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Jan de Croon 
houdt u mobiel!

jandecroon.nl  | Tel: 0571-275903

aPK Keuring | onderhoud 
   airco Service | ruiT reParaTie

Schade TaxaTie en reParaTie
TanKSTaTion & WaSSTraaT

TwelloTwello

Voor een waardig afscheid 
van uw huisdier!

T  0571-700518  
W www.hcde.nl 

Huisdieren
crematorium 

De Engelenburg

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

Meer dan 40 
scootmobielen 
op voorraad!

DRIEGANGEN € 20.00

Dagelijks van 11.30 tot 17.00
H.W. IORDENSWEG 3, TWELLO  .  0571  27 15 14

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

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

SINTERKLAAS MET ZIJN PIETEN IN NIJBROEK
NIJBROEK.- Zaterdag 20 november heeft 
Sinterklaas met zijn pieten het dorpshuis 
‘De Arend’ in Nijbroek weer bezocht. Het 
was een geslaagde middag. 

Terwijl alle kinderen stonden te wachten 
op Sinterklaas kwam er ineens een piet 
op een scooter langs gescheurd. Huh? 
Wat was dat nou? Gelukkig kwamen 
daarna al snel Sinterklaas en een andere 
piet aangewandeld. De kinderen werden 
in groepjes verdeeld en mochten om de 
beurten bij Sinterklaas en piet komen 
voor een praatje en om hun cadeautje in 
ontvangst te nemen. De andere groep-
jes kinderen wachtten keurig binnen en 
buiten op hun beurt onder het genot van 
wat te drinken, een gezellig muziekje, een 
knutselwerkje en vermaak van de piet 
van de scooter. Nadat ieder kind een gro-
te hand vol pepernoten (in plastic zakje ;) 
) van piet had gekregen, verlieten zij, blij 
met hun cadeautje, via een andere deur 
het dorpshuis richting huiswaarts. Zo was 
het ondanks de 1,5-meterregel toch nog 
een geslaagd feest geworden!

Helaas kon de traditiegetrouwe afsluiten-
de Sinterklaasbingo voor de grote men-
sen vanwege de coronamaatregelen niet 
doorgaan. Hopelijk volgend jaar weer.

MEET-IN 11 GAAT DOOR
TWELLO.- Meet-in 11 is een vast punt in de week voor een aantal mensen. Ie-
dere vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur is iedereen welkom in de bibliotheek aan 
het Marktplein. Op een vertrouwde plek. Er wordt gelachen, geluisterd naar el-
kaars verhalen, de week wordt doorgenomen, de politiek komt aan de orde, 
verhalen uit de oorlog en daarna. Maar ook gesprekken over zingeving, over 
geloofsvragen, wel of niet een euthanasieverklaring. Er is interesse in elkaars 
afkomst. Waar kom je vandaan, hoe bevalt het hier, hoe kunnen we je helpen. 

Meet-in 11 is een initiatief van de Dorpskerk en de Bibliotheek. Hier kan ie-
dereen terecht voor een praatje, een kopje koffie of thee, gezelligheid en een 
luisterend oor. Koffie of thee met aandacht! Zo maar eens komen kijken, even 
uitrusten van marktbezoek of winkelen. Even een kop koffie en een babbeltje. 

Corona heeft veel impact. Daarom zijn we blij dat we nog open kunnen zijn. 
Corona betekent ook dat we rekening moeten houden met de maatregelen. We 
vragen de bezoekers om afstand te houden, handen te  desinfecteren. Reserve-
ren vooraf is niet nodig en de toegang is gratis. We hopen je te zien op vrijdag-
middag tussen 2 en 4 uur. Info: diaconie@pkn-twello.nl 

GARAGEKERST-
MARKT
TWELLO.- Donderdag 2 december is er 
om 11.00 uur de opening   van een mini 
kerstmarkt in de garage van de familie 
Haagen aan de Burg.v. d. Feltzweg 41. Da-
gelijks  open van 11.00 uur  tot 16.00uur 
uitgezonderd zondag en maandag. Er zijn 
unieke  kerstgroepen, stalletjes en bijzon-
der mooie kussens, kristal, tin en natuur-
lijk kransen en lieve engeltjes en nog veel 
meer, dat  alles in schitterende kerstsfeer.  

De opbrengst is bestemd voor de stich-
ting Bouwen met Bouma’s voor basis-
scholen bouwen en technisch volwassen 
onderwijs  in Kaoma  Zambia.

Laat u verrassen en kom kijken. De kinde-
ren in Zambia en de jongvolwassenen zijn 
u zeer dankbaar en Kerstmis zal dit jaar 
voor U bijzonder liefdevol zijn. De gara-
gekerstmarkt vindt plaats bij de Familie 
Haagen, Burg.v.d.Feltzweg 41, telefoon 
273743.

100%
NEDERLANDS
FABRIKAAT

van € 2.295,- voor € 1.995,-*

*vaste boxspring 160/180 x 200 cm

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

DE BESTE BASIS 
VOOR IEDERE SLAAPKAMER

Kom nu proefl iggen b�  ons 
in de winkel en vraag naar 

de mogel� kheden!

De goedheiligman pakt een
cadeau uit voor de inwoners

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

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

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

n Steengoed in maatwerk

n aanrechtbladen
n vensterbanken
n vloeren

n gevelbekleding
n belettering
n grafwerken

n schouwen
n wastafelbladen
n tafelbladen

U blijk van medeleven, in welke vorm dan ook, na het overlijden van mijn 
lieve man, onze vader, schoonvader en allerliefst opa

Tonnie Timmermans
Het doet ons goed dat Tonnie niet alleen voor ons, maar ook voor anderen 
veel heeft betekend. Onze hartelijk dank hiervoor.

Marietje, kinderen en kleinkinderen

Onze speciale dank gaat uit naar de medewerkers van Leisurelands voor alle 
hulp die zij ons gaven voor, tijdens en na de uitvaart.

De Heer is mijn herder.
Psalm 23

Erg verdrietig, maar vooral 
dankbaar voor de goede zorgen 

die hij ons gegeven heeft, hebben 
wij afscheid genomen van mijn lieve, 

zorgzame man, onze vader en opa

Henk Rem
Vechter voor recht, zorgzaam, liefde 
voor dieren, liefhebber van eten en 

drinken, sportief, een warm hart, humor

* Surabaya,  † Deventer, 
22 oktober 1941 21 november 2021

 Twello: Adriana Rem - Bruijn
      Beau (in herinnering)

 Den Helder: Claudia en Eric
      Ian
      Dean

 Rekem (B): Richard en Hettie
      Felicia en Maxime
      Stefano en Chelsea

Stinzenlaan 73 
7392 AD  Twello

De uitvaart heeft in 
besloten kring plaatsgevonden. 

In je  leven mensen
die daar helemaal thuis zijn

en die blijven daar wonen
ook als ze er niet meer zijn.

Na een goed leven en een korte strijd 
hebben wij afscheid moeten nemen van 

onze lieve vader, opa, oude opa en maatje.

Zijn optimistische, positieve, 
belangstellende manier van leven was 

en is een groot voorbeeld voor ons. 
Wat zullen we hem missen….

Gradus van Essen
sinds 2013 weduwnaar van 

Geertje van Essen - Lugtenberg
maatje van Sari Toussaint

* Voorst,  † Deventer, 
10 mei 1931 27 november 2021

Rita en Jan †
    Marit en Gert, Naud, Gijs
    Jens en Marjan

Heidi en Berry
    Jelmer en Kim
    Edouw en Michelle
    Teije

Gerdien en Coen
    Yente 

Correspondentieadres: 
Familie Bellert, Bandijk 21, 7396 NB  Terwolde 

Er is gelegenheid tot afscheid nemen 
en condoleren op woensdag 1 december 

van 19.00 tot 20.00 uur in Afscheidscentrum 
Hemmes, Piet Heinstraat 33 te Twello.

Vrijdag 3 december nemen wij om 11.00 uur 
in besloten kring afscheid van Gradus.

De dienst is ook te volgen via livestream op 
Kerk Terwolde - YouTube

Een herinnering in liefde, 
Is een herinnering voor altijd.

Ook al ben je niet meer bij ons,
Je zult altijd onze opa blijven.

Lieve opa
wat gaan wij je missen!

Dikke kus
Marit, Gert, Jens, Marjan, Jelmer, Kim, 

Edouw, Michelle, Teije, Yente

 
" Fijn in mijn eigen huis."

Moedig tot het laatste moment, maar door ziekte
verzwakt is mijn lieve man "mijn maatje", onze lieve
papa en opa thuis rustig ingeslapen.
 
Wat gaan we je missen en wat blijft zijn de mooie
herinneringen.
 

Berend Herman Egbers
- Bennie -

M Diepenveen
2 februari 1946

T Twello
27 november 2021

 
Ria Egbers - Meijer
 

Danny & Sandra
Marcel & Nicole
Ellen & Ronald
 

en kleinkinderen

Abraham Crijnssenstraat 11
7391 WB Twello

Er is gelegenheid om afscheid van Ben te nemen en
ons te condoleren op donderdag 2 december 2021
van 19.00 tot 20.00 uur in het afscheidshuis Hemmes,
Piet Heinstraat 33 te Twello.

De crematie vindt plaats in besloten kring.
 

Graag willen wij alle zorgmedewerkers van Thuiszorg
Vérian Twello bedanken voor de goede zorgen.

Er zijn geen stenen, er is geen muur, 
diegenen die ik liefheb verlaat ik, 

om diegenen die ik liefhad terug te vinden. 
Ik ben vrij.

Op woensdag 24 november is onze moeder,  
oma en overgrootoma onverwachts aan 
haar laatste reis begonnen en herenigd 

met haar man Tonny Pereboom.

Greet 
Pereboom-Wolbrink

* 3 mei 1937  † 24 november 2021

Wij willen iedereen danken voor de vreugde 
en aandacht die jullie in haar leven hebben 
gebracht, in welke periode van haar leven 

dan ook.

Erik en Erna
    Niels en Nathalie
        Mila
    Anniek en Peter-Jan
Bea en Wim
    Lonneke en Anne
    Lizzy en Douwe
        Fenne
    Lotte en Freddy
Willard en Nicky
    Selina en Kevi
    Anissa en Dillen
        Djairo
    Loran
Gento en Miranda
    Lorena en Twan
    Jonieke en Job
    Danio

Correspondentieadres:
E. Pereboom
Weidegeelster 19
7392 AC  Twello

De crematieplechtigheid heeft
 in besloten kring plaatsgevonden

In liefde hebben wij losgelaten 
mijn lieve zorgzame vrouw,  

onze liefdevolle moeder en trotse oma

Lummina 
Komduur - Eleveld

* Odoorn,  † Deventer, 
25 november 1943  22 november 2021

Neeltinus
   Anja en Michel
      Maxime en Stijn
      David en Luna
   Ronnie
      Roef
   René en Patricia
      Bibi
      Bram
      Suus

Het afscheid heeft in besloten kring 
plaatsgevonden.

Correspondentieadres:
N. Komduur
Derk Brouwerstraat 43
7391 HS  Twello

Onze speciale dank gaat uit naar alle 
medewerkers en vrijwilligers van Carinova, 

locaties Sint Jozef en Huize Salland.
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Zorg en aandacht 
in kwetsbare tijden…

Uitvaartverzorger 
Han Mengerink

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

www.hemmesuitvaartzorg.nl

Afscheidscentrum Hemmes 
Piet Heinstraat 33
7391 WK Twello

Hemmes Uitvaartzorg
Piet Heinstraat 33
7391 WK Twello

   Zorg en aandacht voor een
persoonlijk en passend
afscheid

  Respectvolle, persoonlijke 
en betrokken begeleiding

  Werkzaam in de Gemeente 
Voorst

  Familiekamers 24 uur per 
dag toegankelijk

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

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

Monuta is
er voor u.
Ook in Voorst.

Arthur Hogenkamp-Becking

Langs deze weg willen wij onze dank 
betuigen voor de vele blijken van medeleven, 
in welke vorm dan ook, na het overlijden 
van mijn man, onze vader en opa

Wim Groters

Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren 
dat hij bij zo velen geliefd was.

 Bertha Groters-Karrenbeld
   Diana
   Alfred, Brigit † 
      Jorg, Latoya
   Peter

Twello, december 2021

FAMILIE BERICHTEN 

CORONACOLUMN BURGEMEESTER
DE MENS IS EEN SOCIAAL DIER …
…. En hij is niet gemaakt om alleen te 
leven.” Aan deze uitspraak van Aristo-
teles moest ik denken na afloop van 
de corona persconferentie afgelopen 
vrijdag. Want weer hebben de nieuwe 
maatregelen namelijk grote impact 
op wat wij als mensen zo hard nodig 
hebben. Contact! En dan heb ik het 
vooral over fysiek contact, want door 
alle technologische mogelijkheden 
kunnen we elkaar via het scherm blij-
ven zien, kunnen we blijven werken. 
Maar na de versoepelingen hoorde ik 
mensen toch vooral zeggen dat ze zo 
blij waren elkaar weer fysiek te kun-
nen ontmoeten. En juist die behoefte 
wordt met de nieuwe maatregelen 
weer ingeperkt. Dat is natuurlijk ook 
wel het doel, want hoe je het ook 
wendt of keert, de verspreiding van 
het virus wordt geremd wanneer wij 
allemaal afstand houden van elkaar. 

De nieuwe maatregelen, ook wel 
‘avond-lockdown’ genoemd, raken ie-
dereen. Maar het raakt ondernemers 
en organisaties die afhankelijk zijn van 
de avonduren alweer extra hard. Zij 
zullen weer moeten afschalen, weer 
de inrichting aanpassen en weer me-
dewerkers naar huis sturen. Terwijl zij 
zo blij waren om weer aan het werk te 
zijn en je kon zien hoe zij vanuit posi-
tiviteit hun schouders eronder had-
den gezet. Ik hoop dat de getroffen 
ondernemers en organisaties elkaar 
opzoeken en elkaar vasthouden. Al is 
het maar om elkaar te steunen met 
een luisterend oor of met ideeën. En 
als u vragen of hulp nodig heeft, twijfel 
dan niet om contact op te nemen met 
de gemeente waar sinds maart 2020 
een heel actieve Denktank klaarstaat 
om met u mee te denken. Contact op-
nemen kan via coronaloket@voorst.nl 
of bel met 0571-279911.

Vorige week besloot een aantal organi-
saties in onze gemeente al zelf om te 
stoppen met hun activiteiten. Dit van-
wege de oplopende besmettingscijfers 
binnen de gemeente Voorst, zoals in 
het hele land aan de hand is. Toen ik 
dit hoorde, voelde ik een trots op de 
besturen dat ze zo’n heftig besluit durf-
den te nemen, maar ook een pijn in 
mijn hart. Want hierdoor kan er minder 
gesport worden, is er minder ontmoe-

ting en minder ontspanning. Wat eigenlijk 
zo hard nodig is in deze gespannen tij-
den. En nu, met de nieuwe maatregelen, 
wordt de amateursport ook zo goed als 
stil gelegd. De meesten van u sporten na 
hun werk en hun school en dat lukt niet 
met sporten voor 17:00 uur. En dit terwijl 
bewegen, je energie kwijt kunnen juist 
van belang is. Een schrale troost is de 
gedachte dat we in een prachtige buiten-
gemeente wonen, dus ik raad iedereen 
aan om gebruik te maken van die buiten-
ruimte. Even bewegen, even een frisse 
neus halen en je hoofd leegmaken. En ik 
hoop dat leden van sportorganisaties in 
verbinding blijven met hun vereniging en 
club. Ze een hart onder de riem steken en 
dat, zodra het kan, ze weer samen gaan 
sporten. En ook voor (sport)verenigingen 
geldt dat, als er vragen zijn of er hulp no-
dig is, zij contact op kunnen nemen met 
de gemeente via coronasport@voorst.nl 
of bel met 0571-279911.

Zoals ik al zei, raken de nieuwe maatre-
gelen iedereen. En hoe moe we allemaal 
soms ook zijn van alle coronamaatrege-
len, toch hoop ik dat het wel weer lukt om 
extra oog te houden voor de mensen om 
u heen. Niet alleen voor uw gezin of fami-
lie of vrienden. Houd oog voor de mensen 
die alleenstaand zijn. Zeg elkaar gedag, 
maak gewoon een kletspraatje aan de 
deur of met een voorbijganger op straat. 
Vraag aan iemand of het nog gaat of dat 
iemand hulp kan gebruiken. De Rijksover-
heid voert campagne met de woorden 
‘Alleen samen krijgen we corona onder 
controle’. Dit zijn geen loze woorden en 
alle inwoners in de gemeente Voorst vor-
men een samen. Laten we elkaar dus hel-
pen en vooral niet uit het oog verliezen. 
Als burgemeester wil ik u ook niet uit het 
oog verliezen. Als u mij wilt laten horen 
hoe het met u gaat dan hoor ik dat na-
tuurlijk graag van u. Mailt u mij dan via  
burgemeester@voorst.nl
En mocht u mooie, fijne, kleine of grote 
initiatieven kennen of organiseren, 
dan kunt u die aanmelden op ons di-
gitale dorpsplein www.kijkindekernen.
nl of doorgeven aan Chris Frencken via 
c.frencken@voorst.nl of 0571-279268. 
Sinds afgelopen zondag 28 november om 
17.00 uur gelden aanvullende maatrege-
len op de bestaande coronamaatregelen. 
Voor alle informatie daarover verwijs ik u 
naar:

https://www.rijksoverheid.nl/onder-
werpen/coronavirus-covid-19/vraag-
en-antwoord/persconferentie-26-no-
vember-2021-in-eenvoudige-taal

#steunelkaar #helpelkaar 
#aandachtvoorelkaar

253.083_Beeldsamenvatting_21 Coronaregels 26 November 2021_WT_druk_WT.indd   1 26-11-2021   18:36

Renske Helmer-Englebert
Burgemeester 

KERST IN DE KOEPEL 
AFGELAST
DE WORP.-  Het bestuur van de Stichting Muziekkoepel Nering Bögel Worpplant-
soen heeft na aanleiding van de persconferentie van vrijdag 26 november jl. be-
sloten het evenement Kerst in de Koepel af te gelasten. Een grote teleurstelling 
voor de  225 deelnemers. Maar liefst twaalf muziekgroepen, zes zangkoren en 
vier dansgroepen stonden op het programma dat op zondag 19 december zou 
plaatsvinden. Het bestuur zal het evenement verplaatsen naar volgend jaar. 

UITREIKING FOTOBOEKEN AFGELAST

WELSUM. - De geplande uitreiking van 
de fotoboeken over de linker IJsseloever 
aan burgemeester Ton Strien van Olst-
Wijhe is uitgesteld. De burgemeester 
vond het  jammer, maar meende dat hij 
niet anders kon handelen in het kader 
van de door de rijksoverheid ingestelde 
beperkende coronamaatregelen. Voor 
de maker van de boeken, fotograaf/beel-
dend kunstenaar Wicher Naberman uit 
Welsum  en  uitgeverij De Jonge Beth uit 
Wijhe was het een teleurstelling, maar 

een begrijpelijke beslissing.
Om de uitreiking van het eerste boek 
een feestelijk karakter te geven waren 
in het dorpshuis van Welsum een aantal 
activiteiten georganiseerd: -een tentoon-
stelling van  foto’s van het IJsselland-
schap  gemaakt door Wicher Naberman, 
-een optreden van Evert Kluin van zang-
duo ’t Canbesso uit Terwolde, -een voor-
dracht van gedichten over de IJssel  door 
Brigitte Wolthuis, -verhalen van vroeger 
over de IJssel door Gerrit Bijsterbosch, 

-een film over de identiteit van de IJssel-
vallei  uit 2010 van Wicher Naberman en 
Tineke Metz.

Die activiteiten worden nu verplaatst 
naar een  later tijdstip. Omdat de boe-
ken een mooi  Sinterklaas- of kerstca-
deau kunnen zijn, is toch besloten ze nu 
al in omloop te brengen. De boeken zijn 
vanaf heden te koop of te bestellen bij de 
boekhandel en in Welsum  bij boerderij-
winkel Huiskamp, Erveweg 12a.

Het eerste boek, getiteld ‘De linker IJs-
seloever tussen Deventer en Zwolle 
1980-1987’, bestaat uit zwart-wit foto’s 
van voor de dijkverzwaring  rond 2000, 
gemaakt met een analoge camera. Op 
de foto’s zijn nog de mooie meidoornha-
gen in de overstroomde uiterwaarden te 
zien en de paaltjes boven aan de dijk die 
het IJssellandschap zijn ritmische karak-
ter gaven. ISBN 978-90-813155-8-6.
Het  tweede  boek, getiteld ‘De linker 
IJsseloever tussen Deventer en Zwolle 
2004-2012’, bestaat uit grote panora-
mafoto’s in kleur van het prachtige IJs-
sellandschap. In de foto’s worden meer-
dere perspectivische verdwijnpunten in 
een beeld samengevoegd wat tot ver-
warring bij de toeschouwer leidt, maar 
de ruimtelijkheid in het beeld  versterkt. 
ISBN 978-90-813155-9-3. 



Wil jij deze uitdagende baan?
Stuur je motivatie en CV per email naar: remco@jstproducts.nl.  

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Remco Schut. 
Telefoonnummer 0575-502601.

VACATURE 
 JUNIOR PROJECTADVISEUR  
 RAAMBEKLEDING(40 UUR)

WAT ZOEKEN WIJ:
• Ervaring met het office pakket en ordersystemen
• Goede beheersing van de Nederlandse taal
• Goede beheersing van de Engelse en Duitse taal
• Flexibele werktijden, geen 9 tot 5 mentaliteit
• Woonachtig bij voorkeur in de buurt van Voorst  

(gem. Voorst)
• Kennis en/of ervaring met railsystemen, 

raambekleding en buitenzonwering is een pré
• In het bezit van rijbewijs B

Wij bieden een afwisselende fulltime baan met een goed salaris in een 
prettige werkomgeving, waar collegialiteit hoog in het vaandel staat.

BEN JIJ ENTHOUSIAST, 
COMMERCIEEL, HEB JE TECHNISCH 

INZICHT EN HOUDT JE VAN EEN 
UITDAGING? DAN ZIJN WIJ  

OP ZOEK NAAR JOU!

WAT HOUDT HET IN?
• Klantcontact onderhouden en 

opbouwen
• Eindgebruikers en klanten 

voorzien van technisch advies
• Het inmeten van projecten
• Het maken van offertes
• Het ontvangen en verwerken van 

de opdrachten van de klant
• Het begeleiden van projecten
• Gedurende het project ben jij het 

eerste aanspreekpunt van zowel 
de klant als de monteurs.

Wil jij deze uitdagende baan?
Stuur je motivatie en CV per email naar: remco@jstproducts.nl.  

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Remco Schut. 
Telefoonnummer 0575-502601.

VACATURE 
MONTAGEMEDEWERKER  

RAAMBEKLEDING (40 UUR)

WAT ZOEKEN WIJ:
• Kennis of ervaring met railsystemen, raambekleding en 

buitenzonwering is een pré
• Het diploma VCA of bereid deze te halen
• Ervaring in de Woning-/ Projectinrichting is een pré
• Woonachtig bij voorkeur in de buurt van Voorst (gem. Voorst)
• Goede beheersing van de Nederlandse taal
• In het bezit van rijbewijs B

Wij bieden een afwisselende fulltime baan met een goed salaris in een 
prettige werkomgeving, waar collegialiteit hoog in het vaandel staat.

LIJKT HET JE LEUK OM SAMEN 
MET COLLEGA’S RAAMBEKLEDING 

PRODUCTEN TE MONTEREN?  
DAN ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR JOU!

Binnenzonwering 

    screens, rolluiken, horren, windschermen, Velux  

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

Openingstijden: 
Woensdag :10.00 – 18.00 u. 
Donderdag: 10.00 – 18.00 u. 

Vrijdag: 10.00 – 21.00 u. 
Zaterdag: 10.00 – 16.00 u.  

 Buitenzonwering 

  Overkappingen  Pergola zonwering 

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

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

Al  meer  dan  30  jaar  de  warmte  

                
        en  sfeerbrenger  in  uw  huis

schoorsteenvegen
gashaard onderhoud
houtkachels
gaskachels
schoorsteenrenovatie
rookkanalen
woonaccessoires
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WEKELIJKS HUIS AAN HUIS 
DAGELIJKS ONLINE

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

MEESTER ARNOLD ZIET ABRAHAM

TWELLO.- Wat een feest! Meester Arnold 
van groep 7/8 van de Hietweide werd 50. 
Er werd een groot verrassingsfeest voor 
hem georganiseerd. Zo werd hij met veel 
muziek opgehaald door alle kinderen van 
groep 7/8, op het schoolplein stond een 
grote Abraham en er hingen tekeningen 

en grote vlaggen met zijn foto erop, er 
waren 4 heerlijke taarten gebakken die 
ook heerlijk opgegeten werden, hij werd 
geïnterviewd door de klassenjournalis-
ten en als klap op de vuurpijl gingen we 
naar tafeltennisvereniging Trias. Daar 
speelden alle kinderen 1 potje tegen de 

meester en elke keer dat hij won, mocht 
hij een cadeautje uitpakken. Er werd nog 
wat gedronken en een zelfgebakken 
broodje hamburger gegeten. ‘s Middags 
keken we samen nog een spannende 
film. Al met al was het een erg gezellige 
en onvergetelijke dag. 
...

HIEP HIEP HOERA VOOR DAMESDISPUUT CATWALK
Wilp-Achterhoek.- Normaal gesproken 
komen de studentenverenigingen en 
disputen in Nederland niet vaak posi-
tief in het nieuws, maar daar brengt het 
Doornse damesdispuut Catwalk veran-
dering in. Zij zijn namelijk uitgeroepen 
tot het beste damesdispuut van Neder-
land. Catwalk is een dispuut met hechte, 
gezellige meiden. Ook Noa Nijland (18) 
en Anne Wonink (19) uit Wilp-Achter-
hoek zijn sinds dit jaar lid en mogen deze 
titel nu met eer dragen. 

