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KLARENBEEK MAAKT ZICH OP VOOR
‘IK HOU VAN KLARENBEEK’
KLARENBEEK.- Zaterdagavond 9 juli:
de fantastische spelshow ‘Ik Hou
Van Klarenbeek’ in het MFC in Klarenbeek! Een initiatief van Muziekvereniging Klarenbeek waarbij drie
Klarenbeekse verenigingen en drie
Klarenbeekse maestro’s in de spotlights staan. Ik Hou Van Klarenbeek
is een avondvullend muzikaal programma waarin we de grote vraag
gaan beantwoorden: hoe goed kennen de Klarenbeekse verenigingen
elkaar?

Wie heeft het meeste kennis?

De drie verenigingen die meedoen zijn
Carnavalsvereniging De Neutenkrakers,
Sportclub Klarenbeek en Oranjevereniging Klarenbeek. Iedere vereniging
heeft een team van vier personen samengesteld. En net als in de tv-show Ik
Hou Van Holland heeft ieder team een
eigen supportersvak dat mag helpen bij
het beantwoorden van de vragen. De
avond zal bestaan uit verschillende spelrondes waarbij de verenigingen punten
kunnen scoren door middel van het juist
beantwoorden van de gestelde vragen.
De hele avond wordt niet alleen omlijst
door muziek, muziek zal ook onderdeel
zijn van de vragen en spelrondes, bijvoorbeeld de maestro’s.

STICHTING SCARE
ACTORS ZOEKT
VRIJWILLIGERS
VOOR EVENEMENT

gent noemen? Een driekoppige jury zal de
optredens beoordelen.

Muziek en show!

De avond wordt financieel ondersteund
door onder andere de gemeente Voorst.
De muziekvereniging wil hiermee de
Klarenbekers een gezellige en muzikale
avond bieden na de lange coronatijd.

Echt een avond uit! Niet alleen tijdens
spelrondes, maar ook tussen de spelrondes door, is er tijd voor muziek. Het
orkest zal voor deze avond uitgebreid
worden met een combo, bestaande uit
een gitarist, toetsenist, drummer en
basgitarist. De presentatie van de hele
avond ligt in handen van Heidi Wolters.
De avond wordt natuurlijk afgesloten

met een prijsuitreiking, maar daarvóór
zal het orkest iedereen trakteren op een
‘die verrückte halbe stunde’. Een half
uur lang de beste foute hits, passend
bij deze feestelijke avond. Na de show
gaat de avond door met een afterparty.
Dus wees erbij: zaterdagavond 9 juli om
20.00 uur in het MFC te Klarenbeek. Entree gratis!

JAARMARKT WELSUM
ZOEKT STANDHOUDERS
WELSUM.- Na twee jaar Covid-19 wordt
er dit jaar opnieuw een jaarmarkt gehouden tijdens het kermisweekend in
Welsum. De organisatie ligt in handen
van de Vereniging voor Volksvermaken
in Welsum. Zij zoekt nog standhouders
die op zaterdag 6 augustus a.s. met een
kraam en/of grondplek op het kermisterrein “De Stoltenberg” willen staan. De

jaarmarkt is bedoeld voor zowel tweedehands als nieuwe producten. Voor
de jeugd is er weer een kleedjesmarkt.
Deze grondplek voor de jeugd is gratis. Het geheel wordt ondersteund met
kermisattracties en een jaarmarktcafé.
De jaarmarkt begint om 11.00 uur en
duurt tot 15.00 uur. De prijs voor een
kraam is € 25,00 en een grondplek van
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4 m. kost € 10,00. Geïnteresseerden in
een plek met of zonder kraam kunnen
contact opnemen met Gerrie Huiskamp
via huisk398@planet.nl. Hier kunt u ook
terecht voor inlichtingen.

VOORST.- Op 30 juni 2022 organiseert de Voorster Ondernemersvereniging voor de tweede maal een
ondernemercafé in het Dorpshuis
van Voorst. Aanvang 20.00 uur. Op
deze avond kunt u als ondernemer
kennis maken met andere ondernemers en vragen stellen over alle
zaken die een onderneming (of uw
eigen onderneming) aangaan.
Deze avond is ook voor ondernemers die geen lid zijn en start om
20.00 uur. Zij zien u graag.
Zie voor meer informatie de nieuwe
website ovv-voorst.nl

Jan de Croon

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

Riool verstopt?
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TWELLO.- Stichting Scareactors, een
groep vrijwilligers die samen tochten
organiseert vol spanning, humor en
een hoge gilfactor, is op zoek naar
jou. Dit najaar organiseert Stichting
Scareactors in samenwerking met de
Buitenpost, een nieuw evenement.
Hou je van de geur van schmink,
nepbloed,vind je het geweldig om
mensen de schrik van hun leven te
bezorgen en ben je niet bang in het
donker? Je krijgt een uniek kijkje in
de wereld van Halloween, waarin
binnen een thema een spel wordt
gespeeld.
Kun jij goed in je rol blijven (ervaring
niet nodig), alles uit de kast halen
om een scare neer te zetten met een
hoge gilfactor en hierin samenwerken met de andere scareactors en
sta je stevig in je schoenen. Kom dan
bij ons superleuke en gezellig team.
Wij zorgen voor kleding en grime
passend bij het thema van het evenement.
Wil je meer weten of je aanmelden?
Neem dan contact op met;
info@stichtingscareactors.nl.

DE WORP.- Tijdens het zondagmiddagconcert op 26 juni, in de Muziekkoepel in het Worpplantsoen,
zal Annemiek Harreman de muziek
verzorgen. Ongeveer twintig zangleerlingen die les hebben bij haar
zullen een solonummer ten gehore
brengen. Zij worden begeleid door
een fantastische band.
Het is een gezelschap variërend in
leeftijd van 16 tot en met 70 jaar, van
ervaren tot newbee en van covers
tot eigen werk. Enkele zangers begeleiden zichzelf op de gitaar.
Ook het repertoire is afwisselend
en van alle tijden: van `Stairway to
heaven` van Led Zeppelin tot `Ken
je mij` van Trijntje Oosterhuis.
Alle zangers zingen samen het lied
`Stand by me` van BB King.
Na twee jaar filmpjes maken en één
op één lessen staan alle zangers te
springen om samen het podium te
beklimmen en met het publiek van
de muziek te genieten. Dit alles is te
zien en te horen in het Worpplantsoen tussen 15.00 en 17.00 uur.

UITNODIGING
ONDERNEMERSCAFÉ

Drie maestro’s

Elke vereniging heeft zijn eigen maestro.
De drie maestro’s nemen het, zonder enige dirigeerervaring, tegen elkaar op. Zo
kunnen ze extra punten scoren voor hun
team. De maestro’s zijn de afgelopen tijd
op sociale media bekendgemaakt. Het
zijn de Klarenbekers Diane van der Hooft,
Chris Wolters en Wijnand Brouwer. Wie
van de drie dirigeert het orkest het beste
en mag zich aan het einde meesterdiri-

CONCERT IN DE
MUZIEKKOEPEL

09 SR

LUNCH, BORREL
& DINER
0571 - 27 15 14 . WELKOM@TAVERNE-TWELLO.NL
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Rioolservice Epe
Rioolontstopping | Aanleg en onderhoud |
Camera-inspectie | Stoep- en gevelreiniging

+31 (0)578 61 2917

info@rioolserviceepe.nl

FAMILIE BERICHTEN

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

Wij zijn dankbaar voor alle fijne herinneringen, en we zijn verdrietig dat
we hem moeten laten gaan: mijn fijne man, onze vrolijke, zorgzame Pa
en lieve opa

Sierhekwerken en aanhangwagens

Bennie Borgonjen

Ook voor carports

- Bernardus Antonius Johannes -

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

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

www.hulleman-zn.nl

bijna 58 jaar
Klarenbeek
3 januari 1940

Twello
19 juni 2022

Klarenbeek:

Riekie Borgonjen-Timmer

Klarenbeek:

Ronnie en Yvonne
Rick
Rosie en Tom

Sien Oolman - Wassink

Klarenbeek:

Mirjam en Gerard
Fleur en Nick

Sientje Berendina

Klarenbeek:

Petra en Bert
Lisa en Edo
Mike en Chayenne
Jayley

Omdat er liefde is, is er geen voorbij…
Verdrietig, maar dankbaar voor wie zij
voor ons was, nemen we afscheid van
onze lieve mama en oma

weduwe van Jan Oolman
† Deventer,
15 juni 2022

* Diepenveen,
5 december 1946
Doorn:

Regine & Robert
Tim & Romana
Luuk

Valkenswaard:

Oosterbeek:

Belinda & Danny
Iris
Thomas
Arianne & Daan
Gijs
Femke

Correspondentieadres:
Parkflat de Statenhoed 41, 7391 GW Twello
Op vrijdag 24 juni vindt om 11.00 uur de
herdenkingsdienst plaats in de dorpskerk
van Wilp, Kerkstraat 35. Na afloop is er
gelegenheid tot condoleren en elkaar
te ontmoeten in het Romaanse gedeelte
van de kerk.
Aansluitend nemen we in besloten kring
afscheid van onze moeder en oma in het
crematorium in Diepenveen.
We zijn heel dankbaar voor de warme
en betrokken zorg van het team van
Solis Woonzorgcentrum Spikvoorde.
Sien ligt opgebaard in Afscheidscentrum
Hemmes in Twello.

Brummen:

Diverse maten
Alles op voorraad

Natuurlijk riet
De ideale dakbedekking,
door ons vakkundig aangebracht.
Nieuwe Barteldweg 21
7391 CN Twello
T

(0571) 27 09 39

M 06 - 15 47 45 93

Marco en Heidi
Luuk

Familie Borgonjen
p/a Lian Brandsma Uitvaartzorg
Händelstraat 58, 6961 AD Eerbeek
Er is gelegenheid om afscheid van Bennie te nemen en ons te
condoleren op donderdag 23 juni tussen 19.00 en 19.30 uur in
Het Boshuis, Kerkweg 2 in Klarenbeek.
We nemen in besloten kring afscheid van Bennie.
Er is een gedenkplaats voor Bennie gemaakt op www.memori.nl
Wij bedanken de medewerkers van Vérian en van De Hofstede voor de fijne
zorg voor Bennie, en voor ons.

Bezoek Voorst

Inspiratie voor je dagje
weg in eigen omgeving!

bezoekvoorst.nl
een afscheid precies
zoals u het wilt

Zorg en aandacht
in kwetsbare tijden…

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

Annemarie Spierings

Apeldoorn
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

Voorwaarts neemt afscheid van

Fons Ebbers
Fons werd door zijn eigen kinderen sportief
naar Voorwaarts gedreven. Vanaf de jaren
‘70 tot begin van deze eeuw was Fons een
betrokken en vertrouwde vrijwilliger, o.a. als
trainer, bestuurder en via commissietaken bij de
afdeling voetbal. Op een aimabele en bescheiden
wijze leverde hij een grote bijdrage aan met
name het pupillenvoetbal. Als onderwijzer van
een basisschool lag bij die leeftijdsgroep zijn
hart. De laatste jaren werd hij nog samen met
zijn vrouw Ali gesignaleerd op de tribune bij de
handbal. We zullen hem missen. We wensen Ali
en de kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij
het verwerken van dit verlies.

Kijk hoe jij je hart kunt laten
spreken voor vluchtelingen!

Namens Algemeen Bestuur en
leden s.v. Voorwaarts

Ga naar
nederlandvoorvluchtelingen.nl
of scan de QR-code.

Afscheidscentrum Hemmes
Piet Heinstraat 33
7391 WK Twello

Uitvaartverzorgster
Kimberley Teelen

Hemmes Uitvaartzorg
Piet Heinstraat 33
7391 WK Twello

We staan 24/7 voor u klaar:

(0571) 27 20 15

www.hemmesuitvaartzorg.nl

Nabestaanden die kiezen voor de begeleiding van Hemmes Uitvaartzorg
hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van ons afscheidscentrum.
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ORGANISATIE EN BEWONERS KIJKEN
TERUG OP GESLAAGD DORPSFEEST

0571 27 62 02
hypotheken@bieze-makelaars.nl

Hypotheken

TREKKERTREK KLARENBEEK
KLARENBEEK.- Afgelopen zaterdag 18 juni was er naar 2 jaar weer een trekkertrek in
Klarenbeek. Om 11.00 uur melden de eerste trekkers zich en maakte zich op om de
wedstrijd te openen.
In 12 klasses kwamen er verschillende trekkers op de baan voorbij. Totaal hebben er
130 deelnemers mee gedaan van de standaard klasse tot in de avond met de sport
klasse. Ze zorgde voor een heel spektakel op de baan en het publiek kon hiervan
genieten. De hitte mocht het niet bederven voor het publiek de wedstrijd werd verreden voor 750 personen. Ook de jongste bezoekers hebben zich prima vermaakt
op het springkussen en in de zandbak die er stonden. Ook konden de kinderen een
zakcentje verdienen door bekers te rapen. Het was een erg geslaagde dag.
Uitslag is te lezen op www.trekkertrekklarenbeek.nl

Trekker Toertocht

Fantastisch weekend

Halverwege de zaterdagmiddag kwamen de trekkers weer terug op het feestterrein. Op dat moment gaven de Black
Star Country dancers een linedance. Zaterdagavond was het de beurt aan `de
Hottub Heroes` en `Altijd Lartsig`om

GENIETEN VAN SYRISCHE MAALTIJD

De nieuwe schutterskoning Gert Weijers samen met zijn vrouw Grada.
invulling te geven aan een spetterende
feestavond. Bovendien was er een optreden van Rob Gas d`r op. Ook op de
zondag kon het aanwezige publiek nog
volop genieten van muziek, met onder
meer klanken van Mondolia en de piano
show. De rockband Re-Level en Party

Harry zorgden ervoor dat de stemming
er tot het allerlaatste uur in bleef. De
organisatie is zeer tevreden en kan niets
anders doen dan terugkijken op een fantastisch weekend. Bovendien danken ze
iedereen die zijn of haar steentje heeft
bijgedragen.

SCHRIJVERS IN DE LEVENSTUINEN
SFEERVOL EVENEMENT BIJ TEUGE
TEUGE.- In de Levenstuinen van het
Groot Hontschoten neemt op zondag 26 juni een aantal schrijvers
plaats voor ontmoeting en gesprek.
‘Deze tuinen zijn op zichzelf een bezoek al meer dan waard,’ zegt Dirk
van de Glind, initiatiefnemer van
het jaarlijkse evenement.
De ontwerpers, Charles van de Niewegiessen en Hans IJzerman († 2010) hebben nabij Teuge boerenland herschapen
tot een fraai geheel van tuinen. Een ingenieuze route die de weg van het leven
symboliseert, voert de bezoeker niet
alleen langs tal van inheemse en uitheemse bloemen, planten en bomen.
Ook kunstwerken en poëtische teksten
dragen bij aan een sfeer die uitnodigt tot
onthaasten en genieten. En wie onderweg graag even gaat zitten om alles op
zich in te laten werken, hoeft nooit lang
te zoeken naar een romantisch plekje
met een bankje of een paar stoeltjes.
‘Ik kom hier graag,’ zegt Van de Glind, ‘en
heb hier al vele fijne ontmoetingen gehad. Op de een of andere manier maken
deze tuinen mensen opener, ontvankelijker. Een ideale plek dus voor schrijvers
die het fijn vinden lezers te ontmoeten
en, als het zo uitkomt, met ze in gesprek
te gaan. Uiteraard brengen zij hun boeken mee, waar ze desgewenst uit voorlezen.’
Dit jaar nemen, onder anderen, de
Apeldoornse auteurs Corine Kapenga
en Arnold Zweers deel aan het evene-

HYPOTHEEK?
Een hypotheek
afgestemd op uw
woonwensen en
mogelijkheden!

WILP-ACHTERHOEK.- Niet alleen de organisatie, maar zeker ook de bewoners
van Wilp-Achterhoek waren weer toe
aan een gezellig feest. Drie dagen lang
stond het dorp in het teken van tal van
activiteiten, waar jong en oud plezier aan
beleefden. Het was de vaste bezoeker
vast wel opgevallen dat het feestterrein
een iets andere indeling had gekregen.
De organisatie moest hier, deels noodgedwongen, voor kiezen. Het bedrijf
dat de feesttent zou leveren belde twee
maanden voor aanvang met de organisatie dat er geen tent geplaatst kon worden. Het bewuste bedrijf kampte met
een tekort aan personeel. Desondanks
bleef de organisatie positief en regelde
op het laatste moment een alternatief in
de vorm van een kleinere, open tent. Dit
kwam uiteindelijk goed van pas, gezien
de zomerse temperaturen.
Het Dorpsfeest werd vrijdagavond afgetrapt met het bekende vogelschieten. Bij
dit onderdeel mocht Saar Boerkamp zich
schutterskoningin bij de jeugd noemen.
Gert Weijers werd bij de volwassenen de
nieuwe schutterskoning. De band `Still
Blue` wist met hun muziek de stemming er goed in te krijgen. De zaterdagochtend was voor de kinderen gereserveerd. Ze mochten in huid kruipen van
cowboys en indianen. Daarnaast werden
er broodjes gebakken, dromenvangers
gemaakt en tipi-tentjes gebouwd. Zaterdagmiddag hadden eigenaren van oude
trekkers het terrein ingenomen met hun
oldtimers. Er stond een toertocht op het
programma die richting Teuge en De
Vecht voerde. Zo`n 100 mensen namen
deel aan deze tocht.

PAGINA 3

BUSSLOO.- Tijdens de Pröttelpot van zaterdag 2 juli, worden de gasten getrakteerd op een verrukkelijke Syrische maaltijd. De koks zijn inmiddels met de
voorbereidingen begonnen. Belangstellenden die willen genieten van al dit lekkers kunnen dat doen in het parochiehuis van Bussloo of daar een maaltijd
afhalen. Aanmelden kan via email: marthekereuzel@gmail.com of 0571-261715.
Voor wie eten wil afhalen kan dit doen tussen 15.30 uur en 16.30 uur. Voor wie
aan tafel wil kan eerst via www.vrouwenpraatgroep.nl bekijken of er nog een
plek vrij is. Op verzoek kan men rekening houden met dieetwensen.

SALE
SALE
SALE

WIJ ZIJN GESTART MET ONZE

ZOMERSALE
KORTINGEN TOT
Foto: Janette Kommerkamp
(Dirk van de Glind leest voor in de Levenstuinen)
ment. Dichter René van Loenen, landelijk bekend door zijn bijdragen aan
het liedboek van de PKN, zal ook aanwezig zijn. Beeldend kunstenaar Anneke Winterman uit Twello exposeert
op deze bijzondere middag vooral
grafisch werk. En er loopt een heuse
minstreel rond die met gitaar en zang
voor extra sfeer zorgt. Dirk van de Glind
is er natuurlijk ook, samen met Leonie
Muiderman met wie hij het onlangs

verschenen ‘Met een blindenstok op de
snelweg’ schreef.
‘Maar wie weinig opheeft met schrijvers en
teksten, mag ze rustig voorbijlopen, ‘zegt
Van de Glind, ‘Er valt hier sowieso veel te
genieten!’ Van harte aanbevolen dus.
Schrijvers in de Levenstuinen: Holthoevensestraat 16, Teuge, zondag 26 juni,
12.00-16.30 uur. www.levenstuinen.nl

50%

HOME OF EXPERTS

MARKTSTRAAT 1 | 7391 DB TWELLO | TEL: 0571 271 388
FLORA 243 | 7422 LP DEVENTER | TEL: 0570 650 700

appelen
Uw voeten staan te tr

DENVER KAMPERMAN
• Nagels knippen
• Ingegroeide teennagels
• Likdoorns

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

architectuur bouwkunde omgevingsvergunning
woningen appartementen bedrijfsgebouwen
verbouwingen masterplannen herontwikkeling
www.ambiancedekazon.nl

Laat je inspireren in
onze ruime showroom!

• Service bij u thuis •

 Persoonlijk advies op maat

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

ZONWERING

TEXTIELDAK

 Beste prijs-kwaliteitverhouding
 Vakkundig inmeten en monteren
 Inspirerende showroom

&more

Voorsternieuws
Print

mail printorders naar:
info@printandmore.nu

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

BUITENJALOEZIEËN

LAMELLENDAK

RAAMDECORATIE

 Altijd maatwerk
ZONWERING
ROLLUIKEN
RAAMDECORATIE
TERRASOVERKAPPINGEN
HORREN

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

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

Griftsemolenweg 24 8171 NS VAASSEN

Wij zoeken jou!
Wil jij graag deze quad besturen? Neem dan
contact met ons op, want wij zijn opzoek naar
Medewerkers in de Groenvoorziening!
Wij bieden:
Direct uitzicht op een vast contract;
Goed betaald werk in de regio;
Opleidings- en doorgroeimogelijkheden.
Joris van de Worp
Bel 06-8289 2929 of mail
naar jvandeworp@unnpersoneel.nl

0571-768 201| www.unnpersoneel.nl

SLEUTELS
SLEUTELS
BIJMAKEN
BIJMAKEN

SLEUTELS
2+1
2+1
BIJMAKEN
GRATIS
GRATIS

‘Waar is m’n ‘Waar
sleutel?’
is m’n sleutel?’

Herken je deze uitspraak? Een reservesleutel
Herken je deze uitspraak? Een reservesleutel
komt altijd van pas. Goed omkomt
te weten
altijd vandat
pas.Hubo
Goed om te weten dat Hubo
Welk soort sleutel je ook
reservesleutels maakt. Welk reservesleutels
soort sleutelmaakt.
je ook
zoekt; huissleutel, fietssleutel of een autosleutel.
zoekt; huissleutel, fietssleutel
of een autosleutel.
Wij maken reservesleutels terwijl je wacht of
Wij maken reservesleutels terwijl
wachtsleutels
of bij laten maken?
winkelt.jeSpeciale
Hubo vakteam naar de mogelijkheden.
winkelt. Speciale sleutels bij Vraag
latenhet
maken?
Vraag het Hubo vakteam naar de mogelijkheden.

_________________________________________

_________________________________________
‘Waar is m’n sleutel?’
Hubo

Veiligheidscilinders
Herken
je deze uitspraak? F9
Een reservesleutel
Verkrijgbaar in alle gangbare maten, zoals 30/10, 30/30 en 30/45,
Hubo
komt
altijd
van
pas.
Goed
om
te weten dat Hubo
tevens leverbaar als multi of triplepack. Gelijksluitend; alle cilinders
reservesleutels
Welkbediend
soortworden.
sleutel je ook
in de set kunnen met maakt.
dezelfde sleutel
zoekt;
huissleutel,
fietssleutel
of
een
autosleutel.
Verkrijgbaar in alle gangbare
maten,
zoals
30/10,
30/30
en
30/45,
Prijsvoorbeeld: lengte 30/10
tevens leverbaar als multi of
Gelijksluitend; alle
cilinders
Wijtriplepack.
maken reservesleutels
terwijl
je wacht of
in de set kunnen met dezelfde
sleutel
bediendsleutels
worden. bij laten maken?
99
winkelt.
Speciale
Vraag het Hubo vakteam naar de mogelijkheden.

Veiligheidscilinders F9

65.

