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EIGENAAR TOM HUTTEN: “GELOVEN IN EIGEN KRACHT EN PASSIE – SEMPER FLORENS!”

ZOMERBRIDGE

TEN KATE FLOWERS & DECORATIONS KRIJGT
PREDICAAT HOFLEVERANCIER

TWELLO.- Gezellig en vrijblijvend
uw bridgekennis weer ophalen? Eindelijk weer wat leuks doen? Nu het
weer kan, organiseren BC Twello en
BC2000 iedere maandag vanaf 5 juli
tot en met 23 augustus, zomerdrives
in sporthal Jachtlust. De zaal is geopend vanaf 19.00 uur; start bridgen
19.15 uur. De kosten zijn € 2,50 p.p.,
contant te voldoen. Inschrijving: zomerbridge@bridgeclubtwello.nl
De zomerdrives staan open voor leden, introducés, voor beginnende
bridgers maar ook voor (vakantie)
gasten uit de omgeving. Tel.informatie: Frans Haarman 06.57345534.

Het was een kleurrijke happening
in de prachtige tuin van Ten Kate
aan de Twelloseweg op De Worp.
De
toonaangevende
onderneming, welke vorig jaar haar 125-jarige bestaan vierde, verwelkomde
vandaag de Commissaris van de
Koning Andries Heidema. Uit zijn
handen ontvingen eigenaren Tom
en Suzan Hutten de oorkonde en
tekenden zij de officiële documenten. Het predicaat is een zeer verdiende kroon op het werk waar
de eigenaren ook zichtbaar enorm
trots op zijn.
Door Jos Bosch
“Het is ontzettend veel werk om aan te
vragen en mede daarom hebben we
het destijds ook naast ons neergelegd.
Maar het bleef knagen!” Ter voorbereiding op de aanstaande festiviteiten
spreken we Joachime Hutten over met
name de wijze, waarop het predicaat
Hofleverancier is aangevraagd. “Het bedrijf wordt doorgelicht, je moet en aanbeveling schrijven en er is zelfs sprake
van arbeidsinspectie.” Kortom, er mag
geen spatje smet op het bedrijf rusten.
Alle zaken dienen meer dan op orde te
zijn, waarbij volgens Joachime vooral
ook op arbo-technisch vlak wordt gekeken. Daar waar Ten Kate eerder de
routing naast zich neerlegde, was er
juist door Corona tijd en energie om opnieuw bezig te gaan met de aanvraag.

Trots en erkenning

“Het is iets waar je gewoon trots op
mag zijn, het geeft een stukje erkenning. Het zegt iets over de kwaliteit en
dienstbaarheid van je bedrijf. Dat krijg
je niet zomaar, daar moet je echt wat
voor doen” aldus Joachime. Een proce-

www.ambiancedekazon.nl

AFGELAST
OOSTERHUIZEN.- De fietsvierdaagse
van Dorpshuis Oosterhuizen aan Het
Oude Veen 19-21 te Lieren gaat dit
jaar helaas niet door. De vierdaagse
zou plaatsvinden op 6 t/m 9 juli. De
organisatie hoopt u natuurlijk graag
te zien in het nieuwe jaar.Voor vragen kunt u mailen naar dorpshuisbestuur@gmail.com
Tot volgend jaar namens Bestuur
Dorpshuis Oosterhuizen

WEER WELKOM
BIJ MEET IN – 11
dure voor het predicaat Hofleverancier
kan zomaar negen tot twaalf maanden
duren. Daarom was het des te meer
verrassend, dat na einde januari 2021
een gesprek te hebben gehad met de
arbeidsinspectie, op nota bene 1 april
al een telefoontje wordt ontvangen vanuit het gemeentehuis in Deventer. Ten
Kate kan zich gaan voorbereiden op een
nieuwe historische mijlpaal.
De ontvangst op donderdag 24 juni jl. is
gastvrij en feestelijk, waarbij we met een
bloemrijk alcoholvrij welkomstdrankje
naar de prachtige tuin achter het pand
worden begeleid. Stoelen en banken

Een kleine groep genodigden is aanwezig om deze bijzondere gelegenheid bij
te wonen. Naast de Commissaris van de
Koning zijn dit onder meer voormalig
eigenaar Piet Groters en burgemeester
van Deventer Ron König. Zoon Bastiaan
en schoondochter Barbara, opvolgers
binnen het bedrijf, blijven ‘in de schaduw’ en laten het podium aan de ouders.
Dochter Joachime Hutten is de enthousiaste gastvrouw en weet de sprekers op
een mooie wijze met elkaar te verbinden.

‘Semper Florens’
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zijn, verdeeld over de gehele tuin, gerangschikt en van naam voorzien. In het
midden daarvan een strakke vijver met
bloeiende lelies. In het verlengde ‘het altaar’, omringd door forse bloemstukken.
“Welkom op de bruiloft!” aldus Tom Hutten en die kwinkslag past volledig in de
feestelijke setting.
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Het is voormalig eigenaar Piet Groters
die een ieder als eerste toespreekt en
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DIVERSE BEDMODELLEN

Meer dan 40
scootmobielen
op voorraad!

TAPASAVOND
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AGENDA: 29 AUG. MOSSELDAG

“Jouw bloemen bloeien al heel lang” aldus de Commissaris van de Koning Heidema. Hij vertelt in mooie beeldspraak
over de eerste gezaaide zaadjes van
Hendrik ten Kate, welke de basis waren
voor het succes van nu. Vervolgens prijst
hij de huidige onderneming vanwege de
vele prestigieuze projecten in binnen
en buitenland, waar het bedrijf wordt
gevraagd om de bloemen, planten en
overige decoraties te leveren. “Een rijk
verleden met een mooie toekomst in het
verschiet”, waarbij ook het bijzondere
verleden wordt genoemd.
Lees verder op pagina 3.

