerken

n schouwen
n wastafelbladen
n tafelbladen

Lieve mensen, om niemand te vergeten, 
willen wij ook langs deze weg hartelijk dank 

zeggen voor alle lieve woorden voor ons
na het zo plotseling overlijden van

HUIB
Het heeft ons goed gedaan.

Gerrie

Reine en Cecilia
Liese, Stijn

José en Swen
Stefan en Raymond

ai162704764838_Huib__Dank advertentie VoorsterNieuws_74x64mm.pdf   1   23-07-2021   15:40

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

Besparing op tijd & geld

Al je data te beheren op 1 locatie

Optie tot koppelen meerdere shops

Realtime synchronisatie van data

++
magento exact

€

onlineconnector.nlc

Bekijk alle mogelijkheden op

Sierhekwerken en aanhangwagens

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

www.hulleman-zn.nl

Diverse maten
Alles op voorraad

Ook voor carports

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

Het betrouwbare adres 
voor al uw computerproblemen!

Michael Klooster
Offenbachstraat 21
7391 SW Twello
06 29 470 650

info@computerhulptwello.nl | www.computerhulptwello.nl

Nu bij Installatiebedrijf A.Janssen

De  meest doordachteCV- ketel ooit

 Aangesloten incl. 
thermostaat

 vanaf: €1795,- 

Calenta  ACE 28c

www.installatiebedrijfjanssen.nl

Tullekensmolenweg 119  
7364 BB Lieren 

055-5061860

Zoveel bloemen
zoveel kaarten

zoveel warme woorden
en zoveel troost.

Na het overlijden van mijn vrouw, 
onze moeder en oma

Janny Hofmeijer – Harmsen

Hartelijk dank voor uw steun en 
medeleven in deze moeilijke tijd.

 Berend Hofmeijer
 Kinderen, 
 klein- en achterkleinkinderen

De Nieuwenhof 348, 
Voorst, juli 2021 7383 ET  VOORST

Voor altijd in ons hart

Wij willen u hartelijk bedanken voor de 
lieve en troostende woorden en prachtige 

kaarten die wij hebben ontvangen na 
het overlijden van mijn lieve man, 
onze vader, schoonvader en opa

Wim Roelvink

Uw warme reacties zijn niet alleen voor ons 
een grote steun maar laten ook zien 

hoe geliefd hij bij anderen was.

 Annie Roelvink-Veltien
 Kinderen en kleinkinderen

Twello, juli 2021

Na een periode van afnemende gezondheid 
hebben wij afscheid moeten nemen van 

onze lieve vader, grootvader en 
mijn overgrootvader

Sjoerd Visser
weduwnaar van Jansje Visser - Beumer

* Parrega,  † Deventer, 
14 maart 1929 22 juli 2021

Sieds en Ineke
    Linda en Sjoerd, Joris
    Rick en Eline

Correspondentieadres:
Familie S. Visser
Keppelskamp 27
7241 LH Lochem

De uitvaart heeft in 
besloten kring plaatsgevonden.
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Engelenburgstraat 55, Twello   

Tel: 0571  78 50 28   
Engelenburgstraat 55, Twello

Tel: 0571  78 50 28

auto
schade?

Ga voor een  
succesvolle
verkoop!

Vraag een persoonlijk 
advies op maat!

0571 27 44 94
twello@bieze-makelaars.nl

VERKOPEN?

ARDA VAN VILSTEREN 
NEEMT AFSCHEID EN KIJKT 
UIT NAAR NIEUW BEGIN

TWELLO.- Na 38 jaar werkzaam te zijn ge-
weest bij de gemeente Voorst in de func-
tie van kabinetsmedewerkster, heeft Arda 
van Vilsteren vorige week donderdag 
afscheid genomen van collega’s en van tal-
rijke bekenden waarmee ze de afgelopen 
decennia van tijd tot tijd mee samenw-
erkte. Een van de meest in het oog sprin-
gende werkzaamheden van Arda was het 
organiseren van de jaarlijkse lintjesregen; 
de organisatie van dit officiële gebeuren 
is beslist geen sinecure. Aanvragers van 
de onderscheiding en familieleden van de 
toekomstige gedecoreerden moeten uit-
erst omzichtig worden benaderd en wel 
zo dat er niets voortijdig uitlekt. Ook de 
burgemeester moet tot op de punt kom-
ma worden voorbereid zodat dat deze 
goed beslagen ten ijs komt. In de loop van 
het jaar zijn er op tal van tijdstippen eve-
neens uitreikingen van Koninklijke onder-
scheidingen met als hoogtepunt Konings-
dag bij het gemeentehuis waarbij alle 
gemeentelijke gedecoreerden worden 
uitgenodigd om deze dag officieel mee te 
vieren. Maar haar functie omvatte nog tal 
van andere belangrijke gebeurtenissen, 

hierbij valt te denken aan zorg dragen 
voor het verloop van officiële ontvang-
sten, de jaarlijkse Dodenherdenking, de 
Sleuteloverdracht aan Prins Carnaval en 
de daarbij behorende cadeaus. Aan deze 
belangrijke taak, die zich grotendeels ach-
ter de schermen afspeelt is er voor Arda, 
die toch het ‘gezicht’ was bij deze gebeur-
tenissen, een eind gekomen.     

Graag geziene Arda
Een grote populariteit en innemendheid 
bij de medemens genieten is niet vanzelf-
sprekend. Daar zijn tal van (aangeboren) 
kwaliteiten voor nodig. Als er één iemand 
is die daar aanspraak op kan maken is 
het wel de in Twello woonachtige Arda 
van Vilsteren. Zij stond de afgelopen 
donderdag dan ook terecht in het mid-
delpunt van de belangstelling tijdens 
een afscheid receptie die haar werkzame 
leven in de gemeente Voorst markeerde. 
Burgemeester, wethouders, gemeenter-
aadsleden, collega’s en tal van bekenden 
lieten zich niet onbetuigd om Arda veel 
goede jaren toe te wensen met haar pen-
sionering.

Welgemeende handdrukken en gesprekjes horen bij een afscheidsreceptie.

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

VIA WWW.VOORSTERNIEUWS.NL 
OF VUL DE BON IN OP PAGINA 8

PUNTJE

BLOG BURGEMEESTER JOS PENNINX 
DALING BESMETTINGEN WEER INGEZET TIJDENS ONZEKERE VAKANTIES
Na weken van stijgende besmettingen 
in Nederland, zetten deze in Nederland 
en de gemeente Voorst nu gelukkig niet 
door en gaat het daarmee weer voor-
zichtig de goede kant op. De onzeker-
heid blijft echter wel bestaan in heel Eu-
ropa en daarmee bestaan ook de vele 
zorgen voor vakantiegangers en onder-
nemers, vooral in toerisme en horeca. 
Op dit moment lijkt er geen behoefte te 
zijn aan specifiek Voorster beleid; niet 
bij ondersteuning van verpleging of ver-
zorging en ook niet bij handhaving rond 
corona. Vaccinatie èn geldende regels 
navolgen, blijft voor iedereen hierbij 
van groot belang ter voorkoming van 
wéér een nieuwe besmettingsgolf.

Vorige week dinsdagmiddag bezocht ik 
het diamanten echtpaar Kers-Broekhuis 
in Nijbroek om hen persoonlijk te felici-
teren: een dag later dan hun officiële 
trouwdatum. Dit was vanwege mijn co-
ronatest (voor alle zekerheid) op maan-
dag. Die liet ik doen omdat de Commis-
saris van de Koning, die aanwezig was 
tijdens onze bijzondere raadsvergade-
ring, mij belde met het bericht dat hij co-
rona had opgelopen. Dus ik mocht het 
diamanten echtpaar veilig feliciteren. 
Gezeten in de tuin gaven de echtelieden 
een interessante terugblik op hun leven 
in Nijbroek en op hun vrijwilligerswerk 
voor het Nijbroeker verenigingsleven, 
vooral bij de zang.

Woensdagmorgen hadden wij ons 
tweewekelijks digitale overleg met het 
GBT (gemeentelijk beleidsteam) en een 
corona-vergadering van het Algemeen 
Bestuur van de Veiligheidsregio Noord 
en Oost-Gelderland. Hierbij waren veel 
locoburgemeesters vanwege de vakan-
tie. Het ging vooral over de actuele ont-
wikkelingen rond besmettingen en een 
uitwisseling van onze visie op het al dan 
niet doorgaan van (grote) evenementen 
(zoals Ground Zero) en over mogelijke 
sluiting van GGD-vaccinatielocaties in 
de komende maanden. Door de verga-
dering werd nadrukkelijk gevraagd om 
zeer heldere communicatie vanuit de 
landelijke overheid. Dit was dan echt 
mijn laatste regionale VNOG-corona-
vergadering en dus zei ik tot slot: be-
dankt en adieu!

Donderdagmorgen mocht ik een mooie 
openingshandeling verrichten bij de 
Voorster Ontmoetingslijn. Als start van 
deze buslijn haalde ik, met een mond-
kapje op, samen met chauffeur Gert 
een tweetal inwoners thuis op met deze 
nieuwe ‘Ontmoetingsbus’: dat waren 
Mien en Jos. Bij Klein Twello werden we 
buiten coronaproof ontvangen door di-
recteur Roel Terwijn van Mens en Wel-
zijn, en wethouder Wim Vrijhoef. Met 
dank aan een groot aantal sponsoren 
en vrijwilligers (chauffeurs en begelei-
ders) ging dit mooie initiatief van start. 
Prachtig om dit als burgemeester zo 
nog te mogen ‘openen’. 

Direct na deze bijeenkomst wachtte mij 
een grote verrassing. Ik zou een overleg 
hebben met de coördinator maatschap-
pelijke initiatieven, Chris Frencken. Máár, 
het verliep heel anders dan gebruikelijk! 
In een grote kring zat een gezelschap van 
mensen en organisaties betrokken bij het 
Jaar van Elkaar; zeer mooi passend bij mijn 
jaarthema ‘Met aandacht en respect verder 
in Voorst’. Nieuw voor mij was de instelling 
van een Jos Penninxje-penning. Zeer blij 
verrast èn trots mocht ik uit handen van 
cultuurcoach Kim Arntzen mijzelf dit eerste 
Jos Penninxje opspelden: als start van dit 
nieuwe maatschappelijk initiatief voor de 
komende jaren in de Week van Respect.

Donderdagmiddag was ik bij de afscheids-
receptie van medewerkster Kabinetszaken 
Arda van Vilsteren. Daar mocht ik, naast 
een paar andere sprekers, mijn steun en 
toeverlaat in de afgelopen 14,5 jaar toe-
spreken. Haar afscheid vond vanwege 
corona buiten plaats op het terrein van 
de ‘gemeentewerf’. Wij gaan dus allebei in 
augustus met pensioen. Wat heeft zij mij 
als burgemeester uitstekend ondersteund 
bij onder meer de talloze aubades, uitrei-
kingen van (koninklijke) onderscheidingen, 
sleuteloverhandigingen met carnaval, Sin-
terklaasintochten, huldigingen van NK, WK 
of Olympische kampioenen, naturalisaties 
en 200 jaar Voorst. Ook heb ik haar nadruk-
kelijk bedankt voor de organisatie van mijn 
geweldige afscheidstournee langs de 12 
dorpskernen en tot slot mijn mooie offici-
ele afscheidsreceptie in Klarenbeek. Harte-
lijk dank Arda!

Vrijdagavondmorgen moest ik in Brabant 
naar de afscheidsdienst voor de zeer plot-
seling overleden echtgenote van mijn oud-
ste broer; vanwege corona mocht slechts 
een beperkt aantal mensen aanwezig zijn 
in het crematorium. Daar sprak ik namens 
onze familie een in memoriam uit. Net opa 
en oma geworden, kunnen zij helaas daar-
van en van hun pensioen niet meer samen 
genieten. Ik moet nu zeer denken aan de 
Latijnse spreuk: carpe diem, ofwel geniet 
van elke dag!

Vrijdagavond vond een zeer gezellig (af-
scheids)diner plaats van het Voorster Col-
lege van Burgemeester en Wethouders: 
vanwege corona buiten bij de Kleine Hof 
van Bussloo. Ook de partners waren hier-
bij. Het is volgens mij zeer belangrijk dat 
partners betrokken zijn bij het wel en wee 
van onze lokale bestuurders. Het college 
trakteerde mij op een mooie ‘conversation 
collegiale’, een gezamenlijk lied, een werke-
lijk prachtige film met inwoners uit alle dor-
pen, een kunstwerk en vooral een gezellige 
terugblik op onze uitstekende samenwer-
king in het college van de mooie gemeente 
Voorst. Dankjewel allemaal!

In het weekeinde had ik geen formele 
verplichtingen en ook heb ik weinig mee-
gekregen van de coronaontwikkelingen 
in de gemeente Voorst. Zelf was ik actief 
met hulp bij verbouwingswerkzaam-
heden van mijn zoon in Rotterdam en 
Schiedam. Ook hij merkt dat de perso-
neelsdruk in de bouwwereld (door co-
rona) zeer hoog is. Het vraagt een tijdige 
en strakke aanpak om vaklui in de bouw 
te strikken. Het was trouwens wel een 
uitstekende gelegenheid om mijn hoofd 
leeg te maken na al die afscheidsbijeen-
komsten en het ontvangen van mijn ere-
burgerschap van de gemeente Voorst.

Afgelopen maandagmorgen trof mij 
een heel bijzonder gevoel: de laatste 
maandag dat ik als burgemeester van 
de gemeente Voorst naar binnen ga. Na 
enkele overleggen, heb ik mijn tijd vooral 
besteed aan het uitruimen van mijn kast 
op de burgemeesterskamer. Het daad-
werkelijke afscheid op 1 augustus begint 
nu erg dichtbij te komen.

Gistermorgen was de mijn laatste verga-
dering van het college van B&W. Naast 
een aantal agendapunten, kregen we ook 
een inhoudelijke toelichting op een mooi 
(groen) plan. Daarom dit keer geen digi-
tale maar een fysieke collegevergadering, 
afgesloten met een lekkere lunch.

De rest van de week staat met enkele 
(lunch)besprekingen in het teken van 
mijn afscheid. Een lunch regelen valt 
door personeelstekorten in de horeca 
ook nog niet mee op dit moment. En dan 
heb ik zondag mijn laatste optreden als 
burgemeester op Airport Teuge. Daar 
staan we stil bij de terugkeer van de Prin-
sessen van Oranje in 1945. Helaas zijn de 
plannen van het 75 +1 bevrijdingsfeest 
‘Teuge Remembers’ door corona veel 
kleiner geworden dan vooraf bedacht. 
Volgende week meer hierover! 

Kijkend naar de coronacijfers lijkt er nu 
toch een daling in te treden. Er heerst 
echter veel onzekerheid.  Dit geldt zowel 
voor de vakantieperiode als de periode 
in het najaar, zeker onder de organisa-
toren van kleinere en grotere evene-
menten. Veel inwoners zijn op zoek naar 
leuke gezelligheid in het dorp, zowel in 
onze eigen gemeente als in de regio. Als 
vergunningverlener zijn wij in coronatijd 
sterk afhankelijk van de kabinetsbeslui-
ten rond corona. Los van evenementen 
gelden overal en voor iedereen de uit-
gebrachte corona-adviezen. Daarom tot 
slot: hou vol met aandacht en respect 
voor elkaar, heb lief en doe goed.

Jos Penninx



Werk je het liefst buiten in 
het groen?
Voor het voorjaar en de zomer zoeken wij
groenmedewerkers voor diverse groenbedrijven 
op de Veluwe.

Wat krijg je:
• Meer dan het hele groenseizoen werk
• Goed salaris
• Uitzicht op BBL-traject

Meer weten? Neem dan snel contact op.

Tim Schreurs 
Bel 06 - 2028 3263 of mail 
naar tschreurs@unnpersoneel.nl

038 - 2020 166 | www.unnpersoneel.nl

Op zoek naar een leuke en fl exibele baan in de kinderopvang? Ben je sportief 
aangelegd? Dan is onze BSOsport locatie in Twello wellicht de plek die je zoekt! 

Wij zijn per 30 augustus op zoek naar een nieuwe collega voor dinsdag- en 
donderdagmiddag. BSOsport is een buitenschoolse opvang waar sport & 
bewegingsspelen onder leiding van een instructeur op een spelende wijze worden 
ingezet. Voor onze locatie in Twello zijn wij op zoek naar een BSOsport begeleid(st)
er voor één of meerdere middagen per week. Samen met je collega’s draag je bij 
aan de begeleiding, zorg en ontwikkeling van de kinderen op onze BSO.

Wij vragen:
– Een diploma (C)ALO (of aantoonbaarheid van minimaal 75% van je totaal aantal 
studiepunten) of Cios richting LO of Sport en bewegen.
– Of een diploma pedagogische medewerker/SPH/SPW met affi niteit met sport.

Eisen:
– Beschikbaarheid op middagen vanaf 14.00 (tijdens schoolvakanties hele dagen). 
– Enthousiasme voor het werken met kinderen in de leeftijd 4 – 12 jr
– Zowel een teamspeler als individueel
– In het bezit van een rijbewijs
– In het bezit van een EHBO diploma, of bereid zijn deze te halen.
– Salaris conform CAO Kinderopvang.

De dinsdag en donderdagmiddag is je vaste middag. Andere middagen zijn in 
overleg/naar beschikbaarheid.

kinderopvang

        Locatie Kerklaan, Twello
        06-15595566       www.bsosport.nl

Sportieve pedagogisch medewerk(st)er gezocht!

Ben je geïnteresseerd? Solliciteren, kan eenvoudig en snel 
via het sollicitatieformulier op onze website

Liever een mailtje sturen? We ontvangen graag jouw 
motivatiebrief en CV (met foto) t.a.v. Malou Verhoef 
hoofd.twello@bsosport.nl.

