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COLLECTEWEEK 
KWF 2020
VOORST.- In verband met de corona zal de 
KWF-collecteweek, die zal plaatsvinden in de 
week van 30 augustus tot  en met 5 septem-
ber a.s., er dit jaar anders gaan uitzien. Wij 
hebben als bestuur van de Gemeente Voorst 
de collectanten vrij gelaten hoe ze hun bijdra-
ge kunnen inbrengen. Degenen die niet met 
de collectebus gaan/of liever niet collecteren 
hebben het verzoek gekregen om gebruik te 
maken van de door de KWF beschikbaar ge-
stelde donatiekaart. Deze donatiekaart  vindt 
u hopelijk zo veel mogelijk in uw brievenbus.

Op die donatiekaart staat stapvoets vermeld 
hoe u contactloos, veilig en eenmalig kunt 
doneren. Maakt u liever geld rechtstreeks 
over dan kan dat door middel van een over-
schrijving naar de KWF in Amsterdam bank-
nummer: NL23RABO 03337779 99 onder 
vermelding van “collecte”.
De KWF stelt de veiligheid van onze vrijwilli-
gers boven alles, maar jouw donatie is hard 
nodig. Steun levensreddend onderzoek en de 
zorg voor de kankerpatiënt, omdat mensen 
met kanker jouw steun nu harder nodig heb-
ben dan ooit.

Het KWF collecteteam Voorst hoopt dat er 
volgend jaar via de normale weg weer gecol-
lecteerd kan worden.

Op 19 augustus is de 10e editie van  Ne-
derland staat op tegen kanker. Een indruk-
wekkende tv-avond door Frits Sissing, vol 
persoonlijke verhalen van bekende en on-
bekende Nederlanders, en optredens van 
o.a. Miss Montreal en Kensington. Het pro-
gramma wordt om 20.35 uur vooraf gegaan 
door  André staat op. André van Duin deelt 
de mooiste momenten uit 10 jaar Nederland 
staat op tegen kanker. Kijk je ook? Meer info: 
https://www.kwf.nl/nederland-staat-op-te-
gen-kanker
De tv-show is een mooie aftrap voor de col-
lecte. Door kijkers te laten zien wat kanker 
doet met je leven, inspireren we ze om te 
geven voor KWF. 

Geef nu! Namens de KWF willen wij u hartelijk 
danken voor uw medewerking.

Lia Klooster
Voorzitter collecteteam KWF Voorst
(klooster.lia@gmail.com)

TROPISCHE TEMPERATUUR LOKT 
VELEN NAAR HET ZWEMBAD

TWELLO.- De huidige tropische tem-
peratuur is voor menigeen het sein 
om een bezoek aan een zwembad te 
brengen. Voor deze regio is zwem-
bad de Schaeck de aangewezen plek 
om veilig een heerlijke duik te nemen. 
Maar helaas is er vanwege de corona 
maatregelen een limiet gesteld aan 
het aantal bezoekers. Konden vorige 
week nog maar 800 personen de kassa 
passeren is dit inmiddels opgehoogd 
naar 1000. Dit is met name te danken 
aan de houding van het publiek dat 
volgens het managementteam van 

de Schaeck zich voorbeeldig gedraagt 
aangaande de ingestelde maatregel-
en. Een financiële tegenvaller dus voor 
het zwembad, juist in de zomerperiode 
kan de Schaeck bij mooi (vakantieweer) 
rekenen op extra inkomsten. In nor-
male omstandigheden mag de Schae-
ck rekenen op zo’n 2500 bezoekers 
per dag. Dat valt nu helaas allemaal 
weg en moet de teller op een magere 
1000 blijven steken. Voor bepaalde 
onderdelen zoals de horeca afdeling 
kan de Schaeck aanspraak maken op 
tegemoetkoming van de overheid. 

Ook een positief punt is dat de (uit-
gestelde) zwemlessen weer doorgang 
kunnen vinden. Iedere middag wordt er 
weer volop les gegeven.

Vitens
De oproep van waterleiding maatschap-
pij Vitens om zuinig om te gaan met het 
watergebruik is mede een gevolg van 
het feit dat het zwembad zich te houd-
en heeft aan beperkte bezoekers aan-
tallen. Het gebruik van zwembad(jes) 
thuis is enorm toegenomen en daar 
mee samenhangend het waterverbruik. 

Zwemplezier
Van de hoge duikplank springen of 
van de glijbaan het water in, het kan 
allemaal in zwembad de Schaeck, dat 
bekend staat als het ‘warmste bad’ 
van de regio. Juist nu met deze warme 
dagen kan men naast de diepe en 
ondiepe baden heerlijk vertoeven op 
b.v. het springkussen, een balspellet-
je doen of plaats nemen op de royale 
ligweide.

Voor al deze (zwem) genoegens is  
reserveren verplicht.

Winkel, horeca en blote voetenpad
Elke dag geopend vanaf 10.00 uur.

 info@hofvantwello • www.hofvantwello

ELKE DAG GEOPEND!
VOLOP WATER, MODDER 

EN SCHADUW OP HET 
BLOTE VOETENPAD.

NU OOK DAGMENU’S

BRANDWEERKORPS ‘REDT DORP’ NA HEVIGE EXPLOSIE

TERWOLDE.- Het brandweerkorps uit 
Terwolde heeft de gevolgen van een 

hevige explosie, vorige week in Terwol-
de, in de kiem gesmoord. In deze tijd 

vol explosieven all over the world is dat 
geen loze kreet, maar gelukkig betrof 
het in Terwolde enkel een praktijkoe-
fening van de mannen van het korps 
vrijwillige brandweer. De casus was: 
enkele monteurs waren met verschil-
lende constructieve werkzaamheden 
bezig, toen een gasfles ontplofte en 
een kettingreactie veroorzaakte. De 
ravage was groot, de (poppen) lijken 
lagen her en der en in het perceel hing 
een dikke giftige rook. De spuitgasten 

lieten in woord en daad zien dat ze 
over de gehele linie van de hulpverle-
ning uitstekend met de verschillende 
geconstrueerde problemen overweg 
kunnen. De voorhanden zijnde ap-
paratuur bleek zeer breed te moeten 
worden ingezet, waardoor escalatie 
van het gefingeerde ongeval kon wor-
den voorkomen, het pand volledig be-
houden bleef en enkel een opgeblazen 
automobiel als verloren kon worden 
beschouwd (die was dan ook niet voor 
niets afkomstig van de sloop en kreeg 
meteen een retourtje). Bij de kritische 
evaluatie achteraf konden gelukki9g 
slechts enkele kleine details voor ver-
betering worden aangemerkt. 



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

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

Zorg en aandacht 
in kwetsbare tijden…

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

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

www.hemmesuitvaartzorg.nl

Afscheidscentrum Hemmes 
Piet Heinstraat 33, Twello

Het Afscheidshuis 
Binnenweg 13, Twello

Hemmes Uitvaartzorg
Piet Heinstraat 33, 7391 WK Twello

   Zorg en aandacht voor een
persoonlijk en passend
afscheid

  Respectvolle, persoonlijke 
en betrokken begeleiding

  Werkzaam in de Gemeente 
Voorst

  Familiekamers 24 uur per 
dag toegankelijk

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

 WWW.BMNATUURSTEEN.NL

Uw gedenkteken, onze zorg en kennis

Nijverheidsstraat 27  
tel   :   0571 - 290972
open  :   ma t/m vr  7.30 - 16.00 u 
    za  8.00 - 12.00 u

gedenktekens
urnmonumenten
renovatie en onderhoud

Een bijzonder mens is er niet meer.
Wij zullen hem en zijn humor missen.

Herman Bussink

De vrienden
Harrie en Hermien Wolters
Bennie Hermsen
Frans en Reinie Rutgers
Wim en Jos Oolman

Tot ons verdriet hebben wij afscheid 
moeten nemen van mijn lieve vrouw, 

zus, onze schoonzus en tante

Tonia Gerdina 
Denekamp - Reinders

Toos

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

* Wilp - Achterhoek,  † Twello, 
9 juli 1940  3 augustus 2020

Deventer:
    Henk Denekamp
Gorssel:
    Hennie en Han Hekkert - Reinders
        Christel en Wim
            Anouk, Jurgen
        Niek en Krista
        Benno
Twello:
    Henny en Bertus in liefdevolle herinnering 
    Wijngaards - Denekamp

Correspondentieadres:
Familie Hekkert - Reinders
Veldhofstraat 34E
7213 AM  Gorssel

De uitvaart heeft inmiddels 
plaatsgevonden.

Onze dank gaat uit naar de medewerkers 
en vrijwilligers van de Martinushof, 

Hartelaar 1, voor de liefdevolle verzorging.

Lieve mensen, 

Heel veel dank voor de overweldigende 
hoeveelheid belangstelling, lieve berichten, 
prachtige bloemen en fijne kaarten, die wij 

mochten ontvangen tijdens de ziekteperiode 
en na het overlijden van onze lieve moeder, 

schoonmoeder en betrokken oma 

Willy Roeterdink-van Werven 

Het gemis zal blijven maar zoveel 
betrokkenheid verzacht het verdriet en 

steunt ons enorm. 

 Marian en Wim 
 Joke en Jan-Willem 
 Gerard en Miranda 
 Gijs 
 Anouk 
 Jelle 

Twello, augustus 2020

Uw bezoek, gebaar of kaart doen ons goed
Zeker wanneer je iemand die je lief hebt, 
missen moet

We willen u graag bedanken voor uw 
medeleven, tijdens de ziekte en na het 
overlijden van mijn lieve man, 
onze trotse pa en grappige opa

Theo Bonekamp

Vanwege de overweldigende belangstelling 
is het voor ons niet mogelijk om iedereen 
persoonlijk te bedanken. Daarom willen we 
op deze manier laten weten dat uw medeleven 
ons erg goed heeft gedaan. 

Annie Bonekamp
Kinderen en kleinkinderen 

Vaassen, augustus 2020

De stenen zijn op, de specie-kuip leeg, 
de troffel rust voor altijd.

Met al zijn levenslust en wilskracht heeft 
hij de strijd niet kunnen winnen.

Na alle fijne jaren die wij met hem mochten 
beleven moeten wij met intens verdriet 

afscheid nemen van mijn lieve man, 
onze vader, schoonvader en opa

Jan Mulder
Johannes Gerhardus

“ De metselaar “

* Twello,  † Twello,
9 januari 1940 9 augustus 2020

Tinie Mulder - Linthorst

Robert en Jacqueline
   Laura, Mike
   Tippy h
Margarita en Camiel
   Lucas, Thijs
   Bobbie h
Oscar
   Ty, Dylan
   Kay h

Correspondentieadres:
Hemmes Uitvaartzorg 
T.a.v. Familie Mulder 
Piet Heinstraat 33, 7391 WK  Twello 

Jan is in Afscheidscentrum Hemmes, Piet 
Heinstraat 33 te Twello.

De uitvaart zal vanwege het coronavirus in 
besloten kring plaatsvinden.

U wordt van harte uitgenodigd om  
herin neringen aan Jan te delen in het online 
condo leance register via onderstaande link  
www.hemmesuitvaartzorg.nl/condoleance register
Daar vindt u het register van Jan.

Onze bijzondere dank gaat uit naar de 
medewerkers van Buurtzorg Twello voor 

de liefdevolle verzorging van Jan.

Dorpsstraat 17  |  7391 DC Twello  |  0571 746020
info@bw-s.org  |  www.bw-s.org

WEKELIJKS HUIS AAN HUIS 
DAGELIJKS ONLINE

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL
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Engelenburgstraat 55, Twello   

Tel: 0571  78 50 28   
Engelenburgstraat 55, Twello

Tel: 0571  78 50 28

auto
schade?

Een hypotheek 
afgestemd op uw 
woonwensen en 
mogelijkheden!

0571 27 62 02
hypotheken@bieze-makelaars.nl

HYPOTHEEK?

Hypotheken

VERJAARDAGSCONCERT 

HANS MOL GECANSELED

TERWOLDE.- Omdat de toestemming 
voor de organisatie van het verjaardags-
concert van Hans Mol op 30 augustus 
a.s. te elfder ure is ingetrokken, kan dat 
concert niet doorgaan. Dat is natuurlijk 
jammer voor de vele vrienden en beken-
den van Mol en ook heel jammer voor de 
liefhebbers van zijn piano recitals, maar 
in deze onbestemde tijd is het niet an-
ders zegt ook zijn partner, Yvonne He-
mel. In het kader van de vele leuke din-
gen die tegenwoordig niet plaats kunnen 
vinjden is het natuurlijk allemaal klein 
leed. Wel hoopt het muzikale stel dat 
zowel hun kennissen als de liehebbers 
van muziek op 30 augustus zo mogelijk 
in persoonlijke sfeer het glas zullen hef-
fen en vooral voor de leden van de door 
Hans geleide zangkoren, een lied zullen 
zingen om toch, zowel de keel te smeren 
als de stembanden te oefenen.

WERKZAAMHEDEN 
SPOORWEGOVERGANG AFGEROND

TWELLO.- De werkzaamheden aan de 
spoorwegovergang Holthuizerstraat in 
Twello die afgelopen weekend plaats von-

den zijn afgerond. Maandagmorgen 07.00 
uur reden de treinen weer en kon men 
weer gebruik maken van de overgang. 

BLOG BURGEMEESTER JOS PENNINX 

Jos Penninx

VAKANTIE EN ZOMERRECES IN 
TROPISCHE TEMPERATUREN!?

Heerlijk om weer terug te zijn in de ge-
meente Voorst en het fraaie groen van 
Twello na een paar weken vakantie in 
het buitenland. Graag deel ik enkele er-
varingen in deze coronatijd.
Gebruikelijk trek ik in de zomervakantie 
rond met mijn caravan zonder vooraf 
campings te reserveren; heerlijk zonder 
agenda kijken waar we terechtkomen. 
Dit jaar heb ik vanwege corona en de 
verwachte drukte steeds een paar da-
gen van tevoren gebeld of er plek was 
op de camping. Zo kampeerden wij in 
Duitsland allereerst in Hanzesteden Lu-
beck, Rostock, Stralsund, op het eiland 
Rügen en in de Stadt Berlijn; in Tsjechië 
op campings in Pilsen en Frymburk bij 
het Lipno-meer. 
Opvallend was dat we in Duitsland bin-
nen overal een mondkapje moesten 
dragen. En bij aankomst op de cam-
ping moesten we schriftelijk verklaren 
dat we niet ziek waren, onlangs geen 
contact met besmette personen had-
den gehad en moesten we ons email-
adres en telefoonnummer achterlaten. 

Mondkapjes waren verplicht in de re-
ceptie, toiletgebouwen, winkels en tank-
stations. Personeel droeg mondkapjes 
op terrassen. In Tsjechië zagen we wel 
bordjes met waarschuwingen maar geen 
mondkapjes.
Wat voor conclusie trek ik achteraf over 
onze heerlijke buitenlandse vakantie? Al-
geheel beeld was dat mensen zich goed 
hielden aan afstand houden in winkels 
en op campings. Ook dit jaar moest ik 
soms constateren dat (familie)groepjes 
gezellig te dicht bij elkaar gaan zitten op 
campings, zeker later op de avond onder 
het genot van een drankje. Mijn ervaring 
in Duitsland met mondkapjes was posi-
tief, want door het zien van de mondkap-
jes is er meer continue bewustzijn dat 
we van doen hebben met een serieuze 
crisis. Je bent je er meer bewust van en 
houdt er rekening mee in je gedrag. Ook 
het achterlaten van gegevens was posi-
tief: dat maakt brononderzoek mogelijk.
Ik heb trouwens op afstand ook met res-
pect en trots gekeken naar de actiebe-
reidheid (met tractoren) van dorp Voorst 
rondom het behouden van de zorg voor 
dementerende ouderen in woonzorg-
centrum De Benring Voorst.

Corona in Nederland
Afgelopen periode is er ook alweer over-
leg geweest met burgemeesters uit deze 
regio. Gelukkig is het algehele beeld nog 
steeds dat veel mensen zich bewust zijn 
van gevaren en zich aan de coronaregels 
proberen te houden. Maar er waren wel 
degelijk ook zorgen over drukke winkel-
straten, drukke stranden en vooral ook 
(familie)barbecues of -feestjes in privé-
sfeer. Dit gold zowel voor de grote ste-
den als het platteland. Goed dat er een 
wake-up call zou komen richting jong en 
oud vanuit het kabinet. Met veel aan-
dacht gekeken naar de persconferentie 
van premier Rutte en minister De Jonge 

en vooral of er vergelijkbare maatrege-
len zouden komen als elders in Europa. 
Vanzelfsprekend blijven richtlijnen gel-
den over thuisblijven, afstand houden 
en handen wassen.
En ja hoor, ook in Nederland nu het ver-
zoek in horeca om gezondheidsvragen 
te beantwoorden en naam met tele-
foonnummer op te geven zodat de GGD 
mensen kan traceren. Ook scherpere 
afspraken op vliegvelden uit oranje lan-
den. Interessant dat er geen landelijke 
regels komen, maar wel ruimte voor re-
gio’s om extra maatregelen (met mond-
kapjes) te treffen op drukke punten, 
voetbalwedstrijden of sluitingstijden 
horeca. Wij zullen ons hierop met mijn 
collegae nadrukkelijk op beraden.
Deze dagen met tropische temperatu-
ren trekken veel mensen er op uit met 
de fiets. Ook de waterkant zoals bij re-
creatiegebied Bussloo is een ware mag-
neet. Gelukkig verspreiden de mensen 
zich goed over het gebied en zie ik ge-
mêleerde groepjes van jong en oud. De 
samenwerking met Leisurelands rond 
de beheersing van het aantal bezoekers 
gaat goed. De campings in Voorst zit-
ten deze dagen helemaal vol. Ik sprak 
de eigenaar van camping ‘t Oegenbos 
uit Teuge, die vertelde dat mensen van-
wege corona op de camping vooral bij 
hun eigen staplek eten en drinken en zo 
afstand houden tot elkaar. 

Tot slot roep ik graag iedereen op zich-
zelf aan de richtlijnen te houden en ook 
anderen aan te durven spreken op min-
der gedrag. Eigen verantwoordelijkheid 
is een heel goed uitgangspunt, maar we 
moeten wel samen blijven werken aan 
het klein houden van de coronageva-
ren, iedere dag en op elk moment. Ook 
bij deze tropische temperaturen! 

Jos Penninx UNIEK ORGELCONCERT 
IN DE GROTE KERK
APELDOORN.- Op donderdagavond 
20 augustus a.s. vindt in de Grote Kerk 
een uniek orgelconcert plaats. Waarom 
uniek? Omdat in coronatijd er bijna 
geen concerten als deze kunnen plaats 
vinden. 

Everhard Zwart geeft op die avond een 
orgelconcert op het prachtige Batz Wit-
te orgel van de Grote kerk in Apeldoorn. 
Deze organist heeft eigenlijk geen ande-
re introductie nodig. Hij is een zeer er-
varen organist, die vorig jaar nog zijn 40 
jarig jubileum als organist heeft gevierd. 
Het programma is heel divers en elke 
orgelliefhebber zal stukken horen waar 
hij of zij dol op is. Of het nou Handel is 
of Bach, of bewerkingen van Jan Zwart 
of Willem Hendrik Zwart, er is voor elk 

wat wils. Het orgel van de Grote Kerk 
leent zich heel goed voor deze diverse 
werken. En in de Grote kerk in Apel-
doorn is zo veel ruimte, dat we zeker 
wel de 100 mensen die we verwachten, 
ook een plaats kunnen geven. Aanmel-
den vooraf is niet nodig. Het zal duidelijk 
zijn dat de corona voorschriften van het 
kabinet in acht worden genomen. Het 
belangrijkste hierbij is 1.5 meter afstand 
houden en niet komen als u klachten 
heeft. Als dat in orde is, is iedereen wel-
kom. De toegangsprijs is €10,=. Aanvang 
20.00 uur. Kerk open 19.30 uur. Er is 
geen pauze. 