OPRUIMING

09 SR

Europaweg 216 Apeldoorn
T (055) 521 16 46
E info@ambiancedekazon.nl

FINALLY
2 JULI x 6 AUG x 3 SEP

hoe mooi is het, dat deze man sinds
1978 nog altijd heel nauw is verbonden
met het bedrijf en de eigenaren. Piet
leest het predicaat voor en is lovend
over de werkkracht van eigenaren en
personeel. “Keihard werken en topkwaliteit, anders dan anderen! Ten Kate is een
instituut!” en daaraan voegt hij ‘Semper
Florens’ toe, wat zoveel betekend als ‘altijd bloeiend’.

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

Jan de Croon

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

Huisdieren
crematorium
De Engelenburg

P R O F IT E E R
VA N E X T R A
VO O R D E E L
Twelloseweg 79, Terwolde | T 0571 29 06 41
www.de-grutter.nl

TWELLO.- We zijn blij dat we Meetin 11 onlangs weer hebben kunnen
hervatten, na een periode van vele
weken sluiting. Elke vrijdag van 14.00
uur tot 16.00 uur is iedereen welkom
in de bibliotheek aan het Marktplein
in Twello. Op de vertrouwde plek
dus. Meet in 11 is een initiatief van de
Dorpskerk Twello en de bibliotheek
samen. Je kan hier binnenlopen voor
een praatje, een kopje koffie of thee,
gezelligheid en een luisterend oor.
Even uitrusten van marktbezoek of
winkelen. Soms ontstaan er spontaan
diepgaande gesprekken over hoe het
leven gelopen is, of over geloof of zingeving. We houden rekening met de
coronaregels. Reserveren is niet nodig
en de toegang is gratis. We hopen je
weer te zien vrijdagmiddag. Voor info:
mail naar gosseling@pkn-twello.nl of
bel 0646166193.

Voor een waardig afscheid
van uw huisdier!

Twello

slapen & wonen

LEES SNEL VERDER VOOR AL HET NIEUWS UIT UW GEMEENTE!

T 0571-700518
W www.hcde.nl

Jos Pol
Oudejaarsdag zal nooit meer hetzelfde zijn.
Wij wensen Marian, kinderen en kleinkinderen
heel veel sterkte met het verlies.

* 22 nov 1951

Marian Pol - Borgonje
Thijs en Silvia
Suus
Siem
Ilse en Emile
Luc
Brahmsstraat 8
7391 SR Twello
Er is gelegenheid tot condoleren en
afscheid nemen op donderdag 1 juli van
19.00 uur tot 19.30 uur voor de
achternamen beginnend met A t/m H en
van 19.30 uur tot 20.00 uur voor de letters
I t/m O en van 20.00 uur tot 20.30 uur voor
de letters P t/m Z in Afscheidscentrum
Hemmes, Piet Heinstraat 33 te Twello.
De crematieplechtigheid zal in besloten
kring plaatsvinden.

Te mogen leven is bijzonder
het lijkt zo gewoon
maar het is een wonder.
Met warme en dankbare herinneringen
hebben wij afscheid genomen van mijn
lieve man, onze vader, schoonvader en opa

Bernardus Johannes
Streppel
Ben
* Bussloo,
10 juni 1942

† Twello,
23 juni 2021

Na een strijd die niet te winnen was hebben
we veel te vroeg afscheid moeten nemen
van onze lieve broer, zwager en oom.

Jos Pol
echtgenoot van Marian Pol-Borgonje
Jos, jij stond als vakman èn als mens klaar
voor iedereen. Je laat bij veel mensen, op vele
plekken een blijvende herinnering achter.
Ook keek jij zo enorm uit naar een Familiefeest
in september. Deze diepe wens werd ruw
verstoord. We zullen je enorm missen.
Dankjewel voor alles en Rust Zacht.
We wensen Marian, Thijs & Silvia,
Ilse & Emile en kleinkinderen veel sterkte
Familie Pol, Posterenk

Oscar en Marian, Yvonne (in liefdevolle herinnering)
Hanna, Lisa, Ruben

Raccordement 122
7391 BT Twello
Het afscheid heeft in besloten
kring plaatsgevonden.

Verdrietig om zijn heengaan, maar met
veel bewondering voor zijn vechtlust
moeten wij nu afscheid nemen van
onze broer, zwager en oom

Twello: Diana en Raymond
Jiske
Ymke
De Vecht: Jolanda en Ferdinand
Jo-Anne & Jurre
Calvin
Demian

Wij helpen
u graag!

Correspondentieadres:
J. Veldwijk - Aalpoel
Lochemsestraat 30A
7396 PK De Vecht
Het afscheid zal in besloten kring plaatsvinden.

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

Stationsstraat 17
0571 27 61 91

Zorg en aandacht
in kwetsbare tijden…

Bennie Streppel
Familie Streppel
Familie Verwoolde-Veltien

Wilhelmus Johannes
Roelvink

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

-Wim* Twello,
16-07-1933

✟ Deventer,
27-06-2021
Annie Roelvink-Veltien
Sandra en Hans
Niels, Joost
Yvonne en Theo
Rianne, Bas en Milou

Fam. Borgonje
Geert en Maria
Willie en Geert †
Joop en Tonnie
Henk en Karin
neven en nichten

† Deventer,
24 juni 2021

Han en Arianne
Carin en Theo
Kleinkinderen en achterkleinkinderen

Veel te vroeg moeten we missen
onze lieve zwager

Wij wensen Marian, Thijs en Silvia,
Ilse en Emile en kleinkinderen
heel veel sterkte.
We zullen er altijd voor jullie zijn.

* Nijbroek,
12 februari 1942

Gerrit de Winter

Bert en Angela
Marlou, Eline

Verdrietig, maar dankbaar voor alle
mooie herinneringen nemen wij afscheid
van mijn lieve man, onze lieve vader en opa

Jouw gezelligheid, vrolijkheid en ons
samenzijn zullen we voor altijd missen.

trouwgeboortejubilearouwkaarten
bidprentjes
liturgieën
etc.