Industrieterrein Eekterveld  |  Runnenbergweg 4  |  8171 MC Vaassen

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

Voorraadhouder van:
  - Kalkzandstenen en -blokken 

  - Gevelstenen

  - Div. soorten cement

  - Isolatie - vloer - spouw - dak 

  - Golfplaat ABC vrij 

  - Lichtplaat voor golf- en damwandplaat 

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

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

  - Panelen in diverse diktes en kleuren

  - Bevestigings materialen 

  - Hoek- nok- en windveren uit eigen produktie

  - Diverse soorten houten plaatmateriaal

  - Osb plaat 

  - Underlayment plaat 

  - Panlatten

  - Steigerplanken

  - Diverse soorten bouwstaal matten

  - Bouwstaal staven

  - Draadstaal matten 

    (Onbehandeld en gegalvaniseerd)

  - Diverse soorten Balkstaal HEA - IPE - UNP

  - Stripstaal

  - Buis- en kokerprofiel

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

  - Big bags en zakgoed van:

    - metsel (vloer)zand

    - hoogzand

    - zand / grind

    - grind

  - Tegel lijmen

  - Voegmiddelen

  - Diverse soorten tuinhout

Diverse bewerkingen:
  - Zaag straat / boren / lassen 

  - Knip- en zetbank tot 3,05 meter

  - Constructie werkzaamheden

www.KBouwmeester.nl

Bouwmeester B.V.
Kees

Vaassen    Tel. 0578 - 572797

Groothandel in

bouwmaterialen en staal

• Nagels knippen
• Ingegroeide teennagels
• Likdoorns

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

 DENVER KAMPERMAN

Uw voeten staan te trappelen

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

• Service bij u thuis •

Tuinen 
De Roode Hoeve

OPEN 
TUINEN      

ZA 31 JULI
10.00-17.00 UUR.

Middendijk 14, Nijbroek
www.tuinenderoodehoeve.nl

MOLENALLEE 5
7384 AM WILP
Telefoon: 0571-26 20 07
info@hekkers-spijker.nl
www.hekkers-spijker.nl
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Tandartsbezoek voor een dwerggeitje
Wij mensen zijn gewend om elk half jaar op de tandartsenstoel 
te liggen. Ook bij de kleine huisdieren en bij paarden inspecteren 
dierenartsen regelmatig het gebit. Maar bij herkauwers zoals 
koeien, schapen en geiten is dat anders. 

Deze dieren hebben vaak geen onderhoud nodig aan het gebit. 
De kiezen vormen een mooie rij om te herkauwen en ze slijten 
vaak gelijkmatig af. Maar af en toe wil er bij een oud dier wel 
eens een kies los gaan zitten. Dan kunnen er toch problemen 
ontstaan. 

Zo ook bij een dwerggeitje van de zorgboerderij. Sinds een week 
maakt het dier proppen en wordt ze wat magerder. Het geitje 
heeft haar hele mond vol met gras, maar krijgt het niet weg. Na 
een korte blik in de bek bleek dat ze aan beide kanten van de 
bovenkaak alleen nog de voorste en de achterste kies had. De 
overige kiezen was ze al verloren. Tussen deze ruimte kan het 
gras dus blijven hangen. De voorste kiezen zaten los, dus deze 
hebben we onder verdoving verwijderd. Ook zijn er wat scherpe 
punten op de kiezen afgevijld. 

Na de behandeling kon het geitje haar roes uitslapen op een dik 
bed van stro. Hopelijk krijgt ze haar maaltijd nu weer naar binnen 
en kan ze nog wat jaartjes mee. 

Wist je dat geiten net als koeien en schapen geen boventanden 
hebben? En wist je dat ze ook tanden wisselen? Op een leeftijd 
van ongeveer 4 jaar hebben ze hun volwassen gebit.  

Dierenartsenpraktijk De Driehoek

JAAR VAN ELKAARONDERSCHEIDING VOOR 
‘MENSEN-MENSBURGEMEESTER’ JOS PENNINX

TWELLO.- Afgelopen donderdag kreeg 
burgemeester Penninx het eerste Jos 
Penninxje uitgereikt: een penning voor 
een held die zich inzet voor een inclu-
sieve samenleving. 

Verrassing
Stomverbaasd is burgemeester Penninx 
als hij op donderdagochtend een zaal 
van Klein Twello binnenstapt. Waar hij 
verwacht te vergaderen staat hij ineens 
voor een groep mensen. ‘En nu?’ vraagt 
hij, enigszins ontstemd. ‘U mag rustig 
gaan zitten,’ zegt Chris Frencken, coördi-
nator maatschappelijke initiatieven van 
de gemeente Voorst.  

Chris en cultuurcoach Kim Arntzen he-
ten de burgemeester welkom namens 
alle partners van het Jaar van Elkaar. 
Verschillende partijen, van Inclusive 
Wave tot de bibliotheek en van Vluch-
telingenwerk tot Voorst onder de Loep, 
organiseren samen een aantal activitei-
ten waarmee er dit jaar extra aandacht 
is voor de verbinding tussen mensen en 

respect voor elkaar. Het motto van het 
jaar is dan ook ‘met aandacht en respect 
verder in de gemeente Voorst.’ De bur-
gemeester is ambassadeur van het Jaar 
van Elkaar. 

Respect en aandacht voor 
elkaar
De burgemeester wordt geroemd om 
hoe hij naast en tussen de mensen staat: 
een echt ‘mensen-mens’, die weet te ver-
binden. Dat is belangrijk in een samenle-
ving waar plek voor iedereen is en ieder-
een zich thuis moet voelen. Kim Arntzen: 
’Inclusieve helden moeten we in het zon-
netje zetten. Daarom willen we u als eer-
ste het Jos Penninxje uitreiken, een pen-
ning die we jaarlijks zullen uitreiken aan 
iemand die iets bijzonders heeft gedaan 
voor meer verbinding en inclusiviteit in 
de Voorster gemeenschap.’ 

Uit de zaal klinkt applaus, de burgemees-
ter ontvangt de penning. Er staat een 
grote spiegel klaar zodat de burgemees-
ter de penning bij zichzelf kan opspel-

den. Dat heeft wat voeten in aarde, maar 
na een aantal minuten prijkt de penning 
dan toch op zijn revers. 

‘Dat was een behoorlijke verrassing,’ 
aldus de burgemeester. ‘Maar ik ben 
vereerd dat ik deze onderscheiding in 
ontvangst mag nemen. Ik ben erg blij dat 
dit thema op de agenda staat en dat er 
blijvende aandacht voor is. Alle mensen 
willen respect van de ander. En dat be-
gint met luisteren en aandacht hebben 
voor elkaar. Wie de ander probeert te 
begrijpen, zal dat ook terugkrijgen. Daar-
mee wordt de Voorster samenleving nog 
mooier.’’

Prijs van de samenleving
Het Jos Penninxje wordt geadopteerd 
door de Rotary en Stichting Inclusive 
Wave. ‘Het is dus nadrukkelijk een on-
derscheiding vanuit de samenleving,’ 
stelt Chris Frencken. Elk jaar zal een jury 
van betrokken inwoners uitmaken wie 
de penning krijgt uitgereikt tijdens de 
Week van Respect in november. 

EERSTE PRINSESSENDAG 
OP TEUGE DIGITAAL
TEUGE.- Op zondag 1 augustus 2021 wordt voor de eerste keer de terugkeer 
van de Oranje-prinsessen gevierd op Teuge met een bijzonder televisiepro-
gramma vanaf vliegveld Teuge. Thema: vrijheid, vrede en verbondenheid.

Op 2 augustus 1945 keerden HKH-prin-
ses Juliana en drie prinsessen: Beatrix, 
Irene en Margriet definitief terug naar 
het bevrijde Nederland. Daarmee on-
derstrepend dat Nederland weer vrij en 
veilig was. 

Sobere ontvangst, groots 
moment
Op die bewuste donderdag in 1945 
landden er twee vliegtuigen op vliegveld 
Teuge bij Apeldoorn. Prinses Juliana 
stapte met prinses Margriet uit het ene 
toestel, dochters Beatrix en Irene uit het 
andere. Prins Bernhard was overgevlo-
gen uit Beekbergen. Na een sobere ont-
vangst vertrok het gezelschap naar ko-
ningin Wilhelmina vlakbij Paleis Het Loo.

Terugkerende 
vrijheidstraditie
Doel is terugkerende dag te organise-

ren waar vrijheid, vrede en verbonden-
heid worden herdacht en gevierd. Na 
alle Corona-maatregelen is gekozen 
voor een kort en afwisselende presen-
tatie met foto’s en film. Het programma 
wordt gepresenteerd door Ilse Voerman 
en Maartje Goedings, beiden net geen 
20 jaar. 

Eerste maal volledig digitaal
Gelet op de Corona-beperkingen kan 
publiek helaas niet toegelaten worden 
bij de voorstelling. Maar op www.splt.nl 
staat vanaf 13.30 uur een link waarop 
de voorstelling en meer beelden, zoals 
een fly-by van een DC3 geheel digitaal te 
volgen. Daarnaast zal de link onder meer 
aan te klikken zijn op de website van de 
gemeente RTV VoorstVeluwezoom, Epe-
Heerde 794. Technische ondersteuning 
is er van Paul Tijhuis AV en Kugel Licht 
en Geluid.

BOEREN TOP 20 BIJ VOORSTVELUWEZOOM
ODE AAN DE BOEREN BIJ MO’J IS LUUSTEREN

TWELLO.-  De boeren staan de laat-
ste jaren vaak negatief in het nieuws. 
‘De boer heeft het altijd gedaan’ wordt 
door hen vaak gezegd. De boeren moe-
ten het uiterste doen om hun hoofd 

boven water te houden. Telkens weer 
nieuwe regels en voorschriften. Veel 
kosten en de opbrengsten dalen. Het 
dialectprogramma Mo’j is luusteren 
van VoorstVeluwezoom wil de boeren 

een hart onder de riem steken met 
twee uur lange mooie liedjes waarin 
de boer en het boerenleven wordt be-
zongen. Presentator Martien Kobussen 
heeft samen met muziekkenner Wim 
de Winkel een Boeren Top 20 samen-
gesteld. In deze lijst zijn twintig mooie 
liedjes opgenomen. Veel artiesten heb-
ben ‘boerennummers’opgenomen. Dit 
varieert van De Boertjes van Buuten tot 
Dutch Boys en Herman Finkers. Vooral 
de rockgroep Normaal heeft veel liedjes 
over de boeren gemaakt, zoals De boer 
is troef en De boer dat is un keerl.  Me-
nigeen is benieuwd welk nummer de 
eerste plaats heeft behaald. De plaatjes 
worden afgewisseld met gedichten en 
voordrachten.

De Boeren Top 20 wordt za-
terdag 31 juli uitgezonden op 
VoorstVeluwezoom(Radio Voorst en Ve-
luwezoom FM) van 10.00 tot 12.00 uur. 
Een herhaling is er op woensdag van  
18.00 tot 20.00 uur. Het programma is 
tevens via internet overal te beluisteren 
en ook via Uitzending gemist.

Vroeger was het zwaar werk voor de boeren met het hooien

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

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



Riool verstopt? 
STOP! En bel Rioolservice Epe

Rioolontstopping | Aanleg en onderhoud | 
Camera-inspectie | Stoep- en gevelreiniging

STOP

+31 (0)578 61 2917 info@rioolserviceepe.nl

BEN JIJ DE 
ENTHOUSIASTE TOPPER 

DIE WIJ ZOEKEN?
Wij zoeken iemand die onze ervaren stoffeerders helpt bij zijn dage-
lijkse werkzaamheden en/of in de praktijk het vak wil leren zoals:
• het leggen van vloeren zoals tapijten, pvc, laminaat, marmoleum 
 en vinyl; 
• het plaatsen van gordijn rails , ophangen van gordijnen en 
 Luxaflex producten;
• het bezorgen en monteren van meubelen;
• het bezorgen en monteren van bedden / linnenkasten.

Of
Ben jij een ervaren stoffeerder

en op zoek naar een nieuwe job?
Of 

Ben je handig met monteren van meubelen?
Pijnappel, uw persoonlijke Woonadviseur in Twello & Heerde is een 
speciaalzaak op gebied van meubelen, slapen, raambekleding en 
vloerbekleding. Wij zijn een familiebedrijf met een enthousiast team 
medewerkers waarbij een goede service en kwaliteit voorop staan.

Functievereisten:
•  Diploma’s zijn geen vereiste maar wij zoeken een betrouwbaar, repre-

sentatief, enthousiast iemand die zin heeft om ons team te versterken;
• In bezit van rijbewijs B;
• Eigen vervoer naar onze winkel in Twello;
•  Goede contactuele eigenschappen;
• Goed in een team kunnen werken.

Wij zoeken bij voorkeur iemand voor 4 dagen in de week 
(dinsdag t/m vrijdag = 36 uur)  maar er zijn ook parttime 
mogelijkheden. Standplaats Twello.

Heb jij interesse voor deze leuke baan? Reageer dan snel!
Reactie graag naar:
Marcel Pijnappel 
Duistervoordseweg 54, 7391 CG Twello 
info@pijnappel.info 

www.pijnappel.info
Pijnappel Twello | Duistervoordseweg 54 | T 0571 - 271526

Pijnappel Heerde | Dorpsstraat 35 | T 0578 - 691612

Vakantie in eigen land!

Costa Costa 
Swinckels Swinckels 

Restaurant Swinckels, Dorpsstraat 12, Twello - 0571-277023
www.swinckelsintwello.nl

menu menu 

Geef bij uw reservering 

aan dat u van het zomermenu aan dat u van het zomermenu 

gebruik gaat maken.gebruik gaat maken.

KoreaKorea
Salade van gemengde slasoorten met mangosalsa, 

krokante kipstukjes, Koreaanse saus, 
bosui en koriander

Of

Nederland
Zalm uit eigen rokerij met Granny Smith, sjalot, 

komkommer en dille geserveerd met krokant 
van lotuswortel en romige kruidensaus.

*******

ItalieItalie
Kabeljauwfilet uit de oven met een korstje van 

broodkruim, citrus en basilicum geserveerd met 
broccolipuree, fregulapasta en tomatentapenade.

Of

FrankrijkFrankrijk
Rouleau van gildehoen met aardappelmousseline, 

gemengde groenten en sinaasappelsaus.

*******

EngelandEngeland
Trifle; Dessert van aardbeien, Maria biscuit, 

aardbeiencoulis, vanillemousse en rood fruitijs
Of

Alle landenAlle landen
Koffie of thee met zoete lekkernijen

(Vegetarisch/vegan mogelijk)

Salade van gemengde slasoorten met mangosalsa, 

Kabeljauwfilet uit de oven met een korstje van 

Rouleau van gildehoen met aardappelmousseline, 

Nederland
Zalm uit eigen rokerij met Granny Smith, sjalot, 

Trifle; Dessert van aardbeien, Maria biscuit, 

Geef bij uw reservering Geef bij uw reservering 

Vegetarisch/vegan mogelijkVegetarisch/vegan mogelijk))

€€27,5027,50

(((((((Vegetarisch/vegan mogelijkVegetarisch/vegan mogelijkVegetarisch/vegan mogelijkVegetarisch/vegan mogelijk))

3 gangen 3 gangen 
keuzemenu keuzemenu 

Uitsluitend op 
Uitsluitend op dinsdag, woensdag

dinsdag, woensdag en donderdag
 en donderdag27 juli t/m
27 juli t/m

 26 augustus
 26 augustus

architectuur    bouwkunde    omgevingsvergunning
woningen    appartementen    bedrijfsgebouwen
verbouwingen masterplannen herontwikkeling

Voorsternieuws
Print&more

LET OP!! AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN
MAANDAG T/M VRIJDAG

VAN 09:00 TOT 13:30 UUR

OP AFSPRAAK ZIJN WIJ TOT 17:00 UUR GEOPEND

BESTANDEN DIE GEPRINT MOETEN WORDEN
 KUNT U MAILEN NAAR:

 INFO@PRINTANDMORE.NU

(0571) 27 61 91 - INFO@PRINTANDMORE.NU - STATIONSSTRAAT 17 -  TWELLO

WIJ GAAN VERHUIZEN
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RIJKSSTRAATWEG 88

7391 MT TWELLO

TELEFOON (0571) 27 46 68

INFO@SLAGHEKKENOTARIAAT.NL

WWW.SLAGHEKKENOTARIAAT.NL

DE JUBELTON
Sinds 2017 is in de wet opgenomen de mogelijkheid om, kort gezegd, 
belastingvrij een fors bedrag (dit jaar € 105.302,00) belastingvrij te 
ontvangen, indien het bedrag een schenking ten behoeve van de eigen 
woning betreft. Voorwaarde is onder meer dat de schenking wordt 
gebruikt voor verwerving van een eigen woning, verbetering of onderhoud 
eigen woning, afkoop van rechten van erfpacht, opstal op beklemming met 
betrekking tot de eigen woning of de aflossing van een eigenwoningschuld. 
Een andere voorwaarde is dat de begiftigde (of diens partner) tussen de 
18 en 40 jaar oud is.

Omdat deze vrijstelling zo ruimhartig is wordt deze schenking in de praktijk 
ook wel de “jubelton” genoemd. Maar nu van deze schenkingsvrijstelling al 
enige jaren veelvuldig gebruik wordt gemaakt en de huizenprijzen enorm 
stijgen is het de vraag of deze vrijstelling nog lang blijft bestaan. 

