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Een brokkenpiloot 
in huis?

Vraag naar onze 
schadeverzekeringen

GRATIS CHECK
VAN AL UW 

VERZEKERINGEN

Anklaarseweg 97A | 7317 AS Apeldoorn
055-57 88 005 | info@scoot.nu

Meer dan 40 
scootmobielen 
op voorraad!

Riolering Specialist Twello
Oude Rijksstraatweg 23
0571-271673
info@rioleringspecialisttwello.nl

• Riool ontstoppingen

• Riolering detectie

• Riolering aanleg

• Riolering vervanging

• Camera inspectie

TwelloTwello

Voor een waardig afscheid 
van uw huisdier!

T  0571-700518  
W www.hcde.nl 

Huisdieren
crematorium 

De Engelenburg

Europaweg 216  Apeldoorn
T (055) 521 16 46

E  info@ambiancedekazon.nl

ZONWERING 
ROLLUIKEN 
RAAMDECORATIE 
TERRASOVERKAPPINGEN
HORREN

www.ambiancedekazon.nl

SCHUTTERSKONING VAN EMPE KAN NA 1100 
DAGEN EINDELIJK ZIJN TITEL VERDEDIGEN

Door Rudi Hofman

Schutterskoning Henk Achterkamp en zijn vrouw Joke. Foto: Ilse Achterkamp

EMPE - Nooit eerder heeft iemand zich 
zolang schutterskoning van Empe mo-
gen noemen als Henk Achterkamp. “Ik 
ben gek op cijfers en heb uitgerekend 
dat ik op zaterdag 13 augustus (dan 
staat het traditionele vogelschieten 
weer op het programma in Empe, red.) 
precies 1100 dagen schutterskoning 
ben”, vertelt de oud-voorzitter van Oran-
jevereniging Empe (OVE) enthousiast.

De 72-jarige Achterkamp dankt zijn 
unieke record aan de coronacrisis. Deze 
zorgde ervoor dat OVE in 2020 en 2021 
geen feesten in Empe kon organiseren. 
De sinds 3 jaar in Eerbeek wonende 
schutterskoning, die zich voorheen 40 
jaar Empenaar mocht noemen, heeft erg 
veel zin in het komende feest. 
Het vogelschieten is voor Henk het ab-
solute hoogtepunt. “Zeker voor de wat 
oudere mensen is het geweldig om el-
kaar weer op de vogelwei te kunnen 
ontmoeten en spreken. De jongelui kun-
nen ’s avonds nog naar de feesttent”, 
zegt Achterkamp. Hij mag zaterdag om 
10.30 uur het eerste schot op de houten 
vogel lossen. 

Leuke ervaring
Achterkamp kijkt met veel plezier terug 
op zijn in 2019 behaalde schutterstitel: 
“Tot dat jaar had ik hooguit een keer 
een flard van een vleugel geschoten. Nu 
kwam ineens de romp naar beneden. 
Dat gebeurde in de derde ronde bij het 
naar ik meen 466ste schot. Het was een 
leuke ervaring en ook was het leuk om 
dit samen te kunnen vieren. Bij Café 
Radstaake hebben we met vrienden en 
kennissen rond vijf uur nog een afzak-
kertje genomen.”

OVE-leden van 16 jaar en ouder kunnen 
zich zaterdag vanaf 9.30 uur inschrijven 
voor het vogelschieten. Een uur later 
begint de strijd om de prestigieuze titel 
Schutterskoning(in) van Empe. Jeugdle-
den van 10 tot 16 jaar kunnen meedoen 
aan het jeugdvogelschieten. Evi Albers, 
drie jaar geleden de winnares, lost hier-
bij het eerste schot.

Spectaculair
Na de huldiging en de prijsuitreiking van 
het vogelschieten gaat het spectacu-
laire beach- en watervolleybaltoernooi 
van start. Hieraan kunnen maximaal 16 
teams van elk 6 personen deelnemen. 
De eerste editie in 2019 was een groot 
succes. In de feesttent bij ’t Oortveld 
speelt zaterdag vanaf 21.00 uur de zes-
koppige formatie Super Sundays. In de 
pauzes zorgt DJ Yannick ervoor dat de 
boel niet inkakt en de dansvloer goed 
gevuld blijft.

‘Jungle van Empe’
De dag ervoor, op vrijdag 12 augustus, 
beginnen de festiviteiten in Empe met 
de survivaltocht voor jeugdleden van 4 
tot 16 jaar door de ‘Jungle van Empe’. 
Inschrijven kan vanaf 13.00 uur. Vanaf 
13.30 uur beginnen de deelnemers in 
groepjes van 2 tot 4 personen aan het 
uitdagende parcours door het school-
bos. Na afloop ontvangt iedereen een 
traktatie en een prijsje. Vrienden en 
vriendinnetjes die geen lid zijn betalen 
4 euro om mee te kunnen doen. Vrij-
dagavond is het aan rockcoverband The 
Rousers en DJ Sander om vanaf 21.00 
uur de feesttent op zijn kop te zetten. 
Kijk voor meer informatie op: 
https://www.ove-empe.nl/.

BBQ “DE ONTMOETING TERWOLDE”
TERWOLDE.- Op vrijdag 19 augustus 2022 organiseert de werkgroep van de 
ontmoeting een BBQ in d ‘olde schole  Terwolde. Ongeveer 4x per jaar or-
ganiseert de werkgroep een maaltijd waar iedereen aan mag deelnemen te-
gen een kleine vergoeding. Een paasbrunch, begin van de zomer kruudmoes/
pasta, in de winter stamppot en aan het eind van de zomervakantie een BBQ. 
Er wordt dan gekookt door mensen die wekelijks de ontmoeting bezoeken en 
zelfs ook door mensen uit Terwolde die de ontmoeting niet bezoeken maar 
het leuk vinden om hun kookkunsten te vertonen. Deze maaltijden worden 
altijd graag bezocht. Opgave voor vrijdag 19 augustus bij P. Nijhof 0613903734 
of J. van Vemde 0571 291792. 10 euro p.p. Hét allerleukste feest van Twello en omgeving!

Bestel nu kaarten voor 
donderdag 1 september 

op www.klompenfeest.nl

Dirty Daddies 
& Waylon

Hét allerleukste feest van Twello en omgeving!

& Waylon

zondag 28 augustus

BIJ TAVERNE
MOSSELDAG

€ 25.00
p.p.

WELKOM@TAVERNE-TWELLO.NL  ·  0571 27 15 14

NINETY

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



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

Voorster Nieuws
Marktplein 5, 7391 DE  Twello, 
telefoon: (0571) 27 61 91

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

n Steengoed in maatwerk

n aanrechtbladen
n vensterbanken
n vloeren

n gevelbekleding
n belettering
n grafwerken

n schouwen
n wastafelbladen
n tafelbladen

Zoveel bloemen,
zoveel kaarten,
zoveel warme woorden,
zoveel belangstelling en zoveel troost.

Hartelijk dank voor uw blijk van medeleven 
na het overlijden van mijn man, onze vader, 
schoonvader en opa

Henk Bosgoed
Het is voor ons een fijne en troostrijke gedachte 
dat Henk in zijn leven voor velen zoveel heeft 
betekend. Vanwege de overweldigende 
belangstelling is het voor ons onmogelijk u 
allen persoonlijk onze oprechte dank te 
betuigen.

Tevens willen wij onze dank uitspreken naar 
Hemmes Uitvaartzorg voor de betrokkenheid 
en fijne begeleiding. 

Ria Bosgoed - Meulenbroek
Kinderen en kleinkinderen

Twello, augustus 2022

Na een ongelijke strijd hebben we afscheid 
moeten nemen van onze vriendin en 

schoonmoeder van onze dochters 

Ria de Valk – Meurs

echtgenote van Vincent de Valk

Haar spontaniteit en tomeloze energie 
zullen we nooit vergeten. 

We wensen de familie veel sterkte.

 Twello Bertus en Anneke van Rijssen
 Teuge Gerard en Catrien Brouwer
 Laren gld Appie en Hannie Oltvoort

Twello, 4 augustus 2022

Wim Vriezekolk

✩ 15 februari 1957 † 2 augustus 2022

Wim, we zullen je missen.

We wensen Riet, Lieselot & Joep en  

Maarten Jan veel sterkte en kracht toe.

 Pa en Ma Mulder

 Zwagers en schoonzussen

 Neven en nichten

Wouter Mondeel

een vertrouwd gezicht
voor al uw vragen

Apeldoorn

U bent altijd welkom  
voor een open gesprek.  
 
Bel 055 - 357 44 72 of ga 
naar monuta.nl/apeldoorn.

ALGEMENE KENNISGEVING

Verdrietig maar met een onuitwisbare 
herinnering aan haar leven, 

hebben wij afscheid moeten nemen van:

Everdina Voskamp
(Dinie van Opoe) 

VOORST, WILP, 
 29 april 1938 7 augustus 2022

Geertje en familie

Het afscheid vindt plaats in besloten kring

Grote dank gaat uit naar Zozijn voor
 38 jaar fijne verzorging,

Correspondentieadres: 
Oud Lochemseweg 14, 7384 DG Wilp

Verdrietig hebben wij afscheid moeten 
nemen van onze zwager en vriend

Bertus Pannekoek
Wij wensen Joke, de kinderen en kleinkinderen 

veel sterkte met dit grote verlies. 

 Ans en Gerrit
 Ingrid en Cor†
 neven en nichten

Twello, augustus 2022

Als bloemen dromen waren
die eeuwig zouden duren,

dan plukten wij de allermooiste
om naar jou te sturen.

Bedroefd, maar ook opgelucht en wetend dat het zo goed is, 
delen wij u mede dat rustig van ons is heengegaan 

onze lieve moeder, oma en omi

Gerritdina Alberta Gerritdina Alberta 
Heijenk - VriezekolkHeijenk - Vriezekolk

* 4 augustus 1927  5 augustus 2022

weduwe van Gerrit Jan Heijenk

Jan en Jetske
    Leonie en Tomas
    Maaike en Chris
    Kristy en Matteo
Wim en Wilma
    Kim en Joost
    Marit
    Chris
Ans en Bart
    Gemma en Perry
    Sanne
Ineke en Wim
    Maarten en Thiele
    Thomas en Lianne
    Lennart
Geja en Gert
    Niels en Francisca
    Stefan en Chantal
Gert en Jeannette
    Gerben
    Janine en Robin

en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Mulderserf 11
7391 PJ  Twello

Op donderdag 11 augustus is er tussen 19.00 uur en 19.45 uur 
gelegenheid tot afscheid nemen en ons te condoleren in 
Afscheidscentrum Hemmes, Piet Heinstraat 33 te Twello.

De crematieplechtigheid zal in besloten kring plaatsvinden.

In plaats van bloemen graag een gift aan het Longfonds.
Hiervoor zal een giftenbox aanwezig zijn.

Samen zijn,
is samen lachen, samen huilen,

leven door dichtbij elkaar te zijn.

Met pijn in ons hart laten wij jullie weten 
dat mijn lieve man, onze lieve papa 
zijn laatste adem heeft uitgeblazen

Willem Vriezekolk
Wim

Voorst, Voorst,
15 februari 1957 2 augustus 2022

Hij was een wereldwijze man die altijd 
zichzelf bleef, met weinig tevreden.
Steun en toeverlaat voor ons allen 

en altijd zorgzaam.
Trots kijken wij terug 

op een waardevol leven samen.

Riet
Lieselot & Joep
Maarten Jan

In besloten kring nemen we afscheid 
van Wim.

Correspondentieadres: 
Schoolstraat 15, 7383 CC  Voorst

Onze dank gaat uit naar de vele 
zorgmedewerkers, familie en vrienden 
die Wim en ons de laatste maanden 

hebben omringd met steun en warmte.

Tot ons grote verdriet hebben wij afscheid moeten 
nemen van onze lieve broer, zwager en oom 

Bertus Pannekoek
echtgenoot van Joke Pannekoek-Buitenhuis

 
Wij wensen Joke, de kinderen en kleinkinderen 

veel sterkte met dit grote verlies.
 
 Familie Pannekoek 
 broers en zussen
 zwagers en schoonzussen
 neven en nichten
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Zorg en aandacht 
in kwetsbare tijden…

Uitvaartverzorgster
Kimberley Teelen

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.

Een aankoopmakelaar
heeft vele voordelen !

Bel voor meer 
informatie of een 
vrijblijvende afspraak!

0571 27 44 94
twello@bieze-makelaars.nl

AANKOPEN?

06 - 55 86 41 04
jb@joostbreden.nl

WWW.JOOSTBREDEN.NL
NIJVERHEIDSSTRAAT 36 | TWELLO

VERANDA OF
OVERKAPPING 

IN JE TUIN?
WIJ BOUWEN OP MAAT!

OPROEP SPOEDPOST HUISARTSENZORG
BEL ALLEEN ALS ER ECHT SPOED IS

REGIO.- Neem alleen contact op met 
de Spoedpost Huisartsen, als er echt 
sprake van een spoedgeval. Dat is de 
dringende oproep van de huisartsen in 
de regio. Zij doen deze oproep omdat de 
druk op de Spoedpost Huisartsen in De-
venter enorm hoog is. De telefoon staat 
roodgloeiend doordat veel patiënten 
bellen met vragen die kunnen wachten 
tot het spreekuur van de eigen huisarts 
de volgende dag. De Spoedpost Huisart-
senzorg is juist bedoeld voor acute medi-
sche zorg in de avonden, weekenden en 
nachten en niet voor medische hulp die 
kan wachten.

Overbezette telefoonlijnen
De afgelopen weken zijn er vaak over-
bezette telefoonlijnen en lange wacht-
tijden bij de Spoedpost Huisartsen, ook 
in Deventer. Meer dan de helft van de 
vragen waarmee mensen in de avonden, 
nachten en weekenden bellen blijkt geen 
spoedvraag te zijn. Manager Spoedpost 
Huisartsenzorg Afke Bolt: “Als mensen 
met niet-spoedvragen bellen, wordt de 
wachttijd aan de telefoon te lang. Het ri-
sico bestaat dat de echte spoedgevallen 
niet meteen de hulp krijgen die zij nodig 
hebben, met alle mogelijke gevolgen van 
dien.”

,,Als iemand in direct levensgevaar is, 
bel je direct 112”, legt Afke uit. ,,Bij de 
Spoedpost Huisartsen kun je terecht als 
het medisch gezien ongewenst is om te 
wachten tot het eerstvolgende spreek-
uur van je eigen huisartsenpraktijk. Tij-
dens de vakantie kan dat ook een waar-
nemende huisarts zijn.”

Wanneer is er sprake van 
spoed?
,,Er is sprake van spoed als jouw me-
dische vraag echt niet tot de volgende 
werkdag kan wachten. Bijvoorbeeld bij 
ernstige benauwdheid, een wond die 
gehecht moet worden of hevige buik-
pijn,’’ zegt Afke Bolt. ,,Voor een insec-
tenbeet die alleen maar rode bulten en 
jeuk geeft, hoef je bijvoorbeeld niet te 
bellen.”

Om te bepalen of er sprake is van een 
spoedvraag, zijn er speciale websites die 
advies en informatie geven:  www.moe-
tiknaardedokter.nl  of  www.thuisarts.
nl. ,,Deze websites geven betrouwbare 
informatie over gezondheidsklachten 
en ziektes en geven ook aan of je direct 
medische hulp nodig hebt”, zegt Afke. 
,,We willen dat iedereen spoedzorg kan 
krijgen. Dat lukt ons alleen samen. Wat 
we van patiënten vragen is: Bel alleen bij 
echte spoed.”

NIVON-
WANDELING
REGIO.- 2 x per maand organiseert 
NIVON natuurvrienden een wande-
ling, die voor iedereen toegankelijk is. 
Zaterdag 20 augustus2022 is er een 
rondwandeling bij Winterswijk (19 
km). Start van de wandeling: bij station 
Winterswijk om 10:10 uur. Verwachte 
aankomst bij station Winterswijk om 
15:55 uur. Deze wandelroute verbindt 
de prachtige bosgebieden Bekendelle 
en Buskersbos met elkaar. In beide 
bossen kuiert u over prachtige slin-
gerpaadjes langs de Meanderende 
beek Boven Slinge. Verzamelen op 
station Deventer: 09:00 uur. Vertrek 
vanuit Deventer: 09:15 uur. Vertrek 
uit Zutphen: 09:37 uur. Vertrek vanuit 
Apeldoorn: 09:23 uur. Kosten: Voor 
Nivonleden: gratis; voor niet-leden: € 

2,50. Informatie en aanmelden: uiter-
lijk de donderdag van de wandeling bij 
06 18977913.