2+1
GRATIS

_________________________________
Hubo: totaaloplossing voor iedere klus.

Prijsvoorbeeld: lengte 30/10

65.99

KLUNDER
Molenstraat 1 Twello
Veiligheidscilinders
F9
(0571) 27 12 66
Kijk voor adressen, openingstijden, koopzondagen op hubo.nl.
Hubo

#Hubohelpt
Hubo: totaaloplossing voor iedere klus.
Verkrijgbaar in alle gangbare maten, zoals 30/10, 30/30 en 30/45,
HuboDHZ
HuboDHZ
HuboNL
tevens leverbaar
als multi
triplepack.
alle cilinders
De aanbiedingen
in deze folderof
zijn geldit
van maandag 20 juniGelijksluitend;
t/m zondag 3 juli 2022.
Wijzigingen in prijs- en/of model evenals druk- en typefouten voorbehouden.
in de set kunnen
dezelfde
sleutel
Kijk voormet
de actie- en
leverings-voorwaarden
op hubo.nl. bediend worden.
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GEMEENSCHAPSBOERDERIJ ERVE KIEKEBOS ZET
HAAR DEUREN OPEN VOOR PUBLIEK
KOM KENNIS MAKEN MET DE BOEREN EN
HUN PLANNEN

EMPE.- Op zaterdag 25 juni zetten de
boeren van Erve Kiekebos de ‘deuren’
open voor publiek. Achter en voor de
schermen begint de boerderij al enige
vorm te krijgen. Daarom lijkt het Jaap en
Niels een goed moment om te vieren en
te delen dat ze gestart zijn!
Eind vorig jaar kocht Lenteland het voormalige melkveebedrijf met 18 hectare
grond in Empe in de gemeente Brum-

OPEN DAG IN DE KERSENBONGERD
TWELLO.- Zondag 3 juli mag het eindelijk
weer: De jaarlijkse open dag in de kersenbongerd van Fruitkwekerij Klomp!
Een gezellig uitje voor de hele familie!
Van jong tot oud, er valt voor iedereen
wat te beleven op het erf. Stap op het
‘pluktreintje’ en laat u vervoeren tijdens
een ontspannende tocht door de boomgaard.
Bent u benieuwd hoe een kers groeit en
wat er zoal komt kijken bij de kersenteelt? Volg dan een rondleiding! Tussen
de kersenbomen en onder de overkapping krijgt u te horen en zien waar kersen vandaan komen. Naast de activiteiten is er natuurlijk gelegenheid om een
kopje koffie met kersenvlaai te nuttigen.
Voor alle kinderen is er een lekker kersenijsje en een springkussen om te spelen! Om in de smaak te komen kunt u de
kersen op deze dag proeven, maar ze
zijn natuurlijk ook gewoon te koop.
Met meer dan 20 soorten kersen zijn er
namelijk zo’n 10 weken kersen te koop!
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men met het doel om er een regeneratieve gemeenschapsboerderij van te
maken. Inmiddels zijn de boeren anderhalve maand geleden gestart en krijgt de
boerderij steeds meer zijn vorm. Voor en
achter de schermen is er al veel gebeurd.
De zelfoogsttuin is al voor een deel aangelegd en de eerste planten zijn al gezaaid en geplant. De eerste oogst wordt
al over een paar weken verwacht.
Eerder gaf het kersverse boerenduo al
aan dat Erve Kiekebos ook een plek van
mensen moet worden. Buurtgenoten
en ondernemers krijgen de ruimte een
stukje invulling te geven aan Erve Kiekebos. Daarom nodigen ze iedereen die
geïnteresseerd is uit om een kijkje te komen nemen en kennis met hen en hun
plannen te komen maken.
Op 25 juni geven de boeren ieder heel
uur (met uitzondering van 12.00 uur) een
rondleiding over de net opgestarte boerderij. Ook kan men een kijkje nemen in
de bodem en is er informatie te halen
over de fruitbomen die hun rol gaan spelen in de boslandbouw. De eerste rondleiding start om 10.00 uur en de laatste
om 15.00 uur. Erve Kiekebos is te vinden
aan de Breestraat 9 in Empe.

SIERBESTRATING | GRIND
DOUGLAS HOUT | SPLIT
BETONPOEREN | VERANDA’S
KAPSCHUREN | SPLITPLATEN
OPSLUITBANDEN | KUNSTGRAS
SCHUTTINGEN | BETONPLATEN
ONDERPLATEN

WWW.JOOSTBREDEN.NL

NIJVERHEIDSSTRAAT 36 | TWELLO

Op Eventbrite is een evenement aangemaakt waar mensen aan kunnen geven
welke tijdstip ze willen komen (niet verplicht, maar wel handig).
Link om aan te melden:
https://www.eventbrite.nl/e/ticketsrondleidingen-gemeenschapsboerderijerve-kiekebos-359990209407

REPAIR CAFÉ IS HOT

Daarnaast is er een kraam aanwezig met
zelfgemaakt houten speelgoed.
De open dag is van 10.00 uur tot 16.00
uur.

Indien mogelijk: kom lekker met de fiets.
U bent van harte welkom bij Fruitkwekerij Klomp aan de Kruisvoorderweg 4 in
Twello.

TWELLO.- Op zaterdag 25 juni hebben de vrijwilligers van Repair Café Twello
hun zinnen gezet op het repareren van jouw (zomer)kleding en (elektrische) apparaten. Steeds meer mensen zien het nut van repareren, zeker nu de prijzen
stijgen. Wees er op tijd bij, want dit is het laatste Repair Café in Twello vóór de
zomervakantie. Heeft je ventilator het in de laatste hittegolf begeven of is de rits
van je koeltas losgegaan? De vrijwillige en ervaren reparateurs van Repair Café
hebben de kennis in huis om het probleem te vinden.
Kwam je bij het klaarleggen van de vakantiekleding nog wat reparatie-items tegen? Weggooien is zonde! Maak van die spijkerbroek met sleetse knietjes een
zomerse hotpants. Met wat hulp van ons zet je zelf met de naaimachine de randjes, kantjes en bandjes weer vast aan dat jurkje of topje. Bij textiel-reparaties is
het handig om kapotte ritsen vast los te tornen en ook een passende rits mee
te nemen. De intake is open vanaf 10 uur en tot 13 uur nemen we nieuwe reparaties aan. Kom zaterdag gezellig naar Repair Café in Kringloopwinkel Twello,
Koppelstraat 57.

OPEN DAG ZORGBOERDERIJ HOF NOORD EMPE

BIE DE SCHURE

VOORST.- Iedereen is van harte uitgenodigd tijdens de open dag op zaterdag 25
juni op Zorgboerderij Hof Noord Empe.
De zorgboerderij opent haar deuren
voor belangstellenden die een kijkje willen nemen op de nieuwe locatie. Zorgboerderij Hof Noord Empe bestaat al
sinds 2001 en was gelegen aan de Noordemperweg te Voorst. Begin 2020 is de
Zorgboerderij verhuisd naar de Hengelderweg 7a, aan de rand van Voorst.
Deze nieuwe locatie was natuurlijk even
wennen voor iedereen. Eigenares Karlijn
Hupkes heeft samen met haar vader
Jaap en haar team met de hulpboeren
veel werk verzet en nu willen zij dit graag
aan jullie laten zien. Alles staat er stralend bij, groeit, bloeit en de dieren op het
erf hebben het heerlijk naar hun zin. Zij
kijken allemaal uit naar deze dag om jul-

VOORST.- Zaterdag 2 juli is de tweede editie van Bie de Schure aan de Kerkstraat 29 in Voorst. Het is een besloten evenement waar u zich voor kunt
aanmelden via: biedeschure@gmail.com Het motto is: vol = vol en dat betekent maximaal 300 bezoekers.

lie als gasten te mogen ontvangen.
Hof Noord Empe, onder leiding van een
deskundig team, biedt een veilige haven,
waarbij respect voor mens, dier en natuur centraal staat. Door de mix van jong
en oud met diverse hulpvragen heerst er
een prettig thuisgevoel.
Hulpboeren helpen zoveel als mogelijk
mee bij alle werkzaamheden op en om
de boerderij. Daarbij kijken wij individueel per hulpboer welke doelen er kunnen worden gesteld en hoe wij deze
samen kunnen behalen. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het
verzorgen van de dieren, het onderhouden van het erf of het verwerken van de
mooie producten uit de moes-, pluk- en
kruidentuin.
Zaterdag 25 juni belooft een mooie dag te

worden, een vol programma en voor een
ieder is er wat leuks te zien of te doen.
Zoals een Meet & Greet met onze dieren,
rondleidingen, informatieve speurtocht,
ministreekmarkt, verkoop van eigen producten, springkussen, spelletjes en een
optreden van de Zangkring. Kom gezellig
een bezoek brengen en laat je verrassen
door een wandeling over het avonturenpad of de smaak van eigen geteelde en
verbouwde producten.
Het team en de hulpboeren willen jullie
graag rondleiden op deze fantastische
plek.

Open dag

Zaterdag 25 juni 10.00-16.00 uur
Zorgboerderij Hof Noord Empe,
Hengelderweg 7a, Voorst.

Olderwets høken met de beste coverband van normaal.
Het evenement begint met een optreden
van The Boogie Kearls, vier enthousiaste
muzikanten die de bezoekers gaan verrassen met hun eigentijdse dialectmuziek.
Vervolgens nemen De Kisjeskearls het
muzikale stokje over en brengen menigeen terug in de tijd dat ze onder het genot van een groene rakker in een dampende feesttent genoten van Normaal.
En dat voor velen op loopafstand. Voor
de andere bezoekers is er een mogelijk-

heid om te parkeren naast het feestterrein.
Het parkeerterrein is vanaf 17.00 uur
toegankelijk om een plekje voor auto,
caravan etc. te zoeken.
Het feestterrein is vanaf 18.00 uur open
voor bezoekers die zich vooraf hebben
aangemeld en op de gastenlijst staan.
Let op: Er is geen mogelijkheid om ter
plaatse te pinnen.
De organisatie hoopt op deze manier
wat gezellige reuring in het mooie dorp
te realiseren. Tot HØKS.

werkenbijbatenburg.nl
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VROUWEN VAN NU SLUIT SEIZOEN
VROLIJK AF

WIL JIJ OOK EEN BAAN
IN DE BUURT?

VOORST.- Maandag 13 juni hebben de
Vrouwen van Nu Voorst het seizoen vrolijk afgesloten. Deze avond was ‘Leediedzjee Aaltsje’ uitgenodigd. Zij verzorgde
een muzikale reis door de jaren heen in
een vorm van een quiz. Er zijn vele herkenbare liedjes gedraaid die geraden
moesten worden of de naam van de artiest. Zij kreeg deze avond alle dames in
beweging. Iedereen deed mee hetzij op
de been of op de stoel. Enkele dames
waagden zich aan een rock en roll of
twist. Er kwam een heuse polonaise op
gang met het liedje ‘de Wandelclub’ gezongen door Jasperina de Jong. Na een

periode van weinig bijeenkomsten door
de corona heeft het bestuur deze extra
avond gehouden om de periode vrolijk
af te sluiten voor de zomervakantie.
Vrouwen van Nu is een vereniging met
hart voor de leefomgeving in zowel het
platteland als in de steden. Vrouwen
met dezelfde interesses die elkaar willen ontmoeten, hun creativiteit willen
ontplooien en aan persoonlijke ontwikkeling willen werken. Op de ledenbijeenkomsten worden er lezingen en
presentaties met verschillende onderwerpen gehouden. Zo is er voor elk wat

wils. Het zijn vaak leerzame en informatieve avonden. Nieuwe leden zijn van
harte welkom. Mocht u ook belangstelling hebben kom dan gerust een keer
langs. U mag twee keer kosteloos en
geheel vrijblijvend komen kijken om de
sfeer te proeven voordat u beslist om
lid te worden. De eerstvolgende bijeenkomst is op maandag 12 september van
19.30 uur tot 21.45 uur in het Dorpshuis
te Voorst. Noteer alvast deze datum, u
bent van harte welkom. Kijk ook eens
op de website www.vrouwenvannu
waar u informatie kunt vinden of bel:
tel. 06-43509774.

OECUMENISCHE VIERING IN
VOORST OP 26 JUNI
VOORST.- Zondag 26 juni mogen we haast hebben. Of juist even stil staan. Om
10 uur is iedereen welkom in de oecumenische viering, die gehouden wordt in de
dorpskerk van Voorst. De RK-geloofsgemeenschappen uit Klarenbeek en Bussloo
en de Protestantse Gemeente te Klarenbeek, Voorst en Wilp vieren dan gezamenlijk. Voorgangers zijn ds. Marrit Bassa en Gerda Jansen.
Het thema van de viering is: ‘Geen haast’. De vraag die gesteld wordt is: Hoeveel
haast hebben wij eigenlijk, op weg naar Gods Koninkrijk?
Of is het soms ook goed even stil te staan en de volle aandacht te hebben voor
onze naasten?
Muzikaal worden we begeleid door Gert Oldenbeuving op orgel en Christa Kelderman op blokfluit. Het belooft een mooie en inspirerende viering te worden.
Welkom! Na de viering is er koffie in het Dorpshuis van Voorst. Welkom!

RODE LOPERS EN GROENE VLAGGEN
Wil je je schooljaar nog een beetje
blingbling (kan dat woord nog?)
meegeven, dan is iets als een gala
toch wel een must.
Nadat onze rode loper een aantal jaren
had staan verstoffen in de bezemkast
vanwege u-weet-wel-redenen, werd
deze vlakke ‘stairway to heaven’ weer
eens flink met de stofzuiger bewerkt en
uitgerold voor de deuren van Pampus.
Het kon weer! Dit keer hadden we ervoor
gekozen niet alleen de examenkandidaten, maar
ook onze derdejaars hun ‘moment of fame’ and
‘shine’ te gunnen. Mijn twee weken daarvoor ingezette
sneldieet was precies op tijd om mijn eigen pak weer prettig
dicht te krijgen en daar stond ik dan met een flink aantal van
m’n prachtig ‘verpakte’ collega’s aan weerszijden van het nog
net niet vliegende tapijt (het waaide flink) te wachten op De
Aankomsten. En die Aankomsten, daar gaat het natuurlijk om.
Nu werden de autoportieren al keurig en zwierig geopend door
twee als een soort lakeien geklede collega’s, maar dan nog. Stap
je niet ‘smoothe’ uit je waggie, dan ben je al kansloos vóórdat je
ook maar een meter op die loper hebt gezet. Blijven haken met je
glimmende sluipers achter de dorpel, je been nét niet helemaal
in de juiste volgorde uitrollen (eerst dat knietje naar voren
duwen, dóórveren en dan die voet op de heilige bodem parkeren,
sommige dames doen dat zó goed!), of tijdens die uitstap nog
gulpen dichtritsen, de laatste knopen knopen, veters of vlinders
strikken, dat kan natuurlijk niet. Het ging in de meeste gevallen
helemaal goed. De voertuigen waren weer met zorg uitgekozen
en varieerden van de klassieke cabrio of vintage sixties-slee tot
een verhuiswagen, de Twello-trekker, de glimmende sportbak, de
‘rugzak’ (kom dáár maar eens charmant uit) of de lesauto.
Jazeker, één van onze leerlingen zat zélf achter het stuur en
dat was nog niet om af te rijden! Na de ‘landing’ volgt dan
de fotoshoot. Dat betekent: je loopt zo nonchalant mogelijk
een stukje over de loper en halverwege laat je jezelf dan even
vastleggen voor de eeuwigheid. Ben je met een tweetal of groepje,
dan gaat dat al wat gemakkelijker. Een groepje heren slaat dan
als bij de elftalfoto van Oranje de armen over elkaars schouders,
waarbij die armen dan gaan fungeren als een kledinghanger, je
‘hangt’ dan als het ware in je jasje en dat staat best eh…..swagg,

WWW.VELUWSCOLLEGE.NL/TWELLO

TWITTER.COM/VCTWELLO

gangsta, of zoiets. Sommige dames zetten in één seconde een
geraffineerde pose neer, of ze nooit anders doen, met precies de
goeie lach, de handen in de zij of op die vooruitgestoken heup
en blijven zo staan tot de fotograaf is uitgeklikt. Gemáákt voor
de catwalk. Sommige galabezoekers dachten dat de rode loper
was uitgelegd om de vijftien meter sprint op af te leggen, want
die renden in een toptijd de veilige deuren van Pampus binnen.
De één op versgelakte puntschoenen, de ander op eigenwijze
sneakers, maar dan wél weer onder een strak pak. We werden
regelmatig verrast door de prachtige outfits en iedere leerling
of groep werd verwelkomd met een spontaan ‘oooooooh!’ en
een welgemeend applaus. Dames die voor hoge hakken hadden
gekozen hadden blijkbaar goed geoefend, want ze gingen superpro en zelfverzekerd de catwalk over. Je kunt daar natuurlijk ook
niet zwikkend als een aangeschoten reiger naar binnen wankelen.
Een paar kozen ervoor om direct ná de loper de hakken alweer te
verwisselen voor sneakers. En die docenten maar zeggen dat ze
niet kunnen plannen……?
Binnen had de dj van dienst al snel in de gaten hoe je zowel de
leerlingen als de docenten aan het dansen en meezingen kreeg. En
dat ging door tot de laatste seconde. Geweldig. De sfeer was top!
Dat er een paar het feest moesten missen omdat ze vóór Pampus
al voor pampus lagen, mocht de pret niet drukken. Lekker naar
huis en volgende keer beter! Buiten surveilleerde een groepje
collega’s om te voorkomen dat een bepaalde afdeling van
thuisbezorgd.nl spullen kwam bezorgen die je niet wilde hebben.
Je moet aan alles denken wanneer je een feest organiseert met
deze leeftijdsgroep. En dat je zónder alcohol een
fantastisch feest met heel veel lol kunt hebben,
bleek deze avond wel. Zelf eindigde ik bij het
laatste nummer op m’n knieën luchtgitaar
Enthousiast over
spelend op de vloer van Pampus. M’n jasje
Berts blog? Hij
was toen allang uit en m’n mouwen waren
schreef er nog
opgestroopt.
Waarom? Omdat dat soms vanzelf
gaat op een leuk feestje!
Bert Jansen
Docent VC Twello

FACEBOOK.COM/VELUWSCOLLEGETWELLO

veel meer!
Scan de QRcode
om ze te lezen

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
Voorster Nieuws, Marktplein 5, Twello
Plaatsen in week:__________________________
Aantal keer:________________________________

1 regel

€5.00

2 regels €5.00

3 regels €5.00
4 regels €5.00
5 regels €5.50
6 regels €6.00
7 regels €6.50

MILJOENEN
MENSEN UIT
MILJOENEN
OEKRAÏNE
MENSEN
OP DEUIT
OEKRAÏNE
VLUCHT
OP DE
VLUCHT

Doneer via
unhcr.nl
Doneer via
unhcr.nl

Is uw pc of laptop traag of
heeft u problemen met uw
computer of laptop.
Dan bent u bij mij aan het juiste
adres. Bel na 16.00 uur,
tel. 06 82 87 92 94
Last van mollen? Laat ze
vangen! E.L. de Weerd.
06-13456651

Inleveren van oude metalen,
PC’s, witgoed, accu’s, motoren, kabels, radiatoren cvketels etc. bij sv Voorwaarts,
Kerklaan 2A, Twello
of wij halen het op:
06 - 839 85 533 (gratis)

OPEN TUINEN

VAN HEES VERSMARKT

bloemkool

1.59
2 stuks 0.99
2 kilo 2.49

per stuk

Koolrabi
Tuinbonen

Volop nieuwe oogst aardappelen
Bildtstar, parel opperdoes
Nu: frieslanders:
2.5 kilo 2.49

Watermeloen
Zoet en zonder pit

per stuk

2.99

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

ZOMERWEEKEND

VRIJ 24 - ZA 25
ZO 26 JUNI
10-17 UUR.

Is uw pc of laptop traag of
heeft u problemen met uw
computer of laptop. Dan bent u
Gevraagd: oud ijzer, accu’s,
bij mij aan het juiste adres.
metalen en witgoed. Wij komen
Bel na 16.00 uur,
het bij u halen. Eventueel tegen
tel. 06 82 87 92 94
kleine vergoeding.
Per 1 september 2022 geTel 06-14101933
zocht: Verzorgende, niveau 3,
Bert Peters Bouw- en Timvoor 8 uur per week in Klarenmerbedrijf. Alle bouwwerkbeek. 06-51826815.
zaamheden. Timmerwerkplaats,
kozijnreparaties e.d. Ook
Tuinhuizen en schuren.
06-23592164/0575-502635
www.bertpetersbouw.nl

Tuinen De
Roode Hoeve

Buiten zonwering

Doek en vaste overkappingen

Parasols (particulier en Horeca)

Binnen zonwering

Middendijk 14, Nijbroek
www.tuinenderoodehoeve.nl

Engels voor gevorderden op
woensdagmorgen
vanaf september
H.Hesen (0570) 61 94 41

PUNTJES

Bezoek onze showroom of maak een afspraak voor een vrijblijvende offerte aan huis.

zonwering &
overkappingen

U bent van harte welkom bij
Dennis en Leendert Poldervaart
úw specialisten in lekkere dranken!

Rijksstraatweg 47
7391MH Twello
Tel: 0571-270565

www.marbozonwering .nl
info@marbozonwering .nl
* Aanbiedingen geldig tot 01-08-2022

Openingstijden showroom:
Wo. Do.
10.00 -18.00 u.
Vr.
10.00 -21.00 u.
Za.
10.00 -16.00 u.

topSlijters Poldervaart

Stationsstraat 14 • Twello • T 0571-275757
E twello@topslijterspoldervaart.nl • www.topslijterspoldervaart.nl
EXCLUSIEF BIJ

úw topSlijter

Wyborowa

Havana Club

Poolse Wodka
100 cl

Añejo
3 años
70 cl

16.99

15.99

Esbjaerg

Añejo
7 años
70 cl

25.99

Vodka
100 cl

Jonge Jenever
100 cl

13.99

10.99

De Kuyper

Cálem Port

• Watermelon
• Wild Strawberry
• Blue Curaçao
50 cl

• Fine White

per fles

9.

49

• Lágrima
• Rosé
75 cl

Stoocker

Johnnie Walker

Red Label
70 cl

Black Label
70 cl

14.99 24.99

Hendrick’s
Schotse Gin
70 cl

33.99

Les Grandes Caves d’Albret

8.
9.99
10.99
99

Vin de Pays, Frankrijk

• Colombard-Chardonnay
• Grenache Rosé
• Merlot-Cabernet Sauvignon
• Moelleux
75 cl
per fles 5.49

Uw gedenkteken,
onze zorg en kennis

EXCLUSIEF BIJ

úw topSlijter

gedenktekens
urnmonumenten
renovatie en onderhoud

doos á 6 flessen

zomerse
port tonic
Geniet, maar drink met mate. Geen 18? Geen alcohol

29.

Nijverheidsstraat 27

99

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

(= 5.00 per fles)

Zet- en/of drukfouten voorbehouden
Aanbiedingen zijn geldig van 22-06-2022 t/m 12-07-2022

WWW.BMNATUURSTEEN.NL
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Buiten de paden
Column over natuurzaken

DWINGELDERVELD

Van Erik-Jan Beekman.

