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JOHN EN MICHEL WINNEN
10 WEKEN GRATIS FRUIT
TWELLO.- Na de lancering van het
lokale sport- en beweegakkoord
kon iedereen zich aanmelden om
een bijdrage te leveren aan een
gezondere, vitalere samenleving.
Verschillende partijen dienden een
voorstel in, maar er waren slechts
twee prijzen om weg te geven. John
Elskamp en Michel van den Hengel
bleken de gelukkigen na een loting.
Zij winnen 10 weken lang gratis fruit
ter waarde van €150 per persoon.
Afgelopen woensdag mochten zij de
prijs in ontvangst nemen.

John Elskamp is trainer/coach en werkt
vanuit zijn eigen sportstudio en praktijk,
beter bekend als Sportstudio Twello/
Mentaal Krachtig training & coaching.
Zijn hart ging sneller kloppen van ambitie
8 uit het sport- en beweegakkoord: ‘We
geven voorlichting over een gezonde leefstijl bij scholen en sportaanbieders voor
zowel kinderen, jeugd, ouders trainers en
coaches’. Tussen het fruit van de Jumbo
vertelt John dat hij graag voorlichting zou
willen geven aan jongeren over fysieke en
mentale gezondheid. “Ik zou hen willen
uitleggen wat voeding en bewegen met
je doet, bijvoorbeeld met je brein. Hoe je
door gezonde voeding beter presteert op
school, want met chips en Red Bull doe je
je brein geen plezier”, aldus John. Middels
workshops op scholen zou hij hen ander
gedrag willen aanleren.
Michel van den Hengel kennen de
meesten als eigenaar van het Voorster
Nieuws. Waarschijnlijk kennen minder
mensen zijn affiniteit met sport. Hij wil
zich inzetten voor ambitie 7: ‘Op alle
basisscholen in de gemeente is er dagelijks een sport- of beweegactiviteit voor
leerlingen’. Via zijn eigen medewerkers
kwam hij met twee mensen in contact
met een achtergrond in de sportsector.
“Vanwege corona hebben zij momen-

DOE MEE MET
#IKKOOPLOKAAL
EN WIN
EEN LOKALE
VERASSING!
GEMEENTE VOORST.- Heb jij al van
een heerlijk diner genoten die je
hebt laten bezorgen of hebt afgehaald bij een van de lokale horecaondernemers? Heb je al een winkelafspraak gemaakt en heb je alweer
heerlijk kunnen struinen bij je favoriete winkel? Namens alle lokale ondernemers: hartstikke bedankt voor
jullie steun! Voor de ondernemers
is de steun van de lokale inwoners
enorm belangrijk, dus zeg het voort!
Helpen jullie mee om zoveel mogelijk
inwoners van de gemeente Voorst te
bereiken? Lees hier hoe je kan meedoen en maak kans op een lokale
verrassing!

Hoe kan je meedoen?

teel minder werk. Ik zou hen wel willen
sponsoren zodat ze zich kunnen inzetten voor sportstimulering op de basisscholen. Ik heb ook al contact gehad
met Anne Pannekoek. Zij werkt samen
met Tom Spijker aan het thema ‘vaardig
in bewegen’ van het Sportakkoord”, vertelt Michel enthousiast.
De twee heren zijn een mooi voorbeeld
van hoe het lokale sport- en beweegakkoord kansen biedt en partijen met elkaar verbindt. Wil jij namelijk ook bijdra-

gen aan een vitalere gemeente? Kan jij
óf jouw vereniging iets betekenen voor
één of meerdere acties en/of ambities
uit het akkoord? Laat het de regiegroep
van het sport- en beweegakkoord weten via sportakkoord@voorstactief.nl
of meld je aan via www.voorstactief.nl/
akkoord, dan kijken we samen hoe we
jouw initiatief kunnen ondersteunen.

Online sport- en inspiratiecafé

De eerdergenoemde regiegroep orga-

niseert aanstaande maandag (22 maart)
een online bijeenkomst voor alle (sport)
verenigingen uit de gemeente. Na een
gezamenlijke opening hebben deelnemers de keuze uit twee deelsessies: ‘Gezonde sportomgeving’ of ‘Communicatie, juist nu. Maar hoe?’. In beide sessies
wordt er ingespeeld op de actualiteit.

Op de achterkant van deze krant
vind je de ikkooplokaal-poster. Deze
mag je uitknippen en ophangen aan
je raam of deur. Zo kan iedereen
zien dat jij de lokale ondernemers
ondersteund en zo verspreid je de
oproep. Deel via #ikkooplokaal en
#bezoekvoorst jouw lokale aankoop
of de ikkooplokaal-poster op jouw
raam! Zo verspreiden we de oproep
gezamenlijk. Doe mee en maak kans
op een (h)eerlijk prijs samengesteld
door lokale ondernemers! De winnaar wordt bekend aan het einde
van de campagne in week 14. Zorg
dat je daarvoor je foto hebt gedeeld
op social media of hebt ingestuurd
naar bezoek@voorst.nl.
Meer informatie over
#ikkooplokaal vindt je op
bezoekvoorst.nl/kooplokaal.
Wees loyaal, koop lokaal!

Deelname is gratis en aanmelden is deze
week nog mogelijk via de website
www.voorstactief.nl/akkoord.
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TERWOLDE.- Het voorjaar breekt
aan, de tuin schreeuwt om aandacht
en het weer is weer aangenaam om
eens lekker in de tuin, schuur of garage aan de gang te gaan. Muziekvereniging Ons Genoegen helpt u daar
graag bij door uw oude metalen op
te komen halen. Ons Genoegen kan
de opbrengst van deze metalen goed
gebruiken. Ook als het relatief kleine
beetjes zijn, bel of mail ons gerust.
Hebt u dus oude metalen, (ijzer, koper, messing, RVS, aluminium), fiets,
grasmaaier, elektrakabels, accu’s,
computers of wat dan ook en u wilt
hier van af? U kunt een mailtje sturen naar administratie@onsgenoegenterwolde.nl of bellen (na 18.00
uur) 0571-273425 voor eenafspraak.
Mochten er bijzonderheden zijn, dan
maken wij daar vooraf goede afspraken met u over.

PASFOTO’s
nodig?

Ne

OUDE METALEN
VOOR ONS
GENOEGEN
LAATSTE KANS OP

TAKE AWAY

DETAILS OP WEBSITE
2P €49 | 4P €89 | 6P €129
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Jan de Croon

bezoekvoorst.nl

Huisdieren
crematorium
De Engelenburg
Voor een waardig afscheid
van uw huisdier!

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

Bezoek Voorst

Inspiratie voor je dagje
weg in eigen omgeving!

Twello

Dorpsstraat 22 Twello

LEES SNEL VERDER VOOR AL HET NIEUWS UIT UW GEMEENTE!

T 0571-700518
W www.hcde.nl

19-03-2019

19-03-2021

Voor al uw medeleven, bloemen, kaarten en
berichten die wij mochten ontvangen na
het overlijden van onze moeder,
oma en (oude) oma

Lieve Maarten
Het verdriet is zoveel zwaarder
dan dat wij uit kunnen leggen.
Wij missen je zoveel meer
dan dat wij nu kunnen zeggen.

Doortje Linthorst-Dijkhof
willen wij u hartelijk danken,
het heeft ons allen erg goed gedaan.

Hendri, Dirrie Lammers-klomp
Maxime
Tom, Annemiek, Seppe
Suzan, Freek

Veel te vroeg, maar omringd door liefde is in ons bijzijn overleden
mijn lieve man, onze lieve vader, schoonvader en trotse opa
“Drieënhalve maand alleen zijn
is meer dan genoeg. Het is mooi geweest.“
Wij hebben heel veel van je geleerd,
behalve hoe wij je moeten missen.
Na een langzaam afnemende gezondheid is
toch nog onverwacht van ons weggenomen
onze liefste pa en opa

Met een glimlach denk ik aan

* Klein Amsterdam, 16 augustus 1954 † Utrecht, 14 maart 2021

Theo

Gerdien van den Brink-Frederiks
Wieger en Naomi
Duuk, Otis, Fender
Johanneke en Lodewijk
Bo, Bente
Joost en Anne

sinds 22 november 2020 weduwnaar van
Dinie van Brink - Nijdeken
† Deventer,
9 maart 2021
Harry
Jesse
Casper en Sophie
Marian en Henk
Joëll en Maaike
Delano en Daniela
Zoutmanstraat 6
7391 WD Twello
Het afscheid heeft
in besloten kring plaatsgevonden.

Wij laten jou los in liefde
Wij houden jou vast in onze harten
Wij dragen jou mee in onze herinneringen
Wij leven voort in wat jij ons gegeven hebt
“weer samen met pa”

Verdrietig hebben wij afscheid moeten
nemen van onze lieve, zorgzame moeder en
trotse oma

sinds 24 juni 2017 weduwe van Henk Huisman
* Wilp - Achterhoek,
13 april 1935

† Deventer,
13 maart 2021

Ben en José
Joyce en Christiaan
Gino, Ferre, Boyd
Malissa en Sander
Marley

We kijken in liefde en dankbaarheid
terug op een hele fijne tijd en
dat het leven net zoals de lente
weer kleur zal krijgen.
Hartelijk dank voor jullie
hartverwarmende medeleven.

Jan is thuis, alwaar geen bezoek.

Nelleke Buiting-Blikman

Gezien de huidige maatregelen zal de crematieplechtigheid in
besloten kring plaatsvinden op zaterdag 20 maart om 14.15 uur.
Deze is rechtstreeks te volgen via een livestreamverbinding:
https://pci-webcast.nl
Plechtigheid ID: 140658 Wachtwoord: c0a9c72f5241

Tim en Annemiek

Uw herinneringen aan Jan zijn voor ons van grote waarde.
U kunt een anekdote, foto, gedicht of bericht plaatsen op
www.memori.nl

Marieke en Gert-Jan
Thijmen, Evi
Stern, Luca, Blinc en Jazz
Landweg 4
7382 BL Klarenbeek
Maart 2021

Met groot verdriet en diepe verslagenheid hebben wij
kennisgenomen van het overlijden van onze directeur

Jan van den Brink
Wij zullen Jan herinneren als iemand die altijd voor een ander
opkwam, toegewijd en enthousiast was.
Wij wensen Gerdien, Wieger en Naomi, Johanneke en Lodewijk,
Joost en Anne en de kleinkinderen veel sterkte toe in deze
moeilijke periode.
De jongens van Klein Hekkelder

Lieve familie, vrienden en kennissen,
wij danken jullie hartelijk voor het medeleven
en de steun na het overlijden van mijn
lieve man, onze zorgzame vader en opa

Henk Rutgers
De prachtige bloemen en vele kaarten
doen ons goed.
Alie Rutgers – Schuitert
Kinderen en kleinkinderen

I.v.m. het overlijden van onze directeur

Terwolde, maart 2021

Jan van den Brink
zijn wij zaterdag 20 maart 2021 de

gehele dag gesloten.

Klein Hekkelder, Heuvelderweg 9, 7383 RE Voorst

Onlangs hebben wij afscheid moeten
nemen van mijn lieve man, onze vader
en opa

Ilonka en Gert
Gert en Laura
Gert, Tom, Pim
Chantal

Uw gedenkteken,
onze zorg en kennis

Hans en Pienel
Liset en Stefan
Erik en Anouk
Correspondentieadres:
Rembrandtstraat 30
7391 BC Twello

gedenktekens
urnmonumenten
renovatie en onderhoud

Ma is in Afscheidscentrum Hemmes,
Piet Heinstraat 33 te Twello.
De crematieplechtigheid
zal in besloten kring plaatsvinden.

terug en ga mijn weg zoals hij
het had gewild, vol moed en optimisme.

Heuvelderweg 9
7383 RE Voorst

Riet Huisman - Timmer
Maria Wilhelmina Johanna

Twello, maart 2021

Jan Willem van den Brink

Arie van Brink
* Nijbroek,
20 december 1932

Kinderen
Klein- en achterkleinkinderen

“I did it my way”

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

WWW.BMNATUURSTEEN.NL

Gerardus Franciscus
Bongertman

- Gerard Het is voor ons onmogelijk om iedereen
persoonlijk te bedanken, maar we willen
u laten weten dat uw aanwezigheid, de
vele kaarten en warme woorden ons erg
goed hebben gedaan.
Leny Bongertman-Janssen
kinderen en kleinkind
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BLOG BURGEMEESTER JOS PENNINX
VERKIEZINGEN IN CORONATIJD

Met heel veel verdriet, maar vol liefde, kijken wij dankbaar
terug op de mooie herinneringen en moeten wij mijn
lieve Puck, onze lieve mams, oma en omi gaan missen.

Cecilia Arnolda de Leau - de Bruijn
Puck
Echtgenote van Jan de Leau
Delft, 17 december 1934

Vandaag publiceer ik alweer mijn 50e
blog! In deze blog geef ik dus alweer bijna een jaar aandacht aan opmerkelijke
ontwikkelingen en persoonlijke ervaringen in coronatijd. Vandaag, 17 maart, is
de slotdag van de landelijke verkiezingen. Dankzij een goede voorbereiding,
van onder andere onze medewerkers
en de door hen goed geïnstrueerde
stembureauleden, kunnen de verkiezingen in onze stembureaus veilig doorgaan. Verder zag ik de afgelopen week
een aantal mooie acties. Deze acties
helpen ons om deze tijd, in afwachting
van betere tijden rond het coronavirus,
goed door te komen.

in de gemeente Voorst! Daarom hebben we ze een cadeautje gegeven. Op
elke kaart staat een unieke code. Met
deze code kunnen de jongeren thuis een
Pathé-film naar keuze bekijken. Erg leuk
dat wethouder Harjo Pinkster en ik hier
veel leuke reacties op hebben ontvangen!

prachtig voorbeeld van echte ondernemers die kijken naar hun kansen. Zeker
nu zij, en wij, uit de lockdown beginnen
te komen.

Officieel moment met
Eva de Jong

Vergaderen

Twello, 14 maart 2021
Ed en Ellen
Michelle en Bo, Chloé, Elouisa
Daniël en Hedda
Francien en Jan
Kim en Marcel, Mika, Noé
Manon en Thurstan, Raven, Phyllon
Kelly en Ton, Joah,
Ernst-Jan en Sonja
Joyce en Raymond,
Jordi en Inez, Alba Mike en Sanne
Sven en Mede
Loes en Theo
Joëlle en Tom Fabiënne Felice
Theo en Kelly
Max en Jolijn, Yara, Luca
Thom

De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.
Puck is thuis. Wilt u persoonlijk afscheid nemen,
neem dan contact op met Ernst-Jan de Leau, 06-34223828

Voorbereiden op
de verkiezingen

De afgelopen week stond volop in het
teken van de voorbereidingen voor de
landelijke verkiezingen. Dit was goed te
zien in de raadszaal aan de Hietweideweg. Deze stond vol met tassen, dozen
en stembussen. Alles moet, vanwege
corona, extra veilig geregeld worden
in de stembureaus. Denk hierbij aan
duidelijk aangegeven looplijnen, ontsmettingsmiddelen en volop rode
potloden (want die zijn nu voor eenmalig gebruik). Dit jaar hadden we op
15 en 16 maart vroegstembureaus in
Voorst en Twello. En vandaag zijn er in
de gemeente Voorst 18 stembureaus
geopend. Deze stembureaus zijn met
meer mensen bemand en zijn soms
ook op andere locaties dan gebruikelijk.

Deze week maakte ik weer een officieel moment mee. Ik mocht, vanwege
de regen in de hal van Brede school De
Fliert, Eva de Jong als winnares van de
Nationale Voorleeswedstrijd feliciteren
en enkele leuke gemeentelijke presentjes aanbieden. Eva is leerling van groep
8 van OBS De Hietweide en zij won de
wedstrijd hier in de gemeente Voorst die
door Bibliotheek Brummen|Voorst georganiseerd is. Ik vond het leuk om van
Eva te horen dat zij ook in de leerlingenraad van de school zit. Veel succes Eva,
bij de provinciale wedstrijd!
Na afloop sprak ik nog even met schooldirecteur Ivo Gerritsen. Ivo gaf, net zoals
Monique Rodenburg van CBS De OASE
vorige week, inzage in de aanpak van
de bassischolen om hun leerlingen en
ouders passend te ondersteunen in coronatijd. We mogen wel heel trots zijn op
het onderwijspersoneel!

Correspondentieadres: Torenweg 5, 7391 DG Twello

Zorg en aandacht
in kwetsbare tijden…

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

Afscheidscentrum Hemmes
Piet Heinstraat 33, Twello
Het Afscheidshuis
Binnenweg 13, Twello
Hemmes Uitvaartzorg
Piet Heinstraat 33, 7391 WK Twello

Uitvaartverzorgers
Ilse Hemmes • Anja Esbeukman
Marion Koldewijn • Joyce de Vries
Kimberley Teelen
We staan 24/7 voor u klaar:

(0571) 27 20 15

www.hemmesuitvaartzorg.nl

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

We gaan vanavond om 21.00 uur op
2 extra locaties de binnengekomen
briefstemmen tellen. De manier van
tellen, bedacht door een (oud)medewerker van onze gemeente, passen we
ook deze keer (iets aangepast) toe. Ik
verwacht dat wij rond middernacht de
uitslag van de gemeente Voorst hebben. Daarbij hoop ik natuurlijk dat er
in onze gemeente een hoge opkomst
is geweest. En dan vooral onder de
zogenaamde ‘first-time voters’. Deze
jongeren, 18 jaar oud die voor het eerst
mogen stemmen, heb ik in een persoonlijke brief opgeroepen om van hun
stemrecht gebruik te maken.

Versoepelingen

Deze week is er sprake van meerdere
versoepelingen. Kinderen tot 13 jaar
kunnen weer naar zwemles, er zijn iets
meer sportmogelijkheden voor volwassenen en er vinden weer examens en
lessen voor (theorie)rijexamens plaats.
Onze aandacht gaat vooral uit naar de
verruiming voor het bezoeken van grotere winkels. In deze coronatijd zijn er grote verschillen tussen ondernemers die
wel of niet getroffen worden door (de)
corona(lockdown). In aanvulling op de
landelijke maatregelen voor bedrijven
en instellingen, kijken wij, in overleg met
de lokale ondernemersverenigingen, in
alle dorpen naar lokale steunmaatregelen voor ondernemers die het water tot
aan de lippen staat.

Naar de kapper!

Hart onder de riem
voor jongeren

In de afgelopen week kregen ook alle
Voorster leerlingen, in het voortgezet
onderwijs, post vanuit de gemeente.
Samen met wethouder Harjo Pinkster
heb ik de jongeren een kaart gestuurd
om hen een hart onder de riem te steken. We zijn trots op onze jongeren hier

Afgelopen donderdag mocht ik, na 3
maanden, gelukkig weer naar de kapper. Gezellig in de stoel bij Frendz, knipte
kapper Erick mijn lockdown-lokken weg.
Vrijdag had ik een interessant gesprek
met Martin Holleboom van de Expert
in Twello. Deze lokale ondernemer vertelde over de kansen die ondernemers
zien om in te spelen op de laatste ontwikkelingen. De invloed van aankopen
via internet, maar vooral over de wijze
waarop service en gastvrijheid een grote
rol spelen bij de klantenbinding. Een
voorbeeld hiervan ervaarde ik afgelopen zaterdag met een lekkere take-away
maaltijd van Korderijnk in samenwerking met Vrouwen van Nu. Het is vooral
nu belangrijk dat de gezamenlijke ondernemers samen een vuist maken. En ook
dat zij samen willen werken aan de aantrekkelijkheid van een winkelcentrum,
zoals Twello Centrum. Hun spirit is een

Vrijwel al mijn vergaderingen vinden
nog steeds digitaal plaats. Vorige week
dinsdag was er een uitzondering. De
heidag met ons college van burgemeester en wethouders was coronaproof georganiseerd in de Vergaderfabriek in Teuge. Woensdagavond vond
de tweede digitale cursus van Politiek
Actief plaats. Deze avond, met ruim 30
enthousiaste deelnemers, stond in het
teken van een digitaal bezoek aan de
fractiekamers. Ondanks dat het een interactieve en zeer informatieve avond
was, hoorde ik in de digitale nazit toch
een verzuchting dat een fysieke ontmoeting de cursus nog leuker zou hebben gemaakt.