Jannie

Hartelijk dank voor uw blijk van medeleven na
het overlijden van onze lieve vader, opa en opi

Al hield je nog zo van het leven,
je had het niet meer in eigen hand

Jos

Jantje Johanna
Aalpoel - Bruin

Rikie Streppel - Veltien

Ilze en Koen
Carmen, Shannon, Thomas

“Wie geeft zal ontvangen”

Voor al uw
familie
drukwerk
o.a.

weduwe van Jan Aalpoel
sinds 12 december 2017

† 25 juni 2021

Jos is thuis in zijn eigen
vertrouwde omgeving

Na een periode van afnemende gezondheid
is toch nog onverwacht overleden
onze lieve moeder en trotse oma

Aart en Tonny
Bertus en Willemien

Jos Pol

&more
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In maart nog vol goede moed
Klaar voor nieuwe plannen
Helaas........ het mocht niet zo zijn
Je hebt gestreden tot het eind
En ons verlaten met een traan.

Degenen die ik lief heb verlaat ik
om degene die ik lief heb terug te vinden.

info@printandmore.nu
www.printandmore.nu

Met verdriet, maar vol goede herinneringen
hebben wij toch nog vrij onverwacht,
afscheid moeten nemen van onze vriend

Voorsternieuws
Print

FAMILIE BERICHTEN

Torenbosch 58
7391 CA Twello
De uitvaart vindt plaats in besloten kring.

Afscheidscentrum Hemmes
Piet Heinstraat 33
7391 WK Twello

Uitvaartverzorger
Han Mengerink

Hemmes Uitvaartzorg
Piet Heinstraat 33
7391 WK Twello

We staan 24/7 voor u klaar:

(0571) 27 20 15

www.hemmesuitvaartzorg.nl

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

Marinka de Haan

WEEK VAN AFSCHEID NEMEN, EN START GROTE VERSOEPELINGEN

• kleinschalige onderneming voor
een mooi, persoonlijk afscheid
• rustig, professioneel, betrokken
• waar u ook verzekerd bent
• uw wensen vooraf
kosteloos vastleggen

achter Hetty en Stephanie aanrijden.
We maakten veel stops bij mensen
langs de route. Naast warme woorden en aardigheidjes kreeg ik zelfs
een Teugse onderscheiding opgespeld
voor mijn bijzondere inzet. Ook hier
was ik er helemaal stil van. Hartelijk
dank Teuge!

Afgelopen weekend gingen de versoepelingen in rond thuisbezoek en
groepsvorming. Locaties mogen open
en evenementen mogen plaatsvinden
met behoud van de 1,5 meter afstand.
In de afgelopen week vonden meerdere fijne activiteiten plaats. Uiteraard
allemaal binnen de toen geldende coronaregels.

Diamanten echtpaar
in Terwolde

Woensdag startte ik met een bezoek
aan het diamanten echtpaar MensinkRoeterd in Terwolde. In de prachtig
versierde woning, met de voetbalgeluiden van Go Ahead bij SV Terwolde
op de achtergrond, feliciteerde ik het
60-jarige bruidspaar.

Werkoverleg met de
dorpscontactpersonen
en vrijwilligerscentrale

Donderdavond was ik bij een fysiek
werkoverleg aanwezig met onze dorpscontactpersonen en de vrijwilligerscentrale van Mens en Welzijn. We blikten
terug en vooruit op de rol van de dorpscontactpersonen voor de leefbaarheid in
al onze dorpen. Na een kort dankwoord
van mij, kreeg ik enkele leuke afscheidscadeaus, onder andere een Voorster
Monopoly en een heuse ambtstrui!! Hartelijk dank en ik wens jullie veel succes
en plezier de komende jaren!

Afscheidsbezoek Klarenbeek

Woensdagmiddag ging ik met mijn
echtgenote naar het MFC in Klarenbeek voor een coronaproof georganiseerd afscheidsbezoek. Wij werden
met een fraai spandoek hartelijk
welkom geheten. Binnen spraken de
voorzitters van Klarenbeeks Belang en
Carnavalsvereniging de Neutenkrakers
warme woorden. Daarna volgden korte gesprekjes met een aantal vertegenwoordigers van het dorp Klarenbeek.
Dankjewel Klarenbeek!

Afscheidsbezoek
Wilp-Achterhoek

Woensdagavond kregen we een prachtig ontvangst bij de Theekoepel in
Wilp-Achterhoek. Indrukwekkend was
de erehaag van de majorettes van
Carnavalsvereniging De Lollebroek. Er
waren toespraken en een defilé van
bewoners. Heel veel dank aan alle inwoners en de organisatoren Bea, Jos
en Esmeralda.

Rondrit langs de
kroonjuwelen van de
gemeente Voorst

Vrijdagmorgen maakte ik een prachtige
bustour, samen met de eigenaren en
rentmeesters, langs de grote landgoederen in onze gemeente. We bespraken de
ontwikkelingen in de afgelopen 14 jaar.
En we keken naar een aantal actuele
ontwikkelingen, in goede samenwerking
met de gemeente en de Provincie Gelderland. Dit zijn onze kroonjuwelen die
behouden blijven door restauratie, en
die ontstaan door herontwikkelingen,
zoals nieuwe huizen op landgoederen.
We bekeken het Gagelven op Landgoed
Beekzicht, Huis Ekeby en de moestuin
van landgoed Krepel. In het najaar mag
ik hier een mooie beuk planten!
Na een bezoek aan het Bruggenbos was
er voor mij op landgoed Het Hartelaer
een verrassende openingshandeling
met de dames Van Embden. Een nieuw
klompenpad met de naam, u raadt het
al: het Penninx pad!! Ook waren we bij
een gerenoveerde woning op de Grote
Noordijk.

Donderdagmorgen had ik (mijn laatste) bestuursvergadering van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
(VNOG). In deze digitale vergadering
spraken we over evenementen in het
komend najaar. Er was veel aandacht
voor de enorme druk op de politie, de
zorg en de ziekenhuizen. Dit zal ook
nog gevolgen hebben voor de werkroosters in het hele najaar van 2021.
Het regionaal overleg betrof vooral
de (grotere) C-evenementen, zoals in
onze gemeente Ground Zero en het
Klompenfeest. Op basis van de huidige
inzichten kunnen de nu aangemelde
evenementen doorgaan. Wel zullen de
organisatoren meer eigen maatregelen
moeten treffen voor de volksgezondheid en veiligheid. Tot slot was er een
kort, maar fijn, digitaal afscheidswoord
van de voorzitter, Ton Heerts, voor
mijn 14 jaar lidmaatschap namens de
gemeente Voorst van dit AB- VNOG.