WEKELIJKS HUIS AAN HUIS 
DAGELIJKS ONLINE

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

TREFPUNT DUISTERVOORDE BIEDT GRATIS 
KEURING EN POETSBEURT ROLLATOR

TWELLO.- Werken de remmen nog wel 
en staan de handvatten van uw rolla-
tor goed afgesteld? Laat het gratis even 
nakijken bij de Vraagbaak bij Trefpunt 

Duistervoorde. Op 17 augustus sluiten 
de mensen van Zorgsaam aan bij het 
Vraagbaakteam voor een rollatorkeuring 
en poetsbeurt.

Repareren, uitproberen en 
poetsen
“Vaak lopen mensen door met een ka-
potte rem’’, aldus Nico Groot van de 
Zorgsaamwinkel in Twello. “Dus kijken 
we de rollator na op veiligheid, stellen 
het hulpmiddel af en voeren kleine repa-
raties ter plekke uit. Alle gecontroleerde 
punten komen in het keuringsrapport. 
We nemen ook wat nieuwe modellen 
mee, zodat de bezoekers die kunnen 
testen. Zo zijn er tegenwoordig rollators 
van carbon, dus veel lichter dan wat de 
meeste mensen nu hebben’’. En niet 
alleen nieuwe rollators, maar ook de 
poetsdoeken gaan mee naar Trefpunt. 
En zo gaat iedereen met een goed wer-
kende, schone rollator weer de deur uit.

Antwoord op al uw vragen
Elke derde woensdag van de maand kan 
iedereen bij Trefpunt Duistervoorde te-
recht voor gratis hulp bij allerlei vragen. 
Er zijn vrijwilligers met kennis van tele-
foons en tablets, administratie en financi-
ën. Daarnaast kunt u terecht met vragen 
over de woningen van IJsseldal Wonen. 
Ook vragen over de diensten van Mens 
en Welzijn Voorst (zoals hulp bij vervoer 
of boodschappen of ouderenadvies) kun-
nen hier gesteld worden. Blijf niet met 
uw vragen lopen. In het vraagbaakteam 
zit kennis en een grote wil om alles op te 
lossen.

De vraagbaakochtend met rollatorcon-
trole is te bezoeken op woensdag 17 au-
gustus van 10.00 uur – 11.30 uur bij Tref-
punt Duistervoorde aan de Maartenserf 
85 in Twello. Heeft u vervoer nodig om er 
te komen? Bel dan de ontmoetingslijn van 
Mens en Welzijn Voorst: 06-18117575.

STOKVISRIJDERS BEDANKEN SPONSOREN
 

TWELLO.- Ieder jaar rijdt Scootmobiel-
vereniging De Stokvisrijders de Twello 
Tocht. Er wordt een mooie route uitgezet 
in de prachtige omgeving van Twello en 
onderweg leggen de leden ergens aan 
om gezellig koffie te drinken. Op zater-
dagmiddag 13 augustus is het weer zo-
ver en dit jaar krijgt de tocht een bijzon-

der tintje. 
Om een ieder mee te laten genieten pro-
beert de vereniging het lidmaatschap 
zo betaalbaar mogelijk te houden. Dit 
betekent dat men altijd op zoek is naar 
sponsoren. Gelukkig staan in Twello be-
drijven klaar om financiële ruggensteun 
te geven.   

Daarom staat de tocht van 13 augustus 
in het teken van een welgemeend dank 
je wel aan de sponsoren. Wanneer u 
De Stokvisrijders langs ziet komen mag 
u klappen en zwaaien, want u weet nu 
waarom ze zo vrolijk zijn.  Informatie 
over de Scootmobielvereniging: www.
stokvisrijders.nl
   

http://www.moetiknaardedokter.nl/
http://www.moetiknaardedokter.nl/
http://www.thuisarts.nl/
http://www.thuisarts.nl/


ECS van Vught BV is een machinefabriek te Brummen, gespecialiseerd in 
speciaal-machinebouw, leiding- en constructiewerk, tanks, revisie etc. 
voor diverse industrietakken voor de nationale en internationale markt. 

De kleinschaligheid van ons bedrijf zorgt voor een goed, 
direct contact tussen engineer-afdeling, bedrijfsbureau en werkplaats.

Voor onze constructiewerkplaats zijn wij per direct op zoek naar een 

CONSTRUCTIE-BANKWERKER / LASSER

Wij zoeken een enthousiaste kandidaat met passie voor het vak, 
een flexibele instelling, ervaring in het vak of de bereidheid tot verdere 
ontwikkeling hierin.

De afwisselende werkzaamheden bestaan o.a. uit:

• Leidinglassen
• de-/montagewerkzaamheden 
• lassen van constructies
• het zelfstandig vervaardigen van werkstukken vanaf fabricagetekeningen.

We hebben een leuk, gevarieerd team en zien dit graag versterkt met 
nieuwe collega’s!

Bij interesse in / vragen over deze functie graag een e-mail sturen naar:
j.v.vught@ecs-vught.nl  t.a.v. Jeannette van Vught. 
Of bellen naar: 0575-562444  

www.ecs-vught.nl

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

Besparing op tijd & geld

Al je data te beheren op 1 locatie

Optie tot koppelen meerdere shops

Realtime synchronisatie van data

++
magento exact

€

onlineconnector.nlc

Bekijk alle mogelijkheden op

Verkoop
van computers & accessoires

Reparatie

Security
Netwerken

Telefonie
Cloudservices

Denkt met u mee!

www.doornvanderhaar.nl
Marijkeweg 1A  |  8171 CK Vaassen  |  0578 - 57 58 56

Sierhekwerken en aanhangwagens

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

www.hulleman-zn.nl

Diverse maten
Alles op voorraad

Ook voor carports

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

LMB Jabotech Nijbroek, 
voor Service en 

Precies Vakmanschap!

U bent welkom bij ons in Nijbroek.
intermontage.nl/vacatures

- 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

Printen en kopiëren, maar ook om o.a. drukwerk te laten ontwerpen 

en drukken, om boeken, liturgieën, posters te laten maken en om 

geboorte-, trouw-, en jubileumkaarten uit te zoeken. 

Marktplein 5, Twello | www.printandmore.nu | (0571) 27 61 91

Voorsternieuws
Print&more

Dé huis-aan-huis- krant 
van de gemeente Voorst e.o.

en de praktische drukwerkwinkel 
dichtbij huis onder één dak in Twello
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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!
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Klarenbeek 

Zutphenseweg 50
7382 AM Klarenbeek

Twello 
Torenbosch 64
7391 CA Twello

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

Nieuws 

& Tips Dierenartsen
praktijk De Driehoek

Klarenbeek 
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& Tips Dierenartsen
praktijk De Driehoek

Klarenbeek 

Zutphenseweg 50
7382 AM Klarenbeek

Twello 
Torenbosch 64
7391 CA Twello

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

Nieuws 

& Tips Dierenartsen
praktijk De Driehoek

Dierenartsenpraktijk De Driehoek

Heerlijk de zon, maar pas op voor oververhitting!
De temperaturen behalen weer zomerse waarden. Dit betekent dat we rustig aan 
moeten doen, voldoende water moeten drinken en ons vooral niet te druk maken. 
Wij weten hoe we er voor moeten zorgen dat we niet oververhit raken. Dieren 
denken hier een stuk minder goed over na. Helemaal wanneer enthousiasme een 
rol speelt en de eigenaar toch met een balletje gaat gooien als het eigenlijk te warm 
hiervoor is. 

Dieren kunnen moeilijk hun warmte kwijt door de dikke vacht. Door middel van 
hijgen, zwetende voetzooltjes, en het opzoeken van koele schaduwplekken proberen 
ze hun temperatuur op peil te houden. Als dit niet voldoende lukt, raken ze 
oververhit. Dit kan leiden tot een hitteshock waarbij de cellen in het lichaam kapot 
gaan en het dier uiteindelijk zal overlijden. 

Heel belangrijk dus om deze situatie te voorkomen. Maar hoe? Hier volgen wat tips:
- Maak bij temperaturen boven de 25 graden geen lange wandelingen, maar laat 

uw dier alleen zijn behoefte doen. Ga naar plekken toe waar voldoende schaduw 
is. 

- Speel niet met uw dier als de temperatuur boven de 25 graden is. 
- Let op heet asfalt. Dit kan schadelijk zijn voor de voetzooltjes.
- Laat uw hond nooit alleen achter in de auto, ook niet in de schaduw met het 

raam open. 

Katten doen vaak voldoende rustig aan. Ze gaan ergens op een koele plek liggen en 
worden actief als het wat koeler is, vaak in de avond of in de nacht. 

Konijnen zijn erg gevoelig voor warmte. Belangrijk is om te zorgen dat het 
konijnenhok in de schaduw staat. Dit kan evt. door het plaatsen van een parasol of 
het spannen van doeken. 

Maar wat als het toch is mis gegaan, en uw dier raakt oververhit? Water en schaduw 
zijn de twee belangrijkste middelen. U kunt uw dier afspoelen, of in water dompelen. 
Heel belangrijk is dat het water niet koud is. Koud water zorgt er voor dat ze hun 
warmte nog slechter kwijt kunnen. Het water moet lauwwarm zijn en zorg dat ze met 
de kop goed uit het water blijven. Daarnaast is het goed om ze water aan te bieden 
om te drinken. Zorg dat de dieren kunnen bijkomen in de schaduw. 

Nadat u de eerste hulp heeft toegepast is het belangrijk om contact met uw 
dierenarts op te nemen zodat eventueel verdere noodzakelijke stappen ondernomen 
kunnen worden. 

SENIORENVOORSTELLING 
KLOMPENFEEST 
Uitnodiging 
Zaterdag 3 september wordt u uitgenodigd de seniorenvoorstelling van het Klompen-
feest bij te wonen. De Pauwergirls spelen en zingen rondom hun radiomeubel uit 1952, 
muziek met een knipoog en een snufje theater. De meisjes van de radio brengen vro-
lijke muziek, driestemmige zang en theater met een knipoog! Herkenbare liedjes van 
de jaren ’40 tot nu. 

Informatie
De voorstelling wordt gehouden in de multizaal in Jachtlust. Deze zaal is rolstoel en 
scootmobiel toegankelijk. Vanaf 9.30 uur is de zaal geopend. Aanvang om10.30 uur. 
Einde voorstelling circa 12.15 uur. De toegang is gratis.

Inschrijven
Inschrijfformulier elders in dit Voorster Nieuws en verkrijgbaar 
bij Primera Oonk en Voorster Nieuws. Inschrijven mogelijk tot 
vrijdag 26 augustus uiterlijk 12 uur tenzij eerder vol.

Komt u ook?

Foto: Google Maps

ZOZIJN-WONING IN WILP WORDT NIEUWE 
OPVANGLOCATIE VOOR GROEP OEKRAÏNERS 

Door Rudi HofmanWILP/TWELLO - De 28 Oekraïense vluch-
telingen in de noodopvang aan de Jupiter 
2 (oude gemeentewerf) in Twello verhui-
zen binnenkort naar Wilp. De gemeente 
Voorst heeft op Landgoed De Lathmer een 
woning met daarin 14 studio’s gehuurd 
van zorgorganisatie Zozijn.

Naar verwachting betrekken de vluchte-
lingen hun nieuwe opvanglocatie tussen 
medio augustus en medio september. 
“We werken momenteel heel hard aan de 
inrichting van de studio’s”, zegt een ge-
meentewoordvoerder. 

Op elke kamer van de semipermanente 
woning kunnen straks twee personen sla-
pen. Is er sprake van één of meer jonge 
kinderen, dan wordt een passende oplos-
sing gezocht. Bewoners van twee kamers 
gaan een afsluitbare badkamer delen. Ver-
der is er een centrale keuken waarin de 
Oekraïners zelf kunnen koken. Alle vluch-
telingen hebben of krijgen de beschikking 
over een fiets. 

De gemeente Voorst huurt de leegstaande 
woning aan de Lathmerweg 7H (De Leeu-
wenberg) sinds 1 juli in eerste instantie 
voor een periode van een jaar met de mo-
gelijkheid tot verlenging. Zozijn heeft voor-
alsnog geen plannen de woning weer zelf 
te gaan gebruiken. 

Bewoners rondom het terrein van Zozijn 

(Rijksstraatweg en Molenallee) zijn on-
langs per brief door de gemeente geïn-
formeerd over de aanstaande opvang van 
Oekraïense vluchtelingen op het terrein. 
Belangenvereniging Wilp is van mening 
dat deze informatie alle inwoners van Wilp 
aangaat. Vandaar dat zij de brief onlangs 
heeft gedeeld op Facebook en Kijkindeker-
nen.nl. De gemeente vindt dit prima.

Tijdelijk opvang
Het was vooraf bekend dat de vluchtelin-
gen slechts tijdelijk op de genoemde nood-
opvanglocatie in Twello zouden kunnen 
verblijven. De veiligheidsregio had deze 
locatie immers aangewezen als noodop-

vanglocatie voor maximaal drie maanden. 
De noodopvang blijft na de verhuizing 
van de huidige bewoners intact om even-
tueel andere vluchtelingen een tijdelijke 
opvangplek te kunnen bieden. Het is vol-
strekt onduidelijk of en wanneer de Oekra-
iners kunnen terugkeren naar hun door de 
Russische invasie geteisterde thuisland.

Over de opvang van vluchtelingen in Wilp 
heeft een regiomanager van Zozijn nauw 
contact met Henk Hutten, de gemeente-
lijke coördinator opvang vluchtelingen. 
Wie nog vragen heeft, die kan contact met 
hem opnemen via  h.hutten@voorst.nl  of 
0571-279229.

GOEDE DOEL STEUNEN ZONDER DAT HET GELD KOST
 
REGIO.- Vind u het heerlijk om actief be-
zig te zijn in de natuur en helemaal als u 
daarmee direct een bijdrage kan leveren 
aan huifbedrijden voor volwassen en 
kinderen met een beperking?  Kom dan 
appels en peren plukken voor Stichting 
Sidney and Friends bij de Nijensteen in 
Veessen.

Vanaf 22 augustus t/m september kunt u 
per dagdeel (4 uur) helpen met het pluk-
ken van de appels en peren waarvan alle 
door vrijwilligers ingezette uren worden 
omgezet naar een financiële gift aan 
Stichting Sidney and Friends. De pluktij-
den zijn van 08.30 uur tot 12.30 uur en 
van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Stichting Sidney and Friends is opge-
richt in Emst en verzorgd nu ruim 9 jaar 
huifbedrijden voor volwassenen en kin-
deren met een beperking op het terrein 
van ’s Heerenloo in Apeldoorn. Door gif-
ten en acties kunnen deze ritten op de 
paarden gratis worden aangeboden. De 
opbrengst van de appels en perenpluk 
actie is de grootste bron van inkomsten 
voor deze stichting dus alle hulp is wel-
kom.

Op www.stichtingsidneyandfriends.nl 
vindt men informatie over de Stichting 
en kan men filmpjes kijken over het huif-
bedrijden en de plukactie die nu voor het 
achtste jaar op rij georganiseerd wordt 
door Dikkie Huiskamp. Men kan zich 
bij haar aanmelden via mailadres  dirk-
jehuiskamp@hotmail.com  of telefoon-
nummer 06-12590724.
 
 

Bezoek Voorst
Inspiratie voor je dagje 
weg in eigen omgeving! 

bezoekvoorst.nl

http://www.stichtingsidneyandfriends.nl/
mailto:dirkjehuiskamp@hotmail.com
mailto:dirkjehuiskamp@hotmail.com
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Bussloo, De Vecht, Klarenbeek, Steenenkamer, Posterenk, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilp-Achterhoek
Gemeentelijke informatie

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

Overzicht
Hieronder leest u het overzicht van de elektronische bekendmakingen/publicaties van maandag 1 augustus 2022 tot en 
met vrijdag 5 augustus 2022.