Inlichtingen bij Wout Kruidenier
Tel 06 51130265 
wout.kruidenier@upcmail.nl

DE ZENDER VAN ZOLDER WWW.RADIOMAYWOOD.NL

INGEZONDEN
TWELLO.- Op 13 augustus is dan na 13 
jaar eindelijk weer zover, Radio May-
wood gaat de radio uitzendingen her-
vatten. Vanaf 13 augustus is  Radio 
Maywood weer te beluisteren met een 
vierdaagse marathonuitzending. Radio-
zender Maywood is één van de oudere 
radiozenders in het piratencircuit. De 
zender is ontstaan aan het eind van 
1978 vanuit de slaapkamer van één van 
de DJ’s. In 1979 is het officieel Radio May-
wood gaan heten naar het gelijknamige 
zangduo Maywood. Met het uitbreiden 
van de zendercapaciteit groeide ook het 
aantal luisteraars en de aanvragen van 
de verzoekplaten op de zondag. Zeker 
in de zomerperiode werd er massaal 
geluisterd, de radio in de vleesfabriek 
Coveco, waar destijds meer dan 500 
mensen werkten  stond standaard afge-
stemd op de piratenzender. 

De 1e nachtuitzendingen kwamen vanuit 
het weiland van de fam Jansen waar een 
bungalowtent als studio was ingericht 
en waar de zendmast hoog in de wilg 
bevestigd was. In latere jaren werden de 
zomermarathons wat groter en werd er 
zelfs een klein festivalterrein ingericht 

om de bezoekers te kunnen ontvangen. 
Nog steeds wordt er door de Maywood 
DJ’s met veel plezier teruggedacht aan 
deze bijzondere beginperiode waarin 
met minimale voorzieningen , een meng-
paneel een platenspeler en een casset-
tedeck de uitzendingen werden gedaan. 
Ook de support van de buurtgenoten 
maakte dat er ook in de buurt nog vaak 
met een smile teruggedacht wordt aan 
die tijd. Hoewel er sprake was van een 
piratenzender werd er lang niet alleen 
Nederlandstalige piratenmuziek ge-
draaid. Ook de hits van de top 40 en de 
golden oldies werden gedraaid. Hoewel 
er in de jaren meerdere Dj’s bijgekomen 
zijn, doen alle 6 DJ’s van de eerste ma-
rathonuitzending na “41 jaar” nog steeds 
mee om er ook nu weer een mooie en 
gedenkwaardige uitzendperiode van te 
maken.  

Na de opstartperiode hebben vele weke-
lijkse verzoekplatenuitzendingen plaats-
gevonden vanuit een vaste uitzendloca-
tie van de familie Veldhuis. Ook zij en de 
Dj’s uit die periode zullen meedoen aan 
deze marathonuitzending. Sinds de uit-
zendingen van het 25 jarig jubileum zijn 

er nog een aantal Dj’s bijgekomen die 
ook nu muziek gaan aanklikken maar 
ook zeker nog ouderwets platen met de 
pickup gaan draaien.

“Andere tijden”
Er zijn nog steeds piratenzender die uit-
zenden via de ether, toch is ervoor geko-
zen om mee te gaan met de tijd en via 
het internet te gaan uitzenden. Dus is de 
domeinnaam vastgelegd, hosting gere-
geld uitzendfaciliteiten geregeld en een 
website gebouwd. Hierbij geholpen door 
de ICT kennis van één van de DJ’s en web-
site handigheden van de volgende gene-
ratie Maywood DJ’s, enkele van de zonen 
van de huidige Maywood DJ’s gaan ook 
enkele uren muziek verzorgen en pre-
senteren. Hoewel er nog geen concrete 
plannen zijn  om de uitzendingen meer 
frequent te hervatten zou deze uitzend 
vierdaagse met enthousiaste opvolging 
hier best een eerste aanzet voor kun-
nen zijn. Luister live mee via internet op  
www.radiomaywood.nl 

Aanvang uitzendingen 13 augustus 
14.00 uur  - einde uitzendingen 16 au-
gustus 17.00 uur.

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

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

http://WWW.radiomaywood.nl
http://www.radiomaywood.nl


Meer informatie of direct solliciteren? www.nikkels.nl/vacatures
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VACATURE

Ben jij een ervaren kraanmachinist of wil je dit graag worden? Wij bieden jou 
een leuke, uitdagende baan op grote hoogte bij een modern familiebedrijf!
Ben je nog geen machinist, dan zorgen wij voor jouw opleiding. 

(Aankomend) machinist mobiele torenkraan

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

Schijveneg 

Hogedrukreiniger Heftruck

Houtversnipperaar Minikraan

Schaarhoogwerker

Alle prijzen zijn exclusief BTW 
en 8% verzekeringspremie. 

€20,- €80,-

€20,- €100,-

€65,-

vanaf

vanaf

per dag per dag

per uur per dag

per dag

Knikladers

Diverse 
landbouw
machines

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

vanaf

vanaf

vanaf

vanaf

€120,-
per dag

EEN EIGEN KRANT 
LATEN MAKEN?

VOOR UW BEDRIJF 
OF VERENIGING

MEER INFORMATIE: 
INFO@VOORSTERNIEUWS.NL

OF BEL (0571) 27 61 91
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krant
20 pagina's met ideeËn 

voor uw dagtocht 

Meer dan 30 bezoekadressen 

i.c.m. brasserie kriebelz

Het eten en drinken 

van Brasserie Kriebelz

Slapen en kamperen in de  

veluwse IJsselvallei

Start-, rust- en 

eindpunt van 

uw dagtocht

Bekend van het busdiner 

De Dekselse Pannetjes 

7 8 9
SEPTEMBER

VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

Hét allerleukste feest van Twello en omgeving!

Kraantje Pappie   Jannes 

 Snollebollekes  Pappa Di Grazzi

 Minitriathlon  Braderie  Bootcamp

 Radio 538 DJ’s On Tour  The Woof

 EN NOG HEEL VEEL MEER!

Check ook de website

www.klompenfeest.nl

U komt 
toch 

         ook?9
SEPTEMBER

ZONDAG

Hét allerleukste feest van Twello en omgeving!

Check ook de website

www.klompenfeest.nl

U komt 

         ook?         ook?         ook?

6 september Spectaculaire 

Opening Queen Tribute

Het 
klompenfeest 

IS GRATIS 
toegankelijk

Klompenfeest 
Klompenfeest 
Klompenfeest 
Klompenfeest 

TWELLO

In deze speciale Modespecial bereiden een groot aantal regionale bedrijven u 

alvast voor op de nieuwe herfst en wintertrends. De moderne mens wordt 

steeds modieuzer, er wordt meer tijd besteed aan uiterlijk, kleding en op het 

gebied van wonen. In deze special vindt u een mix van diverse thema’s zoals 

dames- en herenmode, schoenen, cosmetica, sieraden, sport en 

woninginrichting. Ontdek de nieuwste modetrends in het centrum van de 

Stedendriehoek, veel aandacht wordt er ook geschonken aan de presentatie 

in de etalages. Modezaken die naast mooie kostuums ook schoenen, horloges, 

luxe accessoires en cosmetica aanbieden. Cadeau- en bloemenshops hebben 

een ruime keus in boeketten, kussens, kaarsen etc. Deze speciale modespecial 

laat u kennis maken met de allerlaatste snufjes, ideeën en trends voor het 

aanstaande seizoen. Op de volgende advertentie- en redactiepagina’s gunnen 

de deelnemende winkeliers u alvast een kijkje in het ruime assortiment. 

N
A

J
A

A
R

 S
P

E
C

IA
L
 2

0
1
8

1 januari
1818 - 2018

1 januari 200 jaar gemeente Voorst |  

Expositie Henk Mulder in oude Gemeentehuis | 

Politieke partijen stellen zich voor |

Oude foto’s van de Gemeente Voorst | 

Geschenk van Elizen Vastgoed | 

Glühwein bij ‘t Olde Geveltje | 

Programma 1 januari | 

JAAR
GEMEENTE VOORST

JAAR

bewaarexemplaar 

Tickets via: ovk-klarenbeek.nl/nielson

Klarenbeekse

Kermis 2018
Donderdag

16
aug vrijdag

17
aug

zaterdag

18
aug

zondag

19
aug

Tijden zijn onder voorbehoud en voor alles geldt rond de klok van! 

Meer informatie:  ovk-klarenbeek.nl

20.30 uur  ‘Alvast-hartelijk-bedankt-avond’ voor alle  

vrijwilligers, buren en sponsoren van de OVK

14.00 uur  Kermis voor onze speciale gasten,  

toegang alleen op uitnodiging

18.30 uur  Start inschrijving vogelschieten (16 jr. en 

ouder) en buksschieten (12 tot 16 jr.) 

19.00 uur  Start vogelschieten en buksschieten

20.30 uur  Steam

09.45 uur Verzamelen kinderspelen

10.15 uur Start kinderspelen (groep 5 t/m 8)  

10.30 uur Opstellen voertuigen kermistoertocht  

11.00 uur Start kindertheater ‘Ranja (t/m groep 4)   

12.30 uur Start kermistoertocht  

13.30 uur Start inschrijven volksspelen  

14.00 uur Start volksspelen 

20.00 uur Tent open voor bezoekers 

(Leden en jeugd tot 16 jaar hebben gratis toegang, niet leden betalen  

€ 10,- in de voorverkoop, €12,50 aan de kassa. Kaarten in de voorverkoop 

online via ovk-klarenbeek.nl/nielson)

20.30 uur Buurman & Buurman show

22.45 uur Nielson

10.30 uur Start ker(k)misviering 

11.30 uur Se7en    

13.00 uur Volksspelen 

15.30 uur Buurman & Buurman op het terras 

17.00 uur Stamppot & Nasi-buffet door Slagerij Walravens  

20.00 uur ‘The Euro’s’  

22.00 uur Crazy Hour! 

17 - 18 - 19 augustus

Nielson

Steam

Programma

The Euro's

WOORD VAN DE VOORZITTER 
Zoooooo gaaf! Nielson komt naar Klarenbeek! 

En daar zijn we heel trots op!

Zo’n grote Nederlandse artiest komt naar ons 

kleine dorpje. Jullie zullen allemaal wel één 

of meerdere nummers kunnen meezingen: 

“Sexy als ik dans”, “Weetje wat het is” of zijn 

nieuwste nummer “Diamant”. 

Waar kan je in Nederland voor €10,- naar 

Nielson? In Klarenbeek op zaterdagavond 18 

augustus! Onze leden hoeven natuurlijk geen 

kaartje te kopen en kunnen naar binnen op 

vertoon van hun ledenpas. Voor de niet-leden 

koop je je kaartje in de voorverkoop: ovk-

klarenbeek.nl/nielson 

En dan nog een primeur... op zaterdagavond 

hebben we een echt Rockcafé….!

In deze tent worden alleen maar rocknummers 

gedraaid en alleen maar bier geschonken.

Dus... houd je niet van Nielson, maar van 

stevige muziek kom dan op zaterdagavond 

naar het Rockcafé!

Ook dit jaar houden we de muntprijs op €2,-. 

Veel tentfeesten in de omgeving hebben een 

duurdere muntprijs. Wij kunnen deze nog 

steeds hanteren aangezien we bijna alles doen 

met vrijwilligers: op- en afbouw, verschillende 

commissies, het bestuur, barpersoneel, 

verkoop munten, tellen van de kas, opruimen, 

schoonmaken, bands verzorgen etc. We 

merken wel dat het de laatste jaren steeds 

moeilijker is om de planning rond te krijgen. 

Mensen zijn druk met hun werk, gezin, etc. 

Allemaal hele goede redenen, maar het kan 

betekenen dat als we niet genoeg vrijwilligers 

hebben, we in de toekomst de muntprijs 

omhoog moeten zodat we bijvoorbeeld het 

personeel achter de bar gaan uitbesteden. 

Persoonlijk zou ik dit heel jammer vinden 

want het is al bijna 90 jaar een Klarenbeeks 

feest door Klarenbekers! 

We kunnen nog vele handen gebruiken 

tijdens de opbouw van de kermis, achter de 

bar tijdens het weekend en voor de afbouw 

op maandag na de kermis. Wie o wie wil ons 

komen helpen? 

Spreek een van de bestuursleden aan of mail 

naar larissa@ovk-klarenbeek.nl

Genoeg verteld over de zaterdagavond want 

de rest van het weekend hebben we namelijk 

ook een mooi programma voor jong & oud! 

In deze krant staat het hele programma 

beschreven.

Hoop jullie allemaal te zien tijdens

 het kermisweekend!

Vriendelijke groeten,

Larissa, 
Voorzitter OVK

BROEKERSGAT
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ZOMERZOMERZOMERde Voorster

Dit is een speciale uitgave van het Voorster Nieuws | Oplage 120.000

Uitgegeven in o.a. gemeente Voorst, Apeldoorn, Deventer, Zutphen, Vaassen, Dieren, Brummen en Eerbeek
Dit is een speciale uitgave van het Voorster Nieuws | Oplage 120.000

Laat de zomer 
maar beginnen

De Rotary Voorst heeft mij ge-

vraagd om een voorwoord te 

schrijven voor deze Mantel-

zorgkrant. Ik krijg wel vaker dit 

soort verzoeken maar in dit ge-

val, ben ik zeer verheugd dat ik 

een voorwoord mag schrijven 

over en voor de mantelzorgers 

in onze mooie gemeente! Want 

ik heb een enorm respect voor 

al deze mensen die vrijwillig 

en zonder eigenbelang meer 

dan zeven uur per week zorgen 

voor een hulpbehoevende. En 

dat voor een minimale peri-

ode van drie maanden, zoals 

dit beschreven staat onder de 

term ‘mantelzorger’. In werke-

lijkheid regelmatig zelfs jaren-

lang. 

Vaak zijn mantelzorgers mensen uit de 

naaste omgeving van de hulpvragende. 

Zoals een ouder of een kind, een buur 

of een goede kennis. Deze mantelzor-

gers vinden het zelf vanzelfsprekend 

dat zij zorg verlenen of zoals hier in 

Voorst vaak gezegd wordt: “dat is goed 

noaberschap!” Daarnaast zijn er ook 

vrijwilligers, die zonder enige band met 

de hulpvragende, optreden als mantel-

zorger. Al deze mantelzorgers moeten 

we koesteren, want zonder hen is de 

zorg voor chronisch zieken, gehandi-

capten, ouderen en dementerenden on-

betaalbaar. Zij werken (samen) aan ons 

aller idealen! 

Naast de jaarlijkse gemeentelijke waar-

dering voor mantelzorgers in de vorm 

van een waardebon, en een Mantelzorg-

dag met steun van Rotary Voorst, wil ik 

hier op deze plaats graag mijn persoon-

lijke waardering uitspreken voor alle 

mantelzorgers. Mantelzorgen is lang 

niet altijd even gemakkelijk en op som-

mige momenten zelfs zwaar. Vooral 

als de zorg intensiever wordt en langer 

duurt, is overbelasting een valkuil. Het 

Steunpunt Mantelzorg van de Stichting 

Mens en Welzijn biedt ondersteuning 

en de mantelzorgconsulent kan dan sa-

men met u kijken naar de mogelijkhe-

den van bijvoorbeeld respijtzorg. 

Daarom roep ik alle mantelzorgers die 

zich nog niet bij het steunpunt aange-

meld hebben op om dit alsnog te doen. 

U verdient onze ondersteuning en 

waardering nu en in de toekomst!

Met hartelijke groet,

Jos Penninx

burgemeester gemeente Voorst 

Om verder te komen, moet je durven vernieuwen. Dat is 

nergens zo belangrijk als in de sierteelt. Sterk vertegenwoor-

digd in onze regio, maar een sector in de verdrukking. Vanuit 

het Innovatiefonds organiseerde Rabobank Regio Schiphol 

samen met Flora Holland en Greenport Aalsmeer het semi-

nar ‘Ruimte voor Nieuwe Alternatieven’.  

Een keur aan wetenschappers boog zich onder meer  

over de ‘biobased economy’, nieuwe teeltsoorten en de 

mogelijkheden van plantensto en. “Er zijn kansen genoeg in 

de markt”, aldus Marcel Claessen, Concern Manager  

Operations bij Flora Holland.  “Maar ondernemers moeten 

wel zelf de nieuwe ideeën omzetten naar praktische daden. 

De Rabobank en Flora Holland zullen dat op alle mogelijke 

manieren stimuleren. In ieder geval met een vervolg op dit 

seminar in 2015!”.

l esequia exerfer feristi berchil luptur? Ga. Litiis et omni volup-

ta tatam, ne inctotatiis pe con num videlis es volum labo. Me 

Sponsoring Eersteklas  

Aalsmeer promotie
 

Wie Aalsmeer zegt, zegt bloemen en planten. Maar gelegen 

aan de boorden van de Westeinder Plassen heeft deze plaats 

ook veel te bieden op het gebied van de watersport. 

Via de Westeinder Water Week – een week boordevol  

activiteiten op en aan het water – moet vooral dat Aalsmeer 

bekender worden. De organisatie vond in de Rabobank een 

hoofdsponsor die dit streven voluit omarmt. Wethouder 

Toerisme & Recreatie Jop Kluis bevestigt de waarde van het 

zomerevenement, dat een steeds grotere uitstraling krijgt. 

“Dit is eersteklas Aalsmeer promotie.”

InZicht Online magazine 

 

Rabobank Regio Schiphol is geworteld in de lokale samen-

leving. Onze klanten zijn voor ons  ‘in zicht’  

en wij bieden hen ‘inzicht’.   

Voor leden heeft Rabobank Regio Schiphol ook het onlin-

emagazine InZicht. Wilt u deze ook ontvangen?

Desequia exerfer feristi berchil luptur? 

• Gatus detram

• Litiis et omni volupta tatam

• Rie inctotatiis pe con num videlis es volum labo.

Me quam ere corendi beriscitas mo estis rero blate re-

pedipsam dit aceptur? 

 

Kijk voor de evenementenkalender op

www.rabobank.nl/regioschiphol

Kijk voor de evenementenkalender op

www.rabobank.nl/regioschiphol

Word lid bij Rabobank en meld u aan

www.regioschiphol.rabobank.nl

Rabobank Regio Schiphol

Om verder te komen,  

moet je durven vernieuwen
Contact

Telefoon (055) 578 49 11

particulieren@apeldoorn.rabobank.nl

www.rabobank.nl/apeldoorn

twitter: @RaboApeldoorn

InZicht
Editie 2

quam ere corendi beriscitas mo estis rero blate repedipsam 

dit aceptur? Nos est accus mos iduntis acestem reius, animus 

rero blate repedipsam dit acept. 

Rew em ere corendi beriscitas mo estis rero blate repedip-

sam. Ritiis et omni volupta tatam, ne inctotatiis pe con num 

videlis es volum labosam dit aceptur? Nos est accus mos 

iduntis acestem reius, animus rero blate repe.

Activiteiten kalender

Februari

6 Inloopavond Hypotheken (Alblasserwaard)

10  Inloopavond Wonen (Alblasserwaard) 

17 Inloopavond Veilig pinnen (Gorinchem)

Een aandeel in elkaar

De vele jaren van bezuinigingen heb-

ben opnieuw laten zien dat de zorg voor 

naasten ook prachtig kan zijn. Maar dat 

neemt niet weg dat dit vaak ook een 

zware belasting betekende voor al die 

mantelzorgers, die helden. Laten we na 

het keiharde snoeien en het juist daar-

door paradoxaal herontdekken van de 

menselijke maat, de portemonnee weer 

een beetje meer trekken met z’n allen. 

Dus niet omdat we van die ondersteu-

ning door naasten af zouden moeten, 

maar wel zodat al die mantelzorgers 

een beetje meer lucht krijgen! Op het 

grote internet kwam ik er uiteraard ach-

ter dat ik niet de enige was die zich ooit 

druk gemaakt heeft over de herkomst 

van dit woord. De etymologische bete-

kenis, waarmee ik meteen ontdekte dat 

de herkomst van een woord duiden met 

een mooi woord heet, van mantelzorg is 

als volgt:  ‘Meneer Hattinga Verschure 

(1971), mantelzorg als volgt heeft uit-

gelegd: […] de zorg die men binnen 

zo’n groep aan elkaar verleent is voor 

elk lid van de groep als een mantel, die 

verwarmt, beschut en beveiligt’. 