Weekend zonder formele
verplichtingen

Zaterdag was voor mij een rustige
dag zonder formele verplichtingen.
Wel mochten mijn echtgenote en ik
dit weekend oppassen op onze drie
kleinkinderen uit Rotterdam. Dit jaar
waren er geen activiteiten in het kader
van de Nationale Veteranendag. Wel
wapperde de herkenbare vlag voor de
veteranen, die zich gaven voor onze
(internationale) vrijheid, aan de gevel
van de bibliotheek. Dit najaar is er
voor onze veteranen een fysieke bijeenkomst, samen met de gemeenten
Apeldoorn en Epe.
En de versoepelingen gingen in. De
mondkapjes in de winkels en de horeca zijn verdwenen en er zijn veel vrolijke opmerkingen van inwoners. Ik ga
het verder maar niet hebben over het
straatbeeld direct na de verloren wedstrijd van het Nederlands Elftal.

Hofleverancier Ten Kate
flowers & decorations

Maandagmiddag bracht ik persoonlijk de hartelijke gelukwensen naar de
familie Hutten als ontvanger van de
Koninklijke Beschikking Hofleverancier
voor Ten Kate flowers & decorations.
Gefeliciteerd en veel succes in Deventer en Steenenkamer!

Vrijdagmiddag vond er een gezellige ontvangst plaats op het terras van
Dorpshuis De Arend in Nijbroek. Wilma
en Wilma hadden alles keurig georganiseerd, met eerst het Nijbroeker Volkslied
en daarna een toespraak. Ik kreeg een
volle mand met brieven en attenties van
inwoners en organisaties in Nijbroek. En
tot slot was er een wandeling door het
dorp. Dankjewel Nijbroekers!

Afscheidsbezoek Teuge

Vrijdagavond gingen mijn echtgenote
en ik naar Teuge. Eerst was er een hapje
en een welkomstwoord bij de Ecotribe,
Daarna mocht ik in een golf-handicart

www.marinkadehaan.nl

Vervolg van de voorpagina
Diep geworteld in de
gemeenschap

Een verleden waarbij Hendrik ten Kate
destijds al begon met palmbomen, dat
er vanuit de kerken in de gemeente
Deventer behoefte was om uit te pakken en alles in het groen te zetten. “Ten
Kate is diep geworteld in de gemeenschap” en de Commissaris vervolgt zijn
lof-uitingen met de inzet voor natuur en
milieu, het verduurzamen binnen het
bedrijf, het toepassen van bloemen en
planten in het seizoen als ook de recycling. “Hoe een eenvoudig initiatief van
een bloemist uitgroeide tot iets moois.”

De crisisjaren doorstaan

Eigenaar Tom Hutten blikt terug op
de afgelopen zgn. Corona-tijd, waarbij
de verhuurtak van Ten Kate volledig
stil kwam te liggen. Maar het bedrijf
heeft meerdere crisisjaren doorstaan,
waarbij Tom verwijst naar de oorlogsjaren als ook de diverse jaren welke de
economie én het bedrijf hard troffen.
De eigenaar bespreekt de situaties en
zorgen ook met zijn zoon Bastiaan, die
samen met zijn vrouw Barbara het be-

dag en nacht

06 43997838

drijf zal overnemen. Dat zou eigenlijk al
gebeuren met het 125-jarig bestaan in
2020, maar ook daar stak Covid 19 een
stokje voor.
Bastiaan maakte zich in die tijd wat minder druk over het overleven en de toekomst, aldus Tom Hutten. ‘Het zal wel
goedkomen’ was de mening van zijn
zoon en dat is een positieve ontnuchtering. “Je Maintiendrai – ik zal handhaven”
is het motto dat Tom Hutten daaraan
verbind en het volgende moment mag
je samen met je vrouw een handgeschilderd schild uit Limburg ophalen. ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’ en
het schild gaat een prachtige, zichtbare
plek krijgen aan de Twelloseweg.
‘Semper Florens’ zijn de gevleugelde
woorden welke een rode draad vormden
tijdens de gehele happening van deze
middag, aangehaald door zowel Piet
Groters, Andries Heidema als ook Tom
Hutten. ‘Altijd bloeiend’ is een krachtig
statement naar de toekomst, waarop het
glas wordt geheven door de aanwezigen
en deze woorden als wens door een ieder worden uitgesproken.

HOPVELD VAN HOP VOOR
BIER TE BEZOEKEN
EMPE.- Hop voor Bier uit Empe organiseert deze zomer activiteiten in het
kader van de IJsselbiënnale 2021. De IJsselbiënnale is een fietsroute langs
de IJssel van Doesburg tot aan Zwolle waarlangs kunstwerken te zien zijn.
De biënnale is vrijdag 18 juni van start gegaan en loopt tot 19 september.

Rondleidingen

Ontdek hoe hop voor bier geteeld word, inclusief proeverij (24 juli, 14 en 28 augustus
en 10 september). Op zaterdag 10 juli is er een bijzondere thema rondleiding over
hopvezels als duurzaam alternatief in de textielindustrie. U bent van harte welkom
om aan een van de activiteiten deel te nemen. Meer informatie is te vinden op www.
hopvoorbier.nl of op de Facebookpagina.

Bierfietstocht: ‘the making of Beekzichter bieren’

Digitale rondetafelgesprekken

Afscheidsbezoek Nijbroek
Mijn laatste VNOG vergadering

persoonlijke uitvaartverzorging

Maandagavond waren de digitale ronde-tafelgesprekken. Er was een flink
aantal insprekers bij de onderwerpen
Bestemmingsplan De 4 Erven, de inrichting van de parkeerplaats bij het
gemeentehuis en de school De wingerd,
en de schade door het heien bij de bouw
van de ijskelder voor het gemeentehuis.
Zelf mocht ik met de politie digitaal antwoorden geven op de vragen over de
drive thru bruiloft tijdens de lockdown
periode begin april 2021.