Bekendmakingen

Week 32: 10-8-2022

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Adresonderzoek onbekende verblijfplaats (uitschrijven uit Basisregistratie Personen)

Jupiter 2 in Twello Y Popov Besluit genomen Z-22-06758_2022-42285

Jupiter 2 in Twello K. Popova Besluit genomen Z-22-06757_2022-42285

Jupiter 2 in Twello O. Popova Besluit genomen Z-22-06756_2022-42462

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Centrum, Marktplein, Barteldplein en Dorpsplein in 
Twello

Klompenfeest van 1-9 t/m 4-9-2022 Besluit genomen BW-2022-0094

Broekstraat, tegenover huisnr. 37 in Klarenbeek Klarenbeekse Kermis van 18-8 t/m 21-8-2022 Besluit genomen BW-2022-0192

Dijkhuizenweg, Dorpsplein en Middendijk in Nijbroek Sponsorloop voor 100-jarig bestaan op 24-8-2022 Melding ontvangen BW-2022-0207

Dorpsstraat 11A en parkje Statenhoed in Twello Binnen- en buitenexpositie van 1-9 t/m 4-9-2022 Melding ontvangen BW-2022-0209

Beleid en regelingen

Gemeente Voorst Beleidsregels eenmalige energietoeslag gemeente 
Voorst 2022

Vastgesteld Z-22-03037_2022-40775

Milieumelding

Leemsteeg 23 in Wilp Wijzigen dierenbestand, gebruiken mestsilo als wa-
teropslag en wijzigen locatie dieselolietank

Melding ontvangen Z-MELD840-2022-000757

Omgevingsvergunning

Ardeweg in Wilp - kad. perceel 131R Voorst Aanleggen tijdelijke inrit Aanvraag ontvangen SXO-2022-0433

Bandijk 25 in Terwolde Plaatsen tijdelijke noodpompinstallatie Aanvraag ontvangen SXO-2022-0440

Bussloselaan 17A in Voorst Wijzigen naar woonbestemming Aanvraag ontvangen SXO-2022-0434

de Kar 9 in Klarenbeek Verbouwen boerderij tot woonboerderij Aanvraag ontvangen SXO-2022-0426

Dorpsstraat 75 in Terwolde Kappen 2 bomen Proceduretermijn verlengd SXO-2022-0352

Duistervoordseweg 114A in Twello Verbreden inrit Aanvraag ontvangen SXO-2022-0428

Enkweg in Voorst - kad. perceel E3883 Voorst Bouwen hal Proceduretermijn verlengd SXO-2022-0314

Gravenstraat 17 in Voorst Kappen 2 bomen Vergunning verleend SXO-2022-0336

het Wildezand 20 in Wilp Bouwen carport met fietsenstalling Aanvraag ontvangen SXO-2022-0438

Oyseweg 6 in Wilp Plaatsen zonnepanelen in veldopstelling Aanvraag ontvangen SXO-2022-0436

Uiverstraat 38 in Teuge Aanleggen inrit Vergunning verleend SXO-2022-0368

Vermeersweg 63 in Twello Verbouwen woning Proceduretermijn verlengd SXO-2022-0325

Overig

Ardeweg tussen Kranenstraat en Sluinerweg in  
Wilp-Achterhoek

Onttrekken aan de openbaarheid Besluit genomen Z-22-03908_2022-34058

Gemeente Voorst Aanwijzingsbesluit en aanstellingsbesluit  
toezichthouder

Besluit genomen Z-22-07500_2022-39184

Sloopmelding

Nieuwe Veldjes 26A in Twello Verwijderen asbest dakbeschot Melding ontvangen SXO-2022-0430

Zwarte Kolkstraat 42 in Wilp Verwijderen asbest golfplaten 2 schuren Melding ontvangen SXO-2022-0435

Rijksstraatweg 249A in Teuge Slopen kassencomplex en schuur Melding ontvangen SXO-2022-0439

Tijdelijke verkeersmaatregel

Instellen parkeerverbod op 15-8-2022 12.00 uur t/m 
23-8-2022 9.00 uur in Klarenbeek 
- Henkenburgweg 

Doorgaand verkeer gestremd  
- Verlengde Broekstraat - Zutphenseweg, Broekstraat - 
Zutphenseweg en Broekstraat - Oude Broekstraat

Afsluiten voor alle verkeer op 18-8-2022 t/m 22-8-
2022 van 12.00 uur tot 1.00 uur 
- Broekstraat, van Hoofdweg naar Henkenburgweg

Klarenbeekse Kermis Besluit genomen BW-2022-0192
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 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 of kom langs bij het service-
punt in het gemeentehuis. Wij hel-
pen u graag!

Berichten over uw buurt via 
overheid.nl/berichten-over-
uw-buurt
Snel en overzichtelijk alle ontwik-
kelingen in uw buurt volgen of de 
officiële bekendmakingen van de 
gemeente Voorst inzien? Op over-
heid.nl is dat mogelijk. 

Op overheid.nl/berichten-over-
uw-buurt kunt u zich aanmelden 
voor een e-mailservice. Met enkele 
stappen schrijft u zich in. U ont-
vangt dan dagelijks per e-mail een 
overzicht van besluiten en andere 
berichten die onder meer gemeen-
ten, 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 mo-
gelijk een afstand ten opzichte van 
uw adres aan te geven. U krijgt dan 
bericht over de actuele locatiege-
bonden bekendmakingen/publica-

ties binnen de door u aangegeven 
afstand.

WELSTAND
Burgemeester en wethouders 
van Voorst maken het volgende 
bekend:

Iedere maandag in de even we-
ken houdt de welstandscommis-
sie een mandaatvergadering in 
het gemeentehuis in Twello (H.W. 
Iordensweg 17). De vergadering 
begint om 10.00 uur. 

De agenda (met daarin de lijst met 

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

Volgens artikel 12 van de Wo-
ningwet is deze vergadering 
openbaar. Wilt u hierbij aanwe-
zig zijn? Dan horen wij dat graag 
van u. 

Houd er als derde belanghebben-
de rekening mee dat een inge-
diend bouwplan al behandeld kan 
zijn in een welstandsvergadering.

Afsluiten voor alle verkeer op 30-8-2022 19.00 uur tot 
5-9-2022 19.00 uur in Twello
- Marktplein
- Michiel de Ruyterstraat: parkeerterrein achter  

IJsseldal Wonen en Hema 
- Dorpsplein

Afsluiten voor alle verkeer op 1-9-2022 18.00 uur tot 
5-9-2022 12.00 uur
- Schoolstraat
- Dorpsstraat
- Marktstraat
- Stationsstraat van Dorpsstraat tot Van Spiegelstraat
- Grote Barteldweg tussen Duistervoordseweg en  

Barteldplein
- Duistervoordseweg, tussen Michiel de Ruyterstraat 

en Stationsstraat
- Torenweg

Afsluiten voor alle verkeer (m.u.v. omwonenden)  
op 30-8-2022 19.00 uur tot 5-9-2022 19.00 uur
- Barteldplein

Afsluiten voor alle verkeer (m.u.v. omwonenden) op  
1-9-2022 18.00 uur tot 5-9-2022 12.00 uur 
- Van Ghentstraat

Parkeerverbod aan beide zijden van de weg op  
1-9-2022 t/m 5-9-2022
- Michiel de Ruyterstraat tussen Van Ghentstraat en 

Tjerk Hiddes de Friesstraat
- H.W. Iordensweg tussen Dorpsstraat en  

Veenhuisweg
- Schoolstraat 

Parkeerverbod aan beide zijden van de weg op 
1-9-2022 t/m 5-9-2022
- H.W. Iordensweg en Domineestraat tussen  

Veilingstraat en Jan van Galenstraat
- Veilingstraat
- Torenweg

Parkeerverbod aan één zijde van de weg op 30-8-2022 
t/m 5-9-2022
- Oostzijde Grote Barteldweg, tussen  

Duistervoordseweg en Michiel de Ruyterstraat
- Zuidzijde Kleine Barteldweg
- Zuidzijde Nieuwe Barteldweg
- Zuidzijde Van Spiegelstraat

Instellen van vier tijdelijke invalideparkeerplaatsen
- Langs Michiel de Ruyterstraat op hoek  

Van Ghentstraat

Klompenfeest Besluit genomen BW-2022-0094

Tijdelijke opheffing eenrichtingsverkeer
-  Grote Barteldweg tussen Nieuwe Barteldweg en 
 Barteldplein
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Telefonische bereikbaarheid:
Klant Contact Centrum: maandag t/m donderdag van 
8.30-17.00 uur, op vrijdag tot 14.00 uur.

Maatschappelijke ondersteuning 
(bijvoorbeeld WMO, Werk & Inkomen en Centrum voor Jeugd en Gezin)
maandag t/m vrijdag van 8.30-12.30 uur. Na deze tijd wordt u te woord gestaan 
door een medewerker van het algemene Klant Contact Centrum.

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

Burgerzaken:
Op afspraak geopend van maandag t/m vrijdag van 
8.30-14.00 uur. Op maandagavond van 17.00-20.00 uur.

Afhalen documenten
Op afspraak bij het servicepunt van maandag t/m donderdag van
8.30-17.00 uur en op vrijdag tot 14.00 uur. 
Op maandagavond van 17.00-20.00 uur.

VOORST GAAT VOOR DUURZAAM Onttrekkingsverbod oppervlaktewater 
inlaatgebied Terwolde
Waterschap Vallei en Veluwe 
heeft met ingang van 2 augus-
tus 2022 het onttrekkingsverbod 
oppervlaktewater uitgebreid naar 
het inlaatgebied Terwolde in de 
Noordelijke IJsselvallei. Het ver-
bod geldt voor categorie 4 van de 
landelijke verdringingsreeks. Dit 
betekent dat onder andere agra-
riërs voor het beregenen van gras 
en mais geen water meer mogen 
gebruiken uit het oppervlaktewa-
ter. Deze maatregel is nodig om-
dat het waterpeil in de IJssel zo 
laag is dat het gemaal in Terwolde 
geen water meer kan aanzuigen. 

Noodpomp voor natuur, 
veiligheid en 
kapitaalintensieve gewassen
Er wordt een tijdelijke noodpomp 
geplaatst, maar daarmee kan 
maar een deel van de benodigde 
capaciteit geleverd worden in het 
stroomgebied van de Terwoldse-, 
Nijbroekse- en Grote Wetering. 
Heemraad Henk Veldhuizen: “We 
hebben opnieuw te maken met een 
droge en warme zomer. Door het 
uitblijven van neerslag van beteke-
nis en de lage IJsselstand moeten 
we het water dat wel beschikbaar 
is in de Noordelijke IJsselval-
lei zorgvuldig verdelen. Daarom 
zetten we de verdringingsreeks 
in. Met een noodpomp zorgen we 
ervoor dat het oppervlaktewater in 
Terwolde beschikbaar is voor de 
natuur, stabiliteit van oevers en 
kapitaalintensieve gewassen.”

Verdringingsreeks
Wie er bij een watertekort nog wa-
ter krijgt, is landelijk vastgelegd 
in het Waterbesluit. In de eerste 
drie categorieën van de verdrin-
gingsreeks zitten respectievelijk: 
waterveiligheid, veengebieden, 
onherstelbare schade aan natuur, 
drinkwater en koelwater voor 
energievoorzieningen en kapitaal-
intensieve gewassen. Binnen cate-
gorie 4 valt de landbouw, scheep-
vaart, recreatie, niet kwetsbare 
natuur en industrie. Binnen de 
nu gemaakte keuzes van Water-
schap Vallei en Veluwe mag voor 
categorie 4 niet meer onttrokken 
worden uit het oppervlaktewater 
in het inlaatgebied Terwolde.

Extra maatregelen door 
het waterschap
Om te voorkomen dat de natuur 
en gewassen schade ondervinden 
door deze droge en warme zomer, 
houdt het waterschap de water-
standen van de grote rivieren, ka-
nalen, beken en sloten nauwlet-
tend in de gaten. Het waterschap 
neemt ook extra maatregelen, zo 
houden zij al vanaf het voorjaar 
meer water vast in de watergan-
gen en hebben ze vanaf woensdag 
18 mei 2022 een verbod op het 
onttrekken van water uit opper-
vlaktewater waarop geen aanvoer 
mogelijk is.

Meer informatie: 
www.vallei-veluwe.nl/droogte  ■

Energie besparen in de zomer
Een koel huis zonder airco
In de zomer hoeft de cv-ketel niet 
te draaien voor de verwarming van 
ons huis. Dat is goed voor onze 
energierekening. Toch gebruiken 
we de laatste jaren, ongemerkt, 
ook in de zomer meer gas en 
elektriciteit. Vooral voor de koe-
ling en voor warm water. In dit 
artikel staan we stil bij de koeling 
van uw woning. Hoe houden we de 
zon en de warmte zoveel moge-
lijk buiten, zodat de airco niet of 
slechts minimaal nodig is.

	Ramen en deuren dicht 
Bij warm weer is er geen frisse 
lucht om mee te ventileren. Daar-
om is het raadzaam om overdag 
alle ramen en deuren zoveel mo-
gelijk gesloten te houden zodat 
er zo min mogelijk warmte naar 
binnen komt. 

	Zonwering
Zonwering aan de buitenzijde van 
de woning werkt het beste. De 
zonwering voorkomt dat het licht 
naar binnenkomt en de ruimte 
verwarmt. Aan de oost- en west-

kant van uw huis zijn screens het 
meest effectief. Aan de zuidkant 
(waar de zon hoger staat) is een 
uitvalscherm een goede keuze. 
Heeft u geen zonwering? Hang 
dan een oud laken voor het raam. 
Een donkere kleur werkt aan de 
buitenzijde van het raam het bes-
te, omdat deze het minste licht 
doorlaat. Hangt u het laken aan 
de binnenzijde van het raam? Kies 
dan voor een lichte kleur zodat het 
zonlicht terug naar buiten kaatst. 

	Isolatie
Isolatie werkt twee kanten op: ’s 
winters houdt het de warmte zo 
lang mogelijk binnen, ’s zomers 
houdt het de warmte zo lang mo-
gelijk buiten. Het loont daarom 
om te kijken of u uw huis (nog 
beter) kunt laten isoleren.

	Zomernachtventilatie
Door slim de ramen tegen elkaar 
open te zetten, kunt u ’s avonds 
en ’s ochtends vroeg (en eventueel 
’s nachts) veel warmte afvoeren. 
In de bouwmarkt is materiaal te 

koop waarmee u eenvoudig een 
insectenhor kunt maken. En ook 
beveiligingsmateriaal waarmee u 
een uitzetraampje inbraakveilig 
maakt. 

	Ventilator
Is het ondanks de bovenstaande 
voorzorgsmaatregelen toch warm 
in huis geworden? Probeer dan 
eerst een ventilator. Door de be-
wegende lucht koelt uw lichaam 
af. En de kleine motor van de 
ventilator gebruikt veel minder 
stroom dan het koelproces van 
een airco.

Gratis advies van 
energieadviseur
Inwoners van de gemeente Voorst 
kunnen gratis een afspraak ma-
ken met een energieadviseur. De 
energieadviseur kijkt samen met 
u naar de mogelijkheden in uw 
woning en kan ook helpen bij het 
energieneutraal en/of aardgasvrij 
maken van uw woning. Stuur een 
e-mail naar duurzaam@voorst.nl 
om een afspraak te maken.  ■

Hét allerleukste feest van Twello en omgeving!

Bestel nu kaarten voor 
donderdag 1 september 

op www.klompenfeest.nl

Dirty Daddies 
& Waylon

Hét allerleukste feest van Twello en omgeving!

& Waylon



Voorster Nieuws, Marktplein 5, Twello

Plaatsen in week:__________________________

Aantal keer:________________________________

1 regel  €5.00 

2 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

Bluemink Water Techniek & Deltaline

Engelenburgstraat 23  
7391AM Twello
Telefoon: 0571-768080 

www.deltawatertechniek.nl
www.deltaline.nl
info@deltaline.nl
mobiel: 0610222933 

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

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

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

Een buurtzame
bank is een
vertrouwd gezicht
in de buurt.
Al ruim 100 jaar.

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

Ook 
buurtzaam 
bankieren? 
Kom snel 

langs.

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

Inleveren van oude meta-
len, PC’s, witgoed, accu’s, 

motoren, kabels, radiatoren 
cv-ketels etc. bij sv Voor-

waarts, Kerklaan 2A, Twello of 
wij halen het op:  

06 - 839 85 533 (gratis)

Per 1 september gezocht: Ver-
zorgende voor 8 uur per week 

in Klarenbeek. Wie maakt 
ons team van 4 compleet? We 
werken niet onder druk maar 

hebben alle tijd voor onze zorg-
vrager. Hier kun je je zorghart 
laten spreken, zorg  leveren 
zoals het bedoeld is. Werktij-
den in overleg. Bij gebleken 

geschiktheid bieden we je een 
vast contract aan. 06-51826815

Minigraver knikmops ruw terein 
maaien (spit) frezen in of door 

zaaien “de Holthoeve” Wilp  
06-25107061

Gevraagd: klusjesman voor 
kleine klussen schilderen be-
hangen etc. tel. 0619999850

PU
NT

JE
S

TIJD VOOR 
EEN FEESTJE?
WIJ HELPEN U MET DE KAARTJES

 MARKTPLEIN 5  TWELLO - INFO@PRINTANDMORE.NU  - (0571) 27 61 91

Voorsternieuws
Print&more

huwelijk - jubileum - geboorte

Wij hebben diverse boeken met
 voorbeelden, maar ook met een 
eigen idee kunt u bij ons terecht.