Het Dwingelderveld, het grootste natte heideveld
van West-Europa. Heide, vroeger was dit de grond
waarop de armste boeren de kost moesten verdienen. Arme gronden waar weinig groeit en waar
alleen de heideschapen nog wat eetbaars kunnen
vinden. Tegenwoordig ziet zo’n heidelandschap
er heel romantisch uit. De betonnen fietspaden
zorgen ervoor dat de toeristen een beetje natuur
kunnen ervaren, of wat daarvoor door moet gaan.
Vorige week was ik in Dwingeloo. Voor Drenthe
heb ik een zwak, het voelt altijd een beetje als
thuiskomen. Wat hier gebeurt heeft mijn grote
interesse. Daarnaast zijn bepaalde problemen
en uitdagingen vergelijkbaar met ons gebied. Dit
heidegebied in Dwingeloo lijkt wat op de Tondense
hei, hier niet ver vandaan. Ook een nat gebied,
voormalige landbouwgronden die zijn opgekocht
door natuurorganisaties. En laat ik wel wezen, in beide gebieden word ik altijd blij
als ik er kom. Uitgestrekt gebied met poelen, natte weilandjes, rust. Voor Nederlandse begrippen dan.
Vorige week liep ik dus nog een stukje over het Dwingelderveld. Ik was een paar
dagen in de buurt voor een muziekfestival in Grolloo. Dus ik dacht, ik sla een mooie wandeling niet over.
Ik ken dit gebied wel een beetje, maar ik kwam onderweg een bordje tegen met
de ontstaansgeschiedenis van dit gebied. De plaatselijke gemeenteveldwachter
Jannes Dolfing begeleidde onvermoeibaar bestuurders van Natuurmonumenten
in hun zoektocht naar gronden, las ik. Vanaf 1929 wist hij veel grondeigenaren te
bewegen om hun heidevelden te verkopen aan Natuurmonumenten. Een eerste
geldinzamelactie leverde 74.000 gulden op, ja inderdaad gulden. Hiermee werd
toen de eerste 700 hectare gekocht op het Dwingelderveld. Dit is een prachtig
gebied, net als de Tondense hei. Maar het is wel allemaal gecreëerd op de tekentafel. Je zou het ook een grote tuin kunnen noemen, of een vorm van extensieve
landbouw met een hele berg subsidie. Er is ooit bedacht hoe de natuur er uit moet
zien, en om dit beeld vast te houden is er sprake van intensief beheer en toezicht.
Het waterpeil wordt in de gaten gehouden, er is een bepaald maaibeleid. Er is
bepaald waar bomen mogen staan en waar niet. Overal staan borden, zijn er
aangelegde paden, een website en een app. Een schaapsherder met zijn of haar
kudde. En een boswachter met een blij gezicht die communicatiewetenschappen
gestudeerd heeft om aan de diverse tolkshowtafels het verhaal uit te dragen.
Ik heb nog boeken van Rien Poortvliet in de kast staan. Toen zagen boswachters
er heel anders uit en hielden ze zich ook bezig met andere zaken. Op weg naar de
schaapskooi passeerde ik een veld vol met zonnedauw, deze vleesetende plant
groeit vooral op vochtige veen- en heidegrond. De schaapskooi iets verderop leek
mij nog vrij origineel, in ieder geval net zoals ze er honderd jaar geleden ook uit
zagen. In de naast gelegen veldschuur was een bezoekerscentrum ingericht, door
een groot raam met glas tot aan de grond had je een mooi uitzicht. Door een
spleet in de deur zag ik een gloednieuwe shovel staan om o.a. de potstal uit te
mesten. Terwijl ik alles in me opnam kwam er een boswachter voorbij in een Volvo
V40 op accu, helemaal duurzaam. Heidebeheer anno nu is toch net iets ander dan
100 jaar geleden. Tussen dit gebied is een geluidswal gemaakt waarachter op de
A28 het verkeer richting Groningen voorbijraast. Als je goed kijkt zie je de grote
schoorsteen van Attero Wijster grote rookpluimen de lucht in sturen. Ingeklemd
tussen de A28 en Attero zit een modern melkveebedrijf, deze moet nu inkrimpen
of stoppen door het Dwingelderveld. En de afvalverbrander in Wijster? Die gaat
gewoon door, het kan verkeren.

BOEKEN VOOR DE
VOORSTER OEKRAÏNERS

TWELLO.- Op woensdag 8 juni j.l. hebben we 20 lesboeken Nederlandse taal overhandigd aan de Oekraïners, die tijdelijk gehuisvest zijn in de gemeentewerf aan de
Jupiter in Twello. Ze waren daar bijzonder blij mee en zullen ze opnemen in het lesprogramma in hun eigen studiezaal. Deze eerste gift werd mogelijk gemaakt uit de
opbrengst van de rommelmarkt op 9 april 2022 bij de Dorpskerk in Twello. We hopen
nog meer te kunnen geven, op aangeven en naar behoefte van de vrijwilligers, die
zorgdragen voor de Voorster Oekraïners.
De vrijwilligers van de rommelmarkt en van de Dorpskerk Twello.
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AUTOCROSS MASTERS TERWOLDE

TERWOLDE.- Het is drie jaar geleden dat een ‘ouderwets’ autocrossweekend
in Terwolde georganiseerd kon worden: twee dagen volop race-spektakel,
vrij toegankelijk voor publiek. Maar aankomend weekend is het weer zover. Zo’n 500 coureurs uit Nederland, Duitsland en België nemen het - op
een nieuwe, lange kleibaan aan de Heegsestraat – tegen elkaar op. Ze strijden om punten in het internationale Autocross Masters kampioenschap.
Autocrossvereniging TACO Terwolde organiseert een uniek evenement dat –
voordat corona in ons leven kwam – ieder jaar opnieuw duizenden bezoekers
trok. Na één jaar afwezigheid (2020) en
één jaar zonder publiek (2021) is de belangstelling in 2022 groter dan ooit. Nog
nooit schreven zoveel coureurs zich voor
de wedstrijd in Terwolde in en ook een
bezoekersrecord ligt – mede dankzij de
goede weersvoorspellingen – in de lijn
der verwachting.

Professionaliteit en
broederschap

Voor bezoekers staan tribunes klaar met
optimaal zicht op de baan, een groot
LED-scherm dat de rondetijden van de
namen en coureurs toont, en een grote
feesttent voor hapjes, drankjes en een
muzikaal avondprogramma.
Nick

van

Middendorp,

voorzitter

TACO Terwolde: “Wat autocross uniek
maakt, is de combinatie van professionaliteit en broederschap. Twee dingen die
lang niet altijd samengaan, maar deze
tak van autosport staat er bekend om.
Het niveau op de baan is bijzonder hoog
en ieder jaar worden weer nieuwe innovaties gedaan om hogere snelheden en
een betere baanligging te behalen. Zelfs
de grootste concurrenten in het kampioenschap, lenen elkaars materieel als
dat nodig is en drinken ‘s avonds samen
een biertje. Elke autocrosser kijkt uit
naar deze wedstrijd. De Terwoldse klei
maakt het mogelijk een unieke en snelle
baan neer te leggen. Dat maakt het zo
mooi om dit evenement te organiseren.”

Vol programma

Het Autocross Masters evenement beslaat de volledige zaterdag en zondag.
De coureurs rijden op zaterdag twee
kwalificatiewedstrijden, waarna een

dagfinale volgt. Zondagochtend volgt
de derde kwalificatieronde, waarna
degenen met de beste resultaten het
tegen elkaar opnemen in halve finales
en finales. De finale-uitslagen leveren
punten op voor het Autocross Masters
kampioenschap. Het weekend sluit op
zondagavond af met een spektakelstuk:
in de zogenoemde Superfinale nemen
de snelste drie coureurs van elke klasse
het tegen elkaar op in een wedstrijd over
20 ronden.
Naast het kampioenschapsprogramma
wordt op vrijdagavond een 2-uursrace
verreden, waarin ongeveer 40 coureurs het tegen elkaar opnemen. Deze
wedstrijd is onderdeel van de Dutch
Endurance Cup. Het volledige programma is te vinden op onze website en Facebookpagina.

Praktische info

Entree: 10 euro per dag, kinderen tot 12
jaar gratis.
Adres: Heegsestraat, Terwolde.
Start van de wedstrijden: 8.30u (beide
dagen).
DEC: vrijdagavond 24 juni, 19.00u t/m
21.00u.

JONGE STEENUILTJES GETELD IN NIJBROEK
NIJBROEK.- De werkgroep Steenuilen
Nijbroek heeft begin mei alle 28 steenuilen-kasten nagelopen op bewoning en
de aanwezigheid van eieren. Nog nooit
zijn er zoveel eieren aangetroffen; 40
stuks! Op donderdag 2 juni 2022 zijn
de bewoonde kasten weer bezocht en
zijn de jonge uiltjes geringd, maar ook
gewogen en gemeten. Op twee adressen waren de uiltjes nog te klein om te
ringen, dus dat wordt later in de maand
alsnog gedaan. Ook vonden we zowel
een mezennest als een spreeuwennest
in 2 kasten.

Broedsucces

Helaas zijn van de 40 eieren maar 17
jonge uilen aangetroffen. Dat is een
broedsucces van 43%, een mager resultaat. Uit prooionderzoek in de ZuidoostAchterhoek (voorlopige gegevens van de
landelijke Steenuilenwerkgroep Stone)
blijkt nu al dat de uilen moeite hebben
om genoeg veld- en bosmuizen, belangrijk voedsel voor de jongen, te vinden. Er
worden veel meer spitsmuizen tussen
de prooiresten gevonden dan normaal,
terwijl deze niet populair zijn bij steenuilen. Ook zijn er meer kleine zangvogels

de dupe.

Waar zijn de muizen heen?

Pieken en dalen van muizenpopulaties
zijn in beginsel onderdeel van de natuurlijke cyclus van muizen. Het gebrek aan
eikels en beukennootjes in de herfst van
2021 zal een belangrijke factor zijn geweest voor de bosmuis. Bij de veldmuizen is het mogelijk dat veel veldmuisholletjes zijn ondergelopen in de extreem
natte februarimaand.

Nijbroek

We hebben nu 17 jonge uiltjes in onze
regio erbij. Het hoogste aantal tot nu toe
in onze metingen sinds 2018. We hopen
dan ook dat deze uilen het zullen redden
en ook tot broeden zullen komen, want
het gaat nog steeds niet goed met de
steenuil. Daarom geven we onze meetgegevens door aan Sovon Vogelonderzoek, die de ontwikkeling van de vogels
bijhoudt.

Vogel gevonden?

Indien je een steenuiltje of een andere
geringde vogel vindt, dan kun je het ringnummer via internet simpel doorgeven

Foto: Antoinette van Lith.
op www.griel.nl. Dat helpt het vogelonderzoek vooruit en je krijgt informatie
retour over het jaar waarin de vogel geringd is en op welke plek dat is gebeurd.

Meewerken in de regio
Nijbroek?

Misschien heb je een uilenkast hangen.
Het zou fijn zijn als deze kast bij de uilenwerkgroep bekend wordt. Dan kunnen
we hem meenemen in de uilentelling en
blijven monitoren.
Mail dan s.v.p. aan Arnold Jonker, coördinator van de Werkgroep Steenuilen
Nijbroek: arnold_jonker@hotmail.com.

BAZAAR IN WELSUM
WELSUM.- Op vrijdag 24 juni wordt er in
het gebouw van Welsum een gezellige
bazaar gehouden. De bazaar zou 2 jaar
geleden al plaats vinden maar kon door
corona niet doorgaan. De opbrengst zou
zijn voor vernieuwing en uitbreiding van
het gebouw. Dit was echt noodzakelijk
want het wordt voor veel doeleinden
gebruikt zoals de kindernevendienst,
tienerclub, koffiedrinken na de dienst,
condoleances, verenigingswerk etc. Het
is een onmisbaar deel van de samenleving in Welsum. Inmiddels is het gebouw
af en wordt er al dankbaar gebruik van
gemaakt. Maar natuurlijk blijft onderhoud noodzakelijk en is besloten om
de bazaar dit jaar wel te organiseren.
Er waren al veel spullen ingezameld en
leuke artikelen gemaakt door een groep
enthousiaste mensen. Daarom is er op
24 juni een gezellige bazaar in en om het
gebouw in Welsum. Er zijn verschillende
kramen met o.a. eigengemaakte spullen zoals aquarellen, quilts, kaarten, gehaakte sleutelhangers, zeepjes, boeken,
spelletjes en puzzels etc etc. Ook zijn er
heerlijke baksels te koop. Natuurlijk zijn
er ook een aantal leuke activiteiten voor
de kinderen. Bij het rad van fortuin kun

De bazaarcommissie.
je mooie en lekkere prijzen winnen. Ook
aan de inwendige mens is gedacht, zo
kun je een broodje kroket, frikandel of
bami schijf kopen. En er is koffie, thee

en fris met eigengemaakt lekkers verkrijgbaar. De bazaar is op vrijdag 24 juni
van 15.00 uur-20.00 uur bij de kerk in
Welsum, Zijlweg 5.

voorstwijzer

Gemeentelijke informatie

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

Cadeaubon voor energiebesparende producten

gemeenteraad

Nog een beperkt aantal cadeaubonnen beschikbaar

Besluitenlijst raadsvergadering 13 juni
Besluiten
■
■
■
■
■
■
■

Instellen commissie onderzoek geloofsbrieven
Toelating Joost van Hoof als lid van de gemeenteraad van Voorst
Benoeming Hans van der Sleen tot fractievertegenwoordiger
Randweg Twello en maatregelen aan het spoor
Voortgangsbericht 2022 gemeente Voorst
Motie ‘Zienswijze VNOG’ van Gemeente Belangen (met algemene stemmen aangenomen)
Motie ‘Demarcatie VNOG’ van Gemeente Belangen (met algemene stemmen aangenomen)

Verworpen moties
■
■

Motie ‘Taken en verantwoordelijkheden 1’ over de taak van de burgemeester ten aanzien van
participatie. Verworpen met 7 stemmen voor (Gemeente Belangen, D66, SGP) en 12 stemmen
tegen (CDA, VVD-Liberaal 2000, Voortvarend Voorst, PvdA-GroenLinks).
Motie ‘Taken en verantwoordelijkheden 2’ over de taak van de dorpswethouders. Verworpen
met 6 stemmen voor (Gemeente Belangen, D66) en 13 stemmen tegen (CDA, VVD-Liberaal2000,
Voortvarend Voorst, PvdA-GroenLinks, SGP).

Informatie

Scan de QR-code met uw tablet of smartphone om direct bij de vergadering van
13 juni te komen. Hier vindt u de besluitenlijst en heeft u de mogelijkheid om de
videotulen te bekijken. Het is ook mogelijk om via voorst.raadsinformatie.nl bij de
vergadering te komen. In de kalender klikt u dan op de gewenste datum.
Heeft u vragen? Neem gerust contact op met Bernadette Jansen, raadsgriffier:
0571-27 92 17 of raad@voorst.nl

Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst?
Om uw stem te laten horen kunt u de raadsleden benaderen, meepraten in de ronde-tafelgesprekken of een e-mail of brief sturen aan de raad: raad@voorst.nl of Postbus 9000, 7390 HA Twello.
Twitter: @RaadVoorst.

Vergaderingen en bijeenkomsten
■
■

VERVALLEN: maandag 27 juni
maandag 4 juli

19.30 uur
19.30 uur

Samen met inwoners, ondernemers en verenigingen bouwt de
gemeente Voorst aan een duurzame toekomst. Dit doen we onder andere door minder energie
te verbruiken. Dit is goed voor
het klimaat, en het zorgt voor
een lagere energierekening en
meer comfort in huis. U bespaart
al energie met simpele maatregelen, zoals een waterbesparende
douchekop, ledlampen, radiatorfolie, deurdrangers en een
tijdschakelklok.
Dankzij een subsidie van het Rijk
heeft de gemeente Voorst haar
inwoners een cadeaubon voor de
aankoop van energiebesparende
producten gestuurd. Een deel van
de inwoners heeft deze cadeaubon in 2020 ontvangen, de andere inwoners ontvingen de cadeaubon in het najaar van 2021.

Heeft u de cadeaubon nog niet
geactiveerd? Doe dit dan snel!
De actie wordt namelijk vanuit de
landelijke subsidie ‘Regeling Reductie Energiegebruik Woningen’
betaald. Dit is een beperkt budget
en daarom is het aantal te activeren cadeaubonnen gelimiteerd.
De meeste inwoners hebben hun
cadeaubon al geactiveerd. Wees
er dus snel bij!

Aanvragen, activeren
en inwisselen

Met de cadeaubon ter waarde van
€ 70 (inclusief BTW) kunt u alleen
energiebesparende producten
aanschaffen.
Via regionaalenergieloket.nl/
voorst/cadeaubon kunt u uw cadeaubon aanvragen, activeren en
inwisselen. Dit is ook mogelijk
als u de originele cadeaubon niet
meer kunt vinden. De cadeaubon
is te besteden in een van de geselecteerde webshops of in een
fysieke winkel.
Op regionaalenergieloket.nl/
voorst/cadeaubon staat een
overzicht van de deelnemende
winkels.
De actie loopt nog tot 31 juli
2022, maar wel zolang de voorraad strekt! ■

ronde-tafelgesprekken (gemeentehuis Twello)
raadsvergadering (gemeentehuis Twello)

Contact met de raadsfracties

U kunt rechtstreeks contact opnemen met de raadsfracties:
www.voorst.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/samenstelling
■ Robin Hafkamp, fractievoorzitter Gemeente Belangen: r.hafkamp@voorst.nl en 06-53 11 65 06
■ Jürgen Wolff van Wülfing, fractievoorzitter CDA: j.wolffvanwulfing@voorst.nl en 06-43 90 39 27
■ Emiel de Weerd, fractievoorzitter VVD-Liberaal2000: e.deweerd@voorst.nl en 06-19 32 24 45
■ Arend Jansen, fractievoorzitter Voortvarend Voorst: a.jansen@voorst.nl en 06-50 66 66 01
■ Bertine Grevinga, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks: b.grevinga@voorst.nl en 06-15 41 54 47
■ Wim Vrijhoef, fractievoorzitter D66: w.vrijhoef@voorst.nl en 06-11 86 14 77
■ Arco Hak, fractievoorzitter SGP: a.hak@voorst.nl en 06-50 29 03 35
Scan de QR-code met uw tablet of smartphone voor meer informatie over de
raadsleden.

Wegafsluiting spoorwegovergangen Klarenbeek
In de periode van 24 juni 2022 tot en met 4 juli 2022 zijn verschillende
spoorwegovergangen tussen Apeldoorn en Zutphen afgesloten voor
alle verkeer. BAM Infra Rail vervangt, in opdracht van ProRail B.V. de
spoorstaven, de dwarsliggers en ballast, en gaat de asfaltverharding
bij de spoorwegovergang vernieuwen.
In week 25, 26 en 27 zijn de onderstaande overwegen op de aangegeven tijdstippen afgesloten voor alle verkeer;

E-mailservice raadsstukken

Stuur een e-mail naar raad@voorst.nl om u aan te melden voor de e-mailservice raadsstukken. U
ontvangt dan bij nieuwe agenda’s van ronde-tafelgesprekken en raadsvergaderingen een e-mail
met een directe link naar de vergaderstukken.

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.

■ Overweg de Kar (km 94.239)
afgesloten van vrijdag 24 juni 23.00 uur tot maandag 4 juli 05.00 uur
■ Overweg Broekstraat (km 95.103)
afgesloten van zondag 26 juni 23.00 uur tot maandag 4 juli 05.00 uur
■ Overweg (zijweg) Oude Broekstraat (km 95.567)
afgesloten van vrijdag 24 juni 23.00 uur tot maandag 4 juli 05.00 uur
■ Overweg Goorweg (km 96.234)
afgesloten van vrijdag 24 juni 23.00 uur tot maandag 27 juni 05.00 uur
■ Overweg Hoofdweg/N789 (km 96.770)
afgesloten van vrijdag 24 juni 23.00 uur tot zondag 26 juni 23.00 uur
■ Overweg Oudhuizerstraat (km 98.434)
afgesloten van maandag 27 juni 07.30 uur tot woensdag 29 juni 16.00 uur.

Meer informatie

Wilt u als omwonende op de hoogte gehouden worden over de werkzaamheden aan het spoor?
Via prorail.nl/omwonenden/check-het-spoorwerk-in-uw-buurt kunt
u zich hiervoor aanmelden. ■

voorstwijzer
Bekendmakingen
Week 25: 22-6-2022

Adres/Locatie

De gemeente Voorst geeft dagelijks op overheid.nl alle officiële bekendmakingen/publicaties in elektronische vorm volledig 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 13 juni 2022 tot en met
vrijdag 17 juni 2022.

Onderwerp

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning
Wellerweg 6A in Nijbroek

Ontheffing verbranden kap- en snoeihout

Avervoordseweg 2 in Terwolde

Avondvierdaagse De Vecht van 21-6-2022 t/m 25-6-2022

Bosweg 14 in Klarenbeek

Ik hou van Klarenbeek op 9-7-2022

Blériotstraat 3 in Teuge

ANWB Streetwise dag op 1-9-2022

Deventerweg 4 in Voorst

Rommelmarkt op 3-9-2022

Strand ‘De Paal’, Bussloo in Wilp

Dorpsfeest Wilp-Achterhoek op 17-6, 18-6 en 19-6-2022

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)
Duistervoordseweg 54 in Twello

Nummer

Ontheffing verleend
9-6-2022

Z-22-04617_2022-31447

Melding ontvangen

BW-2022-0167

Toestemming verleend

BW-2022-0157

Toestemming verleend

BW-2022-0162

Toestemming verleend

Bussloo Beach volleybal Toernooi op 26-6-2022

Zwarte Kolkstraat, tegenover
OBS Wilp-Achterhoek in Wilp

Status

Toestemming verleend

Toestemming verleend

BW-2022-0139

BW-2022-0161

BW-2022-0146

Realisatie van 15 appartementen mogelijk maken

Voornemen

Z-22-02190_2022-31369

Buddezand 27 in Wilp

Bouwen kweekkas

Aanvraag ontvangen

SXO-2022-0340

H.W. Iordensweg 52 in Twello

Slopen en nieuwbouwen schuur

Vergunning verleend

SXO-2022-0257

Zuiderlaan in Twello

Realisatie nieuwe brandweerkazerne

Omgevingsvergunning
Dijkhuizenweg 26 in Nijbroek

Vervangen kozijnen en houtwerk woning

Leusvelderweg 4A in Voorst

Aanvraag ontvangen

Legaliseren aanbouw van bakhuis

Offenbachstraat 16 in Twello

Proceduretermijn verlengd

Plaatsen veranda en schutting

Polveensweg 19A in Klarenbeek

Aanvraag ontvangen

Bouwen woning en bijgebouw

Rijksstraatweg 78 in Twello

Vergunning verleend

Aanbouwen garage

Veenhuisweg 45 in Twello

Aanvraag ontvangen

Restaureren en verbouwen woning

Vermeersweg 63 in Twello

Aanvraag ontvangen

Verbouwen woning

Sloopmelding

Ganzevlesweg 12 in Teuge

Verwijderen asbestdak schuur

Hildestraat 1 in Wilp

Verwijderen asbestdak schuur

Middendijk 87T in Nijbroek

Slopen middenstationhuisje

H.W. Iordensweg 40A in Twello

Hoofdweg 65 in Klarenbeek
Vorstersweg 1 in Klarenbeek
Tijdelijke verkeersmaatregel

Ontwerp

Aanvraag ontvangen
Melding ontvangen

NL.IMRO.0285.171053

SXO-2022-0323

SXO-2022-0223

SXO-2022-0317

SXO-2022-0196

SXO-2022-0333

SXO-2022-0332

SXO-2022-0325
SXO-2022-0328

Verwijderen dakkapel, asbest dakbeschot en asbestdak schuur

Melding ontvangen

SXO-2022-0319

Verwijderen asbestplaten woning en bijgebouw

Melding ontvangen

SXO-2022-0330

Verwijderen asbestdak ligboxenstal

Melding ontvangen

Melding ontvangen

Melding ontvangen

SXO-2022-0329

SXO-2022-0327

SXO-2022-0334

Afsluiten voor alle verkeer in Terwolde op
25-6-2022 tussen 18.00-22.00 uur:
- Kerkstraat

Avondvierdaagse De Vecht

Besluit genomen

BW-2022-0157

Gemeente Voorst

Vaststellen komgrenzen van alle dorpskernen

Ontwerp

Z-18-00396_2022-17652

Verkeersbesluit

Meer informatie

Wilt u meer weten over een bekendmaking/publicatie? Kijk dan
op overheid.nl, onder Beleid & regelgeving en ga naar de pagina
Bekendmakingen. Daar vindt u
een zoekfunctie.
Gaat het om een besluit en bent
u het niet eens met het besluit? In
de tekst van de bekendmaking/
publicatie staat of het mogelijk
is om een inspraakreactie, zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift in te dienen. En zo ja, tijdens welke periode dit kan.

Ziet u de elektronische bekendmaking/publicatie niet op overheid.nl
staan? Neem dan gerust contact op
met de gemeente Voorst: 0571-27
99 11 of kom langs bij de receptie
in het gemeentehuis. Wij helpen u
graag.

Berichten over uw buurt via
overheid.nl/berichten-overuw-buurt

Snel en overzichtelijk alle ontwikkelingen in uw buurt volgen of de
officiële bekendmakingen van de
gemeente Voorst inzien? Dat is
mogelijk op overheid.nl.

Op overheid.nl/berichten-overuw-buurt 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
berichten die onder meer gemeenten, provincies en waterschappen
via overheid.nl publiceren. U stelt
het type bericht in en van welke
organisatie u deze berichten wilt
ontvangen. Daarbij is het ook mogelijk een afstand ten opzichte van
uw adres aan te geven. U krijgt dan
bericht over de actuele locatiegebonden bekendmakingen/publica-

ties binnen de door u aangegeven
afstand.