Laten we daar ons bewust van zijn en 

blijven!

Stefan Groothuis

ROTARY MANTELZORGKRANT 
EEN SPECIALE UITGAVE VAN ROTARY VOORST 

NOVEMBER 2016
ROTARY MANTELZORGKRANT

UITGAVE IN HET JUBILEUMJAAR VAN ROTARYCLUB VOORST

Vanwaar die naam eigenlijk? Het is zo’n woord waarvan iedereen 

wel weet wat er mee bedoeld wordt, maar het taalkundig ontle-

den doet vrijwel niemand, nam ik tenminste aan. Ik in ieder geval 

niet. Tot mij de vraag werd gesteld een stukje te schrijven voor dit 

magazine. Zorg lijkt mij duidelijk, maar mantel? Zonder vooraf de 

taalkundige herkomst opgezocht te hebben, vat ik het op als een 

warme deken die aangeboden wordt aan onze zorgbehoevende 

naasten. Zo heb ik het in mijn privéomgeving, hoe verdrietig en 

zwaar ook, van dichtbij meegemaakt. Daarover zo meer.

MANTELZORG 
Stefan Groothuis winnaar van Olympisch goud en wonend in Voorst

Kijk ik naar hoe mantelzorg als be-

grip in de media voorkomt, dan krijg 

ik er soms toch een ietwat wrange en 

nare bijsmaak van. De hele discussie 

over het snijden in ons zorgstelsel en 

de vraag in hoeverre hulp en onder-

steuning gevraagd mag worden van de 

omgeving, kwam steeds verder van de 

Foto: Paul van der Linden.

[…] de zorg die 
men binnen 

zo’n groep aan 
elkaar verleent 

is voor elk lid 
van de groep 

als een mantel, 
die verwarmt, 

beschut en 
beveiligt’.

Mijn oma vorig jaar augustus op het 

60-jarige huwelijksfeest van mijn opa en 

haar. Dat ze nog mee konden maken!

Mantelzorg 
in Voorst

menselijke maat te staan. Het draaide 

vooral om de keiharde knaken.

Afgelopen januari is mijn lieve oma 

overleden. Twintig jaar lang was ze 

mijn allergrootste fan. Ze was in de 

wijde omtrek bekend om haar tomeloze 

energie en vechtlust, maar helaas werd 

ze uiteindelijk geveld door de kanker in 

haar lijf. Na de diagnose kanker heeft 

mijn oma nog drie over het algemeen 

mooie jaren mogen meemaken. De zorg 

die haar kinderen, mijn vader en mijn 

tante, haar hebben gegeven was prach-

tig. De band tussen mijn oma, haar kin-

deren en kleinkinderen, was die jaren 

misschien wel intenser dan ooit. 

Een neef van mij met nog jonge kinde-

ren, heeft zijn vrouw op jonge leeftijd 

aan deze zelfde ziekte moeten verlie-

zen. De mantelzorg die mijn oom en 

tante aan dit jonge gezin de afgelopen 

acht jaar heeft gegeven, getuigd van 

een tomeloze kracht en liefde. Ze heb-

ben dit met een zelfopoffering en over-

tuiging gedaan die ongekend is, maar 

het valt niet te ontkennen dat dit voor 

hen een enorme belasting was. En re-

gelmatig nog is. Mantelzorg is soms 

ook gewoon een vorm van topsport, 

met hoeveel liefde deze ook gegeven 

wordt!
Laten we de verhalen over de helden 

die velen van ons in hun eigen omge-

ving van dichtbij meemaken, verder 

vertellen. Deze helden willen vaak niet 

anders dan hun naasten de permanente 

of laatste zorg bieden die ze kunnen 

geven. Laten we die menselijke maat 

en begrip terugbrengen in de discussie 

over de zorg. Het gaat over mensen. 

voor het ondersteunen 

van de dag voor de Mantelzorger
Wij bedanken onze hoofdsponsor de Rabobank

deschaeck.nl | Veenhuisweg 53 Twello | 0571 272166
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DEUREN VAN ‘DE PATRON’ IN TWELLO GAAN WEER OPEN! 
RONALD LIEFERINK: “EERST INVESTEREN 
EN HET BEDRIJF GOED NEERZETTEN!”

Vrijdagmiddag 7 augustus werden om 13:30 uur de handtekeningen gezet 
onder een contract, dat weer leven in de brouwerij gaat brengen aan de 
Kerklaan 1 in Twello. In aanwezigheid van de curator Frank Feenstra en 
Jaco Segers van Elizen Vastgoed werden de gemaakte afspraken bezegeld. 
Daarmee kunnen de deuren van het prachtige pand op Duistervoorde weer 
open. Eerst zal er nog het nodige moeten gebeuren, maar alles zal vooral 
herkenbaar blijven, inclusief de naam. 

Stoute schoenen
Ronald Lieferink uit Twello heeft de stoute 
schoenen aangetrokken om de prachtige 
zaak in z’n huidige hoedanigheid voort te 
kunnen zetten. Aan het fonkelnieuwe in-
terieur hoeft niets te worden gedaan. “We 
gaan de buitenkant en het terras aanpak-
ken en laten een tuinarchitect komen 
om het aanzien sterk te verbeteren.” Te 
denken valt aan een mooie indeling van 
het terras, met daarbij de nodige zaken 
zoals parasols. Maar ook het personeel 
facilitairen met hetgeen heden ten dage 
noodzaak is voor een goede service. 

In Twellose handen
“Het is vooral een investering geweest, 
om de zaak voor Twello te behouden en 
ook bij een lokale ondernemer onder te 
brengen” aldus Ronald. Elizen vastgoed 
wilde dat ook heel graag en al kan de cu-
rator zijn voorkeur daarin niet uitspreken 

vanwege zijn onafhankelijkheid; Ronald 
Lieferink had wel de betere papieren. Het 
is daarmee niet alleen een behoud van 
de zaak voor Twello, ook de opzet van 
de zaak alsmede de menukaarten zullen 
worden voortgezet in de lijn, zoals deze 
er al lag. Kortom, geen hippe sushi tent, 
loungebar of een ‘all you can eat’ etablis-
sement, maar een bedrijf met een gezon-
de en lokale allure. 

Investeringen in personeel
Er is Ronald en zijn team veel aan gele-
gen, dat de zaak weer zo snel mogelijk 
gaat draaien. Een team inderdaad, want 
Ronald Lieferink zal vooral de man ach-
ter de schermen zijn. “We willen met een 
schone lei beginnen. Personeel dat we 
aannemen gaat cursus en opleiding krij-
gen, weten hoe de regels zijn in de horeca, 
kennis hebben van hetgeen er op de kaart 
staat en hetgeen je gasten kan aanbie-

den. We moeten eerst investeren en het 
bedrijf goed neerzetten, zodat het weer 
kan draaien.” Daarmee worden bij deze 
dan ook mensen uitgenodigd om te sol-
liciteren. Sollicitaties kunnen verzonden 
worden aan rlieferink@yahoo.nl 

Goede producten voor een 
prettige prijs
Goede- en hoogstaande producten, kwa-
litatief personeel welke als gastheer en 
gastvrouw goed op kan treden. Goede 
koks in de keuken zodat de gasten die 
binnenkomen, verwend worden en de 
verzorging krijgen die daarbij hoort. “Ik 
ga niet aan het roer staan, maar daar-
voor mensen aantrekken en hooguit de 
helpende hand bieden. Ik ben meer de 
investeerder die de zaak op gang brengt, 
anderen kunnen dat voortzetten.” De on-
dernemer heeft er alle vertrouwen in dat 
de zaak kan floreren. Hij heeft als gast 
meerdere malen aan tafel gezeten en 
gezien welke aantrekkingskracht ervan 
uitging. 

De naam in een nieuw jasje
Ronald heeft een tijd nagedacht over de 
naam van de nieuwe zaak. Zelfs ‘Brasserie 
Martinus’ is de revue gepasseerd, een ode 
aan de vader van de nieuwe eigenaar. De 
naam van de zaak is bepalend, maar de 
historie is dat ook. Het pand droeg al eens 
de naam ’t Patronaat en qua naam wilde 
Ronald toch dicht bij de beleving van 
toen blijven. “Bistro Pub De Patron is een 
prima naam, daarin willen we niets gaan 
veranderen” aldus Ronald.

Opening gepland voor 1 
oktober 2020 
Bistro Pub De Patron is vanaf 1 oktober 
zeven dagen per week geopend, vanaf 
koffietijd tot in de avonduren, om ook na 
een heerlijk diner nog lekker te kunnen 
na-borrelen. Veel mogelijkheden en een 
breed assortiment gaan ervoor zorgen, 
dat iedere gast zich meer dan welkom 
en thuis voelt. De komende tijd wordt ge-
werkt aan de diverse kaarten voor eten & 
drinken en de nieuwe koers ingezet om 
binnenkort iedereen weer maximaal te 
kunnen laten genieten.   

DEEL NATUURGEBIED VERWOEST
VISSERS WORDEN IN ZIEKENHUIS 
OPGENOMEN NA BRAND

WILP.-  Langs de IJssel, tussen de dor-
pen Epse en Wilp woedde afgelopen 
zaterdag een felle natuurbrand.  On-
geveer drie voetbalvelden in afme-
ting viel ten prooi aan de vlammen. 
Vermoedelijk werd het vuur veroor-

zaakt door twee vissers, die iets aan 
het bereiden waren op een mobiel 
kooktoestel.  Vlakbij de auto van 
het duo ontstond hierdoor brand. 
Het vuur greep door de wind en de 
droogte razendsnel om zich heen. 

Om de vlammen te doven hebben 
enkele passerende schippers pro-
beren te helpen. Toen dit niet lukte 
stond in korte tijd een groot deel van 
het gortdroge gebied in brand. Ook 
vatte de auto vlam en werd compleet 
verwoest. 

Verboden gebied
De gealarmeerde brandweer had 
moeite om de exacte plek van de 
brand te vinden. Het stuk was bo-
vendien lastig bereikbaar voor de 
hulpdiensten. Terwijl de brandweer 
met meerdere bluswagens de vlam-
men probeerde te doven werden de 
twee vissers met ademhalingsklach-
ten naar het ziekenhuis vervoerd. De 
uitgebrande auto werd later die mid-
dag weggesleept van het gebied.  De 
landgoed eigenaar is niet blij met een 
toename van ongenode gasten op 
zijn grond. Wandelaars kunnen het 
gebied makkelijk bereiken.  Steeds 
meer mensen rijden met de auto 
door het verboden gebied langs de 
IJssel, dit is echter niet de bedoeling.  
De brandweer kwam zelf ook nog 
even in de problemen. Enkele tank-
wagens reden zich vast in het mulle 
zand. 

Op deze plek stond de auto van de vissers. 

WILSBEKWAAMHEID
Als een cliënt bij de notaris een akte wil laten opstellen 
moet de notaris beoordelen of de cliënt wel degelijk de 
bedoeling heeft om de rechtsgevolgen van de handeling 
(het tekenen van de akte) in het leven te roepen. In het 
geval een cliënt niet in staat is om zijn wil te verklaren dan 
moet een notaris zijn dienst weigeren. In het geval van 
wilsonbekwaamheid van een cliënt is een rechtshandeling 
vernietigbaar en in het geval van een testament zelfs nietig 
(van meet af aan niet geldig).

In de praktijk kan het voor de notaris erg moeilijk zijn om 
te beoordelen of een cliënt zijn wil kan verklaren. Er zijn tal 
van artikelen gepubliceerd en protocollen geschreven ter 
beoordeling van de wils(on)bekwaamheid. De vergrijzing en 
de daarmee gepaard gaande dementering van de bevolking 
is aanleiding geweest voor het opstellen van een leidraad 
aan de hand waarvan de notaris kan nagaan of zijn cliënt 
wilsbekwaam is. Als de notaris twijfelt kan de notaris een 
verklaring van een arts verlangen over de wilsbekwaamheid 
van de cliënt voordat een akte wordt opgesteld.

Het komt bij ons op kantoor regelmatig voor dat zich 
pijnlijke situaties voordoen, bijvoorbeeld als mensen een 
volmacht/levenstestament willen opmaken omdat iemand 
zelf (of bijvoorbeeld de partner of de kinderen) bemerkt 
dat zijn of haar mentale of fysieke toestand achteruit 
gaat, maar het eigenlijk al te ver gevorderd is om een 
akte te kunnen opmaken. Soms moet dan direct door de 
notaris medegedeeld worden dat de dienstverlening wordt 
geweigerd en bij twijfel wordt de voorwaarde van medisch 
onderzoek gesteld.

Om deze ongemakkelijke situaties te voorkomen adviseren 
wij u om tijdig bij uw notaris uw volmacht/levenstestament 
en eventueel een testament op te laten stellen.

RIJKSSTRAATWEG 88

7391 MT TWELLO

TELEFOON (0571) 27 46 68

INFO@SLAGHEKKENOTARIAAT.NL

WWW.SLAGHEKKENOTARIAAT.NL

Wanna see our ideas?
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Ernstige hinder A1 Twello - Deventer Oost 

Rijkswaterstaat verbreedt de A1 
tussen Apeldoorn en Azelo. Tot 
en met zondag 23 augustus vin-
den werkzaamheden plaats op 
het traject Twello - Deventer 
Oost. Om het werk veilig uit te 
voeren zijn de rijstroken ver-
smald, geldt een lagere snelheid 
en zijn op- en afritten afgesloten. 
Weggebruikers moeten rekening 
houden met ernstige verkeers-
hinder en een extra reistijd die 
kan oplopen tot 30 minuten. 

Versmalde rijstroken
Tot en met zondag 23 augustus:
▪	versmalde	 rijstroken	 tra-

ject Twello (22) en Deven-
ter-Oost (24) en lagere 
maximumsnelheid.

Op- en afritten afgesloten
Tot en met zondag 23 augustus: 
▪	oprit	Deventer-Oost	(24)	rich-

ting Apeldoorn afgesloten;
▪	afrit	Deventer	(23)	vanuit	Hen-

gelo afgesloten. 

Het	verkeer	wordt	omgeleid	via	
de eerstvolgende op- en afritten. 

Let op: tijdelijke oprit 
A1 vanuit Deventer naar 
Apeldoorn
Verkeer vanuit Deventer naar de 
A1 richting Apeldoorn rijdt in au-
gustus tijdelijk rechtdoor voorbij 
de bestaande oprit naar de A1 en 
slaat daarna direct linksaf naar de 
tijdelijke oprit. Dit betekent dat 
u anders dan u gewend bent bij 
Deventer voor de oprit (23) naar 

de A1 richting Apeldoorn links 
moet voorsorteren in plaats 
van rechtsaf. Ook verkeer van-
uit Zutphen naar de A1 richting 
Apeldoorn maakt gebruik van 
deze tijdelijke oprit. Deze situ-
atie geldt van 2 tot en met 23 
augustus 2020. 

Adviesroute doorgaand 
verkeer 
▪	Verkeer	vanuit	Utrecht	en	Arn-
hem	 (A12)	 richting	Hengelo/
Osnabrück wordt geadviseerd 
om te rijden via de A12 rich-
ting Oberhausen, A18 rich-
ting Enschede, de N18 richting 
Enschede

	 en	de	A35	 richting	Hengelo/
Osnabrück.

▪	Verkeer	vanuit	Osnabrück	en	
Enschede/Hengelo	(A35)	rich-
ting Utrecht en Arnhem wordt 
geadviseerd om te rijden via de 
A35 bij aansluiting Enschede-
West (26), de N18 richting Doe-
tinchem, A18 richting Arnhem 
en A12 richting Arnhem en 
Utrecht.

▪	 Verkeer	 vanuit	 Amsterdam	
(A1)	richting	Almelo	en	Hen-
gelo/Osnabrück	wordt	gead-
viseerd om te rijden via A1, 
A28, N35, A35 richting Almelo 
en	Hengelo/Osnabrück.

▪	 Verkeer	 vanuit	 Amersfoort	
(A28)	 in	de	richting	van	Hen-
gelo/Osnabrück	wordt	geadvi-
seerd om te rijden via de A28 

richting Zwolle en N35 Almelo 
naar	 A35	 richting	 Hengelo/
Osnabrück.

▪	Verkeer	vanuit	Apeldoorn	(A50)	
richting	 Almelo	 en	 Hengelo/
Osnabrück wordt geadviseerd 
om te rijden via A50, A28, N35 
en de A35 richting Almelo en 
Hengelo/Osnabrück.

▪	 Verkeer	 vanuit	 Almelo	 (A35)	
richting Amsterdam wordt ge-
adviseerd om te rijden via A35, 
N35, A28 en de A1 richting 
Amsterdam.

▪	 Verkeer	 vanuit	 Almelo	 (A35)	
richting Amersfoort wordt 
geadviseerd om te rijden via 
A35, N35 en de A28 richting 
Amersfoort.

▪	 Verkeer	 vanuit	 Almelo	 (A35)	
richting Apeldoorn wordt ge-
adviseerd om te rijden via A35, 
N35, A28 en de A50 richting 
Apeldoorn.

Vergroten capaciteit A1 
Apeldoorn-Azelo
Toenemend vrachtverkeer zorgt 
voor veel vertraging op de A1 
Oost tussen Apeldoorn en Aze-
lo. Dit traject is een belangrijke 
verbinding tussen economische 
gebieden binnen en buiten Ne-
derland. Goede doorstroming op 
deze route is belangrijk voor de 
bereikbaarheid en economische 
ontwikkeling van de regio. Daar-
om werken rijk en regio samen 
aan het vergroten van de capaci-
teit van de A1 Oost in het verbre-
den van de A1: tussen Apeldoorn 
en Deventer naar 2x4 rijstroken 
en tussen Deventer en knooppunt 
Azelo naar 2x3 rijstroken. 

Meer informatie
Actuele verkeersinformatie: rijks-
waterstaatverkeersinformatie.nl 
Achtergrondinformatie over de 
uitbreiding van de A1 Apeldoorn-
Azelo: A1Oost.nl.  ■

Toch een Opschoondag op 19 september

De jaarlijkse Landelijke Opschoon-
dag kon in maart niet doorgaan 
vanwege corona. Op zaterdag 19 
september wordt het nu alsnog 
gehouden. 

Tijdens Landelijke Opschoondag 
gaan vrijwilligers in het hele land de 
straat op om samen zwerfafval op te 
ruimen. Verenigingen, buurten en 
bewoners zetten zich samen in voor 
een omgeving zonder zwerfafval. 
De gemeente Voorst stelt gratis het 
benodigde materiaal voor het op-
ruimen beschikbaar, haalt de volle 
zakken op en stelt een kleine ver-
goeding van € 5 per volle zak (maxi-
maal € 50 per groep) beschikbaar.

Iedereen kan zich opgeven bij de 
gemeente om samen zwerfafval op 

te ruimen. Bijvoorbeeld samen met 
de buurt, sportvereniging of gezin. 
Het	 is	 een	 goede	 aanleiding	 om	
samen te werken. En een bijdrage 
te verdienen voor bijvoorbeeld een 
teamuitje of iets anders. En de buurt 
of omgeving wordt weer een stukje 
schoner en mooier! 

Wilt u de handen uit de mouwen ste-
ken? Alleen of samen met uw buren 
of clubleden? Meld u dan voor 11 
september aan door een mail te stu-
ren naar opschoondag@voorst.nl.  ■

Duurzaam energie opwekken met zonlicht

Afgelopen week was het stralend 
weer. Daardoor hebben we weer 
veel duurzame energie kunnen 
opwekken met de zonnepanelen 
in Nederland. Meer dan een half 
miljoen huizen in ons land hebben 
inmiddels al zonnepanelen. Zon-
nepanelen zijn deze zomer weer 
erg populair in ons land. Wilt u 
weten waarom? Lees hier waarom 
huiseigenaren zonnepanelen in-
stalleren en zeer tevreden zijn over 
de opbrengst.