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

www.vanheesversmarkt.nl

VAN HEES VERSMARKTVAN HEES VERSMARKT

Duistervoordseweg 7 7391 CA  Twello tel: 0571-271797Duistervoordseweg 7 7391 CA  Twello tel: 0571-271797

1.391.39

1.291.29

1.491.49

2.492.49

0.590.59

5 stuks

2 kilo2 kilo

500 gram

5 stuks

Fris en vol vitaminesFris en vol vitamines
CitroenenCitroenen

TrostomatenTrostomaten

Krop slaKrop sla

Vers gesneden spitskool

Watermeloen in stukkenWatermeloen in stukken
 per kilo per kilo
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AUTO-FABEET 
Mijn vriendin en ik zijn op zoek naar 
een nieuwe auto aangezien mijn paar-

se “Voortvarend Voorst” mobiel is gaan 
hemelen. Hij heeft geen lang ziekbed ge-

kend en is rustig ingeslapen in de nabijheid 
van zijn geliefden. Er was geen condoleance 

maar wel een korte rouwstoet richting zijn laatste rustplaats alwaar hij is 
bijgezet. Alles in zijn leven liep op rolletjes. Hij was altijd op pad, kon hard 
werken en stond altijd voor je klaar. Wat dat betreft een echte kameraad 
die enkel te veel zoop maar hier de volgende dag nooit over klaagde. We 
gaan hem missen!

In onze zoektocht speurden we het internet af en keek ik naar verschil-
lende info filmpjes van de ANWB. In deze filmpjes vertelde een iets te en-
thousiaste kalende man over alle specificaties en luxe van verschillende 
auto’s. Na een kwartiertje loeren had ik meer nieuwe woorden geleerd 
dan dat ik vroeger op deed in heel groep vier. Als auto-fabeet ging er een 
wereld voor me open. Dit komt waarschijnlijk ook omdat ik de snelheid 
van een auto koppel aan de kleur die hij heeft en bij elk mankementje 
in paniek schiet en direct de monteur bel. Om deze reden willen we dan 
ook een leaseauto. Geen zorgen over eventuele reparatiekosten en airco 
door op het knopje te drukken in plaats van het raampje open te draaien. 

Na een gedegen marktonderzoek kwamen we uit op de Hyundai Ioniq 
5. Een auto die net als mijn vriendin eigenlijk een klasse te mooi en luxe 
voor me is. Maar wel zuinig aangezien hij elektrisch is en daar houdt de 
vergelijking met mijn vriendin dan ook meteen weer op. En nadat je be-
dacht hebt welke auto je wil dan begint het! Welke kleur wil je? Wat voor 
snufjes moeten erop? Hoeveel kilometer moet je kunnen afleggen? En 
wil ik een warmtepomp in mijn auto? Er bestaan zelfs verwarmde bui-
tenspiegels, waarschijnlijk bedacht voor de daklozen die zo hun handen 
kunnen verwarmen in de winter. 

Maar voor dit kunstwerkje op wielen moeten we pak hem beet een jaar-
tje geduld hebben voordat hij geleverd kan worden. Waarschijnlijk is alles 
handwerk en wordt de bekleding door weeskindertjes uit Cambodja in el-
kaar gevlochten, moet het ijzer met een graantransport vanuit Oekraïne 
meekomen of houden ze rekening met een nieuwe lockdown? Het voor-
deel is wel dat we voldoende tijd krijgen om te sparen voor een laadpaal 
en extra zonnepanelen. Maar om dat wachten te verkorten hebben we er 
toch maar een leuk wagentje bijgehaald voor het werk. Een simpel bakkie 
die ik ook nog wel aan de vrienden van Mohamed Ihattaren uit zou lenen 
zodat Mo zelf vervoer heeft om weer naar zijn werk te komen. 

Danny Roelofs

TWEE WEKELIJKSE COLUMN

VAN DANNY ROELOFS

Opgave van advertenties
Uitgeverij Voorster Nieuws BV
Telefoon (0571) 27 61 91
Marktplein 5, 7391 DE  Twello
E-mail info@voorsternieuws.nl
www.voorsternieuws.nl

INGEZONDEN BRIEVEN
Ingezonden brieven met het verzoek deze te plaatsen in het Voorster Nieuws 
worden 1 op 1 overgenomen. De redactie is niet verantwoordelijk voor 
de inhoudelijke juistheid van een ingezonden brief. Plaatsing houdt niet 
in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat. Een brief wordt 
uitsluitend geplaatst als de inzender (bron) bij ons (VN) bekend is. De naam 
van de afzender wordt onder het artikel geplaatst, e-mailgegevens worden 
niet openbaar gemaakt. Een ingezonden brief wordt onverkort geplaatst..

Aanleveren redactie

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

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

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

Acquisitie

Henk Traanman
Telefoon 06 16 13 60 15

Michel van den Hengel
Telefoon 06 30 10 86 92

Ton van Bussel
Telefoon 06 50 94 00 08INLEVEREN ADVERTENTIES 

VOOR MAANDAG 10.00 UUR 
INLEVEREN REDACTIE 

VOOR ZONDAG 12.00 UUR

KLACHTEN 
OVER 

BEZORGING:
ALL-INN 

VERSPREIDINGEN 
TEL. (0571) 27 41 37

KLACHTEN@
VERSPREIDINGEN.NL

Voorsternieuws

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

Terwolde/Nijbroek
De Vecht/Welsum
info@voorsternieuws.nl

Klarenbeek
info@voorsternieuws.nl

LOENSE MOANDAG BLIJFT TOPPER VAN HET JAAR
LOENEN.-Met gepaste trots loopt voor-
zitter Ap Gorsseling rond over het uitge-
strekte terrein waar de Loense Moandag 
zich afspeelt. Vooral rond tien uur is het 
overvol in de straten in hartje Loenen. 
Voor menigeen is de Loense Moandag 
nu weer het uitstapje waar na de coro-
na lang naar werd uitgekeken. Het doet 
Gorsseling veel genoegen als hij ziet hoe-
veel mensen, jong en oud, genieten van 
alles wat dit evenement te bieden heeft. 
De Loense Moandag is de voortzetting 
van de Loenense Pony’s en paardenjaar-
markt. Gorsseling heeft zich met hart en 
ziel ingezet om dit evenement voor Loe-
nen te behouden. Dat is hem volledig ge-
lukt. Dit jaar voor de dertigste keer.

Het bestuur heeft een formule gevonden 
die de mensen  zeer aanspreekt. Naast de 
ponyhandel op ouderwetse manier met 
handjeklap, is er de grote jaarmarkt, mu-
ziek, zang, attracties, ponyrijden en nog 
meer voor de jeugd. Men kan de bezoe-
kers veel bieden. Ze blijven dan ook lange 
tijd en genieten op de terrassen van de 
gezelligheid. Zo’n 25.000 bezoekers kwa-
men kijken,

Afscheid
Het was voor Gorsseling een bijzondere 
dag. Hij nam afscheid als voorzitter. Hij 
wordt opgevolgd door Jaap van Duijven-
bode. Na vele jaren vindt hij het welletjes. 
Met enige weemoed liep hij over het ter-
rein maar genoot ook volop van de gezel-
ligheid.  Hij was tevreden over de aanvoer 
van de pony’s. Na twee jaar onderbreking 
was het nog maar afwachten of de han-

delaren en fokkers de Loense Moandag 
nog wisten te vinden. Er kwamen pony’s 
in allerlei rassen. Veel bekijks kreeg een 
handelaar die twee fraaie mini-shetlan-
ders meebracht. Prachtige paardjes zo 
groot als een flinke hond. Ook waren er 
twee muilezels te zien.

Smulplein
Het terrein van de Loense Moandag was 
wat anders ingedeeld. Het plein bij de 
Tweede Stee was deze dag een Smulplein. 
Er was van alles te koop, maar ook gezel-
ligheid op het terrein met live-muziek.  
Het grote speelplein bij de school was 

omgetoverd tot een handelsplek voor de 
kofferbakmarkt. Velen kwamen hier met 
hun overtollige spullen om deze aan de 
man of vrouw te brengen. Het Matrozen-
koor Apeldoorn kreeg nu een andere plek 
om te zingen voor de goede doelen en de 
jeugd genoot volop van de draaimolen, 
vliegtuigjes en de ritjes op de pony’s.

Gorsseling heeft zeker niet klagen over 
het aantal vrijwilligers. Ruim veertig zijn 
er deze dag in touw als verkeersregelaar, 
hulp op de ponymarkt, verstrekking van 
de koffie en nog meer. Ieder jaar melden 
zich  nieuwe, waardevolle krachten.

De pony’s kregen in Loenen veel bekijks. Joop Huisman(met hoed) probeert hier zijn 
pony’s te verkopen

INGEZONDEN
HET VOLK OP DRIFT: NIETS NIEUWS ONDER DE ZON
EN HET VERGETEN DERDE IDEAAL: BROEDERSCHAP
‘ Wij leven in een bezeten wereld. En wij weten het. Het zou voor niemand 
onverwacht komen, als de waanzin eensklaps uitbrak in een razernij, waar-
uit deze arme Europese mensheid achterbleef in verstomping en verdwa-
zing, de motoren nog draaiende en de vlaggen nog wapperende, maar de 
geest geweken’. 

De openingszin uit ‘In de schaduwen van 
morgen’ ( 1935) van Johan Huizinga. Hoe 
vaak ik deze zin gelezen en herlezen heb, 
nu Europa overspoeld wordt door vluch-
telingen, ons eigen land alsmaar meer 
ontevreden groepen krijgt, die ondemo-
cratische acties voeren,  het bedje sprei-
dend voor volksmenners, die inspelen 
op niet definieerbare angsten en werken 
onder het motto ‘Eigen Volk Eerst’. En 
roepen dat niemand deugt alleen zijzelf 
natuurlijk. Nu geloof ik niet dat de ge-
schiedenis zich herhaalt, Wel zijn in de 
eeuwen door patronen te herkennen. Zo 
zien we dat dictators niet in bed sterven 
en dat volksmenigten na verloop van 
tijd ontgoocheld eerst, maar daarna tot 
bezinning komen, zoals op hol geslagen 
kuddes opeens tot stilstand komen. 
Denk aan de volksopstand aan het begin 
van de Franse revolutie en de aanhang 
van Hitler en Het Derde Rijk ( 1933, Hitler 
wordt rijkskanselier) en de NSB in ons 
land. 

Wat we zijn vergeten
14 juli 1789 de dag van de Franse Re-
volutie, de bestorming van de Bastille. 
Op 26 augustus van dat jaar is de Ver-
klaring van de Rechten van de mens en 
de burger: la Declaration des Droits de 

l’homme en des citoyens. Het gaat dan 
om een nieuwe staatsopvatting. Ieder-
een is gelijk alleen blijven de boeren en 
arbeiders legaal onderdrukt en hebben 
in de politiek geen vertegenwoordigers, 
vrouwen krijgen geen stemrecht en de 
slavernij in de koloniën blijft gehand-
haafd. De Rechten van de Mens zal nog 
een lange weg afleggen. 
Die revolutie is misschien op gang ge-
bracht door de Verlichting. Ik citeer: ’De 
Verlichting is een van de pijlers onder de 
westerse beschaving en zette grote wijzi-
gingen in gang in het denken over religie, 
filosofie, kunst, wetenschap en politiek 
een aanleiding voor modernisering van 
de samenleving: individualisering, eman-
cipatie, feminisme, secularisering, globa-
lisering, mensen- en burgerrechten, libe-
ralisme, socialisme en anarchisme.’

Broederschap
 ‘Vrijheid, gelijkheid en broederschap’. 
Deze drie woorden zijn  uitgegroeid tot 
hét symbool van de Franse Revolutie van 
1789. 
De revolutionairen lieten de broeder-
schap vaak achterwege. Soms werd het 
vervangen door iets anders, zoals ‘Vrij-
heid, gelijkheid en veiligheid’, of soms 
riep men simpelweg alleen op tot vrij-

heid en gelijkheid. Vermoedelijk kwam 
dit omdat broederschap, in tegenstel-
ling tot vrijheid en gelijkheid, geen recht 
maar een morele plicht was. Daarnaast 
stond de collectiviteit van de broeder-
schap enigszins in contrast met de in-
dividualiteit van de vrijheid, het belang-
rijkste ideaal van de Franse Revolutie. 
De term ontbrak in de ‘Verklaring van 
de rechten van de mens en de burger’ 
(1789) en stond ook niet in de grondwet 
van de Eerste Franse Republiek (1793). 
Ze waren de broederschap vergeten. Ik 
las ergens: “ieder mens streeft naar vrij-
heid en gelijkheid, maar dat hij dit niet 
kan bereiken zonder broederschap”. 
Hebt u ooit een regering het Broeder-
schap op de agenda zien plaatsen? Ook 
nu is vrijheid verworden tot alles te mo-
gen zeggen en schrijven en wordt gelijk-
heid bestemd voor beperkte groepen en 
is broederschap vervangen door veilig-
heid.

Tot slot. 
In ‘ De Verklaring van de Rechten van de 
mens en de burger’ staat één mensen-
recht tweemaal genoemd wordt: en dat 
is het eigendomsrecht. Tot op de dag 
van vandaag een mensenrecht, dat in 
goud verpakt is dat uitgelopen is tot het 
Ik tijdperk. Het gevolg van dat Ik tijdperk 
is de intolerante samenleving, waarin de 
vrijheid gekneveld wordt en de gelijkheid 
geldt voor eigen groep. En Broederschap 
blijkbaar op de mesthoop. Triest. (Wiel 
Palmen) reageren?palme060@gmail.com

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



PAGINA  12 WOENSDAG 10 augustus 2022 Voorsternieuws

Met Megastores in:  
Rijssen: (7463 PH) Plaagslagen 2,  
(0548) 540 340 
Apeldoorn: (7317 AN) Vlijtseweg 196,  
(055) 360 1747

PAUL ROESCHER
K E U K E N • B A D • V L O E R • K A S T

84% van de klanten beveelt 
Paul Roescher aan!

klanten 
vertellen

Wég met de inflatie!
 Hippe Retro-gezinsbadkamer

Badkamer compleet zoals afgebeeld  
• vrijstaand bad in 3 modellen 
• badmeubel in 10 kleuren 
• kranen naar keuze in 6 kleuren 
• wandcloset met softclosing incl. reservoir 
• excl. glas 

3995,-
Wég met inflatie!Normaal 7495,-

Megastore Apeldoorn 

(airco gekoeld)
Megastore Rijssen (airco gekoeld) 

Roescher is Lager in prijs dan waar ook!

695,-
Wég met inflatie!

Randloos toilet, 
compleet inclusief 
drukknop en inbouw 
reservoir, auto 
cleaningsysteem.

 Normaal 1137,-

Keuken incl. 6 apparaten van  
Deze topkeuken, van Duitse kwaliteit is ineens wel 
heel bereikbaar! Voorzien van wereldtop apparatuur 
met de allerlaatste technologische ontwikkelingen, 
robuuste kwaliteit scharnieren en laden met 20 jaar 
garantie! Elders betaalt u voor deze complete 
keuken minimaal 22.650,-. Onder andere inclusief 
luxe kookplaat met geïntegreerde afzuiging, tiptoets 
magnetron en RVS kokend waterkraan. Bezoek onze 
showroom en profiteer!

60
x1

20
 c

m

 Toilet Starck Me

 Flamestone vloertegel

90
x1

80
cm

Deze prachtige 
schuifdeuren 
maken uw huis 
ruimtelijker.  
Incl. softclose, 
met akoestisch 
floatglas.

Badkamers van de toekomst, voor prijzen van vroeger!

Weg met prijsstijgingen en inflatie 
Door onze unieke Prijs-Vast-Garantie kunt 
u zonder tussentijdse prijs  verhogingen de 
levering van uw aanschaf tot wel 12 
maanden uitstellen. Alwéér een reden om 
snel naar Paul Roescher te gaan!

Nauwelijks van echt hout te 
onderscheiden, 0,55mm toplaag, geschikt 
voor intensief gebruik en vloerverwarming. 

 Topkwaliteit Visgraat PVC 

875,-

35,-
Wég met inflatie!Elders 56,-

p/m2

Deze 60x120 tegel is 
erg in trek en heeft 
een zeer scherpe  
prijs. In de kleuren 
Graphito, Cement  
en Light grey.

Wég met inflatie!Stuntprijs!

49,50
p/m2

Wég met inflatie!Elders 99,95

Voor intensief gebruik! Geen loopgeluiden 
meer! Onze vloereninkopers legden de hand 
op de allernieuwste generatie PVC vloeren!