WELSTAND

Burgemeester en wethouders van
Voorst maken het volgende bekend:
Iedere maandag in de even weken houdt de welstandscommissie een mandaatvergadering in
het gemeentehuis in Twello (H.W.
Iordensweg 17). De vergadering
begint om 10.00 uur.
De agenda (met daarin de lijst met
te behandelen bouwplannen) ma-

ken wij op voorst.nl bekend.
Volgens artikel 12 van de Woningwet is deze vergadering openbaar.
Wilt u hierbij aanwezig zijn? Dan
horen wij dat graag van u.
Houd er als derde belanghebbende voor de goede orde ook
rekening mee dat een ingediend
bouwplan al behandeld kan zijn in
een welstandsvergadering.

voorstwijzer
Vacature(s) lid Cliëntenraad Maatschappelijke Ondersteuning
Gevraagd: kandidaten voor de CMO m.i.v. 1 juli 2022
De Cliëntenraad Maatschappelijke Ondersteuning (CMO) is een
adviesraad van het college van
burgemeester en wethouders van
Voorst voor het sociaal domein.
De CMO zet zich in voor een omgeving waar het goed leven is,
waar iedereen kan meedoen en
waar je op je omgeving kunt rekenen als dat nodig is. Doordat de
adviesraad zich bezighoudt met
het hele sociale domein heeft zij
inzicht in wat er speelt in de samenleving. Zo kan er beter advies
gegeven worden over thema’s die
meerdere groepen inwoners aangaan en een gezamenlijke aanpak
nodig hebben.
De CMO geeft gevraagd en ongevraagd advies op verschillende
onderwerpen in het sociaal domein die veelal nauw met elkaar
zijn verweven:
■ ouderenzorg: waaronder (langer thuis) wonen, hulp in de
huishouding, vergrijzing
■ eenzaamheid
■ hulpmiddelen en passend
vervoer
■ werk en inkomen /
schuldhulpverlening
■ jeugdzorg / passend onderwijs

■

leefbaarheid in de dorpen / prettige en veilige
leefomgeving
■ meedoen in de samenleving
De leden van de raad zijn inwoners van de gemeente Voorst en
hebben kennis van en/of interesse op het gebied van het sociaal
domein. Streven is om per cluster een lid met praktijkervaring te
hebben, samen met een lid dat
beleidsmatige interesse heeft.
■ Het betreft een functie van enkele uren op weekbasis tegen
een vrijwilligersvergoeding.
■ De bijeenkomsten van de
CMO zijn maandelijks (m.u.v.
augustus).
■ De benoeming loopt tot
het einde van de huidige
raadsperiode.
■ Wilt u meer weten? Verslagen
(o.a. jaarverslag) van de CMObijeenkomsten kunt u bekijken
op: https://www.voorst.nl/
zorg-welzijn-werk/welzijn/
cmo/documenten
■ Wilt u een vergadering bijwonen? Neem dan contact op met
het CMO. We sturen u dan de
stukken. De data van de bijeenkomsten staan op onze
website.

Week tegen ondermijning
Ondermijnende criminaliteit is
overal, ook in de gemeente Voorst.
De gemeente Voorst en de politie
pakken, samen met andere partners zoals de omgevingsdienst en
de belastingdienst, ondermijning
aan. Ondermijnende criminaliteit
tegen gaan kunnen we niet alleen,
daar hebben we u bij nodig!

Activiteiten

In de week van 20 t/m 24 juni is
het de week tegen ondermijning.
Dan zijn er verschillende activiteiten om inwoners bewuster te maOm goed advies te kunnen geven ken van de gevaren van ondermijaan het college hebben we úw in- ning. Op vrijdag 24 juni worden
breng nodig. Alleen zo kunnen we activiteiten tijdens de weekmarkt
zaken veranderen.
in Twello georganiseerd.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Of heeft u
vragen, suggesties of ervaringen
die u met ons wilt delen? Neem dan
contact met ons op:
Voorzitter:
(Fred) F.W. van der Vegte
06-53 97 61 13
Secretaris:
(Harrie) H.G.M. Mulder
06-55 83 04 47
Website:
https://www.voorst.nl/
zorg-welzijn-werk/welzijn/cmo
E-mail: cmo.voorst@gmail.com ■

Training 20 Natresbat Foxtrot Compagnie
Donderdag 23 juni, vrijdag 24
juni en zaterdag 25 juni traint
een eenheid van de luchtmobiele
brigade uit Schaarsbergen in de
gemeente Voorst.

Meet & Greet met de
wijkagent en de boa’s

drugslab te zien. Bij de container
wordt uitgelegd hoe u signalen
kunt herkennen. En u krijgt informatie over de gevaren die hennepkwekerijen en drugslabs veroorzaken voor de leefomgeving.
Bijvoorbeeld door brandgevaarlijke constructies of het gebruik
van gevaarlijke stoffen.
De inloop is vrij tussen 13.30 uur
en 17.30 uur. Aanmelden is niet
nodig en iedereen is welkom.
Een gedeelte van de parkeerplaats
aan de Michiel de Ruyterstraat in
Twello is door de aanwezigheid
van de ondermijningscontainer
tijdelijk niet beschikbaar om te
parkeren.

Van 13.30 uur tot 17.30 uur zijn
de wijkagent en de boa’s op de
weekmarkt van vrijdag 24 juni
aanwezig om uitleg te geven over
ondermijnende criminaliteit. Wat
is ondermijning? Hoe herkent u
een drugslab? Wat is heling? Waar
kunt u verdachte situaties melden,
en kan dat ook anoniem? Wat doen
de politie en de gemeente om ondermijning tegen te gaan? En met Iets verdachts gezien?
wie werken ze hierin samen? Kom Meld het!
kennismaken met de wijkagent en Vermoedens van ondermijnende
de boa’s en stel uw vragen.
criminaliteit kunnen gemeld worden via:
Meldpunt ondermijning van de
Ondermijningscontainer
Op vrijdag 24 juni is er ook een gemeente Voorst: www.voorst.nl
ondermijningscontainer bij de De politie: 0900-8844
weekmarkt in Twello. In deze on- Meld Misdaad Anoniem:
dermijningscontainer is onder an- 0800-7000 of
dere een hennepkwekerij en een www.meldmisdaadanoniem.nl ■

De trainingen vinden plaats in
Wilp, Voorst en Bussloo. Het gaat
om reservisten die getraind worden voor optreden in het publieke
domein. De kans is aanwezig dat
u de reservisten bezig ziet omdat
zij ook scenario’s uitvoeren.
Neem gerust contact op met de Majoor Engelenberg:
Heeft u vragen over de oefening? leider van de training,
rw.engelenberg@mindef.nl ■

■ Postbus 9000 - 7390 HA Twello ■ H.W. Iordensweg 17 - 7391 KA Twello ■ 0571 - 27 99 11 ■ www.voorst.nl ■ gemeente@voorst.nl
Telefonische bereikbaarheid:
Klant Contact Centrum: maandag t/m donderdag van
8.30-17.00 uur, op vrijdag tot 14.00 uur.

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

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

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

www.twitter.com/gemeente_voorst

www.facebook.com/gemeentevoorst

WhatsApp: 06 – 21 65 44 44

TAXATIEMIDDAG IN BIBLIOTHEEK TWELLO
TWELLO.- Heb jij thuis in de kast een
(oud) boek staan en ben je benieuwd
naar de waarde hiervan? Of heb jij nog
een ansichtkaart uit vroegere tijden en
wil je weten of dit een verzamelaarsobject is? Bezoek dan de taxatiemiddag op donderdagmiddag 7 juli bij de
Bibliotheek in Twello. Dhr. Molendijk
van Molendijk Antiquariaat is dan aan-

wezig. Hij taxeert daar jouw oude boeken zoals oude (staten)bijbels, atlassen,
geïllustreerde werken en reisboeken,
handschriften, oude brieven, foto’s, ansichtkaarten en prenten.

Taxateur Molendijk

De heer Arie Molendijk is een landelijk
bekende taxateur en hij werkt al jaren

samen met de Vrije Universiteit, de Koninklijke Bibliotheek en andere bibliotheken en overheidsinstellingen. Molendijk:
“De taxaties die ik verricht, zijn zo mogelijk gebaseerd op recente opbrengsten
van vergelijkbaar materiaal op veilingen.
Bij het taxeren komt veel kijken. Denk
vooral aan: is het boek compleet, de
band of omslag origineel, boekblok wel

of niet afgesneden, wel of niet goed gerestaureerd enzovoort.” De kosten voor
een taxatie zijn vijf euro voor één tot
ongeveer tien boeken of seriewerken. “U
krijgt altijd alle aandacht en uitleg.”

Welkom bij de Bibliotheek

Iedereen is op deze middag van harte welkom. Laat gerust één of meerdere boeken

beoordelen door de taxateur. Adviezen
voor een veiling of verkoop worden graag
verleend.
Donderdag 7 juli, van 14.00 tot 17.00
uur, Bibliotheek Twello, Marktplein 11.
Vrije inloop zonder afspraak.
Meer informatie:
www.bibliotheekbrummenvoorst.nl.
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ZEER GESLAAGD 75 + 2 KAMP
SCOUTING GELRE GROEP TWELLO

TWELLO.- Eindelijk was het dan zover.
Van uitstel kwam gelukkig geen afstel!
Het kamp met alle leden van scouting
Gelre Groep Twello ter gelegenheid van
het 75 jarig bestaan van de groep in 2020
werd een 75+2 kamp. Want scouting

geeft natuurlijk nooit op.

megen. Hij wilde graag eens kijken of
er goede piraten tussen de leden zitten.
Echter, als de leden aankomen bij het
Wylerbergmeer lopen er verdwaasd en
verdwaald uitziende mannen rondom
het meer. Ze zijn de kapitein kwijt geraakt in een grote storm op zee. Dan ineens, komt de kapitein op een geknoopt
vlot aanvaren, tot groot geluk van zijn
stuurman. Helaas is hij zijn boot, de
schat en de sleutels van de schat kwijt...
Wat nu?! De leden van scouting Gelre
Groep hebben met behulp van spelletjes, samenwerken tussen jong en oud
en goed na denken, kapitein Jack en zijn
stuurman terug gebracht naar zijn boot.
Maar ook de schat en de sleutels zijn terug gevonden. Ze hebben zelfs kapitein
Jack nog gered van een paar rovers! Een
zeer geslaagd weekend voor jong en oud
op een prachtige locatie.

Kapitein Jack

Meer weten?

Kapitein Jack heeft alle leden van scouting Gelre Groep gevraagd zich te verzamelen bij het Wylerbergmeer in Nij-

Kijk dan op www.gelregroep.nl Keertje
meedoen (vanaf 6 jaar) kan nog net voor
de zomervakantie.

WETHOUDER BERT VISSER BEZOEKT
INSPIRATIEBIJEENKOMST VAN ONZE
GROND BIJ JUMBO MARTIN BINNENDIJK
TWELLO.- Bert Visser, wethouder
van de gemeente Voorst met onder
andere landschap en biodiversiteit
in zijn portefeuille, bezocht afgelopen maandagavond de succesvolle
inspiratiebijeenkomst van coöperatie Van Onze Grond bij Jumbo Martin Binnendijk in Twello. Coöperatie
Van Onze Grond brengt lokale producten rechtstreeks van de boer
bij de supermarkt in het schap. De
producten zijn herkenbaar aan het
streeklabel Van Onze Grond. Zo
maakt de coöperatie lokale producten op een eenvoudige manier
beschikbaar voor de consument.
Uniek hierbij is dat zowel de boeren
als de supermarkteigenaren lid zijn
van de coöperatie. Samen bepalen
zij het beleid.
Voor de kersverse wethouder Bert Visser was dit een eerste kennismaking met
de coöperatie Van Onze Grond. “Ik ben
ontzettend blij met dit mooie initiatief.
De gemeente Voorst ondersteunt producenten die alternatieven zoeken door
bijvoorbeeld natuurinclusief te gaan
werken of te produceren voor de korte
keten, dus rechtstreeks te leveren aan de
consument of eindgebruiker. Van Onze
Grond past prima in dat plaatje. Wij zijn
ook erg blij dat naast producenten nu
ook een supermarkt uit onze gemeente
mee doet, en dat Martin Binnendijk ook
als bestuurslid van de coöperatie een actieve rol speelt. Het is uniek in Nederland
dat boeren en supermarkten zo nauw
met elkaar samen werken in de korte keten. We hopen dat meer producenten en
meer supermarkten uit onze gemeente
aan gaan haken. En dat de consument
ook zijn weg zal vinden naar het schap
met de lokale producten.”
Tijdens de inspiratiebijeenkomst van
afgelopen maandag bij Jumbo Martin
Binnendijk konden bestaande en nieuwe leden van de coöperatie nader met
elkaar kennis maken. Een professionele
kok maakte lekkere hapjes van de Van
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DE PIONIERSHOF: EEN
FIJNE PLEK OM TE WONEN

TWELLO.- De bewoners van de Pioniershof in Twello zijn unaniem van mening dat ze een aantal jaren geleden de juiste keuze hebben gemaakt om
te verhuizen naar dit appartementencomplex. De huurders van de 19 appartementen hebben allen de beschikking over een zeer ruime woonkamer met een open keuken, twee slaapkamers, badkamer en een berging.
Daarnaast is er voor iedere bewoner een berging in de kelder en een vaste
parkeerplaats in de parkeergarage. De verhuurder is de Stichting IJsseldal
Wonen te Twello.

Het is fijn wonen op de Pioniershof, we
wonen hier sinds 2009. Iedereen heeft
een eigen voordeur waardoor je direct
naar buiten kunt. Er is een mooie tuin
voor gemeenschappelijk gebruik. Het
tuinonderhoud en het schoonhouden
van de gemeenschappelijke ruimtes regelen wij zelf. Dit geldt eveneens voor
de ‘’Salon’’ het 20e appartement; hier kan
men een verjaardagsfeest houden of
een andere bijeenkomst. Er wordt twee
keer per maand koffie gedronken, een
keer per maand is er een happy hour
en een paar keer per jaar wordt er een
gezamenlijke maaltijd bereid. Er worden spelletjesmiddagen georganiseerd
etc. De gezamenlijke tuin biedt volop
gelegenheid voor een gezellig praatje
of andere activiteiten zoals de jaarlijkse
barbecue. Hoewel het groepsgebeuren
belangrijk is, wordt de bewoner tot niets
verplicht. Soepele opstelling en elkaar
niet claimen is de boodschap. Voorop
staat dat we elkaars privacy respecteren
en ieders eigenheid accepteren.
We willen zo lang mogelijk zelfstandig
blijven wonen. Het sociale karakter bij de
Pioniershof heeft zijn grenzen, we letten

op elkaar en zijn betrokken bij elkaar.
Als er iemand ziek is of verzorging nodig
heeft dan moet men het zelf regelen en
kinderen of professionele hulp inschakelen. In noodsituaties help je elkaar zoveel
mogelijk, maar voor echte zorg zal men
een beroep moeten doen op het reguliere aanbod.
Heeft u belangstelling en wilt u zich
inschrijven op de wachtlijst? Door de
toenemende vergrijzing hebben we de
leeftijdsgrens vastgesteld op de groep
tussen de 50 en 70 jaar. We zoeken zelfredzame en actieve bewoners die hun
steentje willen bijdragen. Onze voorkeur
gaat uit naar echtparen maar ook alleenstaanden zijn welkom. Kosten voor
plaatsing op de wachtlijst zijn eenmalig
€10,Waar vind je de Pioniershof? Het adres
van de algemene ruimte “de Salon” is
IJsseldijkstraat 19 7391BZ Twello. De
hoofdingang is op de hoek van de Van
Spiegelstraat en de IJsseldijkstraat tegenover de Action. Telnr. van de secretaris is
0571-841693 of 06 83563739 Bel gerust
voor een afspraak.

BINGOMIDDAG VAN DE
ZONNEBLOEM TWELLO ZUID-OOST
Onze Grond producten. Ook de in de
winkel aanwezige klanten konden proeven en genieten van het lekkers uit de
streek.
Voor Martin Binnendijk is de samenwerking met boeren cruciaal om tot een
mooi aanbod lokale producten te komen. “De kracht van het lokale product
is dat we het rechtstreeks van de boer
in het schap van de supermarkt brengen. Hierdoor zijn de producten verser,
en kunnen we het verhaal achter het
product, het verhaal van de boer, beter
vertellen aan de klant. Maar dat vraagt
een goede afstemming tussen de boer
en de supermarkt. Daar werken we hard
aan, want voor sommige dingen die voor
ons vanzelfsprekend zijn, moet de boer
extra inspanningen doen. Dat kan alleen
als je goed met elkaar communiceert.
Daarom organiseren we deze inspiratie
bijeenkomsten.”

Tijdens de bijeenkomst werd ook de aftrap gegeven voor samenwerking met
Bureau Duwtje uit Zutphen. Duwtje gaat
Van Onze Grond helpen om de producten zo goed mogelijk in de winkel te presenteren, zodat ze voor de consument
goed herkenbaar en makkelijk te vinden
zijn. Liza Luesink van Duwtje: “Onderzoek
wijst uit dat veel consumenten interesse
hebben in lokale producten, en graag de
lokale boer willen steunen. Maar veel
van het koopgedrag in de winkel gebeurt
op de automatische piloot. Wij willen de
klant en Van Onze Grond helpen om
deze automatismen te doorbreken en te
kiezen voor het lokale product.”
Fotobijschrift: Liza Leusink (Duwtje), Anton van der Kamp (vz. Van Onze Grond),
Martin Binnendijk en wethouder Bert
Visser bij een deel van het assortiment
Van Onze Grond producten.

KAARTAVOND IN MFC
KLARENBEEK.- Op 24 juni 2022 is er weer een kaartavond in het MFC aan de Bosweg in Klarenbeek. Inschrijven voor
klaverjassen en jokeren kan vanaf 19.15 uur, het kaarten begint om 19.45 uur. Iedereen is van harte welkom op deze
altijd gezellige avond en er zijn mooie prijzen te winnen. Inlichtingen bij Annemiek Hurenkamp tel. 055 3011506.

TWELLO.- Woensdagmiddag 15 juni j.l. was er bij Voorwaarts een gezellige bingomiddag voor de 31 aangemelde gasten van de afdeling Zuid-Oost van de Zonnebloem
in Twello. Om 14.00 uur ging de middag van start met een kopje koffie of thee met
iets lekkers. Ook al is het nog wennen dat Oost en Zuiderwijk zijn gefuseerd, werd er
toch gezellig gebabbeld en was er een fijne sfeer. Marietje Winterman, de voorzitter,
gaf rond 14.30 uur het startschot en leidde de bingo tot de pauze zoals die normaal
wordt gespeeld. Na de pauze met een drankje en een hartig hapje werd het tweede
deel van de bingo in verhaalvorm gespeeld. Daarbij moest goed worden geluisterd.
Na afloop van de bingo werd iedereen getrakteerd op een lekker broodje kroket.
Dankzij de hulp van alle vrijwilligers kunnen wij terugkijken op een geslaagde middag.
Foto’s kunt u vinden op Flickr: www.flickr.com/photos/regiovoorstzonnebloem
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FEESTELIJKE OPENING VAN GEBOUW M
HISTORISCHE WAARDEN EN HET OOG

‘HET GEMEENTEHUIS IS
Het duurzaam gerenoveerde gemeentehuis van de gemeente Voorst
werd 8 juni jl. in gebruik genomen, waarbij inwoners vanaf die dag al
binnen konden lopen voor de diverse diensten. De oﬃciële opening was
afgelopen vrijdag 17 juni en iedereen die dat wilde kon de sfeer komen
proeven en het prachtige gebouw ontdekken.
Door Jos Bosch
Het is werkelijk adembenemend wanneer je de hal van het gemeentehuis binnenloopt. ‘Wauw’, ‘zeer fraai’, ‘wat een ruimte’,
‘erg mooi gelukt’ zijn uitspraken die worden gehoord onder de
bezoekers die gebruik maken van de uitnodiging om de oﬃciele opening bij te wonen. Die ruimte in de centrale hal is erg
prettig en deze middag
ook nodig, gezien het
grote aantal aanwezige
mensen. Een energieneutraal gebouw met zuinige
installaties, een goede
isolerende schil, zonnepanelen en een ijskelder,
met zelfs hergebruik van
materialen uit het oude
gemeentehuis. De gevel
is van kalkhennep, verbouwd en geoogst in Nederland.

INWONERS MOETEN
ZICH PRETTIG VOELEN
IN HET GEMEENTEHUIS
Vroeger en nu

Wanneer iets ouds is vernieuwd, ga je automatisch zoeken
naar de geschiedenis. Overal waar je loopt of staat is er die
vraag; wat was hier vroeger? De huidige infobalie was destijds
de hoofdingang en vlak voor de deuren naar de raadszaal,
stond voorheen het bronzen beeld ‘Het formulier’ van kunstenaar Theo Schreurs. Inderdaad, ‘toen’ op open plein met zicht
op de HW Iordensweg. Bij de ingang kan men rechts naar het
consultatiebureau en heeft de politie aan de linkerzijde een eigen afgesloten ruimte met ook eigen ingang.
De rondleiding door projectleider Ed Bakx begint bij de bestuurs-vleugel. Hier hebben de wethouders en burgemeester
hun kantoren, is er de huiskamer voor de gemeenteraad en
groeten we de afdeling communicatie
en de griﬃe. “De oude ﬁetsenstallingen
en zes garageboxen zijn verwijderd, nu
is er een inpandige ﬁetsenstalling” legt
Ed Bakx uit terwijl hij de deuren opent.
“Door de weeks staat die ramvol met
ﬁetsen en dat is een goed teken” vult de
burgemeester aan.

De huidige bouw is niet groter
Terwijl we langs pilaren lopen die vroeger nog in de open lucht
stonden, worden we bijgepraat over het gebruik van het vorige
pand sinds 1982, waarbij de functionaliteit door de jaren heen
met rasse schreden afnam. Zo werden bijvoorbeeld wanden
verplaatst om andere ruimten te creëren, waardoor het ruimtelijke verloren ging. “De huidige bouw is niet groter dan de
vorige” aldus onze ‘gids’, maar het wordt wel anders ervaren
door de grote open ruimten met veel lichtinval. Daarbij zijn de
oost- en westzijde gespiegeld.

Inwonersplein
In het nieuwe gebouw is er een ruim opgezet Inwonersplein.
Een grote leestafel, koﬃemachine en zitjes om je tijdens een
gesprek te kunnen afzonderen. Even verderop lopen we langs
diverse kamers met glazen wanden, zicht naar buiten en iedere ruimte in een uniek thema met een fraaie fotowand, refererend aan plekken in de gemeente Voorst. Natuurvlucht,
Mijmerplas, Droomruïne, zomaar enkele namen die tot de verbeelding spreken. Inwoners moeten zich prettig voelen in het
gemeentehuis, waarbij ook goed is nagedacht over het waarborgen van privacy.

Rumoer, ruis, rust
We gaan via de trap in de centrale hal naar de eerste verdieping. Vanaf hier zien we de constructie van het dak, waarbij de
drie kepers van het gemeentewapen in de balken terugkomen.
Vanuit het rumoer in de centrale hal, de ruis in de naastgelegen ruimten komen we nu in de rust van de werkruimten,
aldus Ed Bakx.
Flexplekken alom vertegenwoordigd met langs de kant een
wand met kluisjes. Veel werknemers hebben geen vaste werkplek meer, daarnaast kan er ook vanuit huis
worden gewerkt en middels een clean-desk
beleid kunnen persoonlijke spullen in de
kluisjes worden achtergelaten. We lopen
langs enkele kantoorruimten met ramen
van plafond tot vloer. “We halen de natuur
naar binnen” en dat kan letterlijk zo worden
ervaren.

“WE HALEN
DE NATUUR
NAAR BINNEN”
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VAN ONS ALLEMAAL!’