De vergaderingen van de gemeenteraad blijven voorlopig digitaal plaatsvinden. Ook het Rondetafelgesprek
afgelopen maandagavond vond plaats
via Teams. Deelnemers en insprekers spraken via een videoverbinding,
vooral over de Startnotitie Transitievisie Warmte. Over politiek gesproken:
misschien kunnen we na afloop van
de verkiezingen vaststellen of de wijze
van debatteren en campagnevoeren,
via social-media, van invloed is geweest
op deze verkiezingen voor de Tweede
Kamer. Als u dit nu leest, en u vandaag
nog niet gestemd heeft, dan roep ik u
graag op dit alsnog te doen. Kom stemmen en maak gebruik van uw democratisch recht!

De cijfers van de coronabesmettingen
lijken de laatste week op te lopen, ook
door de Britse variant van het virus.
Gelukkig nog zonder een evenredige
stijging van het aantal ziekenhuisopnames. Ik hoop dat de situatie voor het
zorgpersoneel beheersbaar blijft. En
ik hoop dat het Kabinet de komende
week goed en helder nieuws kan aankondigen over verdere versoepelingen
vanaf Pasen. Op die manier wordt het,
met een goed toekomstperspectief,
voor ons allen wat gemakkelijker om
de maatregelen voorlopig goed vol te
houden. En ik hoop dat we met z’n allen volhouden, met aandacht en respect voor elkaar! Deze 50e blog sluit ik
graag weer af, door mijn oproep aan
iedereen te herhalen: houd moed en
doe goed!
Burgemeester Jos Penninx

Het familiebedrijf, Horesca Lieferink, is een regionaal opererende groothandel in food en
non-food producten met vestigingen in Twello, Zeist en Raamsdonksveer waarbij het
hoofdkantoor in Twello gevestigd is. Wij leveren een compleet assortiment producten voor
horeca- en grootverbruiksector, in de provincies Utrecht, Gelderland, Overijssel,
Zuid Holland, Noord Holland, Brabant, Zeeland en Flevoland. Daarnaast zijn wij ook agent
voor de biermerken Grolsch, Warsteiner, Alfa, Kronenbourg, Bavaria en Gulpener.
Naast het assortiment van bekende merken leveren wij ook uitstekende kwaliteitsproducten
onder het eigen Horesca huismerk. Wij bouwen aan langdurige relaties met onze afnemers
door méér dan alleen maar groothandel te zijn.

Horesca Lieferink, vestiging Twello, is op zoek naar een
gemotiveerde en enthousiaste distributiechauffeur
De functie:
Als distributiechauffeur ben je verantwoordelijk voor het correct afleveren van de bestellingen volgens route bij onze afnemers, veelal is er sprake van een vaste klantenkring. Daarnaast
ben je één van de schakels tussen de klant en onze organisatie, je bedient de klant op een
enthousiaste en vakkundige wijze.
Jouw taken:
• Correct afleveren van bestellingen volgens route bij onze klanten.
• Het registreren van geleverde - en retouremballage
• Je zorgt voor een ‘warme’ relatie met onze klanten.
- Je kent ze goed en ze weten dat ze op jou kunnen rekenen.
Jouw profiel:
Je bent een zelfstandig, servicegericht en gedreven persoonlijkheid met goede
communicatieve en sociale vaardigheden. Daarnaast beschik je over een flexibele instelling.
Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs B C, voorzien van code 95.

www.ambiancedekazon.nl

Laat je inspireren in
onze ruime showroom!
 Persoonlijk advies op maat
ZONWERING

TEXTIELDAK

 Beste prijs-kwaliteitverhouding
 Vakkundig inmeten en monteren

Ook zoeken wij een gemotiveerde en
enthousiaste logistieke medewerker

 Inspirerende showroom

BUITENJALOEZIEËN

De functie:
Als logistiek medewerker draag je zorg voor een correcte goederenstroom in onze magazijnen.
Je pickt orders via voicepicking, je stapelt correct op de containers en je zorgt dat deze bij
de juiste laadplekken geplaatst worden. Je werkt volop mee in de operationele processen van
ons magazijn, vroeg opstaan is voor jou geen probleem en samen met jouw collega’s zorg je
voor optimale service richting onze afnemers.
Je legt verantwoording af aan de teamleider(s) van deze vestiging

LAMELLENDAK

RAAMDECORATIE

 Altijd maatwerk
ZONWERING
ROLLUIKEN
RAAMDECORATIE
TERRASOVERKAPPINGEN
HORREN

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

Wij mogen jullie weer ontvangen,
Daar kijken wij ontzettend naar uit!

Jouw belangrijkste taken en verantwoordelijkheden:
• Het opslaan van binnengekomen magazijngoederen, etenswaren, dranken en
verpakkingsmaterialen.
• Het verzamelen van orders op rolcontainers aan de hand van orderpicklijsten (voice).
• Het ophalen van producten uit de koelcellen.
• Het klaarzetten van de bestellingen.
• Schoonmaken van de magazijnruimten.
• Het realiseren van verbeteringen. Je denkt actief mee met je leidinggevenden en komt met
nieuwe ideeën/voorstellen.
• We willen dat onze vrachtwagens vol zitten met de lekkerste producten.
Dat betekent dat we met z’n allen veel producten proeven en testen!
Jouw profiel:
Om deze functie succesvol in te kunnen vullen beschik je over een relevante opleiding met
eventueel logistieke achtergrond en heb je kennis van logistieke bedrijfsprocessen.
Je bent een ervaren team-player met hands-on-mentaliteit, sociale vaardigheden en een
integere houding. Daarnaast ben je flexibel, kun je ook een keer op een zaterdag werken en
voel je je prettig bij een dynamische werkomgeving, want bij Horesca Lieferink is geen dag
hetzelfde. Je bent woonachtig op een bereisbare afstand van onze vestiging Twello of je hebt
de bereidheid je in deze omgeving te vestigen.

Wij bieden:
Een aantrekkelijke, afwisselende en uitdagende baan in een dynamische werkomgeving bij een
groeiend bedrijf met een unieke positie in de foodservice markt waarbij je kan rekenen op
marktconforme arbeidsvoorwaarden, waaronder een goed pensioen.
Geïnteresseerd?
Wie je meer weten over ons of deze functie, neem dan contact op met
de heer Tom de Jong, Logistiek Manager Horesca Lieferink,
bereikbaar op 030-6975507
Ben jij de persoon die wij zoeken en ben je geïnteresseerd in deze functie, stuur dan binnen
14 dagen jouw sollicitatiebrief met CV naar: Horesca Lieferink B.V., t.a.v. Irma Renes, Postbus
63, 7390 AB te Twello of email deze naar i.renes@lieferink.nl

Graag willen wij onze collectie laten zien. Deze is met zorg voor jullie
uitgezocht. Kom gezellig langs om een kijkje te nemen.
Wat moet je doen:





Mosseler Goorstraat 5 7391 ZW TWELLO
Kwekerijweg 4 3709 JA ZEIST
Baileybrugweg 2, 4941 TB RAAMSDONKSVEER

Een bericht of even bellen 0571-275200
Kom op de afgesproken tijd
Draag een mondkapje en desinfecteer je handen
Kijk op je gemak rond of laat je adviseren door één van ons.

Liever bestellen en afhalen?
Dat is ook nog mogelijk
Hopelijk tot snel,
Team Nikki’s fashion

Nikkis Fashion

Twello Duistervoordseweg 6
Tel. (0571) 27 52 00
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BASISSCHOOL DE HIETWEIDE MAAKT
WERK VAN WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE
TWELLO.- Nu de scholen weer open zijn is
er op openbare basisschool de Hietweide
niet alleen extra aandacht voor het welzijn
van de kinderen en voor taal en rekenen,
ook is er bijzondere aandacht voor Wetenschap en Technologie. Vanuit de eigen
schoolambitie om al het creatieve talent
onder de kinderen ruimte te geven, wordt
er vanaf nu wekelijks structureel gewerkt
met onderzoeks- en ontwerpopdrachten.
Dit gebeurt in alle groepen aan allerhanden thema’s en onderwerpen uit de werelden van de techniek. Van energie, klimaat
en het weer tot drones en robots. Modern
onderwijs waarbij kinderen meer regie krijgen om al hun talenten te laten zien. Of dat
nu met hoofd of handen is, het is allemaal
zichtbaar in de school.
Voor de technologische samenleving van
nu en de toekomst is onderwijs in Wetenschap en Technologie (W&T) essentieel.
Hiermee wordt ook ingespeeld op de veranderende arbeidsmarkt, waarbij er steeds
meer vraag is naar technisch geschoolde
werknemers. Onderwijs in W&T start in
de basisschool vanuit de verwondering
van leerlingen en wakkert hun natuurlijke
nieuwsgierigheid aan. Hiervoor hanteren
de leerkrachten van de Hietweide een
nieuwe manier om kennis, vaardigheden
en inzicht aan te leren: de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren. Daarbij
doorlopen de leerkrachten met de kinderen een aantal fasen, waarin beide leren
hoe ze een vraagstuk kunnen onderzoeken
en tot een oplossing of ontwerp kunnen
komen.
De Hietweide heeft duurzaamheid op de

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

agenda staan. Om die reden is er dan ook
een koppeling met de wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Dit zijn
zeventien doelen om van de wereld – de
toekomstige wereld van de huidige generatie kinderen - een betere plek te maken
in 2030.
Ieder thema vanuit de wereld van techniek
wordt gekoppeld aan één van de doelstellingen.
Op de Hietweide wordt groots uitgepakt.
Naast de inzet van eigen ouders is er een
samenwerking met het Zone college, is er
nauw contact met een opleidingsbedrijf in
de bouw en is ook de Kunstkring Voorst betrokken. Alle basislessen worden gegeven
aan de hand van de Maakboxen van Stich-

ting Maakotheek. Een organisatie die een
alles-in-1 aanpak voor W&T biedt met lessen, materialen en apparatuur met steeds
wisselende thema’s. De themalessen krijgen steeds een vervolgles in het VMBO
en - zodra dat weer mogelijk is - volgt er
aansluitend een bedrijfsbezoek. Op deze
manier krijgen de leerlingen van de Hietweide betekenisvol onderwijs en zijn ze
goed voorbereid op de toekomst.
Op de foto worden alle kinderen welkom
geheten door Zora – de zorgrobot die zijn
eigen talenten aan de kinderen heeft gedemonstreerd: dansen in de onderbouw,
actie en reactie in de middenbouw en programmeren in de bovenbouw.

WORPSCAPE ZAL NEERDALEN IN
HET WORPPLANTSOEN
DE WORP.- Kunstenaar Rob Sweere
plaatst in de week van 22 maart in het
Worpplantsoen een monumentaal werk
met als titel: Worpscape. Het kunstwerk
is gerealiseerd dankzij de inspanningen
van bewoners van de Worp. Het idee
van Ton Geldermans om het legaat van
Willem Waanders aan een kunstwerk
te besteden werd goedgekeurd. Een
commissie van bewoners heeft daarna
met begeleiding vanuit het Kunstenlab
de kunstenaar geselecteerd. Met zijn
transparante constructie doet de Worpscape denken aan een futuristisch amfibievoertuig. Het lijkt te kunnen drijven
en misschien kan het ook wel vliegen.
Binnenin het schip groeit een mini-ecosysteem. Dit groeit uit een stuk grond
dat onder meer is samengebracht door
de bewoners van de wijk. Zij zullen het
kunstwerk namelijk vullen met aarde en
stekjes uit hun tuinen.

Oproep aan Worpbewoners

Kom op 23 maart tussen 14.00 en 16.00
uur een emmertje of zakje aarde brengen uit je tuin en stort dat in het werk.
De zaden die jij daarmee brengt ontkiemen dit voorjaar dan in Worpscape. Let
hierbij wel op de geldende coronaregels.
Voor deze misschien wel eigentijdse
Ark van Noach wordt dus een bijzonder
stukje Deventer natuur geselecteerd
en op een symbolische manier veilig-

Zo gaat het kunstwerk Worpscape eruit zien.
gesteld voor hoog water. Rob Sweere
ziet zijn werk eigenlijk als een metafoor
voor het leven op aarde; ‘laten we redden en koesteren wat ons omringt. We
hebben veel te verliezen’. Worpscape zal
dus gaan veranderen en groeien, hoe is
nog onbekend. Mensen mogen kijken
naar dit stuk natuur, hoe het zich ontwikkelt, wat er groeit, maar ze mogen er niet
aan komen! Misschien wordt dat nog
wel het meest moeilijk: om ons afzijdig
te houden en de natuur haar gang te laten gaan. Maar je kunt wel van het werk
genieten: de planten zijn op ooghoogte
te zien én je kunt op het werk zitten of
liggen en tot rust komen. Ook nodigt het
kunstwerk uit om anderen te ontmoeten.

IJsselbiënnale

De ruimtelijke installaties van Rob
Sweere zijn op verschillende plekken in
Nederland permanent te bewonderen,
zoals Arnhem, Zaandam, Nijmegen,
Amersfoort en Zwolle. Hij is bekend van
zijn constructies waarmee hij mensen
op een bijzondere manier de wereld
om zich heen laat ervaren. Zijn installaties nodigen altijd uit om tijd te nemen
en stil te staan bij jezelf in relatie tot die
onmetelijke ruimte. De officiële onthulling van het werk voor betrokkenen en
buurtbewoners is op zaterdagmiddag 15
mei. Aansluitend is het werk deze zomer
opgenomen in de buitententoonstelling
van de IJsselbiënnale van 18 juni t/m 19
september: www.ijsselbiennale.nl

DE LENTE KOMT ER AAN

INGEZONDEN
DE GEBETEN HOND
TWELLO.- Wil degene die op maandag 8 maart j.l. met zijn hond aan het wandelen was zich s.v.p. melden op 06 12327992. Het gaat om iemand die met zijn
hond (los) op het fietspad, achter de Kringloopwinkel, liep. Weet helaas niet
wat voor soort hond het was. Deze persoon gaf als reactie dat het niet zijn hond
was en deed vervolgens de hond niet aan de riem. Weet wel dat die mijn hond
(boerenfoks) flink te pakken heeft gehad. Met een bezoek aan de dierenarts
tot gevolg.
Lies de Jong.
liesjajong@hetnet.nl

Kiezen is een béétje
verliezen

Ons leven zit er vol mee: keuzes maken. Heb je daar moeite
mee, dan ben je nog niet klaar. Letterlijk én figuurlijk, want
je doet er dan ook langer over. Toen mijn beide dochters nog
écht jong waren bleken ze wat het onderwerp ‘kiezen’ betreft,
heel verschillend te zijn. Mochten ze iets uitkiezen, dan wist
de één direct wat ze wilde. ‘Die!’ Klaar. De ander kon eindeloos
twijfelen tussen twee knuffels, shirts, of wat dan ook. Want die
andere was óók zo leuk, of lief. Je kan er maar mee opgescheept
zitten, trekjes van je vader. Veel leerlingen van groep acht maken
momenteel de keuze voor een nieuwe school. Dit jaar moeilijker dan ooit, want een écht
Open Huis konden we niet houden. Toch lukte het via creatieve digitale oplossingen toch
om een alternatief te bedenken. En het aantal al aangemelde leerlingen lijkt er gelukkig
niet minder om. Een Grote Keuze, zo’n nieuwe school. En op die ándere school vond je
óók vast een aantal dingen erg leuk. Wikken en wegen. ‘You choose some, you lose some’.
Hoewel het ook voor sommige achtstegroepers niet moeilijk kiezen is. ‘Die!’ Klaar. En dan
maar hopen dat je tegen die tijd ook weer écht ‘gewoon’ naar school kan, zonder al die
beperkingen. Ook daarin moesten wij als school voor de komende periode keuzes maken.
Het sociale aspect was belangrijk. Maar de lesstof bijhouden óók. We hebben, denk ik, een
mooie tussenweg gevonden. Duidelijk was dat leerlingen én docenten erg blij waren dat
het weer kon. Zo hielden we met het project ‘ode aan de kunst’ een flinke wandeling door
Twello, op zoek naar uitingen van kunst. Onderweg lekker kletsen met elkaar. Kunstwerken
bekijken. Er iets van vinden. Het zelf uitbeelden. Halverwege een ijsje. Dat paste al lang
niet meer bij de temperatuur, maar wel bij de vrolijke stemming. Eén kunstwerk stond
voor een basisschool. Die school was ingeseind door een collega. En dus zaten er een paar
groep 8’ers buiten om vragen te stellen aan ónze brugklassers. ‘Wat mis je het meest
van de basisschool?’ Eén van de brugklassers uit mijn groepje gaf géén antwoord, maar
jumpte over het hek om te gaan meevoetballen met de groep 8’ers. Is óók een antwoord!
You win some, you lose some… Leerlingen die wat extra hulp of uitleg nodig hebben voor
een bepaald vak kunnen zich inschrijven voor onze ‘maatwerk-uren’. We willen het liefst
dat ze dat zélf doen, dat inschrijven. En zo vond ik mijzelf zo’n eerste les in een lokaal met
zes leerlingen uit hetzelfde leerjaar, maar uit verschillende klassen, al dan niet door de
mentor met zachte dwang geadviseerd en met verschillende ‘hulpvragen’. Twee die zich
niet konden concentreren op het lezen van langere teksten. Eén met een lichte achterstand
in het ontleden van zinnen. Een ander met woordenschat en spelling als speerpunt. Eentje
met moeite met begrijpend lezen. Begrijpelijk. Weer een ander met sowieso een aversie
tegen lezen. Ik besloot voor deze eerste les een aantal vliegen (lees: leerlingen) in één klap
te slaan (figúúrlijk, natúúrljk!). Ik had vorig jaar een klassenset van de, nog steeds actuele,
klassieker ‘Koning van Katoren’ van Jan Terlouw besteld. Ik deelde ze uit. Ik hou erg van
voorlezen en begon. Af en toe stopte ik even. Om een vraag te stellen over de tekst. Er
kwamen mooie gesprekken uit. Soms schreef ik de laatste zin op het bord. Even samen
ontleden. Soms vroeg ik om uitleg waarom een woord zó geschreven was. Leesbeurten
voor degenen die zelf ook wel een stuk wilden voorlezen. Maar wel vrijwillig. Na bijna
anderhalf uur les ging het boek dicht. Ik complimenteerde ze voor hun betrokkenheid
en aandacht. Eén leerling was helemaal verbaasd over zichzelf. Ze had de hele les
meegeluisterd, meegelezen, meegedacht. Ze besefte ook dat de setting van slechts zes
leerlingen meehielp. Een klasgenoot merkte op dat dit de eerste keer was dat hij het leuk
vond om tijdens de les een boek te lezen. Ik geef dit compliment graag door aan meneer
Terlouw. Wanneer je in 1971 (!) een boek schrijft dat in 2021, middenin een pandemie, nog
steeds boeiend én actueel is, tja, dan kun je wel schrijven… Deze week mogen we (bijna)
allemaal weer kiezen. De één weet direct voor welke partij. ‘Die!’ Klaar. De ander twijfelt
eindeloos. Zweeft. Daar hebben we dan weer kieswijzers voor. Ik deed er eentje bij mijn
klassen maatschappijleer. In de chat verscheen de eerste uitslag van een leerling.
‘Meneer! Waarom nou? 50-Plus! Hoe dan? Ik ben 15!!’ Tja, met kiezen zul je áltijd iets
verliezen. Misschien wel je jeugd.
Bert Jansen
Docent VC Twello

www.veluwscollege.nl/twello
“het wordt nu wel eens echt tijd om de bloemetjes
weer buiten te zetten........”