 Trendline PVC: 8 nieuwe kleuren

49,95
p/m2

Wég met inflatie!Elders 69,95

69,95
p/m2

Wég met inflatie!Elders 99,95

*

*

 Stoere beton/steenlook tegel

• voelbare structuur/reliëf 
• ook verlijmd buiten 

toepasbaar 
• voor woonvloer, bad-

kamer of buitentegel

Koelkast 
adv.prijs 1020,-

Vaatwasser 
adv.prijs 1295,-

Magnetron met  
grill tiptoets,  
adv.prijs 1549,-

Inductie kookplaat 
met geïntegreerde afzuiging  
83cm, adv.pr. 3599,-

Luxe XXL  
spoelbak 
adv.prijs 690,-

2 x inbouw- 
contactdoos 
adv.prijs 150,-

Kokend water 
kraan RVS + boiler 
adv.prijs 1250,-

Geïntegreerd 
geluidssysteem 
adv.prijs 399,-

A

A+

100 °C Schuifdeursysteem

 incl. 6 apparaten

+                           +            +         +               +                +            +            + 

*

Totaal incl. egaliseren + leggen + materiaal

Totaal incl. egaliseren + leggen + materiaal

PVC lijm 

Inmeten & voor-
controle

Primer

Egaline Plus

Egaliseren 

Leggen  

Schuren

Reinigen

Primer  
aanbrengen

++

++

+
+

+
+

+ 9250,-va
na

f

Wég met inflatie!
  Elders 22.650,- 

Inclusief granieten werkblad

OPTIE meerprijs 
 
Extra kast +  
Pyrolyse oven 
volledig tiptoets, 
adv.prijs 1499,- 
 

A+

*Prijs afhankelijk van ondergrond en 
pakinhoud. Prijs geldt vanaf 35 m2.

per deur

ZOMER IN GELDERLAND 
KOMT IN POSTERENK 
REGIO.-  Zomer in Gelderland  trekt er 
weer op uit in augustus! Drie weken lang 
gaan presentatoren Frank Oosterwegel 
en Lisanne Halleriet de provincie in om 
een heleboel leuke dorpen, steden en 
buurtschappen op de kaart te zetten. 
Met de grote vraag: wat is de Mooiste 
plaats van Gelderland? Die ‘eretitel’ is nu 
nog in handen van Kerkwijk. Wint Pos-
terenk dit jaar? Op vrijdag 12 augustus 
komt de Zomer in Gelderland-karavaan 
in de Posterenk. 

Presentatoren Frank Oosterwegel en 
Lisanne Halleriet trekken van 8 tot en 
met 26 augustus door Gelderland. In 
elk dorp, stadje of buurtschap dat ze be-
zoeken strijdt een team van tien men-
sen om geld te verdienen voor een goed 
doel naar eigen keuze. Het wordt weer 
een feest als vanouds! Kom team Pos-
terenk aanmoedigen. Kijk op zomer.gld.
nl  voor de exacte locatie of het adres. 
Iedereen is de hele dag welkom om de 

deelnemers toe te juichen en te helpen, 
vanaf 17.30 uur loop je binnen voor de 
TV-uitzending. 

De dag van jouw plaats
Iedere plaats staat gedurende een hele 
dag in de schijnwerpers. Een radio-
verslaggever doet verslag voor Radio 
Gelderland en op de  Facebookpagi-
na  van  Zomer in Gelderland  plaatsen 
we de hele dag door updates. Om 18.15 
uur is op TV Gelderland live de uitzen-
ding van die dag te zien. Hierin wordt 
onder meer het opgehaalde geldbe-
drag en de tussenstand in de strijd om 
de titel ‘Mooiste plaats van Gelderland’ 
onthuld. 

Zomer in Gelderland is van 8 t/m 26 au-
gustus iedere werkdag om 18.15 uur te 
zien op TV Gelderland (daarna elk uur 
herhaald). Uitzending gemist? Alle afle-
veringen zijn terug te bekijken via  Uit-
zending Gemist. 

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

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

bigblowbigblow.nl.nl

 45+ JAAR ORGELCONCERTEN
BEEKBERGEN.-  Het voorlaatste orgel-
concert uit de jubileumserie van dit jaar 
is maandag 15 augustus. Organist Harm 
Hoeve en het bekende trompetduo Arjan 
en Edith Post geven een feestelijk con-
cert in de prachtig klinkende Hervormde 
kerk te Beekbergen. Het concert begint 
om 20.00 uur. De musici spelen een af-
wisselend en toegankelijk programma 
voor jong en oud met o.a. een fantasie 
over bekende klassieke thema’s, diverse 
bewerkingen van geliefde koralen, Arjan 
en Edith leerden elkaar kennen tijdens 
hun studie aan het conservatorium. Het 
muzikale echtpaar speelde in diverse 
symphonie- en musicalorkesten. Als 
trompet duo geven ze jaarlijks vele con-
certen door het hele land. Regelmatig 
zijn ze te zien in het tv-programma ‘Ne-
derland Zingt’. Arjan is zakelijk leider van 
Imperial Brass en L’Orchestra Particola-
re. Edith geeft trompetles en is ook actief 
als koordirigent. Hun spel kenmerkt zich 
door een enerzijds warme en anderzijds 
krachtige toon en muzikale voordracht. 
Harm Hoeve is een organist in hart en 
nieren die, naast het geven van solo-
concerten, het heerlijk vindt om andere 
musici te begeleiden op de koning van 
de instrumenten. De orgelconcertcom-
missie kan u dit concert aanbieden voor 
€ 10.00, kinderen tot 12 jaar € 2.50. De 
concerten beginnen om 20.00 uur, de 
kerk gaat een half uur eerder open. OP 
22 augustus is het laatste concert in de 
reeks. 

Harm Hoeve
Harm Hoeve werd geboren op 4 de-
cember 1964 in Rouveen, gemeente 
Staphorst. Na zijn opleiding aan de mu-
ziekschool in Zwolle ging hij naar het 
conservatorium, eveneens in Zwolle. 
Hier studeerde hij orgel bij Harm Jansen 
en verkreeg de diploma’s docerend- en 
uitvoerend musicus. Ook bekwaamde hij 
zich in kerkelijk orgelspel en koordirec-
tie. Aan het Hilversumse conservatorium 

heeft hij piano gestudeerd bij Matthijs 
Verschoor. Verder volgde Harm Hoeve 
lessen bij Piet Kee en Guy Bovet aan de 
Internationale Zomer Academie voor Or-
ganisten in Haarlem. Op 24-jarige leeftijd 
won hij de eerste prijs op het Internatio-
naal Albert Schweitzer Orgelfestival; een 
interpretatiewedstrijd voor studenten 
aan diverse conservatoria in Europa. Als 
kerkorganist is Harm Hoeve verbonden 
aan de gereformeerde kerk vrijgemaakt 
in Rouveen. Hier is hij, na twee jaren 
orgelles, op 12-jarige leeftijd begonnen 
met het begeleiden van de gemeente-
zang. In deze kerk gaf hij ook zijn eerste 
orgelconcert. Inmiddels is dit uitgegroeid 
tot concerten door het hele land. Ook 
het buitenland wordt bezocht. Harm 
Hoeve gaf onder andere concerten in 
Canada, Amerika, Rusland, Duitsland, 
Schotland en Frankrijk. Meer informatie 
is te vinden op www.harmhoeve.nl

Trompetduo Arjan & Edith 
Post
Arjan en Edith Post begonnen hun trom-
petstudie aan het conservatorium in 
Zwolle. Arjan heeft zijn studie afgemaakt 
in Amsterdam en Edith in Zwolle. Beiden 
hebben, tijdens en na hun studie, veel 

geremplaceerd in de professionele sym-
fonieorkesten in Nederland. Samen vor-
men zij een trompetduo dat concerten 
geeft met bekende organisten en pianis-
ten. (André van Vliet, Johan Bredewout, 
Harm Hoeve, Martin Mans, Gezinus 
Veldman, Sander van Marion, Marco den 
Toom en vele anderen). Met deze musici 
heeft het trompetduo ook een aantal so-
locd’s gemaakt. Naast de soloconcerten 
verleent het trompetduo vaak hun me-
dewerking aan koorconcerten, cd- en 
tv-opnames. Het repertoire dat zij spe-
len is breed en varieert van barokcon-
certen, geestelijke muziek tot musical 
en filmmuziek. Naast deze activiteiten is 
Arjan oprichter van Imperial Brass, een 
kopergroep die optreedt bij o.a. koor-
concerten, grote evenementen en thea-
terproducties en L’Orchestra Particolare; 
een professioneel symfonieorkest dat 
koren begeleidt en meewerkt aan cd- 
en tv-producties. Edith geeft daarnaast 
nog les bij een muziekvereniging en di-
rigeert een gemengd koor. Samen geven 
ze leiding aan Promusic; een bedrijf dat 
bladmuziek voor koren uitgeeft, koor-
evenementen organiseert en musici re-
gelt voor (koor)concerten. Kijk voor meer 
informatie; www.promusic.nl

https://www.gld.nl/zomeringelderland
https://www.gld.nl/zomeringelderland
https://www.facebook.com/zomeringld
https://www.facebook.com/zomeringld
https://www.gld.nl/tv/programma/zomer-in-gelderland/88
https://www.gld.nl/tv/programma/zomer-in-gelderland/88
http://www.harmhoeve.nl
http://www.promusic.nl
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Met Megastores in:  
Rijssen: (7463 PH) Plaagslagen 2,  
(0548) 540 340 
Apeldoorn: (7317 AN) Vlijtseweg 196,  
(055) 360 1747

PAUL ROESCHER
K E U K E N • B A D • V L O E R • K A S T

84% van de klanten beveelt 
Paul Roescher aan!

klanten 
vertellen

Wég met de inflatie!
 Hippe Retro-gezinsbadkamer

Badkamer compleet zoals afgebeeld  
• vrijstaand bad in 3 modellen 
• badmeubel in 10 kleuren 
• kranen naar keuze in 6 kleuren 
• wandcloset met softclosing incl. reservoir 
• excl. glas 

3995,-
Wég met inflatie!Normaal 7495,-

Megastore Apeldoorn 

(airco gekoeld)
Megastore Rijssen (airco gekoeld) 

Roescher is Lager in prijs dan waar ook!

695,-
Wég met inflatie!

Randloos toilet, 
compleet inclusief 
drukknop en inbouw 
reservoir, auto 
cleaningsysteem.

 Normaal 1137,-

Keuken incl. 6 apparaten van  
Deze topkeuken, van Duitse kwaliteit is ineens wel 
heel bereikbaar! Voorzien van wereldtop apparatuur 
met de allerlaatste technologische ontwikkelingen, 
robuuste kwaliteit scharnieren en laden met 20 jaar 
garantie! Elders betaalt u voor deze complete 
keuken minimaal 22.650,-. Onder andere inclusief 
luxe kookplaat met geïntegreerde afzuiging, tiptoets 
magnetron en RVS kokend waterkraan. Bezoek onze 
showroom en profiteer!

60
x1

20
 c

m

 Toilet Starck Me

 Flamestone vloertegel

90
x1

80
cm

Deze prachtige 
schuifdeuren 
maken uw huis 
ruimtelijker.  
Incl. softclose, 
met akoestisch 
floatglas.

Badkamers van de toekomst, voor prijzen van vroeger!

Weg met prijsstijgingen en inflatie 
Door onze unieke Prijs-Vast-Garantie kunt 
u zonder tussentijdse prijs  verhogingen de 
levering van uw aanschaf tot wel 12 
maanden uitstellen. Alwéér een reden om 
snel naar Paul Roescher te gaan!

Nauwelijks van echt hout te 
onderscheiden, 0,55mm toplaag, geschikt 
voor intensief gebruik en vloerverwarming. 

 Topkwaliteit Visgraat PVC 

875,-

35,-
Wég met inflatie!Elders 56,-

p/m2

Deze 60x120 tegel is 
erg in trek en heeft 
een zeer scherpe  
prijs. In de kleuren 
Graphito, Cement  
en Light grey.

Wég met inflatie!Stuntprijs!

49,50
p/m2

Wég met inflatie!Elders 99,95

Voor intensief gebruik! Geen loopgeluiden 
meer! Onze vloereninkopers legden de hand 
op de allernieuwste generatie PVC vloeren!

 Trendline PVC: 8 nieuwe kleuren

49,95
p/m2

Wég met inflatie!Elders 69,95

69,95
p/m2

Wég met inflatie!Elders 99,95

*

*

 Stoere beton/steenlook tegel

• voelbare structuur/reliëf 
• ook verlijmd buiten 

toepasbaar 
• voor woonvloer, bad-

kamer of buitentegel

Koelkast 
adv.prijs 1020,-

Vaatwasser 
adv.prijs 1295,-

Magnetron met  
grill tiptoets,  
adv.prijs 1549,-

Inductie kookplaat 
met geïntegreerde afzuiging  
83cm, adv.pr. 3599,-

Luxe XXL  
spoelbak 
adv.prijs 690,-

2 x inbouw- 
contactdoos 
adv.prijs 150,-

Kokend water 
kraan RVS + boiler 
adv.prijs 1250,-

Geïntegreerd 
geluidssysteem 
adv.prijs 399,-

A

A+

100 °C Schuifdeursysteem

 incl. 6 apparaten

+                           +            +         +               +                +            +            + 

*

Totaal incl. egaliseren + leggen + materiaal

Totaal incl. egaliseren + leggen + materiaal

PVC lijm 

Inmeten & voor-
controle

Primer

Egaline Plus

Egaliseren 

Leggen  

Schuren

Reinigen

Primer  
aanbrengen

++

++

+
+

+
+

+ 9250,-va
na

f

Wég met inflatie!
  Elders 22.650,- 

Inclusief granieten werkblad

OPTIE meerprijs 
 
Extra kast +  
Pyrolyse oven 
volledig tiptoets, 
adv.prijs 1499,- 
 

A+

*Prijs afhankelijk van ondergrond en 
pakinhoud. Prijs geldt vanaf 35 m2.

per deur

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

BELEEF DE COMPLETE GELDERSE GESCHIEDENIS 
IN HET PARK VAN KASTEEL CANNENBURCH
REGIO.- Op 13 en 14 augustus komt de 
Gelderse geschiedenis tot leven rond-
om Kasteel Cannenburch in Vaassen. 
Ontmoet Romeinen, middeleeuwse 
ridders, soldaten uit de Tweede We-
reldoorlog en Harderwijker vissers. 
Bezoek verschillende optredens in de 
kasteeltuinen. Volg workshops en luis-
ter naar de verhalen over bijzondere 
periodes uit de geschiedenis van Gel-
derland. Het weekend is geheel gratis 
te bezoeken. Voor iedere geschiede-
nisliefhebber, groot of klein, is er wat 
te beleven!

Een historische zomer
Het weekend van 13 en 14 augustus 
vormt de afsluiting van de Verhaal van 
Gelderland Zomertoer. Vanaf 18 juni 
staat er iedere zaterdag een tijdperk 
uit de Gelderse geschiedenis centraal, 
van prehistorie tot en met de twin-
tigste eeuw. Tijdens het afsluitende 
weekend komen al deze periodes nog 
eens samen in een groot geschiedenis-
pektakel op het kasteel in Vaassen. 

De geschiedenis tot leven 
gebracht
Rondom het kasteel loop je het hele 
weekend belangrijke figuren uit de 
Gelderse geschiedenis tegen het lijf, 
zoals Romeinse soldaten, middel-
eeuwse schilders of adellijke bewo-
ners van Gelderse kastelen.  Je kunt 
ook zelf aan de slag. Kruip in de huid 
van een archeoloog, oefen met ver-
schillende oude ambachten of leer 
stillevens fotograferen van beeldend 
kunstenaar Louise te Poele. Verhalen-
verteller Gery Groot Zwaaftink vertelt 
de spannendste geschiedenisverhalen 
in de verhalentent. Het Gebroeders 
van Lymborch Huis brengt een mini-
atuur van de Gelders kunstenaars de 
Gebroeders Van Lymborch tot leven 
en om 16.00 uur ’s middags wordt er 

een veldslag nagespeeld. 