Collegevergadering

Dinsdag blikten we in de collegevergadering van burgemeester en wethouders terug op de ronde-tafelgesprekken van de avond daarvoor, en
we keken naar het vervolg van mijn
afscheidstournee met de versoepelingen van de coronamaatregelen. Ik kon
melden dat de handhaving door de
gemeente en de politie, met de nieuwe
versoepelingen, goed verlopen is. Het is
duidelijk dat we wel degelijk voorzichtig
moeten zijn, kijkend naar de nieuwe
corona (delta)varianten. Zeker tijdens
buitenlandse vakanties! Het beeld van
coronabesmettingen en vaccinaties in
de gemeente Voorst ziet er goed uit.
Laten we zo, met aandacht en respect
voor elkaar, samen doorgaan in Voorst!
Burgemeester Jos Penninx

Op vrijdag 20 augustus organiseren Landgoed Beekzicht, Hop voor Bier en Brouwerij Chamaven uit Zutphen een heuse bierfietstocht van ± 20 km met als thema: the
making of beekzichter bieren. Fietsend langs de ingrediënten van de landgoedbieren
van Beekzicht, krijgt u meer informatie én u proeft op een bijzondere locatie op het
landgoed van het bier. Meer informatie over deze unieke fietstocht én mogelijkheid
om op te geven vindt u op landgoedbeekzicht.nl

Monuta is
er voor u.
Ook in Voorst.

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

Arthur Hogenkamp-Becking

AANKOPEN?
Een aankoopmakelaar
heeft vele voordelen !
Bel voor meer
informatie of een
vrijblijvende afspraak!

0571 27 44 94

twello@bieze-makelaars.nl

PERSONEEL
GEZOCHT
KOM BINNEN BIJ
Krepel Deuren
Over Krepel Deuren

Werk je het liefst buiten in
het groen?

Voor het voorjaar en de zomer zoeken wij
groenmedewerkers voor diverse groenbedrijven
op de Veluwe.
Wat krijg je:
• Meer dan het hele groenseizoen werk
• Goed salaris
• Uitzicht op BBL-traject
Meer weten? Neem dan snel contact op.
Tim Schreurs
Bel 06 - 2028 3263 of mail
naar tschreurs@unnpersoneel.nl
038 - 2020 166 | www.unnpersoneel.nl
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Wij vragen:

Wij bieden:

• Diploma Timmerman niveau 3/4

• Een fulltime baan met uitzicht op vast

VCA certificaat
• Zelfstandig kunnen werken

dienstverband
• Salaris afhankelijk van opleiding en ervaring
(conform bouw cao)
• Een leuk team van vakmensen
• Allround klussen in de regio.

• Representatief en communicatief vaardig
• Klantgericht en flexibel
• Eigen klussen begeleiden en coördineren.

KUNNEN WIJ OP JOU BOUWEN?
Neem contact op met Hans Groot
Koerkamp via 0571 - 27 00 49 of
stuur je CV met motivatie naar
info@koerkamp.nl

Wat ga je doen?

Afhankelijk van je interesse en je capaciteiten vinden we een werkplek
in onze productie die bij je past. Dit kan zijn:
• In de voorbereidingsafdeling: hier worden de onderdelen van o.a.
de maatwerk deuren voorbereid.
• Aan één van de drie perslijnen waar het samenbouwen van de
deuren gebeurd.
• In de lakkerij waar onze deuren voorzien worden van een laklaag
middels walsen cq een gietmachine. Hier wordt gewerkt met 100%
UV drogende lakken.
• Aan de slotgatenbewerkingslijn.

Jongeren/schoolverlaters die nog niet over de benodigde ervaring
beschikken, maar graag in de praktijk willen leren, worden ook
uitgenodigd om te reageren.

• ALLROUND TIMMERMAN
• ONDERHOUDSTIMMERMAN

• Bij voorkeur in het bezit van een geldig

Momenteel zijn wij op zoek naar een collega voor onze
productieafdeling.

• Van aanpakken weet.
• Affiniteit met machines/techniek heeft.
• Gemotiveerd is om meerdere machines/werkplekken
te leren kennen.
• Een goede kennis van de Nederlandse taal heeft
(i.v.m. lezen productiebonnen).
• Gevoel voor kwaliteit heeft.

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR:

• Rijbewijs BE

Productiemedewerker M/V

Wij zijn op zoek naar iemand die:

Voor afwisselende projecten in
nieuwbouw, verbouw, renovatie
en restauratie. Zelfstandig of in
teamverband. Werkzaam in regio
Apeldoorn - Deventer - Zutphen.

• Enige jaren ervaring als timmerman

Krepel Deuren is door haar jarenlange ervaring uitgegroeid tot een
toonaangevende fabrikant en ontwikkelaar van binnendeuren voor
de woning- en utiliteitsbouw. Daarnaast voeren wij een uitgebreid
assortiment aan binnendeurkozijnen, schuifdeursystemen en leggen
wij ons toe op het bieden van totaalconcepten. Krepel Deuren levert
aan bouwondernemingen en bouwmaterialenhandelaren in heel
Nederland.

Bouwbedrijf Koerkamp
Koppelstraat 35
7391 AK Twello
www.koerkamp.nl

Wij Bieden

• Een veelzijdige functie.
• Een goede werksfeer waarbij samenwerking en collegialiteit
hoog in het vaandel staan.
• Prima arbeidsvoorwaarden in overeenstemming met de
zwaarte van de functie.

Heb je interesse?

E-mail of schrijf dan je CV en een korte sollicitatiebrief met je motivatie
aan Krepel Deuren, Postbus 2, 7380 AA in Klarenbeek.
E-mail: info@krepel.nl Voor nadere informatie kunt u tijdens
kantooruren contact opnemen met de heer Kloezeman
(productiemanager), telefoon 055 301 13 41.

www.krepeldeuren.nl

Krepel Deuren is onderdeel van de
Krepel Group. Een familiebedrijf
sinds 1870 dat vandaag de
dag werkgelegenheid biedt aan
circa 150 medewerkers. Naast
de productie van binnendeuren
vervaardigt en verkoopt Krepel
luxe houten verpakkingen aan o.a.
de sigarenindustrie, dranken en
voedingsmiddelenindustrie en de
juweliersbranche in geheel Europa.