In een brief gaat de staatssecretaris van Financiën in op deze 
schenkingsvrijstelling. Een economisch instituut heeft in opdracht van 
het ministerie van Financiën een evaluatieonderzoek gedaan naar de 
verruimde schenkingsvrijstelling. De conclusie van dit onderzoek is kort 
gezegd dat de schenkingsvrijstelling in de praktijk vooral wordt gebruikt 
om schenkingen te doen aan een kleine groep huishoudens die al een 
relatief goede financiële uitgangspositie heeft. Het doel om financiële 
kwetsbaarheid van huishoudens te beperken wordt daardoor met de 
vrijstelling slechts beperkt behaald. Verder wordt als nadelig neveneffect 
genoemd dat de vermogensongelijkheid binnen generaties door de 
schenkingsvrijstelling toeneemt. De staatssecretaris geeft verder geen 
gevolg aan dit onderzoek, maar laat dit vanwege de demissionaire status 
over aan een volgend kabinet.

De vraag is dus of het in de toekomst nog mogelijk is om de “jubelton” 
belastingvrij te ontvangen. Als u voornemens was om een dergelijke 
schenking te doen kan is het wellicht verstandig hier niet nog lang mee 
te wachten.

Voor meer informatie over de mogelijkheden om belastingvrij te schenken 
kunt u een afspraak maken voor een bespreking bij ons op kantoor.

GROOTS SPEKTAKEL IN WILP ACHTERHOEK

WILP ACHTERHOEK.- Op zaterdag 14 en 
zondag 15 augustus knallen de motoren 
en rodeoauto’s weer de weide in voor het 
jaarlijkse “Lollebroekse Cross Weekend”. 
Dan vind namelijk de 29e editie plaats op 
het terrein aan de Leemsteeg in Wilp Ach-
terhoek. 

De voorbereidingen zijn al weer een paar 
maanden corona-proof aan de gang. Vele 
rijders hebben zich inmiddels aangemeld 
en menig auto staat startklaar of er wordt 
nog flink gesleuteld. De online-inschrijvin-
gen zijn al even geopend, maar er is nog 
altijd plek voor meer deelnemers. Aanmel-
den kan via de website van carnavalsver-
eniging “de Lollebroek”. 

De Lollebroekse Cross organiseert op za-
terdag 14 augustus een cross op en naast 
het rodeoterrein. De cross is onderver-
deeld in 4 klasses. De cross bevat geen 
wedstrijdelement. Het aantal deelnemers 
is de afgelopen jaren sterk toegenomen 
wat ook resulteert in een groot aantal 
bezoekers. Dit jaar is de baan maar liefst 
circa 500 meter. Naast de bekende auto-
rodeo op zondag krijgt dus ook deze cross 
op zaterdag een steeds grotere  bekend-
heid onder jong en oud. 

Altijd al mee willen doen? Schrijf je dan 
snel in op de website van CV de Lollebroek. 
De deelname aan de Lollebroekse Cross is 
slechts 5,00 euro.

De feesttent zal zaterdag tot 24.00 uur 
geopend zijn voor iedereen die zin heeft 
in een feestje, of na het maaien van het 
gazon of het melken van de beesten nog 
even gezellig een biertje willen drinken. 

Op zondag 15 augustus vanaf 12:30 uur 
gaan de dames en heren weer de strijd 
aan in de, vaak door hen zelf of met hulp 
van vrienden en familie, geprepareerde 
rodeoauto’s. Autorodeo is een zeer po-
pulaire vorm van autosport voor jong en 
oud, een van de redenen hiervan is dat het 
een vorm van autosport is waarvoor geen 
grote investeringen of sponsoren nodig 
zijn om er aan deel te nemen. Ook een 
race licentie is niet verplicht. Iedereen die 
ouder dan 18 jaar is en in het bezit is van 
een geldig rijbewijs en tevens een volgens 
de geldende reglementen geprepareerde 
auto heeft, kan deelnemen.

Standaard klasse en de 
Busjesmanche
Het programma van deze autorodeo 

bestaat uit de standaard Klasse, welke 
onderverdeeld worden in de lichte en 
zware klasses. Na het succes van 2012 
is hij terug: DE BUSJESMANCHE! Dit zal 
gegarandeerd zorgen voor veel spek-
takel en sensatie. Ten tijde van de druk 
van deze krant zijn er al 16 busjes aan-
gemeld en nog 4 plekken beschikbaar. 
Voor de busjesmanche ontvang je 150 
euro startgeld. Dus wees er snel bij als 
jou dit ook wat lijkt. 

Op zondag zal er na de autorodeo tot 
22.00 uur in de feesttent de gelegen-
heid zijn om onder het genot van een 
drankje bij te praten met alle stoere 
deelnemers van de rodeo. Op beide 
dagen is er een DJ aanwezig voor de 
muzikale ondersteuning. 

Coronamaatregelen:
Ook wij ontkomen er niet aan en moe-
ten ons houden aan de coronamaatre-
gelen. Het beslismoment voor het wel 
of niet doorgaan van de Lollebroekse 
Cross kunnen we, mede dankzij de 
vele voorbereidingen en de medewer-
king van leveranciers verschuiven naar 
de volgende persconferentie die hope-
lijk uiterlijk 6 augustus zal zijn. Houdt 
de website in de gaten voor mogelijke 
wijzigingen rondom de maatregelen. 
Uiteraard staat de veiligheid en ge-
zondheid van een ieder voorop.

Wil je bij aankomst niets missen van 
de autorodeo en niet lang in de rij 
staan, bestel je toegangskaarten voor 
zondag 15 augustus via: www.cvdelol-
lebroek.nl. Goed te weten: mocht het 
niet door kunnen gaan ivm eventuele 
nieuwe corona richtlijnen, wordt ui-
teraard het betaalde bedrag terugge-
stort. 

We hopen jullie te zien in het weekend 
van 14 en 15 augustus!!

Website: www.cvdelollebroek.nl  
Email: info@cvdelollebroek.nl  
Facebook: autorodeowilp

OPENING KRINGLOOPWINKEL ‘DE STRUINTUIN’

VOORST.- Zaterdag 31 juli vanaf 10.00 
uur wordt Voorst weer een kringloop-
winkel rijker. Astrid Smit en André Nagel, 
partners en allebei 58, openen in een 
deel van de Benring De Struintuin. 

Astrid en André wonen sinds vijf jaar in 
De Hoven (Zutphen). Ze hebben een ge-
meenschappelijke hobby en dat is kring-
loopwinkels en rommelmarkten bezoe-
ken. 

Astrid werkt als ambulant begeleidster 
bij ’s Heerenloo in regio Voorst en André 
werkt als Field Engineer bij Aspen in Oss. 
Astrid: “Als middenstandsdochter is het 
ondernemen mij met de paplepel inge-
goten. 
Mijn ouders hadden een eigen zaak, 
maar ik ben na mijn studie de verple-
ging ingegaan. Van 2008-2015 heb ik een 
tweedehands dameskledingzaak in Oos-
terbeek gerund. We verhuisden in 2016 
naar Zutphen.
Tijdens een flexdienst in De Benring, het 
woonzorgcomplex in Voorst, liep ik in 

augustus 2020 door de lege ruimte van 
de voormalige keuken en het restaurant. 
De vorige kringloop was er net een half 
jaar uit vertrokken. Eeuwig zonde, dacht 
ik, als ik nu eens een kringloopwinkel zou 
beginnen?…en mijn ondernemershart 
begon weer te kloppen.”

André: “Toen Astrid mij haar plannen 
vertelde over de kringloopwinkel, werd ik 
zelf ook enthousiast. Ik handel graag in 
goederen (onder andere op marktplaats) 
en om iets te repareren, draai ik ook mijn 
hand niet om”. 

Hun missie:
“Met onze kringloopwinkel in Voorst wil-
len wij een sociale onderneming zijn.
Iedereen telt mee! We willen laten zien 
dat ouderen en mensen met afstand tot 
de arbeidsmarkt veel kunnen betekenen 
in een sociale onderneming, zoals De 
Struintuin. Het heeft een maatschap-
pelijk doel, zoals het voorkomen van 
eenzaamheid, het vergroten van eigen-
waarde en het stimuleren van gemeen-

schapszin. We hopen daar een voorbeeld 
in te kunnen zijn. We gaan voor inclusi-
viteit en hopen om straks bijvoorbeeld 
samen met de dagbestedingsgroep De 
Waterkant van ’s Heerenloo in en om De 
Benring activiteiten te ontplooien. Daar-
naast is de kringloopwinkel beter voor 
het milieu, want de ingebrachte goede-
ren krijgen een tweede kans, er wordt 
minder verspild.” 

Reuring in De Benring
Met een klein koffiehoekje met echt lek-
kere koffie, hopen ze ook wat gezellig-
heid te brengen. Samen met de winkel 
en activiteiten hopen Astrid en André op 
reuring in de Benring!

Verbouwing
Om de winkel van ± 250 m² te realiseren 
werden de voormalige recreatiezaal en 
de keukenruimte verbouwd. Samen met 
pizzeria Sahara, die later dit jaar zijn in-
trek neemt, en de woonzorgcoöperatie 
werd in overleg de ruimte verdeeld. 
De Struintuin kreeg een eigen toegangs-
deur en tussen de winkel en de gang van 
De Benring is een glazen wand geplaatst. 
André en Astrid voerden de verbouwing 
grotendeels zelf uit met behulp van 
plaatselijke ondernemers en zoveel mo-
gelijk hergebruikte materialen. Zo kregen 
ze van een kringloopwinkel in Deventer, 
die gaat sluiten, veel materiaal. Dijkhof 
Bouw sponsorde een deel van de toe-
gangsdeuren

De struintuin opent op zaterdag 31 juli  
om 10.00 uur. De openingstijden:
woensdag t/m zaterdag 10.00 - 16.00 uur.

Astrid werkt er alle dagen, André op vrij-
dag en zaterdag
Zie voor verder info de website, bijvoor-
beeld wat betreft inbreng van goederen:
www.kringloopwinkeldestruintuin.nl

  

Astrid en André nog bezig met het inrichten van de winkel

INGEZONDEN
LIJST AREND LEGT 
VERANTWOORDING AF
Lijst Arend legt jaarlijks verantwoording over zijn standpunten af, meestal tij-
dens een bijeenkomst. Dat kon dit jaar helaas niet door corona en daarom doen 
we dat nu in het Voorster Nieuws.  Welke standpunten heeft Lijst Arend in het 
afgelopen jaar op de agenda gezet?  

We zijn voor natuurbehoud en daarom tegen de aanleg van een betonnen fiets-
pad langs de Flierte.   

We willen dat de schade aan de huizen langs de Iordensweg door het intrillen 
van damwanden voor de ijskelder bij het nieuwe gemeentehuis volledig vergoed 
wordt. Lijst Arend heeft, samen met fractie-Suelmann, hierover 27 vragen aan 
het college gesteld. Een van die vragen was: Wat gebeurt er als er verschil zit 
tussen het bod van de verzekering en de werkelijke kosten van de schade?  We 
zien daar echt problemen ontstaan. 

We willen gezonde en sportieve inwoners in onze gemeente en zijn dus tegen 
de verkleining van het speelveldje bij de Wingerd. Tegen het college hebben wij 
gezegd: afblijven van dat veldje. 

Lijst Arend vindt dat er goed naar de burgers geluisterd moet worden. Daarom 
hebben wij ons verzet tegen de aanleg van de Randweg, de gehele of gedeelte-
lijke sluiting van overwegen in Twello en het plan om de nieuwe brandweerka-
zerne op  industrieterrein de Engelenburg neer te zetten. Helaas drukken het 
college en de piepkleine meerderheid van Gemeente Belangen en D66 hun 
plannen vaak door. Alleen in het geval van de brandweerkazerne zijn deze twee 
partijen zo verstandig geweest om dit onveilige plan te verwerpen en met de 
oppositie mee te stemmen voor nieuwbouw aan de Zuiderlaan. Daarnaast heeft 
Lijst Arend het college de laatste twee jaar voortdurend gewezen op de weinig 
rooskleurige financiële situatie van onze gemeente.

Gelukkig komen de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in zicht. 
Daarna zal er hopelijk een nieuwe en betere bestuurscultuur in onze gemeente 
ontstaan.

Tenslotte heten we Renske Helmer hartelijk welkom als waarnemend burge-
meester. We wensen haar veel succes toe. Er valt er nog genoeg te doen.  
Alle inwoners van onze mooie gemeente een goede vakantie gewenst, 

Arend Jansen, 
fractievoorzitter Lijst Arend.

http://www.cvdelollebroek.nl
http://www.cvdelollebroek.nl
http://www.kringloopwinkeldestruintuin.nl


Voorster Nieuws, Stationsstraat 17, Twello

Plaatsen in week:__________________________

Aantal keer:________________________________

1 regel  €5.00 

regels  €5.00

3 regels  €5.00

4 regels €5.00

5 regels €5.50

6 regels €6.00

7 regels €6.50

U kunt uw puntje opgeven door de 
bon in te vullen. Tussen de woorden 

steeds een hokje openlaten en per 
leesteken een hokje gebruiken. Uiterlijk 

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

ook voor zaterdag opsturen naar het 
Voorster Nieuws of invullen via 

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

puntje plus administratiekosten.

PUNTJES

BBOODDDDEEKKEE
lliidd  aa..ss..pp..bb..

haarden, schouwen & schoorsteenvegen
Klokkenkampsweg 17  Twello       0571-272019       www.boddeke.nl

Al  meer  dan  30  jaar  de  warmte  

                
        en  sfeerbrenger  in  uw  huis

schoorsteenvegen
gashaard onderhoud
houtkachels
gaskachels
schoorsteenrenovatie
rookkanalen
woonaccessoires

koopt u bij de vakhandel
Ook voor gebruikte machines

Reparatie van alle merken

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

Mobiel 06 34 26 42 34 
06 38 62 01 29

Naaimachines

Fa. Berends

Bronbemaling
Beregeningen

Waterbehandeling
Waterpompen

www.deltaline.nl

De Bibliotheek Brummen|Voorst
voor inwoners, door inwoners

Wij zoeken

enthousiaste vrijwilligers
voor de functie van gastheer/gastvrouw in (een van) onze vestigingen in Brummen,  
Eerbeek of Twello

Over ons
De Bibliotheek is een inspirerende ontmoetingsplaats waar bezoekers worden uitgenodigd en 
verleid met een schatkamer vol met materialen, ideeën en verhalen.

Wie ben jij?
Als gastheer/gastvrouw ben je een onmisbare spil in het geheel en het visitekaartje van onze  
locatie! Je ontvangt bezoekers en maakt hen wegwijs tijdens onze openingstijden. Maar je doet 
meer! Wil je weten wat? Lees de volledige vacaturetekst op onze website.

Interesse?
Is bovenstaande iets voor jou en herken jij je in de vacaturetekst? Laat het ons weten. Je kunt je 
belangstelling via e-mail aan ons doorgeven.

Welkom bij de Bibliotheek!

Brummen | Voorst

Bibliotheek Brummen|Voorst 
www.bibliotheekbrummenvoorst.nl    info@bibliotheekbrummenvoorst.nl.  

Last van mollen? Laat ze 
vangen! E.L. de Weerd. 06-

13456651

Gevraagd: oud ijzer, accu’s, 
metalen en witgoed. Wij komen 

het bij u halen. Eventueel 
tegen kleine vergoeding. Tel 

06-14101933

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

zaamheden. Timmerwerkplaats, 
kozijnreparaties e.d. Ook 

Tuinhuizen en schuren. 06-
23592164/0575-502635 www.

bertpetersbouw.nl

DE SCHILDER biedt zich aan 
voor al uw buiten en binnen 

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

Gezocht gemotiveerde 
tuinman, ook beschikbaar 
voor overige klussen. 1 dag 

per week. 65+’er mag ook. Tel. 
(0571) 27 31 59

GEVRAAGD voor mijn pen-
sioen zoek ik een verhuurd 
beleggingspand wie kan mij 

voorzien? aankoop bedrag tot 
3 miljoen complete portefeuille 

mogelijk achterstallig onderhoud 
geen probleem 0619500602

“De Holthoeve” voor spit/
fresen maaien of graafwerk H 
streppel Wilp A 0625107061

GEZOCHT oppas voor 3 kinde-
ren in de leeftijd 4 tot 6 jaar op 
dinsdagavond en om de andere 

zaterdag. 0619724711

WEKELIJKS HUIS AAN HUIS 
DAGELIJKS ONLINE

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

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

www.vanheesversmarkt.nl

VAN HEES VERSMARKTVAN HEES VERSMARKT

Watermeloen

Komkommer

Bloemkool

0.990.99

0.690.69

1.491.49

1.991.99

0.990.99
per kilo

per stuk

 500 gram

per stuk

2 stuks

Rode bessenRode bessen

KoolrabiKoolrabi

Volop Hollandse kersen en opal pruimenVolop Hollandse kersen en opal pruimen

in stukken 



Auto Wientjes B.V.
T.a.v.  Monique Wientjes
Veenhuizerweg 130
7325 AM Apeldoorn
monique@autowientjes.nl

T 055 323 16 35
www.autowientjes.nl

VACATURE CHEF WERKPLAATS
Auto Wientjes B.V. is op zoek naar een chef werkplaats
Functie omschrijving
Heb jij ruime ervaring in de autotechniek en stuur je graag een team van professionals aan? Houd jij van de dynamiek van een 
universeel autobedrijf en ga je graag de uitdaging aan om met elkaar onze klanten de beste service te bieden? Dan zijn wij op zoek 
naar jou!

In deze functie geef je sturing aan het team in de werkplaats. Je zorgt voor optimale kwaliteit, effi  ciency en klanttevredenheid. Samen 
met de werkplaatsreceptionist houd je dagelijks de planning en de voortgang van de werkzaamheden in de gaten en stuur je bij waar 
nodig. Je zorgt voor de controle en registratie van de gewerkte uren en uitgevoerde werkzaamheden. Met jouw inzet zorg je voor een 
goede teamspirit met de juiste kennis en competenties. Met elkaar garandeer je een veilige en nette werkomgeving en zorg je ervoor 
dat werkprocessen en richtlijnen van Auto Wientjes je hierbij helpen. 