Mos aan de wanden
We worden verder over de eerste etage geloodst. Je ruikt het hout dat volop is gebruikt en proeft als het ware
de serene rust in het pand. Een ﬁjne
atmosfeer middels akoestische plafonds en de mogelijkheid om het klimaat goed te regelen dankzij de zonnepanelen en de ijskelder. Koelen bij
warmte en verwarmen bij koude. Het
lijkt haast kunst aan de muur, maar
het is toch serieus mos dat aan de wanden kleeft. Het is gemodiﬁceerd mos, zoutkristallen houden vocht vast waardoor het
mos niet van water hoeft te worden voorzien.

Raadszaal en trouwzaal
We eindigen in de raadszaal annex trouwzaal, want waar voorheen twee zalen naast elkaar werden gebruikt, is er nu één
mooie grote ruimte. Een groot tapijt toont beelden uit de gemeente Voorst met daarboven verlichting in de vorm van twee
ringen. Een mooie duiding naar de huwelijksvoltrekkingen
maar volgens de projectleider kan het ook worden uitgelegd
als de symboliek in de politiek; de samenwerking tussen coalitie en oppositie. De zaal kijkt uit op een plantsoen en de HW
Iordensweg, verbondenheid met de inwoners wordt op deze
wijze mooi uitgebeeld.

Sleuteloverdracht
Het is voormalig wethouder Hans van der Sleen die de sleutel
van dit prachtige gebouw mag overdragen aan zijn opvolger
wethouder Conny Bieze en burgemeester Paula Jorritsma-Verkade. Hij doet dit tijdens een besloten bijeenkomst, voorafgaande aan de oﬃciële opening. “De architect en de bouwers
zijn erin geslaagd om een markant modern en functioneel gemeentehuis te bouwen” aldus van de Sleen. Tevens verbindt
hij hieraan de woorden ‘durf’ en ‘ambitie’, kenmerkend voor de
gemeente Voorst.

Ed Bakx neemt de genodigden mee terug in de tijd van de besluitvorming, de eerste plannen tot aan de daadwerkelijke uitvoering van de bouw. De projectgroep wilde teamplayers, zoals Bakx het noemt. “Niet als opdrachtgever en opdrachtnemer
tegenover elkaar staan met een eigen agenda, maar als teamspeler samen op zoek naar het maximale resultaat binnen het
beschikbare budget.” Hij roemt daarin de samenwerking met
architectenbureau De Twee Snoeken, welke hierna het woord
neemt en middels tekeningen uitleg geeft over de totstandkoming van de plannen voor de bouw en de uitvoering.

‘Het gemeentehuis is van ons allemaal!’
Het is burgemeester Paula Jorritsma-Verkade die vervolgens in
de centrale hal de oﬃciële opening mag verrichten. Ze grijpt
terug op een stukje geschiedenis, waarbij het altijd een rode
draad is geweest dat een gemeentehuis er voor iedereen moet zijn. Dat voert zelfs terug naar het voormalige
gemeentehuis naast Hotel Taverne. “Ik werd bij de ingang gefeliciteerd, maar ik feliciteer u ook. Het gemeentehuis is van ons allemaal!” aldus de burgemeester. De
opening wordt ingeluid door een groep dansende kinderen van SV Twello, waarna bezoekers zelf op ontdekkingstocht konden door het gemeentehuis. Een prachtig avontuur en zeer de moeite waard aldus diverse
bezoekers.

‘DURF’ EN ‘AMBITIE’,
KENMERKEND VOOR
DE GEMEENTE VOORST
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HAPPEN EN STAPPEN MET ROTARY VOORST LEVERT ZEKER
ÉÉN BAKKERIJ VOOR MINDERBEDEELDEN IN OEGANDA OP
DEELNEMERS GENIETEN IN DEVENTER VAN
VERRASSENDE WANDELING EN VERSNAPERINGEN
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25 NIEUWE REDDERS IN NOOD
OPGELEID IN ÉÉN DAG
TWELLO.- Afgelopen zaterdag hebben
25 cursisten succesvol deelgenomen
aan een AED- en reanimatietraining in
Klein Twello. Volgens de trainers van
het Rode Kruis was dit een nieuw record in de provincie Gelderland. Niet
eerder slaagden er zoveel mensen tegelijkertijd. De cursus was gratis voor
vrijwilligers en was een initiatief van
Mens en Welzijn Voorst en de VrijwilligersCentrale Voorst.
Onder begeleiding van gecertificeerde instructeurs van het Rode Kruis
hebben de deelnemers in drie groepen geleerd hoe je moet reanimeren
en hoe je een AED-apparaat gebruikt.
Dit werd geoefend op speciale reanimatie-poppen. Men leerde hoe je een
slachtoffer in veiligheid brengt, hoe je
de situatie moet beoordelen en hoe
je de hulpdiensten alarmeert. Na het
volgen van deze cursus weten de

deelnemers hoe je eerste hulp moet
verlenen aan een slachtoffer mét
ademhaling en aan een slachtoffer
zonder ademhaling. Iedere deelnemer kreeg als naslagwerk het cursusboek EHBO mee.
“Het Rode Kruis heeft geweldig haar
best gedaan om extra trainers te regelen voor deze grote groep waardoor het mogelijk was om zoveel geslaagden af te leveren. Dat geeft toch
een veilig gevoel!” laat Nicole Sheridan weten. Nicole werkt als ‘consulent vrijwilligers’ bij Mens en Welzijn
Voorst.
Voor meer informatie over deze cursus of de Vrijwilligerscentrale kunt u
contact met haar opnemen via telefoonnummer 06-19415060 of per
mail naar
vrijwilligerscentrale@mensenwelzijn.nl

OPVANGLOCATIE VOOR
OEKRAÏENSE MUSICI EN (OPERA)
ZANGERS GEOPEND

Door Rudi Hofman
DEVENTER/VOORST - Unieke plekken en
bijzondere gebouwen in Deventer ontdekken, onderweg genieten van heerlijke versnaperingen en leuke opdrachten
én ongemerkt ook nog eens een goed
doel steunen. Dit is op deze relatief frisse
zondag de opzet van de eerste editie van
Happen en Stappen met Rotary Voorst.
Begin- en eindpunt van het evenement
is de Oude Mariakerk aan de Nieuwe
Markt. Hier verzamelen de pakweg 125
deelnemers zich tussen half één en één
uur. Na aanmelding krijgen zij enkele
consumptiemunten en ook staat er op
de bar al een hapje voor hen klaar.

Pim Oostendorp

Edwin Mulder (52) uit Deventer wacht
met zijn vriendin Jet de Vries (44), zijn zonen Olivier (22) en Diederik (19) en Jets
dochter Lisa (17) en zoon Sven (15) op
wat er komen gaat. Edwin loopt, zo zegt
hij, in de binnenstad zo’n beetje dagelijks
Pim Oostendorp van Rotary Voorst tegen het lijf en die informeerde hem over
het Happen en Stappen-evenement.
Jet heeft er net als Edwin zin in: “Ik vind
het wel leuk voor een keer door de eigen
stad te lopen. Ik woon hier al twaalf jaar
met veel plezier, maar hier in de Oude
Mariakerk was ik bijvoorbeeld nog nooit
geweest.”
Het groepje van zes laat weten het prima
te vinden dat de verslaggever hen vergezelt. Voordat zij en de andere deelnemers de Oude Mariakerk verlaten,
legt Henk Dommerholt namens de organisatie uit dat er een wandeling volgt
door onder meer het historische Noordenbergkwartier en dat het de bedoeling
is ‘een beetje gedoseerd’ (niet iedereen
tegelijk, red.) door de stad te lopen. “Een
van de opdrachten is: maak onderweg
een originele foto van je groep.”

Nieuwe haring

Goedgemutst gaat het groepje ‘MulderDe Vries’ op pad. De eerste tussenstop,
bij filmtheater MIMIK, volgt al snel. Hier
kunnen de liefhebbers nieuwe haring
proeven en deze desgewenst wegspoelen met een glaasje Aquavit, een sterke
drank uit Scandinavië. De zeventienjarige Lisa aarzelt eerst maar neemt dan
toch dapper enkele happen van een
maatjesharing.
Niet veel later laten de mannen en ook
Jet zich het aangeboden biertje in buurt-

huis De Fermerie goed smaken. Dit geldt
ook voor de bitterballen. Via smalle
steegjes en leuke doorgangen belanden
we bij de volgende stop aan de Stenen
Wal, waar de inwendige mens alweer
prettig wordt verrast. Hier levert Jet het
juiste antwoord van de eerste opdracht
in: om welk product stond Thomassen &
Drijver (blik) bekend?

Eagles-bal

De enige doe-activiteit op de route is het
schieten op een wand met enkele gaten
bij OMIX (Beter Onderwijs). Wie het lukt
binnen vijf pogingen het ‘doel’ te vinden,
die maakt kans op een door de voltallige
selectie gesigneerde Go Ahead Eaglesbal. Alleen Edwin - nota bene in het verleden zelf voorzitter van de trots van Deventer - slaagt hierin.
Ziekte van Batten
Via het in de voormalige pastorie gevestigde Fletcher Hotel Gilde aan de Nieuwstraat (heerlijke sushi in het café) gaat
de tocht verder via het Vogeleiland waar
iedereen een Pleun’s Regenboogijsje kan
pakken. Met deze door Jansen Kunststoffen BV gesponsorde actie wordt het
onderzoek naar de ziekte van Batten ondersteund.
Daarna zetten we koers richting binnenstad. Bij Fisher Trendy (Wonen en Woondecoraties) aan de Pontsteeg wacht ons
- naast wederom een heerlijk hapje en
drankje - de moeilijkste opdracht: tel het
aantal Mariabeelden in de winkel (later
zou ‘34’ het juiste antwoord blijken, terwijl Jet er 32 telt).

Vaderdag

Na het bezoek aan de winkel pauzeert
het groepje Mulder-De Vries buiten even
om met bekenden te kletsen. Dan arriveren enkele naasten onder wie Lutein (23)
de oudste dochter van Edwin. Zij komt
van haar werk in de zorg af en verrast
haar vader op Vaderdag met kekke slippers en een mooie foto.
Uiteindelijk arriveren we rond half vier
bij de Oude Mariakerk. Hier is het nog
rustig; de meeste deelnemers zijn blijkbaar nog onderweg. Jet zegt het ‘zeker
geslaagd en heel gezellig’ te hebben gevonden. “Het was wel leuk geweest als
er tussen de verschillende stops meer
opdrachten waren geweest”, geeft zij de
organisatie als tip voor een eventueel
volgende keer mee.
Diederik en zijn broer Olivier kijken ook

positief terug op hun happen-en-stappenavontuur: “Ik wist van tevoren niet zo
goed wat ik mij er van moest voorstellen,
maar ik vond het heel gezellig en de hapjes waren lekker”, zegt Diederik.

Zwolse hoofdsponsor

Olivier zegt vooral de omgeving van het
Fletcher Hotel erg mooi te vinden. Hij
baalt wel dat zijn vader hem bij het balletje trappen heeft afgetroefd. (Uiteindelijk
zou Bas Bevers van sponsor ITT Installatietechniek Twello er bij de prijsuitreiking
met de Eagles-bal vandoor gaan.) Hoofsponsor is Royal Kaak Silo’s & Dosing uit
Zwolle. Daarnaast zijn er tientallen andere sponsoren betrokken.
Het Happen en Stappen met Rotary
Voorst is georganiseerd door het zevenkoppige Fund-team. Emile Maerman
legt uit dat Rotary Voorst voorheen altijd
een Haringparty en Rally in de gemeente
Voorst voor het goede doel hield, maar
het ditmaal anders en vooral ook milieuvriendelijker wilde aanpakken: “We
zijn primair op Voorst gericht. Het happen en stappen is de eerste keer en dan
ga je kijken wat een mooie omgeving is.
Deventer is een schitterende stad, vandaar dat we hiervoor hebben gekozen.”
Eén van de winnaars van de genoemde
foto-opdracht is de familie Veldman die
voor de Lebuinuskerk met hun armen en
lichamen het woord ‘VOORST’ uitbeeldt.

Bakkerij in Oeganda

Het door Rotary Voorst gekozen goede
doel is Stichting Bake for Life. Zij zet bakkerijen op in Afrika om kwetsbare mensen en mensen met een beperking de
kans te geven aan hun armoede te ontsnappen. De kosten van een bakkerij zijn
6.000 euro en dat bedrag heeft Rotary
Voorst weten binnen te halen. “Als club
gaan we in elk geval één bakkerij in Oeganda oppakken en hopelijk kunnen dat
er twee worden door een Matching Grant
(verdubbeling, red.) via Rotary International”, zegt Maerman.
Tijdens de afterparty met buffet en muziek in de Oude Mariakerk laat Anneke
Huiskamp, voorzitter van Rotary Voorst,
weten trots te zijn op wat haar collega’s
hebben neergezet: “We hebben een geweldige middag gehad en ik heb al veel
enthousiaste reacties gekregen, dat is geweldig, Deventer is mooi en Fund is top!”
Foto’s Taco Klevering en Rudi Hofman

DEVENTER.- Het Irishuis aan de Keizerstraat in Deventer, een opvanglocatie
voor vluchtelingen met een professie in
de culturele sector (muziek en opera) is
geopend. Initiatiefnemers Ischa Arnoldus (programmeur van de Deventer
Schouwburg) en Jeroen Weierink (dirigent van het Opera & Ballet van Charkov)
willen vluchtelingen hiermee de gelegenheid bieden hun professie te blijven uitoefenen. Dat kan bij de buren van het
Irishuis: de Deventer Schouwburg en het
Kunstcircuit. Daarnaast worden met de
bewoners landelijke en regionale optredens georganiseerd en samenwerkingen
opgezocht. Eerste project is een tournee
langs 22 theaters met de opera ‘Cosí fan
Tutte’ in seizoen 22-23.
Na de dringende oproep voor het creëren van opvanglocaties door burgemeester König ontstond in de Deventer
Schouwburg het plan om de leegstaande
verdiepingen van het Irispand en het
voormalige Filmhuis de Keizer als locatie
geschikt te maken,
Ischa Arnoldus over het initiatief: “Wij
kunnen als cultureel huis een centrale
plek vormen voor de culturele makers
uit de Oekraïne. Juist een plek voor culturele verbinding is van essentieel belang
voor creatieve makers. Je bent als vluchteling ontdaan van alles, maar met een
plek voor je professie wordt je langzaam
weer ‘iemand’.”
Rechtstreekse contacten met zangers,
muzikanten en makers in Oekraïne waren er via de Nederlandse dirigent Jeroen
Weierink. Al vele Jaren is hij o.a. dirigent
van het Opera & Ballet van Charkov. Het
gezelschap is ook vaste gast in de Deventer Schouwburg. Het plan is omarmd
door de Gemeente Deventer die, samen
met coördinator Ard Nijland en een grote
groep vrijwilligers, alles in het werk heeft
gesteld om het pand geschikt te maken
tot opvanglocatie voor 40 bewoners.

Ukraine Liberation Orchestra

Nu de bewoners gesetteld zijn worden
de initiatieven ontplooid. In samenwerking met twee grote landelijke impresariaten (IMPACT Entertainment en Senf
Theaterpartners) is het gelukt een landelijke tournee op te zetten van de opera
‘Cosí fan Tutte’ met musici en zangers uit
Oekraïne onder de naam Ukraine Liberation Orchestra. Deze opera zal op 22
grote theaters in het land te zien zijn.
Naast Deventer (4 maart 2023) ook o.a.
in Rotterdam, Tilburg en Den Haag.

Maar er komt meer

Binnenkort organiseert de schouwburg
een ‘Music Binds Us’ concert met de
bewoners van het Irishuis. Een mooie
gelegenheid om elkaar te leren kennen
en voor de musici om de bewoners van
Deventer te laten genieten van hun vak.
Samen met de bewoners van het Irishuis
en de Hospitality Business School van
Saxion University wordt op 8 juli een pop
up Oekraïens restaurant geopend in de
Deventer Schouwburg. Een prachtige samenwerking om van te smullen.

The United Ukrainian Ballet
Foundation

Naast het Irishuis in Deventer opende
in Den Haag The United Ukrainian Ballet
Foundation. In het voormalig Conservatorium is een veilig onderkomen voor
50 Oekraïense balletdansers en danseressen gecreëerd. Ze wonen en werken
hier met elkaar. De Ballet Foundation
biedt ruimte aan The Dutch Center for
Ukrainian Dansers onder leiding van
Rinus Sprong en The United Ukrainian
Ballet Company waarvan Igone de Jongh
artistiek leider is. De balletten van The
United Ukrainian Ballet Foundation worden straks o.a. begeleid door musici uit
Oekraïne die nu in Deventer verblijven.
Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rond het Irishuis kan via:
deventerschouwburg.nl/irishuis.
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OEKRAÏNERS ZEER TEVREDEN OVER EN DANKBAAR VOOR
OPVANG EN FIJNE HULP IN TWELLO

DOORSTAANDE WIND
Een harde wind of windkracht 7 op de schaal van Beaufort komt overeen met een 10 minuut gemiddelde windsnelheid van 50 - 61 km/uur
(13,9-17,1 meter per seconde). In een harde wind is het lastig om tegen
de wind in te lopen of fietsen. Hele bomen raken in beweging. Kleine vogels zoeken een schuilplek en vlinders en horzels vliegen niet meer. Een
harde wind veroorzaakt op het water hogere golven met overal brekende
koppen en schuimstrepen. Windkracht 7 of meer wordt in De Bilt jaarlijks
gemiddeld slechts in 0,03% van het totale aantal uren gemeten, in De
Kooy bij Den Helder is dat 2,18%, in Vlissingen 3,48%.

ECHTPAAR DE HAAN ONTFERMDE ZICH
OVER GEZIN MET BABY

Jojo temperaturen komende weken

Gelukkig gaan de temperaturen de komende weken als een jojo heen en
weer, maar blijven ze op een niveau boven de 20 graden.
Als we geluk hebben valt er af en toe wat regen bij ons deze gehel week
zou er 15 mm kunnen gaan vallen.
Eerst maar eens de donderdag dan weer een tropische dag met een
temperatuur van 30 graden als maximum bij ons met veel zon.
Vrijdag ook veel zon bij dan 26 graden als maximum.
Het weekend kent de zaterdag met zon wolken en in de middag kans
op wat regen bij 27 graden.
Zondag zon wolken en een bui bij 22 graden.
Volgende week weer kans op temperaturen richting 30 graden.
Mark Wolvenne
Twello
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Door Rudi Hofman
TWELLO - De vreselijke oorlogsbeelden
vanuit Oekraïne raakten Eefje (67) en
haar man Tonnie de Haan (72) uit Twello
tot op het bot. Eefje: “We wilden heel
graag iets doen en daarom ben ik van
11 maart tot en met 7 april knuffels en
kleurboekjes met viltstiften aan Oekraïense kinderen gaan uitdelen in de internationale trein van Berlijn naar Amsterdam. Dat deed ik dagelijks een of twee
keer op het traject Hengelo-Deventer.”
Op donderdag 7 april - “het was heel
slecht weer” - ontmoette Eefje in de
laatste coupé het stel Oleksandr (32) en
Valeriia (27), hun zoon Platon (6) en de
tijdens hun vlucht in Warschau geboren
baby Elizabeth. Eefje gaf Platon een knuffel en kleurboekje met stiften en zij vroeg
aan Oleksandr of hij al een opvangplek
had. Dat wist hij niet. Eefje belde daarop
Tonnie en vertelde dat er een baby in het
spel was.

Eerste nacht

In overleg werd besloten in Apeldoorn
uit te stappen waar Tonnie stond te
wachten. Het lukte niet om tijdig uit te
stappen en de trein reed verder naar
Amersfoort. Van daaruit reisden het
Oekraïense gezin met Eefje terug naar
Apeldoorn. Tonnie bracht hen vervolgens naar zijn woning in Twello en hier
brachten zij de eerste nacht in Nederland door. De volgende dag konden ze
naar de opvanglocatie op de voormalige
gemeentewerf aan Jupiter. Hier verblijven ongeveer 25 Oekraïners.
Met hulp van een handige vertaalapp
op de telefoon vertelt Oleksandr twee
maanden later op bezoek bij Eefje en
Tonnie, dat hij heel tevreden is over de
wijze waarop hij en zijn gezinsleden zijn
opgevangen. “Alles is in orde. Wij zijn
goed voorzien van huisvesting en voedsel en de gemeente helpt ons goed. We
zijn iedereen hier heel erg dankbaar

voor. Platon gaat met plezier naar school
op De Hietweide en heeft al vriendschappen gesloten. Op woensdag voetbalt hij bij S.V. Voorwaarts en hij is heel
blij met de fiets die hij heeft gekregen.”
Voetballen doet Platon het liefst in zijn
op de Molendag verkregen shirt van Go
Ahead Eagles.

Meegevochten

Het jonge gezin is afkomstig uit de stad
Charkov. Oleksandr vocht als militair in
de Donbas mee tegen de Russen: “We
weten niet eens wanneer we naar Oekraïne kunnen terugkeren en of we wel terug willen. Het einde van de oorlog is nog
niet in zicht en ik wil niet dat mijn kinderen in die sfeer moeten leven.” Oleksandr
hoopt binnenkort in Twello of omgeving
bijvoorbeeld als beveiliger aan het werk
te kunnen, maar als hij een opleiding tot
timmerman kan gaan doen, dan grijpt hij
die ook met beide handen aan.
Valeriia droeg tijdens de Dodenherdenking in Twello een indrukwekkend gedicht voor. Zij en haar man halen veel
kracht uit hun wekelijkse bezoeken aan
de Dorpskerk. “Iedereen in de kerk is
heel aardig voor ons. De predikant vertaalt zelfs de diensten voor ons in het
Oekraïens zodat wij ze kunnen volgen.”
In de woonkamer van Eefje en Tonnie
zitten ook Aisha (18) en haar moeder Dilorom (49). De moslima’s sloegen eerder
dit jaar samen met vijf familieleden op
de vlucht vanuit de Oekraïense hoofdstad Kiev toen een naburig gebied werd
gebombardeerd. Na een maand reizen
kwamen ze via Polen en Duitsland op 1
april in Twello aan.

De Krim

“Het is hier veel rustiger en we hebben
veel hulp gehad”, zegt Aisha. Jaren geleden moesten zij en haar familie ook
vluchten toen ze op de Krim woonden.
Haar vader had, zo legt Aisha uit, poli-

Scootmobielen
Meer dan 20 verschillende typen
scootmobielen uit voorraad
leverbaar vanaf €895,Ruime parkeergelegenheid

Kijk ook eens op:
www.scoot.nu

Wij leveren ook gebruikte
scootmobielen met garantie.

tieke problemen met de Russen. “We
woonden als vluchtelingen in Oekraïne.”
Aisha’s vader heeft werk gevonden in
een vleesverwerkend bedrijf op de Ecofacterij. Zelf heeft Aisha zich aangemeld
voor tekenlessen van Peter van der Woude van de Kunstkring Voorst. Zij en de
andere bewoners van de opvanglocatie
volgen wekelijks meerdere keren lessen
Nederlands.
Eefje en Tonnie ontfermen zich met veel
geduld en liefde over de vluchtelingen
die met enige regelmaat voor een gezelligheidsbezoekje langskomen. “Oleksandr en Valeriia hebben al eens voor
ons gekookt en Platon heeft met onze
kleinkinderen gespeeld”, zegt Eefje.

Bewondering

De Twellose, die elke maandag met twee
andere vrijwilligers in de sportzaal van
het Veluwse College een sportactiviteit
voor vluchtelingen opzet, spreekt haar
bewondering uit voor mensen die vluchtelingen in huis nemen. “Dat is best pittig.” Over de gemeente Voorst is Eefje
ook zeer te spreken: “Ik wil benadrukken
dat de gemeente het allemaal erg netjes
doet en alles goed regelt voor de vluchtelingen.”
Wie volgens Eefje ook een pluim verdient, is Els Bosscher van de Kledingbank
Voorst e.o.: “Els heeft de vluchtelingen in
beide opvanglocaties in Twello (Jupiter
en Rijksstraatweg, red.) en degenen die
bij gastgezinnen wonen van zomerkleding en schoenen voorzien.”