Het dispuut wat is opgericht in 1995, is 
aangesloten bij de particuliere opleiding 
TMO Fashion Business School. Dit maakt 
dat het dispuut veel meer is dan alleen 
feesten. Leden leren namelijk veel op het 
gebied van organiseren en ook kunnen 
zij zich op zakelijk gebied enorm ontwik-
kelen door een functie in het bestuur op 
zich te nemen. Verder biedt het dispuut 
een groot netwerk van oud-leden die al-
lemaal werkzaam zijn in de fashion bran-
che, wat erg goed van pas komt als je 
na de studie een baan zoekt. Dit is met 
name waarin Catwalk zich onderscheidt 
van andere disputen en waarom zij zich-
zelf nu het beste damesdispuut mogen 
noemen!

SCHRIJFACTIE AMNESTY TEGEN ONRECHT 
TWELLO.- Wist je dat er wereldwijd 
jaarlijks rond 10 december, Internatio-
nale dag van de Rechten van de Mens, 
miljoenen brieven worden geschreven 
tegen onrecht? Voor mensen die onte-
recht vastzitten, bedreigd en gemar-
teld worden omdat ze opkomen voor 
hun rechten. 

Oók in onze gemeente komen men-
sen in actie tijdens de Write for Rights 
schrijfactie van Amnesty International. 
Jouw hulp is hard nodig. We schrijven 
brieven naar autoriteiten van verschil-
lende landen om hen onder druk te 
zetten om mensen vrij te laten.

Heeft het effect? Jazeker! Met postzak-
ken vol brieven dwingt Amnesty macht-
hebbers onrecht aan te pakken. Vaak 
helpt de extra aandacht om hen vrij te 
krijgen of te zorgen voor bescherming 
of gerechtigheid. Eerder voerde we actie 
voor Jani Silva uit Columbia. Zij werd ern-
stig bedreigd en liet ons weten: “Uit de 

grond van mijn hart zeg ik dat ik nog leef 
vanwege deze actie. Die heeft hen ervan 
weerhouden om mij te doden, omdat 
zij weten dat jullie er zijn”. Er kwamen 
4 mensen vrij naar aanleiding van onze 
brieven vorig jaar. Op de website van 
Amnesty kun je meer lezen over de suc-
cessen van de voorgaande schrijfacties 
(amnesty.nl/organiseren/successen).

Dit jaar komt Amnesty onder andere in 
actie voor Mohamed Baker (Egypte). Hij 
is mensenrechtenadvocaat. Hij is valse-
lijk beschuldigd van terrorisme en zit in 
de gevangenis omdat hij opkwam voor 
de kansarme mensen van Egypte. In de 
gevangenis wordt hij wreed behandeld. 
We schrijven voor Mohameds vrijlating. 
Ook dit jaar door Corona helaas geen 
bijeenkomst in de bibliotheek Twello. 
We vinden het niet verantwoord met de 
huidige besmettingscijfers om een eve-
nement te organiseren. Maar we kun-
nen nog steeds schrijven! En wel thuis. 
Amnesty heeft volledig coronaproof 

éénpersoons thuispakketten gemaakt. 
In elk pakket zitten 10 voorbeeldbrieven 
die naar de autoriteiten gestuurd kun-
nen worden, informatie over de gevan-
gene, pen en schrijfblok. Je kunt dan de 
hele maand december gebruiken om 1 
of meerdere brieven te schrijven. Je kunt 
ook een kaartje ter bemoediging naar de 
gevangene sturen. 

Hoe kom je aan deze 
schrijfpakketten? 
Stuur een email naar info@voorst.am-
nesty.nl met je gegevens en wij bren-
gen het pakket bij je in de brievenbus. 
Je kunt een schrijfpakket ook ophalen 
bij Stiltecentrum van de Dorpskerk in 
Twello (ingang achterzijde kerk, open 
van 10.00 tot 17.00 uur), Bibliotheek 
Twello, de Kosterij 3 in Terwolde, of 
Tuinstraat 50 in Voorst. In het schrijf-
pakket staat waar je de brieven kunt 
inleveren. Een enveloppe en postzegel 
zijn niet nodig. De werkgroep Amnesty 
Voorst zorgt voor de verzending. 

Ga voor een  
succesvolle
verkoop!

Vraag een persoonlijk 
advies op maat!

0571 27 44 94
twello@bieze-makelaars.nl

VERKOPEN?

Lijst Arend heet voortaan

Arend pakt uit
Na 4 succesvolle jaren als 

eenmansfractie pakt Arend door. Oud & vertrouwd 
en toch fonkelnieuw. Wij van Voortvarend Voorst gaan 

voor een open en dynamische bestuurscultuur. 

Heeft u ideeën over of interesse in onze lijst? 
Mail naar info@voortvarendvoorst.nl.Mail naar info@voortvarendvoorst.nl.

Engelenburgstraat 55, Twello   

Tel: 0571  78 50 28   
Engelenburgstraat 55, Twello

Tel: 0571  78 50 28

auto
schade?

STRATEN 
EN TUINEN 
SFEERVOL 
VERLICHT
WILP.- In de week van 12 tot en met 18 
december zullen in het dorp Wilp veel 
tuinen en straten sfeervol verlicht wor-
den. De lichtweek is een traditie en niet 
meer weg te denken in Wilp.  Vooralsnog 
kan dit evenement nagenoeg binnen de 
coronaregels plaatsvinden. De Wilpena-
ren worden opgeroepen om hun huizen 
en straten te verlichten. Voor wie dat 
mooi voor elkaar weet te krijgen heeft de 
organisatie enkele prijzen beschikbaar. 
Op vrijdag 17 december wordt vanaf 
18.00 uur de traditionele lichtjeswande-
ling gehouden. De start is bij Dorpshuis 

de Pompe.  Kinderen krijgen allemaal 
een led foamstick en er worden leuke 
activiteiten georganiseerd. Of alle ac-
tiviteiten kunnen doorgaan, hangt van 
de dan geldende coronamaatregelen af.  
 

mailto:info@voorst.amnesty.nl
mailto:info@voorst.amnesty.nl


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

Besparing op tijd & geld

Al je data te beheren op 1 locatie

Optie tot koppelen meerdere shops

Realtime synchronisatie van data

++
magento exact

€

onlineconnector.nlc
Bekijk alle mogelijkheden op

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

• 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 •

Sierhekwerken en aanhangwagens

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

www.hulleman-zn.nl

Diverse maten
Alles op voorraad

Ook voor carports

Kerstbomen vers van het land 
Vanaf 6 december geopend!

Wunderink Pongeweg 16 in Hall 
(over Hallsebrug links)
Telnr.: 06 44 72 89 89

KERSTBOOMKWEKERIJ 

Keuze uit duizenden bomen 
in alle soorten en maten, 
o.a. Blauwspar Omorica, 

Nordmansen. 

HOOG TIJD 
VOOR DE 
BUITENBOEL

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

DEZE FOLDER IS GEDRUKT OP 100% GERECYCLED PAPIER

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

Werkdruk 20-120 bar. 

OPVOUWBARE TAFEL
Afmeting 182 x 74 x 74 cm.

14.95

8.95

43.95

MET MULTIPAS

69.95 48.95

VLAGGENSET
Nederlandse vlag 100 x 150 cm. 

Houten vlaggenstok van 2 meter 

met oranje knop en kunststof 

houder. Exclusief wimpel.

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

De prijzen worden beschikbaar gesteld door de organisator 

van Beste Folder Awards

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

STEM OP DE 
MULTIMATE FOLDERS 
en maak kans op een iPad

KLUNDER
Molenstraat 1 Twello
(0571) 27 12 66

#Hubohelpt
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Alleen ga je snel, 
maar samen kom je verder!
Ieder jaar stelt het Financieele Dagblad een lijst op van de snelst 
groeiende ondernemingen in Nederland, de zogenoemde FD-
Gazellen. Het grootste deel van deze snelle groeiers zit in de 
Randstad maar sinds enkele jaren is Overijssel bezig met een 
stevige inhaalslag.  Van elke 10.000 bedrijven in Overijssel zijn er 
ruim 6 een FD-Gazelle terwijl het landelijk gemiddelde ligt op 4.

De sleutel van dit succes ligt volgens de Overijsselse Gazellen 
voor een belangrijk deel in de mentaliteit in het oosten van het 
land. Zoals een FD-Gazelle opmerkt: ‘We doen niet nodeloos 
ingewikkeld en werken gewoon pragmatisch samen. De lijntjes 
met overheid en andere ondernemers zijn kort. We spreken 
dezelfde taal. We komen elkaar tegen op het voetbalveld of bij 
de lokale ondernemersvereniging en als je elkaar kunt helpen 
dan doe je dat.’

Naoberschap, samen dingen oppakken, problemen oplossen, 
werkt ook voor bedrijven is het oosten van het land. Dat geldt niet 
alleen in tijden van nood maar ook als het goed gaat. Bedrijven 
zoeken elkaar op en wisselen kennis en ervaring uit. 

Een voorbeeld is De Gasfabriek in Deventer, een soort campus 
waar verschillende innovatieve en startende bedrijven, van IT 
tot consultants, communicatiedeskundigen en zelfs horeca, zijn 
verzameld. Doordat zij dicht bij elkaar zitten ontstaat er een 
gezonde uitwisseling van ideeën waarbij ze elkaar wat gunnen. 
Daar wordt uiteindelijk iedereen beter van. Ook hogescholen en 
universiteiten sluiten zich hier graag bij aan.
Door een andere ondernemer te helpen, help

je uiteindelijk ook jezelf. Mijn motto is: alleen ga je snel maar 
samen kom je verder! Wat dat betreft zit het wel goed in het 
oosten van het land. Dat belooft veel voor de volgende Gazellen 
verkiezing!  

accountan ts  &  be las t ingadv iseurs

Munsterstraat 16 7418 EV Deventer
T 0570 - 210 500 M info@2dee.nl

www.2dee.nl

STREEP DOOR WINTERDORP 
POSTERENK .-  De plannen waren groots maar helaas heeft de organisatie  
moeten constateren dat door de extra verscherpte COVID maatregelen “Poste-
renks Winterdorp 2021” geen doorgang kan vinden. De oplopende besmettin-
gen en de streng aangescherpte regels maken het onmogelijk om er een mooi 
evenement van te maken. Natuurlijk wordt de kerststal wel weer in Posterenk 
geplaatst en dit is zeker een bezoekje waard.  De organisatie heeft  het evene-
ment verplaatst naar 11 december 2022. 

HET REGENT ROODGROENE 
TAARTEN IN DE GEMEENTE VOORST  
 

VOORST.- Vrijwilligers zorgen voor een 
groene en sociale gemeente. Zij verzet-
ten samen bergen werk. Vaak zonder dat 
daar veel aandacht aan wordt geschon-
ken. Partij van de Arbeid – GroenLinks 
Voorst delen één keer per jaar taarten 
uit aan (groepen) vrijwilligers. Om hen 
te bedanken voor al het goede werk 
dat zij verzetten. De ‘taartenregen’ is dit 
jaar verdeeld over meerder dagen in de 
maanden november en december. De 
eerste vrijwilligers zijn op 25, 26 en 27 
november verrast. 
 
Taalvrijwilligers
Liesbeth Beuwer ontvangt de rood-
groene taart op donderdagochtend van 
PvdA-GroenLinks gemeenteraadslid 
Bertine Grevinga. Liesbeth is vrijwilliger 
bij het kindcentrum ‘De Bongerd’ in Ter-
wolde. Verder waren er ook taarten voor 
enkele taalvrijwilligers. In de gemeente 
Voorst zijn meer dan 25 taalvrijwilligers 
actief. Zij helpen taalvragers beter te 
leren lezen, schrijven en/of spreken.  In 
de sporthal aan de Zuiderlaan in Twello 
ontvangt Gerard Witteveen een taart.  Hij 
verricht talloze vrijwilligersklussen van fi-
nanciële administratie tot meer huishou-
delijke taken. Gerard is actief voor Dyna-
mic Tennis, maar was bijvoorbeeld ook 

penningmeester bij de kunstkring en 
hielp mensen met het invullen van hun 
belastingformulieren. Hij is een steunpi-
laar op de achtergrond waarop altijd een 
beroep gedaan kan worden. 

Leefbaar houden
De vrijwilligers van de Stichting Dorps-
verfraaiing ontvangen ook taart. Zij ver-
zorgen in Twello ruim honderd planten-
bakken. De vrijwilligers vinden het werk 
niet alleen belangrijk maar ook vooral 
gezellig. ‘Veel mensen in het dorp maken 
een praatje. En van het verzorgen van de 
planten zie je direct resultaat. Het is heel 
leuk werk,’ zegt één van hen.  
Ook in het dorp Wilp wordt taart be-
zorgd. Het is gezellig druk in Dorpshuis 
de Pompe op zaterdagmorgen. De klein-
schalige lokale markt trekt mensen die 
ook een kopje koffie  komen drinken. 
Gerrit Kroes is in zijn element. Iedereen 
kent hem in Wilp. Deze keer heeft Ger-
rit voor hen een stuk taart bij de koffie. 
Want de taart, die hij ontvangt voor het 
opruimen van kilo’s zwerfafval in Wilp en 
omgeving, deelt hij meteen weer uit. ‘Ie-
dereen werkt hier mee aan het leefbaar 
houden van het dorp en de omgeving,’ 
zegt Gerrit, dus voor iedereen een lekker 
stukje taart. 

Tom Nieuwenhuis  wordt thuis verrast 
met een roodgroene taart. Dat is toepas-
selijk, want Tom zet zich in voor het ver-
duurzamen van woningen. Hij is lid van 
de energiecoöperatie EnergieRijk Voorst 
en spant zich in om ervoor te zorgen dat 
alle Voorstenaren een lager energiever-
bruik krijgen en zelf bij kunnen dragen 
een aan lokale duurzame energievoor-
ziening. Onder het toeziend oog van zijn 
koeien vertelt Harry Bieleman gepassio-
neerd over zijn missie om boeren, tuin-
ders en samenleving een open en eerlijk 
gesprek met elkaar te laten voeren. Harry 
is actief voor ‘IJsselvallei boert en eet be-
wust’. 

Vrijwilligers van Coöperatie 
Polder 
Wie de mentaliteit van Nijbroekers kent 
zal het niet verbazen dat vrijwilligers uit 
het dorp aan de slag zijn gegaan met een 
plan om duurzame woningen te bouwen. 
Het is een dorp van aanpakkers dat pro-
blemen graag oplost in plaats van erover 
te vergaderen of lezen. Door de Coöpe-
ratie Polder Nijbroek worden de plannen 
voorbereid en uitgevoerd. Een aantal le-
den van de coöperatie neemt zaterdag-
middag de roodgroene taart in ontvangst 
in dorpshuis De Arend te Nijbroek. 

 

Vrijwilligers van Coöperatie Polder Nijbroek ontvingen een lekkere taart. 

INGEZONDEN
CHRISTELIJK VOORST?
Komend voorjaar wordt het de eerste 
keer dat ik in de gemeente Voorst mag 
gaan stemmen voor de gemeenter-
aad. Als christen en sympathisant van 
de Christen Unie was ik teleurgesteld 
dat in Voorst geen politieke vereniging 
bestaat van de CU. Het lijkt mij toe dat 
er in het politieke speelveld in Voorst 
ruimte is voor een ‘Christelijk Voorst’ 
partij. In diverse kleinere gemeenten 
in Nederland, waar de christelijke parti-
jen zelfstandig geen zetel halen, komen 
de CU en SGP uit in een gezamenlijke 
kieslijst. De SGP in Voorst is blijkbaar te 
klein om een zetel te halen en het lijkt 
er op dat de CU stemmers hun stem 
veelal aan andere lokale partijen geven. 
Kan ik de SGP uitdagen om in hun 
partijprogramma en hun kieslijst te lat-
en zien dat een CU stemmer (en miss-

chien ook een CDA stemmer) zich kan 
herkennen in hun idealen? Dan komt er 
uiteindelijk toch een voluit christelijke 
stem in de Voorster gemeentepolitiek. 
Een mooi voorbeeld daarvan zou kun-
nen zijn dat er vrouwen op de kieslijst 
komen. Daarnaast moet er oog zijn 
voor de agrarische sector (De Boeren 
Burger Beweging doet ook niet mee in 
Voorst) en het milieu. Wat doe de SGP 
voor de zwakkeren in Voorst? Hoe is het 
jeugdbeleid? Of klinkt dat allemaal te 
links? Mag ik, als niet-lid, de SGP uitda-
gen om een brede groep christenen in 
Voorst aan te spreken? Wat kunnen we 
tegemoet zien? Ik zie de reactie graag 
tegemoet.

Henk van den Brink
Zwanenpad 2a, Teuge.

‘FIETSVIERDAAGSE’ IN TWELLO 
UITGESTELD
TWELLO.- In verband met de oplopende coronabesmettingen gaat de aange-
kondigde ‘Fietsvierdaagse’, in Twello aan de Duistervoordseweg 57, volgende 
week niet door. Zorgsaam wilde in Twello graag haar collectie hometrainers en 
fietstrainers introduceren. Er is voor gekozen om dit voorlopig uit te stellen.

BEWEGING VERDIENT STIMULANCE
REGIO.- Een aantrekkelijke, groene leef-
omgeving én ook de aanwezigheid van 
een maatje om samen mee te bewegen, 
stimuleren inwoners om er op uit te 
gaan en te bewegen. Dat is één van de 
conclusies uit een groot onderzoek in de 
provincie. 

Provincie Gelderland, de Gelderse GGD-
en, de Gelderse Sport Federatie en 
gemeente Arnhem hebben afgelopen 
zomer hun krachten gebundeld en on-
derzocht hoe Gelderlanders denken over 
hun leefomgeving in relatie tot bewegen. 
Met als doel, meer inzicht te krijgen in 
welke aspecten in de leefomgeving sa-
menhangen met meer  fysieke activiteit. 
Ruim 8.700 respondenten werkten mee. 

Provincie Gelderland monitort sinds 
2019 het welbevinden van haar inwo-
ners. Daarnaast voeren de GGD’en en het 
RIVM sinds april 2020 een grootschalig 
landelijk onderzoek uit naar het gedrag 
en ervaringen van mensen, al dan niet 
gerelateerd aan COVID-19. Nu zetten de 
provincie, de GGD’en, de Gelderse Sport 
Federatie en gemeente Arnhem zich ge-
zamenlijk in om te bezien hoe een leef-
omgeving het meest uitnodigt tot bewe-
gen. 

Sociale omgeving belangrijk 
voor de mate van bewegen
Nu blijkt dat de sociale omgeving samen-
hangt met de mate van bewegen. Gel-
derlanders bewegen meer als ze iemand 

hebben om dit mee samen te doen. En 
mensen in de buurt zien bewegen, stimu-
leert bewegen. Ook de toegankelijkheid 
van de omgeving, de ervaren veiligheid 
en in mindere mate de aantrekkelijkheid 
vertonen een samenhang met de mate 
van bewegen. Om de buurt aantrekkelij-
ker te maken is er volgens de inwoners 
behoefte aan meer groen in de buurt. Re-
sultaten per woonomgeving en leeftijds-
groep zijn terug te vinden in de factsheet.

Samenwerking 
beleidsterreinen biedt kansen
De grootste gezondheidswinst kan wor-
den behaald, als gezondheid mee wordt 
genomen in de inrichting van de leefom-
geving van mensen. Ook biedt samen-
werking tussen andere beleidsterreinen, 
denk aan mobiliteit, ruimtelijke ordening, 
leefomgeving sport en gezondheid, gro-
tere kansen voor een gezondere leefom-
geving. 

Prijs
Om gezond gedrag te stimuleren, werkt 
Gelderland op dit moment een provinci-
ale prijs voor de meest beweegvriende-
lijke buitenruimte uit. Graag ontvangen 
we mooie ideeën over manier waarop 
een leefomgeving zo wordt ingericht dat 
het de gezondheid van buurtbewoners 
bevordert. 

Apeldoorn
Deelnemers voor deze prijsvraag kun-
nen zich laten inspireren in Apeldoorn. 

Op initiatief van de gemeente is op 6 
juli jl. het inspiratieboek ‘Buitenkansen 
voor een uitnodigende buitenruimte’ 
gepresenteerd. Doel van het boek is 
het enthousiast maken en inspireren 
van mensen die met buitenruimte be-
zig zijn. En het gesprek stimuleren om 
zo ook bij te dragen aan het verbete-
ren van de kwaliteit van bestaande en 
nieuwe projecten. In overleg met de 
Gelderse Sport Federatie wordt ge-
werkt aan een jaarprogramma en een 
Gelderse inspiratietour rondom Gel-
derse voorbeelden en Buitenkansen. 

Gezondheid in breed 
perspectief
De GGD’en adviseren gemeenten op 
het gebied van de publieke gezond-
heid. Hierbij wordt gekeken naar zowel 
het beschermen van de gezondheid, 
als het bevorderen van gezond gedrag 
in de fysieke én sociale leefomgeving. 
Health in all policies is in deze een be-
langrijke benadering van verschillende 
maatschappelijke uitdagingen waar 
we samen met de gemeenten invulling 
aan willen geven. Dit betekent onder 
andere dat de fysieke leefomgeving zo 
wordt ingericht dat deze bijdraagt aan 
het creëren van ontmoeting en het sti-
muleren van beweging. Op deze ma-
nier kan - naast dat de omgeving groe-
ner wordt - ook gewerkt worden aan 
het terugdringen van eenzaamheid en 
de gevolgen van een ongezonde leef-
stijl. 

https://www.google.com/maps/search/Duistervoordseweg+57?entry=gmail&source=g
https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUcfc-2BXOlP2V7o1iLzmQnt49UvfynZpl16otMpEJXqURrQu2s-2FEZNEsU1ijsqPrZ00q2DgGEaQTq-2FyDAHR4tYhGxbhEjL4WoQs9e9Wm8NNaTu5VxH_0icXB5-2BBbIZ4Tqj5Ne03lAOCuU2CdcAercZKYVwEFgQciYhTfrT1YjD1A1-2B2rnFEP05OjHMOzNGN3xumSLG53ZhcOTDLdKHI3jbvY01ribX6jMcNxMSxdhcepJKFnw0i7qjPLD0HTAb9Z6xGtoMaq-2FOMhNla9KzfafVgtArnL-2FS0qHqUfo2uZWir6tJURY-2BGlN-2Bn6-2BTXVYugQQvbQO0uKUiqwPrC3-2B9R1Bdcq-2FoD8-2BC85pUTFBvpKnOJaSSW3VQE1OP0eNTgZVdoryCOo2POFmjRTX-2F2-2FrdKCGV8YXz9cHfJ6p3yHNMCFE5Up6xn-2FkkQ7LzkmEH5fshsqXXpAVSTF2t48SmGkKTU57WUTuNMwf8-3D


Voorster Nieuws, Marktplein 5, Twello

Plaatsen in week:__________________________

Aantal keer:________________________________

1 regel  €5.00 

regels  €5.00

3 regels  €5.00

4 regels €5.00

5 regels €5.50

6 regels €6.00

7 regels €6.50

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

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

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

ook voor zaterdag opsturen naar het 
Voorster Nieuws of invullen via 

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

puntje plus administratiekosten.

PUNTJES

koopt u bij de vakhandel
Ook voor gebruikte machines

Reparatie van alle merken

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

Mobiel 06 34 26 42 34 
06 38 62 01 29

Naaimachines

Fa. Berends

LEIGRAAF 51 TWELLO
(Terrein J&J Verskoeriers)
06 83 52 82 83  
BezorgservicE

Openingstijden 
Ma - Vrij  
ZATERDAG 
Zondag  

16:00 - 19.30 uur 
08:30 -17:00 uur 
12.00 - 16.00 uur

Kerstboom 
standaard 

te koop

GElijk op een 
standaard 

door middel
van onze

easy fixboor

VERKOOP START ZATERDAG 27 NOVEMBER

let op: NIEUW 
VERkoopadres

SFEERDAGEN 
OP DE 

ROODE HOEVE   
ZA 4 ÉN ZO 5 DEC  
10.00-17.00 UUR

MIDDENDIJK 14, NIJBROEK                                                     

WWW.TUINENDEROODEHOEVE.NL
0571 291670

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

Het betrouwbare adres 
voor al uw computerproblemen!

Michael Klooster
Offenbachstraat 21
7391 SW Twello
06 29 470 650

info@computerhulptwello.nl | www.computerhulptwello.nl

Gezellig samen thuis aan tafel

Clubsteaks levert haar 
kwaliteitsvlees niet alleen aan de 
horeca, maar ook aan particulieren. 
Gezellig thuis koken en je gezin of gasten verwennen 
met het beste rundvlees en andere vleesspecialiteiten.

Lekkerthuis uit eten !
Clubsteaks BV Molenallee 77, 7384 AR Wilp, T 0571 84 97 67
Onze actuele openingstijden vindt u op de website www.clubsteaks.nl

Gezellig samen thuis aan tafel

Clubsteaks levert haar 
kwaliteitsvlees niet alleen aan de 

Plaats uw bestelling tijdig in verband 
met de verwachtte drukte.

Afhalen van uw bestelling kan vanaf 17 december 2020

Clubsteaks biedt voor de feestdagen en 
de winterbarbecue een ruime keuze 

aan vers kwaliteitsvlees zoals hele ossenhaas, 
ribeye, entrecote, bavette, picanha, kalfsmuis, 

lamsrack en natuurlijk de handgeknoopte rollade.  
Vanzelfsprekend liggen ook de vriesverse 

specialiteiten van Passion for Meat voor u klaar.

Bestel tijdig

Dè cadeautip voor de feestmaand

  Feestelijk
genieten

 0571 84 97 67

Lekker thuis uiteten...

Gezellig samen thuis aan tafel

Clubsteaks levert haar 
kwaliteitsvlees niet alleen aan de 
horeca, maar ook aan particulieren. 
Gezellig thuis koken en je gezin of gasten verwennen 
met het beste rundvlees en andere vleesspecialiteiten.

Lekkerthuis uit eten !
Clubsteaks BV Molenallee 77, 7384 AR Wilp, T 0571 84 97 67
Onze actuele openingstijden vindt u op de website www.clubsteaks.nl

Gezellig samen thuis aan tafel

Clubsteaks levert haar 
kwaliteitsvlees niet alleen aan de 

Plaats uw bestelling tijdig in verband 
met de verwachtte drukte.