WEKELIJKS HUIS AAN HUIS DAGELIJKS ONLINE

Groothandel in
n en staal
bouwmateriale

Kees
Bouwmeester B.V.

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

Vaassen

Tel. 0578 - 572797

www.KBouwmeester.nl
Voorraadhouder van:

- Diverse soorten houten plaatmateriaal

- Big bags en zakgoed van:

- Kalkzandstenen en -blokken

- Osb plaat

- metsel (vloer)zand

- Gevelstenen

- Underlayment plaat

- hoogzand

- Div. soorten cement

- Panlatten

- zand / grind

- Isolatie - vloer - spouw - dak

- Steigerplanken

- Golfplaat ABC vrij

- Diverse soorten bouwstaal matten

- Tegel lijmen

- Lichtplaat voor golf- en damwandplaat

- Bouwstaal staven

- Voegmiddelen

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

- Draadstaal matten

- Diverse soorten tuinhout

- grind

(Onbehandeld en gegalvaniseerd)

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

Diverse bewerkingen:

- Panelen in diverse diktes en kleuren

- Diverse soorten Balkstaal HEA - IPE - UNP

- Bevestigings materialen

- Stripstaal

- Zaag straat / boren / lassen

- Hoek- nok- en windveren uit eigen produktie

- Buis- en kokerprofiel

- Knip- en zetbank tot 3,05 meter

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

- Constructie werkzaamheden

Industrieterrein Eekterveld | Runnenbergweg 4 | 8171 MC Vaassen
Tel: 0578 572797 | Fax: 0578 572704 | Mob: 06 54294866 | E-mail: KBouwmeester@zonnet.nl

Kwaliteit van uit het verleden,
aangepast voor de toekomst!

Gezocht: Assistent Hovenier
Voor de aanleg en het onderhoud van
particuliere tuinen.

Heb je groene handen én vind je het leuk om te straten?
Dan bieden wij:
• Direct uitzicht op een vast contract
• Goed betaald werk in de regio
• Leuke collega’s
• Eventueel een auto van de zaak

Uw partner in autoschade:

Meer weten? Neem dan snel contact op.
Joris van de Worp
Bel 06 - 8289 2929 of mail
naar jvandeworp@unnpersoneel.nl
0571 - 7682 01 | www.unnpersoneel.nl

Koppelstraat
4949,
- 7391
Twello,Tel.
Tel.0571-274804
0571-274804
Koppelstraat
7391 AK
AK Twello,
RaadpleegTalhoutweg
uw dealer/garagebedrijf
voor advies
betreffende autoschade
36, 8171 MB Vaassen,
Tel. 0578-576777

Kom vrijblijvend langs voor advies betreffende autoschade.
Vaassen

Voorsternieuws
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VIOLENACTIE VAN DE BASISSCHOOL DE
KOPERMOLEN LEVERT EEN MOOI CADEAU OP
KLARENBEEK.- Het is mooi weer buiten en dat lokt veel mensen de tuin
al in. Een ideaal moment om voor
de leerlingen van de basisschool de
Kopermolen de telefoon te pakken,
contact te leggen met Opa’s, Oma’s,
oom’s, tantes en bekenden om de
vrolijk gekleurde violen te verkopen. Het bleek een groot succes.

Bel voor meer
informatie of een
vrijblijvende afspraak!

0571 27 44 94

twello@bieze-makelaars.nl

Vroegsignalering van schulden
gemeente neemt contact op met inwoners bij betalingsachterstand

wordt de hulpverlening/ondersteuning afgestemd op de situatie van
de inwoner. Als er geen behoefte
is aan hulp, wordt het traject vroegsignalering door team StimenzVS
gestopt. De signaalpartner gaat
dan weer verder met het incassotraject.

Ondersteuning

Signaal partners
Zorgverzekeraars, woningcorporaties, particuliere verhuurders,
gas/energie- en drinkwaterbedrijven zijn ‘signaal partners’. Deze
‘signaal partners’ zijn verplicht om
signalen van 1 maand achterstand
in betaling, van hun klanten, te melden bij de gemeente. Deze signalen kunnen wijzen op schulden, of
een groter risico op schulden. De
signaal partners voeren eerst zelf
een sociaal incassotraject uit en
nemen hiervoor contact op met de
inwoner. Als de inwoner hier niet
op reageert, zal de signaal partner
dit melden bij de gemeente. De coordinator schuldhulpverlening van
de gemeente werkt samen met
team Stimenz VroegSignalering
(StimenzVS). StimenzVS (onderdeel van het Financieel Advies
Team) neemt dan contact op met

AANKOPEN?
Een aankoopmakelaar
heeft vele voordelen !

Het geld dat is opgehaald wordt dit jaar
aan een goed doel besteed: “Stichting
Sint voor ieder kind” in Klarenbeek. Daarnaast is er nog een bedrag dat besteed
wordt aan speelgoed (o.a. Skelters,
Steps, theaterboeken en leesboeken)
dat de leerlingen op het schoolplein kunnen gebruiken. Middels deze weg wil de
Ouderraad van de Kopermolen iedereen
bedanken die geholpen en deelgenomen
heeft aan deze actie. De Klarenbeekse tuintjes liggen er weer kleurrijk bij.

Op 1 januari 2021 is de gewijzigde
Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs) ingegaan. Met deze
wijziging zijn gemeenten verplicht
om actief hulp aan te bieden aan inwoners met betaalachterstand(en).
Het doel van deze wet is betalingsachterstanden en schulden te
voorkomen, door betaalproblemen
al vroeg te signaleren. En bij signalering van een betaalachterstand
op tijd contact op te nemen met de
inwoners.
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de inwoner.

Contact
Via een brief, met een huisbezoek,
per mail of telefonisch neemt de
sociaal werker van StimenzVS
contact op met de inwoner voor
een gesprek. Dit eerste gesprek is
erop gericht om na te gaan wat het
probleem is, en op het accepteren
van de hulp van StimenzVS.

Financieel Advies
Team
Wanneer de inwoner bevestigt dat
er hulp nodig is gaan we verder
in gesprek. Dankzij ons Financieel Advies Team (FAT) kunnen we
passende hulp en ondersteuning
bieden. De medewerkers van het
Financieel Advies Team vinden
het belangrijk om met de inwoner
in contact te komen. Op deze manier kunnen we namelijk oplopende
achterstanden en financiële problemen voorkomen.

Opschorting
Wanneer de inwoner de hulp accepteert bespreekt de medewerker dit met de schuldeiser. Het
incassoproces kan dan worden
opgeschort voor in principe 30
dagen. In die 30 dagen wordt gekeken naar een snelle oplossing
of verdere afspraken. In het FAT

Kulturhus - Jachtlustplein 11 – 7391 BW Twello
www.mnvoorst.nl - info@mnvoorst.nl

Betalingsachterstanden en schulden kunnen iemands leven volledig overnemen. Dat kan iedereen
overkomen. Zodra de schulden
groeien, worden ook de zorgen
groter. Er zijn verschillende mogelijkheden van hulp. Bijvoorbeeld;
budgetbegeleiding, betalingsregeling, schuldhulpverlening, psychosociale ondersteuning en sociaal
juridische steun. Het Financieel
Advies Team zet zich in om (verdergaande) incassomaatregelen,
afsluitingen, en huisuitzettingen zoveel mogelijk te voorkomen.

Meer informatie
Is het lastig om uw maandelijkse
vaste lasten te betalen? Trek dan
op tijd aan de bel, en neem contact op met de frontoffice van het
Maatschappelijk Netwerk Voorst
(MNV): info@mnvoorst.nl of 057174 51 11 (werkdagen 8.30-12.30
uur) voor hulp bij;
• Het oplossen van de
achterstanden in de betaling;
• Geldzorgen;
• Het omgaan met geld.
De frontoffice van het MNV regelt dat Karin Peters of Marjan de
Wilde van Stimenz contact met u
opneemt om persoonlijk met u in
gesprek te gaan.

Telefonisch bereikbaar:
ma. t/m vrij. 08.30 -12.30 uur
0571-74 51 11

STORMACHTIG WEEKEND
THE HIKE
TWELLO.- Afgelopen weekend bewandelden een honderdtal hikers de
prachtige routes tussen Twello en Deventer. Het natte weer, de hagel en
zware windstoten weerhielden deze diehards er niet van om te genieten
van de mooie omgeving, lekkere versnaperingen en drankjes. Ook de toevallige voorbijgangers hebben dankbaar gebruik gemaakt van dit aanbod.

Voor wie The Hike nog niet kent;

The Hike brengt je al wandelend op de mooiste plekjes tussen Twello en Deventer.
Start je wandeling bij Taverne in Twello of Persee in Deventer, aan jou de keus! De
inmiddels tweede toegevoegde route waarbij het Pontje je over de prachtige IJssel
brengt wordt goed bewandeld. Beide routes zijn ongeveer 11 km lang en geheel verzorgd met snacks onderweg en bij terugkomst. Wandelaars vanuit heel Nederland,
van Amsterdam tot Zwolle hebben de routes tussen Deventer en Twello al afgelegd.
Iedereen even enthousiast over onze mooie omgeving.
Aankomend weekend zal naar grote waarschijnlijkheid het 8ste en tevens voorlopig
laatste weekend van The Hike zijn. Wanneer de terrassen van Taverne en Persee
weer open mogen eindigt het succesverhaal van The Hike. Maar... wees niet getreurd,
als het aan beide horecagelegenheden ligt krijgen we in de toekomst zeker nog een
vervolg.
Het weekend van zaterdag 20 en zondag 21 maart beloofd zonnig te worden. Stond
het inmiddels bekende begrip, The Hike, nog op jouw verlanglijstje en wil je lastminute op deze manier nog genieten van de mooie plekjes tussen Twello en Deventer?
Meld je op de dag van jouw wandeling bij Taverne of Persee en enjoy.

Kindercoach

Voor als uw kind hulp kan gebruiken bij:
- zelfvertrouwen
- faalangst
- boosheid en/of agressief gedrag
- ontdekken van de eigen leerstijl en leerstrategie
- omgaan met emoties
- verwerken van verdriet
- pesten of gepest worden
- piekeren
- concentratie en motivatie
- moeite met veranderingen thuis,zoals bijvoorbeeld een scheiding,
verlies of verhuizing

Naaimachines
koopt u bij de vakhandel
Ook voor gebruikte machines
Reparatie van alle merken

Fa. Berends
Veilingstraat 51
Twello • Tel. (0571) 27 17 29
Mobiel 06 28 44 98 25
06 38 62 01 29

PUNTJES
Kindercoachpraktijk
Bij Monique
Quabbenburgerweg 7
7396 NN Terwolde
0642055475
kom@bij-monique.nl
www.bij-monique.nl

Last van mollen? Laat ze
vangen! E.L. de Weerd.
06-13456651
Gevraagd: oud ijzer, accu’s,
metalen en witgoed. Wij komen
het bij u halen. Eventueel
tegen kleine vergoeding.
Tel 06-14101933
Bert Peters Bouw- en Timmerbedrijf. Alle bouwwerkzaamheden. Timmerwerkplaats,
kozijnreparaties e.d. Ook
Tuinhuizen en schuren.
06-23592164/0575-502635
www.bertpetersbouw.nl

VAN HEES VERSMARKT

Vers geschrapte
worteltjes

héél kilo

Bleekselderij

0.99
per stuk 0.89

Zo et e gr oe ne me loe n
pie l de sa po

Ha rd e sa pp ige
ap pe l mi lw a

Vers gesneden
rode kool

1.49

2.99
500 gram 0.89
2 kilo

Multimate Klunder
wordt Hubo Klunder

Wij verruilen het blauw van
Multimate voor het zwart van
Verse medewerkers gevraagd! kijk op www.vanheesversmarkt.nl
Hubo. Met een compleet nieuw
ingerichte winkel met een
strakke uitstraling.
Duistervoordseweg 7
7391 CA Twello moderne,
tel: 0571-271797

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

Edelsmederij Jansen Voor al
uw handgemaakte sieraden,
Help je mensen graag verderop, waarbij je afgaat op je sterk ontwikkelde commerciële gevoel?
tevens reparaties aan juwelen
je helemaal thuis op de winkelvloer? Ben je klantvriendelijk, leergierig en bereid jezelf
en Voel
groot je
zilverwerk.
keer op keer te overtreffen? Dan ben jij precies wat we zoeken. Voor onze Hubo in Twello zijn
www.edelsmederijjansen.nl
06-51607885
Twello.
wij op zoek
naar een:

screens, rolluiken, horren, windschermen, Velux
Ten gevolge van de huidige
corona maatregelen is
onze showroom gesloten.
Afspraken en offertes zijn
mogelijk via telefoon en
mail.

Rijksstraatweg 47 Twello
Tel: 0571-270565
Email: info@marbozonwering.nl
Website: www.marbozonwering.nl
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De grootste sortering
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www.overmars-tuinenpark.nl
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MACHINES VOOR TUIN EN PARK
Weteringstraat 7 | 7391 TX Twello | tel. 0571 271 712

ER

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

deze veelzijdige
KoemestIngemengd
met blad-functie (38 uur) help je klanten op het gebied van klussen. Verder zorg je
ervoor
dat de
schappen in de winkel gevuld zijn en dat de winkel en het buitenterrein er
compost
in bigbags
± 1000
liter. Goed
voor groentetuin
of
aantrekkelijk
uitzien.
border. Tel. (0571) 27 44 66
We vinden
het
belangrijk
Het bestraten
van tuin,
terras,
een opgewekte en vrolijke uitstraling hebt;
oprit, terrein
 datenjetuinaanleg.
Leveringvan
datalle
je materialen.
klantvriendelijk en servicegericht bent;
Sinds
1966:
Klomp
handen uit de mouwen wilt steken en deze ook nog op handige wijze kunt inzetten;
 dat je je
Tel.: 06-54973731
 dat je niet terugdeinst voor een klus buiten de winkelmuren;
 dat je een MBO werk- en denkniveau hebt;
 dat je bekend bent met techniek, gereedschappen en bouwmaterialen;
 dat je enige ervaring in de retail hebt.

Wij bieden een marktconform salaris, prima secundaire arbeidsvoorwaarden en mogelijkheden
tot het volgen van opleidingen.

ENL belastingservice voor uw
belastingaangifte 06 2309 6245
Evert Nagel

Ben je geïnteresseerd jezelf te overtreffen in deze uitdagende baan?
Wij ontvangen graag je cv en sollicitatiebrief per mail of per post.

Voorjaar!!! Terrasreinigen
met hoge druk? €2.50 M2
bel vrijblijvend 06-81840737
groetjes Tom

STIHL ACCU TUINGEREEDSCHAP

Verkoopmedewerker m/v

Te Koop: oude koemest voor
sier en moestuin (fijngemalen)
info: 06-45698974 na 17 uur.

Tuinhulp biedt zich aan:
(0571) 27 46 21

OV

ER

PUNTJES

DE SCHILDER biedt zich aan
voor al uw buiten en binnen
schilderwerk tevens glasvezel
renovlies behangen Tegen betaalbare prijs bel voor een vrijblijvende offerte 0686338107

Te koop: Kippenmestkorrels.
Zak 25 kg (voor 150m2 gazon,
borders en moestuin) €9,3 zakken €25,- V.d. Wetering,
Eperweg 55 in Oene.
Tel (0578) 62 39 76.
Tuinonderhoud Hardwerkende
jonge mannen bieden zich
aan voor het onderhouden/
zomer klaarmaken van uw
tuin. Voor verder informatie of
afspraak Tel. 0645638385.
GEZOCHT: Medewerker kwekerij. Ben jij rond de 18 jaar
oud en heb jij zin en tijd om ons
door de week te komen helpen
op de boomkwekerij? Bel of
App 06-52251581. Of kom eens
langs. Boomkwekerij De Winter
Terwoldseweg 10 Twello.
Beukenhaag, bosplantsoen,
vaste planten,
sierheesters enz.
www.kwekerijhetveld.nl,
Veldweg 50, Klarenbeek,
06 51 55 48 27,
(055) 301 14 51.
DE SCHILDER biedt zich aan
voor al uw buiten en binnen
schilderwerk tevens glasvezel
renovlies behangen Tegen betaalbare prijs bel voor een vrijblijvende offerte 0686338107

Hubo Klunder

Molenstraat 1 - 7391 AA Twello - Tel: (0571) 27 12 66
E-mail: ben.klunder@multimate.nl - hubo.nl

Multimate Klunder

Multimate
Klunder
wordt Hubo
Klunder
wordtWijHubo
Klunder
verruilen het blauw van
Multimate
voor het
zwart van
Wij verruilen
het blauw
van
Hubo.
Met
een
compleet
Multimate
voor
het
zwart
van nieuw
ingerichte winkel met een
Hubo. Met een compleet nieuw
moderne, strakke uitstraling.
ingerichte winkel met een
moderne, strakke uitstraling.

Help je mensen graag verderop, waarbij je afgaat op je sterk ontwikkelde commerciële gevoel?
Voel je je helemaal thuis op de winkelvloer? Ben je klantvriendelijk, leergierig en bereid jezelf
Help je mensen keer
graag
waarbij Dan
je afgaat
je sterk
ontwikkelde
gevoel?
op verderop,
keer te overtreffen?
ben jij op
precies
wat we
zoeken. Voorcommerciële
onze Hubo in Twello
zijn
wij op
zoekop
naar
Voel je je helemaal
thuis
deeen:
winkelvloer? Ben je klantvriendelijk, leergierig en bereid jezelf

keer op keer te overtreffen? Dan ben jij precies wat we zoeken. Voor onze Hubo in Twello zijn
wij op zoek naar een:

Verkoopmedewerker m/v

Verkoopmedewerker m/v
In deze veelzijdige functie (38 uur) help je klanten op het gebied van klussen. Verder zorg je
ervoor dat de schappen in de winkel gevuld zijn en dat de winkel en het buitenterrein er
aantrekkelijk uitzien.

In deze veelzijdige functie (38 uur) help je klanten op het gebied van klussen. Verder zorg je
We vinden het belangrijk
ervoor dat de schappen
in de winkel gevuld zijn en dat de winkel en het buitenterrein er
 dat je een opgewekte en vrolijke uitstraling hebt;
aantrekkelijk uitzien.
 dat je klantvriendelijk en servicegericht bent;
 dat je je handen uit de mouwen wilt steken en deze ook nog op handige wijze kunt inzetten;

We vinden het belangrijk
 dat je niet terugdeinst voor een klus buiten de winkelmuren;
en MBO
vrolijke
uitstraling
hebt;hebt;
 dat je een opgewekte
werken denkniveau
 dat je een
dat
je
klantvriendelijk
en
servicegericht
bent;
dat
je
bekend
bent
met
techniek,
gereedschappen en bouwmaterialen;


dat
je
enige
ervaring
in
de
retail
hebt.

dat
je
je
handen
uit
de
mouwen
wilt
steken
en
deze ook nog op handige wijze kunt inzetten;

dat
je
niet
terugdeinst
voor
een
klus
buiten
de
winkelmuren;

Wijwerkbiedenen
een
marktconform
salaris, prima secundaire arbeidsvoorwaarden en mogelijkheden
dat
je
een
MBO
denkniveau
hebt;

tot het volgen van opleidingen.
 dat je bekend bent met techniek, gereedschappen en bouwmaterialen;
Ben je geïnteresseerd
jezelf te overtreffen in deze uitdagende baan?
in de retail hebt.
 dat je enige ervaring
Wij ontvangen graag je cv en sollicitatiebrief per mail of per post.

Wij bieden een marktconform salaris, prima secundaire arbeidsvoorwaarden en mogelijkheden
tot het volgen van opleidingen.

Hubo Klunder

Ben je geïnteresseerd
jezelf te overtreffen in deze uitdagende baan?
Molenstraat 1 - 7391 AA Twello - Tel: (0571) 27 12 66
Wij ontvangen graag
cv en sollicitatiebrief- hubo.nl
per mail of per post.
E-mail:jeben.klunder@multimate.nl

Hubo Klunder
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WILLEMIEN 80 JAAR!