Waarom zonnepanelen?
�	 Stroom	produceren	met	gratis	

zonlicht
�	 Belasting	 op	 energie	 en	 gas	

blijft stijgen
�	 Hoger	rendement	dan	sparen	

op een bankrekening
�	 De	belasting	(21%)		kunt	u	bij	

de belastingdienst terugvragen
�	 Duurzaam	 en	 goed	 voor	 de	

toekomst!

Zonnepanelenactie 
Energie coöperatie EnergieRijk 
Voorst en de gemeente Voorst 
willen het voor alle huiseigenaren 
zo makkelijk mogelijk maken om 
zelf zonne-energie op te wekken. 
Daarom hebben we tot het eind 
van dit jaar weer een gezamen-
lijke inkoopactie voor zonnepane-

len georganiseerd in samenwer-
king met de Teugse zonspecialist 
en installatiebedrijf Eco Synergy. 
Meldt	u	snel	aan	en	profiteer	nog	
deze zomer van zonnepanelen op 
uw eigen dak via www.energierijk-
voorst.nl/collectieve-inkoop	

Regionale Energie Strategie 
Naast zonnepanelen op het dak 
kijken we ook naar grootschalige, 
duurzame energie. Dit wordt om-
schreven in de Regionale Energie 
Strategie (RES). In de Concept-RES 
staat hoeveel zon- en windenergie 
de Cleantech Regio in de periode 
tot 2030 wil realiseren en welke 
mogelijkheden we zien voor zon- 
en windenergie na 2030. Wilt u 
hier meer over weten? Kijk dan op 
www.voorst.nl/ves

De gemeente Voorst organiseert 
digitale informatieavonden over de 
RES. Er is er een op woensdag 26 
augustus om 14.00 uur en een om 
19.30 uur, en op dinsdag 1 sep-
tember om 19.30. Wilt u hieraan 
deelnemen? Stuur dan een e-mail 
naar duurzaam@voorst.nl. Vermeld 
uw naam en op welke datum en 
tijdstip u wilt deelnemen. U ont-
vangt een aanmeldlink per e-mail. 
Er wordt gekeken of we op een ge-
paste manier een fysieke bijeen-
komst kunnen organiseren. De 
Concept-RES wordt in september 
door de gemeenteraad behandeld.

Duurzaamheidslening
Ondertussen maken al veel inwo-
ners gebruik van de duurzaam-
heidslening om concreet energie 
te besparen en duurzaam op te 
wekken. Wilt u hier ook gebruik 
van maken? Kijk dan op www.
voorst.nl/duurzaamheid	 voor	
meer informatie.  ■

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

De openingstijden van het gemeen-
tehuis zijn aangepast. We zijn al-
leen op afspraak geopend. Dit is 
nodig om verspreiding van het 
coronavirus te voorkomen. Tele-
fonisch zijn we gewoon bereikbaar. 
Bel ons eerst als u langs wilt ko-
men, zodat we een afspraak kun-
nen maken. Zonder afspraak naar 
het gemeentehuis gaan heeft geen 
zin. De medewerkers mogen u dan 
niet helpen. 

Regel het online op voorst.nl
Veel producten kunt u online op 
voorst.nl regelen. Verloopt uw 

product binnen twee weken? Of is 
het absoluut noodzakelijk dat u in 
persoon langskomt om een pro-
duct aan te vragen? Maak dan eerst 
telefonisch een afspraak met ons. 
We maken dan ook meteen een af-
spraak met u voor het ophalen van 
het document. 

Frontoffice	CJG	en	
MNVoorst
De	frontoffice	 in	het	Kulturhus	 is	
nu	gesloten.	De	collega’s	van	het	
Maatschappelijk Netwerk Voorst 
(MNVoorst) en het Centrum voor 
Jeugd	en	Gezin	(CJG)	werken	sinds	

23 maart vanuit het gemeentehuis 
aan	de	Hietweideweg	20.	Zo	hou-
den we één locatie draaiend en 
houden we onze dienstverlening 
op	peil.	Heeft	u	een	vraag	aan	de	
gemeente,	het	CJG	of	het	MNV?	Bel	
dan met een van onze nummers. 

Algemeen telefoonnummer ge-
meente Voorst: 0571 27 99 11

Telefoonnummer	frontoffice	MNV:	
0571 74 51 11

Telefoonnummer	frontoffice	CJG:	
0571 74 51 50  ■



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

Overzicht
Hieronder	leest	u	het	overzicht	van	de	elektronische	bekendmakingen/publicaties	van	maandag	3	augustus	2020	tot	en	met	
vrijdag 7 augustus 2020.

Bekendmakingen/
publicaties
Week 33: 12-08-2020

Meer informatie
Wilt u meer weten over een 
bekendmaking/publicatie? Kijk 
dan op overheid.nl 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 bekendma-
king/publicatie staat of het mo-
gelijk is om een inspraakreactie, 
zienswijze, bezwaarschrift of 
beroepschrift in te dienen. En zo 
ja, tijdens welke periode dit kan.

Ziet u de elektronische bekend-
making/publicatie niet op over-
heid.nl staan? Neem dan gerust 
contact op met de gemeente 
Voorst: 0571-27 99 11. Wij hel-
pen u graag!

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

Op overuwbuurt.overheid.nl kunt 
u zich aanmelden voor een e-mail-
service of de app downloaden. Met 
enkele stappen schrijft u zich in. U 
ontvangt dan dagelijks per e-mail 
een overzicht van besluiten en 
andere berichten die onder meer 
gemeenten, provincies en water-
schappen via overheid.nl publi-
ceren. U stelt het type bericht in 
en van welke organisatie u deze 
berichten wilt ontvangen. Daarbij 
is het ook mogelijk een afstand 
ten opzichte van uw adres aan te 
geven. U krijgt dan bericht over de 

actuele locatiegebonden bekend-
makingen/publicaties binnen de 
door u aangegeven afstand. 

WELSTAND
Burgemeester en wethouders 
van Voorst maken het volgende 
bekend:

Door de corona-uitbraak behan-
delen wij bouwplannen zoveel 
mogelijk digitaal. 

De agenda (met daarin de lijst met 
te behandelen bouwplannen) ma-

ken wij bekend op www.voorst.nl.

Volgens artikel 12 van de Wo-
ningwet is deze vergadering 
openbaar. Door de corona-uit-
braak kunt u daar helaas tijde-
lijk niet bij aanwezig zijn. Een 
telefonische toelichting geven 
mag natuurlijk wel.

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

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning
Dorpsplein in Twello Vossenjacht en fotospeurtocht op 8 augustus 2020 van 

10-16 uur en op 22 augustus 2020 van 10-16 uur
Melding ontvangen BW-2020-0118

Holtweg 4 in Wilp Opening Zonneakker Voorst op 17 september 2020 van 
14-22 uur

Melding ontvangen BW-2020-0119

Molenallee 50 in Wilp Picknickconcert op 7 augustus 2020 van 10-17 uur Melding ontvangen BW-2020-0122
Rijksstraatweg 25 in Twello Double Trouble Festival op 4 september 2020 van 17 

uur t/m 6 september 2020 tot 20 uur
Melding ontvangen BW-2020-0117

Recreatiegebied Bussloo Music on the Beach op 2 augustus 2020 van 17-20 uur Melding ontvangen BW-2020-0121
Veluwsedijk 47 in Nijbroek Bruiloft op 22 augustus 2020 van 11-1 uur Melding ontvangen BW-2020-0124
Milieumelding
Middendijk 79 in Nijbroek Plaatsen werktuigenberging Melding ontvangen Z-MELD840-2020-000882
Rijksstraatweg 155 in Twello Produceren houtskeletbouw woningen Melding ontvangen Z-MELD840-2020-000884
Omgevingsvergunning
Bandijk 69 in Terwolde Realiseren dakopbouw op bestaande uitbouw Aanvraag ontvangen SXO-2020-0504
Bongerdstraat (WIL A 2916) in Steenenkamer Plaatsen schuilstal Aanvraag ontvangen SXO-2020-0496
Bottenhoekseweg 9A 0001 in Teuge Bouwen woning Vergunning verleend SXO-2020-0331
Dernhorstlaan 20 in Twello Uitbreiden woning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0503
Mozartstraat 163 in Twello Doorbreken draagmuur Vergunning verleend SXO-2020-0434
Park van Teuge (kad. TLO D 1594) in Teuge Aanleggen tuinmuur Vergunning verleend SXO-2020-0372
Quabbenburgerweg 2 in Twello Plaatsen zonnepanelen Aanvraag ontvangen SXO-2020-0492
Roggencampweg 11 in Wilp Brandveilig gebruik van Kind en Jeugd ‘de IJsselvallei’ Ontwerpvergunning SXO-2020-0410
Schoolstraat 23 in Voorst Aanleggen in-/uitrit Aanvraag ontvangen SXO-2020-0498
Vollehandsweg 4 in Terwolde Kappen boom Aanvraag ontvangen SXO-2020-0505
Zwarte Kolkstraat 41 in Wilp Kappen kersenboom Vergunning verleend SXO-2020-0439
Sloopmelding
Kerklaan 10 in Twello Afvoeren asbesthoudende golfplaten Melding ontvangen SXO-2020-0497
Kruisweg 3 in Voorst Verwijderen asbesthoudende materialen uit woning, 

stal en kapschuur
Melding ontvangen SXO-2020-0506

Molenveld 31 in Twello Afvoeren asbesthoudende platen Melding ontvangen SXO-2020-0500
Schakerpad 3 in Twello Afvoeren asbesthoudende platen Melding ontvangen SXO-2020-0502
Vorstersweg 1 in Klarenbeek Slopen schuur Melding ontvangen SXO-2020-0495
Wijkseweg 60 in Terwolde Afvoeren asbesthoudende platen Melding ontvangen SXO-2020-0501

Bezoek het gemeentehuis
alleen na telefonische afspraak
Bel ons eerst als u langs wilt komen, dan plannen
we een afspraak met u.

Veel producten kunt u ook online regelen op voorst.nl

Bel voor een
afspraak:

0571 - 27 99 11

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

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

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

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

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

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

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



1 regel e 2.25

2 regels e 2.50

3 regels e 2.90

4 regels e 3.40

5 regels e 3.85

6 regels e 4.40

7 regels e 5.00

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

een hokje gebruiken. Uiterlijk 
maandagochtend  inleveren (tegen 

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

dan ontvangt u een factuur, 
incl administratiekosten.

PUNTJES
Voorster Nieuws
Stationsstraat 17, Twello

CATERING B.V.

Osnabrückstraat 20 Deventer 0570-626606 www.gotink.nl

Heerlijke maaltijden aan huis
warm of koelvers

v.a. v.a.108.€ 756.€

Warm 
aan huis

Koud 
aan huis

ZORG OM BOER EN TUINDER

Henk Slagman, regio Oost 
Wim Bolink, regio Oost 

Landelijk emailadres 

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

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

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

ondernemers op een kruispunt om richting te bepalen.

www.zorgomboerentuinder.nl
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Henk Slagman, regio Oost  

Landelijk emailadres 

06 - 30 90 91 89
oost@zorgomboerentuinder.nl

info@zorgomboerentuinder.nl

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

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

ondernemers op een kruispunt om richting te bepalen.

www.zorgomboerentuinder.nl

Henk Slagman, 
Regio coördinator Oost
06 - 30 90 91 89 
oost@zorgomboerentuinder.nl 

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

Landelijk emailadres 
info@zorgomboerentuinder.nl

Griftsemolenweg 24 8171 NS  VAASSEN

MACHINES VOOR TUIN EN PARK

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

STIHL ACCU TUINGEREEDSCHAP
De grootste sortering

O
VERM

ARSOVERM
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O
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M
ARS

Natuurlijk riet
De ideale dakbedekking,

door ons vakkundig aangebracht.

Nieuwe Barteldweg 21
7391 CN  Twello
T (0571) 27 09 39
M 06 - 15 47 45 93

Sierhekwerken en aanhangwagens

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

www.hulleman-zn.nl

Diverse maten
Alles op voorraad

Ook voor carports

koopt u bij de vakhandel
Ook voor gebruikte machines

Reparatie van alle merken

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

Mobiel 06 28 44 98 25
06 38 62 01 29

Naaimachines

Fa. Berends

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

Hondentrimsalon Miranda: Bel 
voor afspraak (0571) 26 24 12 / 

06 52 02 45 53 Wilp.

Edelsmederij Jansen Voor al 
uw handgemaakte sieraden, 
tevens reparaties aan juwelen 

en groot zilverwerk. www.
edelsmederijjansen.nl 06-

51607885 Twello.

Mooie droge loods wij hebben 
nog ruimte voor caravans boot 
auto ext vragen kunt u bellen 

0623081261

Grote tweedehands winkel 
in klarenbeek zondag 16 aug. 
open van 1:00 tot16:00 uur aan 

de Molenweg 4

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

www.vanheesversmarkt.nl

VAN HEES VERSMARKTVAN HEES VERSMARKT

Tros tomaten 0.99

0.69Ijsbergsla

1.49

2.49

1.99

kilo

kilo

kilo
kilo

Zoete hollandse pruimen
Reine victoria of Jubileumpruim

Witlof

Nieuwe oost: 
Delcorf / delbare appels

Mooi weer: volop stukken watermeloen
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GEERT GANZEVLES MAAKT ONS 
DEELGENOOT VAN ZIJN HOBBY

HET NUT VAN BAKKEN, PUZZELEN, KLEUREN, VERZAMELEN

HOBBY’S DIE BEZIG HOUDEN
Uren achtereen bezig zijn met legpuzzels, het bouwen van vliegtuigen of schepen, (kunst)schilderen, kleuren, tekenen enz: 

enz.; waarom hebben we deze hobby’s? Als je je oor te luisteren legt blijkt dat er onwaarschijnlijk veel mensen zijn die een of 
meerdere hobby’s hebben. Uit deze bezigheden haalt men de voldoening die het leven waardevol maken. Sommige hobby’s 
lijken voor de niet geïnteresseerde ‘onbenullig’. Maar uit onderzoek blijkt dat het hebben van een hobby super belangrijk is. 

Gelukkig zijn er ook in onze gemeente tallozen die hun vrije tijd besteden aan een voor hen fijne hobby. 

De jongere generaties kunnen het 
zich maar moeilijk voorstellen dat 
het (drink)water niet altijd als vanzelf-
sprekend uit de kraan kwam. Daar 
moest men in vroegere jaren wel 
enige moeite voor doen n.l. pompen. 
Daar gaat een hele geschiedenis aan 
vooraf.

In de loop van de 17e eeuw kwamen 
de eerste waterpompen in zwang 
die ondiep grondwater oppompten. 
Ze verschenen aanvankelijk vooral 
in stedelijke gebieden, waar opper-
vlaktewater niet voorhanden was 
of zeer vervuild. Ze waren als stads-
pomp  of  dorpspomp  bestemd voor 
gemeenschappelijk gebruik en een 
ontmoetingsplaats voor de bewo-
ners. Ook de was werd bij dit soort 
pompen gedaan. Soms waren ze fraai 
uitgevoerd met een sierlijke natuur-
stenen behuizing. Veel van derge-
lijke pompen zijn gebouwd in de 18e 
eeuw. In de 19e eeuw kwam de giet-
ijzeren pomp in zwang. Deze werd 
in serie geleverd door tal van  ijzer-
gieterijen. Ook gietijzeren  plaats-
pompen, bedoeld voor particulieren 
zoals landbouwers, waren populair. 
Vele boerderijen, alsook woonhuizen, 
beschikten sindsdien over een hand-

pomp waarmee men water oppompte.
Eind negentiende eeuw begon men in 
de geïndustrialiseerde landen in ver-
stedelijke gebieden op grote schaal wa-
terleiding aan te leggen, maar op het 
platteland kwam watervoorziening door 
middel van privépompen tot halverwege 
de twintigste eeuw nog veel voor.

Omstreeks het einde van de 20e eeuw 
begon men de waarde van de pompen 
voor het dorps- en stedenschoon in te 
zien en werden er op tal van plaatsen 
weer replica’s van de eens verdwenen 
dorps- en stadspompen opgericht.

Vroeger stonden bij en in de boerde-
rijen maar ook in de keuken bij huis-
houdens of zelfs buiten een pomp. In 
de zomer was dit veelal geen probleem 
maar in de winter bij (strenge) vorst 
diende men wel de nodige voorzorgs-
maatregelen te nemen om de volgende 
dag weer onbekommerd water op te 
kunnen pompen. 
Toen de waterleiding bedrijven er toe 
overgingen om in heel het land de nodige 
leidingen aan te leggen kwam de pomp 
veelal op de schroothoop terecht of wer-
den als sierobject in de tuin geplaatst. 
Sommigen zagen toch wel iets meer in 
dit stukje vernuft wat de pomp is nu een-

maal is en gingen aan het verzamelen.

Eén van hen is de in Twello woonach-
tige Geert Ganzevles. Geert heeft er 
echt zijn hobby van gemaakt om de 
ouderwetse pompen een mooi plekje 
in zijn tuin te geven. En dat lukt hem 
wonderwel, de afgelopen jaren zijn er 
zo’n 25 pompen in zijn bezit gekomen. 
De meeste daarvan kennen wel een 
eigen verhaal, zo bezit Geert er een 
die destijds als laatste werd gepro-
duceerd bij de IJzergieterij Industrie 
Vaassen. Een heel bijzonder exemp-
laar is de pomp die na de oversteek 
van de Canadezen bij  Gorssel-Wilp na 
de bevrijding bij een boerderij werd 
achtergelaten. De pomp die zo’n 50 
jaar lang dienst heeft gedaan op het 
kerkhof van Duistervoorde behoort 
ook tot de verzameling. 

Geert gaat niet echt op zoek voor zijn 
hobby, maar er zijn altijd mensen, 
zoals familie en kennissen, die aan 
hem denken als er ergens een pomp 
opduikt. De koperen en gietijzeren 
pompen zijn bij hem in goede handen 
en worden door de hobbyist liefdevol 
opgeknapt en eventueel gereviseerd. 
Een heel bijzondere hobby die men 
niet vaak tegenkomt.       . 
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“lekker makkelijk, als ik nu dronken ben.
weten ze al waar de taxi mij af kan zetten”

“PERSOONSGEGEVENS ACHTERLATEN IN DE HORECA”

BLOKKADE

Een  blokkerend hogedrukgebied,  blokkade  of  blocking  in de  atmosfeer  is 
een  drukverdeling  waarbij een groot  hogedrukgebied  de weg blokkeert 
voor depressies. Het weer kan dan weken achtereen nauwelijks veranderen, 
wat kan leiden tot periodes van hitte, kou of droogte. Onduidelijk is waardoor 
blokkades ontstaan en waarom ze opeens weer verdwijnen. Waarschijnlijk ont-
staan ze als de straalstroom met grote op- en neergaande golven van west naar 
oost stroomt. Een bekende blokkade is de omegablokkade, zo genoemd omdat 
het de vorm heeft van de Griekse hoofdletter omega (Ω). Aan weerszijde van 
het hogedrukgebied bevindt zich dan een depressie.

Hittegolf is daar maar hoe lang duurt hij nog?
Gelukkig gaat voor de meeste mensen vanaf vrijdag de temperatuur wat naar 
beneden maar het blijft wel rond de 27 graden steken.

Donderdag nog heet, met een maximum temperatuur van 33 graden met veel 
zon en enkele wolken.
Vrijdag zakt het kwik naar 28 graden terug, de zon zien wel zeker maar ook 
enkel wolkenvelden.
Zaterdag zakt het kwik nog wat naar 26 graden met kans op een enkel bui,
Zondag loopt het kwik weer op naar 29 graden met veel zon maar ook dan wel 
enkele wolken.