Afhalen van uw bestelling kan vanaf 17 december 2020

Clubsteaks biedt voor de feestdagen en 
de winterbarbecue een ruime keuze 

aan vers kwaliteitsvlees zoals hele ossenhaas, 
ribeye, entrecote, bavette, picanha, kalfsmuis, 

lamsrack en natuurlijk de handgeknoopte rollade.  
Vanzelfsprekend liggen ook de vriesverse 

specialiteiten van Passion for Meat voor u klaar.

Bestel tijdig

Dè cadeautip voor de feestmaand

  Feestelijk
genieten

 0571 84 97 67

Bestel tijdig
Geef uw bestelling tijdig door i.v.m. de verwachte drukte

www.clubsteaks.nl

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

www.vanheesversmarkt.nl

VAN HEES VERSMARKTVAN HEES VERSMARKT

Vol sap en vitamines
Rode grapefruits

Jonagold appels

Let op: voordeelcheque 
aardappelen uit het 

chequeboekje 
nog geldig t/m 11 dec

1.491.49

0.990.99
2.992.99

3.993.99

0.79

10 stuks

heel kilo

kilo

500 gram

3 kilo

SpruitenSpruiten

PreiPrei

WitlofWitlof

Duistervoordseweg 7 7391 CA  Twello tel: 0571-271797

500 gram

Duistervoordseweg 7 7391 CA  Twello tel: 0571-271797

mail: info@vanheesversmarkt.nl
www.vanheesversmarkt.nl

VAN HEES VERSMARKTVAN HEES VERSMARKT

Voordeelbaal Voordeelbaal 
aardappelen aardappelen 2.2.5050

Bildtstar en Frieslander 
zak 10 kilo
geldig t/m 11 december 2021

kortingkorting

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.

DE SCHILDER biedt zich aan 
voor al uw buiten en binnen 

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

Hottub huren voor een feestje, 
weekend of langer? Gratis be-
zorging in gemeente Voorst. 
Hans Jansen Hottubverhuur 

– Wilp 06-53658644 –  
hansjansen785@gmail.com

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

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

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

06 - 839 85 533 (gratis)

Gezocht gemotiveerde tuin-
man, ook beschikbaar voor 
overige klussen. 1 dag per 

week. 65+er mag ook.  
Tel. (0571) 273159

Leuke kerstartiekelen te koop 
vanaf heden Twelloseweg 44  

in Terwolde

PUNTJES

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

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

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

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

Voorsternieuws
Print&more

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

en de praktische drukwerkwinkel 
dichtbij huis onder één dak in Twello
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BIJ TAVERNE

DRIEGANGEN 
KEUZEMENU

Wekelijks wisselende gerechten.
Dagelijks van 11.30 tot 17.00.

H.W. IORDENSWEG 3, 7391 KA TWELLO     .       0571  27 15 14     .       WWW.TAVERNE-TWELLO.NL     .       

De nieuwe Nederlandse trend 
om de dag door te komen. 

Gecreëerd door het samenvoegen 
van de woorden diner en lunch.

"

"            @TAVERNETWELLO

SWITCHSPORTS21 OFFICIEEL GEOPEND
TWELLO.- Met het doorknippen van 
een lint werd de opening van sportstu-
dio sWitChsports21 een feit. De spor-
tinstructeurs Wim v/d Sluis en Christel 
v/d Hel kunnen na vele maanden van 
voorbereiding aan de slag. De gele-
genheid om (meer) te bewegen en te 
sporten is met de nieuwe locatie aan 
de H.W.Iordensweg 28 in Twello flink 
toegenomen. Bewegen en sporten is van 
grote invloed op het algehele welzijn, als 
dit gebeurt onder toeziend oog van ge-
kwalificeerde lesgevers is dit uiteraard 
een pluspunt. Bij de nieuwe sport studio 
kunt u verzeker d zijn van persoonlijke 
aandacht en vakkundige begeleiding bij 
de door u beoefende sport. De gecerti-
ficeerde sportinstructeurs Christel v/d 
Hel en Wim v/d Sluis benadrukken dat 
de nieuwe sportstudio met name de 
laagdrempeligheid in het vaandel heeft. 
Jeugd, volwassenen en senioren kunnen 
hier terecht om op professionele wijze 
deel te nemen aan zowel groepsleden 
als personal training in Body pump, X 
Core, spinning, Switch Circuit, Bootcamp, 
Switch Senior, Bokszak Training, Jiu 
Jitsu en Personal Training. Voor verdere 
info:  wwwssivicta.nl  of  www.sWitCh-
sports21.nl

Christel v /d Hel en Wim v/d Sluis gaven met het doorknippen van een lint toegang 
tot de nieuwe sportstudio sWitChsports21.

OOK IN NIJBROEK VERKOOPPUNT VOGELTAARTEN
REGIO.- Door corona zijn er geen ker-
stmarkten, maar toch pakt Erna van 
Roekel haar vogeltaarten actie voor hos-
pice Casa Vera weer op. Door het gebrek 
aan markten zijn verkooppunten zijn dit 
jaar dus extra belangrijk. ,,Ook in Ni-
jbroek hebben we dit jaar een verkoop-
punt”, vertelt Erna. ,,Bij Bettie Ordelman 
aan de Dijkhuizerweg 60. Zonder kerst-
markten is dat de manier. Ik hoop ook op 
grote bestellingen. En we staan mogelijk 
nog twee dagen bij het hospice in Epe. Ik 
heb geen idee wat dit jaar de opbrengst 
zal zijn en hoeveel taarten er moeten 
worden gebakken. Het wordt spannend 
dit jaar.’’

In 2019 was de opbrengst bijna 11.000 
euro. Een prachtig bedrag, voor het hos-
pice, een bijna-thuis-huis. Een plek voor 
mensen in hun laatste levensfase. 

Helpen met inpakken of leuke decoratie 
voor de vogeltaarten beschikbaar? Bel 
Erna van Roekel, tel. 06-55874052.
 

MAAK JIJ OOK EEN LICHTJE?
Vorig jaar gaven veel lezers van het 
Voorster Nieuws gehoor aan de oproep 
“Wees lief voor elkaar”. Kaarten, kerst-
bakjes, kransen, tekeningen en veel 
meer werden ingeleverd en door het 
Voorster Nieuws voor de Kerst bezorgd 
bij bewoners van verpleeg- en verzor-
gingshuizen in onze regio. Het zorgde 
voor blije gezichten bij bewoners en ver-
zorgenden. Hoe geweldig zou het zijn 
hen ook dit jaar weer te verrassen. 

Laat jij gezichten stralen?
Voor dit jaar is de actie bedacht “Maak 
jij ook een lichtje?” U heeft vast wel een 
klein glazen potje thuis. Van dit potje 

kan een prachtig lichtje gemaakt wor-
den. In het Voorster Nieuws vindt u 
een mal die als versiering gebruikt kan 
worden. Een eigen creatie mag natuur-
lijk ook. Deelname is mogelijk door alle 
leeftijden. Voor een lichtje in het potje 
wordt gezorgd. 

Waardebonnen
Door mee te doen zorgt u voor een stra-
lend gezicht en mogelijk zorgen wij dat 
uw gezicht of dat van een van de deel-
nemende kinderen gaat stralen. Deel-
nemers  t/m 12 jaar maken kans op één 
van de 10 waardebonnen van €10,- van 
Intertoys. Voor vier oudere deelnemers 

liggen waardebonnen van elk € 25,- van 
Pand 10 klaar.

Inleveren
Lever jouw ontworpen lichtje uiterlijk 
15 december in bij Intertoys. Hang het 
kaartje met Kerstwens eraan. Wilt u 
kans maken op een van de waardebon-
nen vergeet dan niet uw gegevens in het 
potje te stoppen.  

Het is ook mogelijk om een extra ‘mal’ 
op te halen bij Blokker, Intertoys of 
Voorster Nieuws.

Wees extra lief voor elkaar !

OPTREDEN DE CITHARA’S 
GAAT NIET DOOR
TWELLO.- Het optreden van het citerduo De Cithara’s  a.s. zaterdag 4 decem-
ber in galerie De Statenhoed van de Kunstkring Voorst kan als gevolg van de 
Coronamaatregelen helaas niet doorgaan. Met name de nieuwe maatregel ‘1 
persoon per 5 m2’ maakt het houden van een mini-concert in de ruimte van 
de galerie  ondoenlijk.  Het optreden ín het muziekcafé van de Kunstkring 
wordt uitgesteld tot betere tijden.

SINTERKLAAS VOELT 
ZICH THUIS IN TWELLO
 

TWELLO.- Zaterdagmiddag was het 
een gezellige drukte in het centrum van 
Twello. Sinterklaas en Pieten brachten 
een bezoek aan het mooie dorp. Vele 
kinderen gaven Sint een box, en gingen 
met hem op de foto. De pieten deelden 
pepernoten uit en ondanks de kou 

straalden de kinderen. Bij de winkel van 
Schuurman aangekomen was Sint blij 
verrast over de vele mooie schoentjes 
die de kinderen hadden gemaakt.
Het zal voor Sint een hele klus worden 
hier 25 mooiste uit te zoeken. Met recht: 
Sinterklaas voelt zich thuis in Twello.

http://wwwssivicta.nl/
http://www.switchsports21.nl/
http://www.switchsports21.nl/


En wil je meer weten over deze functie of direct solliciteren? 
Stuur dan op korte termijn je reactie met CV naar Luc van Straaten, 
Nijverheidsstraat 29, 7391 ZT Twello of info@lucvanstraaten.nl 
of bel mij op 06-51787830 voor meer informatie.

WAT HOUDT JE FUNCTIE IN?

En wil je meer weten over deze functie of direct solliciteren? 
PAST DIT BIJ JOU?

Onze drie afdelingen (constructie, reparatie en onderhoud) verster-
ken elkaar en kunnen niet los van elkaar bestaan. De samenwer-
king tussen deze drie betekent dat Konstruktiebedrijf van Straaten 
zeer slagvaardig op kan treden. Deze werkwijze gecombineerd met 
technische en inventieve medewerkers, maakt dat Konstruktiebe-
drijf van Straaten in staat is unieke oplossingen te leveren voor de 
meest gecompliceerde problemen.

En wil je meer weten over deze functie of direct solliciteren? 
Stuur dan op korte termijn je reactie met CV naar Luc van Straaten, 
Nijverheidsstraat 29, 7391 ZT Twello of info@lucvanstraaten.nl 

Onze drie afdelingen (constructie, reparatie en onderhoud) verster-
ken elkaar en kunnen niet los van elkaar bestaan. De samenwer-
king tussen deze drie betekent dat Konstruktiebedrijf van Straaten 

AL SINDS 1991 DÉ PARTNER AL SINDS 1991 DÉ PARTNER 
IN CONSTRUCTIEWERK, IN CONSTRUCTIEWERK, 
REPARATIE EN ONDERHOUD!REPARATIE EN ONDERHOUD!

Nijverheidsstraat 29, 7391 ZT Twello  |  T. 06-51787830  | WWW.LUCVANSTRAATEN.NLWWW.LUCVANSTRAATEN.NL

TER VERSTERKING VAN ONS TEAM ZIJN WE 
OP KORTE TERMIJN OP ZOEK NAAR 

EEN ERVAREN 

CONSTRUCTIEBANK
WERKER /MONTEUR

WAT HOUDT JE FUNCTIE IN?
Je bent zelfstandig en enthousiast, en je kunt werken op MBO niveau. Ervaring 
met montagewerkzaamheden en tig en mig lassen is een pré binnen ons bedrijf. 
Daarnaast werk je nauwkeurig en consistent. We bieden je volop (bij)scholings-
mogelijheden en verantwoordelijkheid in je baan.

www.ambiancedekazon.nl

Z O N W E R I N G 

R O L L U I K E N 

R A A M D E C O R A T I E 

T E R R A S - 

O V E R K A P P I N G E N 

H O R R E N

 Persoonlijk advies op maat

  Beste prijs-kwaliteitverhouding

  Vakkundig inmeten en monteren

  Inspirerende showroom

 Altijd maatwerk

Europaweg 216, 7336 AR APELDOORN - T (055) 521 16 46 - E  info@ambiancedekazon.nl

BUITENJALOEZIEËN

TEXTIELDAKZONWERING

LAMELLENDAK RAAMDECORATIE

Laat je inspireren in 

onze ruime showroom!

Zorgeloos en veilig de winter in met de winterinspectie

De winter komt er weer aan en dus ook de winterse omstandigheden. 
Uw veiligheid en die van uw passagiers staat voorop. Kom daarom tussen 
6 december en 31 januari bij ons voor een winterinspectie waarbij uw 
auto voor slechts € 19,95 op de meest cruciale onderdelen wordt 
gecontroleerd. Van 6 tot en met 10 december is de winterinspectie gratis. 
In verband met Corona verzoeken wij u een afspraak te maken, zodat wij de 
winterinspectie veilig kunnen uitvoeren.
Indien blijkt, dat er een reparatie nodig is, voortkomend uit de winterinspectie, 
ontvangt u hierop 10% korting.

Winteractie 
GRATIS winterinspectie van 6 tot en met 10 december

Duistervoordseweg 88 
7391 CH  Twello 
0571-271857 

www.autobedrijfspitholt.nl
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INGEZONDEN BRIEVEN
Ingezonden brieven met het verzoek deze te plaatsen in het Voorster Nieuws 
worden 1 op 1 overgenomen. De redactie is niet verantwoordelijk voor 
de inhoudelijke juistheid van een ingezonden brief. Plaatsing houdt niet 
in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat. Een brief wordt 
uitsluitend geplaatst als de inzender (bron) bij ons (VN) bekend is. De naam 
van de afzender wordt onder het artikel geplaatst, e-mailgegevens worden 
niet openbaar gemaakt. Een ingezonden brief wordt onverkort geplaatst..
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Gerrie Groenewold
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gerrie.voorsternieuws@gmail.com
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De Vecht/Welsum
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Klarenbeek
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WANDSCHILDERINGEN IN DE REMIGIUSKERK 
VIJFTIGSTE SLEUTELWERK VAN GELDERLAND

Het vijftigste Sleutelwerk van Gelderland 
is bekend. Erfgoed Gelderland ging in 
opdracht van provincie Gelderland het 
afgelopen jaar op zoek naar de vijftig 
belangrijkste objecten uit de Gelderse 
kunstgeschiedenis: de sleutelwerken. Dit 
zijn kunstobjecten die bepalend, invloed-
rijk of kenmerkend zijn voor de Gelderse 
kunstgeschiedenis. De eerste 49 sleutel-
werken waren al bekend en zijn online te 
bewonderen op collectiegelderland.nl/
sleutelwerken. De afgelopen maand kon 
het publiek ideeën inzenden voor het vijf-
tigste sleutelwerk. Een van deze ideeën 
is door een team van kunstkenners en 
kunsthistorici uitgekozen. De wandschil-
deringen van de twaalf apostelen in het 
koor van de Hengelose Remigiuskerk zijn 
het nieuwste Sleutelwerk van Gelderland. 

Wandschilderkunst in de 
Remigiuskerk 
In 1911 kwamen tijdens werkzaamhe-
den aan de Hengelose Remigiuskerk 
prachtige muurschilderingen vanonder 
het witte pleisterwerk tevoorschijn. Deze 
muurschilderingen stammen uit de eer-
ste helft van de vijftiende eeuw. Ze zijn 
daarmee een van de oudste overgeble-
ven voorbeelden van wandschilderkunst 
in Nederland. De schilderingen verbeel-

den de twaalf apostelen. Marjam Smei-
tink reageert namens de Vrienden van 
Hengelose Remigiuskerk op de verkie-
zing tot vijftigste sleutelwerk: ‘Geweldig! 
Wijzelf en de hele Hengelose gemeen-
schap  zijn er al heel lang van overtuigd 
dat we met deze muurschilderingen iets 
heel bijzonders in huis hebben. We zijn 
er trots op dat we nu in deze prachtige 
lijst van sleutelkunstwerken staan! Kom 
vooral eens langs en kijk zelf!’  

Goed bewaard secco-
schilderingen
Wat de Remigiuskerk vaak terugkrijgt 
van bezoekers is dat ze dergelijke wand-
schilderingen wel kennen uit Italië, maar 
niet in Nederland. De wandschilderingen 
zijn gemaakt in secco-techniek. Waar de 
bekendere fresco’s gemaakt zijn op nat 
pleisterwerk – en daardoor opgenomen 
worden in de wand – zijn “secco’s” op 
droog pleisterwerk aangebracht. Secco-
schilderingen bladderen vaak makkelij-
ker af van de muur, zeker in het Neder-
landse klimaat.  Hierdoor is het des te 
meer bijzonder dat de figuren in Henge-
lo zo goed bewaard zijn gebleven. Stilis-
tisch wijken deze kwalitatieve schilderin-
gen in de Remigiuskerk sterk af van het 
werk van de familie Maelwael-Van Lym-

borch en Meester Francke van Zutphen. 
Dit suggereert een rijk schilderkundig 
landschap in het Hertogdom Gelre. 

Daarom is het tijd is om de schijnwer-
pers te richten op deze prachtige voor-
beelden van wandschilderkunst. Door 
de beeldenstorm en de reformatie zijn 
we in Nederland (en dus ook Gelderland) 
veel oude kerkelijk kunst kwijtgeraakt. 
Gelukkig zijn de wandschilderingen met 
veel zorg en kunde weer teruggehaald. 
Naast de wandschilderingen van de 
twaalf apostelen in het koor, zijn er ook 
nog wandschilderingen van de aanbid-
ding van de koningen en twee vrouwelij-
ke heiligen. Volgens experts zou er zelfs 
nog veel meer verborgen kunnen zitten 
onder het pleisterwerk in de Remigius-
kerk.

Publieksparticipatie
Dit vijftigste sleutelwerk, haar voor-
dracht en verkiezing laat zien hoe be-
langrijk publieksparticipatie is bij het 
maken van (kunst)historische overzich-
ten zoals Sleutelwerken van Gelderland. 
Hoeveel experts zich er ook over buigen, 
er zullen altijd hiaten in hun gezamen-
lijke kennis zijn. Om deze te vullen is de 
kennis nodig van het publiek, waardoor 
prachtige, onderbelichte werken als de 
Hengelose wandschilderingen voor het 
voetlicht worden gebracht. Maar er zijn 
meer mooie ideeën aangeleverd voor 
het vijftigste sleutelwerk. Peter Drenth, 
gedeputeerde cultuur en erfgoed, rea-
geerde enthousiast op de ideeën van het 
publiek: ‘Ik ben zeer verrast door de gro-
te hoeveelheid, kwalitatief goede inzen-
dingen voor het vijftigste sleutelwerk. Dit 
toont grote betrokkenheid bij de kunst-
geschiedenis van Gelderland. Ondanks 
dat de Gelderse kunst is uitgewaaierd 
over de hele wereld, blijkt het laatste 
sleutelwerk gewoon in de Achterhoek te 
bewonderen. Nu de lijst met vijftig sleu-
telwerken bekend is, gaan we hier de 
komende periode meer bekendheid aan 
geven. Want mooie kunst gerelateerd 
aan Gelderland, laten we graag zien.’ 
Bekijk alle Sleutelwerken van Gelderland 
op collectiegelderland.nl/sleutelwerken.

Deel van de wandschilderingen in de Remigiuskerk (Foto: Hans Wijninga).

LEKKER THUIS UIT ETEN MET BRASSERIE KRIEBELZ! 
DAAR KRIJG JE HET WARM VAN
 

Je wilt eigenlijk een heerlijk avondje uit 
dineren, maar Corona gooit opnieuw 
roet in het eten. Dé oplossing? Thuis uit 
eten! Logisch toch?  
 
Hoe het werkt? 
Je belt ons vóór 16.00 uur, geeft het aan-
tal personen door en we spreken af hoe 
laat we het eten bezorgen. Bel je later? 
Dan kijken we in overleg wat mogelijk is 
voor die dag.  

 
En dan? 
Wij bezorgen aan huis en alles heel 
goed verpakt, zodat het eten écht 
warm is. De volgende dag halen we 
de lege spullen weer op. Afwassen is 
niet nodig, dat doen wij!  
 
Wat brengen we?  
We bezorgen diverse voorgerechten, 
meerdere (seizoen) hoofdgerechten 
en een proeverij van 4 hoofgerechtjes 

in onze welbekende Dekselse Panne-
tjes. Daarbij wordt een aardappelge-
recht, warme groente, appeltjes met 
kaneel en suiker en een rauwkostsa-
lade geserveerd. Natuurlijk is het mo-
gelijk om af te sluiten met een verruk-
kelijk dessert. 
 
En vergeet onze topper gedurende 
de vorige  lock-downs  niet: De  Krie-
belz 3 gangen proeverij!!! Vier voor-, 4 
hoofd-, 5 bij-, en 4 nagerechtjes. Fees-
telijker kan niet! 
  
Waar bezorgen we? 
Wij bezorgen in principe op iedere 
plek binnen de gemeente Voorst, de 
Worp en Welsum. We streven ernaar 
om de afgesproken tijden te halen, 
maar kunnen hier wat van afwijken 
gezien  het grote gebied. Bezorg- en 
ophaal/afwaskosten 5.00 Het bezorg- 
en afhaalassortiment vindt je op onze 
website. Van woensdag tot en met 
zondag. 

Betaling contant en het liefst gepast 
in een envelop indien mogelijk. Voor 
bestellen van thuisbezorging en afha-
len. 
Bel: 0571-292022   
Mail: info@brasserie-kriebelz.nl  
 
 
 WEKELIJKS HUIS AAN HUIS DAGELIJKS ONLINE
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KOUDE LUCHT UIT SCANDINAVIE 
KOMT DIE NAAR ONS TOE?

Zeer koude lucht, die met krachtige winden vanuit het vaste land van Rusland 
of Siberië geheel over land naar onze omgeving wordt aangevoerd, wordt ook 
wel transportkou genoemd. Onder dergelijke weersomstandigheden wordt 
het ‘s winters in ons land in korte tijd bijzonder koud en kan het overdag ook 
bij zonnig weer matig en in extreme situaties zelfs streng blijven vriezen. 
Voorwaarde voor een dergelijke situatie is de aanwezigheid van een zeer krachtig 
hogedrukgebied boven Noord-Rusland of Siberië tegenover lage luchtdruk bo-
ven Zuid-Europa. De drukverschillen zijn dan boven het Europese continent heel 
groot, waardoor over een omvangrijk gebied een krachtige oostelijke wind waait. 
Door de krachtige wind (windchill) is het voor het gevoel nog een stuk kouder 
dan de thermometer aangeeft en bij zeer lage temperaturen bestaat zelfs gevaar 
voor bevriezing van onbedekte delen van de huid.

Ja een spannende weerweek, met nog spannender verloop na het weekend.
Momenteel is zich boven Scandinavië een grote bel met koude lucht aan het 
ophopen. De vraag is nu komt met een gunstige wind die kou ook naar ons land 
toe? Ja en nee is het antwoord. Donderdag hebben we nog te maken met een af-
wisseling van zon en een bui bij 6 graden. Vanaf vrijdag lijkt er langzaam koudere 
lucht uit het hoge noorden naar ons land te komen. Het is droog  zon met in de 
avond kans op sneeuwbuien bij 4 graden buiten de buien om in de sneeuwbuien 
lager. Zaterdag nog wat frisser dan 2 graden als maximum met kans op een 
sneeuwbui met 2 graden als maximum. Zondag trekt de kou zich waarschijnlijk 
weer terug dan meest bewolkt  met in de avond regen bij dan weer 6 graden.

Mark Wolvenne
Twello

mailto:info@brasserie-kriebelz.nl
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Bussloo, De Vecht, Klarenbeek, Steenenkamer, Posterenk, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilp-Achterhoek

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Digitale ronde-tafelgesprekken maandag 6 december 
vanaf 18.00 uur [afwijkende tijd] 

Maandag 6 december 2021 houdt de gemeenteraad ronde-tafel gesprekken. Deze 
digitale bijeenkomst begint om 18.00 uur. Met de ronde-tafelgesprekken vormen de 
raadsleden zich een beeld van de onderwerpen die op de agenda staan. Raadsleden 
stellen vragen aan insprekers en het college. Dat doen ze als voorbereiding op de 
raadsvergadering van 20 december.

Digitaal deelnemen
U kunt digitaal deelnemen aan een ronde-tafelgesprek. Tijdens dat gesprek kunt u uw 
mening geven over een onderwerp dat op de agenda staat. Stuur voor vrijdag 3 de-
cember 12.00 uur een e-mail naar raad@voorst.nl om u aan te melden. Na ontvangst 
van uw e-mail neemt de griffie contact met u op. Elke inspreker krijgt maximaal 3 
minuten tijd om een opvatting te geven. Reageert u liever schriftelijk op geagendeerde 
onderwerpen? Stuur dan een e-mail met uw reactie naar raad@voorst.nl  

Digitale publieke tribune
De gemeenteraad laat de bespreking live streamen. Via 
https://voorst.raadsinformatie.nl kunt u de ronde-tafelgesprekken volgen. Klik hiervoor 
op de datum 6 december en daarna op ‘live’. Zo kunt u ook alle stukken inzien waar 
de raadsleden vragen over stellen aan de insprekers en het college. 

Agenda
Maandag 6 december 2021 18.00 uur 
Op deze agenda staan acht onderwerpen waarbij de gemeenteraad als plaatselijke 
wetgever optreedt. Dat is het geval bij het bestemmingsplan en de verordeningen. De 
landelijke overheid ziet dat als een lokale democratische waarborg.

	Bestemmingsplan Wilpsedijk-N790
 De provincie Gelderland wil de verkeersveiligheid op de N790 – de Wilpsedijk- ver-

beteren. Dat kan door een vrij liggend fietspad naast de autoweg aan te leggen. Daar 
is een wijziging van het bestemmingplan voor nodig. Burgemeester en wethouders 
hebben reacties op de vijf ingediende zienswijzen opgesteld. Het college vraagt de 
raad om de reacties op de zienswijzen samen met het gewijzigde bestemmingplan 
vast te stellen. 