Column over natuurzaken
Van Erik-Jan Beekman.

BOEREN EN BUITENLUI

Het is nu alweer een jaar geleden dat we in deze bijzondere periode terecht
zijn gekomen.
Een periode in ons leven die vooral de jeugd nog heel lang zal heugen. Heel
bijzonder allemaal, en laat ik het maar neutraal houden. Over een paar jaar
zullen we misschien weten of nu de juiste beslissingen zijn genomen. Wat in
ieder geval wel zeker is dat we nog vele jaren de economische- en sociale gevolgen zullen voelen. De supermarkten hebben nog nooit zoveel omzet gedraaid en gelukkig blijven, ondanks alle drukte, de besmettingen laag. Voedsel
gaat altijd door lijkt het wel, maar ondanks deze drukte in de supermarkten
liggen de vrieshuizen vol met vlees en zijn de vleesprijzen voor de boeren laag.
Door deze crisis wordt er veel minder vlees gegeten. Ondanks dit feit zijn er
partijen die de vleesconsumptie aan banden willen leggen met een vleesbelasting. Voor de hoge inkomens geen probleem, maar voor veel anderen worden
de weekboodschappen zo alsmaar duurder, en wellicht te duur. Dat vleesloos
leven niet aan iedereen besteed is blijkt wel uit het feit dat de laatste paar jaar
in ons buitengebied af en toe schapen worden geslacht. Voor het schaap is dit
niet zo prettig, maar ook voor de eigenaren is het niet fijn om de restanten van
de schapen te aanschouwen. Onlangs zijn er weer schapenkoppen gevonden
tussen de Wilpse dijk en de IJssel op Deventer grondgebied. De oornummers
zaten er nog in, dus de eigenaar was nog te achterhalen. Het valt tegenwoordig niet mee om schaap te zijn, en dan hebben we hier nog niet eens last van
wolven!
Nu lijkt het mij voor een wolf ook niet erg gemakkelijk. De hele Veluwe staat vol
met hekken, en dan nogal die wegen en bebouwing. Afgelopen zondag stak ik
nog even de IJssel over richting het oosten. En het viel me op dat langs de A1
ook een nieuw hekwerk stond van vele kilometers lang. Het onderste deel met
fijn gaas, verder naar boven wat grover om grotere dieren tegen te houden.
Natuur is prachtig, zolang we er maar geen last van hebben.
Ook zag ik in het oosten veel spandoeken langs de weg van de BoerBurgerBeweging, een van de (weinige) partijen die nog opkomen voor het platteland.
De landbouw gaat waarschijnlijk nog hele moeilijke jaren tegemoet na deze
woensdag in maart. Terwijl ik dit stukje aan het schrijven ben zie ik een uitgelekt bericht dat onze minister van Landbouw een rapport heeft laten opstellen
waarin staat op termijn de kalverhouderij moet stoppen en dat elk kalf op
het melkveebedrijf moet blijven. Net als vroeger, heel vroeger. Ik vrees dat
de boeren op deze manier over de rand/grens worden geduwd. Op de foto,
die ik gemaakt heb bij een dierbare vriend van me, staat een vleesstier. Misschien moeilijk voor te stellen, maar misschien dat grootouders later tegen de
kleinkinderen moeten zeggen `’`Ja, dat aten we vroeger, heel lang geleden…”.

VOORST.- Blij verrast was Willemien
Wolters op haar 80e verjaardag. Familie,
buren en vrienden kwamen even voorbij

om te feliciteren in de ‘rij maar door tent’.
De voorbijrijdende gasten kregen een
gebakje en een hapje mee om thuis op te

eten. Het was een leuke en erg geslaagde verrassing voor Willemien, op touw
gezet door kinderen en kleinkinderen.

COLLECTE AMNESTY INTERNATIONAL VOLLEDIG ONLINE
TWELLO.- Gelijke rechten voor mannen en vrouwen, trouwen met de
liefde van je leven en uitkomen voor
je mening. In Nederland vinden we
dat zo gewoon, dat we bijna vergeten dat veel mensen die vrijheid
niet hebben. Amnesty International
komt op voor mensen die ten onrechte worden vervolgd, die worden
gemarteld of onderdrukt voor wat
ze zeggen of wie ze zijn.

Wat wil Amnesty?

Amnesty streeft naar een rechtvaardige
wereld waarin iedereen gelijke rechten
heeft en in vrijheid kan leven. Met acties,
lobby, campagnes en rapporten oefent

de organisatie druk uit op machthebbers
die de rechten van mensen schenden.
Dat blijkt een effectieve methode. Gewetensgevangenen komen vrij, doodvonnissen worden omgezet, discriminerende wetten worden aangepast, marteling
stopt, daders worden berecht

Geef om vrijheid

In 2020 gingen in heel Nederland 12.500
collectanten langs de deuren. Halverwege de collecteweek kwam de eerste lockdown en moest het collecteren gestopt
worden.
Dit jaar gaat het collecteren heel anders.
Vanwege de veiligheid wordt er niet
huis aan huis gecollecteerd. De collecte

is volledig online. U kunt de QR code
scannen en zo een donatie doen. Of een
bedrag storten op bankrekening NL46TRIO0197895506 t.n.v. Amnesty 644
Voorst. Of ga naar amnesty.digicollect.
nl/werkgroep-amnesty-voorst . U ziet
dat er voldoende mogelijkheden zijn om
mee te doen. Het kost wat meer moeite,
maar is het waard.

Doet u mee

Samen sterk voor een rechtvaardige
wereld. Kijk voor meer informatie over
het werk van Amnesty International op
www.amnesty.nl.
Werkgroep Amnesty Voorst
info@voorst.amnesty.nl

Stoomzagerij Wilp

K.D.S. TWELLO & OMSTREKEN
TWELLO.- Nu we in deze Corona crisis veel meer thuis zijn hebben ook veel
inwoners in onze regio meer tijd en oog voor andere zaken. Veel mensen
laten hun droom uitkomen, schaffen het voor hun lang gewenste huisdier
aan. Voor kinderen vaak een verrijking van hun leven. Ze kunnen blijdschap en troost delen met zo`n trouwe huisgenoot. Pas hierbij wel op dat
dit geen impuls aankoop is. Je zult er heel lang voor moeten zorgen. Maar
wie dat goed beseft zal hier echt geen spijt van krijgen.
Nu het voorjaar in aantocht is zie je ook
het jonge leven overal weer tevoorschijn
komen. Lammetjes in de wei , kieviten
die al weer terug komen uit warmere
streken, vogels die nesten bouwen. Het
wordt langer licht , alles wordt weer
groen en daar worden we blij van. Ook de
leden van Kleindieren Sportvereniging
Twello & Omstreken krijgen het voorjaar
in hun hoofd en zijn er al diverse jonge
dieren geboren. De eerste pas geboren
konijnen, cavia`s, jonge sierduiven en
kuikens scharrelen al door de hokken.
Mede door de warme voorjaarszon
groeien ze als kool. Als u ook interesse
heeft in het houden van Kleindieren en
deze stap ook wilt gaan maken. Meldt u
zich bij ons aan. Wij kunnen u adviseren
in uw keuze voor wat van ras bij u kan
passen en advies/informatie geven over
het houden van deze dieren.
Denk daarbij ook aan de verzorging ,
huisvesting , enten tegen ziektes en het
bestrijden van ongedierte.

Als het weer mogelijk is houden we
maandelijks een ledenvergadering met
o.a. dierbesprekingen/lezingen/diavoorstellingen. In september organiseren we
een Jongdieren keuring en medio oktober / november een Clubshow. Ook zijn
we aangesloten bij de Midden Veluwe
welke begin oktober een grote dierenshow in de Oranjehal in Apeldoorn organiseert. Ook bestaat de mogelijkheid om
bij ons bestuurslid Erik Tijhuis eieren uit
te laten broeden van uw hoenders tegen
een redelijke prijs per ingelegd ei. U dient
zich daarvoor wel op tijd aan te melden.
Dat kan via zijn mail adres: e_tijhuis@hotmail.com
Er is een vaste dag voor het inleggen. Ook
houdt hij u ook op de hoogte over het bevruchte aantal van uw ingelegde eieren.
Hebben we u interesse opgewekt?
Neem dan vrijblijvend contact met ons
op via telefoon, Tel. 055-3011440 of 0651607510 e mail of website.

Batenburg Installatietechniek werkt mee aan de renovatie en uitbreiding van de
stoomhoutzagerij “De Wilpsche Dijk”. De installaties worden aangepast naar de huidige
eisen met respect voor de historie. De verwarming van de gebouwen zal verzorgd
worden door een cv-installatie welke duurzaam gestookt gaat worden met resthout.

Engelenburgstraat 21 | 7391 AM Twello | 0571 27 90 00 | info.twello@batenburg.nl | www.batenburg.nl
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Jumbo Johan Mensink
Larenseweg 18
7437 BM Bathmen
Jumbo Hans Kok Colmschate
Flora 2
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Michiel de Ruyterstraat 101
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WOENSDAG 17 maart 2021

WEERFOTO.NL

Voorsternieuws

MAARTSE BUIEN
Hoe ontstaan Maartse buien?
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AAN DE STEGGE TWELLO
SPONSORT MALAWI

In de loop van de winter koelt de bovenlucht op het noordelijk halfrond steeds
verder af. De koude lucht die soms via de Noordzee vanaf hoge breedten
onze omgeving bereikt wordt arctische of polaire lucht genoemd. Deze lucht
is koud en onstabiel zodat buien gemakkelijk ontstaan en dan vervolgens ook
van een winterse lading vergezeld gaan. Soms daalt de lucht op 5 km. hoogte
wel tot onder de -40 graden.

Maartse buien in de landen ons heen

De koude en onstabiele lucht die verantwoordelijk is voor de Maartse buien
laat ook de ons omringende landen niet ongemoeid. In Nederland blijft de
(natte) sneeuw uit zo’n bui lang niet altijd liggen, maar in de wintersportgebieden zoals: Harz, Ardennen en Sauerland liggen de temperaturen gemakkelijk
een vijftal graden lager. Een ritje naar deze wintersportgebieden dicht bij huis
kan dan al gemakkelijk beloond worden met een verse pak sneeuw.

Zonnig weer komt er weer aan.

De afgelopen dagen en het weekend verliep fris en met de nodige buien sommige met onweer.
Maar er gloort hoop aan de weerhorizon.
Donderdag keert de zon al aardig terug, dan nog wel kans op een enkele bui
bij 7 graden als maximum.
Vrijdag keert de zon beter terug dan zonnig , nog wel een enkele wolk maar in
de zon en uit de wind i het goed vertoeven bij 7 graden.
Zaterdag komt de temperatuur iets hoger uit wel is er kans op grondvorst in
de ochtend. Overdag 8 graden.
Zondag meer wolken dan de zaterdag en de temperatuur komt weer wat hoger uit 9 graden.
Volgende week zou de temperatuur wel eens weer kunnen oplopen richting
17 graden.
Mark Wolvenne, Twello

Warmte, wind en wonen
Deze drie W’s zijn actueel in de gemeente Voorst; er speelt veel
op korte termijn. Maar beslissingen die we nu nemen, hebben
gevolgen voor over 30 jaar, en dus moet je ook een idee hebben
richting 2050. Voor het politieke werk is dat best lastig, want
coalities wisselen en verkiezingen beïnvloeden stemmingen. En dat
is maar goed ook want op die manier hebben inwoners vaker invloed
dan ze zelf wel eens denken. Dat is in ieder geval mijn ervaring.
Warmte
In 2050 moet Voorst van het gas af zijn. Er ligt nu een warmtevisie
op tafel en een plan hoe dit aangepakt zou kunnen worden.
Spannend is dat aan het einde van het jaar (dat is het idee) de eerste
buurten worden aangewezen die over acht jaar gasvrij moeten zijn.
Wind
Windenergie is een ruimtelijk probleem geworden dat volledig op
het bordje van de gemeente ligt. Een reden om de politiek goed
te volgen. De raad in Voorst gaat uiteindelijk over de wijziging
van bestemmingsplannen. Die molens zijn zo groot dat ruimtelijke
inpassing naar de mening van D66 heel moeilijk wordt. Er vallen
steeds meer gebieden af. Dat komt onder andere omdat bescherming van Natura 2000-gebieden en landschappen serieus wordt
genomen. Hier wint groen van wind.
Wonen
Onlangs is een D66-motie aangenomen met de opdracht om
informatie over alternatieve woonvormen in Voorst beter vindbaar te maken, zoals microwonen en tiny houses. Er zijn in onze
gemeente veel goede ruime woningen, meestal geschikt voor
gezinnen. Kleine goedkope woonruimte is bijna niet te vinden.
Steeds zouden onderzoeken uitwijzen dat daar geen behoefte aan
is. D66 Voorst denkt dat er juist wél behoefte aan is. Mensen met
een krappe beurs, starters in het arbeidsproces, alleenstaanden of
mensen die bewust klein willen wonen, willen goedkoper onderdak
kunnen vinden. Dit wil D66 Voorst écht anders aanpakken.
Paul Jonkman
Raadslid D66 Voorst

Peter de Vries (financieel directeur Aan de Stegge) en Marleen IJsseldijk.
TWELLO.- Heel erg goed nieuws voor de kinderen in Malawi. Afgelopen
maand is de Stichting Beter Malawi in gesprek geweest met Bouwbedrijf
Aan de Stegge met als resultaat: een donatie voor het project “Klaslokalen
voor Namajoka”.
Met deze donatie komt de Stichting
Beter Malawi dichtbij de afronding van
het financiële plaatje en kan de bouw
van twee nieuwe klaslokalen voor basisschool Namajoka snel beginnen. Dit
staat gepland nadat het regenseizoen in
Malawi is afgelopen. Hierdoor kunnen
weer meer kinderen profiteren van de
lessen die tijdens het volgende regenseizoen gewoon kunnen doorgaan. Aan
de Stegge Twello is een maatschappelijk
betrokken onderneming en ondersteunt
verschillende initiatieven voor mensen
die het minder goed hebben.

De stichting

Stichting Beter Malawi is een kleine organisatie die zich grotendeels vanaf
Nederland inzet voor Malawi. Malawi is
één van de armste landen ter wereld. De
doelstelling van de Stichting is ‘het bundelen van kennis en middelen en deze
inzetten zodat Malawianen beter in staat
zijn om zelf de kwaliteit van hun leven te
verbeteren’.

Project Klaslokalen voor
Namajoka

In het aandachtsgebied bevinden zich
vier basisscholen (Primary schools). Bij
alle scholen is het duidelijk dat er een
tekort aan klaslokalen is. Gemiddeld
zitten er ruim 100 kinderen in één klas.
Veel leerlingen krijgen ook buiten les,

auto

schade?

Engelenburgstraat
55, Twello
Twello
Engelenburgstraat 55,

Tel:
28
Tel: 0571
0571 78
78 50
50 28

maar in het regenseizoen (dec-apr) is dat
niet mogelijk en vervallen de lessen. Met
deze extra lesruimte wil men ervoor zorgen dat dit niet meer hoeft te gebeuren.
In 2013 zijn er twee nieuwe klaslokalen
voor Primary school Namadidi gerealiseerd en in 2018 ook twee nieuwe klaslokalen voor Primary school Namilongo.

Nu wil men graag de derde school in de
community ondersteunen, de keuze is
gevallen op Namajoka.
Mocht je net zoals Aan de Stegge Twello
een steentje willen bijdragen dan is dat
heel erg welkom. Kijk op de website
(www.betermalawi.nl), Instagram of Facebook (Stichting Beter Malawi). Wil je direct actie ondernemen? Neem dan contact op met Marleen IJsseldijk via email
(marleen@betermalawi.nl) of telefoon
(06-81 51 67 90).

VRAAG EEN GRATIS EN VRIJBLIJVEND

INTAKE GESPREK AAN

Be Lifted Plasma, liften
zonder te snĳden
N U 2 5 % KPlasma,
ORTING!
Be Lifted
liften zonder te snijden
TEL. 0571- 794541

Met een Be Lifted Plasma behandeling is het mogelijk om door middel van plasma
flitsen de huid te laten verdampen (verstrakken). Daarnaast doen we, met deze
behandeling, een beroep op het zelf herstellend vermogen van de huid, waardoor
de huid weer collageen aan gaat maken. De huid wordt zichtbaar jonger, gelift, de
elasticiteit verbeterd en de tint wordt mooier.
WWW.BEAUTYCOL.NL

VRAAG EEN GRATIS EN VRIJBLIJVEND

INTAKE GESPREK AAN

Be Lifted Plasma, liften
zonder te snĳden
NU 25% KORTING!

De plasma flitsen laten een klein korstje achter op de huid dit noemen we een
“plasma spot” deze plasma spot verdwijnt binnen 5-7 dagen vanzelf waarnaar de
huid roze toont, dit is nieuwe huid en verdwijnt in de weken die volgen.

Behandelmogelijkheden

. 0571- 794541
V R A A G E E N G R A T I S E N V R I J B LTIEJL V
END

WWW.BEAUTYCOL.NL

Een behandeling met Be Lifted Plasma word veelal uitgevoerd op:

INTAKE GESPREK AAN

Boven en onderoogleden
Voorhoofdsrimpels
Fronsrimpels
Neuslippenplooi
Kaaklijn
Huidplooien voor de oren
Wangen en kin
Marionetlijn
Bovenliprimpels
Kraaienpootjes

Be Lifted Plasma, liften
zonder te snĳden
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Hals en decolleté
Decolleté
Verslapte buikhuid
Navel
Handen
Verslapte oorlellen
Steel en ouderdomswratjes
Pigmentvlekken
(Acne) Littekens

WWW.BEAUTYCOL.NL

NU 25% KORTING
OP EEN BE LIFTED PLASMA BEHANDELING

NU 25% KORTING!

Plan een gratis en
vrijblijvend intake gesprek

TEL. 0571- 794541

WWW.BEAUTYCOL.NL

0571-794541
www.beautycol.nl
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voorstwijzer

Gemeentelijke informatie

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

Parkeren bij het gemeentehuis

gemeenteraad

het gemeentehuis die voor bezoekers gereserveerd is. Deze
parkeermogelijkheden staan
met borden aangegeven:

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 brief of e-mail sturen aan de raad: raad@voorst.nl of Postbus 9000, 7390 HA
Twello. Twitter: @RaadVoorst.
In verband met de richtlijnen rond het coronavirus kunt u alleen telefonisch of per e-mail contact
opnemen met de raadsleden en de raadsfracties.




Vergaderingen

Momenteel vergadert de gemeenteraad afwisselend fysiek en digitaal, afhankelijk van de actuele
situatie in relatie tot het coronavirus. Houd voorst.nl daarvoor in de gaten.
De Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming maakt digitaal vergaderen mogelijk. Via
https://voorst.raadsinformatie.nl kunt u de digitale vergaderingen live volgen (beeld + geluid). In
de kalender kiest u de vergadering en daarna klikt u op ‘live’.
 maandag 29 maart 19.30 uur
raadsvergadering (digitaal)
 maandag 12 april 19.30 uur
ronde-tafelgesprekken
 maandag 19 april 19.30 uur
raadsvergadering

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 / 06-53 11 65 06
 Emiel de Weerd, fractievoorzitter VVD-Liberaal2000, e.deweerd@voorst.nl / 06 13 46 48 23
 Bert Visser, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, b.visser@voorst.nl / 06-53 87 71 61
 Véronique Groothuis - Beijer, fractievoorzitter CDA, v.groothuis@voorst.nl / 06-15 49 44 90
 Paul Jonkman, fractievoorzitter D66, p.jonkman@voorst.nl / 0571-23 82 62
 Arend Jansen, fractievoorzitter Lijst Arend, a.jansen@voorst.nl / 06-50 66 66 01
 Margret Suelmann, fractievoorzitter Fractie Suelmann, m.suelmann@voorst.nl / 06-37 31 54 22
Scan de QR code met uw tablet of smartphone voor meer informatie over de
raadsleden.