Functie eisen:
• Afgeronde MBO 4 opleiding richting de autotechniek
• Ruime werkervaring in de personenwagentechniek
• APK 2 keurmeester
• Servicegerichte werkhouding, stressbestendig en klantvriendelijk
• Commerciële vaardigheden en probleemoplossend vermogen

Arbeidsvoorwaarden
• Een afwisselende functie in een professioneel autobedrijf
• Ruime ontwikkelingsmogelijkheden 
• Goede werksfeer in een hecht team
• Een zelfstandige functie met de verantwoordelijkheid voor onze werkplaats

Bedrijfsprofi el
Al 30 jaar richt Auto Wientjes zich op de verkoop van motorvoertuigen in binnen- en buitenland. Wij beschikken over een universele 
werkplaats en zijn lid van de BOVAG en werken met de Bosch Car Service module. Het familiebedrijf bestaat uit een hecht team van 
24 medewerkers.

Wat bieden wij jou?
Naast de dagelijkse werkzaamheden is er ook ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, er worden diverse trainingen (o.a. NEN 9140) 
aangeboden via Bosch Car Service en AutoNiveau. Daarnaast kun je rekenen op een salaris passend bij jouw ervaring.

Ben je geïnteresseerd stuur dan voor 15 augustus a.s. je motivatie met C.V. per post of e-mail naar:

Meer weten? Ga naar www.autowientjes.nl/vacatures/



ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Geldig t/m di 24 augustus 2021

2+1 gratis: 33,34% korting op de totaalprijs van 3 producten. Alle combinaties 
mogelijk
1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties 
mogelijk.

*

KIES & MIX FRUIT
Kanzi verpakt 1 kilo, rode of witte druiven 500 gram, 
frambozen 125 gram of Cantaloupe meloen per stuk

3 VOOR

499

2 VOOR

5,-

JUMBO HOLLANDSE BLAUWE 
BESSEN OF AARDBEIEN 
2 bakken blauwe bessen à 300 gram
of aardbeien à 400 gram

2 VOOR

4,-

TOMMIES
Snoeptomaten of snoeptomaten 
mix emmer 500 gram, 
snoepkomkommers emmer 400 gram 
of snoeppaprika’s emmer 300 gram

LA PLACE OF JUMBO VERSE 
PASTA OF PASTASAUZEN
Alle soorten 
3 verpakkingen

2+1
GRATIS*

RUNDERGEHAKT OF 
BIOLOGISCH GEHAKT
2 schalen rundergehakt à 500 gram 
of biologisch gehakt à 300 gram

a5,98 - a7,38

2 VOOR

5,-

JUMBO SNELFILTERMALING 
OF KOFFIEPADS
2 verpakkingen à 250-500 gram  
of 36-56 stuks

1+1
GRATIS*

ZALMFILET ZONDER 
HUID OF KABELJAUW
Schaal 400-500 gram 

ASC-C-00007

MSC-C-51
964

599
a9,00 

JUMBO  
STUKKEN KAAS
Alle soorten uit de zelfbediening 
2 verpakkingen circa 500 gram
M.u.v. voordeelverpakkingen

a8,86 - a11,50

2 VOOR

6,-

 Jumbo Binnendijk , Twello, Michiel de Ruyterstraat 101
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WEERFOTO.NL Maurits Bosgoed is dierenarts en vertelt wekelijks over zijn avonturen.

DIERENARTS ALS JONGE CHIRURG
 

Sommige  dieren  blijven  je altijd bij. 
Na jaren kan je er ineens weer aan 
terugdenken. Zo was ik recent dui-
ven aan het enten bij een wat ver-
warde oude man, bij wie ik elk jaar 
aan huis kom. Geholpen door zijn 
dochter entte ik één voor één alle 
80 duiven. De snelheid moesten 
we er wel een beetje proberen in te 
houden, want als het aan meneer 
zelf lag, zouden we elke duif mini-
maal twee keer pakken (‘Hadden 
we dit hokje al gehad, ja?’) en ver-
telde hij bij elke duif een verhaal. 
 
Bij het zien van één bepaalde duif 
kwam er een verhaal in me naar bo-
ven. Een prachtig rode kras doffer, 
die naast ons indruk probeerde te 
maken, leek sprekend op een duif die 
ik ooit gered had. Althans, voor een 
paar weken dan…
 
Vroeger zag ik tijdens het naar school 
fietsen een keer een zwaargewonde 
duif in het weiland. Ineengedoken zat 

hij in het gras, met om hem heen veel 
veren. Zonder twijfel pakte ik het dier 
op. Zo te zien was het aangevallen door 
een roofvogel, die blijkbaar tijdens het 
plukken van zijn prooi was verstoord.   
En zo kwam ik even later weer thuis 
met een rode vlek in mijn shirt en een 
postduif bij me die een enorm gat in zijn 
buik bleek te hebben. De roofvogel had 
zo te zien al de nodige happen gehad..   
Ik plaatste hem in een hokje waar al 
diverse opvangdieren gezeten had-
den en zag dat hij meteen naar eten 
begon te zoeken. Nadat ik hem wat 
gaf, ontdekte ik een volgend defect. 
Een deel van de zaden, die hij vlug 
tot zich nam, kwam via een gat in 
zijn krop gewoon weer naar buiten..   
Ik had eens gehoord dat vogels goed 
gehecht konden worden met gewoon 
garen. Nu had ik een aanleiding om 
dit zelf uit te proberen. Natuurlijk 
vroeg ik geen hulp bij het vasthou-
den; ik had geen behoefte van iemand 
te horen dat dit onbegonnen werk 
was en de duif toch dood zou gaan. 

Zo geschiedde het dat ik mijn eerste 
dier hechtte met garen uit mijn moe-
ders naaidoos. Ook al moest ik het 
mooie nieuwe klosje wegmoffelen in 
de prullenbak, omdat deze onder het 
bloed was gekomen, toch was ik te-
vreden over het resultaat. Ik zag in ie-
der geval geen gapend gat meer. Sla-
pen deed ik die nacht waarschijnlijk 
weinig. Toen het enigszins ochtend 
leek, sloop ik naar beneden om te kij-
ken of de duif nog leefde. Dat deed hij 
en hij had nog succesvol gegeten ook! 
Twee weken verzorgde ik hem in zijn 
hokje, tot ik merkte dat hij eruit wilde. 
Ik nam hem mee op weg naar school 
en liet hem daar vlakbij los; een kilo-
meter of 5 van mijn huis. Na vertrek 
maakte hij een paar mooie showrond-
jes en verdween uit mijn zichtveld.   
Natuurlijk keek ik tijdens de school-
dag en bij het naar huis fietsen of ik 
hem toevallig ergens zou zien. Maar 
ik wist wel beter; waarschijnlijk was hij 
weer bij zijn vroegere vrienden in het 
duivenhok. 
 
Thuis aangekomen werd mij dui-
delijk dat hij zijn verzorgings-
weekjes in het hokje blijkbaar 
erg gewaardeerd had; hij zat er 
pontificaal bovenop te wachten! 
Ik was weer een huisdier rijker die 
elke dag op een veilige plek kwam sla-
pen en eten. Net toen ik bedacht had 
er een mooi duivinnetje voor hem bij 
te halen, kon ik hem nergens meer 
vinden. Is hij toch zelf vertrokken? Dit 
bleef ik hopen, totdat ik, wederom in 
het gras, een paar veertjes zag liggen.. 
 
Had ik die veren toen maar niet ge-
vonden, dan had ik nog altijd geloofd 
dat hij zélf was gaan reizen en een 
leuke duivin tegen was gekomen. Én 
dan had ik dit verhaal een happy end 
kunnen geven.

GRATIS WORKSHOP POEZIE BIJ GALERIE DE STATENHOED OP 13 AUGUSTUS

MET KUNSTKRING KLIMAATGEDICHTEN 
SCHRIJVEN VOOR POËZIE-AVOND

TWELLO.- Op vrijdagmiddag 13 augus-
tus kunnen belangstellenden gedichten 
leren schrijven in galerie De Statenhoed. 
Hiervoor biedt de Kunstkring Voorst in 
Twello aan de Dorpsstraat 11a een gra-
tis workshop aan. Men kan zich hiervoor 
aanmelden bij organisator Ton Kock. 
Ruim een week later kunt u de gedichten 
deels terughoren op muziek tijdens de 
bijpassende poëzie-avond.

De workshop is onderdeel van het pro-
ject ‘Klimagie, de Kunst van het veranderen’ 
dat de Kunstkring in augustus organi-
seert. Dit thema draait om verandering 
die wereldwijd plaatsvind in ons klimaat: 
de magie van ons klimaat. Maar ook de 
rol die we zélf daarin spelen. Hoe gaan 

we om met ons voedsel? Onze kleding?  
Ons afval? Onze reizen?  Moeten we 
ons dagelijks leven opnieuw uitvinden?  
Deze vragen - maar bijvoorbeeld ook de 
recente en nog zeer actuele overstro-
mingen in eigen land en buurlanden - 
leveren ongetwijfeld volop inhoud voor 
poëzie.

In de workshop gaan de deelnemers na 
een ‘warming up’ aan de slag met ver-
schillende werkvormen, die de weg ope-
nen naar mooie teksten. De begeleiding 
is door Ton Kock en Hidde de Blouw, die 
behoren tot het vaste schrijverscollectief 
van de Kunstkring.

Ook krijgen de resultaten van de work-

shop Klimaat-gedichten extra bijzondere 
aandacht op zaterdag 21 augustus. Dan 
is er een poëzie-muziekavond in de Sta-
tenhoed waar je je gedicht of gedichten 
kunt voordragen, of je gedicht muzikaal 
laten presenteren door een zangeres 
onder begeleiding van een pianist. Ook 
het publiek gaat nog een rol spelen.Kli-
maatverandering vraagt om creativiteit 
en samenwerking.
 
De workshop op vrijdag 13 augustus 
vindt plaats van 15.00 tot 17.00 uur.
De poëzie-muziek avond op 21 augustus 
vindt plaats van 20.00 tot 22.00 uur.
Aanmelden is gewenst via mail:  ton-
kock@kpnmail.nl of opgave via 06-
51545136.

Voor al uw tuinplanten�
vaste planten en bomen in 
een mooie groene omgeving�

Tullekensmolenweg 37 | 7361 EN Beekbergen
055-5063131 | www.tuincentrumtullekensmolen.nl

TuincentrumTuincentrum

’ Tullekensmolen’’’ Tullekensmolen’’’ ’ 

TuincentrumTuincentrum

’ Tullekensmolen’’’ Tullekensmolen’’’ ’ 

Vakantie uitverkoopVakantie uitverkoop
 op alle tuinplanten  op alle tuinplanten 

25% KORTING25% KORTING
Van vaste planten tot Heesters,Van vaste planten tot Heesters,
van fruitbomen tot mediterranevan fruitbomen tot mediterrane
 planten, van bomen tot rozen. planten, van bomen tot rozen.

* Met uitsluiting van * Met uitsluiting van 
lopende acties.lopende acties.

I.V.M onze vakantie zijn wij gesloten
vanaf dinsdag 3 augustus t/m 14 augustus

Dinsdag 17 augustus zijn wij weer open!

Volop bloemen en plantenVolop bloemen en planten!!

ZOMERSE DAGEN

Een zomerse dag heeft een temperatuur van 25,0 graden of hoger. Mei telt in De 
Bilt gemiddeld  3 zomerse dagen, juni 5, juli 9, augustus 7 en september 2. Zomer-
se temperaturen van 25 graden of hoger komen in het binnenland op gemiddeld 
20 tot 40 dagen per jaar voor, de meeste in het zuidoosten. Aan de kust worden 
gewoonlijk 5 à 10 zomerse dagen gehaald. In warme zomers kan dat aantal ook 
daar tot 20 of 30 dagen en plaatselijk nog meer oplopen. Vlissingen telde in 1947 
in totaal 38 zomerse dagen. Het KNMI in De Bilt kwam in 1947 op 64 zomerse 
dagen Dit zijn de grootste aantallen sinds dit in 1849 is bijgehouden. Maastricht 
telde in 1947 maar liefst 80 zomerse dagen.

Zomerse dagen in het zuiden Het zuiden van ons land profiteert het meest 
van zomerse warmte. In Brabant en Limburg loopt de thermometer in bijzonder 
warme zomers alleen al in de drie zomermaanden op meer dan 45 dagen op tot 
boven de 25 graden. Recordmaanden waren hier juli 2006 met 27 zomerse dagen 
en juli 1994 met 26 zomerse dagen. Augustus 1947 deed nauwelijks onder voor 
dat record met plaatselijk 25 zomerse dagen. 

De temperatuur is goed maar wisselvallig zomerweer.

Donderdag is nog een aardige dag dan veel zon met slechts een enkele bui bij 
22 graden. Vrijdag zien we de zon sporadisch, meest is het bewolkt bij een maxi-
mum van 22 graden. Hete weekend belooft erg wisselvallig te gaan worden met 
zaterdag regen en buien. Overdag een temperatuur onder de 20 graden. We zul-
len het met 18 graden moeten doen. Zondag ook geen droge dag dan veel buien 
bij ook dan 18 graden. Voorlopig wisselvallig weer.

Mark Wolvenne

mailto:tonkock@kpnmail.nl
mailto:tonkock@kpnmail.nl
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Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Reces
Leden van de gemeenteraad zijn normaal gesproken 24 uur per dag raadslid. 
Net als de burgemeester en de wethouders ook 24 uur per dag in functie zijn. 
Raadsleden kennen ook rustige periodes. Die vallen rond de schoolvakanties. In 
die weken hoeven raadsleden in principe niet aanwezig te zijn voor informatieve 
beeldvormende bijeenkomsten, ronde-tafelgesprekken of een raadsvergadering.  
Eén van die rustige periodes is met de zomervakantie nu aangebroken. De 
agenda van de gemeenteraad is tot 28 augustus leeg. In deze raadsinformatie 
leest u nu iets anders dan de dagelijkse gang van zaken. Tijd voor achter-
grondinformatie over de democratisch gekozen volksvertegenwoordigers in 
de gemeente Voorst.

 
Voorst in de democratische rechtsstaat Nederland
De gemeente Voorst is onderdeel van de democratische rechtsstaat Nederland. 
De pijlers van die democratische rechtstaat zijn te vinden in de Grondwet. Die 
Grondwet bevat onder meer een fraaie catalogus grondrechten. De basis voor 
onafhankelijke rechtspraak is te vinden in de Grondwet. En de Grondwet biedt 
de structuur voor democratisch bestuur op verschillende niveaus.

Huis van Thorbecke
De structuur voor het democratisch bestuur in Nederland wordt wel het Huis van 
Thorbecke genoemd. Thorbecke is de bedenker van de lagen met Provincies, 
Gemeenten en Waterschappen naast het Parlement en de Regering.

Hoofdschap
Het bestuur van een gemeente bestaat uit drie belangrijke elementen: de ge-
meenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester. 
Met de dualisering is een verdeling van taken tussen die drie ontstaan. In een 
gemeente is de gemeenteraad de baas. De raad bepaalt hoe de burgemeester 
en de wethouders horen te werken. 

Kaders, controle en vertegenwoordigen
Dat doet de gemeenteraad door kaders te stellen. De gemeenteraad heeft ook 
tot taak om te kijken of alles binnen die kaders gebeurt. Dat is de controlerende 
rol van de raad. De derde rol van de gemeenteraad is die van volksvertegen-
woordiger. De landelijke wetgever vindt die rol vaak heel belangrijk. 

Verordenen
Zo is het de gemeenteraad die plaatselijke wetten vaststelt. Die hebben de naam van 
verordeningen. Ook andere besluiten moeten wel door de gemeenteraad worden ge-
nomen. De landelijke wetgever vindt het belangrijk dat de gemeenteraad dat doet. De 
wetgever ziet dat als een lokale democratische waarborg. 

Middelen
De raadsleden beschikken over instrumenten waarmee ze hun taak kun-
nen vervullen. De wetgever heeft de raadsleden daarnaast andere voorzienin-
gen gegeven om de taak te vervullen. Zo kiest de gemeenteraad zelf een ac-
countant. Die controleert voor de gemeenteraad de financiën van de gemeente.  
Een andere onafhankelijke instantie die kijkt of het goed gaat is de rekenkamercom-
missie. De rekenkamercommissie kan van alles onderzoeken en de gemeenteraad over 
de resultaten informeren. Bij dat alles heeft de wetgever het voor de gemeenteraad 
mogelijk gemaakt om een eigen ondersteuner aan te stellen: de griffier. 

Eed of belofte
Ieder raadslid legt bij het begin van het raadslidmaatschap een eed of een belofte af. 
Daarmee zweren of beloven raadsleden onder meer trouw aan de Grondwet en dat de 
raadsleden de wetten zullen nakomen. En zo zijn gemeenteraden onderdeel van een 
groter geheel. Ze zijn onderdeel van de totale democratische bestuursstructuur van 
Nederland.

Na het reces
Na de zomervakantie start de gemeenteraad weer met ronde-tafelge-
sprekken en een raadsvergadering. U vindt alles in de raadskalender: 
https://voorst.raadsinformatie.nl U kunt de QR code met uw tablet of 
smartphone scannen om direct bij de raadskalender te komen.