Zaterdag gaat een spannende dag worden als het kwik beneden de 25 graden 
uitkomt is de hittegolf over.
Kortom het bljft zomeren.

Mark Wolvenne
Twello

https://nl.wikipedia.org/wiki/IJzergieterij_(bedrijf)
https://nl.wikipedia.org/wiki/IJzergieterij_(bedrijf)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aardatmosfeer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Luchtdruk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hogedrukgebied
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lagedrukgebied
https://nl.wikipedia.org/wiki/Weer_(meteorologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Straalstroom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Omega_(letter)


gratis
op maat
gemaakt
gordijnen
vanaf 10,- per
meter

Marktplein 57 | 7391 DH Twello | (0571) 27 60 28

Tropische noten 
mix

€1,99
Bakje

Zuivelhoeve. Onmeunig lekker.

€€1,991,99
www.zuivelhoeve-winkels.nl

Sjoppen bij Veertje

Raccordement 127   |   7391 BX, Twello

Opening 1 september
tappunt voor www.tapparfum.nl

Dinsdag 1 september 2020 
opent RT Stoffenboetiek! 

Geopend vanaf 10 uur.
Graag tot dan!

info@rtstoffenboetiek.nl

Alvast een lekkere warme 
muts breien voor de winter?

Wij hebben de nieuwste 
breiboeken weer binnen. 

Ook een grote sortering sokkenwol.

Kom gerust even binnen.
Jet van den Beld • Marktstraat 3, Twello • 0571 270 900

deknipoog@live.nl • www.breishopdeknipoog.nl

Breiwol - Kleinvak
De Knipoog

kwalitaria.nl/marktplein. Tel: 0571-298741

Ook in deze corona ti jd
wordt alles met

zorg en liefde
voor u bereid

Kom in ons gezellige restaurant
Marktplein 26 in Twello

veel op
voorraad!

14 99
Vanaf

VAN GHENTSTRAAT 10, TWELLO, (0571) 274731

KOFFIE MET 
APPELGEBAK

Nu voor €4.50
De Hamer Twello | Dorpsstraat 32, 7391 DE Twello | 0571 298 392

20%
  

20%
EXTRA
KASSAKORTING

OP DE AFGEPRIJSDE COLLECTIE

FINAL

TWELLO & COLMSCHATE

Geldig t/m 23 augustus 2020.

Alle vliegengordijnen
met 

30%
Kassa
korting

VAN GHENTSTRAAT 10, TWELLO, (0571) 274731

Kortingsbon 5,-

Bij besteding vanaf 20,-

Bon is geldig t/m 24 augustus

Op My Jewellery
sieraden.

ijscoupe van de maand
augustus

Je proeft ‘t verschil...

Piña IJscolada

7,20

voor

van

Piña IJscolada

stationsstraat 27  |  7391 EH, Twello  |  06 -  54912001

- IN TWELLO -Thuisblijvers vo� d� ltjes



- IN TWELLO -Thuisblijvers vo� d� ltjes

Nu voor een jaren ‘90 prijsje

€ 50ctPer bolletje!

 50ct
Nu voor een jaren ‘90 prijsje

jaren ‘90 prijsje

€ 50ctPer bolletje! Ambachtelijk ijs 
van De Banketbakkerij!

Nu voor een jaren ‘90 prijsje

Verkrijgbaar aan onze ijscounter

Overheerlijke vlaaien!

Ambachtelijk ijs Ambachtelijk ijs Ambachtelijk ijs Ambachtelijk ijs 

vlaaien!

Ambachtelijk ijs 
De Banketbakkerij!De Banketbakkerij!De Banketbakkerij!

Ambachtelijk ijs 
De Banketbakkerij!

Ambachtelijk ijs Ambachtelijk ijs Ambachtelijk ijs 

vlaaien!

Ambachtelijk ijs 
Nu voor een 

Nu voor  € 6,95
Doorsnede 20cm, voor ca. 8 personen

U vindt ons aan de 
van Ghentstraat 6, 7391 CR Twello
info@debanketbakkerij.nl

Openingstijden
Ma t/m vr 7:30 tot 17:00 & za tot 16:00u

Nu voor een jaren ‘90 prijsje

€ 50ctPer bolletje!

 50ct
Nu voor een jaren ‘90 prijsje

jaren ‘90 prijsje

€ 50ctPer bolletje! Ambachtelijk ijs 
van De Banketbakkerij!

Nu voor een jaren ‘90 prijsje

Verkrijgbaar aan onze ijscounter

Overheerlijke vlaaien!

Ambachtelijk ijs Ambachtelijk ijs Ambachtelijk ijs Ambachtelijk ijs Ambachtelijk ijs 
De Banketbakkerij!De Banketbakkerij!De Banketbakkerij!

Ambachtelijk ijs 
De Banketbakkerij!

Ambachtelijk ijs 

vlaaien!

Ambachtelijk ijs Ambachtelijk ijs Ambachtelijk ijs 
Nu voor een 

Nu voor  € 6,95
Doorsnede 20cm, voor ca. 8 personen

U vindt ons aan de 
van Ghentstraat 6, 7391 CR Twello
info@debanketbakkerij.nl

Openingstijden
Ma t/m vr 7:30 tot 17:00 & za tot 16:00u

vlaaien!vlaaien!
vanaf heden

Elke zondag 

voor u geopend!

Expert Twello
Duistervoordseweg 11 | 0571-271346
expert.nl/twello | twello@expert.nl

AIRCO’S
+VENTILATOREN 

LAATSTE VOORRAAD  OP = OP

Expert Twello
Duistervoordseweg 11 | 0571-271346
expert.nl/twello | twello@expert.nl

KOELEN
+

VRIEZEN 

VOLOP VOORRAAD + AKTIE

OPENSTELLING TUINEN BEEKZICHT
VOORST.- Op elke woensdag en don-
derdagochtend van begin augustus 
tot half september tussen 9.30 – 12.00 
uur, zijn de moestuin en de rozentuin 
van landgoed Beekzicht geopend voor 
het publiek. U bent van harte welkom 
een kijkje te komen nemen. De vrijwil-
ligers van Beekzicht zijn ook aanwezig 
en staan u graag te woord als u vragen 
heeft.

De rozentuin was ooit een cadeau aan 
Jonker Louis Bosch van Rosenthal, de in 
de tachtiger jaren overleden eigenaar 
van het landgoed. De tuin was de afge-
lopen 10 jaar ernstig in verval geraakt 
en is, na twee jaar intensieve arbeid 
door vrijwilligers van Beekzicht weer in 
de oude luister hersteld. 

Ook de moestuin staat er, dankzij het 
onderhoud van de vrijwilligers prima 
bij. Er wordt uitsluitend met biologi-
sche zaden gewerkt en er worden geen 
kunstmest of bestrijdingsmiddelen ge-
bruikt. De verse groenten worden ver-
kocht op camping de Haverkamp en in 
de verkoopkraam aan de Beekzichtweg. 
Het aanbod is geheel afhankelijk van de 
oogst van dat moment en wordt meer-
maals per week in de kraam aangevuld.

De Beekzichter KOYT
Het beloofde Beekzichter biertje  laat 
nog even op zich wachten. De nagisting 
en afrijping op de fles verloopt minder 
snel dan gedacht en gehoopt. Nog even 
geduld dus. 

WEKELIJKS HUIS AAN HUIS 
DAGELIJKS ONLINE

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

EEN ONVERGETELIJKE MIDDAG

INGEZONDEN
Ze is 94 en woont in een verzorgingshuis. 
Sinds de lockdown op 19 maart verbleef ze in 
haar kamertje van 25m2 zonder balkon. Om 
de eenzaamheid een beetje weg te nemen 
kreeg ze elke dag een brief. Vrijdags drie: voor 
zaterdag, zondag en maandag. Het werden 
er in totaal 107. Dagelijks stopte ze de twee 
pagina’s in een map. Lezen en herlezen, ver-
langend naar de post van morgen. Dagelijks 
belde ze: ”Ik heb er weer één!” Haar babbel-
moment, eindigend met de woorden: “Ik ga 
nu stoppen, ik ga de brief lezen.” Af en toe 
naar de “babbelbox”, contact met een raam 
er tussen. Een uitje, ze moet daarvoor naar 
beneden, zelf woont ze namelijk op de eerste 
verdieping. Even ontsnappen uit de bekende 
25m2 ruimte. Begin juni mocht ze voor het 
eerst even naar buiten. Een half uur genieten 
van de buitenlucht in de rolstoel bij de ingang. 
Een half uur, daarna een andere bewoner. 
Eind juni weer bezoek op de kamer, knuffel-
gebaren op afstand, blij betraand lachen.

Vorige week mocht ze weer opgehaald wor-
den. De nacht ervoor was ze gaan slapen 
met de gedachte “morgen ga ik uit!” Ze stapte 
voorin de auto, de rolstoel achterin. “Ik ben zo 
blij”, vertelde ze rondkijkend. Op Bussloo ge-
noot ze van het uitzicht op het meer, de zwa-
nen, de natuur met al het groen. De bomen 
waren kaal toen de lockdown begon. Van de 
slagroom bij de appelpunt ging een schep op 
de koffie. In het centrum van Twello was ze 
onder de indruk van de bloemenpracht in de 
bloembakken en straten. Maar er was meer, 
meer dan de natuur, de ruimte, het gevoel 
van vrijheid. Ze ontdekte de “corona” inge-
richte wereld. De waarschuwende beschrij-
vingen bij de winkels, de desinfecterende gels 
binnen en buiten op de statafels, de strepen 
met anderhalve meter teksten op de grond. 
De winkelwagens met schoonmaakmiddel, 
de winkelmandjes met daarbij de beschrijving 
“wachten voor de winkel als deze op zijn”, niet 
meer dan 2 personen, de tafeltjes met twee 
stoeltjes op de terrassen ver uiteengezet. On-

der de indruk zei ze: “Ik zag het wel op televi-
sie, wat is er veel veranderd.”

Postzegels had ze nodig. Ze wilde nog een 
kaart sturen naar nabestaanden, omdat ze 
niet naar de crematie mag. Bij boekhandel 
Oonk keek ze naar de grote witte stippen op 
de grond en zag ze het plexiglas bij de toon-
bank. De functie ervan werd haar verteld. 
Henk Poelakker luisterde en begreep dat de 
“corona-wereld “ nieuw  voor haar was. Ze 
vertelde hem dat ze voor de eerste keer sinds 
19 maart  “buiten“ was. Haar gezicht straalde 
bedruktheid en blijdschap uit. Henk verkocht 
haar de postzegels en gaf haar een zakje met 
snoep. Hij keek haar aan en zei: “Die zijn voor 
u”. En dan breekt ze. Geëmotioneerd laat 
ze hem weten het ontzettend lief te vinden. 
De emoties van haar waren zo voelbaar, zo 
tastbaar. Het kleine gebaar, het zakje snoep, 
bracht iets heel moois.

Thuis moest ze haar terugkomst melden bij 
Mahmet, de “bewaker “, die bij de deur aan-
wezig is sinds corona tijd.  Ze vertelde hem 
over de veranderingen, het vrije gevoel, over 
het waardevolle zakje snoep en dat ze deze 
middag nooit meer zou vergeten. “Mevrouw”, 
zei Mahmet wat is dat fijn voor u. En dan ver-
telt hij: ”Mijn opa is aan corona overleden. 
Ik mocht hem niet zien. Van Rutte mocht ik 
niet naar de begrafenis in Turkije. Ik besloot 
toch te gaan. Ik ben zo blij dat ik dat gedaan 
heb. Maar ik heb niet van zijn gezicht afscheid 
mogen nemen, en dat vind ik heel erg”. Mijn 
schoonmoeder, 94 jaar, haalde een gehaakt 
opkikkertje uit haar tas en gaf die aan Mahmet. 
Zijn ogen vulden zich met tranen: “Wat mooi, 
mevrouw, ik heb hier geen woorden voor, die 
zet ik voor altijd in mijn kamer.” Ze is 94  jaar, 
maakte voor het eerst kennis met de “corona” 
ingerichte wereld. En vier mensen beseften 
hoe kleine dingen ook in deze wereld groots 
kunnen zijn. Wat een onvergetelijke middag.

Geschreven door Togram



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

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

Bouwen & wonen
in de Gemeente Voorst

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

• Nagels knippen
• Ingegroeide teennagels
• Likdoorns

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

 DENVER KAMPERMAN

Uw voeten staan te trappelen

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

• Service bij u thuis •
Industrieterrein Eekterveld  |  Runnenbergweg 4  |  8171 MC Vaassen

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

Voorraadhouder van:
  - Kalkzandstenen en -blokken 

  - Gevelstenen

  - Div. soorten cement

  - Isolatie - vloer - spouw - dak 

  - Golfplaat ABC vrij 

  - Lichtplaat voor golf- en damwandplaat 

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

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

  - Panelen in diverse diktes en kleuren

  - Bevestigings materialen 

  - Hoek- nok- en windveren uit eigen produktie

  - Diverse soorten houten plaatmateriaal

  - Osb plaat 

  - Underlayment plaat 

  - Panlatten

  - Steigerplanken

  - Diverse soorten bouwstaal matten

  - Bouwstaal staven

  - Draadstaal matten 

    (Onbehandeld en gegalvaniseerd)

  - Diverse soorten Balkstaal HEA - IPE - UNP

  - Stripstaal

  - Buis- en kokerprofiel

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

  - Big bags en zakgoed van:

    - metsel (vloer)zand

    - hoogzand

    - zand / grind

    - grind

  - Tegel lijmen

  - Voegmiddelen

  - Diverse soorten tuinhout

Diverse bewerkingen:
  - Zaag straat / boren / lassen 

  - Knip- en zetbank tot 3,05 meter

  - Constructie werkzaamheden

www.KBouwmeester.nl

Bouwmeester B.V.
Kees

Vaassen    Tel. 0578 - 572797

Groothandel in

bouwmaterialen en staal
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TREFPUNT DUISTERVOORDE GAAT VERBOUWEN  
TWELLO.- De langverwachte aanpas-
sing van de ruimtes bij Trefpunt Duis-
tervoorde gaat eindelijk beginnen. De 
vaste wand tussen de twee ruimtes  
gaat verdwijnen en maakt plaats voor 
een vouwwand. Hierdoor is het moge-
lijk om op gewenste momenten er één 
grote ruimte van te maken; de moge-
lijkheid voor twee aparte zalen blijft 
zo ook behouden. Daarnaast komt er 
in de zalen een compleet nieuwe PVC 
vloer. De benodigde financiën hiervoor 
waren eind 2019 al voorhanden door 
toegekende subsidies, echter heeft de 
start van de werkzaamheden even op 
zich laten wachten door de Corona uit-
braak.

Door deze interne verbouwing is Tref-
punt Duistervoorde gesloten van 15 
augustus t/m 25 augustus 2020.

 

VOORSTERNIEUWS

VOLG ONS OOK OP 
SOCIAL MEDIA 



DÉ AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

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

GARAGE LEIJENAAR
BATHMENKoekendijk 8 | 7437 CK Bathmen | 0570 541224

Renault Clio
IV Estate TCe 90 Limited, NL auto
Bouwjaar: 2018 | 32.670 km | €13.150

Renault Twingo
II 1.2 16V Dynamique + Airco, NL auto
Bouwjaar: 2012 | 108.047 km | €5.250

Renault Twingo
III SCE Collection+ Airco, NL auto
Bouwjaar: 2016 | 63.330 km | €7.350

Renault Grand Modus 1.2
TCE Dynamique, 1e Eigenaar, dealer onderh.
Bouwjaar: 2009 | 73.882 km | € 5.950

Suzuki Alto
1.0 Comfort EASSS + Airco
Bouwjaar: 2014 | 106.745 km | €4.950

Renault Kangoo
Express 1.5 dCi 75 Express Comfort + Airco
Bouwjaar: 2015 | 54.958 km | €6.750 Stellingmolenweg 8  |  7383 XV Voorst  

(0575) 50 11 26 | www.autobedrijfpelgrom.nl

Renault Modus - 1.2 TCE Exception 
Nwe APK | Airco | 4x electr ramen

Audi A4 Avant - 2.0 TDI ECC Navi 
LMV Cr.contr PDC

Mitsubishi Space Star - 1.0 Entry 
Airco | NWE APK | Lage km.stand

BMW 3-serie Coupé - 320Ci Executive 
ECC | PDC | LEER | Stoelverw

€4.290

€6.490 €6.150

€4.740

Bekijk de rest van onze occasions online of kom ze bekijken in onze showroom

Ooijman

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

Te koop 

Mitsubishi pajero 3.2 diesel, grijs kenteken, automaat BJ 2008 155.000 km

Citroën C1, 5 drs, zilver met. BJ 2007 169.000 km

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

VW Caddy Maxi, wit, airco, bluemotion 1.6 TDI BJ 2012 81.000 km

Citoen C1, 5drs, wit BJ 2011 151.000 km

Suzuki Splash 1.2, 5 drs. BJ 2014 65.000 km

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

Toyota Aygo, zwart, 5 drs.  BJ 2014  49.000 km

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

Service Partner

Reparatie Schadeherstel 
APK Verkoop nieuw en gebruikt

Like ons op facebookLike ons op facebookLike ons op facebook

Reparatie en onderhoud
Ook service en 
onderhoud van 

het airco systeem

Voorsternieuws

De autobedrijven 
- uit de regio -
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Leigraaf 40, 7391 AL Twello, tel. (0571) 27 58 12, bedrijventerrein Engelenburg, info@autospijkerbosch.nl

OPEL ADAM 1.0 TURBO 90PK BLITZ

€13.999 | bouwjaar: 04-2019

SUZUKI BALENO 1.2 EXCLUSIVE LUXE

€11.999 | bouwjaar: 06-2016

BMW 1-SERIE 116I SHADOW EDITION

€19.999 | bouwjaar: 06-2019

FORD MONDEO WAGON 2.0 16V TITANIUM

€6.999 | bouwjaar: 09-2009

MAZDA 2 SKYACTIV-G 90 GT-M

€12.999 | bouwjaar: 03-2017

autobedrijf

B.J. Spijkerbosch

www.autospijkerbosch.nlwww.autospijkerwww.autospijkerwww.autospijker

Hierbij een greep uit onze occasions

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

Kijk op onze site voor het aanbod

€31.999 | bouwjaar: 10-2019

MAZDA 6 SPORTBREAK SKYACTIV-G 2.5 194 LUXURY

CHIPTUNING VANAF  

AIRCOSERVICE VOOR:

• CONTROLE EN VULLEN

• CONTROLE, REINIGEN EN VULLEN

BMW SPECIALIST
TEVENS REPARATIE EN ONDERHOUD VAN DUITSE AUTO’S. 