E-mail service raadsstukken

Wilt u zich aanmelden voor de e-mail service raadsstukken? Stuur een e-mail naar
raad@voorst.nl . 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.

Bezoek het gemeentehuis
alleen op afspraak
Maak eerst een afspraak online op voorst.nl

Heeft u een afspraak gemaakt
en komt u met de auto naar het
gemeentehuis? Maak dan alleen
gebruik van de parkeerruimte bij

parkeerruimte dicht bij het
gebouw aan de achterzijde,
parkeerruimte aan de zijkant
van het gebouw.

Als u Jupiter 2 in Twello invoert in uw navigatie, dan komt
u vanzelf bij de parkeerruimte
van het gemeentehuis uit. Het
is niet toegestaan om uw auto
bij aangrenzende bedrijven te
parkeren. ■

Digitale inloop over woningbouwontwikkeling
Twello Noord
Op 25 en 27 maart 2021 organiseert de gemeente Voorst twee
digitale inloopsessies om u te
informeren over de stand van
zaken rondom de woningbouwontwikkeling in Twello Noord, ook
wel bekend als Twello+250. De
gemeenteraad heeft namelijk op
11 februari 2019 op een aantal
gronden de Wet voorkeursrecht
gemeenten gevestigd om hier
woningbouw te kunnen realiseren. De locaties ziet u op de
afbeeldingen.

Waarover informeren wij u?

den zijn overgebleven.
Het is nog niet mogelijk om een
gedetailleerd stedenbouwkundig
plan te presenteren. Dus u krijgt
nog geen informatie over een verkavelingsplan, een woningbouwprogramma, en ook nog geen
bouwhoogtes of informatie over
parkeervoorzieningen.

25 en 27 maart 2021

Graag informeren wij u over de
stand van zaken rondom Twello
+250 tijdens een tweetal digitale
inloopsessies:
 25 maart van 19.00 tot 21.00
uur;
 27 maart van 10.00 tot 12.00
uur.

Ondertussen zijn de eerste stappen gezet en kunnen wij de gewenste ontwikkelrichting aangeven. Denk hierbij aan een
stedenbouwkundige opzet op
hoofdlijnen. Deze opzet bestaat De digitale inloopsessies staan
uit de ontwikkeling van het land- vanaf 25 maart op voorst.nl , u
schap, waarbinnen de woonvel- bent van harte welkom! ■

Regel het
online op

voorst.nl

of telefonisch via 0571 - 27 99 11.

Veel producten kunt u online regelen op voorst.nl

Eénrichting looproute op de weekmarkt
looproute houden. Deze loop-  Het openbaar toilet is gesloten Locatie Nieuw Basselt woningbouwontwikkeling in Twello Noord.
richting staat met bewegwijzevoor publiek.
ring aangegeven. Op deze ma-  Eet en drink niet op het
nier is het gemakkelijker om
marktplein.
een veilige afstand van elkaar  H o u d
anderhalve
mete houden.
ter afstand van elkaar en
van onze marktlieden.
 Ga niet in groepjes bij elkaar
Bezoek markt alleen
staan.
Bezoek de markt zoveel mogelijk alleen, dus niet in gezel-  Voorkom drukte bij kramen
schap. Volg deze oproep in het  Betaal bij voorkeur met pinpas/smartwatch/ of mobiele
belang van uw eigen gezondtelefoon.
heid en die van uw medemens.
 Blijf thuis als u verkouden bent,
koorts of griep heeft.
Tijdens de vrijdagmarkt in Veiligheidsmaatregelen
Twello moeten bezoekers zich Verder gelden ook de volgende  Gebruik papieren zakdoekjes,
en nies in uw elleboog. ■
nog steeds aan de éénrichting maatregelen op de markt:
Locatie De Fliertlanden woningbouwontwikkeling in Twello Noord.

voorstwijzer
Bekendmakingen
Week 11: 17-03-2021

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 8 maart 2021 tot en met
vrijdag 12 maart 2021.

Adres/Locatie

Onderwerp

Status

Nummer

Bekendijk 26 in Terwolde

Ontheffing verbranden kap- en snoeihout

Ontheffing verleend
05/03/21

Z-21-02520_2021-15976

Broekstraat 32 in Klarenbeek

Ontheffing verbranden kap- en snoeihout

Ontheffing verleend
05/03/21

Z-21-02448_2021-15980

Leemsteeg 8 in Wilp

Ontheffing verbranden kap- en snoeihout

Ontheffing verleend
02/03/21

Z-21-02291_2021-14870

Meermuidenseweg 3 in Twello

Ontheffing verbranden kap- en snoeihout

Ontheffing verleend
05/03/21

Z-21-02244_2021-16002

Molenallee 33 in Wilp

Ontheffing verbranden kap- en snoeihout

Ontheffing verleend
05/03/21

Z-21-02417_2021-15997

de Zanden in Teuge

Faciliteren tijdelijke standplaats voor verkoop ijs

Vergunning verleend

BW-2021-0009

Herontwikkeling naar 7 patiowoningen

Ontwerp

NL.IMRO.0285.171045-OW00

Breestraat 48 in Voorst

Aanleggen nieuwe inrit/uitweg

Vergunning van rechtswege
verleend

SXO-2020-0834

Broekstraat kavel 2 in Klarenbeek

Bouwen woonhuis

Aanvraag ontvangen

SXO-2021-0152

Burgemeester van der Feltzweg 47 in Twello

Kappen boom

Aanvraag ontvangen

SXO-2021-0156

Duistervoordseweg 104 in Twello

Plaatsen dakopbouw

Vergunning verleend (revisie)

SXO-2020-0069

Duistervoordseweg 95 in Twello

Realiseren uitrit

Vergunning verleend

SXO-2021-0087

Eendenkooiweg 12 in Nijbroek

Bouwen vrijstaande woning

Vergunning verleend

SXO-2020-0808

Eendenkooiweg Kavel 1 (NIJBROEK B 2019) in
Nijbroek

Bouwen vrijstaande woning

Proceduretermijn verlengd

SXO-2020-0853

Enkweg 25 in Voorst

Realiseren aanbouw

Aanvraag ontvangen

SXO-2021-0153

Enkweg 56 in Voorst

Aanleggen vijver in voortuin

Vergunning verleend

SXO-2021-0014

Haverkampsweg 5 in Terwolde

Bouwen loods

Aanvraag ontvangen

SXO-2021-0155

Holthoevensestraat 22A in Teuge

Bouwen kapschuur

Vergunning verleend

SXO-2020-0802

Hoofdweg 28 in Klarenbeek

Realiseren uitbouw

Vergunning verleend

SXO-2021-0088

Kneuterstraat 19 in Wilp

Uitbreiden kiosk tot strandpaviljoen

Vergunning verleend

SXO-2020-0760

Kruisdwarsweg 8 in Twello

Bouwen pergola

Vergunning verleend

SXO-2021-0034

Leemsteeg 23 in Wilp

Herbouwen schuur

Vergunning verleend

SXO-2021-0022

Middendijk 4 in Nijbroek

Wijzigen hoofddraagconstructie en betrekken deel Vergunning verleend
bij woning

SXO-2020-0825

Oude Rijksstraatweg 4A in Twello

Realiseren kinderopvang

Proceduretermijn verlengd

SXO-2021-0018

Polveensweg 21 in Klarenbeek

Verbouwen bedrijfswoning en bouwen berging

Vergunning verleend (revisie)

SXO-2018-0087

Rijksstraatweg 156 in Voorst

Bouwen schuur

Vergunning verleend

SXO-2020-0870

Stobbenakker 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69,
71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85 in Twello

Bouwen appartementengebouw met 18 appartementen en bergingsblok

Vergunning verleend

SXO-2020-0816

Veluwsedijk 33N in Nijbroek

Bouwen vrijstaande woning

Vergunning verleend

SXO-2020-0841

Vermeersweg 46N in Twello

Bouwen woonhuis

Vergunning verleend

SXO-2021-0011

Wolterkampsweg in Terwolde

Renoveren muziektent

Aanvraag ontvangen

SXO-2021-0149

Zonnenbergstraat naast huisnummer 47 in Wilp

Bouwen schuurwoning

Proceduretermijn verlengd

SXO-2020-0877

Bandijk 21 in Terwolde

Verwijderen asbesthoudend dak schuur

Melding ontvangen

SXO-2021-0146

Nicolaas Maesstraat 1 in Twello

Verwijderen asbest dakbeschot

Melding ontvangen

SXO-2021-0154

Algemene plaatselijke verordening

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)
IJsbaanweg 7 in Twello
Omgevingsvergunning

Sloopmelding

Meer informatie

Wilt u meer weten over een bekendmaking/publicatie? Kijk dan
op overheid.nl, 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. Wij helpen u graag.

Berichten over uw buurt via
overuwbuurt.overheid.nl

Snel en overzichtelijk alle ontwikkelingen in uw buurt volgen of de
officiële bekendmakingen van de
gemeente Voorst inzien? Dat is
mogelijk op overheid.nl
LET OP: door een landelijke storing
in de app 'Over uw buurt' komen

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

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

plannen) maken wij op voorst.
nl bekend.

Volgens artikel 12 van de Woningwet is deze vergadering
Op overuwbuurt.overheid.nl kunt u
openbaar. Door de corona-uitzich aanmelden voor een e-mailbraak kunt u daar helaas tijdelijk
service. Met enkele stappen schrijft WELSTAND
niet bij aanwezig zijn. Een teleu zich in. U ontvangt dan dage- Burgemeester en wethouders fonische toelichting geven mag
lijks per e-mail een overzicht van van Voorst maken het volgende natuurlijk wel.
besluiten en andere berichten die bekend:
onder meer gemeenten, provincies
Houd er als derde belangen waterschappen via overheid.nl Door de corona-uitbraak behande- hebbende rekening mee dat
publiceren. U stelt het type bericht len wij bouwplannen zoveel moge- een ingediend bouwplan al
in en van welke organisatie u deze lijk digitaal. De agenda (met daarin behandeld kan zijn in een
berichten wilt ontvangen. Daarbij de lijst met te behandelen bouw- welstandsvergadering.

voorstwijzer
Woningbouwlocatie IJsbaanweg Twello digitaal
ter inzage

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

meentehuis gaan heeft geen zin. Voorst) en het Centrum voor Jeugd
De medewerkers mogen u dan en Gezin (CJG) in het Kulturhus is
niet helpen.
alleen op afspraak geopend. Bel
eerst als u langs wilt komen. ZonRegel het online op voorst.nl der afspraak naar het Kulturhus
Veel producten kunt u online op gaan heeft geen zin, omdat de
voorst.nl regelen. Bijvoorbeeld medewerkers u dan niet mogen
een uittreksel Basisregistratie helpen. De frontoffice is telefoof uw verhuizing. Verloopt uw nisch gewoon bereikbaar.
product binnen twee weken? Of
is het absoluut noodzakelijk dat Heeft u een vraag aan de gemeenu in persoon langskomt om een te? Regel het online op voorst.nl
product aan te vragen? Maak dan Wilt u langskomen? Maak eerst
eerst online op voorst.nl of tele- een afspraak op voorst.nl of bel
fonisch een afspraak met ons. U 0571-27 99 11.
kunt nu ook digitaal een afspraak
maken voor de bouwbalie van de Heeft u een vraag aan het MNV?
gemeente Voorst op voorst.nl
Bel de frontoffice MNV:
0571-74 51 11

De openingstijden van het gemeentehuis zijn aangepast. We
zijn alleen op afspraak geopend.
Dit is nodig om verspreiding van
het coronavirus te voorkomen.
Online en telefonisch zijn we gewoon bereikbaar. Maak eerst on- Frontoffice CJG en
Heeft u een vraag aan het CJG? Bel
line een afspraak op voorst.nl of MNVoorst
telefonisch om langs te komen. Ook de frontoffice van het Maat- de frontoffice CJG:
Zonder afspraak naar het ge- schappelijk Netwerk Voorst (MN- 0571-74 51 50 ■

Bezoek het gemeentehuis
alleen op afspraak

Regel het
online op

voorst.nl

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

Veel producten kunt u online regelen op voorst.nl

update renovatie gemeentehuis

Wederopbouw in volle gang

Half januari zijn we echt begonnen met een zichtbare wederopbouw van ons gemeentehuis. De
start van de zogeheten ‘realisatiefase’. In deze update vertellen
we meer over een aantal bepalende en kenmerkende elementen
voor het nieuwe gemeentehuis.

Een nieuwe entree

De oude entree lag aan de zijde
van het voorplein. Dat is voorgoed verleden tijd. Het oude
voorplein wordt overdekt. En
in de ruimte die daardoor ontstaat, krijgen de centrale hal en
de raadszaal hun plek. De entree
komt aan de noordzijde van het
gebouw, met oriëntatie richting
Schoolstraat. De voorbereiding
voor het storten van de fundering voor de nieuwe entree is
bijna klaar.

Een recht gebouw

Het oude gebouw kenmerkte zich
door allerlei inhammen en uitstulpingen. Energetisch gezien
niet de meest ideale situatie: de

aansluitingen vormden de grootste bron van energieverlies. Het
nieuwe gebouw wordt daarom
uitgelijnd en dus veel rechter.
De fundering wordt voor dit zogenaamde ‘rechtkanten van een
gebouw’ aangepast.

door een ijskelder. Deze ijskelder werkt eigenlijk hetzelfde als
een koelkast thuis, bij het inwendig koelen van de koelkast komt
aan de achterzijde warmte vrij.
In de winter maakt de ijskelder
ijs. Hierbij komt zoveel warmte
vrij, dat het gebouw er mee verwarmd kan worden. In de zomer
wordt het ijs gesmolten en met
het ijswater wordt het gebouw
gekoeld. Warmte en koude wordt
verspreid via klimaatplafonds in
het gebouw. De ijskelder komt
ondergronds voor het gebouw
te liggen. Ongeveer op de plek
waar voorheen de ingang van de
Cleantech Regio was.

Er zijn plannen voor de herontwikkeling van de voormalige
kantoorlocatie aan de IJsbaanweg in Twello. Met deze herontwikkeling worden 7 patiowoningen mogelijk gemaakt.
Hiervoor is eerst een aanpassing van het bestemmingsplan
nodig. In het bestemmingsplan
staan de regels voor het gebruik
van de grond, en de gebouwen
die daarop komen te staan. Bij de
voorbereiding van het bestemmingsplan is er ruimte om uw
mening te geven.

Plannen digitaal ter inzage

Vanaf 18 maart 2021 ligt het
ontwerpbestemmingsplan ‘IJsbaanweg, Twello’ ter inzage, om
de 7 patiowoningen mogelijk te
maken. Ook andere stukken die
hiermee verband houden liggen
ter inzage. Het gaat om:

het wel belangrijk dat u de mogelijkheid heeft om in een persoonlijk gesprek uw vragen over
de plannen en/of de procedure
te bespreken. Heeft u interesse
in een video-belgesprek met
Wouter IJsseldijk en de ontwikkelaar samen? Neem gerust contact op met Wouter IJsseldijk om
een afspraak hiervoor te maken.

Stappen in dit proces

Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan heeft de ontwikkelaar in het afgelopen jaar de
direct omwonenden op de hoogte gebracht van de eerste plannen. Dit heeft tot enkele aanpassingen geleid. Ondertussen zijn
ook de kaders voor de beoogde
beeldkwaliteit (beeldkwaliteitsplan) uitgewerkt; hoe de woningen en buitenruimte er straks uit
komen te zien. Voor de uiteindelijke plannen is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld.

 een ontwerpbeeldkwaliteitsHet ontwerpbestemmingsplan en
plan;
 een ontwerpbesluit geen ex- de bijbehorende stukken liggen 6
weken ter inzage. Deze termijn is
ploitatieplan vast te stellen.
begonnen op 18 maart 2021 en
Op ruimtelijkeplannen.nl kunt u eindigt op 29 april 2021. Iederhet ontwerpbestemmingsplan en een kan op de plannen reageren
het ontwerpbeeldkwaliteitsplan door een zienswijze te geven. De
bekijken. Als u dat wilt, mailen gemeenteraad stelt het bestemwij u de verschillende (ontwerp) mingsplan (eventueel in gewijbesluiten. Neem hiervoor con- zigde vorm) na de zienswijzentact op met de gemeente Voorst, termijn vast. Naar verwachting
Wouter IJsseldijk: w.ijsseldijk@ zal dat in juli plaatsvinden. Na de
voorst.nl of 0571-27 98 48. beslissing van de gemeenteraad
Neem ook gerust contact op is er binnen 6 weken beroep momet Wouter IJsseldijk als u vra- gelijk bij de Afdeling bestuursgen heeft over het plan, of voor rechtspraak van de Raad van
het maken van een afspraak als State. Als er een beroep wordt
u de verschillende stukken in het ingediend doet de Raad van State
hier uitspraak over. Afhankelijk
gemeentehuis wilt inzien.
van de uitspraak van de Raad van
Door de coronamaatregelen is State, start daarna de bouw. De
het niet mogelijk om een inloop- verwachting is dat dit begin 2022
avond te organiseren. We vinden plaatsvindt. ■

Planning

We verwachten dat we aan het

Verwarmen en koelen met eind van dit jaar zo goed als
klaar zijn met de wederopbouw.
een ijskelder
Het oude gebouw werd verwarmd
door conventionele gasketels.
Het openen van de ramen moest
voor verkoeling zorgen. Het vernieuwde gebouw is straks gasloos
en wordt verwarmd en gekoeld

En dat we dan zelfs al met de
inrichting kunnen starten. De inrichting moet begin 2022 klaar
zijn. We houden u uiteraard op
de hoogte van de voortgang en
de planning! ■

Regeling TONK komt eraan
Inwoners van de gemeente
Voorst die door de coronacrisis
aanzienlijk minder inkomsten
hebben, kunnen binnenkort de
regeling Tijdelijke Ondersteuning
Noodzakelijke Kosten (TONK)
voor een tegemoetkoming in hun
woonkosten aanvragen bij de gemeente Voorst.

tot in detail uitgewerkt. TONK is
niet alleen voor zelfstandigen
en ondernemers, zoals de Tozo.
Ook als u in loondienst bent, of
was, kunt u in aanmerking komen voor de regeling TONK.

We verwachten in de week van 15
maart 2021 alle detailinformatie
en een digitaal aanvraagformulier
Op dit moment wordt de regeling op voorst.nl te publiceren. ■

voorstwijzer
Bezoek het gemeentehuis
alleen op afspraak

VOORST GAAT VOOR DUURZAAM

Uitnodiging aan bedrijven voor collectieve
inkoopacties
Het Regionaal Energieloket nodigt
lokale bouw- en installatiebedrijven uit om een aanbod te doen
voor de collectieve inkoopacties.
In de aankomende maanden start
het Regionaal Energieloket nieuwe collectieve inkoopacties voor
woningeigenaren. De acties richten zich op isolatiemaatregelen
(vloer-, muur- en dakisolatie),
HR++ glas, zonnepanelen en hybride warmtepompen. Het Regionaal Energieloket is partner van
de gemeente en helpt woningeigenaren met het verduurzamen

Regel het
online op

voorst.nl

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

van de woning.
Geïnteresseerde bouw- en installatiebedrijven kunnen zich tot en
met 20 maart 2021 via projecten@
regionaalenergieloket.nl melden
bij het Regionaal Energieloket.
Daarnaast kunnen lokale bedrijven ook een gratis profielpagina
aanmaken op het Regionaal Energieloket. Zo worden ze automatisch op de hoogte gehouden
van dergelijke acties. Meer informatie: regionaalenergieloket.nl/
voor-bedrijven ■

Veel producten kunt u online regelen op voorst.nl

■ Postbus 9000 - 7390 HA Twello ■ 0571 - 27 99 11 / 14 0571 ■ www.voorst.nl ■ gemeente@voorst.nl
Tijdelijke locatie 1:
Oudbouw Veluws College
Hietweideweg 20
7391 XX TWELLO
0571-27 99 11

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

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

www.twitter.com/gemeente_voorst

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

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

www.facebook.com/gemeentevoorst

WhatsApp: 06 – 21 65 44 44

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

:

Vrijdag 19, zaterdag 20 en
zondag 21 maart
Italiaans weekend bij Korderijnk

Muziekonderwijs
Samenwerkend leren
Sporten en bewegen
Digitale middelen
Projectonderwijs

Carpaccio van ossenhaas
met Parmezaan, pijnboompitjes, rucola en truffelcrème,
brood en roomboter a

9,50 pp

Lasagne Bolognese of Lasagne bereid met zalm
geserveerd met zoet-zure komkommer en brood
per portie a

13,50

Semmifreddo al cialda olandese
Overheerlijk halfbevroren parfaitdessert bereid met

Bezoek onze digitale
kennismakingsavond
23 maart 19:30

LEERLINGEN
WAARDEREN

8,1

OUDERS
WAARDEREN

8,0

J&R marktstroopwafels, a

Een
eigentijdse
basisschool.
Plezier, inzet en
talentontwikkeling
voor ieder kind.