Kopermolenweg 14 Klarenbeek | 055-3011341 | info@krepel.nl
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AALTJE EN ARIE HALEN HUN DIAMANTEN HUWELIJK
TERWOLDE.- Het echtpaar Aaltje en Arie
Mensink-Roeterd hebben vorige week
in Terwolde hun diamanten huwelijk
gevierd. Dat is zo een gegeven wat passeert en waarvan de meesten de impact
nauwelijks zullen beseffen. De familie
Mensink is daar in het algemeen geen
uitzondering op, maar als je dan op een
gegeven moment die klip van 60 jaar lief
en leed heb gehaald en je kijkt terug, dan
is er toch veel gebeurd, en ja lief en ook
leed. Het stel is oorspronkelijk afkomstig
uit Beemte/Broekland (de bruid) en De
Vecht (de bruidegom). Zij kwamen elkaar
tegen op de kermis in Klarenbeek (het
evenement waar zo veel verbintenissen
worden gesmeed) en het klikte, het werd
een huwelijk en het blijkt nog steeds te
klikken. Na een paar jaar domicilie te
hebben gekozen bij de ouders van de
bruidegom (ook toen al woningnood)
werd Arie door zijn werkgever Flierman
van meubelfabriek Stokking in Terwolde
gepusht om zich als woningzoekende in
de gemeente Voorst in te laten schrijven,
waarna het paar binnen zeer korte tijd
hun huidige huis aan de Everwijnstraat
in Terwolde kon betrekken. Het stel werd
gezegend met twee dochters, waarvan
de oudste enkele jaren terug helaas is
overleden. Aaltje heeft in de afgelopen
periode corona opgelopen, waarvan zij
ernstig ziek is geworden, maar na een
vrij lange periode in zieken- en verpleeghuis is zij nu weer paraat op de plek thuis
waar zij thuishoort. Dat stond voor haar
al langere tijd vast. Zij wilde, hoe dan
ook het diamanten huwelijksfeest thuis
vieren samen met Arie, de kinderen de
kleinkinderen en inmiddels ook de ach-
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INGEZONDEN

INSPRAAK AAN HET
EINDE VAN DE RIT?
Het gemeentebestuur heeft besloten extra gesprekken te voeren met inwoners
van Twello over het (gedeeltelijk) afsluiten van spoorwegovergangen. Deze afsluitingen zijn afgedwongen door Gemeentebelangen en D66. Zij willen koste
wat kost een randweg met tunnel aan de westkant van Twello aanleggen. Dat
vernielt weliswaar landgoed de Hartelaar en het levert een tweedeling van Twello op, maar dat hebben GB en D66 er wel voor over.

terkleinkinderen. Nou, dat is helemaal
gelukt, zij is nog niet helemaal de oude,
maar de pit komt weer terug.
Arie Mensink heeft, zoals gemeld vele jaren bij Stokkings meubelfabriek gewerkt
in allerhande functies. Toen hij een stevig aanbod kreeg van de Betonindustrie
in Terwolde greep directeur Flierman
meteen in. “Je komt hier niet weg” zei hij
en maakte een alternatief bod dat Arie
niet kon afslaan. Maar tja, aan alle goede
dingen komt een eind. Stokkings meubelfabriek ging teloor en Mensink werd
gevraagd om bij Auping in Deventer te
komen werken. Een mooie baan, schone
werkplekken en goede voorzieningen,

maar Aries hart bloedde als hij zag hoeveel materialen er werden vernietigd
omdat ze ergens niet aan de kwaliteitseisen voldeden. Hij kwam dus al snel met
voorstellen voor hergebruik van wél goede onderdelen van afgekeurde producten, waardoor hij bij Auping in feite al het
duurzaam produceren introduceerde.
De meubels bleken de Mensinks bij wijze
van spreken in het bloed te zitten, want
beide echtelieden hielden zich ’s avonds
vaak bezig met het bekleden van meubels, het vervaardigen van vogelkooitjes
etc. Daarnaast werkte Aaltje in de oogsttijd jarenlang bij fruitkweker De Putter,
waar met medewerking van het halve
dorp de oogst werd binnengehaald.

DE ‘ANDERE’ FIETSVIERDAAGSE
VAN DE ETT GROOT SUCCES

De inspraak van bewoners verliep “prima” in Voorst en Klarenbeek. Daar spraken bewoners een GB-raadslid aan op het sluiten van overgangen op de spoorlijn Apeldoorn – Zutphen. Prompt waren die afsluitingen van de baan. Maar blijkbaar heeft niemand in Twello zo’n goed en direct contact met GB-raadsleden.
Het gemeentebestuur van burgemeester en wethouders organiseerde een paar
informatiebijeenkomsten in Twello. Daar zeiden de bezoekers dat ze slecht
geïnformeerd waren en nauwelijks de gelegenheid hadden gehad om mee te
denken. Vervolgens besloten alle leden van de gemeenteraad dat er extra gesprekken met de bewoners nodig zijn over de afsluitingen. GB had nog wel wat
aarzelingen maar sloot zich uiteindelijk toch aan. In de Stentor (22 juni 2021) zei
GB-raadslid Johan Homan het zo: ‘Laat mensen meepraten. Dat is alleen maar
mooi aan het einde van de rit.’
Volgens de GB-doctrine is het laten meepraten van burgers iets moois aan het
einde van de rit, als het proces al bijna afgerond is. In een goed functionerende
democratie echter mogen burgers van het begin af aan meedenken en meepraten. Inspraak is volgens mij niet iets wat ‘alleen maar mooi is aan het einde van
de rit’, maar begint al veel eerder.
Arend Jansen,
fractievoorzitter Lijst Arend.