Gebreide handschoen

Aan het einde van het gesprek toont Eefje de Haan een aandenken aan haar ontmoeting in de trein met drie Oekraïense
vrouwen en een kindje. “Van een van de
dames kreeg ik handschoenen die zij
onderweg op de vlucht had gebreid. Dat
vind ik heel bijzonder.”

Pijnappel

Scoot

OOK VOOR:
SERVICE, ONDERHOUD
EN REPARATIE
Anklaarseweg 97A (t.o. Robur et Velocitas)
7317 AS Apeldoorn. Tel. 055 57 88 005
E-mail: info@scoot.nu
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SAMEN ETEN BIJ TREFPUNT DUISTERVOORDE ZOMERAVONDCONCERT
BOUWKUNDEKOOR
EEN DOORSLAAND SUCCES
REGIO.- Op zaterdagavond 25 juni vindt er een concert van het BouwKundeKoor
plaats. Bij goed weer vindt het optreden buiten plaats op het pleintje voor restaurant
Bouwkunde, Klooster 2, om 21.00 uur. Het repertoire bestaat uit diverse muziekgenres: pop, jazz, soul. Op de website van het koor zie je wat er zoal gezongen gaat
worden. Het Bouwkundekoor heeft zo’n 75 leden. Altijd wordt meerstemmig gezongen. De muziekarrangementen zijn van de dirigent: Tom Grondman. Een vijfkoppige
gelegenheidsband bestaande uit professionele muzikanten verzorgt de begeleiding.
De band speelt tot middernacht door. Dan kan er ook geswingd worden. De entree is
gratis; een vrije gift wordt op prijs gesteld

DE AZE VOOR TWEE
AVONDEN COMEDYCLUB

TWELLO.- “Eénmaal per zes weken, op
woensdagmiddag, biedt het Trefpunt
Duistervoorde het “Samen Eten” aan”;
zegt Gerdie Wassink, secretaris bij deze
ontmoetingsplaats in Twello.
Wij gaan met steeds méér mensen aan
tafel. Kort na de coronaperiode konden
wij al het maximale aantal van 30 mensen aan onze tafels begroeten. Nadien
zijn wij onze grenzen voor het maximale
aantal gasten steeds verder aan het verleggen gegaan door alle aanwezige tafels
en stoelen in onze zalen optimaal te gebruiken. Op 14 juni jl. schoven er maar
liefst 40 personen aan om te genieten
van een heerlijk en uitgebreid diner; wederom uitmuntend bereid door Marco &
Kim van DSR Food Catering/ Koken met
Co. Ze konden ze zich te goed doen aan:
Oerhammetje met krieltjes, asperges,
gekookte eieren en een saus hollandaise

of Bourgondisch stoofpotje met krieltjes,
doperwtjes en worteltjes, bakje rauwkost
Spijtig was het dat door de overweldigende belangstelling er 14 mensen op de
reservelijst moesten plaatsnemen. Deze
mensen horen er de volgende keer zeker
bij en op die volgende keer gaan wij erin
slagen om maar liefst 46 mensen te verwelkomen; dat is ook echt het definitieve
maximum; zegt Gerdie. Waar Gerdie ook
enorm trots op is dat is het grote aantal
vrijwilligers op die dagen. Zij helpen mee
met het organiseren, ontvangen, uitserveren, opruimen afwassen en maken
tussendoor ook nog uitgebreide praatjes
met de gasten.
Vóór en tijdens de maaltijd ontstaan er
altijd leuke gesprekken en begint de eerste fase voor nieuwe ontmoetingen. Tijdens het eten kan men ook de dagelijkse

beslommeringen met elkaar delen, maar
ook de bijzondere gebeurtenissen, fijne
en verdrietige. Bovendien is Samen Eten
gezelliger dan in je eentje; veel mensen
missen contact met buurtgenoten en er
zijn maar weinig mensen die zij kennen
en bij wie ze kunnen aankloppen: zegt
Gerdie.
En dat aankloppen en lekker vrijblijvend
binnenlopen bij Trefpunt Duistervoorde
aan het St. Maartenserf 85 in Twello kan
altijd…..en dan bedoelen we ook écht altijd.
Bij Trefpunt Duistervoorde kunt U zeven dagen per week terecht voor een
praatje, een bakkie koffie, een luisterend
oor of om gewoon met één van de vele
activiteiten mee te doen. Kijk hiervoor
maar eens op de website van Trefpunt
Duistervoorde
www.trefpuntduistervoorde.nl/activiteiten

WEKELIJKS HUIS AAN HUIS DAGELIJKS ONLINE

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

Foto: Renske Kruitbosch in actie in de Aze
Fotocredits: Tevreden Fotografie
TERWOLDE.- Vorige week donderdag en
vrijdag was Bed and Breakfast de Aze in
Terwolde voor twee dagen omgedoopt
tot comedytheater. Renske Kruitbosch
maakte daar haar debuut met haar try
outs voor haar cabaretshow Nooit meer
wat van gehoord.
Kruitbosch, bekend van columns in de
Stedendriehoek en de Stentor, had de
voorstellingen twee keer uit moeten stellen. Corona. Driemaal was scheepsrecht
want afgelopen donderdag en vrijdag
ging het dan echt gebeuren. In een afgeladen volle boerderij zijn de eerste stappen op het gebied van comedy gezet.
‘Het was heel leuk. Het is bijzonder dat er
zoveel publiek wilde komen. Ik ben daar
heel dankbaar voor,’ vertelt Kruitbosch.
Of ze zenuwachtig was? ‘Enorm. Mensen

Hoofdkussen
Dreamstar® Exclusive comfort
Een 3 kamer kussen van volledig
natuurlijke materialen. Het bestaat
uit 90% witte dons. Topcomfort
voor u om op weg te dromen.

kennen je van de column maar op het
toneel is toch anders. Je hoopt het goed
te doen.’
En goed ging het. Mensen waren enthousiast en volgens velen had de show nog
wel langer mogen duren. Dat is volgens
Kruitbosch een goed teken. ‘Je hoopt te
kunnen blijven boeien en kennelijk is dat
gelukt.’
Deze zomer wordt er verder gewerkt aan
de voorstelling. De eerstvolgende staat
op vrijdag 19 augustus in Café Bakker in
Twello op de planning. Mensen kunnen
zich inschrijven voor de voorverkoop
via info@kruitboschcolumnt.nl. De officiële verkoop voor de show Nooit meer
wat van gehoord start over een aantal
weken. Tickets zijn dan te verkrijgen via
www.renskekruitbosch.nl.

99,95
Dekbed Dreamstar®
Xclusive 90% ganzendons
Met 100% perkal katoenen tijk.
140 x 200 cm van 419,voor 269,-

boxspring

Kaapstad

Slaapidee Nunspeet | Ds.Martiniuslaan 8-10 (aan de markt) | 0341-256721
Slaapidee Apeldoorn | Stationsstraat 37 | 055-5221576

www.slaapidee.nl
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OP ZOEK NAAR UBUNTU:
ANNETTE NOBUNTU MUL
GEEFT LEZING
TWELLO.- Tijdens de kick off van het Jaar van Elkaar 2022 zal Annette Nobuntu Mul een inleiding geven over hoe de Ubuntu-filosofie inspiratie geeft
voor het leven in de Voorster samenleving: in verbinding met anderen.

Foto: Sanne Terlouw

Ik ben omdat wij zijn

Ubuntu. Een Zuluwoord, maar een universeel concept. Umntu Ngmuntu Ngbantu betekent letterlijk: Een mens is
een mens omdat er andere mensen zijn.
Oftewel: Ik ben omdat wij zijn! Dit is de
basis van de Ubuntu-filosofie.
Welke lessen kunnen van betekenis zijn
voor een verbonden gemeente Voorst,
waar ieder mag zijn zoals hij is? Annette
Nobuntu Mul, oprichter van Ubuntu Society, neemt haar publiek op persoonlijke wijze mee in haar zoektocht naar wat
Ubuntu is en kan betekenen. Naar ZuidAfrika, het land dat na apartheid oude
wonden tracht te helen en dat, met de
kracht van diversiteit, met recht en trots
een regenboognatie wil zijn.
Met haar zoektocht naar menselijkheid
in de omgang met medemensen draagt
Annette bij aan het pad van gedeelde
menselijkheid in onze samenleving. Dit
betekent voor haar dat we elkaar in elke
persoonlijke, professionele, organisatorische, religieuze en politieke ontmoeting of discussie, boven alles, als mens
kunnen zien en onze gemeenschappelijke menselijkheid erkennen: ik ben om-

dat wij zijn en wij zijn omdat de aarde is.
Annette Nobuntu Mu is oprichter van
Ubuntu Society, werkzaam bij de Internationale School voor Wijsbegeerte.

Jaar van Elkaar 2022

De lezing is onderdeel van de kick off van
het Jaar van Elkaar 2022, een samenwerking van zes partijen in de gemeente.
Met verschillende activiteiten wordt
extra aandacht besteed aan verbinding en inclusiviteit. Zodat mensen zich
(nog) meer thuis voelen in de gemeente
Voorst.
Tijdens de bijeenkomst wordt ook het
manifest ondertekend waarmee partners in de Voorster samenleving aangeven zich in te zetten voor een inclusieve
samenleving.

Over de lezing

De bijeenkomst is maandagavond 4 juli
in Klein Twello, van 19.30 tot 21 uur. Bijwonen is gratis, aanmelden is gewenst.
Dat kan via k.arntzen@mensenwelzijn.nl.
Adres Klein Twello:
Maarten Tromplaan 2 in Twello.

KOOR INBETWEEN ZINGT IN ALMEN
REGIO.- Na een periode van 5 jaar steekt Gemengd Koor InBetween Brummen op 2
juli weer de IJssel over om op te treden in het prachtige kerkje in Almen.
Deze kerk heeft de jaarlijkse inloopconcerten weer hervat en een serie leuke optredens kunnen boeken waarvan InBetween de eerste mag invullen.
Motto van het concert: L O V E . Zeker weten dat dit een heel gevarieerd programma
oplevert met vrolijke liedjes, ballads, popsongs of musicalnummers!
Met veel enthousiasme werkt het Brummens koor onder leiding van dirigente Tatiana Laryna naar dit optreden toe. Het algehele gevoel is: Hoera, we mogen weer
zingen want dat is wat de koorleden aan elkaar verbindt.
Het concert begint om 15.00 uur en is gratis toegankelijk. De vrije giften worden gebruikt voor het onderhoud van de Dorpskerk.
Hoe fijn zou het voor Almen en InBetween zijn als het enthousiasme van het koor
gedeeld kan worden met het aanwezige publiek! Welkom dus om te komen luisteren
(en misschien lekker mee te zingen). Voor meer informatie mail naar
secr.inbetween@gmail.com
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Maurits Bosgoed is dierenarts en vertelt wekelijks over zijn avonturen.

DIERENARTS ALS VOGEL-PATHOLOOG
Een bericht dat mijn aandacht trok
op nu.nl was die van het nieuws dat
er duizenden sterns gestorven waren
en dat de omgeving bezaaid lag met
dode vogels. Vogelgriep was de oorzaak volgens het bericht. Er was een
foto bij geplaatst met de tekst eronder dat er honderden dode vogels op
het strand lagen en als je niet goed
keek leek het inderdaad alsof het
gehele strand bezaaid lag met vogellijken.
‘Wat erg! Wat een vreselijk gezicht!’
waren zo een paar reacties die ik eronder zag staan.
Mensen die wat beter keken zagen
dat het gewoon een foto was van
broedende vogels in een kolonie waar
geen enkel dood dier op te zien was.
De zin ‘vogelgriep is ook zeer gevaarlijk voor mensen.’ maakte het
schreeuwende fake-bericht zonder
nuance compleet. En hierdoor kan
ik er deze week weer op wachten
dat mensen met de melding van een
dode vogel, die ze behandelen als radioactief afval, bij me komen.
Voor veel burgers heeft elke dode
vogel vogelgriep tenzij het tegendeel
is bewezen. En moeten we vooral oppassen zelf niet besmet te raken. Een
totale uit verband getrokken angst
voor iets wat, ook voor de wilde vogels zelf, eigenlijk helemaal geen serieuze bedreiging vormt.
Aan deze manier van fakeberichten
plaatsen dacht ik toen er ditzelfde
weekend een jonge ooievaar dood
was neergevallen op het nest.
‘Vogelpest treft ooievaarsnest’ was
een bericht die ik zo op nu.nl had kunnen krijgen. Dat er nog helemaal geen
diagnose gesteld was, hoefde je er
echt niet zo duidelijk bij te vermelden.
Ik had alle drie de jongen de dag ervoor nog springlevend op het nest
zien staan. En nu hing er één dood
over de rand.
Ik besloot om de foto’s eerst zonder
de diagnose op een vogel-Facebookgroep te zetten om eens te kijken wat
de suggesties zouden zijn.
En inderdaad, de helft van de mensen die reageerden wisten het zeker.

Tekening: Nova Bosgoed, 7 jaar
Bij deze vogel moest je niet in de buurt
komen. En volgens sommigen kon ik het
beste al een grote kuil graven voor alles
wat nog meer dood zou gaan in onze
omgeving.
Deze reacties waren het voorbeeld van
een manier van een diagnose stellen zoals het níet moet.
Gelukkig bleef ik zelf nuchter, wat ook
wel goed uitkwam bij het beklimmen van
het nest van acht meter hoog, en benaderde ik de casus zoals mij geleerd was.
Rustig, stap voor stap en vooral enigszins
wetenschappelijk.

Omdat Facebook ondertussen losging en ik moest lezen hoe onverantwoord ik was om zomaar een
dode vogel aan te raken en hoe
respectloos ik naar de vogel toe was
dat ik mijn kinderen deze dode vogel vast liet houden, besloot ik het
bericht maar weer te verwijderen.

Ik bekeek de vogel samen met mijn kinderen en zag er aan de buitenkant niks
aan. Daarna ging ik starten met de pathologie. Waarbij ik de vraag ‘waarom
hij zo plotseling dood was gegaan’ wilde
beantwoorden.

Het was wellicht een beetje naïef
van me om wat eigenwijze vogellaars iets bij te kunnen leren. Zelfs in
zo’n groep is het dus heel normaal
geworden om meteen vol in de aanval te gaan, de inhoud links te laten
liggen en op de man af uitgaan van
het meest negatieve en daar dan
iets van te willen zeggen. Zonder
pardon wordt je zomaar online afgemaakt als je niet uitkijkt.
Je zou er bijna spontaan een braakbal van ophoesten.

Bij het openen van de borstkast, waardoor de luchtpijp en slokdarm lopen, lag
mijn antwoord klaar.
Een enorme grote klont zat in de slokdarm en drukte hard op de luchtpijp.
Het bleek een veel te grote braakbal te
zijn die er simpelweg niet meer uit kon.
De kraakbeenringetjes van de luchtpijp
hadden niet kunnen voorkomen dat
deze dichtgedrukt werd. Waardoor een
verstikkingsdood had gevolgd.

Dingen waar onze ooievaars zich
in ieder geval niet meer druk om
maakt.
De maag van dit jong produceerde
een verkeerd formaat braakbal. En
ben je niet online, maar voor het
echte leven ‘af’.
Maar ach, ‘survival of the fittest’ noemen we dat. Of, respectloos gezegd;
het was gewoon een onhandige
pechvogel.

OPEN AVOND JEUGDORKEST MONDOLIA
OOSTERHUIZEN.- Op dinsdag 28 juni 2022
houdt muziek- en amusementsvereniging
Mondolia uit Oosterhuizen een open
avond voor kinderen, die muziek willen
leren maken en interesse hebben in de
vereniging. De avond begint om 19.00 uur
en wordt gehouden in de peuterspeelzaal
van het dorpshuis te Oosterhuizen. Kan
uw kind nog geen bladmuziek lezen of een
instrument bespelen? Geen probleem,
ook dan kun je bij de vereniging terecht.

Jeugdorkest

Het orkest bestaat uit een groep kinderen, die het leuk vinden om samen muziek te maken. De instrumenten, die in
het jeugdorkest worden gebruikt, zijn:
melodica’s, accordeons, keyboard, piano,
gitaar en een drumstel. Ze spelen zang- en
instrumentale nummers, die ze zelf uitge-

zocht hebben. Daarnaast wordt er voor
de jaarlijkse uitvoering een showelement
van enkele nummers toe gevoegd. Denk
daarbij aan dansen (mini)toneelstukje en
verkleden. Om een indruk te krijgen van
wat ze op een uitvoering brengen, kun je
op de website een compilatievideo van
verschillende uitvoeringen vinden.

Wat is Mondolia

Mondolia is een muziek- en amusementsvereniging uit Oosterhuizen die
is opgericht in 1947 en bestaat uit een
jeugdorkest en een A-orkest. Daarnaast
geven ze ook les aan jeugdleden, die nog
geen instrument kunnen bespelen en/of
noten kunnen lezen (diplomalessers).

Interesse

Heb je interesse en wilt u of uw kind eens

weten, hoe zo’n oefenavond er aan toe
gaat? Kom dan naar de open avond op
dinsdag 28 juni om 19.00 uur in de peuterspeelzaal van het dorpshuis te Oosterhuizen (oude Veen 19).

Meer weten?

Wilt u meer weten over het jeugdorkest
of de open avond, neem dan contact op
met Mariël van Wijngeeren telefoon: 0651333255 en e-mail:
Marielvanwijngeeren@hotmail.com of
Mirjan Kleverwal telefoon: 0610532983
of e-mail mirjankleverwal@gmail.com.
Wilt u meer over de vereniging weten
kijk dan op de website www.mondolia.nl
of bel met het secretariaat
Tina Wassink op 06-12189061 e-mail:
mavmondolia@gmail.com.

ZIN IN VOLLEYBALLEN VOLGEND SEIZOEN?
TWELLO.- SV Twello heeft een gezellig gemengd recreanten-team (35+) en speelt een lekker potje volleybal op elke dinsdag avond bij SV Twello aan de Zuiderlaan van 20.00 uur tot 22.00 uur. Kom gewoon een keer kijken/meespelen of het
iets voor je is. Na de tijd is er vaak gelegenheid voor een gezellig drankje als je daar behoefte aan hebt . We zien je graag
komen, tot dan. Voor info kun je bellen met 06-10136291.

DÉ AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO
GARAGE LEIJENAAR
Koekendijk 8 | 7437 CK Bathmen | 0570 541224 BATHMEN

Dacia Lodgy TCE 115 Prestige 5p. + Airco +
Trekhaak + Navi, NL auto + dealer onderhouden

Renault Twingo 1.2 16V Collection + Airco +
Cruise, NL auto + dealer onderhouden

Bouwjaar: 2014 | 63.411 km | €9.450

Bouwjaar: 2012 | 118.373 km | €5.250

Renault Captur TCE 130 EDC Intens + Camera +
18 inch + Groot scherm + Dealer onderhouden

Opel Astra TwinTop 1.8 Cosmo + PDC + NL auto +
dealer onderhouden

Bouwjaar: 2020 | 30.066 km | €26.750

Bouwjaar: 2007 | 141.639 km | €5.950

Te koop
Peugeot 308 1.6 5D, grijs met
Saab 93 Aero, Cabrio
Nissan Qashqai plus 2
Citoen C1, 5drs, wit
Mini One 1.6, 3-drs., rood
Nissan Micra 1.2 zilver
Mitsubishi SpaceStar grijs
Peugeot 107, wit, 5 drs.
BMW 320D sedan, automaat, diesel, zwart
Peugeot 107, 5drs, zwart, airco
Seat Ibiza 1.6, wit

Reparatie
APK

Ooijman
BJ 2009
BJ 2000
BJ 2010
BJ 2011
BJ 2003
BJ 2005
BJ 2016
BJ 2012
BJ 2013
BJ 2008
BJ 2009

136.000 km
175.000 km
150.000 km
151.000 km
216.000 km
95.000 km
109.000 km
69.000 km
199.000 km
171.000 km
80.000 km

Schadeherstel
Verkoop nieuw en gebruikt

Reparatie en onderhoud
Ook voor uw
airco service

Renault Clio IV Estate TCE 90 Limited + Navi +
PDC, NL auto + dealer onderhouden

Renault Mégane IV Estate TCE 130 Limited +
Navi + PDC, NL auto + dealer onderhouden

Bouwjaar: 2018 | 29.091 km | €17.450

Bouwjaar: 2018 | 58.981 km | €13.650

Like ons op facebook

Service Partner

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

9 Traasterdijk 1, 7437 RZ Bathmen

luxe
buscamper
verhuur gert van keulen

k Info@luxebuscamperverhuur.nl
m 0570 540 719 • 06 53 15 80 70

www.autospijkerbosch.nl
www.autospijker
bosch.nl

K www.luxebuscamperverhuur.nl
autobedrijf

Echte vrijheid ervaren met één van onze

luxe buscampers

luxe
buscamper
verhuur gert van keulen

Luxebuscamperverhuur.nl

B.J. Spijkerbosch

Hierbij een greep uit onze occasions
AUDI A3 1.4 TFSI AMBIT. PL+

MAZDA 6 2.5 S.A.-G SIGNATURE

€11.999 | bouwjaar: 29-09-2012

€28.750 | bouwjaar: 01-07-2019

BMW 4 SERIE 428I HIGH EXECUTIVE

TOYOTA AYGO

€21.750 | bouwjaar: 07-05-2015

€10.950 | bouwjaar: 01-01-2021

FORD KA 1.2 COOL&SOUND

SUZUKI SWIFT 1.2 CONNECT EDITION

€5.999 | bouwjaar: 01-05-2012

€13.450 | bouwjaar: 31-01-2019

is onderdeel van Autobedrijf Gert van Keulen!

Onze campers worden in eigen beheer onderhouden!

Luxe buscamper huren?
Je hebt dé plek om je luxe buscamper te huren
gevonden! Zeer luxe kamperen begint met onze
zeer compleet ingerichte nieuwe Dethleffs
Globetrail 600 of 640 buscampers.
Handgeschakeld of een automaat rijden is
natuurlijk mogelijk. Samen genieten van alle
extra’s die onze buscampers te bieden hebben.

Kijk op onze site voor het aanbod
Leigraaf 40, 7391 AL Twello, tel. (0571) 27 58 12, bedrijventerrein Engelenburg, info@autospijkerbosch.nl
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EXPOSITIE VAN DRIE KUNSTKRINGLEDEN DIAMANTEN ECHTPAAR GELUKKIG MET NAZATEN
JOKE STERK, RIETJE EN WIM BEUNK
IN GALERIE DE STATENHOED

TWELLO.- Twee weken lang zijn in galerie De Statenhoed van de Kunstkring
Voorst de prachtige werken te zien van de Kunstkringleden Joke Sterk, en
Rietje en Wim Beunk. De opening vindt plaats op zaterdag 2 juli a.s. om
15.00 uur.