 
De eerstvolgende bijeenkomsten staan hieronder vermeld:
• maandag 6 september vanaf 19.30 uur ronde-tafelgesprekken
• woensdag 8 september vanaf 19.30 uur eventuele uitloop van 6 september 
• maandag 20 september vanaf 19:30 uur raadsvergadering
• dinsdag 21 september vanaf 19.30 uur  eventuele uitloop van 20 september

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

Veel producten kunt u online regelen op voorst.nl

Regel het
online op

voorst.nl

Aanvraag voor paspoort en identiteitskaart 
niet mogelijk van 29 juli tot en met 1 augustus
Op maandag 2 augustus wordt 
een nieuw model van de Neder-
landse identiteitskaart geïntro-
duceerd. Hiervoor moet het au-
tomatiseringsprogramma voor 
de reisdocumenten administratie 
(RAAS) aangepast worden. Deze 
update zal in het laatste weekend 
van juli plaatsvinden. Hierdoor is 
het niet mogelijk om vanaf don-
derdag 29 juli 12.00 uur tot en 
met zondag 1 augustus 2021 
een aanvraag of spoedaanvraag 

voor een paspoort of Nederland-
se identiteitskaart aan de balie te 
doen. Houd hier rekening mee en 
plan op tijd een afspraak in voor 
een andere datum.

Voor alle andere producten van 
Burgerzaken kunnen de mede-
werkers u wel op afspraak aan 
de balie helpen. Bel voor een af-
spraak: 0571- 27 99 11 of regel 
het online: https://www.voorst.
nl/regel-snel/afspraak-maken  ■

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 19 juli 2021 tot en met 
vrijdag 23 juli 2021.

Bekendmakingen

Week 30: 28-07-2021

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening

Bandijk 27 in Terwolde IJsselFilmFestival 2021 Melding ontvangen BW-2021-0055

de Zanden 167 in Teuge Prinsessendag 2021 Melding ontvangen BW-2021-0056

Fokkerstraat 50 in Teuge Speelweek sjw Peco Melding ontvangen BW-2021-0052

Lathmerweg 5 in Wilp Herfstfair Vergunning verleend BW-2021-0004
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Tijdelijke locatie 1:
Oudbouw Veluws College
Hietweideweg 20
7391 XX  TWELLO 
0571-27 99 11

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

Telefonisch bereikbaar op maandag tot en 
met donderdag 08.30-17.00 uur en op vrij-
dag 08.30-14.00 uur. Burgerzaken is ook 
op maandagavond telefonisch bereikbaar 
17.00-20.00 uur.
Burgerzaken is alleen op afspraak geopend 
voor het aanvragen en ophalen van pas-
poort, ID-kaart en rijbewijs en voor het 
aangifte doen van geboorte en overlijden. 

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

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

Meer informatie
Wilt u meer weten over een be-
kendmaking/publicatie? Kijk dan 
op overheid.nl onder Beleid & re-
gelgeving 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, ziens-
wijze, bezwaarschrift of beroep-
schrift in te dienen. En zo ja, tij-
dens welke periode dit kan.

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

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

LET OP: door een landelijke storing 
in de app 'Over uw buurt' komen 

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

Op overuwbuurt.overheid.nl kunt u 
zich aanmelden voor een e-mail-
service. Met enkele stappen schrijft 
u zich in. U ontvangt dan dagelijks 
per e-mail een overzicht van be-
sluiten en andere berichten die 
onder meer gemeenten, provincies 
en waterschappen via overheid.nl 
publiceren. U stelt het type bericht 
in en van welke organisatie u deze 
berichten wilt ontvangen. Daarbij 

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

WELSTAND
Burgemeester en wethouders van 
Voorst maken het volgende bekend:

Door de corona-uitbraak behande-
len wij bouwplannen zoveel moge-
lijk digitaal. 

De agenda (met daarin de lijst met 

te behandelen bouwplannen) ma-
ken wij bekend op www.voorst.nl.

Volgens artikel 12 van de Woning-
wet is deze vergadering openbaar. 
Door de corona-uitbraak kunt u 
daar helaas tijdelijk niet bij aan-
wezig zijn. Een telefonische toe-
lichting geven mag natuurlijk wel.

Houd er als derde belangheb-
bende voor de goede orde ook 
rekening mee dat een ingediend 
bouwplan al behandeld kan zijn in 
een welstandsvergadering.

Melkleenweg nabij Haverkampsweg in Terwolde Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
2/7/2021

Z-21-06807_2021-43129

Noord Emperweg 1 in Voorst Bruiloft Vergunning verleend BW-2021-0054

Rijksstraatweg 17A in Twello Ontheffing geluidhinder bruiloft Vergunning verleend BW-2021-0047

Milieumelding

Middendijk 10A in Nijbroek Verlengen schuur Melding ontvangen Z-MELD840-2021-000869

Omgevingsvergunning

Bandijk 48 in Terwolde Nieuw bouwen schuur Aanvraag ontvangen SXO-2021-0457

Broekstraat 14 in Klarenbeek Kappen 4 kastanjebomen Vergunning verleend SXO-2021-0363

Everwijnstraat 20 in Terwolde Verlengen luifel Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0211

Goeman Borgesiusstraat 23 in Twello Kappen hemelboom Aanvraag ontvangen SXO-2021-0453

Hackfortweg 41 in Twello Plaatsen dakkapel Vergunning verleend SXO-2021-0347

Hoevenallee 4 in Terwolde Herbouwen woning Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0218

J.R. Krepellaan 6 in Klarenbeek Herstellen keermuren beek Aanvraag ontvangen SXO-2021-0461

Kadijk 7A in Terwolde Verbouwen pand en plaatsen reclame Vergunning verleend SXO-2021-0076

Kerkstraat 5 in Terwolde Uitbreiden en isoleren woning Aanvraag ontvangen SXO-2021-0468

Molenallee 50 in Wilp Kappen 2 beuken Aanvraag ontvangen SXO-2021-0464

Mozartstraat 128 in Twello Uitbreiden garage Aanvraag ontvangen SXO-2021-0469

Oude Binnenweg 1 in Twello Vergroten dakkapel Aanvraag ontvangen SXO-2021-0455

Rijksstraatweg 66 in Voorst Plaatsen 2 dakkapellen Vergunning verleend SXO-2021-0336

Tegenover Kervelstraat 78 in Voorst Kappen kastanjeboom Vergunning verleend SXO-2021-0448

Twelloseweg 1A in Steenenkamer Kappen meerdere bomen Vergunning verleend SXO-2021-0458

Vijverweg 2 in Klarenbeek Kappen 2 bomen Vergunning verleend SXO-2021-0350

Vijverweg 2 in Klarenbeek Kappen 2 eikenbomen Vergunning verleend SXO-2021-0414

Weteringstraat 16 Twello Plaatsen hekwerk en poort Vergunning verleend SXO-2021-0302

Weteringstraat 5 in Twello Uitbreiden bedrijfshal Aanvraag ontvangen SXO-2021-0473

Zutphenseweg 17 in Klarenbeek Kappen 6 bomen Vergunning geweigerd SXO-2021-0342

Sloopmelding

Twelloseweg 44 in Terwolde Verwijderen asbest dakplaten Melding ontvangen SXO-2021-0474

van der Duyn van Maesdamstraat 43 in Twello Verwijderen asbest uit woning Melding ontvangen SXO-2021-0460

Verlengde Lindelaan nabij nr. 53 in Twello Verwijderen asbesthoudend bitumen vanaf betonblok 
langs spoor

Melding ontvangen SXO-2021-0471

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

Veel producten kunt u online regelen op voorst.nl

Regel het
online op

voorst.nl
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WELVERDIENDE VAKANTIE 
PEUTERSPEELZAAL DE 
BLOKKENTOREN

TEUGE.- De peuters van Peuterspeel-
zaal de Blokkentoren in Teuge genie-
ten nu van een welverdiende zomer-
vakantie. Nèt voor de vakantie zijn ze 
nog erg druk geweest met hun laatste 
thema; de Boerderij. Wat is er hard 
gewerkt; de koe werd gemolken, het 
hooi in de stal (de huishoek die om-
getoverd was), moest voortdurend 
worden omgeschept, want de paarden 
lieten gewoon alles lopen… Konijntjes 

en kuikens kwam op bezoek. Zelfs een 
echte pony kwam langs, waar kinde-
ren op mochten rijden! En natuurlijk 
mocht een uitje naar een echte boer-
derij ook niet ontbreken. Wat heb-
ben ze veel geleerd tijdens dit thema! 
De laatste week voor de vakantie heb-
ben ze gevierd met een springkussen, 
grabbelton, ijs en knijpfruit. Dat hadden 
de peuters wel verdiend. Nu lekker uit-
rusten in de vakantie!

‘FAMILLE BÉLIER’ IN 
TONDENSE BUITEN BIOS
TONDEN.- Vrijdagavond 30 juli vindt 
de tweede Tondense Buiten Bios plaats 
op het grasveld bij de Sterre, achter de 
School met de Bijbel in Tonden (buurt-
schap in de gemeente Brummen). Het 
is een prachtige locatie, omringd door 
bomen, dus met een intiem karakter, 
perfect voor het vertonen van een film in 
de buitenlucht.

De film die vertoont wordt is ‘La Famille 
Bélier’, een komisch én vertederend 
verhaal dat zich afspeelt op het Franse 
platteland met allerlei verwikkelingen 
rond en in de familie. Een vader die bur-
gemeester wil worden, een dochter met 
zangambities en nog veel meer mooie 

verhaallijnen over een familie waarin 
maar één van de vier kan horen. Een film 
die een aantal jaren geleden werd geko-
zen als de beste film op het Sarlat Film 
Festival.  Deze hoofdfilm wordt voorafge-
gaan door een korte film waarin Tonde-
naren de hoofdrol spelen.

Entree is 4 euro, kaarten via www.cul-
tuurtonden.nl of op de avond zelf. De 
bedoeling is dat u uw eigen kleed of 
stoeltje meeneemt. En een hapje en een 
drankje voor tijdens de film. De film be-
gint rond 21.30 uur. De Tondense Buiten 
Bios wordt mede mogelijk gemaakt door 
een bijdrage van de ‘Culturele Stichting 
Gemeente Brummen’. 

Helena van der West
Miranda van Triest
Mijke de Zoeten

betrokken • passie voor het vak • enthousiast

Onlangs was mijn kleine neefje jarig, twee is hij 
geworden. Een leuke leeftijd ook als het gaat om 
een leuk cadeautje te kopen. Wat een keuze is er 
toch. Ik heb het niet vaak aan de hand, want de 
andere nichtjes zijn allemaal veel ouder, maar de 
keuze is niet eenvoudiger geworden. Voor elk wat 
wils. Ik kan me nog een cadeautje herinneren. Het 
was een bal van hard plastic met op elke kant een 
uitsparing. De een in de vorm van een driehoek de 
andere in de vorm van een ster of een cirkel. Hij 
was prachtig rood en van binnen was hij geel. Er 
waren allemaal verschillen de blokken die precies 
pasten in een specifieke uitsparing. Je raad het al, 
de driehoek in de driehoek en de stervorm paste 
precies in de stervormige uitsparing. Ik vond het 
prachtig, maar ik kon natuurlijk toen nog niet 
weten dat dit nou in mijn toekomst heel belangrijk 
is. Op het plaatje zie je de ruimte tussen de tanden 
en kiezen driehoekig is.

Een vierkant stokje zou daar niet passen…. 

En op t tweede plaatje zie je dat de grootte van de 
ruimte ook van belang is. Want een klein flossdraad 
verwijderd niet zoveel plaque als de ruimte heel 
groot is. Tegelijkertijd kan een rager wat te groot is, 
schade aanrichten, dat is ook ontzettend jammer. 
Laat je goed adviseren over wat in jouw geval het 
beste is om te gebruiken. Het scheelt je onnodige 
aankopen en onnodige schade aan je gebit. Mijn 
neefje heeft een zand- en waterbak gekregen, lekker 
kliederen is altijd leuk. Je mag ons altijd bellen of 
mailen voor een afspraak, dan kijken we samen met 
jou welke hulpmiddel het beste past.

Voor toegankelijke mondhygiëne en preventie in 
uw buurt! Bel dan voor een vrijblijvende check: 
06-14 77 32 22. Of mail naar: 
info@mondhygienetwello.nl

tanden van voren

tanden van bovenaf

JONGE STEENUILTJES GERINGD IN NIJBROEK

NIJBROEK.- Sinds 2017 is de Werkgroep 
Steenuilen Nijbroek actief in het gebied 
ten noorden van de Vaassenseweg (tot 
en met Welsum). in het 1e jaar van oprich-
ting in het voorjaar is er geïnventariseerd 
waar de steenuiltjes actief waren en is er 
overal in het gebied ’s avonds geluisterd 
naar de roep van de steenuil. Waar we ze 
hoorden zijn uilenkasten opgehangen in 
overleg met de eigenaren van de tuin of 
weiland. Vanaf 2018 is de kastencontrole 
gestart. Het 1e controlejaar 2018 was te-
leurstellend voor de werkgroep. Geen 
enkel broedsel gevonden. Vanaf 2019 
weten de uiltjes gelukkig de kasten wel 
te vinden. Op dit moment zijn er al 24 
kasten in het gebied gecontroleerd door 
een groep vrijwilligers.

23 Eitjes
Bij de controle in mei 2021 waren er 
7 kasten bewoond. Eén uilenpaartje 
besloot dat de boom naast de kast toch 
mooier was…, dus in totaal 8 uilenpaar-
tjes met 2, 3 of 4 eitjes. Dat stemde hoop-
vol, maar het was een voorjaar met grote 
temperatuurverschillen. Na een warme 
periode was het lang (te) koud voor de 
tijd van het jaar. De werkgroep was bang 
dat door het koude weer de broedsels 
het niet zouden redden en inderdaad 
bleek dat meermaals het geval. Slechts 
3 broedsels zijn succesvol geweest, maar 
wel met 3 jonge steenuiltjes elk. 

Geringd
De 9 jonge steenuiltjes zijn allemaal 

geringd en misschien komen we ze in 
een volgend jaar nog eens tegen. Ook 
heeft Geert, de vogelringer, nog 4 vol-
wassen uiltjes geringd, die in de kast 
zaten. Door het noteren van de ring-
nummers zijn we al eens een bekend 
uiltje tegengekomen in ons gebied. 

Onderzoek
De ringnummers en de gegevens van 
de jonge uiltjes als vleugellengte, ge-
wicht e.d. geven we door aan Sovon 
Vogelonderzoek Nederland, zodat we 
het onderzoek naar de steenuil voor-
uit helpen. Want de steenuil heeft het 
nog steeds moeilijk; de begroeiing 
in het buitengebied is niet zo divers 
als vroeger, waardoor er ook minder 
muizen leven die, naast o.a. insecten, 
regenwormen, amfibieën, het hoofd-
voedsel vormen van de steenuiltjes. 
Als je meer info wilt over de steenui-
len kun je op de website van Stone 
(=Steenuilenoverleg Nederland) te-
recht: www.steenuil.nl

Meewerken in de regio 
Nijbroek?
Misschien heb je een uilenkast han-
gen. Het zou fijn zijn als deze kast bij 
de uilenwerkgroep bekend wordt. 
Dan kunnen we hem meenemen in 
de uilentelling en blijven monitoren. 

Mail dan s.v.p. aan Arnold Jonker, co-
ordinator van de Werkgroep Steenui-
len Nijbroek: 
arnold_jonker@hotmail.com

MOOIE COLLECTEOPBRENGST MAAG 
LEVER DARM STICHTING 
TWELLO.- In de week van 21 tot en met 26 juni haalden collectanten van de Maag Lever Darm Stichting maar liefst € 5.092,76 
op in Twello. Tijdens de collecteweek gingen ruim 8.000 collectanten door het hele land langs de deuren. Het bedrag van
 € 5.092,76 dat zij ophaalden gaat naar voorlichting en wetenschappelijk onderzoek. Iedere dag werken onderzoekers aan 
een oplossing voor de 2 miljoen mensen in Nederland met een spijsverteringsziekte.

Collectant gemist? 
Heb je de collectant gemist en wil je doneren? Dat kan alsnog via collectebus.mlds.nl. Volgend jaar is de collecteweek van de 
Maag Lever Darm Stichting van 19 tot en met 25 juni. Aanmelden als collectevrijwilliger kan via: 
https://www.mlds.nl/over-ons/help-mee/collectevrijwilliger/

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

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

bigblow.nl

http://www.cultuurtonden.nl
http://www.cultuurtonden.nl
http://www.steenuil.nl
mailto:arnold_jonker@hotmail.com
https://collectebus.mlds.nl
https://www.mlds.nl/over-ons/help-mee/collectevrijwilliger/


www.dierenkliniekijsselvallei.nl
      DierenkliniekIJsselvallei

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

Donderdagavond spreekuur tot 20:00 uur

Behandelingen op afspraak

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

Kopermolenweg 11 
7382 BP Klarenbeek

Dierenkliniek de IJsselvallei
Michel Schoolmeesters

Kundige zorg voor groot en klein

Sterk in Hovenierswerk!

Sterk in Hovenierswerk!

Sterk in Hovenierswerk!

Sterk in Hovenierswerk!

T: 055-301 52 71 I: www.harrydewinkel.nl

 Tuinaanleg, Grondwerk, Tuinonderhoud
   Beplanting, Bestratingen, Schuttingen
   Vijvers, Inmeten en uitzetten met GPS

Vanuit een samenwerkingsverband met 
Fontes afbouwgereedschappen is Bouwen 
Met Succes gestart met een magazijnwinkel.

Voor de ZZP’ers maar ook voor de particulier 
bieden wij een breed assortiment 
gereedschap aan voor de:
Stukadoor, Metselaar, Tegelzetter, Schilder, 
Vloerenlegger, Hovenier, Stratenmaker en 
klusser in het algemeen.

Verf / beitsen / beton ciré:
In ons assortiment hebben wij muur- en 
lakverven voor binnen en buiten van het merk 
Nelf. Dit is een kwalitatief hoogstaande verf die 
wordt gebruikt door de professionele schilder.  
Wij mengen uw verf in iedere gewenste kleur 
met onze eigen mengmachine.
Daarnaast diverse aanverwante artikelen 
op voorraad: glasvlies- en glasweefselbehang, 
tape, afdekmaterialen, verfbenodigdheden, 
kitten, diverse tuingereedschappen en nog veel 
meer.