	Regionale Energie Strategie (RES) voor de Cleantech Regio
 De raad van Voorst heeft zich eerder over een concept RES en een ontwerp RES 1.0 

voor de Cleantech Regio gebogen. Alle reacties op die stukken zijn verwerkt in het 
definitieve voorstel voor de Cleantech Regio RES 1.0. Het college stelt de gemeente-
raad voor om nu deze definitieve versie vast te stellen.

	Antwoord op vragen over een omgevingsvergunning voor de uitbreiding van sierteelt 
 Burgemeester en wethouders hebben op verzoek een vergunning verleend voor de 

uitbreiding van sierteelt aan de Lange Klarenbeekseweg. Over het verlenen van die 
vergunning heeft een raadsfractie vragen gesteld. In reactie op die vragen maakt 
het college duidelijk waarom de vergunning is verleend. Bij dat antwoord heeft het 
college de geanonimiseerde correspondentie gevoegd.

	Actualisering beleidsregels subsidie Leefbaarheid Kleine Kernen Voorst 2021 
Burgemeester en wethouders willen de beleidsregels actualiseren. Het gaat om regels 
over subsidie voor de leefbaarheid in de kleine kernen van Voorst. Met een raadsme-
dedeling maakt het college duidelijk wat de bedoeling is van die actualisering. Zo 
krijgen de raadsleden de mogelijkheid om daar vragen over te stellen. De raadsleden 
kunnen daar zo nodig tijdens een volgende raadsvergadering een opvatting over 
duidelijk maken.

	Actualiseren van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
 Het college stelt voor om de APV te actualiseren. Dat is onder meer nodig omdat de 

Alcoholwet de Drank- en Horecawet gaat vervangen. Daarnaast stellen burgemeester 
en wethouders voor om gebruik te maken van het Digitaal Opkopers Register. Tot 
slot bevat het voorstel iets over carbidschieten. Het vaststellen en wijzigen van de 
plaatselijke wetgeving in de APV is een bevoegdheid van de gemeenteraad.

• Verordening Onroerende Zaakbelasting (OZB) 2022
 Het college stelt de raad voor om een verordening voor de OZB voor het komende 

jaar vast te stellen. In de tekst van de verordening zijn kleine aanpassingen verwerkt. 
Daarnaast zijn de  tarieven voor 2022 in het voorstel opgenomen. Alleen de gemeen-
teraad kan deze verordening vaststellen. 

• Verordening rioolheffing 2022
 Burgemeester en wethouders stellen de raad ook voor om voor het jaar 2022 een 

aangepaste verordening rioolheffing vast te stellen. In deze verordening zijn wat 

tekstuele wijzigingen verwerkt. Daarnaast stelt het college voor om de tarieven te 
indexeren. Het is de gemeenteraad die verordeningen vaststelt. 

• Legesverordening 2022
 Voor verschillende diensten die de gemeente levert heft de gemeente leges. De 

wettelijke basis voor het innen van leges is de legesverordening. Het college stelt 
de gemeenteraad jaarlijks voor om die verordening te actualiseren. In het voorstel 
zijn kleine aanpassingen verwerkt en zijn de nieuwe prijzen voor de gemeentelijke 
diensten opgenomen. Alleen de gemeenteraad kan deze verordening vaststellen.

	Verordening toeristenbelasting Voorst 2022
 De raad stelt jaarlijks een verordening toeristenbelasting vast met daarin onder meer 

de tarieven voor het komende jaar. De verordening kent ook tekstuele veranderingen. 
Het college vraagt de gemeenteraad om de verordening 2022 vast te stellen. Alleen 
de gemeenteraad kan verordeningen vaststellen. 

	Verordening reinigingsheffingen Voorst 2022
 Het college stelt de gemeenteraad voor om een verordening op het heffen van 

afvalstoffen- en reinigingsrechten voor 2022 vast te stellen. In dat voorstel is een 
indexatie van de tarieven met 1,6 % verwerkt. Dat is nodig om te zorgen voor een 
kostendekking van 100%. Daarnaast heeft het college wat tekstuele aanpassingen in 
de verordening verwerkt. Ook het vaststellen van deze verordening is de bevoegd-
heid van de gemeenteraad. 

	Verordening lijkbezorgingsrechten Voorst 2022
 Burgemeester en wethouders leggen aan de gemeenteraad ook een geactualiseerde 

verordening lijkbezorgingsrechten voor. Dat voorstel is onder meer nodig omdat 
de kostendekking al een aantal jaren niet meer mogelijk blijkt. In het voorstel zijn 
daarnaast tekstuele aanpassingen verwerkt. Het vaststellen en wijzigen van veror-
deningen is een bevoegdheid van de gemeenteraad. 

Meer informatie
Alle stukken die betrekking hebben op deze agendapunten kunt 
u inzien op https://voorst.raadsinformatie.nl en in de (gratis) app 
Politiek Archief (voor tablets). De QR-code leidt uw smartphone en 
tablet direct naar de vergaderstukken. 
Via https://voorst.raadsinformatie.nl kunt u de ronde-tafelgesprek-
ken digitaal in beeld en geluid volgen. Klik eerst in de kalender op 
de ronde-tafelgesprekken van 6 december 2021 en daarna op ‘live’. 

De griffie kan u met een e-mailservice attenderen op de agenda’s van de komende 
ronde-tafelgesprekken en raadsvergaderingen. Stuur een e-mail naar raad@voorst.nl 
als u daar gebruik van wilt maken. Heeft u vragen of suggesties? Neem gerust contact 
op met Bernadette Jansen (griffier): 0571-27 92 17 of Dini Vriezekolk (locogriffier): 
0571-27 93 87. 

Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst?    
Laat u zelf horen bij de lokale politiek. Benader de raadsleden, praat mee in de 
ronde-tafelgesprekken of stuur een e-mail of brief naar de raad: raad@voorst.nl 
of Postbus 9000, 7390 HA Twello. U kunt de gemeenteraad volgen via het twit-
teraccount: @RaadVoorst

Contact met de raadsfracties
U kunt telefonisch of per e-mail contact opnemen met de raadsleden en raads-
fracties. Kijk op www.voorst.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/samenstelling 
voor meer informatie. 
U kunt rechtstreeks contact opnemen met de onderstaande contactpersonen van 
de raadsfracties:
	Robin Hafkamp, fractievoorzitter Gemeente Belangen, via r.hafkamp@voorst.nl 

of 06-53 11 65 06
	Emiel de Weerd, fractievoorzitter VVD-Liberaal2000, via e.deweerd@voorst.nl  of 

06-13 46 48 23
	Bertine Grevinga, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, via b.grevinga@voorst.nl of 

06-15 41 54 47
	Jürgen Wolff van Wülfing, fractievoorzitter CDA, via j.wolffvanwulfing@voorst.nl  

of 06-43 90 39 27
	Paul Jonkman, fractievoorzitter D66, via p.jonkman@voorst.nl of 0571-23 82 62
	Arend Jansen, fractievoorzitter Lijst Arend, via a.jansen@voorst.nl of 06-50 66 66 01
	Margret Suelmann, fractievoorzitter Fractie Suelmann, via m.suelmann@voorst.nl of 

06-37 31 54 22

Scan de QR-code met uw tablet of smartphone voor meer infor-
matie over de raadsleden.
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Digitaal spreekuur over woningbouwlocatie hoek Stationsstraat en 
Veilingstraat in Twello

In Twello worden de gronden op 
de hoek van de Stationsstraat en 
de Veilingstraat herontwikkeld. 
Het gaat om een plan voor de 
bouw van 15 appartementen 
verdeeld over twee gebouwen, 
met daaronder een parkeergara-
ge. Daarvoor is een aanpassing 
van het bestemmingsplan nodig. 
In het bestemmingsplan staan 
de regels voor het gebruik van 
de grond en de gebouwen die 
daarop komen te staan. In deze 
bestemmingsplanprocedure is er 
ruimte om uw mening te geven.

Plan ter inzage
Vanaf 2 december 2021 ligt het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Hoek 
Stationsstraat -Veilingstraat, 
Twello’ om de woningbouw op 
deze locatie mogelijk te maken 
ter inzage. Ook andere stukken 
die hiermee verband houden 
liggen ter inzage. Het gaat om 
het ontwerpbeeldkwaliteitplan 
en het ontwerpbesluit geen ex-
ploitatieplan vast te stellen.

Bekijk de plannen op 
ruimtelijkeplannen.nl
Door de corona-uitbraak mogen 
er niet te veel mensen tegelijk 
in het gemeentehuis aanwe-
zig zijn. Het ontwerpbestem-
mingsplan en het ontwerp-
beeldkwaliteitplan kunt u op 

ruimtelijkeplannen.nl bekijken. 
Als u dat wilt, mailen wij u de 
verschillende (ontwerp)beslui-
ten. Neem hiervoor contact op 
met de gemeente Voorst, Marike 
Jansman-Weghorst: 0571-27 98 
56. Neem ook contact op met 
Marike Jansman-Weghorst als 
u een afspraak wilt maken om 
de verschillende stukken in het 
gemeentehuis te bekijken of om 
telefonisch vragen te stellen over 
de plannen.

Inloopavond wordt digi-
taal (video)spreekuur
Vanwege de coronamaatregelen 
kunnen we geen inloopavond 
organiseren. Wij vinden het be-
langrijk u persoonlijk te woord 
te staan bij eventuele vragen 
over de plannen en/of de pro-
cedure. Daarom organiseren wij 
een digitaal spreekuur. Hierin 
kunt u gelijktijdig (video)bellen 
met Marike Jansman-Weghorst 
en de ontwikkelaar. Zij geven 
dan toelichting op de plannen 
en beantwoorden uw vragen. Er 
zijn twee momenten voor dit (vi-
deo)spreekuur, dat via MS Teams 
plaatsvindt:

	Maandag 20 december  
19.00 – 21.00 uur

	Dinsdag 21 december  
 14.00 – 16.00 uur

Heeft u interesse voor het (vi-
deo) spreekuur via MS Teams? 
Neem gerust contact op met de 
gemeente Voorst, Marike Jans-
man-Weghorst om een afspraak 
te maken voor één van de boven-
staande data.

Stappen in dit proces
Bij de voorbereiding van het be-
stemmingsplan, afgelopen jaar, 
heeft de ontwikkelaar de direct 
omwonenden op de hoogte ge-
bracht van de eerste plannen, en 
hen de mogelijkheid gegeven om 
hierop te reageren. De reacties 
hebben tot enkele aanpassingen 
geleid. Ondertussen zijn ook de 
kaders voor de beoogde beeld-
kwaliteit (het beeldkwaliteitplan) 
uitgewerkt; hierin ziet u hoe de 
twee appartementengebouwen 
er straks uit komen te zien. 
Voor het uiteindelijke plan is een 
ontwerpbestemmingsplan opge-
steld. Het ontwerpbestemmings-
plan en de bijbehorende stukken 
liggen vanaf 2 december 2021 6 
weken ter inzage. Iedereen kan 
tijdens de inzagetermijn tot 12 
januari 2022 op de plannen re-
ageren door een zienswijze in te 
dienen. De gemeenteraad stelt 
het bestemmingsplan (eventu-
eel in gewijzigde vorm) na de 
zienswijzentermijn vast. Naar 
verwachting vindt dat in maart 
2022 plaats. Na de beslissing van 
de gemeenteraad over de vast-
stelling van het bestemmings-
plan en de bijbehorende stukken 
is er binnen 6 weken beroep mo-
gelijk bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van 
State. Als er een beroep wordt 
ingediend doet de Raad van State 
hier uitspraak over. Afhankelijk 
van de uitspraak van de Raad van 
State, start daarna de bouw.  ■

Let een beetje extra op elkaar en meld geweld 

Nu de coronapandemie weer flink 
om zich heen slaat, maakt wet-
houder Wim Vrijhoef zich zorgen 
om de situatie achter de Voor-
ster voordeuren. Vrijhoef: “Hui-
selijk geweld is iets verschrikke-
lijks. Het komt bij alle lagen van 
de bevolking voor, ook in onze 
gemeente.  Corona heeft het er 
de afgelopen twee jaar niet beter 
op gemaakt. Het is lange tijd erg 
lastig geweest voor hulpverleners 
om bij de mensen thuis te komen. 
Dat zien we nu terug in de cijfers”. 

Landelijke trend: inciden-
ten steeds ernstiger
Uit cijfers van het CBS over 2020 
blijkt dat er steeds later aan de 
bel wordt getrokken als het om 
huiselijk geweld gaat. Het totale 
aantal meldingen is vrijwel gelijk 
gebleven vergeleken met voor-
gaande jaren. Maar het aantal 
acute meldingen is wel toegeno-
men. Dit zijn ernstige meldingen 
waarbij direct actie nodig is. “We 
komen minder bij elkaar over de 
vloer”, zegt Vrijhoef. “Daarom 
pikken we signalen dat het niet 
goed gaat veel later op, en ko-
men niet in actie. Dat is zonde, 
want juist die vroege signalen 
zijn belangrijk: dan kan er vaak 
met hulpverlening veel verbeterd 
worden en kan erger worden 
voorkomen”.

Jonge vrouwen vaker de 
dupe
Ook blijkt uit de cijfers dat jonge 
vrouwen vaker slachtoffer zijn van 
huiselijk geweld dan jonge man-
nen. “Jonge vrouwen maken dan 

met name vaker seksueel geweld 
en stalking mee”, aldus Vrijhoef. 
“Dit zijn landelijke cijfers, maar 
we mogen aannemen dat ze ook 
voor onze gemeente gelden”. In 
totaal gaf, volgens het CBS, 20% 
van de Nederlandse jongeren tus-
sen de 16 en 24 jaar aan in 2020 
slachtoffer te zijn geworden van 
huiselijk geweld. 

Toename digitaal geweld 
én digitale hulpverlening
Sinds de coronacrisis speelt het 
dagelijks leven van jongeren zich 
steeds meer online af: van lessen 
volgen tot sociale media. Dit is 
terug te zien in een stijging van 
het aantal meldingen van digi-
taal seksueel geweld onder die 
doelgroep. “Toch is er ook goed 
nieuws”, weet Wim Vrijhoef. “Ook 
de hulpverlening werkt steeds 
meer digitaal en wordt goed ge-
vonden door de mensen die het 
nodig hebben. Het gebruik van 
anonieme online chats van hulp-
organisaties zoals Fier is flink 
toegenomen. Er blijkt dus echt 
behoefte te zijn aan dit soort 
laagdrempelige manieren van 
hulpverlening”.

Orange the World
Internationaal is er deze weken 
aandacht voor de VN-campagne 
‘Orange the World’. Door stoep-
graffiti aan te brengen, vlaggen 
te hijsen en gebouwen oranje uit 
te lichten vraagt de organisatie 
aandacht voor geweld tegen vrou-
wen. “Vorig jaar werd voor deze 
campagne de dorpskerk in Wilp 
oranje verlicht. Dit jaar ben ik met 
de organisatie op pad gegaan om 
milieuvriendelijke kalkgraffiti te 
spuiten met de oproep aan ieder-
een om geweld altijd te melden. 
Alleen zo kun je ervoor zorgen dat 
het geweld stopt”, aldus Vrijhoef. 
“Je kunt bij de gemeente terecht, 
maar ook bij Veilig Thuis of Fier. 
Ook als je alleen maar een ver-
moeden hebt. Melden kan geen 
kwaad, en je kan er zo maar ie-
mand ontzettend mee helpen!”  ■

 
Vergaderingen
Vanwege de coronamaatregelen vergadert de gemeenteraad digitaal. De digitale vergaderingen 
zijn via een livestream op https://voorst.raadsinformatie.nl te volgen. Klik hiervoor op de datum 
en daarna op ‘live’.
 
De komende bijeenkomsten van de raad zijn op:
maandag 6 december  vanaf 18.00 uur  ronde-tafelgesprekken
maandag 13 december  vanaf 21.45 uur  raadsvergadering
maandag 20 december  vanaf 19.30 uur  raadsvergadering
maandag 17 januari  vanaf 19.30 uur  ronde-tafelgesprekken

E-mailservice raadsstukken
Met de e-mailservice ontvangt u een bericht met een directe link naar de vergaderstukken. Stuur 
een e-mail naar raad@voorst.nl om u hiervoor aan te melden.

Vragen?
Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de raadsgriffier Bernadette Jansen: 0571-27 92 17, of 
de locogriffier Dini Vriezekolk: 0571-27 93 87.
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De gemeente Voorst geeft dagelijks op overheid.nl alle officiële bekendmakingen/publicaties in elektronische vorm vol-
ledig weer. In de Voorstwijzer leest u als aanvullende service een weekoverzicht van de bekendmakingen/publicaties die 
wij al op overheid.nl hebben geplaatst.

Overzicht
Hieronder leest u het overzicht van de elektronische bekendmakingen/publicaties van maandag 22 november 2021 tot 
en met vrijdag 26 november 2021.

Bekendmakingen

Week 48: 01-12-2021

 Meer informatie
Wilt u meer weten over een be-
kendmaking/publicatie? Kijk 
dan op overheid.nl onder Be-
leid & regelgeving en ga naar de 
pagina Bekendmakingen. Daar 
vindt u een zoekfunctie. 

Gaat het om een besluit en bent 
u het niet eens met het besluit? 
In de tekst van de 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 

LET OP: per 1 december 2021 

functioneert de app 'Over uw 
buurt' niet meer. Kijk hiervoor 
in de plaats op overheid.nl/
berichten-over-uw-buurt

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

ontvangen. Daarbij is het ook 
mogelijk een afstand ten opzich-
te van uw adres aan te geven. U 
krijgt dan bericht over de actuele 
locatiegebonden bekendmakin-
gen/publicaties binnen de door u 
aangegeven afstand. 

WELSTAND
Burgemeester en wethouders 
van Voorst maken het volgende 
bekend:

Iedere maandag in de even we-
ken houdt de welstandscommis-
sie een mandaatvergadering in het 

gemeentehuis in Twello (Hiet-
weideweg 20). De vergadering 
begint om 10.00 uur. 

De agenda (met daarin de lijst 
met te behandelen bouwplan-
nen) maken wij op voorst.nl be-
kend. Volgens artikel 12 van de 
Woningwet is deze vergadering 
openbaar. Wilt u hierbij aan-
wezig zijn? Dan horen wij dat 
graag van u. Houd er als derde 
belanghebbende rekening mee 
dat een ingediend bouwplan 
al behandeld kan zijn in een 
welstandsvergadering.

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening

Grotenhuisweg 50 in Wilp Posterenks Winterdorp Vergunning ingetrokken BW-2021-0112

Molenweg 4 in Klarenbeek Kerstmarkt op 12 december 2021 Vergunning ingetrokken BW-2021-0109

van Ghentstraat 5 in Twello Bakken oliebollen voor de winkel van 15 november 
2021 t/m 31 december 2021

Melding ontvangen BW-2021-0125

Beleid en regelingen

Gemeente Voorst Nieuwe branchelijst voor de weekmarkt in Twello Vastgesteld Z-16-04342_2021-56026

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

Hoek Stationsstraat-Veilingstraat in Twello Bouw van 15 appartementen mogelijk maken Ontwerp NL.IMRO.0285.171051-OW00 

Melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen

Zonnenbergstraat 47 in Wilp Aanleggen bodemenergiesysteem Melding ontvangen Z-HZ_MGBBI-2021-0018

Milieumelding

Middendijk 33 in Nijbroek Verplaatsen werkzaamheden naar aangevraagde 
bebouwing

Melding ontvangen Z-MELD840-2021-001294

Omgevingsvergunning

Broekstraat 13 in Klarenbeek Verbouwen woning Vergunning verleend (re-
visie)

SXO-2021-0252

de Windvang 23-25 in Voorst Brandveilig gebruiken van locatie als (zorg) logeer-
functie

Vergunning verleend SXO-2020-0831

de Zanden 107 in Teuge Bouwen hangar Aanvraag ontvangen SXO-2021-0691

Hoenweg in Voorst - kadastrale percelen K 78 en K 80 
Voorst

Vervangen en repareren pijpleiding Vergunning verleend SXO-2021-0651

Kerkstraat 2 in Voorst Kappen walnotenboom en snoeien bomen (terrein/
kant openbare weg)

Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0588

Landgoed ‘t Schol Wilpsedijk in Wilp - kadastraal per-
ceel A 2988 Wilp

Aanleggen poel Aanvraag ontvangen SXO-2021-0684

Meermuidenseweg 11 in Twello Kappen tulpenboom Aanvraag ontvangen SXO-2021-0685

Middendijk 33 in Nijbroek Uitbreiden en herbouwen bedrijfsgebouwen Vergunning verleend SXO-2021-0602

Rijksstraatweg 75A in Twello Kappen 2 eiken Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0590

Schoolstraat 31 in Voorst Plaatsen 15 zonnepanelen op plat dak Aanvraag ontvangen SXO-2021-0686

Veenhuisweg 62 in Twello Oprichten blokhut Vergunning ingetrokken VROM-5414

Veluwsedijk 33A in Nijbroek Bouwen schuur Vergunning verleend SXO-2021-0580

Vollehandsweg 9 in Terwolde Bouwen 2 schuren Ontwerpvergunning SXO-2021-0119

Weilanden naast en tegenover de Oude Zutphenseweg 
3 in Klarenbeek - kadastrale percelen R569, R823, 
R828 en R210

Wijzigen inrit voor Zonnepark Klarenbeek Vergunning verleend SXO-2021-0584

Zevenhuizenseweg 4 in Twello Plaatsen dakkapel aan voorzijde woning Vergunning verleend SXO-2021-0610

Sloopmelding

Helena H. Wilkensstraat 28 in Voorst Verwijderen asbest dakbedekking schuur en asbest 
dakbeschot van aanbouw

Melding ontvangen SXO-2021-0690

Wet geluidhinder

Stationstraat 30 in Twello Hogere grenswaarde Wet geluidhinder Ontwerpbesluit Z-21-07080_2021-39922

RECTIFICATIE

In het Voorster Nieuws van 24 november 2021 is vermeld 

Tussen woningen Molenallee 56A en 56 in Wilp Kappen eikenboom Aanvraag ontvangen SXO-2021-0674

Dit had moeten zijn:

Tussen woningen Molenallee 56A en 56 in Wilp Kappen 2 eikenbomen Aanvraag ontvangen SXO-2021-0674
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Vrijwilligers gezocht voor controleren 
coronatoegangsbewijs
De Vrijwilligerscentrale Voorst 
zoekt vrijwilligers om (maat-
schappelijke) organisaties in de 
gemeente Voorst te helpen bij 
het uitvoeren van de coronamaa-
tregelen. Clubs, verenigingen, 
buurthuizen en andere organisa-
ties zijn verplicht om bezoekers 
te controleren op een geldig co-
ronatoegangsbewijs. Dat vraagt 
veel organisatie en vrijwilligers. 
Om de planning hiervoor rond 
te krijgen zijn extra vrijwilligers, 
die als gastheer of gastvrouw QR-
codes van bezoekers willen scan-
nen, meer dan welkom! 

Wie zoeken we?
De Vrijwilligerscentrale Voorst 
zoekt vrijwilligers met een vrien-
delijke uitstraling, die stevig in 
hun schoenen staan. Je kunt zelf 
aangeven op welke tijden je inge-
deeld wilt worden. 

Waardering voor jouw 
inzet
De vereniging, club of het buurt-
huis waarderen jouw inzet, want 
dankzij jouw hulp kunnen zij hun 
organisatie draaiende houden. 
Voor jou is het leuk om kennis te 
maken met de organisatie en je 
leert nieuwe mensen kennen.  

Meer informatie en  
aanmelden
Wil je meer informatie of wil je 
jezelf aanmelden als vrijwilliger? 
Neem gerust contact op met de 
Vrijwilligerscentrale Voorst, Kim 
Arntzen: vrijwilligerscentrale@
mensenwelzijn.nl of 
06-19 00 03 51.  ■

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

Veel producten kunt u online regelen op voorst.nl

Regel het
online op

voorst.nl

Vergoeding voor controle op 
coronatoegangsbewijzen 

Het voortduren van de corona-
pandemie en de coronamaatre-
gelen zorgen voor uitdagingen in 
de samenleving. Op dit moment 
is er een verplichte controle op 
het coronatoegangsbewijs bij de 
kunst & cultuursector, de ho-
reca en de (sport)verenigingen. 
Om ondernemers en organisa-
ties enigszins tegemoet te ko-
men stelt de gemeente Voorst 
een vergoeding van maximaal € 
1000 beschikbaar voor de extra 
kosten die de verplichte controle 
van de coronatoegangsbewijzen 
met zich meebrengt. Organisa-
ties die hiervoor in aanmerking 
komen kunnen digitaal via 
voorst.nl/bijdragectb hun aan-
vraag indienen.

Veel waardering voor 
ieders inzet
Het ministerie van Justitie en Vei-
ligheid heeft financiële midde-
len ter beschikking gesteld aan 
alle gemeenten om de controle 
op coronatoegangsbewijzen te 
ondersteunen. Gemeente Voorst 
stelt dit bedrag beschikbaar 
aan organisaties. Burgemees-
ter Renske Helmer-Englebert: 
“Er wordt veel gevraagd van de 
horeca en van locaties waar het 
verenigingsleven actief is. On-
dernemers en beheerders nemen 
elke keer weer hun verantwoor-
delijkheid en dat is niet altijd 

even makkelijk in deze onzekere 
tijd. Daar heb ik veel waardering 
voor. Met deze vergoeding wil-
len we hen ondersteunen in de 
extra onvoorziene kosten die zij 
moeten maken. Ik roep inwoners 
en bezoekers op om de corona-
maatregelen bij de verschillende 
organisaties te respecteren. We 
moeten er samen de schouders 
onder zetten en elkaar zoveel 
mogelijk helpen bij het naleven 
van de coronaregels.”

Vergoeding voor 
personele en/of materiële 
kosten
Maakt u als organisatie perso-
nele of materiële kosten die ver-
band houden met de controle op 
de naleving van het coronatoe-
gangsbewijs, in de periode van 
22 september tot en met 31 de-
cember 2021? Vraag dan voor 30 
december 2021 via 
voorst.nl/bijdragectb een tege-
moetkoming in de kosten aan. 
Via de regeling vergoedt de ge-
meente kosten voor de inzet van 
mensen die coronatoegangsbe-
wijzen controleren. Daarnaast 
vergoeden we ook materiële 
kosten die de controle van het 
coronatoegangsbewijs verge-
makkelijken, zoals de aanschaf 
van een telefoon of tablet voor 
het controleren van de QR-code.