Het werk van Joke Sterk kun je figuratief, symbolisch en romantisch noemen.
Troostrijk en humoristisch ook. Ze werd
in 1945 in Vleuten geboren als dochter
van kunstschilder Harrie Sterk. Als jong
meisje wist ze al dat ze in de voetsporen
van haar vader zou treden. Ze ontving
haar opleiding aan de Rijksacademie van
beeldende kunsten in Amsterdam. Haar
oeuvre is gevarieerd: schilderijen, aquarellen, tekeningen, beelden. Portretten
vormen een vaste lijn in haar omvang-

rijke productie. Haar
werk is te vinden in
binnen- en buitenland. Voor Joke is
kunst en creativiteit
een vorm van leven.
Rietje en Wim Beunk
zijn gepassioneerde
beeldhouwers.
Zij
leerden 22 jaar geleden het vak bij
Saskia de Koning
op Huize Ekeby in
Klarenbeek-Voorst.
Sindsdien komt er
jaarlijks een reeks
van beelden uit hun
handen. Ze maken
krachtige,
heldere
beelden. Steeds met
een
verrassende
compositie en een
bijzondere expressie. Hun fascinatie
voor steen is eindeloos. Ze hebben jarenlang die fascinatie gedeeld met een
vaste groep beeldhouwers die zich De
Koningskinderen noemden. Rietje werkt
nog steeds elke woensdag met een
groepje beeldhouwers in het beeldhouwatelier van de Kunstkring.
De expositie van het drietal duurt van
1 juli t/m 17 juli. Galerie De Statenhoed
aan de Dorpsstraat 11a in Twello is vrijdag, zaterdag en zondag geopend vanaf
14.00 tot 17.00 uur. Meer info op
www.kunstkringvoorst.nl

Burgemeester Jorritsma bezocht het diamanten echtpaar Henk en Gerda Van Schaik om hen te
feliciteren met het 60-jarige huwelijk..
KLARENBEEK.- Burgemeester Jorritsma
van de gemeente Voorst is vorige week
op bezoek geweest bij het Diamanten
bruidspaar Henk en Gerda Van SchaikStreppel in Klarenbeek. Het echtpaar
was op woensdag 15 juni j.l. n.l. 60 jaar
getrouwd.
Beide echtelieden wonen al geruime tijd
tot hun volle tevredenheid in de Verlengde Broekstraat, hun wortels liggen eveneens in deze omgeving. Gerda woonde
tot aan hun trouwen in Wilp-Achterhoek
en Henk is geboren en getogen aan de
overkant van hun huidige woning. Na
hun huwelijk gingen beiden aan de slag
op de boerderij die gevestigd is aan de
Verlengde Broekstraat nr. 3. Hier kregen

ze 4 zonen en 2 dochters. Na hun werkzame leven verkasten ze naar de overkant van de straat, nr. 4. Een prachtige
stek met weids uitzicht over de omliggende landerijen. Hier genieten ze elke
dag weer van de natuur en alles daar om
heen en kijken terug op het mooie vak
van boer. Henk over zijn werk als boer:
‘’Wat is er mooier dan weken in en met
de natuur’’.
Henk en Gerda zijn levensgenieters wat
ondermeer blijkt uit de herinneringen
die ze ophalen. Het was uiteraard flink
werken op de boerderij, maar ontspanning werd zeker niet vergeten. Met op
tijd de zaak overlatend aan een bedrijfshulpverlener werd er genoten van et-

telijke vlieg- en busreizen. Noorwegen,
Schotland, Italië en Frankrijk zijn zo maar
enkele voorbeelden van hun prachtige
vakanties.
Ook nu nog wordt er bepaald niet stil
gezeten, na het verzorgen van het huis,
bloemen- en moestuin, is er ook nog
tijd voor b.v. een autoritje naar familie,
de Biljartclub en de Welfare. Ook de 13
kleinkinderen en het achterkleinkind,
die allemaal lekker in de buurt wonen,
bezorgen Henk en Gerda veel plezier.
Want ook zij hebben, net als vele, vele
anderen, genoten van het grandioze diamanten huwelijksfeest. Een feest waar
Henk en Gerda nog steeds met groot genoegen op terug kijken.

DÉ AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO
Banden nodig? Kijk & bestel bij ons online.
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BEDRIJFSAUTO’S



ONDERHOUD



REPARATIE



APK-KEURINGEN
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MOBILITEITSGARANTIE



EXPORT-SERVICES

www.autowientjes.nl/banden

€ 36,-

Al
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EXCL. BTW

FIAT FIAT
500 SCUDO
1.4 SPORT
2,0 MULTI-JET
94 KW
L2H1 SX
115.000 KM
- 2008
152.000 KM - 2016

€ €8.450
7.900,-

NUNU
VOOR
VOOR

FORD
OPEL ASTRA
1.3FIESTA
CDTI BUSINESS
1,1 TREND
81.000
KM -5DRS
2010
86.000 KM - 2017

PEUGEOT
VOLVO V70
1.6 T4108
AUT. 132 KW

€ €10.950
10.750,-

NUNU
VOOR
VOOR

1,0143.000
E-VTI ACTIVE
5 DRS
KM - 2011
92.000 KM - 2018

€ 22.750,€7.950

NU NU
VOOR
VOOR

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

KIJK VOOR OCCASIONS OP WWW.AUTOWIENTJES.NL
OPENINGSTIJDEN: ma t/m do 08.00 - 18.00 | vrijdag 08.00 - 20.00 | zaterdag 09.00 - 16.00

a.s. zaterdag 25 juni
i.v.m. beursbezoek
gesloten.

Creatief met papier, foto’s, album,
kaarten, stempelen en mixed media
Kijk voor meer informatie op

www.webwinkel.scrap-co.nl

H. S meltink
WONINGINRICHTING & TEXTIEL
Broekstraat 37 Klarenbeek Telefoon (055) 301 12 73

Scrap & Co
Hoofdweg 76
7382 BK Klarenbeek
055 30 12 090
06 37 327 835

info@scrap-co.nl
www.scrap-co.nl
Scrap En Co
Scrap En Co Inspiration
scrap_en_co

Geopend: woensdag t/m zaterdag 10.00 - 16.00 uur

Dierenkliniek de IJsselvallei
Michel Schoolmeesters
Kundige zorg voor groot en klein
Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag 08:00-17:30 uur
Behandelingen op afspraak
Wilt u graag een gratis
kennismakingsgesprek?
Bel dan gerust. 055-3669286

Wegens vakantie is
de winkel gesloten
op 20, 21 en 22 juli

Werkplaats
wel geopend

Kopermolenweg 11
7382 BP Klarenbeek
www.dierenkliniekijsselvallei.nl
DierenkliniekIJsselvallei

Medewerk(st)er bediening
8-32 uur per week
Weekend keukenhulp

Sollicitatie telefonisch:
055 3011242
Of per mail:
info@restaurant-pijnappel.nl

IEDERE VRIJDAGMORGEN OP
STANDPLEK KLARENBEEK
RUNDER SUCADELAPPEN ‘A A N D E B O
S W EG’
500 gram ...........€ 5,95

Per Klant 6 perkplanten
voor 5 euro
Hanging basket vanaf 5 euro
Nieuwe aardappelen
op Voorraad
HANEKERWEG 7, 7326 ZJ KLARENBEEK | 06 50233480

4 SLAVINKEN +
4 CORDON BLEU
SAMEN .................. €6,95

SHOARMA + GRATIS
SAUS EN 4 BROODJES
500 gram ............€ 6,95

Geldig op
vrijdag 24 juni.

GEHAKTBALLETJES IN KETJAP OF PIRI-PIRI
10 stuks .................................................

€4,95

marktslagervanbussel.nl I Oene I 0578-628700 I info@marktslagervanbussel.nl

tot ziens in
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HALLSE MUZEMARKT

HALL.- Muziekvereniging D.E.S. (Door
Eendracht Sterk) uit Hall houdt op zaterdag 2 juli 2022 al weer voor de 45e keer
de alom bekende Muzemarkt. Iedereen is
vanaf 10.00 uur van harte welkom in de
gezellige, sfeervolle pastorietuin aan de
Dorpsstraat, midden in Hall. Je kunt niet
alleen rommelmarktspullen tegenkomen
op de Muzemarkt maar ook een grote sortering van diverse boeken, plantjes voor in
de tuin en ouderwetse spulletjes uit grootmoeders tijd. Kortom, er is voor ieder wat
wils op deze ongedwongen rommelmarkt!
De jeugdige bezoekers kunnen zich vermaken op het springkussen.
Aan de inwendige mens wordt natuurlijk
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“OUDE” VIERHOFSTEDEN
GEVOEL TERUG BIJ EERSTE
EDITIE TWELLOLANDS VHT

ook gedacht. Zo is er koffie of thee met
taart of cake en tussen de middag kun je
een lekkere hap eten bij de patatkraam.
In de tent zal Johan Welmers weer veel
rondjes aan het Rad van Avontuur draaien en wie meedoet, heeft bijna altijd een
mooie prijs!

Veiling

Aansluitend vindt het volgende schouwspel al weer plaats in te tent, want om
14.30 uur neemt veilingmeester Henry
Leeflang het stokje over. Op ongeëvenaarde wijze zal hij weer de mooiste
spullen aan de man gaan brengen. Dit
moet je meegemaakt hebben!

10-JARIG JUBILEUM SCRAP & CO
KLARENBEEK.- Op 30 juni is het alweer 10 jaar geleden dat Sandra
Dijkstra de deuren van haar winkel
Scrap&Co opende. De tijd is omgevlogen zegt Sandra Dijkstra, eigenaresse, maar als je iets doet wat je leuk
vindt dan gaat de tijd ook snel
In die 10 jaren zijn er enorm veel
workshops gegeven en is de winkel flink uitgebreid qua assortiment. Voor kaartenmakers, klanten die houden van scrapbooking
en het maken van foto-albums
of klanten die houden van mixed
media of stempelen, is er van alles te koop aan mooie materialen.
Met het designteam worden er
steeds weer leuke nieuwe workshops
bedacht of organiseren we andere
leuke activiteiten zoals we nu gaan
doen met ons 10-jarig jubileum zegt
Sandra.
De feestweek is van woensdag 29 juni
tot en met zondag 3 juli. De winkel is
dan OPEN van 10.00 to 16.00 uur.
Traditiegetrouw hebben we een superleuke JUBILEUMWORKSHOP. Je
gaat aan de hand van 10 cadeautjes
een supergaaf album maken ; dit keer
een groter album als bij andere jubi-

leum workshops. We hebben nog een
paar plekjes vrij voor deze workshop.
Kijk voor de beschikbare vrije data op
https://webwinkel.scrap-co.nl/workshops/juni-2022 of https://webwinkel.scrap-co.nl/workshops/juli-2022
Van woensdag 29 juni t/m zondag 3 juli zal er naast de winkel een tent komen te staan.
Hierin zullen dagelijks MAKE ’n TAKES
worden gegeven door onze designteamleden. Opgeven is niet nodig
maar schuif lekker aan als er een
plekje vrij is. Een make ’n take duurt
ca. 30 minuten.
In de tent staat ook veel leuks aan
verkoop met leuke prijsjes !!! dus kom
lekker snuffelen.
Op vrijdag 1 juli zal er een DEMO worden gegeven door Esther Glas van Elizabeth Craft Designs. Zij zal van 10.00
tot ca. 14.30 uur aanwezig zijn. Als je
van Planneren houdt, kom dan zeker
bij haar kijken.
Voor alle klanten die tijdens de jubileumweek in de winkel voor 15 euro of
meer iets aanschaffen, ontvangt ook
een leuk gevulde goodiebag (zolang
de voorraad strekt).
Zie we jou ook in de winkel tijdens
onze feestweek?

TWELLO.- Men neme 160 volleybalteams; ruim 1000 aanwezigen; 40
volleybalvelden; een podium; live
muziek; 1700 liter bier; ruim 1000
cocktails; lekker eten; een hoop
gezelligheid en mooi weer en je
krijgt een beetje het beeld van de
eerste editie van Twellolands VHT.
Het “nieuwe” volleybalfestival dat
voortbouwt op een jarenlange geschiedenis en traditie van het Vierhofstedentoernooi in Twello.
Na de laatste editie van het Vierhofstedentoernooi is een nieuwe enthousiaste
crew aan de slag gegaan met nieuwe
ideeën en nieuwe energie om een topevent te organiseren. Eerder zijn 3 van
deze crewleden geïnterviewd door deze
krant, waarbij duidelijk werd dat er toch
wel meer komt kijken bij de organisatie
dan vooraf gedacht. Nu, een week na het
toernooi, kan de balans opgemaakt worden en concludeert de Twellolands VHTcrew dat het elk uur van voorbereiden
waard is geweest.
“Wat een sfeer”, “een ouderwets gevoel”,
“wat was dit gaaf”, “ik word er emotioneel van als ik dit allemaal weer zie”. Een
paar van de vele uitspraken die deelne-

mers hebben geuit. Natuurlijk, het weer
heeft zeker bijgedragen aan het succes
van dit toernooi, echter doet dat tekort
aan alle andere activiteiten die georganiseerd waren.

Lerarentoernooi

Op vrijdagavond 10 juni waren de scholen aan de beurt. Eerst de kinderen uit
de gemeente Voorst (die allemaal het
Regenboogijsje van Pleun mochten ontvangen en georganiseerd door Voorst
Actief), in de avond de leraren zelf. Voor
het eerst werd een lerarentoernooi gekoppeld aan dit volleybalevent en het
werd gelijk een groot succes. Met 30
teams, zowel uit het basis-, voortgezet-,
als MBO, kwamen de teams uit Twello en
omstreken. De overwinning ging uiteindelijk naar de Martinusschool (Twello)
die voor het eerst de Twellolands VHTcup heeft mogen ontvangen. Dat die een
paar uur later door een andere school
al was “ontvreemd” geeft aan hoe graag
elke school met de wisselbeker naar huis
wilde gaan.

Zon, volleybal, live muziek en
eten & drinken

Op zaterdag 11 juni stond het vervolg

ISABELLA ZEGT HOLA !
Heeft u de foto van deze prachtige 5-jarige Spaanse schone
gezien? Dan weet u dat u met deze dame de Spaanse Zon
in huis haalt en niet meer op vakantie hoeft om die Zon te
vinden. Eerlijk gezegd is het enige dat Spaans is aan Isabella
haar naam.
Isabella is namelijk als vondelingetje bij ons binnen gekomen en haar karaktertje vertoont weinig overeenkomsten
met een vurige Spaanse.
Ze is heel lief en vriendelijk maar ook heel bescheiden. Ze
zoekt de aandacht nog niet en moet er nog best aan wennen als ze die wel krijgt. Met lekkere tapas hapjes is het dametje zeker te paaien en dan kan ze ook echt genieten van
een kroelpartij. We denken dat Isabella met kinderen (+12),
die begrijpen dat ze de wereld nog een beetje spannend
vindt, wel in één casa kan wonen. Een vriendelijke, begripvolle kat zou haar ook kunnen helpen haar zelfvertrouwen
terug te vinden. Op den duur zal verlegen Isabella buiten
nog wel eens willen genieten van een siesta én een fiesta.
Wilt u uw casa wel delen met dit Spaanse zonnetje ? Bezoek
dan Isabella’s pagina op onze website en neem contacto
met ons op.

van het toernooi gepland. Met bijna 110
teams was het volle bak aan de Laene
in Twello. Met behulp van “mobiele velden” kon er eindelijk ook weer op “veld
2” gevolleybald worden. De eer was aan
heren- en dames hoog om hier gebruik
van te maken. Vanaf 15.00 uur ging het
volleybalgevoel steeds meer over in een
festivalgevoel doordat zanger Wieger op
“Mainstage” de mensen ging opwarmen
met zijn muziek. Gitaartje, goede stem,
kortom: echt het festivalgevoel. Zanger
Benny zorgde vervolgens voor de Nederlandstalige hits, waarna Coverband
Flavour de avond afsloot als slotact. Om
22.00 uur eindigde Twellolands, waarna
er rustig opgeruimd kon worden en nagepraat werd over deze 1e editie.

Twellolands VHT 2023

Met een kleine slag om de arm kan aangegeven worden dat Twellolands VHT
2023 gehouden gaat worden op vrijdag
2 juni en zaterdag 3 juni 2023. De crew
zit alweer boordevol ideeën voor de
volgende editie en alle deelnemers kunnen binnenkort een feedbackformulier
verwachten waarbij ook zij hun ideeën
kunnen geven om van het event een nog
groter succes te maken.

ZOEK DE
BAAS!

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

WELSUM.- Heb jij zin om een keer met de voeten in het zand lekker te tennissen? Doe dan mee en schrijf je in voor het
Welsum Zandhap Beachtennistoernooi op zaterdag 16 juli 2022.
Het is een jaarlijks terugkerend evenement waar plezier en sport op een fantastische manier samengaan. Iedereen kan
meedoen: we hebben een fun-categorie en een advanced categorie. We spelen dubbel- en mixpartijen en mocht je geen
partner hebben, geen probleem, wij koppelen je wel aan iemand. Rackets zijn aanwezig. De wedstrijden worden gespeeld
op het beachtennisveld naast onze tennisbanen in Welsum. Op donderdag 7 en 14 juli vanaf 19.30 uur bieden wij je ook
nog de mogelijkheid om een keer te komen oefenen.

Inschrijven

Je kunt je inschrijven op www.toernooi.nl (Welsum Zandhap Beachtennistoernooi 2022).
Daar vind je ook alle verdere gegevens.

GA EAGLES IN TERWOLDE

Elke derde maandag v/d maand, Het Geheugenkabinet, CODA te
Apeldoorn, 10.00 - 11.30 uur
Iedere maandag, Handwerkcafé, De Benring te Voorst, 13.30 - 15.30 uur
t/m 26 juni, Expositie Verleden en Heden in Levens Gedeeld, Galerie de Statenhoed te Twello, 14.00 - 17.00 uur
21 t/m 24 juni, Avondvierdaagse Voorst, Dorpshuis Voorst, 18.30 - 20.30
uur
Zondag 26 juni, Zomerse lunch, Gebouw Irene te Twello, 12.00 - 14.00 uur
Donderdag 30 juni, Start curusus ‘Zeker Bewegen’, Gymzaal Wassenaar
Obdamstraat, 09.30 uur
Zaterdag 2 juli, Familieopstellingen, De Voorhof te Voorst, 14.00 -17.00 uur
Zaterdag 2 juli, Tweede editie Bie de Schure, Kerkstraat 29 te Voorst, vanaf
18.00 uur
Dinsdag 5 juli, HYROX PFT GYM TOUR, Sportstudio Twello, 18.30 - 20.30
uur
Vrijdag 8 juli, Kids Summer Sport Games, Zwembad de Schaeck te Twello,
19.00 - 20.30 uur
Zaterdag 9 juli, Ik hou van Klarenbeek MFC, te Klarenbeek, 20.00 - 23.00
uur
Zondag 10 juli, Voorster Triathlon op Bussloo, Strand Gorsselaar, vanaf
09.30 uur
Kijkindekernen.nl is hét online dorpsplein van de gemeente Voorst. Iedere inwoner kan
hier een account aanmaken, individueel of namens een organisatie. Vervolgens heb je de
mogelijkheid om activiteiten te plaatsen. Wij zullen deze vervolgens delen via bovenstaande agenda en onze Facebookpagina. Daarnaast bied KijkindeKernen nog meer mogelijkheden zoals het plaatsen van een hulpvraag, prikbordadvertentie, vacature of nieuwsbericht. Voor vragen kunt u terecht bij Guus Kroes (g.kroes@mensenwelzijnvoorst.nl) of
Chris Frencken (c.frencken@voorst.nl)

DANEXAMENS
KARATE-DO
TERWOLDE.- Na twee jaren is er eindelijk
weer publiek welkom op “klein Milanello”. De deventer profclub zal ter voorbereiding op het nieuwe eredivisie seizoen
wederom Terwolde aandoen. De Eagles
starten dit jaar voor de 32e keer de voorbereiding in Terwolde op sportcomplex
“De Woldermarck” alias “klein Milanello”.
Er zal dagelijks worden getraind en er
worden een drietal oefenwedstrijden in
Terwolde gespeeld. Voor de exacte trainingstijden en overige wedstrijden verwijzen wij u naar: www.ga-eagles.nl. In
totaal zijn er tot nu toe 599 doelpunten
in Terwolde gevallen dus dit jaar zal de
magische grens van 600 worden bereikt.

Eerste training

De eerste training onder leiding van de
nieuwe trainer René Hake heeft inmiddels op zondag 19 juni j.l. plaatsgevonden. Zowel de nieuwe spelers zoals: Finn
Stokkers, Jahnoah Markelo, Rashaan
Fernandes, Xander Blomme , doelman
Jeffrey de Lange als oud gedienden Bas
Kuipers,Philippe Rommens,Gerrit Nauber etc . presenteerden zich aan het publiek. De spelers waren blij om eindelijk
weer eens de interactie te ervaren met
het publiek op de eerste training.

SV Terwolde - GA Eagles

Zaterdag 25 juni 2022 zal de eerste oe-

fenwedstrijd al worden gespeeld. Traditiegetrouw zal S.V. Terwolde de eerste
sparringpartner zijn. Aanvang van deze
wedstrijd is 19.00 uur.

Go Ahead Eagles PAOK
Saloniki

Woensdag 29 juni 2022
aanvang 19:00 uur
PAOK Saloniki is een vereniging uit Thessaloniki in Griekenland. De clubkleuren
zijn zwart en wit. Ze eindigden het afgelopen seizoen op de 2e plaats in de
griekse Super league en daarmee kwalificeerde het zich direct voor de Europa
Conference League. Enkele namen van
spelers: centrale middenvelder Jasmin
Kurtic,international voor Slovenië, linksbuiten Alexandru Mitrita international
van Roemenië. Bekendste speler is toch
wel oud feyenoorder Diego Biseswar tegenwoordig international van Suriname.
Trainer is de roemeen Răzvan Lucescu.

Go Ahead Eagles - NK
Lokomotiva Zagreb

Zaterdag 02-07-2022
aanvang 19.00 uur
NK Lokomotiva Zagreb is een vereniging
uit Kroatië. De clubkleuren zijn blauw
en wit. Ze eindigden het afgelopen seizoen op de 5e plaats in de HNL. Enkele
namen van spelers: Mateo Maric, defen-

sieve middenvelder, Lucas Kacavenda
aanvallende middenvelder. Er speelt
ook een nederlander bij deze club
namelijk:centrale verdediger Justin de
Haas die in 2021 overkwam van Jong
PSV. Trainer is de kroaat Silvijo Čabraja.

Parkeren

Rondom het sportcomplex is aan de
Molenweg een parkeerterrein gecreëerd. Hier kunt u gratis parkeren. Bezoekers worden dringend verzocht gebruik te maken van dit parkeerterrein.
Middels borden wordt u naar dit terrein
verwezen.U kunt het terrein van SV Terwolde vinden aan de Everwijnstraat in
Terwolde (Gld.) www.svterwolde.nl

Sponsor trainingskamp

Intermontage: Realisatie van complete
interieurs. Het Intermontage Trainingskamp Go Ahead Eagles wordt dit jaar
voor de 32e keer mogelijk gemaakt door
Intermontage Leurink B.V. uit Terwolde.
Als familiebedrijf geeft Intermontage
vorm aan de identiteit van haar klanten.
Haar medewerkers geven de oplossingen
waarmee, in eigen huis, een compleet
interieur gerealiseerd wordt, waarin klanten zich thuis voelen. Meer informatie
over de wanden, plafonds en maatwerk
interieurbouw die Intermontage levert,
kunt u vinden op: www.intermontage.nl

SPORTIEF EVENWICHT TWELLO
ZOEKT SPORTINSTRUCTEURS
TWELLO.- Sportief evenwicht Twello, een sportvereniging voor aangepaste sporten, is per 1 september a.s. op zoek naar
1, maar liever nog 2 sportinstructeurs. Je geeft les aan een groep van maximaal 13 sporters. Deze lessen vinden plaats in
de sporthal van het sportcomplex “de Zuiderlaan” in Twello. Iedere vrijdag van 19.30 uur tot 20.30 uur zijn er 2 groepen
die onder leiding met plezier en gezelligheid samen sporten. Er wordt niet gesport in de vakanties. Er wordt gezocht naar
sportinstructeurs die affiniteit hebben met de doelgroep. Er is ruim aanbod van spelmateriaal om afwisselende lessen te
geven. Belangstelling? Of wil je meer informatie? Neem contact op met Frits Spijker op 06-25543362.

Ewout heeft zijn Zwarte band binnen.
TWELLO.- Vorige week zondag werden in Harderwijk de Danexamens karate-do
afgenomen. Karatevereniging Nippon uit Twello was ook deze keer weer present.
Ewout wist na een prima technisch examen beslag te leggen op zijn zwarte band
(1e Dan), met zijn 16 jaar was Ewout de jongste examenkandidaat van zijn groep.
Eric wilde, ondanks een flinke blessure, koste wat het kost dit keer examen doen.
Na een goede presentatie van alle getrainde onderdelen mocht de Nipponner zijn
5e Dan in ontvangst nemen. Een geweldige prestatie, het werk van vele jaren trainingsarbeid. Uiteraard verdienen Edwin en René een dikke pluim, deze heren hadden
de eer om als partner te mogen dienen.
Het seizoen zit er weer bijna op, in september starten we weer met geven van sportlessen, naast karate is ook een mogelijkheid om met Ryu-Kyu kobudojutsu kennis te
maken. Voor inl. kan men bellen met Harry Naberhuis (tel 0313 651961).