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 
van 9.00 tot 17.00 uur 
en op zaterdag van 9:00 tot 12:00 uur

Loop gerust eens binnen! 
Bouwen Met Succes 
Adres: Hoofdweg 46 Klarenbeek

New
 Ho

lland 

09E
SR09E
SR

Welkom in klarenbeek

H. Smeltink
Broekstraat 37  Klarenbeek Telefoon (055) 301 12 73

WONINGINRICHTING & TEXTIEL

Zomervakantie 
Sluiting van zaterdag 31 Juli tot en met maandag 23 augustus.

Ná de zomervakantie starten we ook met nieuwe winkel openingstijden

Maandag:  Gesloten 
Dinsdag tot en met vrijdag: 08.30  – 12.30 uur en
 13.30 – 17.30 uur
Zaterdag:  09.00 uur tot 16.00 uur
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Hoofdweg 84/A
7382 BK Klarenbeek
T 055-3011205
info@pijnappelmode.nl

Wij zijn op vakantie.
Vrijdag 30 juli tot en met 

maandag 23 augustus
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De totaalinstallateur uit uw regio voor particulieren en bedrijven!De totaalinstallateur uit uw regio voor particulieren en bedrijven!De totaalinstallateur uit uw regio voor particulieren en bedrijven!

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

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

Beste lezer! Ik ben Hans, 57 jaar en ben gevraagd om tijdens de zomerperiode een column 
te schrijven in het Voorster Nieuws. Schrijven is een passie van me. Afgelopen december 
was m’n eerste boek over mijn ziekte alvleesklierkanker een feit. Dit boek heb ik onder 
familie en vrienden verspreid. Ik ben verheugd om nu voor een breder publiek te mogen 
schrijven over allerlei onderwerpen. Over dingen die ik heb meegemaakt, actuele zaken of 

kwesties die u als lezer hopelijk interesseren. De eerste column gaat over een voorval uit 
mijn dagelijks leven, alvast veel leesplezier gewenst! 

zomer COLUMN VAN Hans Wijngaard

AMERIKANEN
Kent u de stripboeken van Asterix en 
Obelix? In deze strips strijden de twee 
onafscheidelijke vrienden onvermoei-
baar tegen de Romeinen. Een regel-
matig terugkerende uitspraak van 
Obelix is: ‘rare jongens, die Romeinen’. 
Een uitspraak die me inspireerde om 
dit stukje over Amerikanen te schrij-
ven.  

Ik werk nu alweer zo’n 35 jaar voor 
een Amerikaans bedrijf en had tot 
voor kort dagelijks contact met Ame-
rikaanse collega’s en klanten. De Ame-
rikaanse werkcultuur verschilt nogal 
met die van ons Nederlanders. Hier 
zijn we meestal vrij open en kan - en 
mag - je tegen je baas zeggen wat je 
op je hart hebt. Zo werkt het daar dus 
niet. Dat heeft mijns inziens te ma-
ken met het feit dat je in de V.S. echt 
heel gemakkelijk kan worden ontsla-
gen. Het uiten van kritiek zoals wij dat 
doen, is ‘not done’. Een Nederlandse 
collega had in mijn beleving terechte 
kritiek op onze Amerikaanse teamleid-
ster. Dit gebeurde zo’n 4 jaar geleden 
en tot op de dag van vandaag heeft 
hij nog last van die confrontatie. Met 
het geheugen van de Amerikanen is 
blijkbaar niets mis, wél met hun incas-

seringsvermogen: ze kunnen heel slecht 
tegen kritiek. 
Ook het delen van kennis is niet zo'n ge-
meengoed.  

Amerikanen delen liever geen kennis 
met hun collega's. Ze zijn namelijk bang 
dat hun collega's door het verkrijgen van 
extra kennis beter worden dan zijzelf. 
Je directe collega’s zijn zogezegd je con-
currenten. Ook hier geldt de angst voor 
ontslag, liever dat een collega ontslagen 
wordt dan zijzelf.  

Veel Amerikanen zijn niet recht door zee. 
Het is me zo vaak overkomen dat Ameri-
kaanse collega’s goede sier maakten bij 
het management met mijn werk. Zonder 
te noemen wie het harde werk had ge-
daan natuurlijk, zodat ze zelf in een beter 
daglicht kwamen te staan.  

Een ander triest, maar wel illustratief 
‘hoogtepunt’ dat me voor de geest staat, 
was het verzoek of ik naar Krakau in 
Polen wilde verhuizen, want dat is toch 
vlakbij Nederland? Blijkbaar heeft men 
maar bitter weinig notie van de Europese 
topgrafie en cultuur. Krakau is toch ruim 
1200 km hier vandaan. En dat niet alleen, 
het is een compleet ander land met een 

hele andere taal en cultuur en zo te 
zien hebben ze daar weinig notie van.  

Ik ben regelmatig op diverse buiten-
landse trainingen geweest, waaron-
der in Tokyo. Ik verheugde me toen op 
echte vers gemaakte Japanse sushi. 
De Amerikaanse collega’s gingen lie-
ver naar een etablissement waar ‘pro-
per American food’ geserveerd werd: 
hamburgers met Franse frietjes. Want 
wat de Amerikaan niet kent, dat eet hij 
meestal ook niet.   

Sociaal gezien is men vaak wel heel 
vriendelijk. ‘Hello, how are you doing?’, 
‘have a nice day’, ‘it is so nice to meet 
you’, ‘I am so sorry for you’. Deze uit-
spraken hebben de diepgang van een 
rubberboot, omdat het maar zelden 
echt gemeend is.  

Gelukkig heb ik ook een paar fijne 
Amerikaanse collega’s. Die zijn jam-
mer genoeg - verreweg - in de min-
derheid, dat dan weer wel. Ze hebben 
daar nu eenmaal een andere cultuur, 
die behoorlijk afwijkt van de onze. Om 
de woorden van Obelix aan het begin 
van dit artikel maar even te misbrui-
ken: ‘rare jongens, die Amerikanen’.  

VOLOP ACTIVITEITEN VOOR DE 
JEUGD IN DE ZOMERVAKANTIE 
BIJ DE BIBLIOTHEEK
TWELLO.- De Bibliotheek in Twello heeft 
tijdens de zomervakantie weer een 
boordevol programma voor de jeugd 
klaarstaan met actieve en leerzame ac-
tiviteiten. Voor iedere leeftijdsgroep is er 
iets te doen. Je kunt bijvoorbeeld actief 
bezig zijn door mee te doen aan ‘Sporten 
met de bieb’ of zelf een Insectenhotel 
bouwen, maar je kunt ook lekker chillen 
tijdens de popcornmiddag. Iedere week 
staat er een ander thema centraal. 

Ta(a)lentenbieb in de 
Bibliotheek
Nieuw bij de Bibliotheek in de maanden 
juli en augustus is de Ta(a)lentenbieb. Dit 
diverse en educatieve programma biedt 
tal van gratis activiteiten aan voor kinde-
ren van verschillende leeftijden. Denk 

bijvoorbeeld aan: maak je eigen fantasie 
machine, zelf een monster maken of een 
schrijfworkshop. Je kunt je via de website 
www.bibliotheekbrummenvoorst.nl aan-
melden voor één of meerdere activitei-
ten. Deelname is gratis en is voor leden 
en niet-leden. De allerkleinsten kunnen 
gezellig met bijvoorbeeld ouders of 
grootouders naar de Gele Verhalenbus. 
Zo ontdekken kinderen het plezier van 
lezen en voorlezen. 

Praktische informatie
De meeste activiteiten zijn in de mid-
dag en op locatie van de Bibliotheek. 
Op onze website lees je de exacte tijden 
en meer informatie. Afhankelijk van het 
programma is het nodig dat jij je opgeeft. 
Ook dit kun je online nalezen. 

HOOG TIJD 
VOOR DE 
BUITENBOEL

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

DEZE FOLDER IS GEDRUKT OP 100% GERECYCLED PAPIER

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

Werkdruk 20-120 bar. 

OPVOUWBARE TAFEL
Afmeting 182 x 74 x 74 cm.

14.95

8.95

43.95

MET MULTIPAS

69.95 48.95

VLAGGENSET
Nederlandse vlag 100 x 150 cm. 

Houten vlaggenstok van 2 meter 

met oranje knop en kunststof 

houder. Exclusief wimpel.

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

De prijzen worden beschikbaar gesteld door de organisator 

van Beste Folder Awards

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

STEM OP DE 
MULTIMATE FOLDERS 
en maak kans op een iPad
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KLUNDER
Molenstraat 1 Twello
(0571) 27 12 66

#Hubohelpt

#Hubohelpt

ZONDAGMIDDAG CONCERTEN IN 
HET WORPPLANTSOEN DEVENTER

DE WORP.- Op zondag 1 augustus 2021  en zondag 8 augustus zijn er weer 
onze vertrouwde en gezellige gratis zondagmiddag-concerten in de Koepel 
Nering Bögel op het Worpplantsoen te Deventer! 

Uiteraard gebeurt dit volledig Corona-
proof, zodat de 1,5 meter gewaarborgd 
kan worden. We zorgen voor voldoende 
zitplaatsen!

De concerten zijn als vanouds van 14.30 – 
16.30 uur.

Op zondagmiddag 1 augustus 
verzorgt de band Taste of Ruby 
de muzikale omlijsting voor 
weer een gezellige middag.
Taste of Ruby bestaat sinds januari 2017.
Het initiatief van Nels Busch om dit trio te 
starten, maakte Gaby Haerkens en René 
Bogers meteen enthousiast. Na één proef-
repetitie bleek het een perfecte match. De 
drie muzikanten vormen een echte muzi-
kale drie-eenheid. In een relaxte en onge-
dwongen sfeer wordt van ieder nummer 
een muzikaal verhaal gemaakt.

Taste of Ruby speelt aangename smooth 
jazz en soft pop. Niet alledaagse covers, 
opnieuw gearrangeerd. Het repertoire be-
vat o.a. nummers van Madeleine Peyroux, 
Melody Gardot, Lhasa de Sela en David 
Bowie.  Voorop staan: liefde voor de mu-
ziek, enthousiasme en kwaliteit. 

Nels Busch (bas) speelde ooit in de band 
Elevator en was vanaf 1979 bassist van de 
Frank Boeijen Groep. Na het uiteenvallen 
van die groep speelde Nels blues, jazz en 
wereldmuziek in uiteenlopende bands. In 
2017 vormde hij samen met Gaby en René 
Taste Of Ruby.

Gaby Haerkens (zang) is een zangeres met 
een flexibele stem, zij kan veel stijlen aan. 
Gaby werkte jarenlang als allround zange-
res bij diverse artiestenbureaus en ont-
wikkelde al snel liefde voor de jazzmuziek. 

Na een van haar jazzoptredens kwam Nels 
met het idee om, samen met René, een 
band te starten, Taste Of Ruby. 

René Bogers (gitaar) was gitaardocent bij 
de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. 
Hij ontwikkelde zich tevens tot bandcoach 
en bandbegeleider. René speelde onder 
meer bij Philip Kroonenberg en Mark An-
thony (als huisband voor de SP). Met de 
laatste deed   René een theatertour met 
het Metropole Orkest. Via een optreden 
op Lowlands ontmoette hij Nels, met wie 
direct een muzikale klik ontstond. 

Op zondagmiddag 8 augustus 
staat een optreden van 
de band Nodox op het 
programma.
Akoestische sixties en seventies stijl mu-
ziek: Blues, country, folk, rock & roll en een 
vleugje jazz
Nodox is oorspronkelijk samengesteld uit 
leden die allemaal wat hebben met twee 
andere bands: No-Time en de Maddoxs. 
Vandaar de naam.

Jos, Hans en Bert kennen elkaar al lange 
tijd via de wielerclub ETP. Na een aantal ja-
ren van “we moeten eens samen wat gaan 
doen” is het er in 2013 van gekomen. Peter 
werd er bij gevraagd als bassist. 

We besloten akoestisch te gaan spelen. 
Gewoon thuis lekker samen muziek ma-
ken. Al gauw bleek het goed te klikken en 
besloten we af en toe op te gaan treden, 
zodat ook anderen een graantje van ons 
plezier kunnen meepikken. Sinds de zo-
mer van 2020 is Victor de band komen ver-
sterken. We passen het best in een knusse 
setting, een kroeg of een kleine zaal. We 
hebben zelfs al een aantal huiskamercon-
certen gegeven.

Nodox speelt vooral covers uit de 60er en 
70er jaren. Vooral iets minder jonge luiste-
raars zullen de meeste van onze nummers 
snel herkennen. 

http://www.bibliotheekbrummenvoorst.nl
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Ooijman

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

Te koop

Mini One 1.6, 3-drs., rood BJ 2003 126.000 km

Peugeot 308 1.6 5D, grijs met  BJ 2009 136.000 km

Citoen C1, 5drs, wit BJ 2011 151.000 km

Suzuki Splash 1.2, 5 drs. BJ 2014 65.000 km

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

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

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

Nissan Qashqai plus 2 BJ 2010 150.000 km

Service PartnerLike ons op facebookLike ons op facebookLike ons op facebook

Reparatie en onderhoudReparatie en onderhoud
Ook voor uw Ook voor uw 
airco serviceairco service

Reparatie Schadeherstel 
APK Verkoop nieuw en gebruikt

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

GARAGE LEIJENAAR
BATHMENKoekendijk 8 | 7437 CK Bathmen | 0570 541224

Renault Kadjar TCe Bose 
Bouwjaar: 2017 | 69.383 km | €17.250

Renault ScénicIV 1.2 TCE Intens + Navi + 
Stoelverw. + Dealer onderhouden
Bouwjaar: 2017 | 78.875 km | €17.450

Renault Grand Modus 1.6-16V Dynamique + 
Airco + Trekhaak, NL auto dealer onderhouden
Bouwjaar: 2010 | 142.895 km | €4.750

Renault Clio IV TCE 90 Expression + Navi + 
Airco, NL auto, dealer onderhouden
Bouwjaar: 2013 | 136.200 km | € 7.950

Renault CapturTCE 90 Dynamique 
+ Navi + 17 inch
Bouwjaar: 2015 | 56.700 km | €12.250

Dacia Logan MCV TCE 90 Prestige + Airco + 
Navi, NL auto dealer onderhouden
Bouwjaar: 2014 | 57.459 km | €7.950

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

KIJK VOOR  OCCASIONS OP WWW.AUTOWIENTJES.NL

DUIDELIJK | DESKUNDIG | DICHTBIJ

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

Banden nodig? Kijk & bestel bij ons online.

€ 36,-Al
Vanaf

www.autowientjes.nl/banden
 PERSONENAUTO’S

 BEDRIJFSAUTO’S

 ONDERHOUD

 REPARATIE

 APK-KEURINGEN

 SCHADE-AFWIKKELING

 MOBILITEITSGARANTIE

 EXPORT-SERVICES  

FIAT 500 1.4 SPORT
115.000 KM - 2008

NU VOOR  € 7.900,-

OPEL ASTRA 1.3 CDTI BUSINESS
81.000 KM - 2010

NU VOOR  € 10.750,-

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

NU VOOR € 22.750,-

TOYOTA AURIS
1.8 DYNAMIC

65.000 KM - 2017

VW CADDY
1.6 TDI BLUE-MOTION COMFORT

93.000 KM - 2014

TOYOTA AYGO
1,0 VVT-I X-FUN 
16.000 KM - 2017

NU VOOR €16.450 NU VOOR €7.450 NU VOOR €8.945

EXCL. BTW
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Voorst

Wij zijn jouw
samenleving!

CDA Voorst   |   cdavoorst@gmail.com   |   Www.cdavoorst.nl    

Uitkomsten enquête CDA Voorst: ‘Samen Leven’.  
Verkeersveiligheid is onvoldoende!  

 
•  Er wordt vaak te hard gereden (54%) 
 
•  De maximum snelheid wordt onvoldoende gehandhaafd (54%) 
 
•  Er zijn diverse gevaarlijke verkeerssituaties in de  
    gemeente Voorst (63%)

‘Maximum snelheid is niet het probleem,  
maar men moet zich eraan houden!’ 

- Jürgen Wolff van Wülfing, lijsttrekker

ZOMERVAKANTIE BIJ NIPPON
TWELLO.- De zomervakantie is aangebro-
ken voor Nippon. De noodgedwongen 
buitenlessen zijn succesvol verlopen. Het 
weer speelde niet iedere keer mee, zo’n 
25 Nipponleden vonden het een prettige 
gewaarwording om in de buitenlucht te 
trainen. Er zijn zelfs kyu graadexamens 
georganiseerd, weer een andere beleving 
onder een blote hemel, Tessa, Emma, Ne-
hir, Wout, Marije, Hans en Alyssa, gefelic-
iteerd met jullie welverdiende promotie.

Langs deze weg willen wij de conciërge 
van de Hietweideschool bedanken voor 
het in bruikleen geven van het school-
plein. Wij mogen ons gelukkig prijzen dat 
het lerarenteam ondanks dit vervelende 
sportjaar intact is gebleven, het aan-
komende seizoen wordt spannend voor 
onze vereniging. In september starten 
de lessen in Twello, plaats van handel-
ing sportzaal W. Obdamstraat, het lerar-
enteam van onze vereniging is er in ieder 
geval klaar voor.Lerarenteam Nippon, Rens, Harry, Jan-Willem en Jan-Willem.

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

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

TAALSPREEKUUR BIJ DE 
BIBLIOTHEEK GAAT DOOR 
TIJDENS DE ZOMERVAKANTIE
TWELLO.- Wil je beter leren lezen en/
of schrijven? Of ken je iemand die hier-
bij hulp kan gebruiken? Je kunt met al je 
taalvragen of hulp bij de Nederlandse taal 
terecht bij het Taalhuis in de Bibliotheek. 
Er is een wekelijks spreekuur waar een 
taaldocent klaar zit om je te helpen. Deze 
zomervakantie gaat het Taalspreekuur ge-
woon door en kunnen wij ook in de maan-
den juli en augustus mensen helpen.