Vragen?
Kijk op voorst.nl/bijdragectb 
voor meer informatie over de 
tegemoetkoming. 
Heeft u vragen? Neem gerust 
contact op met Shavonne Kor-
laar, medewerker recreatie & 
toerisme, 
s.korlaar@voorst.nl / 0571-
279326 of Chris Frencken, co-
ordinator maatschappelijke ini-
tiatieven, c.frencken@voorst.nl / 
0571-279268.  ■

VOORST GAAT VOOR DUURZAAM

Inkoopacties zonnepanelen en isolatieactie

In de gemeente Voorst lopen 
nu twee losse inkoopacties: één 
voor de aanschaf van zonnepa-
nelen, en één voor isolatie. Op 
verzoek van de gemeente Voorst 
heeft het Regionaal Energielo-
ket ervaren installateurs gese-
lecteerd. Dit heeft een aantal 
voordelen:

	kwaliteit: onafhankelijke tech-
nische specialisten hebben het 
aanbod in uw regio bekeken. 
De installateur is gekozen van-
wege zijn garanties en de goe-
de prijs-kwaliteitverhouding;

	scherpe prijs: met de inkoop-

acties bereiken we binnen een 
klein gebied veel woningen. 
Het isolatiebedrijf en/of de 
installateur van zonnepane-
len kunnen hierdoor hun werk 
slimmer plannen en uitvoeren. 
En u krijgt u een scherpe prijs;

	maatwerk: iedere woning is 
anders. Daarom krijgt u al-
tijd een persoonlijke offerte 
op maat voor uw woning en 
wensen.

Zo werkt de 
zonnepanelenactie
	Tot 31 december 2021 kunt u 

zich via 
 regionaalenergieloket.nl/acties 

inschrijven
	Woningopname: de installateur 

bekijkt uw woning en bepaalt 
samen met u het aantal zon-
nepanelen. Vanwege het co-
ronavirus vindt de woningop-
name mogelijk online plaats. 
Dit hoort u vooraf via e-mail.

	U ontvangt een persoonlijke 
offerte. U zit nergens aan vast 
en u beslist zelf of u de zon-
nepanelen laat installeren.

 Installatie: gefeliciteerd, ge-
niet van uw eigen opgewekte 
zonne-energie!

Ontvang 21% btw terug
Als u als particulier zonnepane-
len koopt, kunt u de 21% btw op 
aanschaf en installatie terugvra-
gen van de Belastingdienst. Op 
regionaalenergieloket.nl/voorst 
staat een eenvoudig stappenplan 
van het Regionaal Energieloket.  

Zo werkt de isolatieactie
	Tot 19 januari 2022 kunt u zich 

via regionaalenergieloket.nl/
voorst inschrijven

	Woningopname: de installateur 
bekijkt of uw woning geschikt 
is voor isolatie.

	U ontvangt een persoonlijke 
offerte. U zit nergens aan vast 
en u beslist zelf of u uw woning 
laat isoleren.

	Installatie: gefeliciteerd, geniet 
van uw warme woning!

Kijk op 
regionaalenergieloket.nl/voorst voor 
meer informatie en een terugblik op 
de online informatieavonden.  ■

NL-Alert testbericht op maandag 6 december

NL-Alert is het alarmmiddel van 
de overheid dat waarschuwt en 
informeert over acute noodsitu-
aties. Op maandag 6 december 
zendt de overheid rond 12.00 
uur een NL-Alert testbericht uit in 
heel Nederland. Zo ervaart u hoe 
een NL-Alert klinkt en eruit ziet. U 
ontvangt het NL-Alert testbericht 
op uw mobiele telefoon. Daar-
voor moet uw mobiel opgeladen 
zijn én aanstaan. Let wel op, als 
u oordopjes of een koptelefoon 
gebruikt dan kan het NL-Alert luid 
binnenkomen. 

NL-Alert bij levens- en 
gezondheidsbedreigende 
situaties
Het alarmmiddel NL-Alert waar-
schuwt en informeert bij levens- 
en gezondheidsbedreigende situ-
aties. Denk aan een grote brand 
op een industrieterrein, onver-
wacht noodweer of een rook-
wolk met giftige stoffen. In een 
NL-Alert staat altijd wat er aan de 
hand is, wat u moet doen en waar 
u meer informatie en updates 
kunt vinden. Ontvangt u een NL-
Alert? Lees het bericht direct, kom 
in actie en informeer anderen.

NL-Alert op uw mobiele 
telefoon
NL-Alerts ontvangt u op uw mo-
biele telefoon. Als u een NL-Alert 

binnenkrijgt, hoort u een hard en 
doordringend alarmgeluid. Dit 
klinkt anders dan een normaal 
berichtje. U ziet het NL-Alert ge-
lijk op het beginscherm van uw 
mobiele telefoon. Voor het ont-
vangen van NL-Alerts hoeft u 
niets in te stellen. Het is gratis 
en anoniem, uw telefoonnum-
mer blijft onbekend. U ontvangt 
een NL-Alert ook als het mobiele 
netwerk overbelast is. Naast NL-
Alert op uw mobiel, ziet u NL-
Alerts ook steeds meer op digi-
tale reisinformatieschermen van 
het openbaar vervoer en digitale 
reclameborden. 

Hoe zendt de overheid 
NL-Alerts uit
De overheid kan NL-Alerts uit-
zenden via alle zendmasten van 
Nederlandse telecomproviders. 
Tijdens een noodsituatie bepaalt 
de lokale veiligheidsregio in welk 
gebied het NL-Alert uitgezonden 
moet worden. Dit is afhankelijk 
van de plek van het incident en 
bijvoorbeeld van hoe de wind 
staat. Door de wind kan een ge-
vaarlijke rookwolk met giftige 
stoffen ook uw woonplaats be-
reiken, zelfs als dat kilometers 
verderop is. Bent u verbonden met 
een zendmast die bereik heeft in 
het getroffen gebied? Dan ont-
vangt u het NL-Alert. 

Laad ‘m op en laat ‘m aan
Zet u uw mobiele telefoon weleens 
uit? Bijvoorbeeld wanneer u gaat 
eten, bezoek ontvangt of slaapt? 
Als uw mobiel uitstaat, bestaat 
de kans dat u een NL-Alert mist. 
Want om NL-Alerts te ontvangen, 
moet uw mobiele telefoon opge-
laden zijn én aanstaan. NL-Alerts 
worden alleen tijdens de nood-
situatie verstuurd en komen niet 
binnen wanneer u uw mobiele te-
lefoon op een later moment weer 
aanzet. Staat uw mobiele telefoon 
uit, dan mist u het NL-Alert. Om 
NL-Alerts te ontvangen is het be-
langrijk dat uw mobiel aanstaat. 

Geen NL-Alert ontvangen?
Er kunnen meerdere redenen 
zijn waarom u het NL-Alert niet 
ontvangt.
	Uw mobiele telefoon stond uit 

of op vliegtuigstand.
	U had tijdelijk geen bereik.
	Uw mobiele telefoon was niet 

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

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

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

Zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen

Inwoners van de gemeente Voorst 
met een netto-inkomen tot 125% 
van de bijstandsnorm kunnen in 
aanmerking komen voor de Ge-
meentepolis. Deze collectieve 
zorgverzekering heeft de gemeen-
te met Salland Zorgverzekeringen 
afgesloten. De Gemeentepolis 
biedt aantrekkelijke voordelen. 
Via gezondverzekerd.nl/voorst 
kunt u de premie berekenen en u 
aanmelden.

Voordelen van de Gemeen-
tepolis
De collectieve Gemeentepolis heeft 
een aantal voordelen:
  Een zorgverzekering met extra 

ruime vergoedingen.
	 Geen eigen risico.
	 De gemeente Voorst betaalt mee 

aan uw zorgverzekering.
  U hoeft bijna niets voor te 

schieten; vrijwel alle rekeningen 
gaan rechtstreeks naar Salland 
Zorgverzekeringen.
 Kinderen tot 18 jaar zijn gratis 

meeverzekerd voor de basisver-
zekering (ook voor de uitgebrei-
de aanvullende verzekeringen 
en de tandartsverzekering als u 
deze heeft afgesloten). 

Extra vergoedingen:
  Vijf extra behandelingen algeme-

ne fysiotherapie en oefentherapie 
per kalenderjaar.
  Maximaal € 75 extra vergoeding 

van de kosten voor brillen en len-
zen per 2 kalenderjaren.
 Voor mondzorg een aanvul-

ling tot maximaal € 250,- per 
kalenderjaar. 

Stap ook over
Komt u in aanmerking? Stap 
dan voor 1 januari 2022 over. 
Salland Zorgverzekeringen 
zegt uw huidige zorgverze-
kering automatisch voor u op. 
Lopende machtigingen bij uw 
huidige zorgverzekeraar wor-
den overgenomen.

Meer informatie en 
aanmelden
Kijk op gezondverzekerd.nl/
voorst voor meer informatie, 
de premieberekening en om 
u aan te melden. Wilt u weten 
of u in aanmerking komt voor 
de Gemeentepolis? Neem dan 
contact op met de gemeente 
Voorst, Eva van Dijk: 
0571-27 92 81.  ■

Eénrichting looproute op de weekmarkt
 
Tijdens de vrijdagmarkt in 
Twello moeten bezoekers zich 
weer aan de éénrichting loop-
route houden. Deze looprichting 
staat met bewegwijzering aan-
gegeven. Op deze manier is het 
gemakkelijker om een veilige 
afstand van elkaar te houden.

Bezoek de markt alleen
Bezoek de markt zoveel mo-
gelijk alleen, dus niet in gezel-
schap. Volg deze oproep in het 
belang van uw eigen gezond-
heid en die van uw medemens.

Veiligheidsmaatregelen
Verder gelden ook de volgende 
maatregelen op de markt:

	Het openbaar toilet is geslo-
ten voor publiek.
	Eet en drink niet op het 

marktplein.
	Houd anderhalve me-

ter afstand van elkaar en 
van onze marktlieden.
	Ga niet in groepjes bij elkaar 

staan.
	Voorkom drukte bij de 

kramen. 
	Betaal bij voorkeur met pin-

pas/smartwatch/ of mobiele 
telefoon.
	Blijf thuis als u verkouden 

bent, of koorts of griepver-
schijnselen heeft.
	Gebruik papieren zakdoekjes, 

en nies in uw elleboog. ■

Take awayTake awayTake awayVanaf nu verkijgbaar!

Gasterij De Patron 

Wil je bestell en?Bel met 0571-299800

Volg ons

Bestel voor 19.00 uur! 
*Wij bezorgen vanaf een 
  bestelling van € 50,00

Lekkere fl es wijnBij je bestell ing!

Bij besteding van € 50,- of meer krijg je van ons een

Of kijk op www.gasterijdepatron.nl/menukaarten

Kerklaan 1, 7391 AN Twello  T  0571-299800  M  info@gasterijdepatron.nl www.gasterijdepatron.nl
*Geldig bij een minimale besteding van € 50,- en maximaal 1 fl es per bestelling. Niet in combinatie met andere acties.

Vanaf nu verkijgbaar!
Scan de
Qr-code.

Onze gehele menukaart is ook voor afhalen beschikbaar. Tijdens deze 
lockdown bezorgen wij ook bij je thuis*. Wil je onze menukaart bekijken? 
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RIJKSSTRAATWEG 88

7391 MT TWELLO

TELEFOON (0571) 27 46 68

INFO@SLAGHEKKENOTARIAAT.NL

WWW.SLAGHEKKENOTARIAAT.NL

HOE ZIT HET MET DE 
OVERDRACHTBELASTING?
Hoeveel overdrachtsbelasting moet worden betaald als iemand eigenaar 
wordt van onroerend goed? In dit artikel leest u er meer over.

Starters 
Starters betalen geen overdrachtsbelasting over de woning die zij kopen 
om zelf in te gaan wonen. Deze vrijstelling voor de overdrachtsbelasting 
kan één keer worden gebruikt. Als starter wordt gezien: a. iemand die 
tussen de 18 en 35 jaar oud is, én b. zelf in de woning gaat wonen, én 
c. nog niet eerder een woning heeft gekocht met de startersvrijstelling. 
De startersvrijstelling kan alleen worden gebruikt als de koopprijs van de 
woning € 400.000,= is of lager. Wordt een starter samen met een partner 
eigenaar van de woning en wordt de partner niet als starter gezien? Als ze 
50/50 eigenaar worden van de woning, moet over de helft van de koopprijs 
2% aan overdrachtsbelasting worden betaald. Koopt u later bijvoorbeeld 
nog een extra strook grond bij de woning of een garagebox in de buurt, 
dan gelden hiervoor aparte regels. Over de koopprijs hiervan moet 8% 
overdrachtsbelasting worden betaald. Vindt deze koop binnen één jaar 
plaats na de overdracht van de woning bij de notaris, dan moet de koopprijs 
van die strook grond of die garagebox e.d. worden opgeteld bij de koopprijs 
van de woning. Is het totale bedrag dan boven de € 400.000 dan vervalt 
de startersvrijstelling en moet alsnog 2% aan overdrachtsbelasting over de 
koopprijs van de woning worden betaald.

Andere situaties
Wie geen starter is en eigenaar wordt van een woning om er zelf in te gaan 
wonen, betaalt 2% aan overdrachtsbelasting over de koopprijs. Voor kopers 
die niet zelf in de woning gaan wonen geldt dat 8% aan overdrachtsbelasting 
moet worden betaald. Bijvoorbeeld als het gaat om een recreatiewoning of 
om ouders die een woning kopen voor hun studerende kinderen. Ook bij de 
koop van een perceel grond of een bedrijfshal geldt een percentage van 8% 
voor de overdrachtsbelasting. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor aandelen in 
een zogenoemde ‘vastgoed-BV’. 

Overnemen spullen van de verkoper
Er hoeft geen overdrachtsbelasting betaald te worden over de spullen die 
u van de verkoper overneemt, zoals gordijnen, meubilair en dergelijke. We 
noemen deze spullen ‘roerende zaken’. De waarde daarvan mag u voor de 
berekening van de overdrachtsbelasting aftrekken van de koopprijs. De 
Belastingdienst kan u vragen bewijzen aan te dragen voor de waarde van 
de roerende zaken.

Percentages overdrachtsbelasting op een rijtje 
-  woning voor starters 0%
-  woning om zelf in te gaan wonen 2%
- woning om niet zelf in te gaan wonen, recreatiewoning, 
 woning om te verhuren, woning voor studerend kind 8%
-  kantoorpand 8%
-  perceel grond, bedrijfspand, winkelpand, ander onroerend goed 8%
-  aandelen in een vastgoed-B.V. 8%.

Wij helpen u graag als u vragen heeft over de overdrachtsbelasting 
en u advies wilt daarover.

RESPECT
Zondagochtend nog vroeg

de straat verlaten
kreeg ik haar in de gaten.

Bij het station
ze keek niet in het rond

bespeurde slechts de grond.
 

Haar kind in een draagzak
ze was op afvaljacht
en dit is wat ik dacht

Respect voor jou
voor jou met je kind 

Dat jij de zondagochtend besteed
aan ons aller afval-leed.

Togram

2 JAAR ‘PRAATMAATJES’ NA PARTNERVERLIES
GEMEENTE VOORST.-  Een ‘praat-
maatje’ voor als je je levenspartner 
net verloren bent? De bezoekdienst 
na partnerverlies van Mens en Wel-
zijn Voorst bestaat 2 jaar. De be-
zochte inwoners en de vrijwilligers 
zijn enthousiast. Frans: “Na een jaar 
had ik weer de kracht om zelf ver-
der te gaan.”

Het succes zit in de klik met de vrijwilliger 
die een tijd met de rouwende oploopt. 
“Bij het verliezen van een dierbare staat 
je wereld stil. Dan is het fijn om erover 
te kunnen praten en steun te krijgen van 
iemand die iets soortgelijks heeft mee-
gemaakt”, vertelt Judith Zietsma, oprich-
ter en coördinator van de bezoekdienst 
na partnerverlies van Mens en Welzijn 
Voorst. “En voor onze vrijwilligers is het 
waardevol hun eigen ervaring met zo’n 
verlies in te kunnen zetten en troost te 
kunnen bieden.” 

Ervaringen Frans
Op verzoek van inwoners startte eind 
2019 de bezoekdienst na partnerverlies. 
De meeste mensen zijn 6 tot 18 maan-
den geleden alleen komen te staan op 
het moment dat ze behoefte krijgen 
aan de steun van een gelijkwaardige ge-
sprekspartner. Twellonaar Frans heeft er 
ongeveer een jaar gebruik van gemaakt. 
“Eerst moest ik over een drempel heen”, 
vertelt Frans (nu 70). “Misschien wilde ik 
me groothouden, na het overlijden van 
mijn vrouw Ria. Ik zorgde ervoor dat ik 
het druk genoeg had om niet over het 
verlies van Ria na te denken.” 
Achteraf is Frans blij dat hij de stap ge-
zet heeft. “Eerst sprak ik uitgebreid met 
Judith. Zij heeft goed ingeschat welke 
vrijwilliger bij mij paste. Met dit ‘praat-
maatje’ kon ik kort daarna kennisma-

ken en allebei wisten we meteen dat er 
een klik was. De gesprekken waren heel 
open en eerlijk. Er kwamen bij mij aller-
lei gevoelens zoals boosheid en verdriet 
naar boven”, zegt Frans. “Na een jaar kon 
ik zeggen dat ik alleen, maar niet een-
zaam, verder kon. Ik denk met warme 
gevoelens aan onze gesprekken terug...” 

Rouwen in coronatijd
Judith: “Mensen die alleen verder moe-
ten, hebben vaak het gevoel een deel 
van zichzelf kwijt te zijn. Sommige men-
sen herkennen zichzelf bijna niet. Ze 
voelen zich voortdurend prikkelbaar of 
hebben concentratieproblemen. Het 
komt allemaal door het rouwen.” 
In deze tijd kan het rouwen nog zwaar-
der zijn, omdat er minder mensen langs-
komen en er minder activiteiten zijn. 
“Wanneer familieleden of vrienden wel 
komen, zijn ze soms sterk gericht op 
vooruitkijken. En op helpen bij prakti-

sche zaken. Maar het terugkijken op het 
leven samen en op een eventueel ziekte-
proces is minstens zo belangrijk. Het is 
heel waardevol als je daarover met een 
vast ‘praatmaatje’ kunt praten”, aldus 
Judith. De vrijwilligers vinden het belang-
rijk om de ander op maat te bezoeken. 
Judith: “Waar de één graag om de week 
bezocht wil worden, heeft de ander vol-
doende aan eens per maand. Ook de 
duur varieert. Op een gegeven moment 
merkt degene die bezocht wordt bij zich-
zelf: nu kan ik weer zelf verder.”

Ook geïnteresseerd? 
Vanzelfsprekend worden bij de bezoe-
ken alle geldende coronamaatregelen in 
acht genomen. Wilt u meer weten over 
de bezoekdienst na partnerverlies of 
een kennismakingsgesprek aanvragen? 
Neem dan contact op met Judith Ziets-
ma: 06-1977 2295 of j.zietsma@mensen-
welzijn.nl.

TERUGBLIK EXPOSITIE DE “TRANEN VAN 
APELDOORN” IN TUINEN VAN BERT LOMAN

VOORST.- Indrukwekkend, Ontroerend, 
Heel bijzonder om dit drama zo verbeeld 
te zien. Dit waren de meest gehoorde re-
acties in het gastenboek.

Bijzonder en ontroerend waren ook de 
vele ontmoetingen, met onder andere 
kinderen van ouders die tot 1942 werk-
zaam waren geweest in het Apeldoorn-
sche Bosch. De initiatiefnemers mogen 
terugkijken op een bijzondere expositie 
met hartverwarmende
reacties van de vele bezoekers, zij waren 
bijzonder ingenomen met de hulp en 
ondersteuning van vrienden en fami-
lie. Ook kijken ze met plezier terug op 

de openingsavond, waarbij ook enkele 
bestuursleden van het Apeldoornsch 
Bosch aanwezig waren.

In gedachten had men gehoopt, voor het 
Herinneringscentrum, een groot bedrag 
bijeen te brengen, maar nog belangrij-
ker was voor hen het verhaal van het 
Apeldoornsche Bosch te vertellen: de 
gebeurtenissen   in die nacht van 28 ja-
nuari 1943 waarin alles anders werd. Dit 
drama werd verbeeld in een expositie 
met 1278 zwevende stenen die stonden 
voor het aantal weggevoerde patiënten 
en personeel. Op deze manier wilden ze 
de bezoekers de omvang en de impact 

van deze gebeurtenis laten zien in de 
hoop dat dit voor de toekomst blijvend 
verteld mag mogen worden.

Bert Loman: “Het bedrag waar we op ge-
hoopt hadden is helaas niet gehaald. Eén 
van de redenen is dat de beloofde PR ac-
tiviteiten niet zijn nagekomen. Daardoor 
zijn er kansen gemist. Bijzonder jammer, 
maar desondanks hebben we toch 650 
betalende bezoekers mogen ontvangen. 
Met de verrekening van de entree, ver-
koop vaasjes en giften mochten we het 
bestuur van het Apeldoornsch Bosch 
een bedrag van 2.500 euro overhandi-
gen.” Een ieder die op welke wijze dan 
ook een bijdrage heeft geleverd aan 
deze expositie bijzonder bedankt!

De Verborgen Tuinen, nu 
expositie tuin
Het komend jaar 2022 zal de tuin weer 
open gaan als expositietuin. Het thema 
is: ‘INCLUSIVITEIT’ Elk mens heeft recht 
op een veilig bestaan!!

Activiteiten bestaan uit een keramiek 
weekend en twee bijzondere exposities. 
De tuin zal in het zomer seizoen van 
2022 open zijn van eind mei t/m begin 
september, wekelijks op woensdag, za-
terdag en enkele zondagen. De exacte 
datums van de openstelling vind u vanaf 
maart 2022 op de website.

Bert aan het werk met natuurlijke mate-
rialen in zijn atelier in de tuin

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

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



Brood 
           AANBIEDINGEN!

uit eigen BAKKERIJ!

 

PEPERNOTEN 
SLOF

pEr stuk € 6.99 Nu voOr

1 75

 

kAAs
BoLLETJES

zAk à 6 stuks € 2.28 Nu voOr

 

SpECuLAAS
tAArtJE

pEr stuk € 5.20 Nu voOr

200

 

voLkOrEN 
BrOoD

pEr stuk € 2.40 Nu voOr

Nieuw!

450 500
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Zie de maan schijnt door de bomen…
Terwijl iedereen ligt te dromen,

Ben ik, net als de pieten, ’s nachts op pad,
Want er belde een eigenaar voor een aangereden kat,

Dag en nacht staan wij paraat,
Maar alleen als het om spoedproblemen gaat,

Gelukkig mogen wij in de ‘lockdown’ nog werken,
Wij hoeven ons werk weinig te beperken,

Maar de COVID19 besmetti  ng,
Zorgt bij ons ook voor een beperkte bezetti  ng,

Wist u dat eigenaren hun huisdier kunnen infecteren?
Helaas,  wij kunnen ze daarvoor nog niet vaccineren,

 Bent u positi ef getest en heeft  uw dier klachten?
Overleg dan met ons team en ga niet wachten!

Waar u deze week ook op moeten lett en,
Als uw kinderen vol verwachti ng de schoen zett en;

Dat uw huisdier geen toegang 
heeft  tot het chocolade snoepgoed,

Zodat u niet met spoed, naar ons toe moet!
Wij wensen u voor 5 december, een veilig 

en gezellig samenkomen,
Hopelijk wordt u niet naar Spanje meegenomen!

Dierenartsenprakti jk De Driehoek

ZORGELOOS EN VEILIG DE WINTER DOOR
GRATIS WINTERINSPECTIE BIJ 
AUTOBEDRIJF SPITHOLT VAN 6 TOT 
EN MET 10 DECEMBER
TWELLO.- Om alle auto’s de komende winter in topconditie te houden, orga-
niseert Nissan-dealer Spitholt de jaarlijkse Winterinspectie. Van 6 decem-
ber tot en met 31 januari 2022 kunt U met uw auto, ongeacht het merk, bij 
Autobedrijf Spitholt terecht voor een winterinspectie. Voor € 19,95 wordt 
iedere auto dan gecontroleerd op tien cruciale wintergevoelige punten. Van 
maandag 6 december tot en met vrijdag 10 december wordt deze controle 
GRATIS uitgevoerd. Bezoekers  kunnen ook profiteren van extra scherpe 
aanbiedingen op accessoires. In verband met Corona verzoeken wij u een 
afspraak te maken, zodat wij de winterinspectie veilig kunnen uitvoeren.
 
Om automobilisten veilig en onbezorgd 
op weg te laten gaan wordt de Winter-
inspectie georganiseerd. Autobedrijf 
Spitholt controleert auto’s op tien cru-
ciale punten. Zijn de banden in goede 
staat, zodat ze in de winterse periode 
optimaal presteren? Werkt de verlich-
ting naar behoren? En hoe zit het met 
de accu? Niemand wil immers met een 
lege accu staan of van de weg raken als 
het sneeuwt. Zorgen de ruitenwissers 
en de voorruit voor voldoende zicht? 
Zijn de remmen nog in topconditie? 
Natuurlijk wilt u in de winter ook com-
fortabel in de auto zitten, dus worden 
ook de verwarming en de airco gecon-
troleerd. Tenslotte worden ook de trek-
haak en de uitlaat geïnspecteerd. Na 

de Wintercheck kunt u dus weer veilig 
en vertrouwd met uw auto de weg op. 

Scherpe aanbiedingen
De periode van 6 december tot en met 
31 januari 2022 staat bij Autobedrijf 
Spitholt ook in het teken van de Win-
tercampagne. Gedurende deze peri-
ode profiteren automobilisten van extra 
hoge kortingen op accessoires, zoals 
20% op accu’s, 15% op ruitenwissers 
en rubberen matten en tot 30% korting 
op winterbanden. Bovendien ontvangt 
u op reparaties, die voortkomen uit de 
winterinspectie 10% korting. Om warm-
pjes de winter te kunnen doorkomen 
krijgt u bij een winterinspectie gratis een 
warme muts.