Artiesten geïnspireerd door 
de geschiedenis
Daarnaast treden in het kasteelpark ver-
schillende artiesten op. Aan diversiteit 
geen gebrek, want het aanbod varieert 
van zang tot dans en van landelijk be-
kende artiesten tot regionale talenten. 
Een greep uit het programma: met Clean 
Pete en Anne Soldaat reis je terug naar 
de achttiende eeuw. Dit trio liet zich in-
spireren door de pracht en praal van 
Huis Verwolde bij Lochem. Schrijver Jaap 
Robben neemt je mee naar recentere tij-
den, hij reflecteerde na zijn bezoek aan 
het Grenslandmuseum in Dinxperlo op 
de betekenis van grenzen. Rapper Rico 
waande zich vorig jaar op Kasteel Huis 
Bergh in de tijd van ridders en kastelen. 
Bij kasteel Cannenburch kruipt hij nog 
eens eenmalig in zijn rol als ‘Graaf Mc-
Dougal’. Farida Nabibaks danst de voor-
stelling ANNA, over Anna van Vossen-

burg. Anna werd geboren in slavernij op 
de plantage Vossenburg in Suriname en 
leefde in de achttiende eeuw in Arnhem.
 
Een greep uit het verleden
Met de zomertoer blikken we alvast 
vooruit naar het boek Verhaal van Gel-
derland, dat dit najaar verschijnt. Ver-
schillende auteurs van deze vierdelige 
boekenreeks, die de provinciegeschie-
denis beschrijft, geven tijdens het af-
sluitende weekend lezingen over ‘hun’ 
tijdsperiode. Hoe zag het Gelderland 
van toen eruit? Hoe leefden onze Gel-
derse voorouders? En welke resten zijn 
er uit deze periode overgebleven? Het 
weekend van 13 en 14 augustus is een 
samenwerking van Erfgoed Gelderland, 
Omroep Gelderland, Geldersch Land-
schap & Kasteelen en verschillende erf-
goedorganisaties en wordt ondersteund 
door de provincie Gelderland. Meer in-
formatie vind je op 
verhaalvangelderland.nl/zomertoer.

Bezoek Voorst
Inspiratie voor je dagje 
weg in eigen omgeving! 

bezoekvoorst.nl

WEKELIJKS HUIS AAN HUIS 
DAGELIJKS ONLINE

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

Kasteel Cannenburch in Vaassen



info@glasteamtwello.nl - www.glasteamtwello.nl

Voor het leveren en plaatsen 
van diverse soorten glas

Is jouw huis toe aan onderhoud? Om de buitenkant van je woning 

optimaal te beschermen tegen zon is onze schilderservice een 

uitkomst. Bovendien is goed buitenschilderwerk van belang voor 

de waarde van je huis.

PERSOONLIJK ADVIES

Onze verfprofessional leidt je door de kleur, product en glans-

graden zodat je deze - vaak lastige keuzes - samen kunt maken. 

Hierbij zal hij uiteraard materialen voorstellen die passen bij de 

door jouw gewenste afwerking en uitstraling. Wij zorgen voor  

de uitvoer van het project binnen de afgesproken tijd en budget.

 

Bekijk onze website of kom naar onze winkel voor  

een vrijblijvende offerte.

SCHILDERWERK
VOOR BUITEN

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

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

WWW.DRAAIJERBV.NL

KLUNDER
Molenstraat 1 Twello
(0571) 27 12 66

#Hubohelpt

SENIOREN KRIJGEN BIJ ONS EXTRA AANDACHT

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

VakVerhuizers
www.jacob-hissink.nl

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

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

Tapijt
Gordijnen
Vloeren
Zonwering
Bedtextiel

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

Steunenbergbouwadvies.nl
Scheuterstraat 4, Epe. Tel. 06-24102808

Bouwen & wonenBouwen & wonen
in de gemeente Voorstin de gemeente Voorst

Bouwen & wonenBouwen & wonen
in de gemeente Voorstin de gemeente Voorst

Woningtype Okeniet - Apeldoorn
Klarenbeekseweg 92
7381 BG Klarenbeek
055 30 114 20
www.d� khofwonen.nl

In het najaar gaan we starten met de nieuwbouw van deze royale vr� staande woning. 
De Okeniet is speciaal voor D� khof Wonen ontworpen door Bouwburo D� khof.
De opdrachtgevers hebben gekozen voor de modern/landel� ke variant. 

Van 14 t/m 16 oktober 2022 staan w�  op de beurs Eigen Huis in Utrecht. 

NIEUW PROJECT 
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Van 14 t/m 16 oktober 2022 staan w�  op de beurs Eigen Huis in Utrecht. 

NIEUW PROJECT 



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

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

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

Welkom in Voorst!Welkom in Voorst!

Tel:  (0575)  501  313          
info@slijkhuissloopwerken.nl    
www.slijkhuissloopwerken.nl  

•  Tuinrenova=e  
•  Straatwerk  
•  Grondverzet  
•  Sloopwerk    
•  Riolering  
•  Container plaatsing  

VOLOP EIGEN 
SLA- EN SNIJBONEN

eerste fruitpers dag is 7 sept.

Onkruidbestrijding 
voor de particulier

Makkelijk in gebruik en betaalbaar. 
 
Door de bewerking met heetwater wordt de 
eiwitregulatie en de celwand van de plant ver-
stoord waardoor deze geen water meer kan 
opnemen en vervolgens uitdroogt. Op deze 
manier kan onkruid effectief en duurzaam wor-
den verwijderd zonder gebruik te maken van 
chemicaliën.

Voor meer informatie,  
0575 – 501 686 

 Beekzichtweg 44, Voorst 
www.bruntinkvoorst.nl 

verkoop@bruntinkvoorst.nl

Nieuwsgierig? 
Bekijk ons op 
sociale media 

Instagram   Bruntink_voorst
Facebook   Bruntink Voorst Groene Techniek
YouTube/LinkedIn  Bruntink Voorst - Machinehandel Bruntink

Rijksstraatweg 24, Voorst
Telefoon (0575) 50 12 71

Ambachtelijke 

Bakkerij Bril 
& Zonen
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BEZOEKERS MET AANVALSBOTEN OVER DE IJSSEL
IJSSELLINIE STELT MILITAIRE OBJECTEN 
OPEN TIJDENS BUNKERDAGEN
REGIO.- De Stichting IJssellinie houdt op 
zaterdag 24 en zondag 25 september 
weer de Bunkerdagen bij Olst, waarbij 
bezoekers alle bunkers, gevechtsopstel-
lingen en het inlaatwerk van de linie kun-
nen bezoeken. De IJssellinie was in de 
Koude Oorlog een verdedigingslinie te-
gen het Rode Leger van de Sovjet-Unie. 
De angst was dat de Russen zouden 
proberen West-Europa te veroveren. 
Hun opmars moest tussen Nijmegen 
en Kampen worden gestopt door een 
strook land van 5 tot 10 kilometer breed 
langs de IJssel 50 centimeter onder wa-
ter te zetten. Met de aanleg werd in 1951 
begonnen, eind 1953 was de linie klaar 
voor gebruik. In 1964 werd besloten de 
IJssellinie op te heffen. Bij Olst zijn nog 
veel overblijfselen van de linie te zien. 

De Bunkerdagen zijn van 09.00 uur tot 
17.00 uur, de kassa gaat om 16.00 uur 
dicht. De entreeprijs bedraagt 10 euro 
voor volwassenen en 5 euro voor kinde-
ren van 4 tot 12 jaar, pinnen is gewenst. 
Parkeren is mogelijk in een weiland ach-
ter kasteel de Haere. 
Voor de bezoekers is een route uitgezet 
langs de verschillende objecten van de 
IJssellinie. Daar staan gidsen om uitleg 

te geven over de IJssellinie en het betref-
fende object.  “Het is het streven om een 
keer in de drie jaar de Bunkerdagen te 
organiseren”, zegt Ruud Steenbakker 
van de IJssellinie. “In 2017 was dit evene-
ment voor het laatst, in 2020 kon het in 
verband met corona niet doorgaan.”  

De route langs de verschillende militaire 
objecten is ongeveer 5,5 kilometer lang. 
De bezoekers kunnen op zaterdag de 
IJssel oversteken om aan de westkant 
onder andere de bunker voor de lucht-
verdediging te bezoeken. Het overzetten 
gebeurt met aanvalsboten van de genie 
die per keer twaalf personen kunnen 
vervoeren. De organisatie zorgt voor 
zwemvesten Steenbakker: “In de laatste 
editie van de Bunkerdagen werden de 
bezoekers met legervoertuigen rondge-
reden tussen de verschillende bunkers. 
Daar hebben we dit jaar van afgezien 
omdat we de Bunkerdagen zo milieu-
vriendelijk mogelijk willen organiseren. 
De bezoekers kunnen dus dit jaar de 
route wandelend of met hun eigen fiets 
afleggen.”

Aan de westkant van de IJssel is het on-
geveer 850 meter lopen naar de lucht-

verdedigingsbunker. De route begint bij 
het Landhoofd, waartegen de stuw zou 
worden geplaatst, en loopt over de De-
fensiedijk waar verschillende informatie-
borden staan die aangeven wat er aan 
militaire opstellingen heeft gestaan. Na 
het bezoek aan de bunker worden de be-
zoekers weer met de aanvalsboten over 
de IJssel gebracht. Deze boten varen al-
leen op zaterdag, op zondag moeten de 
bezoekers van de Bunkerdagen op eigen 
kosten via de veerpont over de IJssel. 

Op verschillende plaatsen langs de route 
staan legervoertuigen, zoals vrachtwa-
gens en jeeps, en zijn er re-eneactment-
groepen. Deze groepen laten de Koude 
Oorlog herleven in uniformen uit die tijd. 
Op de Terp-bunkers staan een Bofors-
luchtdoelkanon en voertuigen van de 
Bescherming Bevolking (BB). In de bun-
ker zelf is een expositie ingericht over de 
BB. “Uiteraard zorgen we voor toiletwa-
gens, EHBO-posten en informatiestands 
bij kasteel de Haere, de luchtdoelterp 
aan de Schamhartstraat en bij de bun-
ker in Welsum. Bij deze informatiestands 
worden toegangsbewijzen verkocht. Ook 
zijn er foodtrucks waar mensen wat kun-
nen eten en drinken”, zegt Steenbakker. 

‘SAMEN SCOREN’ OP DE BEURSVLOER VOORST
GEMEENTE VOORST.- Op woensdag 2 
november wordt er weer een maat-
schappelijke ‘beursvloer’ georgani-
seerd binnen de gemeente Voorst. 
Dit is een evenement waarbij maat-
schappelijke organisaties en het 
bedrijfsleven elkaar ontmoeten en 
handelen in natura. Verenigingen, 
stichtingen en scholen kunnen deze 
avond ‘iets halen’ bij de maatschap-
pelijk betrokken ondernemers uit 
de gemeente Voorst. De ‘vrager’ 
doet er vervolgens iets voor terug. 
“Handel met gesloten beurs, ofte-
wel ‘samen scoren’” noemt Guus 
Kroes het.

Deelname aan de Beursvloer is geheel 
kosteloos voor alle partijen, maar dat 
betekent ook dat de organisatie spon-
soren kan gebruiken. “Zonder hen geen 
Beursvloer”, legt Kroes uit. “Sommigen 
steunen ons met diensten, anderen 
steunen ons financieel. Wij gaan hier-
over graag met ondernemers in ge-
sprek. Deze editie bieden we namelijk 
de mogelijkheid om officieel partner te 

worden van de Beursvloer.  Dit kan al 
vanaf €100,- “ 

Als tegenprestatie biedt de organisatie 
van de Beursvloer verschillende vor-
men van exposure, zowel tijdens als 
voorafgaand aan het evenement. Geïn-

VOORDELIG NAAR HET NATIONALE 
PARK DE HOGE VELUWE

REGIO.-  Vanaf 1 augustus tot en met 
30 september loopt de dineractie in het 
Park. Bezoekers die na 17.00 uur hun 
entreeticket bij een van de ingangen ko-
pen en in het Parkrestaurant gaan eten, 
krijgen bij een besteding van €25,- bij het 
restaurant hun entreekosten terug. Voor 
kinderen van 6 – 12 is dit bedrag €12,50. 
De actie geldt niet voor online tickets 
en niet voor entreetickets voor de auto.   
Meer informatie over de dineractie is te 
vinden op:  www.hogeveluwe.nl/dinerac-
tie

Voorwaarden: Bij aankoop van een 
dagentreekaart voor het Park na 17.00 
uur én besteding van €25 per persoon 
(kinderen 6-12 €12,50 per persoon) in 
het Parkrestaurant, ontvangt u in het 
Parkrestaurant uw entreeprijs terug. Dit 
geldt alleen voor de dagentreekaarten 
voor personen, niet voor de auto. Voor de 
auto betaalt u entree in verband met de 
belasting op het milieu. Deze actie geldt 
niet voor online tickets en voor kaart-
houders. Het Parkrestaurant, gelegen in 
het Park Paviljoen, is zeven dagen per 
week geopend. Het Parkrestaurant heeft 
het meest uitgebreide assortiment en de 
ruimste openingstijden van alle in het 
Park gevestigde horeca.  In het  Parkres-
taurant kunt u het  gehele jaar terecht 
voor een korte stop, lekkere lunch of een 

feestelijk diner. Onze koks koken graag 
met wild uit eigen Park en met verse pro-
ducten uit moestuin ‘de Pampel’, onze 
eigen kruidentuin. 

De Hoge Veluwe verkennen? Het Park is 
uitstekend bereikbaar per auto en open-
baar vervoer. Vanaf de ingangen kunt u 
vervolgens kiezen uit vele fiets-, wan-
del- en ruiterpaden en geasfalteerde au-
towegen.
Tip: voor een gedetailleerde plattegrond 
(€ 2,00) kunt u terecht bij de ingangen van 
het Park en bij het Bezoekerscentrum. 

Culinair genieten in de 
natuur
Ga zitten, kies iets lekkers van de kaart en 
geniet van goed eten, midden in de na-
tuur. Tijdens het eten hoort u de vogels 
en wordt u omgeven door rust en ruimte. 
De kaart van het Parkrestaurant biedt 
voor ieder wat wils. Wat dacht u bijvoor-
beeld van wild uit eigen Park, een Veluws 
biertje of een frisse maaltijdsalade?

Het Nationale Park De Hoge Veluwe is ge-
legen tussen Arnhem, Ede en Apeldoorn. 
De ingangen van het Park bevinden zich 
in Hoenderloo, Otterlo en Schaarsber-
gen. Otterlo is de drukste ingang, we ra-
den daarom aan om ingang Schaarsber-
gen of Hoenderloo te gebruiken.

RIJKSSTRAATWEG 88

7391 MT TWELLO

TELEFOON (0571) 27 46 68

INFO@SLAGHEKKENOTARIAAT.NL

WWW.SLAGHEKKENOTARIAAT.NL

STEEDS MEER AANSTAANDE 
EXEN GAAN EERLIJK UIT ELKAAR
Vechtscheidingen zijn vaak in het nieuws. Maar er zijn ook steeds 
meer mensen die juist geen puinhoop van hun scheiding willen 
maken en eerlijk uit elkaar willen. Dat werkt zo.

Je kunt natuurlijk allebei een advocaat nemen en proberen 
het onderste uit de kan te krijgen. Maar het kan ook anders. 
Bijvoorbeeld door te scheiden via de notaris. Er zijn al heel wat 
mensen die deze route kiezen. De notaris is onpartijdig en luistert 
naar beide kanten. En samen met beide ex-partners wordt er 
een oplossing gevonden, waar beiden zich in kunnen vinden. Zo 
wordt scheiden eerlijker en relaxter. Nog een voordeel, de notaris 
neemt ook de financiële afwikkeling van de scheiding in een akte 
op. Hierin wordt het hele te delen vermogen beschreven. De ex-
partners moeten daarbij ieder de eed of gelofte afleggen dat ze 
geen vermogen verborgen houden. Zo is de kans groot dat alles 
boven water komt. In de akte komt namelijk ook te staan dat de 
partner die niet alle bezittingen opgeeft, wordt bestraft met het 
verlies van aanspraak op het vermogen dat hij of zij verborgen 
houdt.

Ook kunnen ex-partners bij de notaris meteen hun testament laten 
aanpassen, omdat het vaak niet de bedoeling is dat ex-en van 
elkaar erven. Als er een advocaat nodig is voor de echtscheiding, 
kan de notaris die direct inschakelen.

Bij Slaghekke notariaat te Twello begeleiden we scheidingen van 
ex-partners die eerlijker willen scheiden. Of ze nou getrouwd zijn óf 
ongetrouwd samenwonen.

HEEFT U VRAGEN OVER DE UITSLUITINGSCLAUSULE NEEMT 
U GERUST CONTACT OP.

teresseerden kunnen contact opnemen 
met Guus Kroes via  g.kroes@mensen-
welzijn.nl of bel: 06 40 10 36 11. Via de 
website: www.beursvloer-voorst.nl kun-
nen organisaties zich gratis aanmelden. 
Klik op het kopje ‘aanmelden’ en de rest 
wijst zich vanzelf.