ENGELENBURGSTRAAT 41D      7391 AM TWELLO      0571-29 81 91|| ||

OOK HET ADRES VOOR DIAGNOSE, 
ONDERHOUD, APK EN TUNING MATERIAAL 

ACTIES 
€ 275,-

€ 40,-
€ 60,-

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,-

FIAT 500 C
0.9 TWINAIR TURBO LOUNGE

12.000 KM - 2017

TOYOTA AURIS
1.8 HYBRID EXECUTIVE 5DRS

98.000 KM - 2013

VW UP
1.0 BLUEMOTION MOVE UP 5DRS

49.000 KM - 2019

NU VOOR €12.950 NU VOOR €10.950 NU VOOR €9.450

AUTOMAAT



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

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER
Geldig t/m di 22 september 2020

 4 VOOR

10,-

 
 

 Jumbo Binnendijk , Twello, Michiel de Ruyterstraat 101
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Tuinen 

De Roode Hoeve

OPEN TUINEN
Zaterdag 15 aug
10.00-16.30 uur

Middendijk 14, Nijbroek
www.tuinenderoodehoeve.nl

WARM MAAR GESLAAGD 
PICKNICKCONCERT  DE LATHMER

WILP.- Afgelopen vrijdag genoten cliën-
ten en medewerkers van De Lathmer 
van een prachtig picknickconcert. On-
danks de warmte was het goed toeven 
in de verschillende tenten op het ter-
rein. Vanuit de tent en met bewoners 
van de eigen woongroep, op afstand 
van andere groepen, keken de aanwezi-
gen naar de verschillende optredens. De 
artiesten maakten een rondje over het 
terrein, langs de verschillende tenten. 
Op deze manier was het mogelijk om 
dit evenement volgens de richtlijnen te 
organiseren. Er werd volop meegezon-
gen met de liedjes van ‘Music Maatje’ 
Marieke Plantinga en met zanger Johan 
Bril. Er werd gelachen om de malle ca-
priolen van Circus Bolalou. Zingende 
politieagent Roeland Aerden van de 

‘Pret Politie’ zong zijn vrolijke liedjes uit 
volle borst en kreeg vaak bijval van en-
thousiaste aanwezigen.  Marjon Beuwer, 
een van de leden van team Vrije Tijd op 
de Lathmer vertelt: ‘Het is fijn om weer 
een wat groter evenement te organi-
seren voor cliënten. Ook al hebben we 
vanaf maart echt niet stil gezeten. Van 
het regelen van een patatkraam, optre-
dens van zangers, DJ’s, clowns en andere 
entertainers in de tuin bij de woningen 
tot aan het verzorgen van een ijscokar.  
Een picknickconcert hebben we nog niet 
eerder georganiseerd. Het bruist van 
creativiteit!’ Zo ontvingen medewerkers 
van de woningen een picknickmand 
om naar wens te vullen voor tijdens het 
picknickconcert. Het smaakte in alle op-
zichten naar meer.

Er waren leuke optredens tijdens het picknickconcert.  

VEEL AFVAL ACHTERGELATEN 
LANGS DE IJSSEL

WILP.- Het zal niemand zijn ontgaan dat 
het volop zomer is. Voor veel mensen is 
de hitte iets te heftig en blijven dan ook 
het liefst uit de zon. Verkoeling zoeken, 
veel water drinken en je niet al te veel 
inspannen zijn tips die we opvolgen om 
niet oververhit te raken. Veel zonaanbid-
ders bezoeken de stranden of zoeken 
verkoeling langs de IJssel tussen Wilp 

en Deventer. Jammer alleen dat deze 
bezoekers zoveel troep achterlaten.  Op 
veel plekken langs de Bolwerksweg lagen 
afgelopen zondag lege verpakkingen van 
chips, blikjes, flessen en zelfs mini barbe-
cues en plastic bestek. Jammer dat een 
groep bezoekers de troep niet mee terug 
naar huis neemt en besluit het maar te 
dumpen in de natuur. 

Op diverse plekken langs de Bolwerksweg was het zondag een bende. 

LOKAAL TRANSPORTBEDRIJF 
BEZORGT PLEZIER BIJ ZOZIJN

WILP.- De cliënten van Zozijn in Wilp on-
dervinden ook hinder van de coronasitu-
aties. Zij zijn (nog) niet in de gelegenheid 
om hun dagelijkse ritueel op te pakken 
waardoor ze niet buiten de deur komen. 
Begeleiders dachten dat een speeltoe-
stel buiten wel voor de nodige afleiding 
en vertier kon zorgen. Een perfect, twee-
dehands tafeltennistafel werd al gauw 
gevonden, maar deze woog maar liefst 
1400 kg. Wie kan zoiets vervoeren? Soci-
ale media bracht het antwoord.

Marktplaats
Esther Buitenhuis is de begeleidster die 
op het idee kwam om de telefoon te 
pakken en te bellen met de gemeente. 
De vraag: Zijn er subsidie mogelijkhe-
den voor een speeltoestel. “De meeste 
cliënten moeten noodgedwongen meer 
uren op de groep spenderen dan voor-

heen. De mogelijkheden op het gebied 
van vrije tijdsbesteding zijn nog steeds 
gering”, legt collega Bianca Pronk uit. 
Esther werd via de receptie doorgescha-
keld met Ingrid de Croon, adviseur sport 
en bewegen bij de gemeente Voorst. 
Vanuit haar functie op het gebied van 
beleid kon Ingrid niet direct helpen, 
maar zij dacht graag mee over (financi-
ele) mogelijkheden.
Zij tipte diezelfde avond Esther nog over 
een bericht op Marktplaats van een 
tweedehands outdoor tafeltennistafel. 
Het duurde vervolgens niet lang tot er 
door Esther contact was gelegd met de 
verkoper, intern het één en ander was 
besproken en de deal beklonken was. 
Collega Bianca nam het stokje ondertus-
sen over vanwege de vakantie van Es-
ther. “Een tafeltennistafel zou hier echt 
geweldig passen, maar dan moet het wel 

een hufterproof model zijn. Het gaat er 
hier nog wel eens lomp aan toe”, zegt 
Pronk met een glimlach.

Kijk in de Kernen
Een solide exemplaar stond in Dordrecht 
‘gereserveerd’ voor de cliënten van Es-
ther en Bianca. Men moest ‘m alleen zelf 
ophalen. ‘Slechts’ 1400 kilo, schoon aan 
de haak. “Hoe moeten we dat nu doen?” 
dacht Bianca. Ze had er niet direct een 
antwoord op.
Het was vervolgens Ingrid die contact 
zocht met Guus Kroes, één van de dorps-
contactpersonen van Wilp. Hij plaatste 
een oproep op ‘Kijk in de Kernen’ en Fa-
cebook. Eens te meer werd duidelijk hoe 
krachtig de sociale media tegenwoordig 
kan zijn. Het bericht werd honderden 
keren gedeeld en als snel bleek Trans-
portbedrijf Koldenhof uit Wilp bereid 
om een maatschappelijk verantwoord 
ritje naar Dordrecht te maken. Nog geen 
week later was alles geregeld en konden 
de cliënten van Zozijn zich uitleven op 
de tafel. “Een mooi voorbeeld van hoe 
we elkaar in deze bijzondere tijd kunnen 
helpen. Echt geweldig hoe we dit zo snel 
hebben kunnen realiseren!”, vertelt een 
trotse Bianca wijzend naar de tafel. “Ze 
hebben er veel plezier van. En natuurlijk 
wil ik iedereen bedanken die hieraan 
heeft meegewerkt.”

Cliënten van Zozijn gaan zonder twijfel plezier beleven aan de tafeltennistafel.

VAKANTIE TEKENWEDSTRIJD VOOR IEDEREEN

VOORST.- Mens en Welzijn organiseert 
een tekenwedstrijd waar iedereen aan 
mee kan doen. Het thema is ‘Liever een 
goede buur dan een verre vriend’. Het 
idee komt van cultuurcoach Kim Arnt-
zen. Ze vertelt dat er een serieuze prijs 
mee gewonnen kan worden. 

Door het coronavirus zitten veel mensen 
thuis. Gaan niet op vakantie, hebben 
geen of minder werk, geen creatieve 
bijeenkomsten. Daardoor is er meer 
tijd voor hobby’s thuis. Tekenen bijvoor-
beeld. Toen Kim hoorde dat haar orga-
nisatie nieuw beeldmateriaal voor flyer-
materiaal zocht zag ze een unieke kans. 
Een tekenwedstrijd werd in het leven ge-

roepen. Een wedstrijd voor iedereen in 
de gemeente Voorst, van 11 tot 111 jaar.

Waarom een tekenwedstrijd?
Zelf tekent de kersverse cultuurcoach 
ook graag. Ze zegt hierover: “Een teke-
ning is een krachtig communicatiemid-
del, want een beeld zegt soms meer dan 
1000 woorden. Met een tekening kan je 
een boodschap, een idee of een wens 
uitdrukken. En tekenen is een ontspan-
nen bezigheid, zeker ook voor volwas-
senen.” 
 
Vertrekkend vanuit het motto “iedereen 
is talentvol” wil Kim Arntzen de verbor-
gen talenten in de gemeente Voorst naar 

boven brengen. Ze hoopt via deze uit-
dagende wedstrijd onontdekt talent te 
ontmoeten. Hierbij wordt ze bijgestaan 
door een vakkundige jury, bestaande 
uit Monique Vrielink van Thumbs Up en 
het communicatieteam Mens en Welzijn 
Voorst
 
De winnaar van de tekenwedstrijd ont-
vangt een mooie prijs, o.a. een fantasti-
sche tekenworkshop. Voor meer infor-
matie en het wedstrijdreglement kan 
men terecht op de website van Mens en 
Welzijn Voorst of neem contact op met 
Kim Arntzen via 
k.arntzen@mensenwelzijn.nl of bel 
06-1900 0351

mailto:k.arntzen@mensenwelzijn.nl


zwoele
zomer

weken

De

Zutphen
Nieuwstad 44 – 48 
7201 NR Zutphen

0575 – 512816
www.bedshopdeduif.nl

Enschede
Haverstraatpassage 31 
7511 EV Enschede

053 – 4358359
www.bedshop.nl

Deze maand bij aankoop van een matras en/of bed, 
nemen wij GRATIS* uw oude retour. 

Nu 15% korting op een Auping matras

*vraag naar de actievoorwaarden in de winkel.
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Sluit jij je bij ons aan?
vandalen-installatie.nl/vacatures

‘HET IS HIER PRIMA WERKEN MAAR WEL EEN BEETJE STIL’
DE GRUTTER SLAPEN & WONEN KRIJGT BUREN! 

Bedrijvigheid alom aan de Twelloseweg 79 in Terwolde. Het statige histori-
sche pand, waarbij de voorzijde al enkele jaren leegstaat, krijgt een nieuwe 
zeer eigentijdse en functionele bestemming. De werkzaamheden zijn nog 
in volle gang met het streven, de deuren op 1 oktober dit jaar te openen. 
Het pand herbergt dan meerdere kleinschalige kantoren en vele flex- en 
flitswerkplekken. Hoewel er nog werkzaamheden plaatsvinden, kunnen 
potentiële huurders zich al melden en inschrijven. 

“Het is hier prima werken in mijn prach-
tige zaak, maar ’t is wel een beetje stil.” 
Richard de Grutter, eigenaar van de 
sinds jaar en dag in het pand geves-
tigde speciaalzaak, is blij met de komst 
van de buren. Zijn zaak was altijd aan 
de voorzijde gevestigd en toen er aan 
de achterkant ruimte vrij kwam, ver-
huisde hij het bedrijf intern. “Alles ge-
lijkvloers, overzichtelijk en aansluitend 
op het magazijn wat voor mij veel ge-
makkelijker is” aldus Richard. Een deur 
vormt nu de afscheiding tussen zijn 
onderneming en het aanstaande brui-
sende kantoorleven. “Die deur gaat 
wat mij betreft straks open, zodat we 
bij elkaar op de koffie kunnen en een 

praatje maken!” 

De Grutter Slapen & Wonen is een 
begrip in de wijde omgeving en velen 
weten de ruim opgezette winkel te vin-
den. Waar voorheen personeel en be-
zoekers van een eveneens gevestigde 
kledingzaak extra leven in de brouwerij 
brachten, wordt die reuring nu toch wel 
gemist. “We hebben overwogen om de 
keuken in de zaak als ontmoetingsplek 
in te richten, zodat ook de kantoorge-
bruikers hier kunnen aanschuiven.” Het 
zegt alles over de wijze, waarop de bu-
ren straks met elkaar om zullen gaan. 

Het pand was vroeger een melkfabriek 

en omdat het dorpshuis van Terwolde, 
gevestigd in de oude school de naam 
d’Olde Schole heeft gekregen, is die 
lijn voortgezet en draagt het nieuw in 
te richten pand de naam d’Olde Melk-
fabriek. De eerste ‘buren’ hebben zich 
inmiddels gemeld als huurder én zijn al 
bij Richard op de koffie geweest. Ove-
rigens kan je straks ook je eigen koffie 
halen in d’Olde Melkfabriek, het is een 
standaard faciliteit voor de gebruikers. 
Kan je de buurman of buurvrouw uitno-
digen én Richard natuurlijk! 

Wie meer wil weten over het project 
d’Olde Melkfabriek, kan een kijkje ne-
men op site https://doldemelkfabriek.
nl/ .  Weliswaar wordt er nog hard ge-
werkt om het pand tijdig op te leveren, 
maar op de site staat al een impressie. 
Tevens zullen er regelmatig updates 
met foto’s worden geplaatst. Mensen 
die interesse hebben om te huren, kun-
nen vanaf september ook een afspraak 
plannen voor bezichtiging van het pand. 

DE VERLOEDERING

INGEZONDEN

Als voormalig worpbewoners bezoeken 
wij regelmatig de eertijds zo gezellige 
en gemoedelijke wijk De Worp. De wijk 
met een eigen economie, een eigen 
kerkelijk leven en vooral met een zeer 
gemêleerde bevolking. Misschien moet 
ik zeggen “De Hoven” of linker IJsseloe-
ver-wijk want het behoort nog steeds 
bij de Gemeente Deventer. Door mijn 
eigen fysieke tekortkomingen moet een 
bezoek per auto plaatsvinden – per ge-
wone fiets zou beter zijn. Zoekend naar 
een parkeerplaats is niet gemakkelijk 
daar het welig tierende onkruid en an-
dere rommel de overhand krijgt. De 
parkeerplaats, is gemeentegrond, heeft 
kennelijk een nul uren contract met het 
“Groenbedrijf der Gemeente”. Eigenlijk 
een merkwaardige en bizarre situatie 
van een Gemeentebestuur met een po-
litiek linkse signatuur. Daar is niets mis 
mee. Men zou echter wat anders ver-
wachten. Immers heeft een dergelijke 
politieke stroming hoog in het vaandel 
staan een beter leefmilieu en veel aan-
dacht voor het “Groene gebeuren” c.q. 
een goed leefbare atmosfeer. Echter 
behalve in wijken zoals de Worp, Zand-
weerd, Voorstad en nog veel meer. 
Bijna kan men spreken van een con-
tradictio in terminis. Misschien heeft 
men weleens gehoord van de meest 
elementaire zaken voor ons menselijk 
bestaan zoals het groene gebeuren, 
onze zuurstof leveranciers, de fotosyn-

these en zo meer. Als men de groene 
natuur om ons heen verwaarloosd, 
negeert en geen prioriteit geeft, schiet 
men zichzelf in de voeten. Dit is een 
slechte zaak voor ons allemaal. Kritiek 
en commentaar geven van de zijkant is 
wel erg gemakkelijk maar tegelijkertijd 
suggereren hoe of een of ander beter 
kan worden maakt een hoop goed.

Dames en Heren van het Deventer 
gemeentebestuur, Deventer Groen-
bedrijf en Woningbouwbestuur, ga te 
rade bij uw buurgemeente Voorst en 
let speciaal op het dorp Twello. Vorig 
jaar gekozen tot het groenste dorp van 
Europa. Speciaal wat betreft het totale 
“Groene gebeuren” zoals de organisa-
tie, de vakkennis, het financiële plaatje 
en vooral de grote passie bij het een en 
ander.

Als zeer grote kers op de taart de ver-
richtingen van de vrijwilligersorganisa-
tie “Stichting Dorpsverfraaiing”. Meer 
dan honderd bloembakken het gehele 
jaar in hun beheer met tevens beplan-
ting van drie grote rotondes, geven het 
Dorpse leven extra cachet. Alles in sa-
menwerking met Gemeentelijke dien-
sten. Een door eenieder gekwalificeerd 
schitterend dorp Twello waar het goed 
toeven is. Goed voorbeeld doet wel-
licht goed volgen.

Piet Groters.

PRIMERA OONK 
MEER DAN BOEKEN

TWELLO.- De onlangs aangekondigde 
pasfoto service bij Primera Oonk is nu in 
bedrijf. Voor deze extra activiteit is er een 
gedeelte van het magazijn ‘opgeofferd’ en 
kon er een modern ingerichte fotohoek 
worden gecreëerd. Hier kan men op pro-

fessionele wijze pasfoto’s laten maken 
maar ook zelf gemaakte foto’s laten af-
drukken. Om het allemaal compleet te 
maken bestaat er tevens de gelegenheid 
tot het laten vervaardigen van lijsten in 
alle denkbare formaten en kleuren.  

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur
zaterdag   10.00 - 13.00 uur

Stationsstraat 17 • 7391 EG  Twello
T 0571 27 61 91 • info@printandmore.nu 
www.printandmore.nu

Kopieën 

tot A0

Drukwerk

Gelegenheids

kaarten

Niet alleen voor uw familiedrukwerk, maar voor al uw print-, kopieer- en 
drukwerk, zowel zakelijk als privé.

, maar voor al uw print-, k ko ipiepieerer- enen en 

 

Kopietje maken???
1 of 10.000 

zakelijk of particulier
bij ons kan het!

Omdat service niks bijzonders hoeft te zij
n!

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

https://doldemelkfabriek.nl/
https://doldemelkfabriek.nl/


Wist u dat we naast kaarten uit 
bestaande boeken 

ook eigen ontwerpen kunnen maken?

Heeft u een idee, 
dan werken wij het voor u uit!

Kom langs voor meer informatie.

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur
zaterdag   10.00 - 13.00 uur

Stationsstraat 17 • 7391 EG  Twello
T 0571 27 61 91 • info@printandmore.nu 
www.printandmore.nu

Kopieën 

tot A0

Drukwerk

Gelegenheids

kaarten

Niet alleen voor uw familiedrukwerk, maar voor al uw print-, kopieer- en 
drukwerk, zowel zakelijk als privé.

, maar voor al uw print-, k ko ipiepieerer- enen en 

 

Stationsstraat 17 • 7391 EG Twello • T 0571 27 61 91 • info@printandmore.nu

www.printandmore.nu
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Sparen voor
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kleinkind?

Kom Zilvervloot 
Sparen
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Mooie bonus als het kind 18 wordt*

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

ZWAAR ZWETEN
Wat kan een mens toch verlangen naar 

de winterse temperaturen. Warm ge-
kleed en met -10 het ijs op of wandelen 

over één van de talrijke wandelroutes die 
Voorst rijk is. Maar ook de nadelen neem ik op 

dit moment voor lief. Ik smacht naar een helse ha-
gelbui op mijn kruin terwijl ik het boodschappenkarretje ontsmet met desin-
fectiemiddel, ik hunker naar een hap natte sneeuw aleer ik een mondkapje 
op moet en snak naar een hoosbui voordat de volgende lockdown een feit 
is. 

Na vele jaren van aandachtig en gulzig schranzen heb ik een biologisch 
gekweekte vleesjas ontworpen. Eentje waar je trots op bent en je door 
de koude wintermaanden heen helpt. Voor dikkertjes zoals ik is de zomer 
dan ook een slopende worstelwedstrijd. Tot de 25 graden gaat alles goed 
maar daarboven kun je me opdweilen. Wat dat betreft zijn mijn constante 
zweetuitbarstingen vrijwel net zo extreem als de eruptie van de Sinabung 
vulkaan op Sumatra. Daarom adviseer ik iedereen om in lockdown te gaan 
in plaats van anderhalve meter afstand van mij te houden. Als wandelende 
fontein gutst het zilte vocht mijn boxershort in. Ik denk dat als je deze laat 
drogen, je voldoende zoutwinning hebt om de patat van de Kokkie voor een 
week op smaak te brengen. 

Een maatje meer lijkt altijd zo leuk. Ik krijg dan ook de nodige complimenten, 
jaloerse blikken, uiteraard maak ik de grootste bommetjes in het zwembad, 
lig ik zacht op een harde grond en krijg ik meer stof voor hetzelfde geld als ik 
een t-shirt koop in de winkel. Maar glij terwijl ik dit schrijf met mijn onderkin 
over mijn borstkas, moet ik mijn navel om de paar minuten legen door mijn 
lichaam wat te wentelen en als ik mijn lippen aflik zit ik over m’n dagelijks 
aanbevolen hoeveelheid zout heen. 