Bezoek Voorst
Inspiratie voor je dagje 
weg in eigen omgeving! 

bezoekvoorst.nl

‘Bedoeling van zo’n monument,
liekt mien, dat iemand die oe kent,

nog effen bi oe stille steet,
bi wat ie lieten of juust deed … ‘

(Tinus van ‘t Slyck)

MARTINUS OOMS ALIAS TINUS VAN ’T SLYCK; EERBETOON 
AAN EEN MARKANT VOORSTER LEVENSKUNSTENAAR
‘JE MOET HET LEVEN NEMEN ZOALS HET VALT’
Toen hij de leeftijd van bijna 80 
jaar had bereikt, noemde Martinus 
Ooms dat zelf ‘hartstikke oud’. En al 
kwamen de dingen met wat meer 
moeite tot stand, op tijd werd niet 
bespaard. De voormalig onderwij-
zer, hoboïst, politicus en dichter 
leefde een rijk leven en bleef daar-
door bij de tijd en jong van geest. 
Een hoofd vol ideeën, een tafel vol 
plannen en wanden vol historie. Zo 
liet de woordkunstenaar van het 
dialect de wereld achter zich toen 
hij op zaterdagavond 20 november 
2021 onverwacht overleed. 

‘Je moet het leven nemen zoals het valt’. 
Het zijn de woorden van Martinus Ooms 
die zoveel zeggend zijn over de wijze 
waarop hij de wereld en zijn leven aan-
schouwde. De dankbaarheid voor vrijwel 
alles waar hij deelgenoot van was, de 
wijsheden en ervaringen welke in het le-
ven werden aangereikt met die kenmer-
kende bescheidenheid om de dingen 
niet groter te maken dan ze zijn. ‘Tinus 
van ’t Slyck’, dat je uitspreekt als ‘ut Sliek’, 
waarvan hij eens zei ‘ik had het anders 
moeten spellen, namelijk met s l i e k, 
dan had niemand het fout gezegd, want 
nu zegt iedereen het slijk’. Zijn pseudo-
niem werd een begrip in de gemeente 
Voorst en ver daarbuiten en we konden 
genieten van vele gedichtenbundels in 
het dialect. 

Gedichten bi Gelègenheid
Zijn laatste boekje is gedateerd 16 de-
cember 2020, ter gelegenheid van zijn 
80e verjaardag. ‘Gedichten bi Gelègen-
heid’, een bundel met een 25-tal werken 
waarbij Martinus beschrijft dat de ma-
nuscripten in een plakboek bewaard zijn 
gebleven. Hoewel bij de tijd en begaan 
met alles dat de wereld beweegt, was de 
computer geen optie om te gebruiken bij 
het schrijven. En niet omdat het digitale 
tijdperk aan hem voorbij ging, integen-
deel. Martinus zag er de voordelen van 
maar deze modernismen waren voor 
hem eenvoudigweg niet van toepassing, 
zo stelde hij. Een deel van het razende 
leven ging daardoor aan hem voorbij en 
er was meer controle op tijd. Zelf vertel-
de hij zeeën van tijd te hebben en ‘met 
de fiets is de gehele gemeente Voorst te 
bereiken’. 

Zijn jongere jaren in een 
notendop 
De roots van Martinus liggen in Twello, 
waar zijn vader een kolenzaak en brand-
stoffenhandel had. Doordat zijn broer 
de zaak overneemt, volgt Martinus de 
Mulo-opleiding en gaat in het onderwijs 
verder. Hij komt in Rotterdam terecht 
waar een groot tekort aan onderwijs-
krachten is. Een aantal jaren later neemt 
hij maar wat graag afscheid van de grote 
stad en verhuist naar een dorpsschool-
tje in Wanneperveen, waarbij het dialect 
aansluit bij dat van Twello. Hij voelt zich 
mede daardoor verbonden met zijn om-
geving. In de avonduren studeert Marti-
nus voort, maakt de stap naar het voort-
gezet onderwijs en komt in Wageningen 
terecht om aan een MAVO les te geven. 

Het wonen en werken op de Wageningse 
Berg wordt na enige tijd verruild voor 
een functie als gouverneur, waarbij hij 
vier jaren als begeleider en pedagogisch 
medewerker werkt en woont op een 
internaat in Culemborg. Hij geeft daar 
mede vorm aan de zgn. Middenschool, 
waarbij leerlingen na de basisschool een 
vervolgopleiding krijgen om zich te ori-
enteren op de latere beroepsopleiding. 
Martinus neemt zijn kennis en werk mee 
naar Franeker en vertrekt jaren later 
naar Apeldoorn, waar hij tot z’n vroeg-

Door Jos Bosch 

pensioen blijft werken. 

De politicus Ooms
Martinus strijkt uiteindelijk neer in Teuge 
waar hij in een uit de 19e eeuw dateren-
de monumentale boerderij gaat wonen. 
De woning geeft hij de naam ’t Slyck en 
zo ontstaat ook zijn pseudoniem ‘Tinus 
van ’t Slyck’. De vruchtbare grond in de 
gemeente Voorst laat Martinus groeien 
in de politiek. In die tijd fuseerden in de 
Voorster politiek de partijen GroenLinks, 
PvdA en D66. Tien jaren lang (2004 – 
2014) is Martinus Ooms raadslid en is 
tot het laatst toe actief binnen de frac-
tie PvdA GoenLinks en laatstgenoemde 
partij. Daarmee is hij ook een regelmatig 
aanwezige tijdens de gemeenteraads-
vergaderingen. ‘Hij was ons geheugen en 
geweten’, ‘integer, bescheiden, lief en be-
trokken’ zijn de prachtige omschrijvingen 
door zijn fractie en partij. 

De veelzijdige 
levenskunstenaar
De sociaal bewogen man uit Teuge had 
vele kwaliteiten welke hij graag voluit 
benutte maar ook inzette om het leven 
van anderen te verrijken. De levenskun-
stenaar Martinus Ooms was lid van de 
Kunstkring Voorst en een actief schrij-
ver in het schrijverscafé. Ook was hij 
betrokken bij de Oudheidkundige Kring 
in de gemeente Voorst, welke hem on-
dersteunde in het publiceren van zijn 
eerste gedichtenbundels, aldus een in-
terview eerder dit jaar t.g.v. het afscheid 
van burgemeester Jos Penninx. Muzikaal 
was Martinus ook en naast het beluiste-
ren en analyseren van muziek, speelde 
hij onder meer vele jaren het bijzondere 
instrument de hobo en was een trouw lid 
van Cadenza in Twello. Een instrument 
dat hem feitelijk ook typeerde en daar-
door goed bij hem paste. Uitzonderlijk, in 
harmonie met het orkest, maar toch op-
vallend vanwege de klankkleur. Opgaand 
in het geheel, maar zodra de hobo niet 
speelt, wordt het gemist.  

Het Christelijk leven
Het Christelijk geloof heeft bij Martinus 
altijd een leidende rol in het leven gehad 

alsmede de keuzes qua werk. Hoewel hij 
van mening was, dat je kinderen naar 
een omgeving moet sturen die bij hun 
past, waar dezelfde regels en opvattin-
gen gelden, was er voor hem zelf in het 
verleden geen kans op een anders soor-
tige school, ingegeven door zijn ouders. 
Het lag volgens hem zelf dan ook voor de 
hand om ook als leerkracht trouw te blij-
ven aan het Christelijk onderwijs. 

Gelijke behandeling
Martinus was ook lid van vakbond CNV 
en prees de inspanningen welke er in 
het verleden zijn verricht voor gelijke 
behandeling van mensen in het onder-
wijs. Het was de tijd waarin homo’s in 
de Christelijke kringen niet overal les 
mochten geven en waar de vakbond van 
mening was, dat seksuele geaardheid 
geen verschil zou moeten maken. Een 
belangrijk issue voor Martinus, want er is 
nooit sprake geweest van een vrouw aan 
zijn zijde. Martinus ontdekte in de loop 
van zijn leven dat hij homo was, maar 
vertelde nooit de vrijheid te hebben ge-
had om een partner te zoeken. ‘Al vond 
ik niet dat ik slechter was of dat ik geen 
homo mocht zijn’ aldus Martinus tijdens 
een eerder gesprek. 

Een rijk gevuld leven
Het leven van Martinus Ooms alias Tinus 
van ’t Slyck is niet in één artikel samen 
te vatten, al horen we hem bij wijze van 
spreken zeggen ‘doe niet zoveel moeite, 
ik ben maar een gewoon mens’. Die ge-
wone Tinus Ooms ontving in 2014 zelfs 
een koninklijke onderscheiding. Deze 
man laat een schat aan kunsten en herin-
neringen achter, welke mogelijk kunnen 
worden opgepakt door zijn diverse vak-
genoten; schrijvers, kunstenaars of wel-
licht zelfs de politici. Maar het is fijn om te 
weten, dat Martinus een rijk gevuld leven 
heeft gehad, waarbij hij heel tevreden 
was met alles van toen en nu. Niet omdat 
wij het zo zouden willen, maar omdat hij 
het zelf zo heeft beschreven en verteld. 

‘Onkruud ‘eplukt, stoffer veur ’t zand, een 
natte doek döt ’t glimmen. ’t Is weer gelukt; 

’t wark is an kant.’                                                                               



Riool verstopt? 
STOP! En bel Rioolservice Epe

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

STOP

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

Frites, Ravigottesaus & RauwkostFrites, Ravigottesaus & Rauwkost
++

FISH & CHIPS

FISH & CHIPS

FISH & CHIPS

FISH & CHIPS 
WEEKEND 

3, 4 EN 5 DECEMBER

1 STUK A 140 GRAM

€ 12,50 € 12,50 

2 STUKKEN A 140 GRAM

€ 17,50 € 17,50 

GRATIS bezorgen 
binnen Twello 

afhalen ook mogelijk

GRATIS bezorgen 
binnen Twello 

afhalen ook mogelijk

OP=OPOP=OP
VOL=VOLVOL=VOL

Telefonisch bestellen 0571-271851Telefonisch bestellen 0571-271851

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

Kerklaan 1, Twello  T  0571-299800  M  info@gasterijdepatron.nl www.gasterijdepatron.nl

Volg ons

Wil je bestell en?
Bel met 0571-299800

Bestel voor 19.00 uur! *Wij bezorgen vanaf een bestelling van € 50,00

AanbiedingsmenuTip van onze chef!

De Patron drie-gangen

Voorgerecht   | Salade gerookte zalm of carpaccio

Hoofdgerecht | Roodbaars met witte wijn kappertjessaus   
                           of varkenshaas met bospaddenstoelensaus
Dessert           | Cheescake lemon curd

Nu voo r € € 32,50 p.p.

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

Wij zoeken jou!
Teeltmedewerker in de kas

Een baan in de regio;
Een goed salaris en secundaire
arbeidsvoorwaarden;
Veilige werkomstandigheden en goed
materieel.

Werk je graag met planten en bloemen en
wil je graag afwisselend werk doen? 
Wij bieden jou:

Meer weten? Neem dan snel contact op: 

Rob Linthorst
Bel 06-8323 8170 of mail
naar rlinthorst@unnpersoneel.nl

0571-768201 | www.unnpersoneel.nl
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Toe aan ècht iets 
moois in huis? 

Laat u verrassen 
in onze winkel 

van 600 m2

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

Ook het adres voor reparatie 
of restauratie van uw klok!

STICHTING ZOEKT BOER VOOR 
DUURZAME BOERDERIJ BIJ ZUTPHEN  
DUURZAAM BOERENBEDRIJF 
STARTEN ONMOGELIJK VOOR 
JONGE BOEREN? LENTELAND 
MAAKT HET MOGELIJK!
EMPE.- Een boerderij beginnen wordt 
steeds moeilijker in Nederland, tegelij-
kertijd is de urgentie voor verduurza-
ming van de landbouw enorm. Stichting 
Lenteland maakt het voor jonge boeren 
mogelijk om een ‘regeneratieve ge-
meenschapsboerderij’ te starten. Lente-
land zoekt op dit moment een boer voor 
een boerderij in het Gelderse Empe. 

Afname in biodiversiteit, stijgende 
grondprijzen, uitgeputte landbouw-
grond, grote mentale afstand tussen 
boer en burger. Lenteland biedt een op-
lossing voor deze vraagstukken door de 
start van regeneratieve gemeenschaps-
boerderijen mogelijk te maken. De 
boerderijen hebben een sterke binding 
met de omgeving door afzet van pro-
ducten, horeca en andere activiteiten. 
De gemeenschap krijgt de mogelijkheid 
om eigenaar te worden van de grond en 
de gebouwen. En door het toepassen 

van regeneratieve landbouwprincipes 
neemt de biodiversiteit niet af, maar 
juist toe.

De boerderij in Empe is een voormalig 
melkveebedrijf dat wordt aangekocht 
samen met Land van Ons. Lenteland 
neemt 19 hectare grond en de opstallen 
over, inclusief een bedrijfswoning. Dat 
laatste is een voorwaarde voor de stich-
ting omdat een boer immers op zijn 
land moet kunnen wonen. Op deze plek 
komt in de nabije toekomst een regene-
ratief en multifunctioneel boerenbedrijf 
met bijvoorbeeld een CSA-moestuin, 
een voedselbos, agro-forestry, holisti-
sche begrazing met kippen, horeca, een 
boerderijwinkel en recreatiemogelijk-
heden. De boer kan in de opstartfase 
financiële ondersteuning van Lenteland 
krijgen.

Maar, zover is het nog niet. Eerst moet 

de boer gevonden worden! Lenteland 
hoopt dat de selectie van de boer voor 
deze boerderij voorspoedig verloopt 
zodat de boerderij begin 2022 van start 
kan. Boeren met visie én ervaring in de 
regeneratieve landbouw, ondernemen 
en gemeenschapsopbouw worden uit-
genodigd om te solliciteren. 
www.lente.land.

BLACK FRIDAY  
Waar we met z’n allen vrezen voor code 

zwart in de zorg, omarmen we Black 
Friday. Dit hitsige hoarding festijn is over-

komen waaien vanuit Amerika, net als Hal-
loween en Keith Bakker. Waar de laatste twee 

meer indruk proberen te maken op de jeugd, lokt 
Black Friday iedere cent bij de volwassene uit de portemonnee. Het verplicht 
dragen van een mondkapje verleidt me dit jaar niet naar de lokale winkelier, 
maar beschermt me naast Corona nu ook tegen een impulsieve inkoop. 

Een week van te voren wordt je al doodgegooid met reclamecampagnes en 
zie je op je telefoon  meer spam voorbij komen dan doorstuurporno in alle 
groepsapps. Je weet dat je niks nodig hebt maar snuffelt soms toch even 
rond. Je telefoon heeft vervolgens een gluurgeheugen en onthoudt waar je 
bent geweest. Stiekem loeren zit er niet meer in. Dit is net alsof je over de 
wallen struint en er vervolgens viermaal daags een prostituee bij je op de 
deur klopt met een steeds verleidelijker aanbod.  

Die reclames blijven terugkomen en de kortingen worden richting de vrijdag 
steeds interessanter. Op maandag neus je wat rond, op dinsdag speur je 
nog wat verder, woensdag weet je dat je je geld beter even op de spaar-
rekening kan laten staan, want Omicron komt eraan. Omicron? Is dat de 
nieuwste Transformer film, The Oath of Omicron, waarin de Autobots zij 
aan zij strijden met de Decepticons? Helaas, weer die corona! Op donderdag 
kan het zijn dat de lockdown ons weer binnen houdt dus nestelt het idee 
in je brein dat je goedkeuring hebt om je bankrekening te plunderen. Door 
het overweldigende aanbod sla je dicht maar midden in de nacht schrok ik 
toch wakker. Het is zo ver! Waar kinderen stress en spanning opbouwen bij 
Sinterklaas ontpopte er bij mij een gevoel van koopwoede waarna ik gericht 
op kledingjacht ging. 

Nadat ik rond 02.00 uur mijn winkelwagentjes op Zalando, Otrium en Bol.
com vol had gegooid liet ik ze toch een avondje voor de kassa staan. Bij het 
ontwaken hoopte ik stiekem dat de kleding weer netjes was opgevouwen 
en op zijn plek was gelegd. Maar de gezamenlijke kassa’s gaven nog steeds 
1500,- euro aan. In de fysieke wereld zou ik me kapot schamen als ik de rij uit 
zou slenteren en alles terug zou hangen. Maar hier kon ik alles ongegeneerd 
de kar uit mieteren totdat ik kort voor 00.00 uur de 250,- euro aantikte bij 
Zalando. En als gierige Nederlander abonneerde ik me in alle haast uiter-
aard ook nog even op de nieuwsbrief waardoor ik over het volledige bedrag 
nog eens 10% korting kreeg.  

Na de aankoop bekruipt me een voldaan gevoel. “Zo Danny, dat heb je hem 
toch even geflikt” Waarna ik mezelf vreedzaam een nachtmerrie in droom 
waarin de lokale ondernemers snakken naar frisse lucht tijdens een MKB-
infarct. 

Danny Roelofs

TWEE WEKELIJKSE COLUMN

VAN DANNY ROELOFS

CDA VOORST SLUIT DE 
RIJEN OP WEG NAAR DE 
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
GEMEENTE VOORST.- Op 25 november 
hebben de leden van CDA Voorst het 
programma ‘Wij zijn jouw samenleving’ 
en de kieslijst voor de gemeenteraads-
verkiezingen van 2022 vastgesteld.

Het partijprogramma ‘’Wij zijn jouw sa-
menleving’’ is vormgegeven langs de 
lijnen ‘Samen Leven’, ‘Samen wonen’ en 
‘Samen werken’. CDA Voorst wil samen 
en eensgezind de zaken aanpakken. De 
belangrijkste punten uit het programma 
zijn wonen, (verkeers)veiligheid, duur-
zaamheid en integer bestuur. 

Voorzitter Jaap Borst gaf aan dat de ad-
vieskieslijst ordentelijk was opgesteld 
met nauwe betrokkenheid van de eer-
ste 12 personen op de lijst. Vervolgens 
is de kieslijst op advies van de kiescom-
missie en het bestuur unaniem vastge-
steld. Vanuit de leden was er waardering 
voor de vernieuwing van de lijst en de 
kwaliteit van de personen op de top-

posities. Jürgen Wolff van Wülfing was 
al eerder tot lijsttrekker gekozen en de 
top 5 wordt gecomplementeerd door 
respectievelijk Peter Wormskamp, Theo 
Timmermans, Jan Wessels en Mike As-
sink. In de tussentijd werd gerappor-
teerd dat de nieuwe CDA Voorst web-
site gereed is. Die is te benaderen via 
https://www.cda.nl/gelderland/voorst. 
Het programma van CDA Voorst en de 
kieslijst zijn daarop geplaatst. De leden 
hebben verder Peter Winterman en Jaap 
Borst (her)benoemd als bestuurslid. De 
bijeenkomst vond plaats in goede sfeer, 
ook al omdat in een aantal gemeenten 
het CDA boven verwachting heeft ge-
scoord, ondanks de matige landelijke 
peilingen. Fractievoorzitter Jürgen Wolff 
van Wülfing besloot de vergadering met 
het uiten van zijn blijdschap over de 
eensgezindheid binnen de partij en met 
de mededeling dat Peter Wormskamp 
als fractievertegenwoordiger zal toetre-
den tot de fractie. 

Bezoek Voorst
Inspiratie voor je dagje 
weg in eigen omgeving! 

bezoekvoorst.nl

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

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

https://www.cda.nl/gelderland/voorst


Fam. Hulscher Grotenhuisweg 55, 7384 CT Wilp (Posterenk)
Tel. 06 - 13 02 93 63 - (0571) 26 13 20    

www.famhulscher.nl

Keuze uit diverse 
soorten en maten:

Fraseri, zeer aan te bevelen, 
een mooie slanke naaldvaste 

donker groene boom
Picea Omorica (blauwspar)

Picea Pungens glauca
Fijnspar

Nordman (gratis voedingstablet)

Bomen worden gratis ingepakt
Diverse kerstbakjes

Standaard/schaal geen “gedoe” met plaatsen
boom staat altijd recht, water toe te voegen, herbruikbaar

Verkoop is gestart!!!
Openingstijden: de hele week vanaf 8.30 uur

(ook op zondag)

Al 41 jaar 
kwaliteit

Ook dit jaar weer 
het adres voor 
uw kerstboom

De op pot gekweekte 
De op pot gekweekte Fraseri is de 

Fraseri is de parel onder 
parel onder de kerstbomen

de kerstbomen

Het is zeer de moeite 

waard om onze site 

te bezoeken met o.a. 

nieuwe filmpjes. 

www.famhulscher.nl

Het liefst telefonisch bestellen 0571 27 49 83

Duistervoordseweg 128, Twello | Duistervoordseweg 128, Twello | www.dynasty-twello.nlwww.dynasty-twello.nl

1. Babi Pangang
2. Tjap Tjoy
3. Foe Yong Hai
4. Koe Lo Yok
5. Gebakken banana (4 stuks)
6. Babi Ketjap (geroosterd varkensvlees, groenten en ketjapsaus)
7. Gado Gado (groenten met kroepoek en sate saus)
8. Tau Si Kai (kipfi let met paprika en zwarte bonensaus)
9. Kon Po Kai (kipfi let in Szechuan saus)
10. Tja Sieuw (geroosterd varkensvlees met ananas en paprika)

11. Sate Kip (met sate saus, 4 stuks)
12. Rundvlees Smoor (gestoofd rundvlees in Ketjapsaus)
13. Rundvlees Rendang (gestoofd rundvlees in sambalsaus)
14. Kip Kerry
15. Babi Pangang Spek
16. Ajam Pangang
17. Tau Si Ngaw (ossenhaas met paprika en zwarte bonensaus)
18. Hak Chiu Ngaw (ossenhaas in zwarte pepersaus)
19. Gestoofd varkensvlees in kruidensaus

3 STERRENMENU STEL ZELF UW MENU 
SAMEN MET 3 GERECHTEN UIT DEZE LIJST

Voor 2 à 3 personen €21,50
Dit menu wordt standaard aangevuld met een grote bak witte rijst en 8 kleine loempia’s

Voor bami of nasi in plaats van rijst: 2,00 extra, voor mihoen: 4,00 extra
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Prins Bernhardstraat 8 • 7391 DL Twello • 0571 - 271976
info@vannieltwello.nl • www.vannieltwello.nl

De totaalinstallateur uit uw regio voor particulieren en bedrijven!De totaalinstallateur uit uw regio voor particulieren en bedrijven!De totaalinstallateur uit uw regio voor particulieren en bedrijven!

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

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

GEZONDE VOETEN ZIJN HEEL WAT WAARD 
Je voeten dragen je, dag in dag uit. Ze brengen je 

overal naartoe. Maar wat als die voeten jou 
in de steek laten? Nou, dán biedt 

PODOTHERAPIE HURENKAMP uitkomst!

Zere voeten of benen, hielspoor, een ingegroeide teennagel, hamertenen, 
rug-, heup- of andere klachten… Ons professionele team van 

podotherapeuten staat voor jou klaar. Voor grote én kleine mensen maken 
wij het lopen, staan, springen en rennen weer zo aangenaam mogelijk!

Huiskamergevoel
Podotherapeut Marie-Jose Hurenkamp startte haar praktijk jaren geleden 
in een container aan de Snelliusstraat in Apeldoorn. Inmiddels is ze trotse 
eigenaar van een prachtig verbouwde en ruim opgezette praktijk. De 
gemoedelijke sfeer en de vriendelijke, deskundige medewerkers maken 
dat je je meteen thuis voelt aan de Zwolseweg, of in één van de andere 
vestigingen in Apeldoorn of Klarenbeek!

Waarom naar Podotherapie Hurenkamp?
• Ruime ervaring met specifieke hulpvragen van onder andere sporters, 
 diabetici, reumapatiënten en kinderen.
• Op maat gemaakte zolen, ortheses en mooie zomerse slippers.
•  Vriendelijke en deskundige medewerkers bij wie de patiënt altijd op 
 één staat.
• Diverse gratis (combi)spreekuren, onder andere met de fysiotherapeut.
• Nauwe samenwerking met de afdelingen orthopedie en chirurgie van 

het lokale ziekenhuis (onder andere een gezamenlijk spreekuur met 
 de orthopeed).
• Eigen echoapparaat, waarmee we in de voet kunnen kijken en zo 
 gerichter kunnen behandelen of doorverwijzen.
•  Ontwikkelingen worden door ons professionele team op de voet 
 gevolgd.
•  Ruime openingstijden (ook buiten kantooruren).
•  Persoonlijk contact en korte lijntjes.

Ervaar het zelf! Vele tevreden patiënten gingen je voor.Ervaar het zelf! Vele tevreden patiënten gingen je voor.

055-8200209 | Zwolseweg 192, 7315 GP Apeldoorn
info@podotherapiehurenkamp.nl | www.podotherapiehurenkamp.nl

NIEUWE KOPERDOCENT EN DIRIGENT 
OPLEIDINGSORKEST FANFARE VOORST

VOORST.- Merle Esselink is de nieuwe 
koperdocent en dirigent bij opleidings-
orkest Da Capo van het Fanfare Korps 
Voorst. Merle neemt de baton over van 
Liesbeth Vernout. Liesbeth heeft 14 jaar 
muzieklessen gegeven en Da Capo ge-
dirigeerd bij de Voorster muziekvereni-
ging en heeft besloten het rustiger aan 
te gaan doen. Het publieke afscheid- en 
dankmoment kon vanwege corona he-
laas nog niet plaatsvinden, maar zodra 
de Voorster muziekvereniging weer een 
concert kan organiseren zal dit alsnog 
gebeuren. 

 
In trombonestudent Merle Esselink 
heeft Fanfare Korps Voorst een enthou-
siaste docent en dirigent gevonden. 
Ze studeert aan het conservatorium in 
Zwolle en is gedreven haar muzikale 
kennis door te geven aan de leerlingen 
tijdens privélessen en op de scholen in 
Voorst en Bussloo waar in 2022 weer 
scholenprojecten van start gaan. 
 