Nieuws
Nieuws& Tips
& Tips Nieuws
Zwarte
& Tipsmest

TWELLO.- Als alternatief voor de jaarlijkse avondvierdaagse had de ETT voor alle fietsliefhebbers 4 prachtige knooppuntenroutes samengesteld in en om Twello. Twee routes van ca. 30 kilometer en twee routes van ca. 15 kilometer. De 200 deelnemers kregen een, door Jumbo Binnendijk goed gevulde tas mee met wat lekkers voor onderweg. Helaas zijn onze vaste deelnemers van de Scootmobielvereniging ‘De Stokvisrijders’ a.g.v. de corona maatregelen nog niet in de gelegenheid geweest
een tocht te maken met hun leden. Zij hebben wel de knooppunten-kaartjes ontvangen en gaan, wanneer dit kan, ook zeker
de omgeving verkennen aan de hand van de mooie routes. En voor de deelnemers: er is nog een mooie prijs te winnen voor
de mooiste selfie, gemaakt tijdens één van de fietsroutes. Stuur de selfie voor 1 september a.s. naar klavertje4@ett-twello.nl

WORKSHOPS EN DEMONSTRATIES TIJDENS
ZELDZAAM MOOI MARKT

Dierenartsen
praktijk

Dierenartsen
praktijk

De Driehoek

De Driehoek

Dierenartsen
praktijk

De Driehoek

Tijdens de dienst wordt ik gebeld door een van onze
veehouders, een van zijn koeien is niet fit en geeft plots
minder melk. Ze had enkele weken geleden gekalfd en deed
het in eerste instantie juist erg goed, maar nu heeft ze weinig
eetlust en is sloom. Toen ik bij de koe aankwam, viel het me
op dat er zwarte mest aan de staart kleefde. Oei, dit is geen
goed teken. Zwarte mest wijst namelijk op een bloeding
ergens voorin het maagdarmkanaal. Je zou zeggen dat de
mest dan rood zou zijn, maar door de vertering van het bloed
verandert de kleur naar zwart. Op basis van de symptomen
vermoed ik een bloedende zweer in de lebmaag, een van
de vier magen van de koe. In ernstige gevallen van een
maagzweer kan de koe zoveel bloed verliezen dat ze acuut
sterft. De koe heeft echter nog geen ernstige bloedarmoede,
met een beetje geluk zijn we er op tijd bij en stopt het
bloeden snel! Ik besluit haar wat oppeppende infusen te
geven en zeg de veehouder dat hij nog kan proberen om de
koe meerdere keren gekookt lijnzaad te geven. Dit is lekker
slijmerig en vormt een beschermlaagje over het slijmvliezen in
de maag. Voor nu is het afwachten maar met rust, voldoende
water en smakelijk hooi is ze hopelijk snel de oude!
Enkele dagen later krijg ik een berichtje van de boer; de
zwarte mest is verdwenen, de koe is fit en haar melkproductie
is weer aan het stijgen. Deze koe had geluk want vaak kent
een dergelijk geval helaas een verkeerde afloop, maar door
veel aandacht en de goede zorgen van de boer is ze er
bovenop gekomen!

DE WORP.- Tijdens de achtste editie van
de Zeldzaam Mooi Markt, op zondag 4
juli van 10.00 tot 19.00 uur in het Worpplantsoen, kunnen bezoekers genieten
van een ontspannen sfeer met muziek.
Kunstenaar Oscar Prinsen heeft een
prachtige balans gevonden tussen zijn
kunst en het draaien van plaatjes. Tijdens
de markt zorgt voor de muzikale omlijsting met oude singletjes. Er is mogelijkheid te picknicken in het park op de veilige 1,5 meter afstand met lekkere, pure

en (h)eerlijke producten van de ruim 10
bijzondere foodtrucks en foodkramen.
Een bezoek brengen aan een wel heel bijzondere markt conform de laatste RIVM
richtlijnen is zeer de moeite waard. Diverse kramen met onder meer unieke, originele en handgemaakte producten. Maar
ook met andere rariteiten zoals, creatief
hergebruik, vintage en retro artikelen van
veelal lokale en regionale kunstenaars,
ontwerpers en creatieve ondernemers. Er
is voor ieder wat wils. Van sieraden, illu-

Twello
Torenbosch 64
straties, kunst, (woon)accessoires, tot tas7391kleding
CA Twello
sen, ambachtelijke lekkernijen,
en

Twello
Klarenbeek
Torenbosch 64
Zutphenseweg 50
Dierenartsenpraktijk De Driehoek
7391 CA Twello
7382 AM Klarenbeek
Klarenbeek
Twello
Klarenbeek
055 - 301 22 55
Zutphenseweg
Torenbosch 64 50
Zutphenseweg 50
info@dierenartsenpraktijk.com
7382
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Klarenbeek 7382 AM Klarenbeek
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CA Twello
www.dierenartsenpraktijk.com

nog veel meer. Ook zijn er verschillende
055 - 301 22 55
055 - 301 22 55
workshops en demonstraties van deelneinfo@dierenartsenpraktijk.com
info@dierenartsenpraktijk.com
mers. Bellenblaas kunstenaar Frans van
www.dierenartsenpraktijk.com
www.dierenartsenpraktijk.com
de Kamp geeft tijdens de Zeldzaam Mooi
Markt mega zeepbellen demonstraties
voor jong en oud. Juist de niet alledaagse
dingen maken deze markt zo bijzonder.
Wie wil deelnemen aan de markt kan zich
nog inschrijven via de website
www.zeldzaammooi.com.

Pijnappel, uw persoonlijke Woonadviseur in Twello & Heerde is een speciaalzaak op gebied van
meubelen, slapen, raambekleding en vloerbekleding. Wij zijn een familiebedrijf met een
enthousiast team medewerkers waarbij een goede service en kwaliteit voorop staan.

Op zoek naar
Vakantiewerk?

2 vacatures!

Wij hebben meerdere leuke banen ter beschikking!
Kom snel bij ons langs of neem contact met ons op!

1. Wij zoeken iemand die onze ervaren stoffeerders helpt bij zijn dagelijkse
werkzaamheden en/of in de praktijk het vak wil leren zoals:

-

het leggen van vloeren zoals tapijten, pvc, laminaat, marmoleum en vinyl;
het plaatsen van gordijnrails , ophangen van gordijnen en Luxaflex producten;
het bezorgen en monteren van meubelen;
het bezorgen en monteren van bedden / linnenkasten.