TENTENKAMP VOORST
VOORST.- Zoals elk jaar wordt er volgende week in de laatste week van de schoolvakantie een Tentenkamp (voorheen 
Huttenkamp) georganiseerd voor de basisschoolkinderen van Voorst, Empe en Bussloo. Het evenement start dinsdag 
16 augustus om 13.00 uur. Nieuw dit jaar is de activiteit voor de wat oudere jeugd van 13 t/m 17 jaar: Met Glans van 
de Schans. Komt dat zien op dinsdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur in het weiland bij familie Kloosterboer aan de 
Kerkstraat in Voorst. Voor info mail huttenkampvoorst@hotmail.com 

ALL-INN VERSPREIDINGEN BREIDT VERDER UIT
TWELLO.- Per 1 september 2022 breidt verspreidorganisatie All-Inn uit 
Twello het eigen gebied nog verder uit. All-Inn zal vanaf dan ook zorgdra-
gen voor de verspreiding van diverse huis-aan-huiskranten in onder andere 
Amersfoort, Leusden en Nijkerk.

Uitbreiding verspreidgebied
Het bezorggebied van All-Inn Versprei-
dingen breidt zich als een inktvlek uit 
over de kaart van Nederland. Het afge-
lopen jaar sloten vijf verspreidorganisa-
ties uit het oosten van Nederland zich 
aan bij All-Inn en werd Reclamediensten 
de Schakel uit Voorhout overgenomen. 
Per 1 september wordt daar dus regio 
Amersfoort aan toegevoegd.
All-inn zal zorgdragen voor de versprei-
ding van diverse huis-aan-huiskranten 

van uitgever BDU in gemeente Amers-
foort, Leusden en Nijkerk. Dit betekent 
een uitbreiding van het eigen bezorgge-
bied met ongeveer 100.000 brievenbus-
sen. Bezorgers behouden hun bezorg-
wijk en lopen voortaan onder de vlag van 
All-Inn de kranten en folders. 

Continuïteit en kwaliteit 
verspreiding
Voor zowel de uitgever als ondernemers 
en inwoners uit de betreffende gemeen-

ten is de overname positief nieuws. All-
Inn Verspreidingen staat bekend om de 
kwalitatief goede bezorging. De komen-
de maanden zet All-Inn alles op alles om 
de verspreidingsdichtheid in het overge-
nomen gebied naar een hoger niveau te 
tillen.

Pim Jansen, directeur All-Inn, deelt over 
de overname: “Het gaat hier niet alleen 
over onze eigen groeiambitie. Lokale 
media is én blijft enorm belangrijk voor 
onder andere een juiste nieuwsvoor-
ziening. Dit vraagt om continuïteit voor 
uitgevers, en een optimaal bereik en 
conversie voor retail en mkb. Dat is waar 
onze kracht ligt.”

http://www.hogeveluwe.nl/dineractie
http://www.hogeveluwe.nl/dineractie
mailto:g.kroes@mensenwelzijn.nl
mailto:g.kroes@mensenwelzijn.nl
http://www.beursvloer-voorst.nl
mailto:huttenkampvoorst@hotmail.com
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Ooijman

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

Te koop

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

Saab 93 Aero, Cabrio BJ 2000 175.000 km

Nissan Qashqai plus 2 BJ 2010 150.000 km

Citoen C1, 5drs, wit BJ 2011 151.000 km

Mini One 1.6, 3-drs., rood BJ 2003 216.000 km

Hyundai i10, automaat, wit  BJ 2015 25.000 km

Mitsubishi SpaceStar grijs BJ 2016 109.000 km

BMW 320D sedan, automaat, diesel, zwart BJ 2013 199.000 km

Peugeot 107, 5drs, zwart, airco BJ 2008 171.000 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

Leigraaf 40, 7391 AL Twello, tel. (0571) 27 58 12, bedrijventerrein Engelenburg, info@autospijkerbosch.nl

FORD PUMA 1.0 EB HYB ST-LINE X

NISSAN NOTE 1.2 N-TEC

€25.999,- | bouwjaar: 01-09-2021

€9.999 | bouwjaar: 19-04-2016

NISSAN NOTE 1.2 CONNECT EDITION

FORD ECOSPORT 1.0 EB TITANIUM

€9.999 | bouwjaar: 25-03-2015

€17.950 | bouwjaar: 31-10-2019

autobedrijf

B.J. Spijkerbosch

www.autospijkerwww.autospijkerbosch.nlbosch.nl

Hierbij een greep uit onze occasionsHierbij een greep uit onze occasions

Kijk op onze site voor het aanbodKijk op onze site voor het aanbod

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 RAV4
 2.0-16V VVTI LUNA 4WD 3-DRS |AIRCO

243.000 KM - 2001

NISSAN MICRA
1.0 ACENTA 5DRS
99.000 KM - 2018

OPEL MOKKA
1.6 CDTI 100 KW COSMO

98.000 KM - 2015

NU VOOR €3.950 NU VOOR €11.450 NU VOOR €11.750
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Kwaliteit van uit het verleden,
aangepast voor de toekomst!

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

Uw partner in autoschade:

Vaassen

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

Kom vrijblijvend langs voor advies betre�ende autoschade.

luxe
buscamper
verhuur gert van keulen

Luxebuscamperverhuur.nl 
is onderdeel van Autobedrijf Gert van Keulen!

Onze campers worden in eigen beheer onderhouden!

luxe
buscamper
verhuur gert van keulen

9 Traasterdijk 1, 7437 RZ Bathmen

k Info@luxebuscamperverhuur.nl

m • 0570 540 719  06 53 15 80 70

 www.luxebuscamperverhuur.nl K

Luxe buscamper huren?
Je hebt dé plek om je luxe buscamper te huren 

gevonden! Zeer luxe kamperen begint met onze 

zeer compleet ingerichte nieuwe Dethleffs 

Globetrail 600 of 640 buscampers. 

Handgeschakeld of een automaat rijden is 

natuurlijk mogelijk. Samen genieten van alle 

extra’s die onze buscampers te bieden hebben.

Echte vrijheid ervaren met één van onze

luxe buscampers

GARAGE LEIJENAAR
BATHMENKoekendijk 8 | 7437 CK Bathmen | 0570 541224

Renault Clio II 1.4-16V Campus + Trekhaak 
+ Airco + Winterbanden, NL Auto + dealer 
onderhouden
Bouwjaar: 2007 | 114.997 km | €3.250

Renault Mégane IV HB TCE 130 Zen + Handsfree 
+ Trekhaak + PDC, NL auto + dealer onderhouden
Bouwjaar: 2016 | 79.146 km | €13.950

Renault Captur TCE 90 Intens + Camera, NL 
auto + dealer onderhouden
Bouwjaar: 2019 | 28.429 km | €17.950

Renault Twingo 1.2 16V Collection + Airco + 
Cruise, NL auto + dealer onderhouden
Bouwjaar: 2012 | 118.373 km | €5.250

Renault Grand Scénic III 1.4 TCe 130 Celsium + 
Trekhaak, NL auto + dealer onderhouden
Bouwjaar: 2010 | 170.632 km | €7.250

Renault Captur TCE 90 Intens + Camera + 
Navi, NL auto + dealer onderhouden
Bouwjaar: 2018 | 40.651 km | €16.450

Verkocht

Voorsternieuws

De autobedrijven 
- uit de regio -



ONLINE
SHOP OOK

DAMES & HERENDAMES & HEREN
ZOMER SALEZOMER SALE
VOORJAARS/ZOMER COLLECTIEVOORJAARS/ZOMER COLLECTIE

50%50%
KORTINGKORTING
TOTTOT

LEKKER
KOELWINKELEN

MODEMALL WILPMODEMALL WILP •  • 5.000 M5.000 M22 MODE EN LIFESTYLE MODE EN LIFESTYLE •  • RIJKSSTRAATWEG 38RIJKSSTRAATWEG 38 •  • 0571 261 7550571 261 755 
• • MEER DAN 150 MEER DAN 150 TOPMERKENTOPMERKEN •  • ELKE ZONDAG OPENELKE ZONDAG OPEN •  • GRATIS PARKERENGRATIS PARKEREN • WOENSDAG T/M VRIJDAG KOOPAVOND  • WOENSDAG T/M VRIJDAG KOOPAVOND 

• • MOGELIJKHEID TOT OPLADEN AUTO & FIETSMOGELIJKHEID TOT OPLADEN AUTO & FIETS •  • HEERLIJK GENIETEN IN ONS FASHION CAFÉ HEERLIJK GENIETEN IN ONS FASHION CAFÉ • • ZOMERS MEDITERRAAN TERRASZOMERS MEDITERRAAN TERRAS
WWW.PIETZOOMERS.COMWWW.PIETZOOMERS.COM

1, 2, 3 & 4 september 2022

Hét allerleukste feest van Twello en omgeving!

Locatie: Multizaal in Jachtlust
 rolstoel en scootmobiel 
 toegankelijk
Adres: Jachtlustplein 7
Zaal open: 9.30 uur
Aanvang: 10.30 uur
Einde voorstelling: circa 12.15 uur
Toegang:   gratis

Welkom met een kopje koffi  e of thee met 
lekkernij en in de pauze een drankje.

Reserveer
via 

achterzijde
Komt u ook naar de

achterzijdeachterzijde

De Pauwergirls
Een leuke voorstelling voor 
‘55+ jonger mag ook 
op zaterdag 3 september 2022 
tijdens het Klompenfeest.

KLOMPENFEEST

De PauwergirlsDe Pauwergirls
drie vrouwen en een radiodrie vrouwen en een radio

Hét allerleukste feest van Twello en omgeving!

Jachtlust is rolstoeltoegankelijk Jachtlust is rolstoeltoegankelijk 
en er is een invalidentoilet.en er is een invalidentoilet.

Heeft u ook zin om te komen? Heeft u ook zin om te komen? 
Schrijg je nu in!Schrijg je nu in!

Ja, ik kom naar de theatervoorstelling op 
zaterdag 3 september

Naam:..............................................................................

Adres:..............................................................................

Plaats:.............................................................................

Telefoonnummer: ...........................................................

Ik kom met ....... personen

Ik maak  wel gebruik van de haal- en brengservice.
Ik neem mee een inklapbare rolstoel  rollator 

Lever deze bon in vóór vrijdag 26 augustus uiterlijk 12.00 uur 
tenzij eerder vol. Bij de receptie van het Grotenhuis, 
het Trefpunt in de Martinushof, boekhandel Primera Oonk of 
Voorster Nieuws.

InschrijfformulierInschrijfformulier

Gezellig en 
gevarieerd programma
Sfeervol repertoire
Veel interactie

Zingend en swingend 
huiswaarts gaan

VOL = VOL

WILT U gehaald en gebracht worden?WILT U gehaald en gebracht worden? Indien voor u dit noodzakelijk 
is hieronder aangeven. 
Max 5km van locatie. 

1, 2, 3 & 4 september 2022

Hét allerleukste feest van Twello en omgeving!

KLOMPENFEEST
Hét allerleukste feest van Twello en omgeving!
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Zaterdag 13 & 27 augustus, Rondleiding Hop en Bier, Hop voor bier 
(Hommelstraat 2) te Empe, 15.00 - 16.30 uur

Dinsdag 16 augustus, Met glans van de schans!, Kerkstraat 29 te Voorst, 
19.00 - 22.00 uur

Zaterdag 20 augustus, Bierfestival Landgoed Beekzicht Voorst, 
Landgoed Beekzicht te Voorst, 14.00 - 21.00 uur

Zaterdag 27 augustus, 65+ BBQ, Kindcentrum Wilp-Achterhoek, 
15.30 - 19.00 uur

Zaterdag 27 augustus, Ga met Vier het Leven naar Aladdin de Musical!, 
AFAS Circustheater, 15.00 - 21.00 uur

Zaterdag 20 augustus, Dagworkshop mandala’s maken, 
Yogahuis te Twello, 10.30 - 15.30 uur

Zondag 21 augustus, Dagworkshop: De helende werking van 
frequenties, De Voorhof te Voorst, 09.30 - 16.30 uur

Dinsdag 30 augustus, Extra avondwandeling Klarenbeek, 
MFC te Klarenbeek, 18.30 - 20.00 uur

Woensdag 7 september, Lunch in Klarenbeek, MFC te Klarenbeek, 
11.30 - 13.30 uur

Zondag 18 september, Voorsterklei Fair, Kerkstraat te Voorst, 
10.00 - 22.00 uur

Woensdag 21 september, Bingo, Klein Twello te Twello, 13.30 - 16.00 uur

Woensdag 31 augustus, Repair Café, MFC te Klarenbeek, 10.00 - 12.00 uur

Iedere dinsdag, Media Inloop, Bibliotheek te Twello, 14.00 - 15.00 uur

Iedere dinsdag, Jeu de Boules, Trefpunt Duistervoorde te Twello, 
14.00 - 16.30 uur

Donderdag 1 september, Meditatie-uur, verkwikkend voor de ziel, 
Gebouw Irene te Twello, 19.00 - 20.00 uur

Zaterdag 3 september, Rommelmarkt, Deventerweg 4 te Voorst,
09.30 - 14.00 uur

Woensdag 14 september, Bingo, MFC te Klarenbeek, 10.00 - 12.00 uur

Dinsdag 20 september, BIT-lezing: “Opsoek naar Ubuntu”, 
Bibliotheek te Twello, 20.00 - 22.00 uur

Zaterdag 3 september, Klompenfeestwandeltocht, 
S.V. Voorwaarts te Twello, 08.00 - 17.30 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)

WARRIGE VLUCHT VANUIT BIERGES
ZEGE HENRY EN PATRICIA OOSTERBOER  
TWELLO.- Na alle drukte en hectiek van 
de afgelopen weken was er eindelijk 
weer eens een rustig weekend voor de 
duivensporters van Steeds Verder. Op 
vrijdagavond werden er 140 duiven in-
gekorfd door 9 liefhebbers. Een “makkie” 
dus voor alle werkers in de club.

Bierges
Met Bierges (198 km) werd alweer de 
vierde vlucht voor de junioren vervlogen. 
De jonge duiven krijgen steeds meer er-
varing en komen dus steeds makkelijker 
thuis. Echt heel soepel ging het in eerste 
instantie echter nog niet. Vanaf plaatsen 
als Bierges, met afstanden onder de 200 
km, moeten de aankomsten veel mas-
saler kunnen zijn en de duiven sneller 
achter elkaar kunnen arriveren. Vele the-
orieën doen natuurlijk de ronde omdat ie-
dereen voor alles een verklaring wil heb-
ben. Wat deze zaterdagmorgen opviel 
was dat de duiven veelal uit de verkeerde 
hoek huiswaarts keerden. Ook kwamen 
heel veel duiven terug uit het noorden. 
Uiteraard vervliegt een duif zich weleens 
maar als zoveel duiven met deze pro-
blemen kampen is er iets aan de hand.  
De meest waarschijnlijke verklaring zou 
kunnen zijn dat de duiven van vlieg-
gebied Noord-Oost, waar Twello onder 
valt, zijn aangesloten bij de duiven van 

Noord-West. Deze zijn een kwartier eer-
der gelost, ook vanuit Bierges. Het zou 
zomaar kunnen dat de kopgroep van 
NO is aangesloten bij de staart van NW 
en daarmee langs de verkeerde kant van 
het Veluwe-massief is gevlogen om van-
uit het noorden weer terug te moeten ke-
ren. Hoe het werkelijk is geweest zullen 
we nooit weten.

Winnaars
Elke vlucht heeft zijn verdiende winnaar 
en hoewel er sprake was van maar 1 
vlucht hebben we toch 2 winnaars. Hoe 
zit dat? De 
plaatsen 1 en 2 worden ingenomen door 
de Combinatie Oosterboer. Deze bestaat 
uit Henry en Patricia Oosterboer. Henry 
werkt in een 5-ploegendienst en als de 
verzorging niet past met zijn werk zorgt 
Patricia voor de duiven. Dit varieert van 
de verzorging op het hok tot het aanle-
veren van de duiven in het clubgebouw. 
Henry en Patricia leggen zich, net als Freek 
Wagenaar, helemaal toe op het spel met 
de junioren. Na het seizoen worden deze 
overgenomen door John Romein, Henry 
en Patricia spelen op de hokken van John, 
die er als oude duif mee vliegt. Dat dit 
een prima samenwerking is, bewees John 
het afgelopen jaar met de oude duiven 
waarin de jaarlingen, geboren in 2021 

en toen gespeeld door Henry en Patricia, 
vaak voor de mooiste uitslagen zorgden. 
Na het domineren van de eerste 3 vluch-
ten doet Freek Wagenaar deze week 
even een relatief klein stapje terug. Zijn 
eerste duif vinden we terug op plek 3 en 
met 4 duiven in de top 10 mag hij zeker 
niet klagen. De Comb. Oosterboer vindt 
hun 3e duifje terug op plek 4, een bijna 
perfecte uitslag dus. Rein Evers, Jan de 
Ruiter en Niki Romein, John vliegt met 
een aantal jonge duiven op naam van zijn 
vrouw, vullen de laatste 3 open plekken 
in de top tien op.