6,=

U kunt bovenstaande gerechten ook als
3 gangen menu bestellen.

De menuprijs is dan geen 29,= maar

slechts 27,50

U kunt uw bestelling doorgeven via 0571-271851 of
per mail via info@korderijnk.nl
Doe dit wel tijdig want vol = vol & op = op

info@korderijnk.nl 0571-271851 www.korderijnk.nl
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GESLAAGD VOOR JE VMBO EXAMEN, EN DAN?

GA VOOR EEN CARRIÈRE IN DE BOUW

REGIO.- Je hebt vier jaar vmbo gedaan, je bent geslaagd voor je examen en je hebt het diploma op zak.
Maar wat nu? Vrienden en familie
zeggen dat je moet doen wat je leuk
vindt. Maar hoe weet je nou wat bij
jou past?
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SPORT- EN BEWEEGAKKOORD VOORST

Partner in de Spo(r)tlight

Martien van Reen weet het antwoord
wel. ‘’Ga de bouw in. Daar vind je een
uitdagende baan en bovendien is er
de komende jaren werk zat en carriere
kansen te over. In de bouw zit je goed.’’
Martien kan het weten, want hij is Manager van Bouwmensen in Apeldoorn.
Dagelijks trekken werkgevers bij de bouwopleiding aan de bel omdat ze behoefte
hebben aan goede vakmensen.

Alle kansen

Na het vmbo krijg je bij Bouwmensen alle
kansen. Martien: ‘’Je kunt aan de slag op
alle niveau’ s, aangepast aan jouw specifieke talenten en ambitie. De bouw biedt
volop mogelijkheden om je talenten in
te zetten en door te groeien. De opleiding wordt de komende tijd alleen maar
breder en interessanter. Door de verduurzaming of bijvoorbeeld de bouw van
kleinere huizen komen er steeds meer
nieuwe technieken en innovaties bij. De
bouw zal bovendien meer gaan samenwerken met andere specialisten zoals

installatiebedrijven, om zonnepanelen
of warmtepompinstallaties te plaatsen.’’

Baangarantie

Bouwmensen biedt de mogelijkheid
om je persoonlijk te ontwikkelen. Bijvoorbeeld als specialist op een bepaald
vakgebied,
als werkvoorbereider of
calculator op kantoor. Als je je studie
hebt afgerond, ben je verzekerd van een
baan. Vaak gaat het om een baan bij
een bedrijf waar je tijdens je opleiding al
werkte.

Martien: ‘’Het is in deze coronatijd lastig
om een school te kiezen. Open dagen
waar heel veel anderen komen kijken,
zijn er nu even niet maar je kan altijd
een afspraak maken om je te oriënteren.
We nemen je dan mee naar een aantal
bouwplaatsen, de machine- of timmerwerkplaats en naar kantoor. Dan merk je
zelf wel of je er een goed gevoel bij hebt
en of je er verder mee wil. Zo’n afspraak
is vrijblijvend, je zit nergens aan vast.’’
Aanmelden via mail info@bouwmensenapeldoorn.nl of 06-53979409.

ONLINE INTERVIEW OEK DE JONG

De partners van het lokale sport- en beweegakkoord verdienen een plekje
in de spotlight. Althans, dat vinden wij van de regiegroep. Daarom willen we
wekelijks één partner uitlichten in deze krant.
1. Naam:
Levien de Jager
2. Betrokken bij het SB-akkoord vanwege:
Door te bewegen kun je meer dan je zelf denkt. Ik help mensen de kracht van
bewegen effectief om te zetten in persoonlijke en beroepsmatige groei.
3. Vraag van Thumbs: Hoe krijg je mensen zo gek om (zeker met de koude
temperaturen van laatst) het water in te gaan?
Dankjewel voor deze mooie vraag! De mensen die mee gaan willen vaak een
uitdaging aangaan in hun leven. Het water in gaan is hiervoor een prachtige
en effectieve metafoor. Het leert in korte tijd om te gaan met eigen weerstand.
En waarom mensen dat doen? Dat is voor iedereen weer anders. Ik nodig uit,
begeleid en ga voor, that’s all.

REGIO.- De Boekensteun organiseert in samenwerking met Primera XL
Brummen een online interview met Oek de Jong op vrijdag 26 maart van
15.00 uur tot 16.00 uur. Iedereen die interesse heeft, kan achter de laptop
of computer meekijken en luisteren naar het verhaal van deze schrijver.

4. Hoe ga jij bijdragen aan een fitter Voorst?
Wanneer mensen er echt voor kiezen om fitter te willen zijn, help ik ze in het
aan leren van patronen om dat te worden en te blijven. Om die reden werken
Guus Kroes (Mens en Welzijn Voorst) en ik aan het opzetten van de Voorster VitFactor-Y. Hierin bieden we inwoners van Voorst een programma van 12 weken
waarin je leert over vitaal leven en hoe je daar zelf vorm aan kunt geven.

Elk seizoen maakt de Boekensteun een
programma met diverse schrijvers en
dichters. Helaas kon het programma dit
jaar door corona niet doorgaan. Daarom
is besloten om een schrijver online te
interviewen. Neerlandicus Machteld van
Soest – Hartman uit Brummen gaat Oek
de Jong interviewen. Van Soest heeft ja-

5. Welke actie uit het akkoord spreekt jouw aan en waarom?
Eigenlijk kan ik overal wel warm voor lopen. Alleen wil ik me graag focussen
op ambitie 3: doelgerichte aanpak kwetsbare doelgroepen. Omdat ik geloof dat
mensen meer kunnen dan ze nu denken. Alleen weten ze vaak niet hoe ze daar
vorm aan kunnen geven of ontbreekt de wil.
En ambitie 8: voorlichting gezonde leefstijl. Als vitaal business coach heb ik
veel te delen over dit onderwerp en dat wil ik graag voor de inwoners van Voorst
inzetten.

ren gewerkt als docent Nederlands en
begeleidt diverse leesclubs. Oek de Jong
was bereid mee te werken en naar Bibliotheek Brummen te komen voor de opname hiervan.
Oek de Jong (1952) bracht zijn jeugd door
in Dokkum en Goes. Hij studeerde kunst-

geschiedenis aan de Universiteit van
Amsterdam. Oek de Jong is de schrijver
van een oeuvre van romans, verhalen
en essays. Zijn bekendste boeken zijn de
romans: Opwaaiende zomerjurken, Cirkel in het gras, Hokwerda’s kind en Pier
en oceaan. Van zijn werk werden ruim
500.000 exemplaren verkocht, het werd
in negen talen vertaald en bekroond met
de Reina Prinsen Geerligsprijs, F. Bordewijkprijs (2x), Busken Huetprijs en de
Gouden Uil. Daarnaast werd hij viermaal
genomineerd voor de Libris Literatuurprijs en Gouden Uil. Zijn nieuwe roman
Zwarte schuur verscheen op 3 september
2019. Hiervoor ontving hij de Boekenbon
Literatuurprijs.

Praktische informatie

Voor donateurs is de opname gratis. Zij
ontvangen de link via het secretariaat van
de Boekensteun. Bent u geen donateur,
maar wilt u wel kijken? Graag aanmelden via de Bibliotheek: www.bibliotheekbrummenvoorst.nl. Voor niet leden wordt
een bijdrage gevraagd van: € 5,-. Een dag
voor de opname ontvangt u de link naar
het interview. Het is mogelijk om het interview op een later tijdstip te bekijken.

6. Hoe houd je jezelf (en/of je medewerkers/leden) gezond en fit?
Weer een mooie vraag. Voor mijzelf leg ik de lat redelijk hoog. Ik geniet ervan
om veel energie te hebben en veel aan te kunnen zowel fysiek als mentaal.
Daarvoor train ik mijn lichaam en mijn brein, eet gezond en neem voldoende
rust. Dat is bewust leven op verschillende elementen. Bewust leven is voor
iedereen weer anders. De eerste vraag is, wat je wilt bereiken in je leven,
vervolgens is de vraag hoe fit je daarvoor moet zijn. En dan kun je daar routines
op ontwikkelen die daar invulling aan geven.
7. Wat doet sport met jou?
Ik gebruik sport als instrument om inzicht in mijzelf te vergroten. Verder gebruik
ik het om fit te blijven. Het gaat om het voelen van de grenzen van mijn kunnen
en daar kan ik heel blij van worden.
8. Hoe vaak kan jij opdrukken?
Daarover schep ik niet graag over op. Wel sta ik open voor Voorster opdruk
challenge.
9. Keuze: lokale groente of supermarkt?
Wat denk je van lokale groente in de supermarkt! Ik ben voorstander van lokaal
gebruiken wat lokaal voor handen is.
10. Keuze: Wandelen of hardlopen?
Daar kan ik niet tussen kiezen. Ik kan intens genieten
van
1 sprinten. Niet van
2
lange afstand. Voor mij gaat de lol er af boven de 5 km. Daarom loop ik wel eens
10 km. Verder geeft wandelen weer een andere plezierige ervaringen. Dus ja
gewoon allebei doen!
11. Heb je nog een (sport)wens voor de gemeente Voorst?
De wereld is een speeltuin. Met een beetje creativiteit kun je overal en met
iedereen sporten. Mijn wens is dat mensen regelmatig buiten gaan spelen en
met elkaar ontdekken hoe gaaf het is om samen te bewegen.
12. Welke partner zou je de volgende keer in de spo(r)tlight willen zien en wat
zou jij hem/haar willen vragen?
KC Hagewinde. Mijn vraag aan hun is: Wat betekent het om een gezonde school
te zijn?

Een gesigneerd boek van Oek
de Jong

#aandachtvoorelkaar
kijkindekernen.nl

Vindt u het leuk om een gesigneerd boek
van de schrijver te bezitten? Geef dan tussen 15 en 24 maart de titel van het boek
door aan Primera XL Brummen (0575 –
563 030). Wij zorgen dat het betreffende
boek voorzien wordt van een handtekening. U kunt het boek in de week van 26
maart, na een telefonische afspraak, weer
ophalen bij Primera.

Ga naar www.voorstactief.nl/akkoord voor meer informatie
over het sport-en beweegakkoord”
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WELKOM@TAVERNE-TWELLO.NL

VRIJDAG • ZATERDAG • ZONDAG

MENU OP DE WEBSITE

TAVERNES TAPAS THUIS.

KANT EN KLAAR DINER VOOR THUIS.

OP ONZE WEBSITE STAAT ALLES EXACT BESCHREVEN

OP ONZE WEBSITE STAAT ALLES EXACT BESCHREVEN

MOGELIJK DE LAATSTE 2 WEEKENDEN.
DIVERSE WARME & KOUDE HAPJES VOOR BIJ DE
BORREL! ZEKER MAALTIJDVULLEND!

FLES ROSÉ, RODE OF WITTE WIJN • BROOD MET DIPS •
HUISGEMARINEERDE OLIJVEN • HOOFDGERECHT MET
BIJGERECHT NAAR KEUZE • HEERLIJK LAAGJES DESSERT

2P €49.00 | 4P €89.00 | 6P €129.00

2P €49.00 | 4P €98.00 | 6P €139.00

[ WEEKEND VIEREN? FLES CAVA (BUBBELS) + €10.00 ]

Welkom in

[ WEEKEND VIEREN? FLES CAVA (BUBBELS) + €10.00 ]
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Reparatie en onderhoud

Twelloseweg 77 T

Uitlijnen
Airco onderhoud
Verkoop auto’s nieuw/
gebruikt

7396 BM Terwolde

Voor de uitvoering van al uw bouwplannen
Ruud Mulder
+31 6 19 11 02 85
info@rmbouwkundigduurzaam.nl
www.rmbouwkundigduurzaam.nl

en energiemaatregelen.
Tom van Mourik
+31 6 30 56 41 06

info@tmbouwkundigduurzaam.nl
www.tmbouwkundigduurzaam.nl

Verbouwingen | Nieuwbouw | Veranda’s | Badkamers | Bouwbegeleiding
Energie maatregelen | Zonnepanelen | LED verlichting | Installatiewerk

PASEN

4 GANGEN
PROEVERIJ

De Smederij 8 Terwolde - 0571 29 29 44

32.50 p.p.

 Stokbrood – Kruidenboter - Dipper van bruchetta kruiden Spread van paprika en feta

b. v.

 Huisgemaakte eierensalade - Gerookte kip met kerriemayonaise - Coppa di nostra Gerookte zalm met gamba - Zoete olijven - Huisgemaakte kaasstengel
 Stoofpot van rund met Stroganoffsaus - Kip op Oosterse wijze met omeletreepjes Holzsteiner schnitzel - Vis van de dag - Krielaardappeltjes – Spinazie Voorjaar salade - Appeltjes uit de oven
 Panna cotta - Soesje van zoute karamel - Huisgemaakte yoghurttaart Chocolademousse - Slagroom

www.rietdekkersbedrijfveldhuis.nl

TERWOLDE
0571 - 84 18 66

U dekt de tafel, wij doen de rest!
Koken, bezorgen, ophalen, afwassen
Bezorging in de Gemeente Voorst, Welsum en de Worp

D o r p s s t r a a t 5 9 7 3 9 6 A L Te r w o l d e
T: 0 5 7 1 - 2 9 2 0 2 2
E info@brasserie-kriebelz.nl
w w w. b r a s s e r i e - k r i e b e l z . n l
facebook.com/kriebelz

NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD
RENOVATIE

WWW.BOUWBEDRIJF-GROTERS.NL
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Maurits Bosgoed is dierenarts en vertelt wekelijks over zijn avonturen.

DIERENARTS ALS STILLE GETUIGE
Bij het in mijn auto stappen na dit bezoekje slaak ik even een diepe zucht voor
ik verder ga om naar mijn volgende visite
te gaan. Ik had zojuist een euthanasie
gedaan die me waarschijnlijk altijd wel
bij zou blijven. Een uur hiervoor kwam
ik deze oprit oprijden en hield een dame
van een jaar of 60 mij tegen om me even
in te lichten. ‘Het hondje waar u voor
komt, is van mijn vader….’ Ik hoorde het
verhaal dat behalve het oude zwakke
hondje, zijn baasje op hetzelfde moment
van zijn leven was gekomen; namelijk
dat het niet meer ging en hij behalve de
keuze voor zijn hondje, ook ervoor gekozen had, er zelf na vandaag niet meer te
zijn. De huisarts zou diezelfde middag
voor hemzelf komen… ‘Ik blijf even buiten hoor.’ zei de dochter.
Ik kende meneer Wenink eigenlijk al zolang ik mij kon herinneren. Een meneer
die in mijn herinnering altijd al oud was
met een boerenpetje die ik vroeger vaak
zag fietsen en in latere jaren geregeld zag
wandelen met een klein zwartwit hondje.
Vriendelijk knikte hij altijd naar me of hij
maakte een leuke opmerking dat ik veel
te hard liep als ik hem hardlopend passeerde. Een paar jaar geleden alweer
kwam ik voor het eerst bij hem thuis voor
een ziek geitje. Koffie kon ik natuurlijk
niet afslaan en ik ontdekte, terwijl de
kool- en pimpelmezen aan de vetbollen
voor zijn raam hingen, dat hij net als ik
een vogel- en natuurliefhebber was. Die
keren daarna dat ik hem op straat zag
lopen, waren de begroetingen nog enthousiaster.
Vandaag ging ik weer achterom en terwijl ik de achterdeur, waar de verf van
afbladderde, opendeed, besefte ik dat
ik hem inderdaad heel lang niet meer
was tegengekomen. Ik verwachtte een

erg zieke man die mij misschien niet meer
herkende, maar al voor het hondje mij
zag riep hij enthousiast: “Hé veearts!”.
Meneer Wenink zat op zijn stoel met het
uitzicht op zijn tuin waar weer talloze vogels van de voedertafel profiteerden. Trots
vertelde hij dat behalve de mezen, er gisteren ook twee goudvinken bij zaten. Het was
me al snel duidelijk, dat hij het niet over zijn
eigen einde wilde hebben en we praatten
wat over de vogels en over zijn hondje die
echt geen plezier meer had in zijn leven.
‘Maar hij is al 17 dus daar mogen we niets
over zeggen!’
Door zijn opgewekte opmerkingen en
grapjes heen verraadde zijn wat vochtige
ogen en starende blik naar buiten, dat dit
allemaal voor hem een erg zware dobber
was. Ik vroeg me af wat er allemaal in zijn
hoofd om moest gaan en doorbrak de
stilte door uit te leggen hoe de euthanasie
in zijn werk ging. Meneer Wenink klopte
op zijn schoot, maar het lukte Rakker niet
meer om hierop te springen. Alsof hij mij
duidelijk wilde maken dat het echt niet
meer ging. Ik pakte het oude vermagerde
hondje en legde deze op schoot van zijn
grootste vriend welke zich nog verder in de
stoel liet zakken.
Na dit eerste spuitje leek het contact met
meneer Wenink ook wat te verdwijnen. ‘Je
was zo trouw, je was zo trouw en je bent
mijn beste vriend…’ mompelde hij herhaaldelijk tegen zijn hond, die ondertussen rustig in slaap viel. Gelukkig kon ik ze
wat privacy bieden door mijn stoel naar
het raam te draaien en rustig naar de enthousiast etende vogels te kijken. Na enkele minuten gaf ik het tweede en laatste
spuitje en controleerde de hartslag van
Rakker. Ik kon er alleen maar aan denken
dat ditzelfde ritueel over enkele uren ook
met meneer zelf zou plaatsvinden en vroeg
me af of mijn ‘Rakker is overleden meneer
Wenink’ wel tot hem doordrong. Zijn ogen
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TEUN ALBERS 90 JAAR!

waren naar buiten gericht en hij bleef
hem maar hard aaien. Dit was het moment dat je normaal als dierenarts kan
gaan, maar nu wist ik even niet meer óf
en hóe ik de kamer moest verlaten. Gelukkig kwam zijn dochter op dit moment
binnen en kon ik me tot haar richten. Meneer Wenink hoorde en zag mij niet meer
en ik had ook denk ik niet geweten met
welke woorden ik van hem afscheid zou
moeten nemen.
Terwijl ik naar mijn auto liep, was de zon
doorgebroken en proefde ik al een beetje
het voorjaar. Als vogelliefhebber ben je
er altijd alert op de eerste zwaluw, of de
eerste baltsroep van een bepaalde vogel
te horen. Een eerste koekoek of een grote groep kraanvogels zijn vaak de meest
indrukwekkende. Op het moment van
het openen van mijn auto hoorde ik de
voor mij eerste koolmees van dit jaar zijn
baltsroep doen vanuit de tuin van meneer Wenink. Deze kleine prachtige vogel
stond voor mij vanaf nu symbool aan een
wat heftige, maar vooral een hele bijzondere gebeurtenis.