Waarom naar het Taalhuis?
In Nederland heeft 1 op de 6 mensen in 
het dagelijks leven moeite met lezen en 
schrijven. Dat is zo’n 18 procent van alle 
mensen in Nederland. Laaggeletterdheid 
is een term voor mensen die moeite heb-
ben met lezen, schrijven en/of rekenen. 
Als je niet goed kunt lezen, schrijven en/
of rekenen, vind je minder snel een baan, 
kun je minder gezond leven en heb je min-
der grip op je geldzaken. Het Taalhuis is 
er voor al deze mensen. Laagdrempelig 
bereikbaar en gewoon in de Bibliotheek in 
jouw gemeente. 

Laaggeletterdheid; wat is 
dat?
Het is voor iemand die laaggeletterd 

is moeilijk om volwaardig mee te doen 
in de maatschappij, thuis of op het 
werk. Omdat bijvoorbeeld het lezen 
van straatnaambordjes, een gebruiks-
aanwijzing of een bijsluiter niet lukt. 
Ook het gebruik van een computer of 
mobiele telefoon kan lastig zijn. Laag-
geletterdheid komt voor in alle lagen 
van de bevolking: jong en oud, werkend 
en niet-werkend, autochtoon en alloch-
toon. 

Bezoek het spreekuur van 
het Taalhuis
In Twello kun je vanaf 15 juli iedere don-
derdag van 11.00 tot 12.00 uur terecht 
bij de Bibliotheek aan het Marktplein 
11. Je kunt even binnenlopen of maak 
een afspraak via taalhuis@bibliotheek-
brummenvoorst.nl. Het spreekuur is 
gratis en is voor leden en niet-leden.

Elke week zit onze taaldocent klaar om 
je te helpen met taal of je door te ver-
wijzen naar andere professionals. Er 
zijn ook lesboeken en makkelijke lees-
boeken aanwezig om je taalvaardigheid 
te verbeteren. Van harte welkom bij de 
Bibliotheek!

DE BIBLIOTHEEK IS VOOR 
INWONERS EN DOOR INWONERS
WORD JIJ ONZE NIEUWE 
ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGER 
VOOR DE FUNCTIE VAN 
GASTHEER/GASTVROUW?
TWELLO.- De bibliotheek is een inspire-
rende ontmoetingsplaats waar bezoekers 
worden uitgenodigd en verleid met een 
schatkamer vol met materialen, ideeën 
en verhalen. Inwoners van de gehele 
gemeente Voorst weten ons te vinden. 
Niet alleen voor de uitleen van boeken, 
e-books of tijdschriften. De Bibliotheek is 
ook een plek waar jong en oud hun taal- 
en mediavragen kunnen stellen. Gewoon 
even binnenlopen voor een kop koffie en 
een gesprek kan uiteraard ook. Het is fijn 
als bezoekers gastvrij worden ontvangen 
en wegwijs worden gemaakt op onze lo-
catie. Jij kunt daar een belangrijke bijdra-
ge aan leveren. 

Midden in de samenleving
Bij onze Bibliotheken vind je een breed 
aanbod met activiteiten, cursussen en 
workshops voor jong en oud. ‘De Bibli-
otheek maakt je rijker’ is onze slogan. 
Kortom; dagelijks gebeurt er veel achter 
de deuren van de Bibliotheek. Daarom 
staan onze deuren (uiteraard tijdens onze 

openingstijden) altijd voor iedereen open. 
Gastvrijheid vinden wij belangrijk. Vind jij 
dat ook? En lever je graag een bijdrage 
aan het op orde houden van onze Bibli-
otheek zoals het mooi en overzichtelijk 
presenteren van de materialen? Dan ben 
jij misschien wel onze nieuwe gastheer/
gastvrouw. Een belangrijke vrijwilliger-
staak. 

Vrijwilliger bij de Bibliotheek
Vrijwilliger zijn bij de Bibliotheek betekent 
dat je deel uitmaakt van ons vaste vrijwil-
ligersteam. Je doet dit werk uiteraard niet 
alleen. Ook is altijd een bibliotheekmede-
werker aanwezig zodat je goed begeleidt 
wordt. We nodigen onze vrijwilligers altijd 
uit voor een gezellige Zomerborrel en aan 
onze lezingen kun je gratis deelnemen. 
Iets voor jou? Bekijk dan de volledige va-
caturetekst op onze website www.biblio-
theekbrummenvoorst.nl en reageer door 
ons een e-mail te sturen. We heten je 
graag van harte welkom binnen ons vrij-
willigersteam op een van onze locaties. 

DE HUISKAMER VAN LIEREN
LIEREN.- De vrijwilligers van de Huiskamer in Lieren zetten vanaf woensdag 28 
juli iedere woensdag om 10.00 uur de deur weer open. Dat kan in de royale, 
ruime Huiskamer van Lieren met veel loopruimte en daglicht. Als u er graag 
even uit wilt dan bent u welkom vanaf 10.00 uur en neem je buurvrouw en/of 
buurman mee. De tafels en stoelen staan zo opgesteld dat de 1,5 meter afstand 
geen enkel probleem is. 

De Huiskamer is bedoeld voor alle senioren, (toevallige)voorbijgangers en 
vakantiegangers, dus iedereen die zin heeft in een kop koffie of thee met wat 
lekkers, een fijn gesprek, gezelligheid, gewoon samen zijn, elkaar ontmoeten, 
andere mensen ontmoeten, even uit de dagelijkse sleur zijn, schroom niet en 
stap binnen. .

En wil je ook graag 1x per maand of vaker meedraaien in ons enthousiaste 
team vrijwilligers? Alle hulp waaronder een chauffeur voor halen en brengen 
is welkom en kom vooral langs om de sfeer te proeven en kennis te maken of 
mail naar HuiskamervanLieren@outlook.com dan nemen wij contact met je op.

Het Trefpunt, Lierderstraat 7 te Lieren (achter de kerk).

mailto:taalhuis@bibliotheekbrummenvoorst.nl
mailto:taalhuis@bibliotheekbrummenvoorst.nl
http://www.bibliotheekbrummenvoorst.nl
http://www.bibliotheekbrummenvoorst.nl
mailto:HuiskamervanLieren@outlook.com
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VERWARREND 
Mijn dochter wordt volgende week alweer 
drie jaar oud. Mijn moeder maakte zich 

nog weleens zorgen over mijn manier van 
leven en vertelde dat ik daar niet oud mee 

zou worden. Waardoor ook ik verbaasd ben dat 
mijn dochter deze leeftijd lijkt te gaan behalen met 

haar levensstijl. Zo kon ik de ene fles na de andere achterover 
kantelen maar dronk mijn dochter d’r flessen sneller leeg dan dat de Olympische 
mountainbike wedstrijd voor Mathieu van der Poel duurde. Ook ligt ze net als 
haar vader vaker naast d’r bed dan erin en stopt ze meer dingen in haar neus dan 
ik zou durven op een feestje.   Dit fabelachtige feestnummer woont haar halve le-
ven al in een besmette wereld vol mondkapjes, afstand en gesloten deuren. Voor 
haar, de jeugd en de horeca maakte ik laatst een vreugdesprongetje aangezien 
we terug lijken te gaan naar het ouderwetse “normaal”. Toch heerlijk dat ze op de 
peuterspeelzaal haar lolly kan dippen tegen het huigje van d’r speelkameraadje 
en niet alleen weerstand opbouwt door het zand en poezenpoep uit de zandbak 
van de lolly af te likken. Wat dat betreft heeft ze geen nare leeftijd tijdens deze 
pandemie en zorgt het soms wel voor rust en regelmaat.  Als ze achttien was ge-
weest met een baantje bij Café de Zaak in Apeldoorn dan had ik het haar nu niet 
meer kunnen uitleggen. Wat het maakt dat ze niet meer mag dansen met Jansen 
maar enkel thuis mag bellen met vrijgezellen en cammen zonder remmen. Een 
puber behoort de wereld te ontdekken en fouten te maken. Wat dat betreft loopt 
de jeugd vrij aardig in de pas en vallen de massale demonstraties en feesten me 
mee.  Waar het in een eerder stadia nog ging over groepsimmuniteit en later de 
IC-capaciteit, wordt nu teruggegrepen naar het aantal besmettingen en zieken-
huisopnames. Zelfs de AIVD kerstpuzzel, het terugbetalen van de toeslagen en 
mijn vriendin zitten makkelijker in elkaar. Het strijdplan van de overheid wisselt 
nog vaker van koers dan mijn plasstraal tijdens een windhoos. De jeugd heeft 
amper tot geen last van Covid-19 en iedereen daarboven heeft ondertussen de 
mogelijkheid gehad om zich te laten vaccineren. Dit lijkt me het ideale scenario 
om de boel open te gooien. Noem ze stug, noem ze dapper maar respecteer die 
vrije keuze. Wellicht zorgt het voor meer ziekenhuisbezoeken en enkele doden 
aan die kant, maar met een beetje geluk ook de schaarste op de woningmarkt 
wat terug drukt. Ik heb de eerste dosis Pfizer in mijn lichaam laten drukken, puur 
omdat ik er dan weer eens lekker uit kon, er aan me werd gezeten en om mijn 
moeder te plezieren. Want mannen met een “buikje” zijn nu eenmaal voer voor 
de IC’s net als de coronacrisis voer is voor de columnisten.  

Danny Roelofs

TWEE WEKELIJKSE COLUMN

VAN DANNY ROELOFS

Zondag 19 september, VOORSTELLING: ‘ALS ALLES VOORBIJ IS…’
Mollenallee 41 te Wilp, ‘s middags

Iedere vrijdag, CREATIEVE OCHTEND
Klein Twello (Maarten Tromplaan 2), 09.30 - 12.00 uur

Vrijdag 3 september, START OLDSTARS TAFELTENNIS MMV BETTINE VRIEZEKOOP
Triaspand (TTV Trias) te Twello, 10.00 - 13.00 uur

Donderdag 29 juli, JONG EN OUD IN BEWEGING
Klein Twello (Maarten Tromplaan 2), 10.00 - 11.00 uur

Donderdag 29 juli, JONG EN OUD IN BEWEGING
Klein Twello (Maarten Tromplaan 2), 10.00 - 11.00 uur

Iedere dinsdag en donderdag,  BEZIGE HANDEN
Trefpunt Duistervoorde te Twello , 09.30 - 11.30 uur

Zaterdag 7 augustus, OPENING EXPOSITIE: KLIMAGIE
Kunstkring Voorst te Twello, 15.00 - 18.00 uur

3 t/m 5 september, ‘JOUW WEEKEND’ VOOR JONGE MANTELZORGERS
Assel Don Bosco Centrum

Zaterdag 18 september, ‘WORLD CLEANUP DAY
Schakerpad te Twello, 10.00 - 12.00 uur

Agenda

Kijkindekernen.nl is hét online dorpsplein van de gemeente Voorst. Iedere inwoner kan 
hier een account aanmaken, individueel of namens een organisatie. Vervolgens heb je de  
mogelijkheid om activiteiten te plaatsen. Wij zullen deze vervolgens delen via bovenstaan-
de agenda en onze Facebookpagina. Daarnaast bied KijkindeKernen nog meer mogelijk-
heden zoals het plaatsen van een hulpvraag, prikbordadvertentie, vacature of nieuws-
bericht. Voor vragen kunt u terecht bij Guus Kroes (g.kroes@mensenwelzijnvoorst.nl) of  
Chris Frencken (c.frencken@voorst.nl)

BIJ STRANDHUYS DE ENK OP BUSSLOO KOMEN
GASTEN NOOIT VOOR DICHTE DEUR TE STAAN

Door Rudi Hofman

BUSSLOO - In een vragenrubriek in het 
Deventer Dagblad verkondigde Titus 
Mulder in 2001 dat hij graag een eigen 
restaurant op Bussloo zou willen. Met 
Strandhuys de Enk is deze wens twintig 
jaar later uitgekomen. Afgelopen vrijdag 
ontving hij zijn eerste dinergasten aan de 
rand van de recreatieplas.

Mulder is met recht trots op zijn nieuwe 
horecazaak. De Enk is niet zonder slag 
of stoot tot stand gekomen, maar is een 
aanwinst voor Recreatiegebied Bussloo. 
Het Strandhuys oogt vele malen mooier 
dan de kiosk, die tientallen jaren op de-
zelfde plek stond. Recreanten en andere 
gasten kunnen hier voortaan 365 dagen 
per jaar van tien uur ’s morgens tot tien 
uur ’s avonds terecht. 

Gezinnen
“Het Strandhuys is vergelijkbaar met wat 
je langs de kust aantreft; een plek waar 

je lekker kunt zitten en eten. Wat is er 
nou leuker dat als je straks in het nasei-
zoen met je hond op Bussloo wandelt en 
dan bij ons kunt brunchen? We richten 
ons meer op gezinnen en niet zo zeer 
op jongeren. Vandaar ook dat gasten 
bovenkleding moeten dragen”, zegt de 
60-jarige eigenaar.

Verschil met de kiosk is ook dat je bij De 
Enk niet hoeft aan te kloppen voor een 
patatje of andere snack. Verpakt ijs en 
softijs zijn wel te koop. De nadruk ligt 
op ‘lekker eten voor weinig geld’. Op de 
kaart staan onder meer: een broodje 
zalm of carpaccio, luxe tosti’s, verschil-
lende salades, spareribs, schnitzel en 
kipsaté. Wie wat nuttigt, die krijgt een 
uitrijkaart.

Gastheer
Voor zijn jongste horeca-avontuur is 
Mulder de samenwerking aangegaan 

met Joey Voorthekke uit Twello en Ve-
ronique Abrahamse, die beiden als be-
drijfsleider fungeren. Naast zijn eigen 
rol als gastheer zal Titus overal waar dat 
nodig is bijspringen; al zal hij niet zelf 
in de keuken gaan staan. Het team van 
parttimers bestaat inmiddels uit zestien 
personen onder wie veel scholieren en 
studenten.
De constructie met twee bedrijfsleiders 
geeft Mulder, zo zegt hij, ‘de ruimte in 
mijn hoofd om activiteiten te organise-
ren’. De ondernemer is onder meer be-
kend van het Rondje Bussloo, de Nieuw-
jaarsduik en de Dorpsloop in Twello. 

Triatlon
Nu hij met Strandhuys de Enk - dat maxi-
maal twaalf keer per jaar af te huren is 
- een geweldige uitvalsbasis heeft, kan 
Mulder niet wachten om andere veelal 
sportieve activiteiten op poten te zetten. 
Zo zijn er al plannen voor een triatlon 
in 2022, maar ziet hij bijvoorbeeld ook 
mogelijkheden voor eieren zoeken met 
Pasen en nieuwe edities van Music on 
the Beach. 
“Dat laatste zal alleen met akoestische 
muziek op zondagmiddag zijn. Ik hecht 
veel waarde aan een goede relatie met 
de buurt. Ik heb destijds iedereen uitge-
nodigd om uit te leggen wat ik hier van 
plan was”, benadrukt Mulder.
De officiële opening van De Enk stond 
in eerste instantie voor begin april ge-
pland. Nu mikt Mulder op eind augustus. 
Problemen met de aannemer en corona 
hebben volgens hem voor vertraging ge-
zorgd. 
Voor de duidelijkheid: Strandhuys de 
Enk is al een poosje open. De eigenaar 
is goedgemutst en zit vol vertrouwen: “Ik 
krijg alleen maar goede reacties en te-
lefoontjes van mensen die willen reser-
veren.” De komende weken moeten de 
laatste puntjes op de i worden gezet. Zo 
zijn voorlopig ‘slechts’ zes van de negen 
toiletten in gebruik. 
Basgasten kunnen zich bij het Strand-
huys indien gewenst warm douchen. 
Tussen De Enk en het strand staan stoe-
len en parasols, die gratis te gebruiken 
zijn. Mulder: “Zo willen we voorkomen 
dat hier grote groepen jongeren gaan 
liggen.” 

Waterfietsen
Naast te huren SUPS (soort surfplan-
ken waarop je staand kunt peddelen) 
zijn volgens Mulder ook waterfietsen in 
aantocht. Hiermee worden de mogelijk-
heden om alle uithoeken van de recrea-
tieplas te ontdekken uitgebreid. 
Titus Mulder noemt Bussloo zelf een 
meer. Met een omtrek van acht kilo-
meter kun je daar volgens hem gerust 
van spreken. “Waar heb je dat nou, zo’n 
prachtig meer tussen drie steden?” 

WEKELIJKS HUIS AAN HUIS DAGELIJKS ONLINE

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

MUZIEKZOMER MET 
HET ATMOS ENSEMBLE 
WILP.- In de Dorpkerk van Wilp kunnen be-
zoekers op woensdag 11 augustus genieten 
van het Atmos Ensemble.Dit is een kamer-
muziekensemble bestaande uit: Willem-Jan 
Hendrickx op trompet, Cédric Delvaux op 
saxofoon en Mike Docters op piano. Voor de 
voorstelling in de Muziekzomer treden zij op 
met actrice Jolien Janssens, die het verhaal 
vertolkt. 