Nu de groene container dagelijks in de zon staat te broeien hebben we hier 
trouwens ook een wildgroei aan vliegen. Mijn vriendinnetje probeert ze met 
de elektrische vliegenmepper uit te moorden, maar toch beklimt menig vlieg 
mijn vochtige voorhoofd en opgeblazen torso. Mochten mensen een foto 
van me maken kun je die zo gebruiken voor Unicef en denk ik dat er grof ge-
doneerd wordt om een t-shirt dan wel een Sonja Bakker dieet te bekostigen.

Ik pleit voor de anderhalve meter regel, aangezien dit “hompje” vlees met 
opsmuk een lockdown zonder airco niet ziet zitten. Want met deze tropische 
temperaturen, bruist en borrelt het vet in dit wandelende frituurpannetje 
een keer over de rand en zal niet corona maar oververhitting dit mollige 
mannetje fataal worden.

Danny Roelofs

TWEE WEKELIJKSE COLUMN

VAN DANNY ROELOFS

TWELLO CENTRUM KAPSALON RIJKER

TWELLO.- Vorige week is er weer een 
kapsalon geopend in Twello. En niet zo-
maar een. Shervan Sedo van kapsalon 
Sher kappers is niet alleen expert op het 
gebied van knippen, maar is ook specia-
list in het kleuren van haar. Met de ope-
ning van de salon is eindelijk een grote 
wens in vervulling gegaan van Shervan: 
een eigen salon aan de Van Ghentstraat 
in Twello. De opening wordt omringd 
met een kortingsactie: de eerste 100 
klanten krijgen n.l. 5 euro korting op een 
knipbeurt of kleuring.
De van oorsprong uit Syrie (Aleppo) af-
komstige Shervan Sedo knipt en kleurt al 
meer dan 15 jaar mannen, vrouwen en 
kinderen. Na zijn vlucht uit het oorlogs-
gebied belandde hij zo’n 6 jaar geleden 
in Nederland. Na een kort verblijf in een 
AZC mocht hij aan de slag. Zijn Syrische 
diploma’s werden helaas niet erkend 
en hij noodgedwongen aan de studie 
moest. Opleidingen voor kapper en een 

studie Nederlands aan het ROC werden 
met succes afgesloten zodat hem niets 
meer in de weg stond om zijn handen te 
laten wapperen.

Shervan: ‘’Een goed verzorgd uiterlijk 
heeft veelal als basis het kapsel, een look 
die bij je past. Iedere klant kan rekenen 
op een goed en eerlijk haaradvies. De er-
varen hairstylist gaat voor kwaliteit waar-
bij de wensen van de klant uiteraard een 
rol spelen.’’
Het winkelende publiek kan ongehin-
derd naar binnen kijken in de modern 
ingerichte en ruime kapsalon. De kap-
persstoelen staan op ruime afstand van 
elkaar, spiegels en de modern uitge-
voerde ontvangstbalie maakt het geheel 
compleet. Shervan heeft alles naar eigen 
idee en inzicht ingericht. Ook de bij een 
kapsalon behorende (haar)verzorgings-
producten zoals Goldwell staan over-
zichtelijk opgesteld. In de salon heerst 

een rustige relaxte sfeer, waar je eventu-
eel onder het genot van een kopje koffie 
of thee even op je beurt kan wachten.

Openingstijden en prijzen
Sher kappers
Van Ghentstraat 17, Twello
Telefoon 0571 231004.

De kapsalon is 6 dagen per week ge-
opend. Ook online afspraken inplannen 
is mogelijk, sherkappers.nl. De open-
ingstijden zijn: Maandag van 12:00 uur 
tot 18:00 uur. Dinsdag van 11:00 uur 
tot 18:00. Woensdag en donderdag van 
10:00 uur tot 19:00 uur. Vrijdag van 10:00 
uur tot 21:00 uur (koopavond). Zaterdag 
van 09:00 uur tot 17:00 uur.

Prijzen voor dames en heren 23,95 euro 
(voor wassen/drogen wordt 5 euro extra 
berekend). Kinderen 18,95 euro. Kleuren 
vanaf 35,- euro.          

OUD=GOUD (10)

ANGST
Een van mijn vrienden vertelde me dat 
hij en andere familieleden om beurten 
slapen bij zijn schoonmoeder. Ze is niet 
alleen vergeetachtig maar ook angstig. 
Zeker in de nacht.
Mijn moeder, haar hele leven strijdbaar 
en voor niemand bang, had de laatste 
jaren van haar leven ook van die onbe-
grijpelijke angsten. Ook en vooral tegen 
bedtijd. ‘Is alles goed op slot?’.
En geloof het of niet: ik begin ook zo-
iets bij mezelf te merken. Wat ik niet 
kan plaatsen. Jaar en dag zwierf ik door 

steden en dorpen in Thailand en Nepal, 
alleen en ’s avonds laat. 
Je leest ook wel eens over onderzoe-
ken onder senioren. En dan gaat het 
over angst voor overvallen op straat en 
angst voor inbraak. Het zijn meestal ar-
tikelen die de angst aanwakkeren.

Angst en depressies
Angsten en depressies liggen dicht bij 
elkaar. Zware woorden, die voor ieder 
van ons, senioren, een ander gewicht 
hebben. Er is genoeg literatuur op dit 
terrein. In zijn boek ’Gelukkig ouder 
worden’ heeft Anselmus Grun een be-

moedigend hoofdstuk gewijd aan dit 
onderwerp.  ’We mogen geen oordeel 
uitspreken als iemand in de ouder-
dom wordt geplaagd door angsten en 
depressies. Het is veeleer zaak om met 
de nieuwe en moeilijke situatie om te 
gaan. De angsten en depressies heb-
ben een betekenis. Het gaat erom de 
zin en betekenis ervan te onderken-
nen’.
Rudi Westerdorp heeft het over kwets-
baarheid in zijn boek
 ’ Ouder worden zonder het te zijn’. Ou-
der worden en kwetsbaarheid zijn ook 
twee van die kenmerken die in elkaars 
verlengde liggen. Aan onderzoeken 
geen gebrek: ‘Het aantal testen en vra-
genlijsten loopt in de tientallen, en nog 
steeds zijn de artsen en onderzoekers 
er niet uit.’

Vitaliteit
Ik probeer angsten van me af te zetten, 
de angst voor dementie, de angst voor 
ziekte, de angst voor de dood, de angst 
vooral de greep op de samenleving te 
verliezen, misschien vertaald in angst 
om vergeten te worden, kortom de 
angst voor de eenzaamheid.

Westendorp heeft zijn boek ‘Ouder 
worden zonder het te zijn’ als ondertitel 
meegegeven ‘Over vitaliteit en veroude-
ring’. 

Vitaliteit! Daar trek ik me aan op.
(Wiel Palmen. Reageren: 
palme060@gmail.com)

VOORSTERNIEUWS

VOLG ONS OOK OP 
SOCIAL MEDIA 



Uit eigen bakkerij
Ook deze week weer heerlijke aanbiedingen uit eigen bakkerij

Jumbo Binnendijk - Michiel de Ruyterstraat 101 - Twello

Aanbiedingen geldig van woensdag 12 augustus t/m dinsdag 18 augustus
U kunt ons ook volgen op instagram: jumbobinnendijkbakkerij 

Binnendijks kaneeltjes
Lekkere krokante koekjes                   

Dikkers donker brood
Per stuk van €2.45 voor  

Heerlijke  stokbroden uit eigen bakkerij
Wit – bruin – met Provençaalse kruiden – met zeezout.

Bij aankoop van
2 blikken Unox Frankfurters, Unox Bockworsten, Unox knaks
of Unox magere knaks krijgt U 

Sucade brood
Per stuk van €3.70 voor 

Brood van de maand augustus:
Twello’s zonnig

2
1
3
2
2

Maisbroodje
+/- 400 gram van €1.45 voor 

00
25
25
00
50

Zoete broodjes uit Frankrijk
Laat u verrassen. DELICIEUX

Brioche
4 stuks voor 199

Fransoos 
2 stuks voor 249

Bloemenbroodje
2 stuks voor 220

Appelrotsjes
Broodjes met appel en kaneel
Zak 6 stuks van €2.40 voor 
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VAKANTIE IN EIGEN LAND
GROETEN UIT VOORST

Het jaar 2020 zal de geschiedenis ingaan als een jaar met extremen. We zou-
den in Nederland onze 75-jarige vrijheid na de Tweede Wereldoorlog vieren 
maar door de plotseling opkomende pandemie vanwege het coronavirus 
werd het in plaats daarvan een vrijheidsbeperking, een die na WOII nog 
nooit eerder was voorgekomen.

Plotseling lagen alle plannen en agen-
da’s in duigen, evenementen, bruilof-
ten, theatervoorstellingen en nog zo 
vele werden gecanceld. Dat gold even-
wel niet voor onze vakanties. Nederlan-
ders pak je niet zo maar hun vakantie 
af. Als één van de meest reislustige vol-
ken zouden we niet zijn wie we zijn, om 
daar wat op te vinden. Thuis blijven was 
voor velen geen optie, weg wilden we, 
eigen baas zijn en soms voor het eerst 
dan maar vakantie in eigen land, lekker 
dicht bij huis en wel zo veilig. Deze keer 
dus geen Frankrijk, ons meest geliefde 
vakantieland, maar naar Voorst!
Op Landgoed camping De Adelaar in 
het dorp Voorst, waar ook buiten co-
ronatijd met tent, caravan of camper 

de verwende kampeerder het ultieme 
vakantiegevoel en de vrijheid geboden 
wordt.

Eigenaren Wim en Cobie Smeenk is 
niets te veel om het hun gasten naar de 
zin te maken en een gesprekje met deze 
gasten bevestigde dit volmondig. 
‘Voorster Nieuws’ mocht zich tussen een 
paar kamperende families begeven met 
de vraag: ‘wat is er anders dit jaar in jul-
lie vakantieplanning en waarom naar 
Voorst en om er wat te doen?’
Drie gezellige families die het zo te zien 
erg naar de zin hadden met dito vrolijk 
spelende en spetterende kinderen wil-
den graag vertellen waarom ze juist hier 
zijn neergestreken.

De heer en mevrouw Van der Bie uit IJs-
selstein zijn ware kampeerders en zijn 
zeker enige weken per jaar op verschil-
lende campings te vinden. Frankrijk was 
oorspronkelijk hun doel maar nu even 
niet. Min of meer door corona toch 
maar in eigen land gebleven, moesten 
ze toegeven dat Nederland wel heel bij-
zonder is. Al fietsende verkenden ze de 
wijde omgeving van Voorst. Zochten ze 
daarvoor in Frankrijk vooral de plaatsen 
met historie op, hier lag het nb. binnen 
handbereik en… ze zaten er bovenop. 
Zutphen en Deventer als oude Hanzeste-
den waren verrassend, zo vertelden ze 
met veel enthousiasme. De vele folders, 
die mevrouw Van der Bie als doorgewin-
terde campinggast verzamelde, hadden 
niets te veel gezegd.  
Het landgoed Beekzicht bood prachtige 
wandelroutes en over de camping zelf 
niets dan lof. Meneer Van der Bie om-
schreef het als een plaats die een hoog 
cijfer verdient waar ze  genoten van al de 
jonge kinderen, die een prettige manier 
van reuring brengen. Ze konden er van 
onder hun comfortabele luifel volop van 

mee genieten.
Een min puntje moest het echtpaar toch 
even kwijt: ‘in de wijde omgeving vinden 
we prachtige landhuizen maar ze zijn 
geen van alle open en we kunnen we ze 
alleen maar op afstand door de hekken 
bekijken. Konden we alleen maar even in 
de tuinen wandelen’.

Een kampeerplaats met 
historie.
Voor historie hoefden de heer en me-
vrouw Van den Bie overigens niet ver te 
gaan. Ze kampeerden, mogelijk onwe-
tend, op de historische grond van het 
landgoed Beekzicht.
Al in de 16e eeuw wordt de hoeve De 
Adelaar genoemd, dan nog in bezit van 
de adellijke familie Van Lintelo. Vele fa-
milies na hen, hebben de boerderij door 
huwelijken en erfenissen aan elkaar 
doorgegeven. Hoewel het hen niet allen 
voor de wind is gegaan hebben, door 
de eeuwen heen, de verschillende eige-
naren steeds gronden bij gekocht waar-
door het landgoed Beekzicht nu 500 ha. 
groot is.

Dhr. en Mw. Van der Bie

fam. Drenth

De naaste buur op de camping is de fami-
lie Drenth uit Alkmaar, die op haar eigen 
manier camping De Adelaar gevonden 
heeft. Op de vakantiebeurs heeft Cobie, 
met haar enthousiaste verhaal over hun 
camping, indruk gemaakt op de bezoe-
kers. Dat verhaal ging verder en bereikte 
de familie Drenth, die met hun vrolijke 
dochter deze camping als een ideale va-
kantiebestemming voor zich zag.

Kinderen alleen tot 10 jaar, daar zou met 
leeftijdgenootjes nooit gebrek aan vrien-
dinnetjes zijn en zo was het ook. Kinde-
ren het naar hun zin; vader en moeder 
ook echt vakantie.

De camping bleek ook een ideale uitvals-
basis te zijn voor hun familie-uitjes, Het 
Pannenkoekenhuis dichtbij, Bussloo en 
ook de steden rondom goed voor een 
dagje uit en in Apeldoorn de Julianato-
ren. Conclusie: ‘het is hier heerlijk, ge-
moedelijk, rustig en veilig, volgend jaar 
weer’.

De Rattenvanger van 
Hamelen in Voorst
Dat je voor een leuke vakantie niet ver 
hoeft te reizen bewees de familie Bo-

venmars uit Nijverdal. Zij had weer an-
der motieven voor een vakantie in eigen 
land, nu dan dicht bij huis in Voorst. Stel 
je voor naar het buitenland met 3 jonge 

kinderen op de achterbank, nee, dit is 
zoals wij de ideale vakantie zien. Hier is 
veel te zien en te doen: ‘we bezochten 
de molen, en de ruïne De Nijenbeek, 
morgen gaan we zwemmen’. 
Voor het 6e jaar op rij zijn ze neer ge-
streken op camping De Adelaar, waar 
ze het met hun mooie dochters bijzon-
der naar hun zin hebben. Vriendjes en 
vriendinnetjes in overvloed en spette-
ren in hun privé zwembadje. Als hoog-
tepunt en toetje aan het eind van de 
dag luidt Cobie de koe-bel om als een 
echte Rattenvanger van Hamelen alle 
kinderen in draf naar haar speelschuur 
te lokken om ze daar persoonlijk voor 
het slapen gaan een verhaaltje voor 
te lezen. De ouders hebben er daarna 
geen kind meer aan en kunnen heerlijk 
tot ‘diep in de nacht’ in alle rust genie-
ten van hun wijntje zoals ze zelf lachend 
lieten weten.
Kortom vakantie in Voorst, een bevesti-
ging voor de een, een ontdekking voor 
de ander.

Met dank aan de bovengenoemde 
families.

Milly Westerhuis
 

fam. Bovenmars

CAMPINGS IN REGIO VOLGEBOEKT

DE WORP.- Deze zomer verblijven veel 
Nederlanders in eigen land. Hierdoor 
zitten ook de campings in de regio gro-
tendeels vol. De Stadscamping op de 
Worp heeft zelfs een deel buiten het 

officiële kampeerterrein opengesteld. 
Op deze manier kan men meer men-
sen kwijt en kan ook de onderlinge 
afstand gewaarborgd blijven. Mede 
door het warme zomerweer en de 

vakantieperiode, kwamen afgelopen 
weekend veel mensen naar de cam-
ping.  Stadscamping De Worp laat ech-
ter nog geen groepen groter van vier 
personen toe. 

Er zijn  extra plaatsen gecreëerd op de Stadscamping bij het Worpplantsoen. 
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Tel. (0575) 501 406

www.rsschildersgroep.nl

VAN BOSHEIDE 
SCHILDERWERKEN

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

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

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

DE FRUIT PERSDAG IS OP 26 AUG,
9 EN 23 SEPT, 7 EN 14 OKT. 

DRENTSE MET WORST 1 VOOR €2 EN 3 VOOR €5
ROTTERDAMMER 1 VOOR €1,50 EN 4 VOOR €5

Rijksstraatweg 24, Voorst
Telefoon (0575) 50 12 71

Ambachtelijke 

Bakkerij Bril 
& Zonen

Veel voordeel bij uw 

Voorster 
Ondernemers Openingstijden: ma. t/m vrij. van 13.00 - 17.00 uur, zat. gehele dag

Lange klarenbeekseweg 30, tel. (0575) 501 247

HEI IS ER VOOR JOU! 

REGIO.- De laatste dagen krijgen mijn 
collega’s bij de infobalie steeds vaker 
telefoontjes met de vraag: Bloeit de 
hei al? Begrijpelijk want wat de fruit-
bloesem is voor de Betuwe, zijn bloei-
ende heidevelden voor De Hoge Ve-
luwe. Toch kan ik mij niet herinneren 
dat wij vroeger speciaal voor de heide-
bloesem vanuit de Randstad naar de 
Veluwe trokken, wij verbleven er sim-
pelweg iedere maand wel een keer. En 

viel ons bezoek samen met de bloei-
ende hei, dan knipten wij tersluiks een 
bosje en namen het mee naar huis. 

In de nazomer transformeert dit 
struikje grote oppervlakten van de 
Veluwe tot een eindeloos paars pa-
radijs. En dat doet het al duizenden 
jaren want dankzij heideboeren uit 
een ver verleden en onze liefde voor 
dit cultuurlandschap kunnen we nog 

steeds genieten van dit pan–Europees 
erfgoed dat zich uitstrekt van Portu-
gal in het zuiden tot aan de westkust 
van Noorwegen in het noorden en van 
Ierland in het westen tot Polen in het 
oosten. 

Heden ten dage zijn de heideboeren 
met hun plagschop en zeis overal uit 
het paarse landschap verdwenen dat 
bovendien sinds het begin van de vo-

rige eeuw sterk is gedecimeerd. Maar 
heidevelden zijn niet alleen mooi, het 
zijn ook belangrijke leefgebieden voor 
vele zeldzame plant- en diersoorten 
zoals adder, roodborsttapuit en klok-
jesgentiaan. Daarom zetten wij alles 
op alles om de resterende heidevel-
den van de Hoge Veluwe te behouden 
en beschermen. Dit doen wij door het 
net als vroeger te laten begrazen, af te 
branden, te plaggen en maaien. 

Juist deze laatste beheersmaatregel 
biedt een mooie gelegenheid om een 
tastbare verbinding tussen het beheer 
en gebruik van heide te leggen. Want 
wat is er op tegen om, voorafgaand 
aan het maaien van een heideperceel, 

de bezoeker van Het Nationale Park 
De Hoge Veluwe, een bosje hei voor 
thuis te laten knippen? 

Op De Hoge Veluwe staan de heide-
velden in volle bloei! En daarvan is één 
hectare in het weekeinde van 22 en 23 
augustus voor de parkbezoeker aan-
gewezen om er een bosje hei te komen 
knippen. Geïnteresseerde bezoekers 
kunnen die dagen een ‘Hei is goed-
bon halen’ bij één van de informatie-
balies in het Museonder of het Park 
Paviljoen. Met de bon kunnen zij op 
de aangegeven locatie hun eigen bosje 
heide knippen. Niet stiekem zoals wij 
vroeger deden maar met toestemming 
van de boswachter.
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BUSSLOO BREIDT WAGENPARK UIT MET E-CHOPPERS
NOG MEER TOURS TE BOEKEN BIJ 
MULTI-ACTIVITEITENCENTRUM 
PITCH&PUTT BUSSLOO
 

BUSSLOO.- As we speak worden de eerste 
rondjes Bussloo gereden op de nieuwste 
aanwinst van Multi-activiteitencentrum 
Bussloo. Een prachtige en bovendien co-
ronaproof toevoeging aan de meer dan 20 
in – en outdoor activiteiten van het leisure 
bedrijf. Vanaf vandaag zijn er E-Choppers 
beschikbaar voor verhuur.