Gratis proefles
Wil je kennismaken met Merle geef 
je dan op voor een gratis proefles! 
Dit kan op de koperinstrumenten 

trompet, bugel, bariton, hoorn en 
trombone. Maar ook op saxofoon 
en slagwerk onder leiding van Je-
nita Veurink en Maarten Romkes.  
Een proefles is gratis en verplicht je tot 
niets! Het is ook mogelijk om de proef-
les samen met iemand te doen. 

Meld je aan via 
info@FanfareKorpsVoorst.nl

Samen muziek maken leer je in het 
Opstap Orkest en vervolgens in het Da 
Capo Orkest. Ondertussen studeer je 
voor je muziekexamens. Heb je het ge-
wenste niveau dan stroom je door naar 
het Fanfare Orkest. Het Da Capo Orkest 
repeteert op maandag van 18.45 tot 
19.00 uur. 
 
Ervaren, herintreder of op zoek naar 
een extra orkest? Je bent altijd van har-
te welkom! 
In iedere sectie kan het fanfarekorps 
nieuwe muzikanten gebruiken. Heb je 
geen instrument tot je beschikking, dan 
regelen zij er één voor jou. Op de lesse-
naar staan muziekstukken uit verschil-
lende genres. Er wordt gerepeteerd 
door het Fanfare Orkest onder leiding 
van Jurgen Wentzel op de dinsdag-
avond van 19.30 uur tot 21.45 uur. 
 
Alle muzieklessen en repetities vinden 
plaats in het Dorpshuis van Voorst zo-
dra de coronaregels het weer toelaten. 
Kijk voor meer informatie op www.Fan-
fareKorpsVoorst.nl en hun social me-
dia. Voorst daar zit muziek in! 

PRESENTJE VOOR MARTINUS 
SCHOOL VAN ZORGZAAM SCHEIDEN 
 

TWELLO.- Het wordt scholen niet mak-
kelijk gemaakt in deze Corona tijd. Leuke 
activiteiten worden afgeblazen en helaas 
wordt er vaak in problemen gedacht in 
plaats van oplossingen. Niet bij de Mar-
tinusschool. Hier wordt er juist naar mo-
gelijkheden gezocht om het voor de kin-
deren zo leerzaam mogelijk te maken. 
Lynn Sophie, dochter van de eigenaar 

van Zorgzaam Scheiden, denkt altijd 
graag mee over de donaties voor goede 
doelen die namens Zorgzaam Scheiden 
worden gedaan. Ze was van mening dat 
de Martinusschool ook wel een donatie 
mocht krijgen. 

Ze heeft samen met Online Marketeer 
Tess ten Voorde een ontwerp gemaakt 

voor een vlag en een spandoek. Tess 
die zelf vroeger ook de Martinusschool 
bezocht, heeft samen met Lynn Sophie 
alle zeilen bij gezet om een uniek ont-
werp te maken. Afgelopen woensdag 
heeft trotse Lynn Sophie deze overhan-
digd aan directrice Carla Woudstra. De 
vlag werd gelijk enthousiast opgehan-
gen. En het spandoek de dag daarna.
 

DECEMBER 2021
 
 

Nederland lijkt in brand te staan
Omdat mensen niet met hun oude leven kunnen doorgaan

Intussen lopen de de Corona cijfers op
En werken ze in de ziekenhuizen op hun top !

Redelijkheid is er niet meer
Men voelt zich tekort gedaan en dat doet zeer

Twee jaar duurt ze veel te lang
Of is men alleen maar bang

Een oplossing op korte termijn
Lijkt er voorlopig niet te zijn

We moeten er mee zien te leven
En wat meer om elkaar geven

Met de goede Sint in het verschiet
Vergeten we ook de leuke dingen niet.

Niemand kan dit alleen
Enkel samen komen we hier doorheen !

 
Louise Kapiteijn

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

MEER INFORMATIE: INFO@VOORSTERNIEUWS.NL - (0571) 27 61 91
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KRIEBELZ DEAL KRIEBELZ DEAL 
3 GANGEN LUNCH 3 GANGEN LUNCH 

12.5012.50

(voor-, hoofd- en nagerecht)(voor-, hoofd- en nagerecht)

 Heb je een allergie? Laat het ons even weten.

VoorgerechtenVoorgerechten
*  Keuze uit 2 aangeklede soepen van de dag geserveerd 
 in een Deksels Pannetje

HoofdgerechtenHoofdgerechten
* Tosti croque monsieur
* Uit de oven: Krokante kip op brood van de Soete Suikerbol 
 uit Twello met kruidenboter, champignon,
 paprika, ui, ananas en Old Amsterdam +2.50
* Vers afgebakken brood van de Soete Suikerbol uit Twello 
 met ossenworst, truffelmayonaise, Old Amsterdam en 
 een crumble van groene kruiden

* Uitsmijter ham en kaas 
* Boerenuitsmijter (champignon, paprika, spek en ui) + 1.50

* Pannenkoek naturel
* Pannenkoek spek
* Pannenkoek appel
* Boerenpannenkoek (champignon, paprika, spek en ui) +2.50

* Twee rundvleeskroketten met brood
* Twee groentekroketten met brood
* Gehaktbal van hert van hertenboerderij de Weerd uit
 Nijbroek met brood +2.50
   
  De kroketten en gehaktbal worden geserveerd met brood
  van de Soete Suikerbol uit Twello en een salade 

* Op lage temperatuur geroosterd buikspek met een frisse 
 venkelsalade +1.50
* Salade met gerookte zalmforel van Forellenkwekerij ’t 
 Smallert uit Emst, gegrilde gamba’s, pitjes en
 mierikswortelmayonaise +5.00

NagerechtenNagerechten
* Creme Brûlée met speculaas
* Huisgemaakte yoghurttaart met bosvruchten en slagroom

STOP GEWELD TEGEN VROUWEN

TWELLO.- Gemeenten rondom de IJssel 
kleuren van 25 november tot en met 10 
december oranje in het kader van ‘Oran-
ge the World’, de wereldwijde campagne 
van  de Verenigde Naties om geweld 

tegen vrouwen te  stoppen.  Meer dan 
100 landen doen hier aan mee, waarbij 
sinds 2014 het oranje uitlichten van een 
gebouw een vast onderdeel is. Oranje als 
de kleur van de dageraad, de kleur van 

de hoopvolle toekomst!

Ook Voorst en andere IJsselgemeentes 
doen dit jaar mee. In Twello werd op 29 
november door wethouder Wim Vrijhoef 

het ‘meld geweld logo’ op de stoep van 
het gemeentehuis aangebracht.  Doel 
van de actie is om meer bekendheid te 
geven aan het telefoonnummer van Vei-
lig Thuis (0800-2000) dat altijd gratis ge-
beld kan worden door slachtoffers of bij 
vermoedens van huiselijk geweld.

Dit jaar staat de campagne voor Neder-
land verder in het teken van preven-
tie. Bij de aanpak van geweld ligt meestal 
de nadruk  op signalering, melding en 
hulpverlening. Deze zaken zijn van cru-
ciaal belang, maar er moet ook gekeken 
worden naar preventie en investeren in 
het voorkomen van geweld. 

Daar kan iedereen aan bijdragen: indivi-
duen, professionals, organisaties, bedrij-
ven en overheden. Belangrijk is dat niet 
alleen vrouwen en meisjes, maar ook 
mannen en jongens hierbij betrokken 
worden en zich uitspreken. Want ieder-
een kan helpen geweld te voorkomen. 
(lees verder..)

De oproep is dit jaar dan ook dat je on-
derdeel van de oplossing kan zijn door 
medestander in de strijd tegen geweld 
te worden. Dit kan door de #medestan-
derpledge  te ondertekenen op  orange-
theworld.nl waar ook meer informatie te 
vinden is over de campagne.

Voor meer informatie:
Rudie van den Berg 
Soroptimistclub Zutphen
06 23380958 

Voor meer informatie over de (inter)na-
tionale campagne is te vinden op www.
orangetheworld.nl  of kan contact op-

genomen worden met soroptimist@
zutphen.nl

In Nederland wordt de campagne 
Orange the World gecoördineerd door 
UN Women Nederland, Zonta Neder-
land en de Unie van Soroptimistclubs. 
Soroptimisten willen de levensomstan-
digheden en de status van vrouwen en 
meisjes verbeteren. ‘Wereldwijd krijgt 
één op de drie vrouwen te maken met 
geweld’, vertellen Hilda Tjeerdsma en 
Rudie van den Berg van de Soropti-
mistclub Zutphen. ‘In Nederland heeft 
zelfs 45% van de vrouwen en meisjes 
te maken met geweld. Het komt voor 
in alle lagen van de bevolking en er rust 
nog steeds een taboe op, omdat het 
gepaard gaat met angst en schaamte. 
De campagne Orange the World is in de 
huidige coronacrisis harder nodig dan 
ooit. Door de thuisquarantaines kun-
nen de spanningen hoog oplopen, met 
een wereldwijde stijging van huiselijk 
geweld tot gevolg. Er wordt zelfs ge-
sproken van een ‘schaduwpandemie’. 
Daarom is het zo belangrijk dat burge-
meester Penninx zich voor Orange the 
World heeft ingezet en ervoor gezorgd 
heeft dat ook Voorst dit jaar aan deze 
internationale actie deelneemt.

          
  

         

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

GEOPEND VAN MA T/M VRIJ VAN 9.30 - 16.30 UUR.

Voorsternieuws
Print&more

CORONACORONA
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 WIJ MAKEN ER EEN  WIJ MAKEN ER EEN 
HANDZAAM PASJEHANDZAAM PASJE  

VAN WAT MAKKELIJK VAN WAT MAKKELIJK 
TE BEWAREN IS.TE BEWAREN IS.
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http://www.orangetheworld.nl
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Met je gezin op de foto? Met je gezin op de foto? 
Dat kan bij ons Dat kan bij ons 

tussen de kerstbomen.tussen de kerstbomen.

Zelfgemaakte kerstartikelen

Fam. Hulscher Grotenhuisweg 55, 7384 CT Wilp (Posterenk) 
Tel. 06 - 13 02 93 63 - (0571) 26 13 20    

www.famhulscher.nl

Door de vele regen zijn de bomen 
Door de vele regen zijn de bomen dit jaar extra mooi!dit jaar extra mooi!

MAAK EEN CV WAAR JE TROTS OP BENT!
BEZOEK DE WALK EN TALK BIJ DE 
BIBLIOTHEEK EN KRIJG INSPIRATIE

Een curriculum vitae (cv) is meer dan een 
beschrijving van je naam, adres en de 
werkgevers waar je werkte. Een cv waarin 
staat waar jij goed in bent en waar dat uit 
blijkt, valt op bij werkgevers en zorgt snel-
ler voor een ‘klik’ tussen jou en je nieuwe 
baan. Maar wat is een specifieke vaardig-

heid? En waaruit blijkt dat jij die vaardig-
heid bezit? En hoe zet je dat op je cv? 
Bezoek de Walk & Talk bij de Bibliotheek.

Tijdens de Walk&Talk bijeenkomst bij de 
bibliotheek in Twello op vrijdag 3 decem-
ber bespreken we alles over vaardighe-

den en hoe je dit beschrijft. Ook ontvang 
je inspiratie om een cv te maken waarin 
staat waar jij goed in bent. Want jouw 
persoonlijke eigenschappen, karakter-
eigenschappen en jouw persoonlijke 
sterke punten doen ertoe bij het zoeken 
naar een (nieuwe) baan. 

De Walk&Talk is een gratis netwerkbij-
eenkomst voor werkzoekenden. We 
organiseren deze bijeenkomsten meer-
dere keren per jaar in de Bibliotheek. 
Tijdens deze netwerkbijeenkomsten 
worden ervaringen uitgewisseld, prak-
tische tips gedeeld en kun je contacten 
leggen. Daarom telt het bijwonen van 
Walk&Talk bijeenkomsten als sollicita-
tieactiviteit. 

Alles op een rijtje
Wanneer? vrijdag 3 december
Hoe laat? van 09.30 tot 11.30 uur
Waar? Bibliotheek Twello
Kosten? geen
Thema: Maak een cv waar je trots op 
bent

Koffie en/of thee staat voor je klaar. Iets 
voor jou? Lees meer informatie op www.
bibliotheekbrummenvoorst.nl. Welkom 
bij de Bibliotheek.

DIERENASIEL DE KUIPERSHOEK, KUIPERSDIJK 11, 
KLARENBEEK, 055-5068600 

 WWW.OVERGELDER.DIERENBESCHERMING.NL

ZOEK DE BAAS!
ZOEK DE BAAS!

JONG EN OUD…

De vorige keer vroegen we aandacht voor de peuter- en kleuterbewoners van 
ons asiel. Deze keer is een wat oudere dame aan de beurt:  Lady Danielle Pa-
nabaker. Lady Danielle is een dame van 12 jaar. Zoals wel vaker bij iets oudere 
dames is haar kapsel wat grijs met wit gekleurd (cypers, op z’n kat’s gezegd)
Over haar gezondheid heeft ze niets te klagen, ze voelt zich alsof ze nog in de 
bloei van haar leven is. En zo gedraagt ze zich ook: als een volwassen lady met 
persoonlijkheid en karakter. Is er iets moderns en nieuws : ze is best geïnte-
resseerd. Als de dame dat nieuws wel boeiend vindt geeft ze ook miauwend 
haar mening. Een goed kattenverstaander heeft dan maar een half woord 
nodig. Danielle is op haar privacy gesteld, dus geen andere katten in huis: die 
kunnen op wat hooghartig geblaas rekenen. Wij zoeken voor deze stijl- en 
karaktervolle dame dan ook een rustig plekje, zonder andere vierpotigen of 
kinderen, een plek waar ze zichzelf mag zijn en – in goed gezelschap – fijn 
oud(er) kan worden. Af en toe even buiten zou prettig zijn! U kunt Danielle 
vinden op de website van het asiel en via mail reageren.

Helena van der West
Miranda van Triest
Mijke de Zoeten

betrokken • passie voor het vak • enthousiast

Al bijna zo lang als ik me kan herinneren kijk 
ik naar grappige filmpjes op zaterdagavond. 
Funniest home video’s… tegenwoordig 
bijna twee uur lang lachen om dieren die 
gekke geluiden kunnen maken, mannen die 
denken superman te zijn en kansloos vallen 
als ze proberen een skischans te maken 
van een dak vol sneeuw of kinderen die de 
meest rare flikflaks maken als ze kunstjes op 
de trampoline maken. Ik lach me suf om het 
leed en dommigheid van andere mensen en 
dieren. Mij zou je ook prima kunnen filmen. 
Ik schrik nogal gemakkelijk. Van de week 
nog, ik was geconcentreerd in behandeling, 
toen iemand de behandelkamer stilletjes 
inkwam en iets op de balie neerlegde, 

terwijl ik diegene pas hoorde toen diegene 
heel hard “Bedankt” riep. Poehhh…. ik 
ben denk ik wel 20 cm ophoog gesprongen. 
Gelukkig heb ik niemand bezeerd. 

We hebben er met z’n allen wel lang om 
gelachen. Ach zo kun je een behandeling 
ook leuk maken. Ik hou van lachen…. 

Maar soms vergaat het lachen je. 
Bijvoorbeeld als je zo ontzettend bang bent 
voor de tandarts of mondhygienist, dat je 
al jaren niet bent geweest. Dat je al die tijd 
pijntjes en ongemakken voor lief neemt. 
Dat altijd zeurende gevoel in je mond. Die 
geur die je verspreid als je wat zegt. Of die 
verkleurde tanden waardoor je eigenlijk 
niet meer breeduit lacht. 

En dat is absoluut niet nodig. Kom een keer 
een bak koffie drinken. We spreken af dat 
we alleen kennis maken. Misschien kunnen 
we samen kijken, op jouw tempo, hoe ik je 
kan helpen. Zodat het probleem opgelost 
kan worden en je weer breeduit kunt lachen. 
Letterlijk en figuurlijk. 

Bel me maar voor die bak koffie. 

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

http://www.bibliotheekbrummenvoorst.nl
http://www.bibliotheekbrummenvoorst.nl
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KEPPIE SLAAPMUTSEN VOOR 
ONCOLOGIE PATIËNTEN VAN 
GELRE ZIEKENHUIZEN

APELDOORN.- De afdelingen oncologie 
van Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn en 
Zutphen willen patiënten met haarver-
lies als gevolg van de behandeling voor 
kanker graag een Keppie slaapmuts 
aanbieden. Verlies van lichaamswarm-
te en het gebrek aan bescherming van 
de gevoelige hoofdhuid zijn voor veel 
(tijdelijk) kaal geworden patiënten niet 
prettig. Zij kunnen het daardoor koud 
hebben, zich oncomfortabel voelen en 
soms ook slecht slapen.

Comfort en ondersteuning 
voor patiënten
Inmiddels zijn er 24 ziekenhuizen die 
met een Keppie hun patiënten extra 
ondersteunen. Op het moment dat 
zij hun haar verliezen biedt de Keppie 
hen een zachte, comfortabele oplos-
sing om hun natuurlijke warmte vast 
te houden en hun gevoelige hoofdhuid 
te beschermen. Dit wordt mogelijk ge-
maakt door een donatie van de Stich-
ting Roparun. Ook Gelre ziekenhuizen 

Foto: Keppie slaapmutsen voor patiënten van afdelingen Oncologie in 
Gelre ziekenhuizen Bron: Medische Fotografie Gelre ziekenhuizen

krijgt opnieuw een groot deel van de 
aanschaf van de Keppies vergoed via 
Roparun. De Keppie is er voor mannen 
en vrouwen in verschillende maten. 
Gelre ziekenhuizen biedt ze aan zolang 
de voorraad strekt. De patiënten mo-
gen het zachte mutsje houden zodat 
ze het thuis ook kunnen gebruiken. Dit 
wordt zeer gewaardeerd door onze pa-
tiënten.

Donatie Stichting Roparun
Stichting Roparun heeft eerder fi-
nanciële ondersteuning gegeven aan 
Gelre ziekenhuizen voor de aanschaf 
van hoofdhuidkoelers voor gebruik 
tijdens chemotherapie en voor waak-
koffers bij palliatieve zorg. De Stichting 
Roparun is een organisatie die zich in-
zet voor ondersteuning en verbinding 
voor mensen met kanker. De Ropa-
run is een lange afstand estafetteloop 
waarbij geld wordt opgehaald voor het 
goede doel. De aanschaf van keppies is 
een van die goede doelen.

BUURTBUSVERENIGING 
STEDENDRIEHOEK ZOEKT 
VRIJWILLIGE CHAUFFEURS V/M
REGIO.- De Buurtbusvereniging verzorgt 
vervoer op regelmatige basis tussen de 
dorpen in de Stedendriehoek. We rijden 
volgens een vaste dienstregeling langs 
vaste routes. Er wordt gereden met 3 
moderne busjes voor max. 8 passagiers 
vanuit de  startplaatsen Klarenbeek, 
Twello en Voorst. Passagiers kunnen 
reizen met de OV-chipkaart, maar het is 
ook mogelijk met een strippenkaart te 
reizen.

De routes van de Buurtbus omvatten 
Voorst - Twello – Klarenbeek – de Maten 
– Wilp Achterhoek. Er wordt gereden in 
4 clusters van 3 uur per dag van Twello 
naar Voorst v.v. en van Twello via Kla-
renbeek , de Eglantier, Ecofactorij, Wilp-
Achterhoek naar Twello en omgekeerd. 

In principe rijdt een chauffeur één maal 
per week een cluster van 3 uur.

De bussen rijden van maandag t/m vrij-
dag van 6.30 uur tot 18.30 uur en op 
zaterdag van 8.50 uur tot 18.00 uur. Er 
wordt niet gereden op zon- en feestda-
gen. Aan de chauffeurs wordt een ver-
goeding: woon- werk verkeer betaald 
-huis - startplaats. Een keuring en proef-
rijden zijn onderdeel van de procedure. 
We zijn dringend op zoek naar nieuwe 
collega’s op de Buurtbus. Heb je interes-
se of wil je meer informatie? Bel dan met 
: 06-36551395 of stuur een mail naar: se-
cretaris.bbvstedendriehoek@gmail.com. 
Kijk ook op bbv-stedendriehoek.nl voor 
meer informatie over dienstregeling, 
routes en tarieven.

WEKELIJKS HUIS AAN HUIS 
DAGELIJKS ONLINE

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

MINDER VERSPILLEN EN MEER PLANTAARDIG 
GELDERLAND VAN MORGEN IN HORECA, 
ZORG, CATERING EN SUPERMARKT
Provincie Gelderland gaat ondernemers in de horeca, zorg, catering en re-
tail ondersteunen bij het verduurzamen van het voedselaanbod. De focus 
ligt daarbij op meer plantaardig eten en minder voedsel verspillen. Zodat 
we zorgvuldig omgaan met grondstoffen en minder CO2 uitstoten. Ook is 
er aandacht voor meer lokale, duurzame producten op de kaart en in het 
schap. Het programma start in januari 2022 onder de naam ‘Gelderland van 
Morgen’.

Ondernemers bepalen eigen 
ambitieniveau
Ondernemers die meedoen starten 
met een scan die inzicht geeft in de 
impact van de gerechten die nu geser-
veerd worden en welk voedsel er wan-
neer wordt verspild. Vervolgens kiest 
de ondernemer zelf waar hij/zij mee 
aan de slag wil.  Ondernemers worden 
hierbij geholpen met kennis, prakti-
sche handvatten en tools om impact 
te maken én te meten door Greendish.  
Joris Heijnen, directeur Greendish: 
“Met het programma zetten we een 
flinke ambitie neer. Zo willen we in 
de horeca, catering en zorg meer dan 

10 miljoen borden ‘vergroenen’ en 15 
tot 25% minder voedsel verspillen. Dit 
moet een CO2-reductie opleveren van 
30-40%. Met de supermarkten maken 
we aparte afspraken. Naast een duur-
zaam aanbod gaat het daarbij ook om 
de positionering van deze producten. 
Alles gericht op het helpen en verlei-
den van consumenten en ze daarbij 
een duwtje in de rug te geven tot duur-
zame aankopen”. 

Webinar
Ondernemers die mee willen doen, 
kunnen zich aanmelden via https://
www.greendish.com/gelderland-van-

morgen. De uitvoering van het pro-
gramma wordt met tal van partners ge-
daan voor een zo groot mogelijk bereik 
en impact. Inmiddels staat de teller al 
op 36 organisaties, waaronder Natuur 
en Milieu Gelderland, VoedselSurplus, 
Orbisk, Alliantie Voeding in de Zorg, 
Questionmark en NAGF (Nationaal 
Actieplan Groenten en Fruit). Voor ge-
interesseerde ondernemers is er een 
webinar op 3 december tussen 10.00 – 
11.30 uur. Inschrijven kan via deze link.

Doel
Provincie Gelderland wil de hoeveel-
heid voedselafval en verspilling met 
50% verminderen. Daarnaast wil pro-
vincie Gelderland de dierlijke eiwitcon-
sumptie van consumenten verminde-
ren en het aandeel plantaardig eiwit 
in de totale consumptie vergroten.  Zo 
werkt Gelderland aan zorgvuldiger ge-
bruik van grondstoffen en een klimaat-
neutraal Gelderland in 2050.

WEKELIJKS HUIS AAN HUIS DAGELIJKS ONLINE

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL
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Wees extra lief Wees extra lief 
voor elkaarvoor elkaar

Maak jij ook Maak jij ook 
een lichtje?een lichtje?

Met jouw lichtje Met jouw lichtje 
laat jij iemand stralelaat jij iemand stralen!n!

Doe jij mee?Doe jij mee?
Knip uit, kleur en plak.Knip uit, kleur en plak.
Versier met de mal of met een Versier met de mal of met een 
eigen creatie een glazen potje.eigen creatie een glazen potje.
Schrijf een kerstwens op het Schrijf een kerstwens op het 
kaartje en hang die eraan.kaartje en hang die eraan.
Wij zorgen voor het lichtje.Wij zorgen voor het lichtje.

De potjes worden naar ouderen De potjes worden naar ouderen 
gebracht in verpleeg- en gebracht in verpleeg- en 
verzorgingshuizen in onze regio. verzorgingshuizen in onze regio. 

Doe je mee, dan maak je kans Doe je mee, dan maak je kans 
om een waardebon te winnen.om een waardebon te winnen.

Tot en met 12 jaar maak je kans Tot en met 12 jaar maak je kans 
op één van de tien Intertoys op één van de tien Intertoys 

waardebonnen ter waarde van waardebonnen ter waarde van 
€10,- Ben je ouder dan maak €10,- Ben je ouder dan maak 

je kans  op één van de vier je kans  op één van de vier 
waardebonnen van Pand Tienwaardebonnen van Pand Tien

 ter waarde van  € 25,-  ter waarde van  € 25,- 

Schrijf op dit kaartje 
je kerstwens en hang 
hem aan je potje
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BRASSERIE KRIEBELZ HOUDT 
HAAR DEUREN OPEN MET EEN 3 
GANGEN KRIEBELZ DEAL LUNCH 
 
De dagen worden korter en niet al-
leen omdat het qua tijd steeds vroeger 
donker wordt.  Brasserie Kriebelz mag 
haar  deuren tot 17.00 uur open hou-
den  en dat bekijken  zij  van de zonnige 
kant; iedereen is lekker op tijd thuis!  
 
Het sociale leven wordt verder verso-
berd en dat is voor  dit gezellige res-
taurant    een belangrijke reden, om de 
kachel en verlichting in  deze  sfeervolle 
zaak te laten branden. Elkaar ontmoeten 
bij een hapje en een drankje is juist nu 
zó belangrijk, daar werkt Brasserie Krie-
belz graag aan mee!  
 
De Kriebelz deals blijven 
daarom onverminderd van 
kracht
Vanaf  aankomsttijd  12.00  – 13.30 

uur  kun je lunchen en gebruik maken 
van de 3 gangen Kriebelz deal lunch.  De 
advertentie hiervoor vindt je in deze edi-
tie van het Voorster Nieuws. Wil je vroeg-
dineren, dan kun je al vanaf 14.00 uur 
aanschuiven  voor het diner  of gebruik 
maken van de  de Kriebelz Deal voucher 
van het laatste kwartaal.  
 