VOORST.- Omdat een feestje vanwege zijn 90e verjaardag er dit keer niet in zat, nodigde Teun zijn buren uit om -op afstand- een traktatie op te halen bij zijn huis. De
kinderen hadden de tuin versierd, zodat het niemand kon ontgaan dat vader jarig
was. Voordat zijn buren een traktatie kregen uitgereikt zong het ‘buurtkoor’ Teun toe
vanaf de straat.

BROOD AANBIEDINGEN

uit eigen BAKKERIJ!
Bij aankoop van

6 WITTE BOLLETJES NU
4 ROZIJNENBOLLETJES

Gratis!

WEENSE
MARMER
EEN LEKKER LUXE BROODJE, OOK
GEWOON LEKKER BIJ DE KOFFIE.

van € 2,20 nu voor

1

50
Per stuk

IN DE WINKEL NOG MEER
BROOD AANBIEDINGEN!
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WEES LOYAAL,
KOOP LOKAAL!
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Bezoek Voorst

Inspiratie voor je dagje
weg in eigen omgeving!

bezoekvoorst.nl

Door Rudi Hofman

Zelfstandige onderneemsters in Twello-centrum
genieten van terugkeer klanten in hun zaak
GEMEENTE VOORST - Eindelijk mogen Ina, Jet en Anita weer doen wat ze het
allerliefste doen: klanten ontvangen in hun winkel in Twello, hen helpen
bij het maken van de juiste keuzes en ze daarna met blijde gezichten de
deur zien uitlopen. Dat shoppen door ‘corona’ voorlopig alleen op afspraak
mag, doet nauwelijks iets af aan de werkvreugde bij de drie zelfstandige
onderneemsters.
Ina is Ina Visser. Zij is sinds
vijfenhalf jaar eigenares van
grote maten dameskledingzaak
Catharina’s Choice aan de Duistervoordseweg. Zij verkoopt ook
tassen, sjaals en sieraden. Jet is
Jet van den Beld. Zij runt aan de
Marktstraat al 22 jaar Breishop
De Knipoog en verkoopt hier onder
meer breiwol, garens, ritsen, knopen, babykleding en sieraden. Anita is Anita Buitenhuis. Zij opende
anderhalf jaar geleden aan de
Marktstraat dameskledingzaak
(“van jong tot oud”) SISZ Fashion
en heeft ook schoenen, tassen en
sieraden in haar assortiment.
Van de drie is Anita het soepelst
door de nu al een jaar durende
coronacrisis gerold. “Het gaat
eigenlijk best goed. Ik besta natuurlijk nog niet zo lang en het
eerste jaar dat ik er stond was
echt uniek. Het ging super en daar
pluk je nu de vruchten van. Iedereen die is geweest die gunt het je
en komt terug.”
In de lockdown zette Anita heel
erg in op de sociale media. Via Facebook, Instagram en WhatsApp
zorgde zij ervoor dat klanten haar
collectie konden zien en haar konden bereiken. “Nu de winkels weer
open mogen, kunnen ze bij mij online een afspraak inplannen. De
afgelopen weken zat ik helemaal
volgeboekt. Ik reken ruim één uur
per klant. Die tijd hebben mensen
ook echt nodig. Iedereen is helemaal happy om weer te mogen
shoppen en de collectie te kunnen
bewonderen en voelen. Het is ook
gewoon weer eens een leuk uitje.”
Bestellen en thuis passen mag ook
nog steeds.

Snuffelen
Na de coronacrisis wil Anita een
aantal uur per dag blijven vasthouden aan private shopping, om-

dat dit haar zeer goed bevalt. “Ik
kan dan heel uitvoerig persoonlijk
aandacht aan de klant schenken.”
Wat zij nu mist, zijn ‘de mensen die
af en toe even binnenlopen’. Anita, Jet en Ina benadrukken dat een
klant ook op afspraak kan komen
snuffelen en dat het zeker geen verplichting is om altijd spullen aan te
schaffen.
Jet vertelt dat ze er tijdens de
eerste lockdown serieus aan heeft
gedacht om te stoppen, maar nu ze
onlangs negen weken achtereen gedwongen thuis moest zitten, is zij
tot inkeer gekomen. “Ik vond het
thuiszitten vreselijk en heb
besloten toch nog een aantal jaren door te gaan.”
Op de vraag hoe het met de
aanloop van klanten is gesteld, antwoordt Jet: “Dat
is heel verschillend, de ene
dag zijn het er best veel
en de andere dag helemaal
niemand. Ik heb het kleinste winkeltje van Twello. Er kan nu
maar één klant tegelijk naar binnen.
Ik ben best heel voorzichtig, ook omdat ik astmatisch ben. Het is lastig,
maar je moet het zien te handelen.
Aan de andere kant is het ook heel
gezellig. Mijn klanten komen uit het
hele land en laten vaak zien wat ze
gemaakt hebben. Ik heb er wel weer
veel plezier in!”

mij prima. Ik ben er niet alleen
voor de lokale klant. Dit betekent
dat mensen soms een uur in de
auto zitten. Nu ze bellen, laat ik
het aan de klant over wat die precies wil. Mijn klanten kopen niet
enkel een spijkerbroek of jurk
maar een collectie van een seizoen
en komen vervolgens twee of drie
keer per jaar. Ik heb ze geregeld
anderhalf tot twee uur in de winkel en houd daar in de planning
ook rekening mee.”

Dankbaar
De lockdowns hebben er bij de
voormalig leidinggevende in de
zorg financieel ingehakt. Ina: “De
verhuurder is mij onlangs voor de
tweede keer in deze coronatijd tegemoetgekomen. Daar ben ik hem
heel dankbaar voor. Mensen denken dat je in een lockdown vakan-

WAT ZIJ NU MIST,
ZIJN ‘DE MENSEN
DIE AF EN TOE
EVEN BINNENLOPEN’

Sokken breien
De coronacrisis heeft er, zo zegt Jet,
voor gezorgd dat het aantal mensen
dat thuis breit flink is gestegen. De
wolspecialiste heeft nog een opmerkelijk ‘nieuwtje’: Er zijn volgens
haar heel veel meiden vanaf een jaar
of achttien die nu sokken breien.
Ina kan goed uit de voeten met de
shop-op-afspraak-coronaregel:
“Mark Rutte gaf eind februari aan
dat we vanaf 3 maart weer op afspraak mogen winkelen. Dat is voor

tie hebt en dat ik mooi heb kunnen
herstellen van mijn knieoperatie
van eind vorig jaar, maar zo’n lange gedwongen sluiting maakt de
situatie echt niet makkelijk.”
Jet zegt dat zij en haar collega-ondernemers in Twello blij
zijn dat de klanten bij hen terugkomen. “En dat ze niet alles online
kopen maar ook bij ons in de winkel”, voegt Anita hieraan toe.

Prettig winkelen
Ina vindt het jammer dat de sfeer
in het dorpscentrum anders is
doordat er veel zaken gesloten
zijn. “Als de mensen blijven terugkomen en de horeca wat meer mag,
hoop ik dat het weer prettig winkelen wordt in Twello, dat de vertrouwde gezelligheid terugkeert
en mensen het gevoel krijgen dat
ze echt iets beleven als ze in ons
dorp gaan winkelen.”

bezoekvoorst.nl

Pas op voor financiële hulp
uit criminele circuit
Door de coronamaatregelen liggen veel sectoren gedwongen stil.
Getroffen bedrijven zien al maanden geen geld binnenkomen en de
reserves raken op. En daar proberen louche types handig misbruik
van te maken. Ze benaderen wanhopige ondernemers met voorstellen
voor financiële steun. Het is dan soms lastig 'nee' zeggen. Het gezin
moet toch worden onderhouden. En de rekeningen, de huur en het
personeel moeten ergens van worden betaald.
De aangeboden hulp, vaak in de vorm van contant geld, lijkt
aantrekkelijk maar voor je het weet ben je bezig met het witwassen
van geld uit de drugshandel of illegaal gokken. Op dat moment kun
jij als ondernemer strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld. Daar
komt bij dat criminelen niet terugdeinzen voor bedreiging en geweld.
Eenmaal in de greep van een crimineel, is het lastig om eruit te komen.
Alle reden om alert te zijn op onbekende geldverstrekkers. Als iets
te mooi lijkt om waar te zijn, dan is dat waarschijnlijk ook zo. Je kunt
een aantal voorzorgsmaatregelen nemen om uit de handen van deze
criminelen te blijven.
Doe onderzoek naar je reddende engel bij de Kamer van Koophandel.
Kijk hoe lang het bedrijf al ingeschreven staat. Informeer ook in
je netwerk of zij bekend zijn met de onderneming. Ga bij een
bedrijfsovername in gesprek met de koper en vraag om een originele
legitimatie (geen kopie) en bedrijfsgegevens. Als je een overeenkomst
voor samenwerking of financiering tekent, lees dan de kleine lettertjes
heel goed. Waar teken je precies voor?
Mocht je, ondanks deze voorzorgsmaatregelen, als ondernemer toch
in een criminele fuik terechtkomen, probeer dan alsnog te stoppen en
doe aangifte bij de politie of Misdaad Anoniem.
Wil je meer weten over de wettelijke corona steunmaatregelen van de
overheid of wil je sparren over je financiële situatie, neem dan contact
op met Wim Nijhof van TweeDee.

accountants & belastingadviseurs

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

www.2dee.nl

WOENSDAG 17 maart 2021

Voorsternieuws

PAGINA 22

DOMINIQUE ZIET HOOGGEVOELIGHEID
ALS EEN TALENT
Dominique Vukkink (45) worstelde in de pubertijd met haar hooggevoeligheid, maar die kwetsbaarheid is nu haar kracht. Zo ontstond haar bedrijf ‘Paardenveerkracht’ in Teuge. Dagelijks zet
ze haar ervaringen, een energetische behandeling en de veerkracht van paarden in om mensen te helpen bij het krijgen van een fijner leven. Binnenkort begint ze in de vorm van Born2beyou aan een nieuw project.
“Ik worstelde met het feit dat ik andere dingen zag,
voelde en waarnam dan de meeste mensen”, legt
Dominique openhartig uit aan de verslaggever.
Wie Dominique nu enthousiast hoort praten over
haar praktijk in Teuge voelt dat deze vrouw een
hoop heeft meegemaakt. Dominique merkt in haar
pubertijd dat ze niet altijd goed wordt begrepen.
In die tijd vindt ze troost en rust bij paarden. “De
paarden accepteren wie je bent en je hoeft je niet
anders voor te doen. Dat zie je ook in de paardencoaching die ik geef. Het gaat om verbinding maken
met het paard en jezelf. Zo ga je terug naar de kern
en daardoor kom je tot bijzondere inzichten. Op die
manier kun je verder als je even bent vastgelopen.”

Tijd voor actie

De jaren verstrijken. Dominique werkt samen met
haar man in hun eigen vishandel. Rond haar veertigste begint het toch te kriebelen. Het gevoel om
andere mensen te helpen, wordt steeds sterker.
Ze besluit in 2019 actie te ondernemen, meerdere
opleidingen te volgen en begint haar eigen praktijk.
Mensen komen sindsdien bij haar voor nieuwetijdstherapie, EFT, paardencoaching of een energetische
behandeling.
Dominique timmert dus hart aan de weg. Een groot
deel van de tijd is zij druk met energetische behandelingen. Een combinatie van magnetiseren, reiki
en massage-technieken. Met haar handen geeft
Dominique energie door. Hier is volgens haar overigens niks zweverigs aan. “Ik activeer het zelfgenezend vermogen van het lichaam en de geest. Mensen voelen zich na een behandeling ontspannen en
lichter in hun hoofd. Een cliënt had laatst het gevoel
dat ze een tijdje op vakantie was geweest. Dit is een
mooi compliment.”

Nieuwe projecten

Binnenkort start Dominique met een nieuw traject
genaamd Born2beyou. “Ik kreeg vaak de hulpvraag
van ouders of ik kinderen kan helpen bij angsten,

prikkelgevoeligheid en dingen voelen. Dit doe ik al
veel, maar dan in een individueel traject. Ik merkte
dat er ook behoefte is aan ervaringen uitwisselen
met leeftijdsgenootjes. Vandaar dat ik Born2beyou
bedacht.” Dit is een pilotproject voor gevoelige kinderen van 12-14 jaar oud en een groep van 15-18
jaar. Dominique hoopt in april te starten als de
coronamaatregelen dit toestaan. Dit zijn zes avonden van twee uur met maximaal zes kinderen per
groep. “Een kind mag zichzelf zijn. Het is de plek
waar je als kind wordt gehoord en gezien. We gaan
creatief aan de slag. Ondertussen kunnen zij ervaringen delen en geef ik tips hoe om te gaan met de
gevoeligheid.” Ook ouders krijgen de nodige tips
en tools om hun kind te ondersteunen.
In coronatijd merkt Dominique dat veel mensen
minder goed in hun vel zitten. Tijd voor jezelf nemen is enorm belangrijk. “In het verlengde hiervan
heb ik met Marjo Prigge van de slaapfabriek.nl
twee arrangementen samengesteld. Een arrangement om even op te laden en een arrangement
met paardencoaching.”

Samenwerken

Ondertussen is Dominique druk bezig met een
studie voor nieuwetijdstherapeut. Deze studie van
twee jaar hoopt ze af te ronden in oktober dit
jaar. Deze opleiding maakt echt een verdiepingsslag. “Daarmee kan ik nog meer kids ondersteunen om in hun eigen kracht te staan.” Haar
grootste droom? “Dat is dat de reguliere zorg en
de alternatieve zorg meer gaan samenwerken en
elkaar versterken. Gelukkig lijkt daar langzamerhand ruimte voor te ontstaan.”
Wil jij in contact komen met Dominique? Mail
dan naar paardenveerkracht@gmail.com of kijk
op www.paardenveerkracht.nl.

THE HAPPY EASTER-RIDE
REGIO.- Op Eerste Paasdag organiseert Buitenhuis Groepsuitjes Apeldoorn een supertoffe, Paaspuzzeltocht met heerlijke Paasbrunch-gerechten bij diverse drive-thru’s.
Wegrestaurant de Kar uit Klarenbeek en St.
Maxime en Kar-ma drink and m’eat me uit Deventer zorgen voor heerlijke Paasgerechten.
Na een heerlijk kopje koffie/thee, een kleintje
smoothie en een lekker broodje uit de oven
gevuld met ei en met kaas gegratineerd heb je
al een goede start van dit mooie Paasarrangement. Daarna ga je met het routeboek op schoot
van start met de autopuzzeltocht met een afstand van ongeveer 60 km die ongeveer 3 tot
3,5 uur zal duren. Onderweg probeer je allerlei
raadsels en opdrachten op te lossen, met als
rode draad natuurlijk een Paasopdracht. Alles
geheel coronaproof. Ook bij de drive thru’s hoef
je je auto niet uit, want al het lekkers wordt bij
je auto afgegeven. Voor de kinderen hebben we
een speciaal kidspuzzelboekje voor in de auto.
De laatste stop is een drive thru bij rest. De Kar,
aan de Zutphensestraat 17 in Klarenbeek waar
je ook gestart bent. De Paashaas is er aanwezig
en trakteert de kinderen natuurlijk op wat lekkers. Benny Wagenaar zorgt voor een vrolijke
noot op de parkeerplaats.

Paasbrunch: -Broodje gevuld met ei en gegratineerd met kaas uit de oven, kleine smoothie
en koffie/thee/ranja -Paassoep met zalm, ei,
asperges en daarbij crostini -Hartige Tartelettes met oeuf, paprika, monchou en citroen
-Warme wafel met ijs, slagroom en kersen, dit
alles voor de prijs van: € 30 per volwassene €
25 per kind (t/m 12 jaar, kinderen krijgen dezelfde gerechten).

Reserveren

Reserveren kan tot/met 31 maart 2021 bij
https://buitenhuisgroepsuitjes.nl/reserveerthehappy-easter-ride Wees er op tijd bij, want
vol=vol. Klik op de datum 4 april en kies daarna
een starttijd en geef bij je reservering aan met
hoeveel volwassenen en hoeveel kinderen je
deelneemt. U ontvangt daarna direct een bevestigingsmail.
LET OP: Per starttijd kun je 1 auto opgeven. Wil
je met meerdere auto’s deelnemen, reserveer
dan voor iedere auto een beschikbare tijd.

#VOORSTVOORELKAAR
Deel jouw acties via #voorstvoorelkaar en #aandachtvoorelkaar

Vorige week was het alweer een jaar geleden dat de coronapandemie uitbrak. Het was voor de EO een reden om een tweede ‘Concert van Hoop’ te organiseren.
Heb je het niet gezien, kijk het dan even terug. Wij vonden het een prachtige concert met hoopvolle verhalen.
Heb jij ook dergelijke mooie, hoopvolle verhalen? Deel ze via ons digitaal dorpsplein www.kijkindekernen.nl.

TENNISCLUB TEUGE SLAAT ZICH GOED DOOR CORONACRISIS
Door Rudi Hofman

KIJK OP KIJKINDEKERNEN

Een kleine greep uit hetgeen er allemaal op het
online dorpsplein voorbij komt in deze tijd. Ga naar
www.kijkindekernen.nl om te reageren of om zelf
iets te plaatsen. KijkindeKernen.nl blijft namelijk
hét platform om nieuws, activiteiten en hulpvragen
te delen.

STILTEWANDELINGEN MET BUITENSTAPPEN
21 maart begint officieel de lente en daarom organiseert BuitenStappen een stiltewandeling in de
mooie omgeving van Twello. Wandelen in de natuur,
tot rust komen en nieuwe energie opdoen. Tijdens
een stiltewandeling wordt er veelal in stilte gewandeld. Doordat je stil bent kun je je openstellen voor
alles om je heen. Het maakt je hoofd leeg en zorgt
voor ontspanning. Het tempo is laag, waardoor je
makkelijker de aandacht bij jezelf kunt houden.
Alle volwassenen mogen (op sportaccommodaties)
weer met maximaal vier personen tegelijk sporten mits zij onderling minimaal 1,5 meter afstand
houden. Met name bij tennisverenigingen is deze
versoepeling van de coronaregels met gejuich ontvangen, omdat leden eindelijk weer kunnen dubbelen. Martin Nieuwenhuis, voorzitter van TC Teuge,
beaamt dit volmondig.
“Wij hebben in Teuge alleen volwassen leden en de
meesten vinden het spelen van een dubbel leuker
dan enkelen. Dat geldt ook voor mij, ik vind dubbelen gezelliger”, zegt Martin. Hij maakt deel uit van
een vast groepje dat op maandagavond samenkomt
om lekker een balletje te slaan op het tennispark.
“We zijn met meer dan vier personen, dus ben je niet
elke week aan de beurt.”
Martin geeft sinds twee jaar leiding aan de tennisvereniging en heeft, net als iedereen, al een jaar
lang te maken met de gevolgen van de coronacrisis.
Deze gaat binnen TC Teuge vooral ten koste van het
spelplezier en de gezelligheid.
Toernooien bij de club - waaronder het populaire
interne Davis Cuptoernooi - moesten worden geschrapt en van competitietennis is het niet of nauwelijks gekomen. “De toernooien gaan we zodra dat
weer kan dubbel en dwars inhalen”, belooft Martin.
Of de voorjaarscompetitie waaraan één damesteam
normaal gesproken meedoet kan doorgaan, is nog
onduidelijk.
De kantine van TC Teuge heeft sinds maart 2020
slechts een zeer beperkte periode kunnen draaien.
Dit heeft vanzelfsprekend gevolgen voor de clubkas. De vereniging heeft, zo zegt de voorzitter, ter
compensatie van de misgelopen omzet wel een
vergoeding van de overheid gekregen. “Daar zijn
we blij mee.”