Touren Amerikaanse stijl
Met het uiterlijk van een populaire Ameri-
kaanse motorfiets en elektrische aandrij-
ving is deze bromfiets-variant een aantrek-
kelijke en milieuvriendelijke manier van 
touren. De Elektrische Steps van het bedrijf 
zijn deze zomer extreem populair. Reden 
genoeg om uit te breiden, om zo nog meer 
gasten een tour in de prachtige omgeving 
te kunnen laten beleven. Met de te huren 
E-Choppers en Elektrische Steps kunnen 
gasten genieten van een rondje Bussloo, 
een speciaal uitgezette route langs beziens-
waardigheden in de Stedendriehoek of zelf 
kiezen waar ze heen willen.
 
Uitbreiden in coronatijd
Dat Nederland massaal op vakantie gaat 
in eigen land is ook op Bussloo goed te 
merken. Nog niet eerder bezochten zoveel 
“toeristen” het Multi-activiteitencentrum. 
Voorheen waren de maanden voor de zo-
mervakantie druk bezet met bedrijfsfees-
ten en andere groepsuitjes en daarna “liep 
het lekker door”. Dit jaar, na een gesloten 
periode, is het bedrijf extra blij met de vele 
gasten die langskomen voor een gezellige 
dag. De gasten genieten op de ruim opge-
zette locatie met gemak op gepaste afstand 
en kunnen goed rekening houden met de 

geldende regels rondom COVID-19. 
 
Nog meer uitbreiding
Ondertussen gaat de bouw die in april dit 
jaar begon gestaag door. Naar verwachting 
in september opent het Multi-activiteiten-
centrum de aanbouw van de al bestaande 
blokhut met hierin Glowgolf Het Wilde Wes-
ten, Oud en Nieuw Hollandse Spellen en 
aparte feest- en vergaderruimtes.
 
Tijdens de verbouwing geopend
Tijdens de verbouwing is de locatie gewoon 
geopend. De actuele openingstijden en 
nieuws over eventuele aanpassingen van-
wege het coronavirus in het aanbod van 
de meer dan 20 in- en outdoor activiteiten 
kunnen worden gevonden op www.pitch-
puttbussloo.nl . Voor grotere groepen is het 
aan te raden tijdig te reserveren in verband 
met de grote toestroom aanvragen.
 
 
Over Multi-activiteitencentrum 
Pitch&Putt Bussloo
Centraal gelegen in de stedendriehoek 
Apeldoorn, Deventer, Zutphen ligt het mul-
ti-activiteitencentrum, welke in 2015 begon 
met een 27 holes Pitch&Putt Golfbaan. In-
middels is de locatie aan het mooie meer 
van Bussloo uitgegroeid tot een Multi-acti-
viteitencentrum met zo’n 30 medewerkers 
en een aanbod van meer dan twintig ver-
schillende in- en outdoor activiteiten zoals 
Escape Rooms, Lasergame, Elektrische Step 
Tours en diverse golfvarianten. De ruim op-
gezette locatie midden in de natuur is een 
zeer gewilde (feest)locatie voor zowel kleine 
als grote groepen.
 
 

XTREME TRAIL OP BUSSLOO

BUSSLOO.- Vorig jaar deden bijna 500 
deelnemers mee met de succesvolle 
eerste editie van een trail run op Bus-
sloo. Dat vraagt om herhaling, dus op 
zaterdag 5 en zondag 6 september kun 
je weer deelnamen!

We hebben wederom een prachtig par-
cours van 6 km uitgezet, waarbij je wa-

ter, zand, heuvels, gras, modder moet 
trotseren en waar je naast hardlopen 
ook niet bang moet zijn om door het wa-
ter te waden, moet kruipen en je soms 
moet vasthouden om niet te vallen…

Je kunt kiezen of je 1, 2 of 3 rondes loopt. 
Dus je hoeft niet super getraind te zijn, 
iedereen kan meedoen op zijn of haar 

eigen tempo. En de tijd is niet belangrijk. 
Het gaat om jouw prestatie! De start en 
finish van de Xtreme Trail is bij  Strand-
huys De Enk op Bussloo

Omdat het eerste evenement is na 1 
september wat weer mag worden geor-
ganiseerd, hebben we besloten om dit 
jaar maximaal 500 deelnemers toe te la-
ten, verdeeld over 2 dagen, namelijk op 5 
en 6 september. Deze zullen op verschil-
lende tijden starten.

Op de 6 km kunnen 200 deelnemers 
starten. Op de 12 km kunnen 150 deel-
nemers starten. Op de 18 km kunnen 
105 deelnemers starten. Op de team-
estafette kunnen 15 teams meedoen (45 
personen).

Kosten om deel te nemen zijn: 6 kilo-
meter €20, 12 kilometer € 22,50 en 18 
kilometer € 25. Hiervoor krijg je ook een 
supergaaf sportshirt van de Xtreme Trail!

Durf jij de strijd aan te gaan? 
Schrijf je snel in via 
www.rondjethermenbussloo.nl 
want vol is echt vol!

DUBBELE CORONASCHERMEN
‘HAAGSE VERMANINGEN’ ONNODIG VOOR TWELLOSE SCHAKERS

De schakers voelen zich veilig achter de spatschermen. (foto: Frits Frijlink)

TWELLO.- De Twellose Schaakclub heeft uitklapbare coronaschermen van 
plexiglas ontwikkeld. Die worden als daken over de borden gezet. De ver-
eniging heeft geen ‘Haagse vermaningen’ nodig voor clubavonden, die zo 
veilig mogelijk zijn. 

Het clubbestuur bereidde zich al na het 
hoogtepunt van de pandemie voor op 
eventuele hervatting van de schaakavon-
den in september. Zo tekende secretaris 
Henk Casteel in de speelzaal van Hotel 

Restaurant Taverne een plattegrond 
met strikte 1,5 meter indeling. Met de 
‘daken’  daarbij is de bescherming tegen 
Covid-19 besmetting aanzienlijk beter 
dan met de gebruikelijke enkelvoudige 

schermen in winkels, horeca en kanto-
ren. Schaken is geen contactsport, maar 
een competitiepartij kan soms meer dan 
drie uur duren. Dat geeft een moeilijk 
in te schatten besmettingsrisico. Ter-
wijl tijdens de ‘corona-laagterecords’ de 
Schaakbond overwoog onbeschermd 
competitiespelen toe te staan, maakte 
penningmeester en klusser Frits Frijlink 
de dakvormige spatschermen. In princi-
pe een eenvoudig idee, maar voor zover 
bij de club bekend nog nergens anders 
bedacht. Ze scharnieren in de ‘nok’, zo-
dat ze plat zijn op te bergen. Voor ruimte 
om de stukken te verzetten staan ze op 
smalle houten pootjes. De scharnieren 
zijn touwtjes door gaatjes bovenin.  “Van 
mij mag je dit een houtje-touwtje-con-
structie noemen”, glimlacht Frijlink. Want 
met dubbeldik plexiglas zijn ze sterk en 
stabiel. De ‘daken’  zijn bedoeld voor de 
clubavonden vanaf september, maar 
er wordt al wekelijks gebruik van ge-
maakt tijdens het zomeravondschaak op 
woensdag in de sfeervolle brasserie van 
KriebelZ, Terwolde. Dat begint om 20.00 
uur, deelname staat open voor iedereen 
en is gratis. Vanwege corona-regels moe-
ten belangstellenden zich 24 uur tevoren 
(dinsdag 20.00 uur) per mail aanmelden 
bij de secretaris, e-mail: 
secretaris@twelloseschaakclub.nl.

CURSUS ‘BETROKKEN OMGEVING’ WEER VAN START

TWELLO.- Hoe houd je een gezonde balans tussen jezelf en de ander? Dat 
is de centrale vraag in deze 4-delige (gratis) cursus voor mantelzorgers. 
Volgende maand gaat deze weer van start in Twello en aanmelden is nog 
mogelijk. 

Mantelzorgers verlenen zorg om-
dat zij een persoonlijke band heb-

ben met degene voor wie ze zorgen. 
“Een goede balans tussen draaglast 

en draagkracht is van groot belang, 
zodat de mantelzorger ‘op de been 
blijft’” aldus Annet Reimert. Als Con-
sulent Mantelzorg merkt Annet dat 
mantelzorgers regelmatig te veel hooi 
op hun vork nemen, wat kan leiden 
tot fysieke en/of psychische klach-
ten. Om de mantelzorgers te onder-
steunen organiseert Mens en Welzijn 
Voorst, in samenwerking met Impluz, 
de cursus ‘Betrokken Omgeving’ voor 
de inwoners van de gemeente Voorst. 
Voor de deelnemers zijn er geen kos-
ten aan verbonden. Aanmelden is wel 
noodzakelijk. De cursus Betrokken 
Omgeving geeft handvatten aan man-
telzorgers om een goed evenwicht te 
vinden tussen zorgen voor zichzelf 
en zorgen voor de naaste. De cursus 
start op maandag 14 september van 
19.00 uur tot 21.00 uur en bestaat uit 
4 bijeenkomsten (14. 21, 28 septem-
ber en 5 oktober 2020) en vindt plaats 
in Twello.                                                                                                         

Geïnteresseerden kunnen contact 
opnemen met Annet Reimert via te-
lefoonnummer 06-49019968. Of mail 
naar a.reimert@mensenwelzijn.nl 

Dinsdag 18 augustus, VA SUMMERTOUR: BEACHSPORTEN
Beachvelden Voorwaarts te Twello, 10:30 uur - 12:00 uur

Iedere donderdag, COMPUTERINLOOP
Klein Twello (Maarten Tromplaan 2, Twello), 19.00 - 20.00 uur

Donderdag 20 augustus VA SUMMERTOUR: SPORT- EN SPELINSTUIF
De Hagewinde te Wilp, 10:30 uur - 12:00 uur

Donderdag 13 augustus, VA SUMMERTOUR: SPORT- EN SPELINSTUIF
De Bongerd te Terwolde, 10:30 uur - 12:00 uur

Zondag 6 september, LUNETTE SAXOFOONKWARTET
Dorpskerk Wilp, 14.00 & 15.30 uur

18 & 25 augustus, RONDLEIDING OP MELKBOERDERIJ
Boerderij De Weuste te Twello, 10.00 - 12.00 uur

Elke vrijdag  , MEET-IN 11: KOFFIE/THEE MET AANDACHT
Bibliotheek Twello, 14.00 -16.00 uur

Vrijdag 4 september, JOUW AVOND’ VOOR JONGE MANTELZORGERS
Buitenplaats De Poel, 17.30 - 21.30 uur

13 t/m 16 augustus, RADIO MAYWOOD
Posterenk (en online), Non-stop

Vanaf maandag 14 september, CURSUS ‘BETROKKEN OMGEVING’ VOOR 
MANTELZORGERS, Gebouw Irene te Twello, 19.00 - 21.00 uur

Dinsdag 22 september, AFTRAP SAMENLOOP VOOR HOOP GEMEENTE VOORST 
SV Twello, 22.00 uur

18 t/m 27 september, NATIONALE SPORTWEEK
Diverse locaties

Woensdag 28 oktober, BEURSVLOER VOORST
De Kruidentuin te Twello, 17.30 - 20.30 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)

http://www.pitchputtbussloo.nl
http://www.pitchputtbussloo.nl
http://www.rondjethermenbussloo.nl
mailto:a.reimert@mensenwelzijn.nl


• Schminken • Clown komt Ballonvouwen

Markt open van 12:30 - 17:30 uur

Kom en proef de sfeer

Super Hollandse pruimenPitloze druiven

2.00 5.005.00 2 dozen3 dozen

Hollandse aardbeien
klasse 1

2 kilo

Wilt u verzekerd zijn van deze aanbieding? 
Bestel dan per mail met vermelding van uw naam; 

info@de-eekhoorn.com en het staat vrijdagmiddag voor u klaar!info@de-eekhoorn.com en het staat vrijdagmiddag voor u klaar!info@de-eekhoorn.com en het staat vrijdagmiddag voor u klaar!info@de-eekhoorn.com en het staat vrijdagmiddag voor u klaar!

Op alle supplementen 25% korting

deze vrijdag is Jan Schoeman weer aanwezig

Bij aankoop van grote blanke jumbo rozijnen  een pond gort gratis 1000 gram 

naar keuze 

Vers gebrande zoute pinda’s 5.001000 gram 

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

MOSSELDA
Gzomerafsluite

r

taverneBijMOSSELDA
Gzomerafsluite

r

MOSSELDA
Gzomerafsluite

r

ZONDAG 30 AUGUSTUS | 
VOL=VOL | UITSLUITEND OP RESERVERING

ONBEPERKT: MOSSELEN, STOKBROOD, FRIETJES & GEZELLIGHEID!WELKOM@TAVERNE-TWELLO.NL | 0571 - 27 15 14

€ 24,50 P.P.

VANAF  16:00

‘UIT EIGEN BOOMGAARD’

NU 3 KILO499 399
SUPER HOLLANDSE 
FRAMBOZEN 

NU WEER VOLOP VERKRIJGBAAR
NIEUWE OOGST HOLLANDSE 

DELBARE APPELS!!!

DIKKE ZOETE NAVEL
SINAASAPPELS 

2 DOZEN10 STUKS
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Dorpsstraat 11a (Ingang via Dorpsdwarsstraat) (0571) 27 70 90; 
dinsdag en woensdag van 09.00 tot 16.00 uur. 
Postadres: Postbus 170; 7390 AD Twello of info@okvvoorst.nl; 
of kijk op de site : www.okvvoorst.nl

OUDHEIDKUNDIGE KRING VOORST

‘UIT HET ARCHIEF’

TWELLO
Gea Venema, op afspraak via 0900-8844

KLARENBEEK
Wilco Jansen, elke 3e woensdag van de 
maand 19:00 tot 19:30 uur.

WILP/VOORST/BUSSLOO/
Wilco Jansen, elke 1e dinsdag van de 
maand. Wilp 19:00 tot 19:30 uur Dorps-
huis de Pompe.
Voorst: 20:00 tot 20:30 uur Dorpshuis 
Voorst.

NIJBROEK/TERWOLDE 
Iedere 3e woensdag van de maand!
Terwolde: Dorpshuis D’ Olde Schole
15:00-15:30 uur
Nijbroek: Dorpshuis de Arend 
20:00-20:30 uur

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.deei-
ber.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
Regentesselaan 2, Apeldoorn:
Maandag t/m vrijdag van 9.30 – 17.30 
uur; zaterdag van 9.30 – 15.00 uur. 
Buiten deze openingstijden kunt u op 
werkdagen van 17.00 – 20.00 uur en op 
zaterdag, zon- en feestdagen van 10.00 
– 17.00 uur terecht bij de Heemhof, 
Beatrijsgaarde 5 in Apeldoorn. 
Uitleenservicepunt de Benring, Tuin-
straat 51 in Voorst. Dinsdag t/m vrijdag 
van 9.30 – 11.00 uur Voor informatie bel 
met Zorgsaam op werkdagen van 9.00 – 
17.00 uur, tel. 055 – 58 898 58 op kijk op 
www.zorgsaam.nl 

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

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

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

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

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

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

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

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

MEDISCHE DIENSTEN KERKDIENSTEN

DIERENARTSEN

WIJKAGENT

En de gebroeders Pannekoek, zij ploegden voort. 
Recht door de zware klei aan de Zeedijk.
 
Vanaf 11 augustus bent u op dinsdag en woensdag weer welkom bij de Oudheidkundige Kring Voorst, Dorpsstraat 11a 
(Ingang via Dorpsdwarsstraat). Gelet op de huidige omstandigheden verzoeken wij u vooraf een afspraak te maken, 
telefoon 0571 277090 of via info@okvvoorst.nl.

Heeft u ook belangstelling voor de lokale geschiedenis? Denk en doe dan mee met de Oudheidkundige Kring Voorst 
en word lid/vrijwilliger. Kom eens langs in de studieruimte op dinsdag of woensdag of maak een afspraak. Dat kan via 
e-mail: info@okvvoorst.nl of telefonisch op dinsdag en woensdag tussen 9.00 en 16.00 uur.

Reacties naar rubriekmedewerker Jan Siero, telefoon 0571-273433. 

De kerkdiensten worden wel gehouden, 
maar veelal in aangepaste vorm. Deze 
zijn te beluisteren via de kerkomroep/
website. Zodra het beleid verandert 
wordt dit uiteraard medegedeeld.  

Zaterdag 15 augustus
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 19.00 
uur, pastor Sebastian.

Zondag 16 augustus
Ger.gem. De Vecht-Terwolde,   
09.00 uur ds. A. Schreuder, 14:30 uur ds. 
A. Baaijens.
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 
10.00 uur ds. B. Nobel.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 
10.00 uur online-dienst door mevr. E. 
van Deventer en is gelijktijdig en nadien 
te zien via www.kerkdienstgemist.nl.
Herst.Herv.gem. Emst-Epe, 
09.30 uur ds. J. den Boer, 15.00 uur ds. N. 
Kleiboer. I.v.m. de wijzigingen m.b.t co-
ronabeleid en het advies van het mode-
ramen van onze kerk beleggen we weer 
diensten met een maximum van 30 per-
sonen. De diensten zijn ook te beluiste-
ren via de kerkomroep en via  YouTube 
onder de naam HHG Emst-Epe e.o.  
Herv.Geref.Evang. Zutphen (Hoven), 
10.00 uur en 17.00 uur besloten dienst 
ivm coronamaatregelen.
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 
10.00 uur, pastor Sebastian.

RESERVEREN VOOR DE VIERING IS 
NOODZAKELIJK VIA MEEVIEREN.NL

Prot.gem. Voorst, 
10.00 uur, gez. dienst in Wilp.
Prot.gem. Welsum, 
10.00 uur, dhr. G. Timmer.

Dinsdag 18 augustus
Ger.gem. De Vecht-Terwolde,  19:30 uur 
ds. A. Baaijens.

Oecumenische Omroep 
Voorst
Normaal zendt de OOV zondagmorgens 
volgens een vast rooster een kerkdienst 
via Radio Voorst uit. Nu de kerken zijn 
gesloten is er een alternatief rooster op-
gesteld. Onderstaand treft u het rooster.
Uitzending kerkdiensten Oecumenische 
Omroep Voorst, te beluisteren via www.
rtvvoorst.nl  en op 105,3 FM. Tevens in 
het gebied van de gemeente Brummen 
op www.rtv-veluwezoom.nl en 107,5 FM. 
Sinds kort ook te ontvangen via Ziggo op 
Kabelradio kanaal 915 en via KPN Kabel-
radio 1168 van de gemeente Twello en 
Brummen.
De uitzending van de kerkdiensten die 
de OOV verzorgt zijn Ter aanvulling van 
het bericht in V.N. onder de kerkberich-
ten:
De uitzendingen van de komende weken 
komen uit onderstaande kerken.
16 augustus – Het Boshuis, Klarenbeek
23 augustus – PKN Wilp
30 augustus – PKN Terwolde.
 
NaastenhulpVoorst
Bereikbaar via 
naastenhulpvoorst@gmail.com  

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

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

Vermist
Lapjespoes, veel wit, grijs/rood gevlekt 
op de kop, vlekken op de rug, grijs/zwart 
geringde staart, specifiek vlekje op haar 
neus: Koningin Wilhelminastraat, Ter-
wolde.

Zwarte gecastreerde kater, witte vlek 
tussen de achterpoten, heel kort staart-
je, oranje ogen, vlooienband om: Brin-
kenweg, Klarenbeek.

Gevonden 
Grijs gestreepte kat met witte snuit, bre-
de streep om de nek, witte borst, buik 
en poten, zwarte streep over de rug, vrij 
groot: Bandijk, Terwolde.

Ik ben als vermist opgegeven vanaf de 
Koningin Wilhelminastraat in Terwolde.

 

mailto:info@okvvoorst.nl
http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://meevieren.nl/
http://www.rtvvoorst.nl/
http://www.rtvvoorst.nl/
http://www.rtv-veluwezoom.nl/
mailto:naastenhulpvoorst@gmail.com
mailto:apeldoorn@amivedi.com
http://www.amivedi.nl
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