‘Even de deur uit’ moet vooral leuk en 
betaalbaar blijven. Daarom hebben 
wij gepaste prijzen. De 3  gangen Krie-
belz deal lunch kost € 12,50 en voor het 
Kriebelz deal diner met voucher  hoef je 
maar € 22,50 per persoon mee te bren-
gen!  
 
Dus … kom je bij Brasserie Kriebelz op vi-
site?!  
Leuk, tot gauw!! 

WETHOUDER ARJEN LAGERWEIJ: 
‘SCENARIO VAN MAATSCHAPPELIJKE 
ONRUST WAS VOORAF AANGEGEVEN’ 
OMGEVINGSVERGUNNING 
TIJDELIJKE POP-UP GLAMPING 
BUSSLOO GEWEIGERD
Het college van burgemeester en wethouders is van mening dat er meer 
onderzoek nodig is naar de gevolgen van de geplande glamping op de om-
geving. Delen van dat onderzoek zijn onder meer de aantasting van natuur-
waarden alsmede het ontstaan van verkeersoverlast voor omwonenden. 
Een (voorlopige) streep door de rekening van de initiatiefnemers en rela-
tieve rust voor de belangengroeperingen. 

Door Jos Bosch 

“De kansenkaart lijkt soms een eigen le-
ven te leiden en dat willen we niet!” aldus 
wethouder Lagerweij in zijn reactie op 
het besluit van het college. Het is tevens 
een antwoord op de enorme onrust wel-
ke er nog altijd is bij vele gebruikers als 
ook omwonenden. Vooral de recreanten 
hebben nog niet zo lang geleden flink uit-
gepakt tijdens een Ronde Tafel Gesprek 
en wisten ook de media te vinden om 
hun zorgen kenbaar te maken. Hun in-
spanningen bleven niet zonder gevolgen. 
Een best wel euforisch concept Master-
plan met veel hallelujah-gejuich kreeg 
de volle aandacht van de gemeenteraad, 
waarbij terecht kritische kanttekeningen 
werden geplaatst. 

Kansenkaart
Een eerste inventarisatie, meer is het 
niet. Zo werd de kansenkaart geïntrodu-
ceerd, waarbij op alle mogelijke wijzen 
wordt bekeken of plannen inpasbaar zijn, 
zowel ruimtelijk, maatschappelijk als eco-
nomisch. Het moet vooral bij het DNA en 
het landschap van de gemeente passen, 
zo liet wethouder Harjo Pinkster dit eer-
der al weten. Juist daar wrong de schoen 
toen bijvoorbeeld bleek, dat het nudis-
tenstrand al een groter gedeelte was 
kwijtgeraakt aan andere invullingen én er 
sprake was van een brug die oevers zou 
verbinden, midden door het gebied voor 
naaktrecreatie. Ook belangrijke natuur-
lijke elementen dreigden te verdwijnen. 

Maatschappelijke weerstand
“We hebben op voorhand aangegeven 
dat we als gemeente wel mee willen aan 
de glamping, vanwege het tijdelijke ka-
rakter. Maar we hebben ook direct aan-
gegeven dat, wanneer er sprake zou zijn 
van veel maatschappelijke weerstand, 
wij het standpunt zouden kunnen wij-
zigen.” Dit laatste is thans het geval en 
uit het gesprek met de wethouder valt 
op te maken, dat er niet is getwijfeld 
om de omgevingsvergunning te weige-
ren, ondersteund door weloverwogen 
standpunten. “De mensen maken zich 
zorgen en belangenverenigingen zijn te-
gen verblijfsrecreatie. Wat voor de één 
een kansenkaart is, is voor de ander een 
bedreiging.” 

Vergunning frustreert proces
De wethouder maakt nog eens duidelijk 
dat er de intentie ligt om met alle stake-
holders samen een antwoord te vinden 
op de vraag ‘wat willen we met Bussloo’. 
De omgevingsvergunning zou dat be-
langrijke proces danig frustreren. “Die 
zoektocht doen we samen, dan moeten 
we nu niet alvast een sprintje trekken.” 
Indirect is er nu rust voor de diverse 
groeperingen met steekhoudende ar-
gumenten die de grootse plannen te-
genspreken. Reëel gezien zullen er dan 
voorlopig ook geen spaden meer de 
grond in gaan, welke in het verleden al 
voor onrust zorgden. 

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

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

bigblowbigblow.nl.nl
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TWELLO CENTRUM Marktstraat Twello
DEVENTER  Winkelcentrum Colmschate

DecemberDecember

Tom Spijker
Beweegcoördinator

Rinse Procee
BuurtsportcoachMobiel: 06-48031070

Email: tom@voorstactief.nl
Mobiel: 06-23596080
Email: rinse@voorstactief.nl
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On tourOn tour

gratis sport- en 

beweegactiviteiten
     
     
PLAATS  DAG  DATUM TIJD  leeftijd  LOCATIE 
Terwolde Maandag  29 nov en 13 14:15 uur tot 15:15 uur  4 t/m 12 jaar Schoolplein De Bongerd
Klarenbeek  Maandag  6 en 20 15:00 uur tot 16:00 uur 4 t/m 12 jaar Schoolplein De Kopermolen 
Wilp Dinsdag  30 nov en 14 14:30 uur tot 15:30 uur  4 t/m 12 jaar  Schoolplein OBS De Hagewinde 
Teuge  Dinsdag  7 en 21 14:45 uur tot 15:45 uur  4 t/m 12 jaar  Schoolplein De Zaaier 
De Vecht Woensdag  1 en 8 14:15 uur tot 15:15 uur  4 t/m 12 jaar Schoolplein Antonius 
Twello Woensdag  1  15:00 uur tot 16:00 uur 4 t/m 12 jaar Speelveld Prins Bernhardstraat
Twello  Woensdag  22 15:30 uur tot 16:30 uur 4 t/m 12 jaar  Speelveld Stinzenlaan
Wilp Achterhoek   Woensdag   8 en 22 14:30 uur tot 15:30 uur  4 t/m 12 jaar Schoolplein Kindcentrum Wilp-Achterhoek
Twello  Donderdag  2  14:45 uur tot 15:45 uur  4 t/m 12 jaar Schoolplein De Wingerd
Twello  Donderdag  16 14:45 uur tot 15:45 uur  4 t/m 12 jaar Speelveld de Groene Wig  
Voorst  Donderdag  9 en 23 14:45 uur tot 15:45 uur  4 t/m 12 jaar Schoolplein De Wiekslag   
Twello  Vrijdag  3 en 17 14:45 uur tot 15:45 uur  4 t/m 12 jaar Schoolplein Martinusschool Twello  
Bussloo Vrijdag  10 13:15 uur tot 14:15 uur 4 t/m 12 jaar  Schoolplein Martinus Bussloo  

SPORT NIEUWS
TERWOLDE
Vrijdag 3 december 
(terrein WWNA)
Vrouwen
19.30 Terwolde 1 – WWNA 1
20.00 Emst 1 – Terwolde 1
20.30 Terwolde 1 – ZVV 1
21.30 Twello 1 – Terwolde 1
Zondag 5 december  
14.00 SHE 1 – Terwolde 1
10.30 Orderbos 2 – Terwolde 2
09.30 WWNA 5 – Terwolde 3
09.30 TKA 35+1-Terwolde 35+1 

Vrouwen 
12.00 Terwolde 1 – Ratti/Socii 1 
11.00 Terwolde 2 – Diepenveen 1 

TWELLO
Veldvoetbal
Zaterdag 4 december
12.00 Dieren 2 – Twello 2
13.00 Twello 3 – Apeldoorn 8
14.30 Gorssel 1 – Twello 1
Zondag 5 december
10.30 Twello 2 – Deventer 5
11.00 Diepenveen 4 – Twello 3

WIJHE’92 – VOORWAARTS
TWELLO.- Mogelijk de laatste compe-
titiewedstrijd van dit jaar vanwege de 
nieuwe maatregelen, maar deze zater-
dag toch nog een uitwedstrijd tegen 
Wijhe. Geen onbekende en zeker niet 
de minste ploeg, een team dat al jaren 
samen speelt en net als wij houden van 
een snelle pot handbal. Voor de wed-
strijd waren Sint en Piet langs geweest 
in de kleedkamer met persoonlijke ge-
dichtjes en een cadeautje. Daarna kon 
de echte wedstrijdvoorbereiding begin-
nen.

Om 20.15 uur klonk het fluitsignaal. Wij 
kregen direct een penalty mee, welke 
Daimy benutte. Na een mooi doelpunt 
van Keyara uit de hoek kwam Wijhe 
uit de verf en wisten zij binnen een 
mum van tijd via vijf break-outs een 
voorsprong op te bouwen naar 5-2. 
Daarnaast hadden zij ook een sterke 
opbouwrij die van afstand het net wis-
ten te vinden. In onze aanval lag tevens 
ruimte voor de opbouwers. Na ruim 
tien minuten wist Aniek van afstand en 
Daimy twee maal via een snelle mid-
den uit de achterstand te beperken tot 
9-6. Romy wist zichzelf twee maal vrij te 
spelen op rechts en te scoren, ook Ali-
neke prikte vanuit de hoek en een snelle 
tegenaanval raak. In de slotfase van de 
eerste helft zette Wijhe nogmaals via de 
snelle omschakeling aan en liepen van 

18-13 uit naar een ruststand van 23-13.

Een flink tandje en ook scherpte erbij 
was nodig om deze stand om te buigen. 
Wij konden in de eerste helft niet ant-
woorden op hun snelheid en afstands-
schoten. In het begin van de tweede 
helft bleef het verschil van tien doelpun-
ten staan. Vervolgens kwamen wij wel 
meer in ons ritme qua omschakeling 
naar voren en terug verdedigen, en kro-
pen wij wat dichterbij. Na een kwartier 
tekende Daimy via haar onderhands 
schot de 30-22. Ondanks dat wij in de 
dekking ook beter op de afstandsscho-
ten reageerden, wist Wijhe via eerste lijn 
de cirkel te vinden of via de hoek af te 
ronden. In de laatste minuten liet Aline-
ke meerdere malen haar snelheid zien 
door drie break-outs te lopen en deze te 
verzilveren, maar helaas was de marge 
in de eerste helft dusdanig groot dat wij 
deze in de tweede helft niet meer kon-
den ombuigen. Hierbij is de eindstand 
40-32.

Thuispubliek, bedankt voor het aanwe-
zig zijn via de livestream! De komende 
periode is het nog onzeker wat gaat 
gebeuren met de wedstrijden van de 
komende drie weken. Houd daarom 
onze sociale media kanalen in de gaten, 
zodra meer bekend is laten wij van ons 
horen.

SUCCESVOL EREDIVISIE DEBUUT 
VROUWELIJKE SCHEIDSRECHTER 
REGIO.- Op zondag 21 november 
maakte Franca Overtoom (29) als as-
sistent-scheidsrechter haar debuut in 
de eredivisie. Voor het eerst werd een 
vrouwelijke official op dit niveau aange-
steld. De primeur was weggelegd voor 
het Deventer Go Ahead Eagles tegen FC 
Groningen. Waar de scheidsrechter het 
in dit duel soms niet makkelijk had, bleef 
Franca soeverein vlaggen. Zelfs toen 
met het blote oog nauwelijks te zien was 
of er sprake was van buitenspel, oor-
deelde ze feilloos. De VAR kon haar na 
uitvoerige bestudering van de beelden 
slechts gelijk geven.

Na afloop ging het in het interview met 
NOS-verslaggever Jeroen Grueter uiter-
aard over dat cruciale ogenblik. Vanzelf-
sprekend toonde ze zich blij dat haar 
waarneming de juiste was geweest. Dat 
ze na de voor haar positieve uitkomst 
van de VAR subtiel haar vuistje balde, 
geeft aan hoe gemotiveerd deze tand-
arts bij de Marine in Den Helder is.

Het is alom bekend dat de KNVB naarstig 
op zoek is naar nieuwe scheidsrechters. 
De wervingscampagne “Collega’s ge-
zocht m/v” wordt regionaal ondersteund 
door de Scheidsrechtersverenigingen 
van de COVS, de organisatie van voetbal-
scheidsrechters in het amateurvoetbal. 
Scheidsrechtersvereniging Zutphen e.o. 
startte onlangs de werving met de slo-
gan: “Scheidsrechters moet je met een 
lampje zoeken”. Juist prestaties zoals die 
van Franca Overtoom en team Kuipers 
moeten de jeugd enthousiast maken 

voor dit noodzakelijke en dankbare vrij-
willigerswerk.

Journalist Sjoerd Mossou van het AD 
wijdde een uitbundige column aan haar 
optreden. Met name haar stralende lach 
maakte veel indruk en hij putte zich uit 
in het bedenken van bijvoeglijke naam-
woorden om haar weergaloze lach te 
duiden. In hoeverre de hedendaagse 
jeugd nog kranten leest, is twijfelachtig, 
maar eigenlijk mogen ze dit stukje niet 
missen. Ook de ouders kunnen er hun 
voordeel mee doen. Mossou citeert oud-
voetballer Willie Overtoom, die aangeeft 
dat zijn zus vroeger behoorlijk onzeker 
en zachtaardig was. Haar ouders moe-
digden haar daarom bewust aan om 
scheidsrechter te worden. Deze hobby 
maakt je weerbaar en vergroot je zelfver-
trouwen! “Het resultaat werd zondag ver-
zilverd in Deventer”, aldus de columnist. 

Hij heeft gelijk. Door scheidsrechter te 
worden, toon je aan dat je leidingge-
vende capaciteiten ontwikkelt, tegen een 
stootje kunt en doorzettingsvermogen 
hebt. Iedereen is nu in de gelegenheid 
om zich op te geven voor een scheids-
rechterscursus. Namens de KNVB orga-
niseren de Scheidsrechtersverenigingen 
in Apeldoorn, Deventer en Zutphen be-
gin komend jaar weer diverse opleidin-
gen. Of je nu jong, oud, vrouw of man 
bent, voor iedereen is er een op maat 
uitgezette carrière mogelijk. Probeer 
samen met je clubgenoten een groepje 
cursisten te vormen, zodat je elkaar kunt 
ondersteunen en samen kunt oefenen.

GO AHEAD EAGLES O16 EN O15 VEROVEREN 
KOPPOSITIE NA SUCCESVOLLE ZATERDAG

TWELLO.- Niet alleen het eerste elftal van Go Ahead Eagles kon afgelopen 
weekend terugkijken op een succesvolle zaterdagavond. Eerder die dag 
stapten ook vijf jeugdteams van de Go Ahead Eagles Voetbalacademie on-
geslagen van het veld af. Met vier overwinningen en één gelijkspel werden 
er uitstekende zaken gedaan op de ranglijst.

De eerste driepunter van een vruchtbare 
voetbalzaterdag werd in de wacht ge-
sleept door Go Ahead Eagles Onder-14, 
dat een bezoek bracht aan FC Volendam 
O14. Het team van Mustafa Aygun verliet 
het vissersdorp met een 1-2 overwin-
ning. De openingstreffer werd voor rust 
gescoord door Senne Stempher. De ge-
lijkmaker van ‘Het Andere Oranje’ was in 
de tweede helft een tegenvaller,  maar 
desondanks mocht Onder-14 drie pun-
ten bijschrijven nadat Boris van Dieren 
voor de winnende goal had gezorgd: 1-2.

Een 1-2 eindstand stond er ook op het 
scorebord in Leeuwarden, waar Go 
Ahead Eagles O16 het als nummer twee 
van Divisie 3A opnam tegen koploper SC 
Cambuur O16. Net als Onder-14 ging On-
der-16 in Friesland eveneens met een 0-1 
voorsprong rusten door een doelpunt 
van Cem Eroglu. Ook het team van Uǧur 
Yildirim moest vervolgens in de tweede 
helft de gelijkmaker incasseren, waarna 

Nesher Meulenbroek zich tot matchwin-
ner kroonde door de winnende goal te 
maken: 1-2. Door de zege is Go Ahead 
Eagles O16 de nieuwe lijstaanvoerder 
in Divisie 3A met één punt meer dan SC 
Cambuur O16, dat bovendien één wed-
strijd meer speelde.

Koploper in Divisie 3A is ook Go Ahead 
Eagles Onder-15 sinds afgelopen week-
end. De mannen van Jip Ellenbroek 
speelden met 1-1 gelijk bij NEC O15 en 
kwamen daardoor in punten gelijk met 
Spartaan ’20 O15, dat echter een minder 
doelsaldo én een wedstrijd meer ge-
speeld heeft.

Go Ahead Eagles Onder-18 won ruim-
schoots van Excelsior Maassluis O18: 
5-0. Door doelpunten van Milan Beren-
schot en Jorn Hekkert (twee keer) begon 
het team van Tristan Berghuis met een 
3-0 voorsprong aan de theepauze, waar-
na er in de tweede helft nog twee goals 

volgden. Jorn Hekkert maakte zijn derde 
treffer van de dag, terwijl ook Milan Be-
renschot nogmaals doel trof. Door de 
zege werd koploper FC Den Bosch O18 
tot op drie punten genaderd in Divisie 4B.

Go Ahead Eagles Onder-21 trad als kop-
loper aan tegen Zeeburgia O21. Het team 
van Jouad Boufarra won met 4-1 van de 
Amsterdammers. De openingstreffer 
kwam op naam van Stan ter Haar, waar-
na Michalis Spiridakis de voorsprong 
verdubbelde. Door een eigen doelpunt 
en een treffer van Pim Saathof werd de 
score naar 4-0 getild, waarop een goal 
van de Amsterdammers de 4-1 eindstand 
op het scorebord bracht.

Competitieprogramma 
Go Ahead Eagles 
Voetbalacademie (zaterdag 4 
december)
Sportpark Zuiderlaan, Twello:
Go Ahead Eagles O18 – FC Eindhoven 
O18 (13:30 uur)
Uitwedstrijden:
Spartaan’20 O21 – Go Ahead Eagles O21 
(16:00 uur)
Fortuna Sittard O15 – Go Ahead Eagles 
O15 (13:30 uur)

WEKELIJKS HUIS AAN HUIS DAGELIJKS ONLINE

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL



PAGINA  30 WOENSDAG 1 december 2021 Voorsternieuws

• Schminken • Clown komt Ballonvouwen

Sinds 1978
Welkom op de markt Twello

Maurits Bosgoed is dierenarts en vertelt wekelijks over zijn avonturen.

Tekening: Nova Bosgoed, 7 jaar

DIERENARTS ALS JAGER

Damherten worden in Nederland ook 
als huisdieren gehouden. Het zijn 
prachtige dieren, maar ze zo tam krij-
gen als bijvoorbeeld een paard of som-
mige schapen, lukt niet. 

Het zijn eigenlijk nog gewoon wilde die-
ren die wel aardig aan mensen kunnen 
wennen. Zo komen ze naar je toe met 
voeren en kan je sommigen soms zelfs 
aaien. Maar als er iets bijzonders staat 

te gebeuren, dan vluchten ze en zijn ze 
niet zonder hulpmiddelen in handen te 
krijgen. Ze in een hoekje drijven zoals 
bijvoorbeeld met schapen om ze dan te 
pakken kan niet; veel te gevaarlijk.

Bij een weitje in Beemte was het toch no-
dig de leider van een kudde damherten 
in handen te krijgen. De bok liep name-
lijk bij een heel stel hindes en de eigena-
ren vonden het niet meer wenselijk in 
het voorjaar nog meer kalfjes te krijgen. 
De prachtige Rudolf verkopen was geen 
optie, dus moest er een andere oplos-
sing komen. Omdat herten elk jaar hun 
gewei afgooien en er vervolgens weer 
een nieuwe groeit, worden de bokken 
in de loop van de jaren steeds mooier. 
Dit wisselen van het gewei en het op-
nieuw ervan aangroeien, gebeurt onder 
invloed van testosteron. Castreren van 
bokken heeft daarom als gevolg dat na 
het afstoten, er geen mooi gewei weer 
terug groeit. Ook dit zou eigenlijk zonde 

zijn van onze trotse Rudolf. 

Om deze reden had de eigenaar een an-
dere oplossing bedacht. Rudolf moest 
namelijk gesteriliseerd worden, in plaats 
van gecastreerd. In tegenstelling tot het 
castreren, blijven bij deze optie de testis 
namelijk gewoon aanwezig, maar is be-
vruchting door de onderbreking van de 
zaadleiders, niet langer meer mogelijk. 
Geen nieuwe aanwas in het voorjaar dan 
meer. 

Behalve de normale operatiespullen, 
hadden we nu ook een verdovingsge-
weer nodig. Hiermee kunnen we heel 
precies van enkele tientallen meters een 
dier in de spier raken met een pijltje met 
verdovingsmiddel. Het schot was met-
een raak en de cocktail van spierverslap-
pers en een slaapmiddel, zorgde ervoor 
dat deze prachtige bok na een paar mi-
nuten ging liggen. Uit ervaring wisten we 
dat dit nog niet het moment was om er 

enthousiast op af te rennen. Loop je er 
namelijk wel te vroeg op af, dan kan 
hij weer opstaan en in paniek raken.  
Door deze stress komt adrenaline vrij 
wat het narcosemiddel tegen gaat wer-
ken en waardoor het opereren vervol-
gens niet meer mogelijk is. 
Het wachten werd beloond en even la-
ter lag het 150 kg wegende dier op de 
tafel die we het land in hadden getild. 
De hindes keken in de verte toe hoe 
hun Rudolf op deze warme najaarsdag 
zijn vruchtbaarheid, maar gelukkig niet 
zijn mannelijke karaktereigenschap-
pen en uiterlijk, verloor. 

Na de operatie gaf ik hem een anti-
narcosemiddel en wat antibioticum 
en was hij weer goed hersteld om de 
komende bronstperiode flink te gaan 
burlen en dekken. Het zou Rudolf een 
worst wezen dat dit dekken toch echt 
geen kalfjes meer tot gevolg zal gaan 
hebben.

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

gepelde walnoten gepelde walnoten 
uit de usa en biouit de usa en bio

vers gebakken pinda’s vers gebakken pinda’s 
(geen china)  (geen china)  

rauwe gemengde noten

Turkse abrikozen Turkse abrikozen 

bio jong belegen geitenkaas 

Grote pot acacia Grote pot acacia 

Grote pot zink 50 mg 

14.9914.99
10.0010.00
13.9913.99
20.0020.00

3.993.99
14.9914.99

9.959.951000 gram naar keuze1000 gram naar keuze

1000 gram van 21.99 nu1000 gram van 21.99 nu

van 17.99 nu van 17.99 nu 

van 34.95 voor van 34.95 voor 

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

1000 gram nu 1000 gram nu 

500 gram nu 500 gram nu 

1000 gram nu 1000 gram nu 

‘UIT EIGEN BOOMGAARD’

NU 3 KILO249 249 499
HARDE ELSTAR APPELS DIKKE SPAANSE NAVEL

SINAASAPPELS
SUPER VAN SMAAK

SUPER RODE 
GOUDREINETTEN

2 KILO 10 STUKS2 KILO

Spaanse Navel 
sinaasappels
Nieuwe oogst 3.505.005.00 per kilo2,5 kilo 4 kilo

van Weenen Groenten en FruitGroenten en Fruit
Blauwe bessenSinaasappels

Vol sap
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KERKDIENSTEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MEDISCHE DIENSTEN

DIERENARTSEN

WIJKAGENT

HISTORISCHE VERENIGING VOORST

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

De studieruimte van de Historische Vereniging Voorst, is gelet op de huidige omstandigheden alleen op 
afspraak geopend voor bezoekers. Bereikbaar om een afspraak te maken via e-mail: 
info@historischeverenigingvoorst.nl en soms telefonisch, via nr. 0571 277090. 
Veel informatie vindt u ook op de vernieuwde website: www.historischeverenigingvoorst.nl 

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

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

Dorpsstraat 19, 7391 DC Twello  � Telefoon (0571) 273377  � info@vdbeltmakelaars.nl  � www.vdbeltmakelaars.nl
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Ger.Gem. De Vecht-Terwolde, 09.30 uur 
leesdienst en 14.30 uur ds. A. Schreuder. 
Prot.gem. Klarenbeek, Voorst, Wilp, 10.00 
uur, dienst in Klarenbeek,  ds. M. Bassa.
Herst.Herv.gem. Emst/Epe, 09.30 uur en 
15.00 uur, ds. D. de Pater. 
Prot.gem. Nijbroek, 09.30 uur, ds. J. Lam-
mers.
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 10.00 uur, 
dhr. Bloemendal.
Prot.gem. Twello, Dorps-
kerk, 10.00 uur, ds. Braakman. 
Prot.gem. Welsum, 10.00 uur, ds. Luij-
mes.
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 09.00 
uur, pastor Hofstede. 
Hervormde Gemeente “Irene” Zutphen 
(Hoven), 10.00 uur, ds. Boer, 16.30 uur, 
ds. Mulder.

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. 
Uitzending kerkdiensten Oecumenische 
Omroep Voorst, te beluisteren via www.
rtvvoorst.nl  en op 105,3 FM. Tevens in 
het gebied van de gemeente Brummen 
op www.rtv-veluwezoom.nl en 107,5 FM. 
Sinds kort ook te ontvangen via Ziggo op 
Kabelradio kanaal 915 en via KPN Kabel-
radio 1168 van de gemeente Twello en 
Brummen. De uitzending van de kerk-
diensten die de OOV verzorgt zijn ter 
aanvulling van het bericht in V.N. onder 
de kerkberichten.

NaastenhulpVoorst
Bereikbaar via 
naastenhulpvoorst@gmail.com  

 

Hier een boerderij in de sneeuw. Wie weet waar deze het staat of heeft gestaan?

Reactie week 47
Het is de klompenmaker Rutgers in de Voordersteeg Twello en is hier aan het klompen maken bij zijn 
schuur van de boerderij met drie dames (?) die toekijken.

De reactie kwam van mevrouw Abrahamsen uit Wilp.  

Reacties naar rubrieksmedewerker Jan Siero, telefoon 0571 273433.

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


KIES & MIX GOURMET
Vlees, vis, vega of groente 
6 bakjes met sticker  
‘Kies & Mix’ 

Geldig t/m di 2 januari 2022
*4+2 gratis: 33,34% korting op de totaalprijs van 6 producten.  
Alle combinaties mogelijk.

4+2
GRATIS*

Binnendijk 
Twello, Michiel de Ruyterstraat 101
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