Volgende week weer “gewoon” 2 vluch-
ten. Donderdag gaan in principe de jon-
ge duiven op weg voor hun eerste vlucht 
met 2 nachten mand. Naast deze nieuwe 
ervaring gaat ook de hele afdeling, be-
staande uit 4 vlieggebieden, gelijktijdig 
los. Deze keer dus geen kans op het in-
halen van eerder geloste groepen. De 2e 
vlucht deze week is de natourvlucht van-
uit Heusden-Zolder, waaraan zowel oude 
als jonge duiven mogen deelnemen. Met 
de start van de 5 natourvluchten nadert 
het seizoen dan zichtbaar haar einde.
Top 10 Bierges: 1,2,4. Henry en Patricia 
Oosterboer, 3,6,7,8. Freek Wagenaar, 5. 
Rein Evers, 9. Jan de Ruiter, 10. Niki Ro-
mein.

DE LEUKSTE WEEK VAN HET JAAR, KLAAR VOOR DE START! 
KLARENBEEK.- Het is bijna zover! Van 14 
tot 17 augustus start de 9e editie van de 
Klarenbeekse Vakantie Speelweek (KVS)! 
Een week vol leuke, sportieve en crea-
tieve activiteiten voor jong en oud met 
dit jaar Hawaï als thema! Evenals voor-
gaande jaren vindt de KVS plaats, achter 
op het terrein van basisschool De Dalk.
Er is het afgelopen jaar door vele enthou-
siaste vrijwilligers weer ontzettend veel 
werk verricht om alles op touw te zetten 
en staat er weer een super leuk program-
ma in de planning. 

Programma
Voor het eerst vindt de start van de 
speelweek op zondag plaats en zal op de 
woensdag eindigen. Van zondag tot dins-
dag zal de speelweek starten om 09:30 
en eindigen om 16:00. De woensdag, de 
afsluitende dag, start om 13:30 en zal in 
de avond rond 20:00 worden afgesloten 
met een heus KVS-festival, waarbij ook 
ouders, andere familieleden en beken-

den van de kinderen van harte welkom 
zijn. 

Op de eerste drie dagen dienen de kinde-
ren zelf een lunchpakket mee te nemen. 
Op de woensdag wordt er voor een maal-
tijd gezorgd. Voor de kinderen uit groep 1 
is in de afgelopen jaren gebleken dat vier 
dagen speelweek toch wel heel vermoei-
end is. Daarom is voor de kinderen die 
afgelopen schooljaar in groep 1 zaten, de 
speelweek ingekort tot 2 dagen, namelijk 
de dinsdag en de woensdag.  

Aanmelden
Al vele kinderen hebben zich aangemeld 
voor ‘de leukste week van het jaar!’. 
Mocht je je kind(eren) nog niet aange-
meld hebben, ga dan naar onze Face-
book pagina. De kosten voor deelname 
bedragen €5,00 per kind per dag en 
€17,50 voor deelname op vier dagen. De 
kosten voor deelname dienen vooraf via 
een overschrijving te worden voldaan. De 

eerste dag krijgen de kinderen een pols-
bandje dat de hele speelweek gedragen 
dient te worden. 

Hulp
Voor de opbouw op zaterdag 13 augus-
tus, maar vooral voor het opruimen op 
donderdag 18 augustus is de organisatie 
nog op zoek naar handjes. Een hele dag, 
maar ook een halve dag of een paar uur-
tjes, alle hulp is welkom! Spontane hulp 
is natuurlijk ook altijd prima, maar voor 
de organisatie is het handig om te weten 
op wie ze kunnen rekenen. Als je wil en 
kan helpen, laat het dan even weten via 
kvsklarenbeek@gmail.com. Ook enthou-
siaste opa’s, oma’s en andere vrijwilligers 
zijn hierbij van harte welkom.

Tot slot
Er is elke dag voor iedereen – jongen of 
meisje, jong of oud -, heel veel leuks te 
doen en te beleven. Een vakantie in je ei-
gen dorp die je niet gauw vergeet!

OPEN ATELIERROUTE VOORST 2022

VOORST.- Kunstenaars stellen weer het 
atelier open en tonen hun kunstwerken 
op 27 en 28 augustus 2022. Iedereen kan 
een zelfgekozen route uitstippelen om 
de kunstwerken te bekijken. 

Tijdens dit weekend geven de deel-
nemende kunstenaars  u een blik in 
een  ruimte die meestal gesloten blijft: 
hun atelier. Het atelier is voor  kunste-
naars niet alleen een werkplek. Het is 
vooral een plek voor reflectie, het zoe-
ken naar inspiratie, zoeken ook naar ma-
nieren om vorm te geven aan dingen die 
ons raken.
 
Het maakt deze route onderscheidend in 
Voorst:  geen expositie op een willekeu-
rige locatie, maar bij de bron, waar kunst 

van hoog niveau ontstaat. U kunt ken-
nismaken met kunstenaars en luisteren 
naar hun inspiratiebronnen en beweeg-
redenen, kijken hoe dat kunstwerk daad-
werkelijk  tot stand komt en u kunt het 
-als u er door geraakt wordt- ook kopen. 

Het doel van de Open Atelierroute 
Voorst is om een breed publiek kennis 
te laten maken met kunst en vormge-
ving. Getuige het hoge aantal enthousi-
aste bezoekers tijdens voorgaande jaren 
wordt met deze Open AtelierRoute in 
een behoefte voorzien. Openingstijden 
10.30-17.00 uur.

In een volgend bericht wordt de lijst met 
deelnemers vermeld. Kijk ook op Face-
Book/ OpenAtelierrouteVoorst

WEKELIJKS HUIS AAN HUIS DAGELIJKS ONLINE

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

OPEN DAG BUNKERS IJSSELLINIE 
REGIO.- De IJssellinie houdt op zaterdag 13 augustus weer een open dag met rondleidingen waarbij de Commandobun-
ker, de Hospitaalbunker en het Inlaatwerk bij Olst worden bekeken. Ook staat  er een Bofors-luchtdoelkanon uit die tijd. 
De gidsen zullen vertellen over de bijzondere geschiedenis van deze waterlinie uit de Koude Oorlog, die tussen 1951 en 
1964 in werking was. De bedoeling was om in geval van oorlog een brede strook land onder water te zetten om het Rus-
sische leger tegen te houden. De open dag kan zonder afspraak worden bezocht. Een rondleiding duurt ongeveer een 
uur. Bezoekers zijn vanaf 12 uur welkom, de laatste rondleiding begint om 15.30 uur. De entree bedraagt voor volwas-
senen 5 euro per persoon en voor kinderen in de basisschoolleeftijd 2,50 euro. Pinnen is mogelijk. De ervaring leert dat 
het rond 12 uur vaak druk is, wat later in de middag is er meer kans op een kortere wachttijd. De rondleidingen starten 
bij de Hospitaalbunker, Haereweg 4b, 8121 PJ Olst. Parkeren is mogelijk op de parkeerplaats van De Haere. Zie voor meer 
informatie www.ijssellinie.nl.

mailto:kvsklarenbeek@gmail.com
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• Schminken • Clown komt Ballonvouwen

Sinds 1978
Welkom op de markt Twello

van Weenen Groenten en FruitGroenten en Fruit

Klasse 1 5.004.50 3 Dozen2 Kilo

Volop Hollandse
Pruimen

AardbeienNieuwe Oogst Delbare 
Appels

TEAMWEDSTRIJD 
OVER LOSSE ONDERDELEN

Inschrijfgeld €5,00 per persoon
Inschrijven kan individueel of als team 4 personen 

info@fitfabriekdebaard.nl | 06-15 93 36 94 

13.00 -15.00 uur op buiten terrein Zwembad de Schaeck

Hét allerleukste feest van Twello en omgeving!

Klompenfeest BattleKlompenfeest Battle
Zaterdag 3 september Zaterdag 3 september 

1 FARMERS WALK
2  PUSH UP-CHALLENGE 
 2 MINUTEN
3 BURPEE CHALLENGE 
 2 MINUTEN
4 MEDICINE BALL THROW/ 
 3 POGINGEN
5 HANDSTAND CHALLENGE, 
 ZO LANG MOGELIJK
6 TOUW KLIMMEN
7 LIFT / DEADLIFT
8 HANGFIETSEN 
 ZO LANG MOGELIJK

Marktplein 5, Twello | www.printandmore.nu | (0571) 27 61 91

Voorsternieuws
Print&more

Dé huis-aan-huis- krant van de gemeente 
Voorst e.o. en de praktische drukwerkwinkel 

dichtbij huis onder één dak in Twello

UIT DE FRACTIE VAN 
CDA-VOORST: DE 
JAARSTUKKEN VAN DE 
VOORSTER BEGROTING
TWELLO.- Vlak voor het zomerreces van de gemeenteraad zijn de jaarstukken 
2021 en 2022 van de gemeente Voorst besproken en vastgesteld in de gemeente-
raad. Tijd om u via deze weg daar in grote lijnen over te informeren.

2021
Gemeente Voorst sluit het jaar 2021 positief af (€ 1.7 mln.) door met name in-
cidentele meevallers (grondexploitatie). Van dit resultaat wordt € 0,75 mln. aan 
de algemene reserves toegevoegd, de rest naar diverse specifieke bestemmin-
gen (bijvoorbeeld het nog uit te voeren project Erfgoeddeal in Terwolde-Nijbroek, 
waarvoor geld van rijksoverheid is ontvangen en daaraan dus moet worden be-
steed). 
De gemeente heeft in 2021 voor €7 mln. aan leningen afgesloten (voor revitalise-
ring van het  gemeentehuis en aankoop gronden voor woningbouw).  De schul-
denlast is daarmee gegroeid, Gezien de onzekere financiële tijden is daling van de 
schuldenlast een aandachtspunt voor de CDA-fractie in de komende jaren 
De accountant heeft de jaarstukken gecontroleerd en goedgekeurd.

2022
De begroting van 2022 is vorig jaar vastgesteld, met een verwachting dat er een 
positief saldo zou zijn van €2,4 mln. Het Voortgangsbericht 2022 meldt nu een 
negatief saldo van € 0,3 mln., waardoor het verwachtte saldo op de gemeentebe-
groting in 2022 daalt van € 2,4 mln. naar € 2,1 mln. positief. Het negatieve saldo 
wordt veroorzaakt door de stijgende kosten binnen het sociaal domein voor de 
jeugdzorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de voorziening ge-
handicapten. Voor welk deel de gemeente hiervoor nog wordt gecompenseerd is 
nog niet helemaal duidelijk.

Het college geeft aan: “De economische vooruitzichten zijn ongewis. We worden 
geconfronteerd met maatschappelijke, economische en financiële gevolgen door 
vooral de inval van Rusland in Oekraïne. Krapte en schaarste op de arbeidsmarkt, 
de gestegen energiekosten en de schaarste op de grondstoffenmarkt hebben ge-
volgen voor de reeds lopende als de aankomende projecten en werkzaamheden 
die binnen de gemeente worden uitgevoerd”.

Dit heeft ook consequenties voor de burgers. Daarom is het beleid van de ge-
meente er op gericht de kwetsbare groep mensen met lage inkomens mensen 
waar mogelijk te compenseren.

Samenvattend
De reserves van de gemeente zijn licht toegenomen. Hoewel dit door incidentele 
meevallers wordt veroorzaakt, is  het zeer welkom gezien de financieel onzekere 
tijden die op ons afkomen. Zo heeft de gemeente ruimte om tegenvallers op te 
vangen, krijgt een meer solide begroting. De schuldenlast is daarentegen toege-
nomen in 2021. Reductie schuldenlast is een aandachtspunt voor de CDA-fractie. 
De verwachting is dat 2022 met een positief saldo wordt afgesloten, maar gezien 
de onzekere tijden is dit een voorzichtige voorspelling.
Onze fractie heeft instemmend gereageerd op de jaarstukken en houdt de vinger 
aan de pols.

Voor vragen kunt u de CDA-fractie benaderen.

Theo Timmermans (CDA-Voorst)  

INGEZONDEN
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KERKDIENSTEN

SPREEKUUR WIJKAGENTEN 
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’
De studieruimte van de Historische Vereniging Voorst is 
-bij voorkeur op afspraak- geopend op dinsdag, woensdag en 
donderdag vanaf 9.00 uur tot 16.00 uur. Altijd bereikbaar om 
afspraak te maken via info@historischeverenigingvoorst.nl en 
soms telefonisch: 0571-277090. Veel informatie vindt u ook op 
de website: www.historischeverenigingvoorst.nl met beeldbank.

De studieruimte is wegens vakantie gesloten van 18 juli tot 15 augustus. 
We zijn weer beschikbaar vanaf dinsdag 16 augustus.

In de vakantieperiode plaatsen we een aantal vrolijke ‘vrijetijdsfoto’s’. U kunt altijd reageren via 
info@historischeverenigingvoorst.nl. De studieruimte is gesloten vandaar dat u niet elke week eventuele 
reacties kunt lezen.

De Vecht als vakantiebestemming.

Voor reacties: 
Tijdelijk telefonisch alleen bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag 0571-277090. Graag inspreken. 
Of mailen: info@historischeverenigingvoorst.nl

Zondag 14 augustus
Ger.Gem. De Vecht-Terwolde, 
09.30 uur en 14.30 uur stud. Michielse. 
Prot.gem. Klarenbeek, Voorst, Wilp, 
10.00 uur, dienst in Voorst, pastor Aan-
tjes.
Herst.Herv.gem. Emst/Epe, 
15.00 uur ds. Zoet.
Prot.gem. Nijbroek, 
09.30 uur, ds. T. van Staalduine.
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 
10.00 uur, ds. Schotanus.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 
10.00 uur, ds. L. van Prooyen Schuurman.  
Prot.gem. Welsum, 
10.00 uur, ds. D. van Meulen.
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 
09.00 uur, pastoor Hermens. 
Hervormde Gemeente “Irene” Zut-
phen (Hoven), 10.00 uur, ds. Mijnheer, 
16.30 uur ds. Vermeer.

Dinsdag 16 augustus
Ger.Gem. De Vecht-Terwolde, 
19.30 uur stud. Brijder.
 
Oecumenische Omroep 
Voorst
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 kerk-
diensten die de OOV verzorgt zijn ter 
aanvulling van het bericht in V.N. onder 
de kerkberichten.

NaastenhulpVoorst
Bereikbaar via 
naastenhulpvoorst@gmail.com  

DIERENASIEL DE KUIPERSHOEK, KUIPERSDIJK 11, KLARENBEEK, 055-5068600 
 WWW.OVERGELDER.DIERENBESCHERMING.NL

ZOEK DE BAAS!
ZOEK DE BAAS!

OP ZOEK NAAR EEN VRIENDELIJKE TIJGER?

Tijgertje is een lief katertje van bij-
na drie jaar oud maar vindt de we-
reld en mensen in het begin een 
beetje spannend. Hier laat hij zien 
dat hij, als hij eenmaal gewend 
is, een hele gezellige kat is die al 
kletsend en om u heen drentelend 
uw aandacht probeert te trekken.  
Het beste zou hij aarden in een 

rustig huisje.  Oudere kinderen boven 
de zes die begrijpen dat onze Tijger, in 
zijn tempo eerst de kat uit de boom wil 
kijken, zou hij wel accepteren. Vanwege 
zijn vriendelijke, wat verlegen karakter, is 
het voor hem beter om de enige kat des 
huizes te zijn. Stress kan dit mannetje 
namelijk niet gebruiken. De kans bestaat 
dan dat hij (opnieuw) blaasgruis ontwik-

kelt. Met levenslang dieetvoer is dit 
onder controle te houden.  Op enig 
moment zal Tijger ook de buiten-
wereld wel weer willen verkennen 
maar hij keert vast snel weer huis-
waarts als daar dat lieve baasje op 
hem wacht. U kunt ons Tijgertje be-
zoeken op de website van Asiel de 
Kuipershoek.

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


Geldig t/m dinsdag 4 oktober 2022

KIES & MIX BARBECUE
4 bakjes vlees, vis, vega of groente 
met de sticker ‘kies & mix barbecue’

3+1
GRATIS*

*3+1 gratis: 25% korting op de totaalprijs van 4 producten,
alle combinaties mogelijk

 

BINNENDIJK , Twello, Michiel de Ruyterstraat 101
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