Salotto Amoroso, dat zoiets betekent als 
lieflijke salon, is een muziektheatrale voor-
stelling over verlangen, over een zoektocht 
naar het goede, het ware, maar niet perse 
het schone. ‘Atmos’ komt van het Italiaanse 
woord ‘atmosfera’, ofwel ‘sfeer’. Dit is pre-

cies waar dit kamermuziekensemble dan 
ook naar streeft. De musici proberen een 
sfeervolle ervaring te creëren door enerzijds 
hun repertoirekeuze en anderzijds hun sa-
menwerking met andere kunstvormen zo-
als theater en beeldende kunst. De unieke 
samenstelling van instrumenten geeft het 
Atmos ensemble de mogelijkheid om een 
heel nieuwe waaier aan klankkleuren te 
creëren. Op hun programma staan zowel 
originele werken als transcripties, evenals 
samenwerkingen met hedendaagse com-
ponisten en andere musici. De voorstelling 
is te zien en te beluisteren op woensdag 11 
augustus om 20.00 uur. Voor kaarten en 
meer informatie: www.dorpskerkwilp.nl

http://www.dorpskerkwilp.nl
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REIN EVERS RUNNER-UP
OPNIEUW ZEGE FREEK WAGENAAR
TWELLO.- Afgelopen week werd er maar 
1 vlucht georganiseerd en wel voor de 
jonge duiven. Deze zouden zaterdag 
gelost worden in Budel (115 km) maar 
de weersverwachtingen waren van dien 
aard dat besloten werd alles een dag 
naar voren te halen. Daarom werd er 
op donderdag ingekorfd en op vrijdag 
gelost.

Lang wachten
In onze contreien was het vrijdagmorgen 
nog niet echt wat we “duivenweer” noe-
men. Duiven oriënteren zich op verschil-
lende manieren. Dat is op zicht, wan-
neer ze dicht bij huis zijn en bepaalde 
herkenningspunten hebben, dat is op 
het aardmagnetisme en op de stand van 
de zon. Het zonnetje liet vrijdagmorgen 
lang verstek gaan dus duurde het ook 
erg lang voordat er gelost kon worden. 
Vreemd is het dan dat er elders op bijna 
vergelijkbare afstanden wel gelost werd. 
Een lang verblijf in de wagens met een 
lossing in het verschiet is voor veel dui-
ven niet prettig. De deuren staan dan 
half open en de duiven weten dan dat 
er wat gaat gebeuren. Aan drinken den-
ken ze niet meer en ze proberen een 
plaatsje bij de uitgang te bemachtigen. 
Als dit uren duurt, zijn ze al “afgedraaid” 
voordat er een meter gevlogen is. 
Of hetgeen hierboven geschreven ook 
afgelopen vrijdag aan de orde was we-
ten we niet. Wel dat andere vlieggebie-

den van onze afdeling veel eerder losten 
en de duiven al thuis hadden toen die 
van vlieggebied Noord-Oost nog gelost 
moesten worden. Dat roept vraagtekens 
op.

Verloop
Om 13.30 uur klonk dan eindelijk het 
startschot en stoven de ruim 3700 ju-
nioren huiswaarts. Doordat elders de 
duiven al thuis waren kon er een beetje 
gerekend worden hoe laat de eerste 
duiven zouden arriveren. Op de kortste 
afstanden, Voorst en Wilp-Achterhoek, 
zouden er vanaf 14.55 uur duiven kun-
nen “vallen”. Heel iets later arriveerden 
de eerste duiven bij Freek Wagenaar in 
Voorst. De duiven waren uiterst onrus-
tig en schichtig. Of er onderweg iets is 
gebeurd, denk aan een aanval van de 
roofvogel of iets dergelijks, is dan gis-
sen. Duiven die normaal bij het eerste 
fluitje naar binnen stuiven bleven nu 
soms 10 minuten of langer rondvliegen 
of overal op de daken zitten. Heel ver-
velend voor de liefhebber en ook voor 
de duiven die niet de eer krijgen die ze 
verdienen. In het kielzog van de eerste 
duiven van Freek vielen in Wilp-Achter-
hoek vrijwel gelijktijdig 2 duiven bij Rein 
Evers. Rein speelt maar met een klein 
aantal duiven, deze keer 5 stuks ingezet, 
maar doet het tot op heden erg goed 
met zijn jonge duiven. Dit voorjaar kreeg 
hij een aantal duifjes van clubgenoot 

Albert Hendriksen die nu in “de Ach-
terhoek” bijdragen aan de spelvreugde 
van Rein en adviseur Arie Woertman. 
In de diverse tussenstanden staat Rein 
er, evenals Freek uiteraard, mooi bij. 
Tussen deze beide liefhebbers in waren 
het Steffan Willems en Hans Eckelboom 
die ook nog een mooie duif in de top 10 
klasseerden. Zij hadden een verlate start 
door de eerste vlucht niet mee te doen, 
hun duiven zitten nog niet in de goede 
lijn. Net buiten de top zien we Jan Kete-
laar op plaats 11, Jan de Ruiter op plaats 
20 en Sven van Brummen op plaats 25. 
Daarmee klasseren alle deelnemers 
zich op de uitslag. ’s Avonds ontbraken 
er door het warrige verloop her en der 
nog wat duiven, zaterdagmorgen waren 
er overal nog flink wat nagekomen zodat 
overal de ploegen weer vrijwel compleet 
zijn voor komende week.

Programma
Naast de vlucht voor de jonge duiven 
staat er voor de marathonspelers een 
vlucht vanuit Bergerac (920 km) gepro-
grammeerd. Dit is de laatste vlucht op 
het programma van de oude duiven 
wordt hiermee het seizoen gesloten. Ui-
teraard zijn er nog diverse vluchten voor 
de jongen en zijn er nog 5 natourvluch-
ten waarop zowel oud als jong mag wor-
den ingezet. Top 10 Budel:1,2,3,7,8,9,10. 
Freek Wagenaar, 4. Steffan Willems, 5,6. 
Rein Evers.

VOETBALDAGEN SC KLARENBEEK 
ENORM SPEKTAKEL

KLARENBEEK.- Afgelopen week werd de 7e editie van de Klarenbeekse Voet-
baldagen gehouden. Met 65 deelnemers was het deelnemersveld ruim be-
zet. 

De voetbaldagen, een driedaagse op de 
eerste drie zomervakantiedagen, bestaat 
uit een ochtend- en middagprogramma 
op zowel de maandag en dinsdag. Op 
woensdag startte de dag vanaf de middag 
en liep door tot circa half 8, waarbij de ou-
ders de gelegenheid kregen om de finales 
van de Champions League en de prijsuit-
reiking bij te wonen. Tijdens de voetbal-

dagen werden er allerlei voetbalspelle-
tjes gedaan, er werd training gegeven, er 
werden meerdere wedstrijden gespeeld, 
waaronder het grote spektakel: spelers vs 
trainers (einduitslag 1-2). Daarnaast wer-
den er iedere Champions League wedstrij-
den (11 vs 11) gespeeld. Dit jaar verdeeld 
over 5 teams. De grote winnaar bleek, 
na op de rand van uitschakeling te heb-

ben gestaan in de strafschoppenstrijd om 
een plek in de halve finale, het team van 
trainer Kevin Kleverwal, Bayern München. 
Overige trainers die deze dagen mogelijk 
maakten waren: Marianne Westerink, 
Melvin van Schoonhoven, Kevin Kleverwal 
(SC Klarenbeek), Sem Wesselink, Nick Oos-
terwijk (vv Voorst), Jeffrey Rutgers (vv Ben-
nekom),  Menno Brummelman (vv Voorst 
/ Go Ahead Eagles), Roy Zweverink (SC 
Klarenbeek / Robur et Velocitas). Volgend 
jaar zullen de voetbaldagen plaatsvinden 
van 11 tot en met 13 juli. 

Het team van trainer Kevin Kleverwal, Bayern München. 

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

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

SPORT- EN BEWEEGAKKOORD VOORST

Ga naar www.voorstactief.nl/akkoord voor meer informatie 
over het sport-en beweegakkoord”

12

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 
hebben we wekelijks één partner uitgelicht in deze krant. Deze week doen 
we dat voor de laatste keer ondanks dat nog lang niet alle partners aan de 
beurt zijn geweest, maar we vinden het tijd voor iets nieuws. Nu het stokje 
over is gedragen aan Michel van den Hengel is de cirkel ook rond. 

1. Naam:
Michel van den Hengel

2. Betrokken bij het SB-akkoord 
vanwege: 
De Krant het Voorsternieuws

3. Vraag van Lugo Schoonman: 
Hoe kunnen we het gezond 
bewegen het beste promoten 
voor alle inwoners in het Voorster 
Nieuws?   
Veel sport artikelen plaatsen. 
Helaas door corona is er het 
laatste jaar veel uitgevallen.

4. Hoe ga jij bijdragen aan een 
fi tter Voorst? 
Het sporten volop stimuleren.

5. Voor welke actie uit het 
akkoord ga jij je inzetten? 
Meer sportactiviteiten op de scholen

6. Voldoe jij aan de NNGB (Nederlandse Norm Gezond Bewegen)? 
Ben bang van niet… wandel wel regelmatig met honden. En zwem af en toe in 
de Schaeck, daarnaast fi ets ik veel ( elektrisch Ð ) 

7. Jouw mooiste sportmoment? 
Gerard van Velde (uit Heerde) won goud op de 1000 meter met schaatsen in 
2002

8. Wie was/is jouw sportieve idool? 
Marc Overmars, die ken ik ook nog van vroeger Ð  en Imke Schellekens – 
Bartels, een grootheid in de paardensport 

9. Keuze: Eerste, tweede of derde helft? 
Sorry dat ik het zeg, het klinkt niet sportief, maar kies voor de derde helft! 

10. Keuze: individuele of teamsport?
Teamsport 

11. Wat is jouw (sport)droom voor de gemeente Voorst? 
Voorst heeft een prachtige locatie aan de Zuiderlaan in Twello. Hier zou je 
een compleet sportdorp neer kunnen zetten.  Ik zou heel graag zien dat de 
Schaeck er na toe verhuist.  Ook is er daar plaats voor een groot hippisch 
centrum. Wij onderschatten hoeveel personen er in de gemeente Voorst zich 
met paardensport bezighouden.

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

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

bigblow.nl

WEKELIJKS HUIS AAN HUIS 
DAGELIJKS ONLINE

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL
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• Schminken • Clown komt Ballonvouwen

Sinds 1978
Welkom op de markt Twello

• Schminken • Clown komt Ballonvouwen

Sinds 1978
Welkom op de markt Twello

DIERENASIEL DE KUIPERSHOEK, KUIPERSDIJK 11, KLARENBEEK, 088-8113650
WWW.OVERGELDER.DIERENBESCHERMING.NL

ZOEK DE BAAS!
ZOEK DE BAAS!

SNOEZEPOES SNOETJE

KLARENBEEK.- Mag ik even uw aandacht? Ik sta voor de 2e keer op deze 
datingsite en ik wil nu toch wel erg graag een eigen mensenvriend(in) 
voor het leven vinden! Ik ben Snoezepoes Snoetje, een prachtige, 
veelkleurige levendige dame (al zeg ik het zelf). En ja, met mij haalt u 
met recht een maatje in huis waar u veel van uw tijd in mag steken. Ik 
ben namelijk, door mijn verleden, geluidgestoord. Dat klinkt heel raar 
maar het is wel echt waar. Dat betekent dat ik me echt wezenloos kan 

schrikken van onverwachte (harde) geluiden  
binnen of buiten. Dan gaan mijn haren spon-
taan recht overeind staan en laat ik indrin-
gend van me horen. Ik ga, als het ware, in de 
Alarmfase Rood stand. Ik begrijp heel goed 
dat mensen dat moeilijk vinden en met mijn 
trainers doe ik er van alles aan om deze reac-
tie onder controle te krijgen. Zo oefenen ze 
nu met me door me harde geluiden te laten 
horen terwijl ze me ondertussen geruststel-
len. Verder krijg ik voer met voedingssupple-
menten waar ik rustig van wordt. Dit werkt 
goed! Het gaat steeds beter. En, omdat ik 
zo mijn best doe en eigenlijk een hele lieve 
actieve poes ben, denken ze dat er nu vast 
wel een echte kattenliefhebber of -hebster / 
kenner is die mij verder wil helpen. Ze vin-
den dat ik dat verdien. Ik verlang zo naar een 
rustig huisje (met weinig kabaal ;- en andere 
herrieschoppertjes) waar ik voorgoed mag 
blijven. Leest u vooral mijn Snoetje verhaaltje 
op de website van het asiel de Kuipershoek. 
Er staat daar ook een fimpje van mij ! Kijkt u 
ook eens hoe leuk ik ben? Durft u het met mij 
aan ? Stuut u dan a.u.b. een mailtje naar het 
Dierenasiel. Vast heel erg bedankt.

VERMISTE EN GEVONDEN 
HUISDIEREN

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

Vermist
Rood/witte poes, rood op de kop over 
het rechteroog, rode rug en staart, witte 
snuit, borst, buik en poten, wit doorlo-
pend om de nek, linker oog zit iets dicht: 
Rijksstraatweg, Twello.

Grijs/zwart gestreepte poes, witte kin 
en bef, witte voetjes, grijs op de kop en 
snuit, grijze rug en staart, zeer schuw, 
vrij klein: Heemskerkstraat, Twello.

Gevonden
Zwarte poes met witte snuit, borst, buik 
en poten, zwart vlekje op de rechter 
voorpoot: Derk Brouwerstraat, Twello.

Ik ben als vermist doorgegeven vanaf de 
Rijksstraatweg in Twello.

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

wij zijn met vakantie van 2 tot 16 augustuswij zijn met vakantie van 2 tot 16 augustus

Vakantie pakket
bij aankoop van 4 zaken verpakte bij aankoop van 4 zaken verpakte 
nootjes en fruitnootjes en fruit

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!

 5 5ee zak gratis zak gratis

nunu 10.0010.00

Super blauwe bessen Nectarines of perziken

5.00 5.00 5.003 dozen
3 dozen 

van een pond 2 kilo

van Weenenvan Weenen Groenten en FruitGroenten en Fruit
Aardbeien klasse 1

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


PAGINA  23 WOENSDAG 28 juli 2021 Voorsternieuws
KERKDIENSTEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MEDISCHE DIENSTEN

DIERENARTSEN

WIJKAGENT

HISTORISCHE VERENIGING VOORST

‘UIT HET ARCHIEF’
Dorpsstraat 11a (Ingang via Dorpsdwarsstraat) (0571) 27 70 90; 
dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00 tot 16.00 uur. 
Postadres: Postbus 170; 7390 AD Twello of i
nfo@historischeverenigingvoorst.nl of kijk op de site : 
www.historischeverenigingvoorst.nl 

De studieruimte van de Historische Vereniging Voorst, is gelet op de huidige omstandigheden be-
perkt geopend voor bezoekers. Bereikbaar om een afspraak te maken via e-mail: info@historische-
verenigingvoorst.nl en soms telefonisch, via nr. 0571 277090. Veel informatie vindt u ook op de 
vernieuwde website: www.historischeverenigingvoorst.nl. 
De studieruimte is van 1 augustus tot en met 23 augustus wegens vakantie gesloten. 

Een woning 
aankopen?  
Zoekt u een woning in de Stedendriehoek Deventer-
Apeldoorn-Zutphen? Vertrouw dan op de expertise
van ons kantoor als aankoopmakelaar. Wij maken de
tijd voor u en vinden samen met u de juiste woning
tegen de juiste prijs, zonder dat u zich druk hoeft
te maken om de juridische of bouwkundige zaken.
Met onze jarenlange kennis van de lokale woning-
markt behalen wij een optimaal resultaat in de 
onderhandelingen. En betaalt u niet teveel. Dat
geeft u vertrouwen bij zo'n belangrijke aankoop.
Een nieuw huis wordt ook uw thuis. Dan laat u
toch niets aan het toeval over?
Interesse? neem dan contact met ons op voor 
meer informatie! 

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

Dorpsstraat 19, 7391 DC Twello  � Telefoon (0571) 273377  � info@vdbeltmakelaars.nl  � www.vdbeltmakelaars.nl
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Zondag 1 augustus  
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 09.30 
uur en 14.30 uur stud. M. Boersma.
Prot.gem. Klarenbeek, Voorst en Wilp, 
dienst in Voorst, 10.00 uur, ds. Bassa. 
Herst.Herv.gem. Emst/Epe, 09.30 uur, 
ds. J. van Estrik, 15.00 uur ds. Vlietstra.
Prot.gem. Nijbroek, 09.30 uur, ds. J. van 
Driel.
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 10.00 
uur, dhr. R. Bloemendal.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 10.00 
uur, mevr. Knotter-Huisinga.
Prot.gem. Welsum, 10.00 uur,  ds. D. 
Luijmes
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 09.00 
uur, pastoor Hermens,  (reserveren max. 
90  personen).
Hervormde Gemeente “Irene” Zut-
phen (Hoven), 10.00 uur ds. Luitjes, 
16.30 uur ds. Mudde, (Besloten dienst).

Dinsdag 27 juli
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 19.30 
uur ds. D. de Wit.

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

De uitzending van de kerkdiensten die 
de OOV verzorgt zijn ter aanvulling van 
het bericht in V.N. onder de kerkberich-
ten:

NaastenhulpVoorst
Bereikbaar via 
naastenhulpvoorst@gmail.com  

 
 
 

De prijswinnaars
Deze foto is gemaakt op de wielerbaan in Apeldoorn. Wie zijn deze bikkels en kent u ze? Laat het ons even weten?

Reactie week 29
Dit zijn de gezusters Van der Linde, Zonnebergstraat 29 in Wilp. Er kwam verder geen reactie op.

Reacties naar rubrieksmedewerker Jan Siero, telefoon 0571 273433.

http://www.rtvvoorst.nl/
http://www.rtvvoorst.nl/
http://www.rtv-veluwezoom.nl/
mailto:naastenhulpvoorst@gmail.com


Brood 
           AANBIEDINGEN!

uit eigen BAKKERIJ!

ROZIJNEN
BOLLETJES

zak à 6 stuks € 2,52 Nu vOor

MAIs 
BroOD

pEr stuk € 2,65 Nu vOor

225

aLLE 
CAkE 

Nu 20%
kortIng!100

kAMpIOENtJEs
2 stuks vaN € 1,24 Nu vOor

Aktie!

225
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