TIEN PROCENT

Een positief gevolg van de coronacrisis is dat het
ledental van de tennisclub is gestegen. “We zitten
nu op 130 leden en 28 winterleden. De stijging van
tien procent komt voor een deel door mensen die

zijn gaan tennissen, omdat zij hun andere sport
niet meer kunnen beoefenen. De realisatie van de
nieuwbouwwijk in Teuge heeft ook wel nieuwe leden opgeleverd.”
Opvallend is dat TC Teuge geen jeugd heeft. Jongeren kiezen volgens Martin bijvoorbeeld vaak
toch eerder voor voetbal. “Teuge is ook een klein
dorp. We houden hier wel eens een middag voor de
jeugd.” Op 7 april kunnen kinderen van zeven tot en
met twaalf jaar vanaf 15.00 uur een gratis tennisles
volgen in het kader van het project Kies je Sport!
van Voorst Actief. Tennisleraar Bart Scherders verzorgt deze kennismakingsclinic.

60 EURO

Wie wel eens wil ervaren of de tennissport iets voor
hem of haar is, die kan in Teuge voor een ‘lente-zomerlidmaatschap’ kiezen. Voor 60 euro kun je dan
van 1 april tot 1 oktober net zo vaak spelen als je
wilt. En ook, zodra dat dit weer is toegestaan, gebruikmaken van de douchevoorzieningen.
Martin Nieuwenhuis kan niet wachten totdat alle
coronamaatregelen zijn opgeheven en er ook weer
in de kantine en op het terras weer gezellig gekeuveld kan worden. “We zijn afhankelijk van wat ze
in Den Haag beslissen. Alles wat mag, dat gaan we
doen!”

Aanmelden kan tot aanstaande vrijdag via info@
buitenstappen.nl. Op de agenda van KijkindeKernen
vind je meer informatie, zoals starttijd, startpunt en
kosten.

VOORSTER SPORT- EN INSPIRATIECAFÉ

De regiegroep achter het lokale sport- en beweegakkoord organiseert aanstaande maandag (22 maart)
een sportieve, online inspiratie-avond. Iedereen die een link heeft met het lokale sport- en beweegaanbod wordt hiervoor uitgenodigd om gratis aan te sluiten. Na een gezamenlijk opening, waarin onder andere de ‘adviseur lokale sport’ zich voorstelt, volgen er twee deelsessies. Deze gaan over communicatie
en een gezonde sportomgeving. Beide zijn volledig toegespitst op de huidige tijdsgeest. Aanmelden kan
deze week nog via www.voorstactief.nl/akkoord.

DEEL EEN LEKKER RECEPT: WRAPROLLETJES MET PITTIGE HUMMUS
Een lekker en supersimpel hapje voor tussendoor
óf voor in het weekend. Was de komkommer en
een gele paprika en snijd ze in lange reepjes. Zorg
daarnaast voor rucola. Verdeel pittige hummus
over een helft van de wrap en verdeel de groente
erover. Rol de wrap strak op en snijd hem in 6 stukken. Prik er eventueel stokjes of vlaggetjes in voor
een feestelijk effect. En geef natuurlijk wat weg
aan de buurman/vrouw die ook wel een lekker
hapje kan gebruiken.

BANEN VERVANGEN

Al met al staat Tennisclub Teuge er ondanks ‘corona’ best goed voor. Het ledental zit in de lift en
vrijwel alle sponsoren zijn de club in deze moeilijke
periode trouw gebleven. De voorzitter laat zelfs
doorschemeren dat het de bedoeling is de drie banen over enkele jaren te vervangen. Dit getuigt van
vertrouwen in een gezonde toekomst; de laatste
bal op het park aan De Zanden is duidelijk nog lang
niet geslagen.
Kinderen die op 7 april willen meedoen aan de gratis kennismakingsclinic bij TC Teuge kunnen zich
tot 19 maart aanmelden via www.voorstactief.nl/
kies-je-sport-2.

WELKE VROUW WIL MEE TOEREN OF EEN HAPJE ETEN?

Ik ben een man van 73 jaar en zoek een gezellige vrouw. Bijvoorbeeld om af en toe eens samen mee
te eten. Dat lijkt me heel gezellig! Of eens samen een eindje toeren in mijn auto door de prachtige
omgeving waarin wij wonen. Ik mis de gezelligheid namelijk heel erg. Uiteraard zullen we eerst in
overleg gaan hoe we de ontmoetingen vorm kunnen geven in deze coronatijd. Daarna zien we wel
waar het schip strandt.
Zou jij iets voor deze man willen betekenen als maatje? Meld je dan bij het Maatjesproject van Mens
en Welzijn Voorst via Marijte Bolt. Zij is de interim-coördinator van het Maatjesproject en te bereiken
via maatjesproject@mensenwelzijn.nl of bel 06-44916600.

BOKSWEERBAARHEID VOOR VOLWASSENEN

Sluis Invicta is vorige week weer gestart de eerste boksweerbaarheidstrainingen in de buitenlucht. Volwassenen die zich lekker willen uitleven kunnen zich aanmelden. “Het is heerlijk om je om buiten uit te leven
op een bokszak! En boks ervaring is niet nodig” laat Wim van der Sluis weten op www.kijkindekernen.nl .

HOE WERK JIJ HET LEKKERST THUIS?
Veel mensen werken al een jaar op hun thuiskantoor. En misschien blijven we dat nog wel langer
doen. Geen overbodige luxe dus om eens te kijken
of die plek wel zo goed is ingericht. En hoe zit het
met je dagindeling, nu je geen reistijd meer hebt
en dus minder buiten komt en beweegt? Vergeet
ook de momentjes met je collega's bij de koffieautomaat niet. Die ontspanning tussendoor moet
je thuis anders vormgeven. Ga op zoek naar wat
voor jou werkt en zorg dat thuiswerken weer net
zo prettig wordt en op kantoor! Hierbij enkele
tips:
• investeer in prettig meubilair

DEZE PAGINA’S ZIJN EEN INITIATIEF VAN:

Maak zelf ook gebruik van de functionaliteiten van KijkindeKernen
en ondervind zelf hoe online verbindingen uiteindelijk tot offline
ontmoetingen kunnen resulteren. Hoe meer mensen het KijkindeKernen
gaan gebruiken, hoe krachtiger het platform wordt. 866 inwoners
gingen u reeds voor door een account aan te maken en maandelijks
bezoeken gemiddeld 2500 unieke bezoekers de site.

de Gemeente Voorst, Mens en Welzijn Voorst, #Zodus en de VrijwilligersCentrale Voorst.

GEMEENTE VOORST

ZODUS

Contactpersoon:
Chris Frencken
c.frencken@voorst.nl

Contactpersoon:
Joris van Rest
joris@zodus.nu

MENS EN WELZIJN VOORST

Contactpersoon:
Guus Kroes
g.kroes@mensenwelzijn.nl

• planten en bloemen zijn stressverlagend
• zorg voor een goede zit- of stahouding en wissel regelmatig
• bouw rustmomentjes in waarin je even iets anders doet
• gebruik een goede koptelefoon
• kijk ook eens naar de snelheid van je internet
• houdt een vast dagritme aan
• maak tussendoor een wandeling, bijvoorbeeld
tijdens de lunchpauze
• blijf sporten of doe mee aan een online workout
• bel met familie of vrienden: het ontspant!
• doe tussendoor een spelletje met je kinderen
• probeer mindfulness eens

VRIJWILLIGERSCENTRALE
VOORST

Contactpersonen:
Dorothy den Boer
d.denboer@mensenwelzijn.nl
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GOUDEN JUBILEUM PAUL ROESCHER

REGIO.- Paul Roescher bestaat 50 jaar! Wat in 1971 met kwaliteitskeukens
uit Duitsland begon in een verbouwde kippenschuur in Raalte, is anno 2021
uitgegroeid tot een uniek familiebedrijf met megastores in Apeldoorn en
Rijssen. Hier werken meer dan 50 collega’s dagelijks aan inspiratie, beleving, aanschaf, levering en nazorg voor inmiddels vele duizenden tevreden
klanten, die ieder hun eigen, perfecte woonoplossingen zoeken. Fysiek in
de showrooms en online via beeldbellen, huisbezoek en de webshop.
Slechts weinig bedrijven halen een halve
eeuw en nog minder worden tot op de
dag van vandaag succesvol en financieel
onafhankelijk door één hechte familie
gerund. Dit kan alleen als àlles klopt.
Door een constante focus op klantbeleving, kwaliteit, lagere prijzen en de
nieuwste technologieën weet Paul Roescher steeds meer tevreden klanten tot
ambassadeurs te maken. Gebleven zijn
altijd de ouderwetse passie, ongekende
gastvrijheid en precies maatwerk.

One-stop-shop

Dankzij het brede en diepe assortiment
en het credo “hoog in kwaliteit, lager in
prijs dan waar ook” is Paul Roescher als
one stop shop inmiddels een begrip in
heel Nederland geworden. De afdelingen keukens, badkamers, tegels, vloe-

sionals van de afdelingen logistiek en
klantenservice garanderen tot slot een
uitstekende bezorging, eventuele montage en nazorg.

ren, haarden, kasten/deuren en tafels
vormen een geoliede machine, waarbij
een bezoek zo efficiënt en effectief mogelijk kan worden ingevuld. Zo’n bezoek
wordt vaak ècht “een dagje Paul Roescher”, met name als men veel of zelfs
alle afdelingen bezoekt en/of van (heel)
ver komt.

Ongeacht de beperkingen bezorgt Paul
Roescher zijn gasten altijd een zo veilig
en plezierig mogelijke winkelervaring.
Door tijdig virtuele showrooms voor
keukens en badkamers te introduceren,
waarmee men zich op afstand kan oriënteren tot advies via beeldbellen (eventueel gevolgd door een huisbezoek) en
een geheel vernieuwde webshop, krijgt
iedere gast een ongeëvenaarde winkelervaring.

Combinatie-voordeel

50 Jubileumdeals

Het ontbreekt de bezoekers werkelijk
aan niets: ruime parkeergelegenheden,
een gastvrije ontvangst door de receptioniste en huiskok en persoonlijke rondleidingen door de showrooms maken
dat iedereen altijd kan slagen. Het meest
verbaasd is men steevast over de lagere
prijs. Dankzij het combinatie-voordeel
is het voordeel bovendien groter, naarmate iemand meer besteedt. De profes-

Gelukkig heeft ook Paul Roescher vanaf
3 maart zijn deuren weer (beperkt) mogen openen voor publiek. De 50 jubileumdeals in het kader van het 50-jarige
bestaan dragen eveneens sterk bij aan
de massale aanvragen. Ondanks alle
technologieën gaat er niets boven een
goed en persoonlijk adviesgesprek. Van
mens tot mens en daar draait het bij
Paul Roescher om. Al 50 jaar.

#aandachtvoorelkaar

kijkindekernen.nl

Kom en proef de sfeer
Markt open van 12:30 - 17:30 uur
VERSE BROCCOLI
500 GRAM

RODE PUNT PAPRIKA

099

PER ZAK

GROOT, ZOET EN SUPER SAPPIG

GROOT, ZOET EN SUPER SAPPIG

099

NAVELSINAASAPPELS
10 STUKS

PERSSINAASAPPELS

499

20 STUKS

499

ouwen
• Sch minken • Clown komt Ballonv

notenafdeling

5.00
14.99
10.00

Macadamia noten style 0
dit zijn de grootste
200 gram

Gepelde pistachenoten
500 gram geen drukfout

Walnoten hand gepeld
a kwaliteit
600 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!

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

Natuurvoeding

bio havervlokken of
havermout
2 kilo

5.99
7.99

nu

Imkerhoning
vloeibaar of creme
900 gram

nu

kaasafdeling

Bio Terschellingse
kaas jong belegen

10.00

Bio mekkerstee geitenkaas
kaas jong belegen

15.00

per kilo

per kilo

van 19.25 voor

van 26.25 voor

van Weenen Groenten en Fruit

Super navel
sinaasappels

3 kilo

5.00

Broccoli
klasse 1

per kilo

0.99

VROLIJKE POSTBEZORGER GAAT VERDER ALS ‘MENEER PANNENKOEK’

CROWDFUNDING GESTART VOOR VALSE
START PANNENKOEKRESTAURANT
REGIO.- De timing kon niet slechter. Tot
februari 2020 bezorgde Niels Eilering
nog vrolijk pakketjes rond voor PostNL
om daarna zijn droom na te jagen en
verder te gaan onder de naam ‘Meneer
Pannenkoek’. Met een baby op komst
koos Eilering ervoor om de veelzijdige
pannenkoek nieuw leven in te blazen
middels een kindvriendelijk concept om
zo iedereen kennis te laten maken met
zijn liefde voor pannenkoeken.
Eind februari 2020 werd het huurcontract van een pand in de historische
Walstraat te Deventer getekend. Wat hierop volgde was natuurlijk een ondenkbaar doemscenario. De verbouwing die
door de beperkende maatregelen uitliep, de helft aan zitplekken ingeleverd en
nu al vijf maanden de tweede lockdown
overleven. Een geïmproviseerde poffertjeskraam, een pop-up winkeltje en
een bezorgservice houdt hem staande.
‘Maar het zet geen zoden aan de dijk.
Werken voor spek & bonen, want het

is te weinig voor m’n vaste lasten. Om
maar te zwijgen over de privé situatie.
En als er ook nog cruciale apparatuur
sneuvelt, dan houdt het creatief zijn
snel op’, aldus de enthousiaste ondernemer.
Om hier sterker uit te komen en te
investeren in de toekomst, is er een
crowdfunding campagne in het leven
geroepen via CrowdAboutNow. Omdat steun voor starters uit blijft, kan er
hierdoor alsnog een vliegende en gezonde start gemaakt worden. Geïnteresseerden kunnen meedoen door een
bedrag uit te lenen of door alvast een
pannenkoeken-strippenkaart te kopen.
Met 64 investeerders is inmiddels 51%
behaald van het totaalbedrag. ‘Iedereen
houdt van Pannenkoeken’, zegt Eilering
vrolijk.
Maar als het streefbedrag niet gehaald
wordt valt dit mooie plan in duigen met
alle financiële gevolgen van dien.

Super aardbeien
3 dozen

5.00

Sierhekwerken en aanhangwagens

Ook voor carports

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

www.hulleman-zn.nl
Diverse maten
Alles op voorraad

NU OOK TE HUUR EEN WEILAND ROL
KIJK VOOR HET GEHELE
VERHUUR AANBOD OP
WWW.FLIERMAN-WILP.NL/VERHUUR
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KERKDIENSTEN
Zondag 21 maart

Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 09.30
uur ds. S. Janse en 14.30 uur ds. M. Blok.
Prot.gem. Klarenbeek, 10.00 uur, geen
dienst.
Herst.Herv.gem. Emst/Epe, 09.30 uur
ds. D. v/d Boogaard, 18.30 uur ds. D. v/d
Boogaard.
Prot.gem. Nijbroek, 09.30 uur, ds. D.
van Meulen.
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 10.00
uur, ds. H. Marsman.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 10.00
uur, ds. L. van Prooyen Schuurman.
Prot.gem. Voorst, 10.00 uur, ds. M. v/d
Velden.
Prot.gem. Welsum, 10.00 uur, ds. H. van
Ark.
Prot.gem. Wilp, 10.00 uur, geen dienst.
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 10.00
uur, pastoor Hermens, (reserveren max.
30 personen).
Hervormde Gemeente “Irene” Zutphen (Hoven), 10.00 uur, ds. C. v/d Valk,
16.30 ds. C. v/d Valk. (Besloten dienst).
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Dinsdag 23 maart

Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 19.00
uur ds. J. Huisman.

HISTORISCHE VERENIGING VOORST

‘UIT HET ARCHIEF’

Oecumenische Omroep
Voorst

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

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

De studieruimte van de Oudheidkundige Kring Voorst, is gelet op de huidige omstandigheden helaas voor bezoekers
gesloten. Bereikbaar via e-mail: info@okvvoorst.nl en soms telefonisch telefoon 0571 277090. Veel informatie vindt u
ook op de website: www.okvvoorst.nl

Van alle tijden
Wie is zij, zo trots met
haar poppenwagen?
Reacties naar
rubrieksmedewerker Jan Siero,
telefoon 0571 273433.

JUBILEUM ANNIE VAN
HET LOO: 40 JAAR LID
VAN VROUWEN VAN NU
HOOILAND/KLARENBEEK/APELDOORN.- Vrouwen van Nu is ontstaan
uit de Nederlandse Bond van Boerinnen
en andere plattelandsvrouwen opgericht
in oktober 1930. Kortweg de Plattelandsvrouwen genoemd. En op 12 maart 1981
werd Annie van het Loo lid van deze Plattelandsvrouwen. Annie is niet alleen lid
geweest maar heeft zich ook op bestuurlijk vlak ten dienste gesteld van de vereniging. Zo heeft zij in 1991 binnen de afdeling een tuinclub opgericht en heeft ze
samen met Jannie Brink daarin het voortouw genomen. In het jaar daarop, 1992,
werd Annie tweede voorzitter. Dit heeft
zij tot 2000 voor de afdeling betekend. In
2009 kwam zij opnieuw in het bestuur als
algemeen lid en werkte in die tijd samen
met Reinie Nikkels. In 2012 heeft zij deze
taak weer neergelegd. Annie heeft fijne
herinneringen aan de tijd bij de destijds
genoemde Plattelandsvrouwen en herinnert zich de mooie fietstochten. Al met

al kijkt Annie terug op een hele fijne en
gezellige tijd.
Voor haar jubileum ontving Annie een
mooi boeket bloemen met een oorkonde voor 40 jaar trouw lidmaatschap van
de Vrouwen van Nu.

Reactie week 10.

Wie deze twee kinderen zijn is nog onbekend. Wel staat
er op foto 2 juli 1936. Wie weet er nu meer??

BEP EN TOOS: TWEE VRIENDINNEN…
Vandaag vlogen er twee gezworen hartsvriendinnen binnen. We hebben ze nog geen namen
gegeven maar Bep en Toos zou heel toepasselijk kunnen zijn. De dames zijn onafscheidelijk
en hebben het heel gezellig samen.
Op dit moment wonen ze, met nog een aantal
grasparkietjes, in een grote kooi.
Dat kan tijdelijk natuurlijk heel goed.
Maar uiteindelijk is een grote(re) buiten- of binnen volière een hartenwens van deze dames.
Oorspronkelijk komen grasparkietjes uit Australië en leven ze in grote zwermen bij elkaar.
Vandaar dat grasparkieten in ieder geval graag
met z’n tweeën zijn, speel- en vliegruimte nodig
hebben. Ook houden ze niet zo van kou. Een beetje heimwee naar hun verre moederland hebben ze nog wel maar een fijne plek in Nederland kunnen ze ook zeker
waarderen. Zoals op de foto te zien is gaat het om twee trotse groen gekleurde
ladies die graag wat gezelligheid bij u komen brengen. De meisjes zien uw telefoontje of mailberichtje richting het asiel graag tegemoet !
asiel.dekuipershoek@dierenbescherming.nl

Griftsemolenweg 24 8171 NS VAASSEN

Showroom/werkplaats
Rijksstraatweg 47
7391 MH Twello
www.matterij.nl
info@matterij.nl
Tel: 0571-272334

LMB Jabotech Nijbroek,
voor Service en
Precies Vakmanschap!
U bent welkom bij ons in Nijbroek.
Middendijk 33 Nijbroek T: 0571-216000
E: info@jabotech.nl I: www.jabotech.nl

De Matterij

Meubelstoffering
* Klassiek en modern
* Caravan bekleding
* Kussens maken
* Reparaties/vullingen
* Biezen en webbing
Als gevolg van de huidige corona
maatregelen is onze showroom
gesloten. Afspraken en offertes kunnen
telefonisch en via de mail gemaakt
worden.

Ik
Ik koop
koop
llokaal!!
en
steun
lokale
ondernemers
en steun lokale ondernemers

Steek de lokale ondernemers een hart onder de riem door deze ikkooplokaal-poster uit te knippen en voor je raam te hangen. Zo kan iedereen zien dat jij de lokale
ondernemers ondersteunt en zo verspreid je de oproep. Deel via #ikkooplokaal en #bezoekvoorst jouw lokale aankoop en de ikkooplokaal-poster op jouw raam!

Doe mee en maak kans op een (h)eerlijke prijs samengesteld door lokale ondernemers!