Voorsternieuws

WOENSDAG 22 juni 2022

PAGINA 25

NIEUWE START ‘ZEKER BEWEGEN’
COR WENINK MAAKT FAAM WAAR
JAARLINGEN JOHN ROMEIN EXCELLEREN
TWELLO.- Voor afgelopen zaterdag stonden er 2 mooie vluchten gepland. Voor
de marathon was er de klassieker van
St. Vincent de Tyrosse (1100 km) geprogrammeerd en voor de midfond zou er
een lossing zijn in Nanteuil (420 km).
Alles staat in de verledentijd omdat het
in de loop van de week erg heet werd.
De hitteprotocollen werden van het stof
ontdaan en het hele programma ging op
de schop.

St. Vincent

Dinsdagavond werd er voor St Vincent
ingekorfd door een aantal leden van
Steeds Verder en een paar gasten uit
Apeldoorn en Diepenveen. Naarmate
de week vorderde werd het steeds warmer en dan komen de hitteprotocollen
boven water. De duivenbond heeft voor
extreme omstandigheden tal van instrumenten om het voor de duiven minder
zwaar te maken. Zo kan men besluiten
tot minder duiven in de korven, tot het
inkorten van vluchten en zelfs tot het afgelasten van vluchten. Voor deze editie
van St. Vincent werd gekozen voor het
inkorten van de vlucht en voor een lossing ’s morgens vroeg in relatieve koelte.
Vrijdagmorgen om 7.15 uur werden de
duiven gelost in Bergerac. Met een zacht
windje in de rug hield men rekening met
aankomsten in de avond en nacht. In
zuidelijk Nederland arriveerden er inderdaad duiven en zelfs een stuk noordelijker waren er wat schaarse aankomsten.
In de regio rond Twello duurde het tot
zaterdagavond voordat de eerste duiven
zich aandienden. Cor Wenink, genietend

van een buurtbarbecue, ging regelmatig
bij zijn hokken kijken om te zien of één
van zijn favorieten zich gemeld had. Iets
na kwart over acht had de eerste duif het
elektronische constateersysteem gepasseerd en won daarmee de eerste prijs.
Vol goede moed bleven de overige deelnemers de lucht afturen naar een moedige strijder maar alleen bij Gerrit en
John Nieuwenhuis arriveerde die avond
nog een duifje. Zondagmorgen opende
weer Cor Wenink het bal met zijn 2e aankomst. In een tijdsbestek van enkele minuten arriveerden er 2 duiven bij Arjan
en Davy Zoetbrood uit Apeldoorn. Daarna wisselden de aankomsten van deze
drie liefhebbers elkaar af voordat Danny
van Gerrevink de 11e en laatste prijsduif
klokte. Daarmee kwam er een einde aan
een vlucht die als één van de zwaarste de
boeken in zal gaan.

Nanteuil

Voor de midfond stond de vlucht vanuit
Nanteuil op het programma. Met het
naderen van de inkorfdag werd het ook
steeds warmer met misschien zelfs tropische temperaturen op zaterdag. Ook
hier greep de duivenbond in en werd er
in eerste instantie besloten om de vlucht
in te korten tot Morlincourt. Ook nog een
mooie afstand maar deze is in 1 nacht te
bereizen zodat de duiven niet op donderdag maar op vrijdag ingezet konden
worden. Om het de duiven zo comfortabel mogelijk te maken werd er nog een
stapje terug gedaan: het aantal duiven
in de korven werd teruggebracht en
ook de afstand van de vlucht werd nog

eens met 60 km ingekort doordat men
voor Niergnies als losplaats koos. De
duiven werden ouderwets vroeg gelost
(06.30 uur) om maar zo lang mogelijk
in relatief milde temperaturen te kunnen vliegen. John Romein opende aan
de Terwoldseweg met zijn jaarlingduivin
“Zoë ‘063” het bal. Deze jarige duivin,
die in haar geboortejaar een gedegen
opleiding heeft genoten, had al meerdere top-10 noteringen op haar naam
staan. We repten al eerder over de door
John’s compagnon Henry Oosterboer
opgeleide jaarlingen. Met 5 duiven van
2021 in de top 10 laat John nogmaals
zien hoe belangrijk een goede opleiding
als jonge duif is. Ook regionaal is er bijna
niemand die momenteel zo sterk speelt
met de jaarlingen. Naast de 5 duiven van
John zien we in de top tien de gekende
namen van Steffan Willems (3x), Jan de
Ruiter (1e get.) en Henk Blankestijn. Ook
deze midfondvlucht was een taaie maar
vanwege de relatief korte afstand waren
’s avonds vrijwel alle duiven op de hokken weergekeerd. De enkelingen die
nog onderweg waren profiteerden op
zondagmorgen van een beetje regen
en mildere temperaturen en maakten
op de meeste hokken de aantallen weer
compleet.
Top 11 Bergerac: 1,3,6. Cor Wenink,
2,9,10. Gerrit en John Nieuwenhuis,
4,5,7,8. Arjan en Davy Zoetbrood, 11.
Danny v. Gerrevink. Top 10 Niergnies:
1,6,7,9,10. John Romein, 2,5,8. Steffan
Willems, 3. Jan de Ruiter, 4. Henk Blankestijn.

JEUGDKAMP SC KLARENBEEK
GROOT SUCCES

KLARENBEEK.- Na drie jaar was het eindelijk weer mogelijk om het jeugdkamp
van SC Klarenbeek te organiseren. De
vrijwilligers van de Jeugd Activiteiten
Commissie konden de jeugdleden van
de club tot en met groep 8 weer verblijden met het beroemde tentenkamp.
Dit jaar met het thema ‘Superhelden’.
Gewapend met parasols, zonnebrandcrème, waterspelletjes, ijsjes en extra
ingelaste drinkpauzes hebben onge-

veer 80 kinderen een geweldig weekend beleefd. Met hoge temperaturen
van ± 28 graden deed iedereen zijn
uiterste best om de beker in de wacht
te slepen. Aan het einde van de superheldencompetitie konden de kinderen
afkoelen onder de stoere partyparasol
van Dave Schiphorst en de sproeierslang welke uitgerold werd door Brandweer Klarenbeek. Na het avondeten
gingen de kinderen op vossenjacht. 10

Vrijwilligers uitgedost in een Superheldenoutfit gingen de straat op vergezeld met een opdracht en letter om de
puzzel op te lossen. In de late uurtjes
kon iedereen zich opwarmen en chillen
rondom het kampvuur. Dankzij de medewerking van vele vrijwilligers, nieuwe
tenten gesponsord door de Rabobank
en versnaperingen van de Plus was het
kampweekend 2022 van Sportclub Klarenbeek weer een groot succes.

TWELLO.- Vanaf volgende week donderdag (30 juni) vindt de 6-delige cursus
‘Zeker Bewegen’ weer plaats in Twello. Deze wordt gegeven in de gymzaal
aan de Wassenaar Obdamstraat, naast het pand waar Mens en Welzijn
Voorst gevestigd is. Er is nog ruimte voor enkele deelnemers.

In de afgelopen jaren hebben er honderden deelnemers gewerkt aan hun zelfvertrouwen en weerbaarheid via deze
cursus. Het biedt deelnemers inzichten
en handvatten om langer mobiel te blijven en vallen te voorkomen. “Veel ouderen hebben namelijk angst om te vallen.
Daardoor ontstaan vaak ontwijkingen en
verzanden ze in het ‘niet doen’. ‘Zeker
bewegen’ maakt het mogelijk om jezelf
weer te ontdekken door de mobiliteit
van de dagelijkse momenten weer te
vergroten” legt Rolf Tijssen uit. Rolf is een
bekend persoon in de gemeente en een
ervaren instructeur die uitvoering geeft
aan de 6-delige cursus.
Het traject is een initiatief van Mens en
Welzijn Voorst. Guus Kroes, buurtsportcoach bij Mens en Welzijn Voorst legt de
noodzaak uit: “Na een bewogen periode,
wanneer veel ouderen minder zijn gaan
bewegen, lijkt de cursus belangrijker dan
ooit. Veel mensen zijn minder gaan be-

wegen en dat heeft gevolgen op het fysieke en mentale welzijn. Ik hoop weer
vele ouderen te mogen verwelkomen in
de cursus om hun zelfredzaamheid en
zelfvertrouwen te vergoten.”
Uit evaluatie blijkt dat voorgaande deelnemers de cursus erg helpend en leerzaam vinden. “Men beoordeelde de
cursus gemiddeld met 8,1. ‘Verbeterde
balans’, ‘makkelijker omhoog komen en
opstaan’ en ‘minder angst’ wordt in meer
dan de helft van de gevallen als positieve
ervaring opgegeven” legt Kroes uit. “Oftewel, allerlei positieve uitkomsten gericht om langer mee te kunnen doen in
de samenleving!” vult Tijssen aan.
De cursus start op donderdag 30 juni. Er
zijn plekken vrij in de groep die om 10.45
uur start. Voor vragen en aanmelden kan
men contact opnemen met Guus Kroes
via telefoonnummer: 06-40 10 36 11 of
per mail: g.kroes@mensenwelzijn.nl

SV TERWOLDE1 - KSV1 VRAGENDER

GEEN TRANEN WEL FLINK BALEN
4e KLASSE NIET GEHAALD
BARCHEM.- De selectie van SV Terwolde
met eigen vervoer afgereisd naar het
neutrale veld van SVBV Barchem voor
het spelen van de finale nacompetitie
wedstrijd SV Terwolde1 tegen KSV1 Vragender. Vele Terwoldse supporters kwamen niet met hun eigen vervoer maar
wel met een heuse touringcar naar Barchem om de blauw witten aan te moedigen. Iedereen was zeer goed gemutst en
de sfeer zat er dan ook al vroeg in bij de
Terwoldenaren waarbij het duidelijk was
te merken dat men er het volste vertrouwen in had dat het team van Terwolde
het zou gaan redden. Het veld van Barchem voldeed gelukkig m.b.t. de afmeting aan de eisen van SV Terwolde maar
qua lengte van het gras viel er nog wel
wat eer te behalen waar gelijk bij gezegd
moet worden dat wij natuurlijk ietwat
verwend zijn met de mooie velden in Terwolde. Overigens niets dan lof over onze
gastheer van vandaag want SVBV had er
alles aan gedaan om er voor iedereen
een mooie finale van te maken, wat ons
betreft is dat een dik compliment waard.
De wedstrijd begon met op de achtergrond veel blauw witte rook en het ook
was er weer het nodige vuurwerk. Gelijk
in de 5e minuut was er al een gevaarlijke
corner voor de tegenstander die door
de wind indraaide en nog maar net weggewerkt kon worden door de Terwoldse
defensie. In de 20e minuut kwam er voor
Terwolde over de linkerzijde via Sem
Gerritsen een aanval waarbij de voorzet
door Max van Gerrevink werd ingekopt,
hierbij werd er door de tegenstander
hands gemaakt wat resulteerde in een
penalty voor Terwolde die door Max van
Gerrevink strak onderin de linker hoek
van het doel werd geschoten, stand 1–0.
Terwolde had in de verdere eerste helft
dan ook iets meer overwicht en creëerde
daarbij ook wel de de nodige kansen die
echter allemaal op niets uitliepen. KSV
probeerde daarbij telkens om via de lan-

ge bal een opening te creëeren wat hen
eveneens niet lukte. Ruststand 1-0.
Na de rust begon Terwolde vastberaden
aan de tweede helft om de 1-0 voorsprong vast te houden en wellicht nog
een keertje te gaan scoren. Zowel voor
Terwolde als KSV kwamen er wel kansen die allen niet benut werden totdat
in de 66e minuut door Milan de bal per
abuis voor eigen doel werd gekopt waar
de spits van KSV dankbaar gebruik van
maakte en de 1-1 op het scorebord liet
verschijnen. Vier minuten later was er
alweer een kans voor Terwolde door een
vrije trap op 10 meter buiten de zestien
van de tegenstander die door Max zeer
goed naar beneden werd gekopt maar
door de keeper goed werd gepakt. In de
76e minuut bedacht Mitchell van Voorst
zich niets en haalde vanaf het middenveld flink uit waarbij de bal er bijna in
zou gaan. In de rebound werd de bal
door Jurjen via de grond helaas tegen
de lat gekopt. In de 80e minuut werd er
door Terwolde knullig balverlies geleden
waarbij KSV andermaal kans zag om te
scoren 1-2.
Diep in blessuretijd in de 95e minuut
kreeg Max nog een gouden kans om
weer gelijk te komen maar helaas sloeg
de zeer goed keepende doelman van
KSV de bal er weer uit. Gelijk daarna
kwam er alweer een aanval van KSV die
wederom door niet handig spelen van SV
Terwolde omgezet werd in een doelpunt
voor KSV 1-3. Niet lang daarna volgde
het eind signaal. Helaas geen 4e klasse
voor Terwolde dit seizoen maar het volgende seizoen gaan we er weer voor.
Een nieuwe ronde met nieuwe kansen
met nagenoeg in de hele breedte met
dezelfde bezetting. Volgende week op 25
Juni speelt de selectie van SV Terwolde
om 19.00 uur de traditionele oefenwedstrijd tegen eredivisionist Go Ahead
Eagles op het terrein van SV Terwolde
(Klein Milanello).

Welkom op de markt Twello
Sinds 1978

5.00

500 gram

eigen gemaakte
muesli

kilo

chocolade rozijnen
of Pinda’s
500 gram
Wilt u verzekerd zijn van deze
aanbiedingen? Bestel dan per
mail met vermelding van uw naam;
info@de-eekhoorn.com en het
staat vrijdagmiddag voor u klaar!

WATERMELOEN

6.99
6.99
4.99

Bij aankoop van: 1 kilo
Grote blanke rozijnen
500 GRAM PARELGORT GRATIS
bio graskaas

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

cashewnoten

Hollandse Appels

1 kilo

12.99
3.00

Kilo

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

WILDE NECTARINE EN
ZE ZIJN ER WEER!
SUPER NECTARINE
99 SUPER BETUWSE KERSEN!
NU 3 KILO
2 KILO

‘UIT EIGEN BOOMGAARD’

‘ZOET EN ZONDER PIT’

KILO

1

49

4

Hij is er weer de lekkerste

GRASKAAS

per kilo van €9,98 nu voor

€8,

98

Jonge komijnekaas

€5,

500 gra m van €7,98 nu voor

98

Bij aankoop van 1 kg kaas. Pakje Roomboter voor €2,50

vanWaardenburg
Uw Kaasspecialist

Elke vrijdag op de markt.

van Weenen Groenten en Fruit

Zoete kersen

per kilo

5.00

Super wilde perziken Hollandse aardbeien

Welkom op de markt Twello
Sinds 1978

Per kilo

3.50

Klasse 1

3 dozen

5.00

Personeel gezocht
Vrijdag op de markt in Twello en Apeldoorn.
06-54254435 - info@eddywernsen.nl
BBQ | WORKSHOPS | CATERING | MARKTEN

Voorsternieuws

WOENSDAG 22 juni 2022

MEDISCHE DIENSTEN
Als u buiten de spreekuren dringend
een huisarts nodig heeft
Klarenbeek: bellen naar Apeldoorn:
0900 600 90 00 Voorst: bellen naar Zutphen: 0900 200 90 00 Twello/Terwolde/Wilp: bellen met Spoedpost Huisartsenzorg Deventer e.o. (0570) 501 777
DIENST APOTHEEK SALLAND
De apotheek in Twello is van ma t/m vrij
geopend van 8.00 tot 17.30.
Voor spoed recepten buiten deze openingstijden kunt u terecht bij Dienst
Apotheek Salland, gevestigd in de centrale hal van het Deventer Ziekenhuis.
Tel. 0570 53 65 05.
TANDARTSDIENST
Voor informatie kunt u het antwoordapparaat van uw tandarts afluisteren.
VERLOSKUNDIGE TWELLO E.O.
Nelleke Sicco Smit en Mathilde BonhofDijkhof Tel: 0571-275503 of www.deeiber.nl
NAVIVA KRAAMZORG
24 uur per dag Tel. 088 77 77 666
YUNIO OOST GELDERLAND
Tel. 0900-9864 24 uur per dag bereikbaar voor kraamzorg, jeugdgezondheidszorg
ZORGSAAM; UITLEEN HULPMIDDELEN
Duistervoordseweg 57, Twello: dinsdag
t/m vrijdag van 11.00 tot 16.00 uur
Regentesselaan 2, Apeldoorn: Maandag
t/m vrijdag van 9.30 – 17.30 uur; zaterdag van 9.30 – 15.00 uur. Buiten deze
openingstijden kunt u op werkdagen
van 17.00 – 20.00 uur en op zaterdag,
zon- en feestdagen van 10.00 – 17.00
uur terecht bij de Heemhof, Beatrijsgaarde 5 in Apeldoorn. Uitleenservicepunt de Benring, Tuinstraat 51 in Voorst.
Dinsdag t/m vrijdag van 9.30 – 11.00 uur
Voor informatie bel met Zorgsaam op
werkdagen van 9.00 – 17.00 uur, tel. 055
– 58 898 58 op kijk op www.zorgsaam.nl
SENSIRE
Bij Sensire kunt u dag en nacht terecht
voor een compleet pakket aan diensten
op het gebied van gezondheidszorg,
zorg, wonen en welzijn. Tel.: (0900) 8856,
24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Internet: www.sensire.nl, E-mail:
info@sensire.nl .
VÉRIAN ZORGLIJN
Informatie over wijkverpleging, huishoudelijke verzorging, jeugdgezondheidszorg, dieetadvisering 088-1263126. 24
uur per dag bereikbaar.
GELDER THUISZORG VOORST
Biedt Huishoudelijke verzorging en dagbesteding in de gemeente Voorst.
Bereikbaar via tel: 0571-726991. Meer informatie: www.gelderthuiszorg.nl
TRIMENZO ZORG AAN HUIS
De zorgverlening door Trimenzo is sinds
oktober 2019 overgenomen door Sensire.
Voor informatie over wijkverpleging en
verpleeghuiszorg is Sensire 24 uur per
dag, 7 dagen per week bereikbaar via tel.
0900-8856 of e-mail: info@sensire.nl. Meer
informatie vindt u op www.sensire.nl.
BUURTZORG TWELLO
Verpleging en verzorging 24 uur bereikbaar
06-12 77 54 52
www.buurtzorgnederland.com
DIABETESLIJN
Tel. 033 463 05 66, info@dvn.nl, voor alle
vragen over diabetes (24 uur per dag, ’s
nachts alleen in geval van nood) en over
de producten en diensten van de Diabetesvereniging.
MEE VELUWE
VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING
Voor alle vragen over een beperking, chronische ziekte of autisme spectrum stoornis. Maatschappelijk Netwerk Voorst,
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
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KERKDIENSTEN

HISTORISCHE VERENIGING VOORST

Zondag 26 juni

Ger.Gem. De Vecht-Terwolde, 09.30
uur ds. S. Janse en 14.30 uur ds. G. van
Manen.
Prot.gem. Klarenbeek, Voorst, Wilp,
10.00 uur, dienst in Voorst, ds. Bassa.
Herst.Herv.gem. Emst/Epe, 09.30 ds.
Pater, 15.00 uur ds. Pater.
Prot.gem. Nijbroek, 09.30 uur ds. T. van
Staalduine.
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 10.00
uur, ds. E. van Staalduine-Sulman.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 10.00 uur,
ds. M. Valk, 11.30 uur ds. M. Valk.
Prot.gem. Welsum, 10.00 uur, ds.
Brandsen.
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 09.00
uur, pastoor Hermens.
Hervormde Gemeente “Irene” Zutphen
(Hoven), 10.00 uur, ds. J. v/d Meulen,
16.30 uur ds. Mudde.

Oecumenische
Omroep Voorst

‘UIT HET ARCHIEF’
De studieruimte van de Historische Vereniging Voorst, is gelet
op de huidige omstandigheden beperkt en 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

Wie zijn deze stoere mannen? Vermoedelijk Klarenbeek. Wie weet wie het zijn, waar
en wanneer de foto is gemaakt?
Voor reacties:

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

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

NaastenhulpVoorst

Bereikbaar via
naastenhulpvoorst@gmail.com

DIERENARTSEN
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 Klarenbeek. www.dierenkliniekijsselvallei.nl
Kundige zorg voor groot en klein

Kijk hoe jij je hart
kunt laten spreken
WIJKAGENT
voor vluchtelingen!
SPREEKUUR WIJKAGENTEN

Via het contactformulier op de website
van de politie,
www.politie.nl en via het landelijke
telefoonnummer 0900 8844.

Week 23

De boerderij links onder op de combi ansicht
van Terwolde is de Crollerie of Krollerij aan de
Zeedijk 6

Week 24

De huidige bewoner Wim Heijink herkent de
foto in het Voorster Nieuws, waarschijnlijk gemaakt in de 60’r of 70’r jaren. De oude boerderij (Rijksmonument) staat aan de Schoolstraat
13 in Twello. Hij heeft deze boerderij gekocht
in 1987 van de familie Kuis en woont er nog
steeds. De foto is op 17 juni 2022 gemaakt.
Ook Martin Smit herkent Schoolstraat 13, de
boerderij van Alink. Een stukje van de schuur
van De Frens en het dak van de lagere school
is ook zichtbaar.
Adv. Voorster Nieuws.qxp_Opmaak 1 24-04-19 09:09 Pagina 5

EIGENTIJDS

BETROKKEN

TOONAANGEVEND

DICHTBIJ

HERKENBAAR

Taxatie van uw
woning of
bedrijfspand?

Kijk hoe jij je hart
kunt laten spreken
voor vluchtelingen!

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

Ga naar
nederlandvoorvluchtelingen.nl
of scan de QR-code.

Ga naar
nederlandvoorvluchtelingen.nl
of scan de QR-code.

TRANSPARANT

Dorpsstraat 19, 7391 DC Twello



Telefoon (0571) 273377



info@vdbeltmakelaars.nl



www.vdbeltmakelaars.nl

ARIEL PODS OF LENOR

HEINEKEN

2 verpakkingen
M.u.v. Lenor multipacks

Pils of 0.0% Pils
2 verpakkingen met 6 blikken à 33-50 cl

1+1

M.u.v. gekoelde bieren

GRATIS*

2

e
HALVE
PRIJS*

JUMBO OF LA PLACE
KOFFIEBONEN
Alle soorten
2 verpakkingen

2

e
HALVE
PRIJS*

Geen 18, geen alcohol

JUMBO OF FISHES HARING
Schaal Jumbo haring 3 stuks
of Fishes 2 stuks

1

a2,89 - a3,29

99

JUMBO BIOLOGISCH
HALF OM HALF GEHAKT,
GEMENGD GEHAKT OF
VEGETARISCH GEHAKT
2 schalen gemengd gehakt à 500 gram of
biologisch half om half gehakt of vegetarisch
gehakt à 300-500 gram
a7,18 - a7,78

2 VOOR

6,-

RADLER, CORONA,
CUBANISTO, HOEGAARDEN,
APPLE BANDIT OF
DESPERADOS
Alcoholhoudend of 0.0%
2 verpakkingen
M.u.v. Desperados Seltzer, 7+1
voordeelpack en gekoelde bieren

2

e
HALVE
PRIJS*

Geen 18, geen alcohol

ZOMER TOP 10 WIJNEN

ZONNEBLOEMPLANT

RED BULL

Mezzacorona Pinot Grigio Rose, Neleman Tempranillo
Rose, Waterval Rose, Villa Aix Provence Rose, Jumbo
Pinot Grigio Biologisch, Jumbo Cava, Tiempo & Tierra
Verdejo, Roche Mazet Rose, Villebois Petit Sauvignon
Blanc of Feu Rose Igp Loire
2 flessen à 750 ml

2 stuks

Pak met 4 blikken à 250 ml

2

e
HALVE
PRIJS*

a5,00

2 VOOR

4,-

4

a5,56

50

Geen 18, geen alcohol

Geldig t/m di 19 juli 2022

DA’S LEUK BOODSCHAPPEN DOEN
* 1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties
mogelijk.
2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties
mogelijk.

Binnendijk
Twello, Michiel de Ruyterstraat 101