Functievereisten:

-

Diploma’s zijn geen vereiste maar wij zoeken een betrouwbaar, representatief, enthousiast
iemand die zin heeft om ons team te versterken;
In bezit zijn van rijbewijs B en eigen vervoer naar onze winkel in Twello;
Goede contactuele eigenschappen en goed in een team kunnen werken.

2. Administratief medewerk(st)er / verkoop binnendienst 20 tot 30 uur per week
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Functievereisten:

-

Minimaal MBO niveau 4 werk en denkniveau;
Nauwkeurig en kwaliteit gericht;
Flexibele en klantvriendelijke instelling;
Inzetbaar op zaterdag is een vereiste;
Je hebt eigen vervoer naar onze vestigingen Twello & Heerde;

Ben jij per direct beschikbaar? Stuur dan een sollicitatiebrief en CV naar:

Vanaf 14 jaar en ouder.

Marcel Pijnappel
Duistervoordseweg 54
7391 CG Twello
info@pijnappel.info

A

Actief Werkt! Twello heeft meerdere leuke vakantiebanen voor jou
beschikbaar!
Bespreek jouw wensen met ons en wij gaan voor jou aan de slag!

A

Verkoop en inkoop orderinvoer;
Orderbevestigingen verwerken;
Bewaking service afhandeling;
Meewerken aan website, facebook en andere marketingactiviteiten;
Telefonisch contact met klanten en leveranciers;
Ondersteuning van de verkoop in de winkel.

0571 - 287777 / Twello@actiefwerkt.nl

www.pijnappel.info
Pijnappel Twello | Duistervoordseweg 54 | T 0571 - 271526
Pijnappel Heerde | Dorpsstraat 35 | T 0578 - 691612

Marktplein 4
7391 DZ
Twello

VACATURES
Ervaren Monteur Landbouw

Constructie Bankwerker/lasser

Landbouw- en Industrietechniek Bonhof B.V.

Metaaltechniek- en Machinebouw Bonhof B.V.

De monteur landbouw- en industrietechniek voert op een correcte,
efficiënte wijze technische reparaties, keuringen en onderhouds-

De constructie bankwerker/lasser voert zelfstandig constructiewerkzaamheden uit volgens opdracht en instructie. De werkzaamheden vinden bij ons in de constructiewerkplaats plaats evenals op
locatie.

werkzaamheden uit, aan landbouwmachines van klanten en van eigen
machines.
Wij zoeken iemand met:
• MBO (landbouw)techniek denk- en werkniveau;
• Technische kennis, ervaring in de agrarische sector;
• Kennis op het gebied van oogstmachines is een pré;
•

BE-rijbewijs.

Stuur uw sollicitatiebrief voor 30 juli naar henri@bonhof.com
Kijk op: www.bonhof.com/bonhof/vacatures voor de volledige
functieomschrijving.

Wij zoeken iemand met:
•
•
•
•

MBO techniek denk- en werkniveau;
MIG/MAG (TIG) lassen en tekeninglezen;
Een flinke dosis enthousiasme;
BE-rijbewijs.

Stuur uw sollicitatiebrief voor 30 juli naar sebastiaan@bonhof.com
Kijk op: www.bonhof.com/bonhof/vacatures voor de volledige
functieomschrijving.

Wij zijn ook op zoek naar een zaterdaghulp & BBL leerling Commerciële Economie/Marketing
Interesse? Neem contact met ons op!
www.bonhof.com

Landbouw- en industrietechniek

Eerst naar Bonhof...

Zonnenbergstraat 46, 7384 DL Wilp T 055 - 323 12 63 info@bonhof.com
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EN LANGS HET TUINPAD VAN MIJN VADER

MUZIEKVERENIGING
ONS GENOEGEN GAAT LIVE
TERWOLDE.- Ruim zes maanden duurde het voordat de muzikanten van
Ons Genoegen Terwolde weer samen konden repeteren. Slechts zeven repetities om zich voor te bereiden, maar op 10 juli om 20:00 uur gaat Ons
Genoegen LIVE.
Ter ere van haar 120 jarig jubileum stond
er op 14 november 2020 hét jubileumconcert op de agenda van muziekvereniging Ons Genoegen. Groots met alle
afdelingen van de vereniging én met publiek. Maar het liep anders. Het concert
werd omgedoopt tot Livestreamconcert
en het programma aangepast aan de
mogelijkheden. Weer liep het anders
toen in oktober bleek dat er niet meer
gerepeteerd kon worden. Toen in mei
het verlossende woord kwam dat er
weer gerepeteerd kon worden, werd het
programma afgestoft, hier en daar aangepast en een nieuwe datum geprikt.

Livestream Het Dorp

De rode draad van het concert is het
bekende lied Het Dorp van Wim Son-

neveld. Het Dorp waar je woont en waar
het sociale leven weer langzaam op gang
komt. Het verenigingsleven, even dat
kopje koffie weer bij familie of het praatje met de buren. Iets wat we zo gemist
hebben de afgelopen periode. Ondanks
de slechts 7 weken voorbereiding is het
een gevarieerd programma geworden
met mooie luistermuziek en bekende
deuntjes. Naast muziek vertellen Voorsternaren (persoonlijke) anekdotes over
‘Hun Dorp’.

Dan dat het nooit voorbij zou
gaan

Wim Sonneveld bezong het al in zijn
lied, het zal nooit voorbij gaan. Met dit
livestreamconcert willen de muzikanten
laten horen dat muziek verbindt en dat

het nooit stil zal zijn. Hoewel de wereld
om ons heen alweer bijna ‘open’ is, vinden veel mensen het nog spannend om
naar een concert of voorstelling te gaan.
Toch wil Ons Genoegen een ieder weer
het plezier van een avondje uit bezorgen
en natuurlijk willen de leden laten horen
wat ze zo gemist hebben: muziek maken.
Mede dankzij een gift van de Boks Scholten Stichting is het ook mogelijk voor de
ouderen in de gemeente Voorst om het
concert online bij te wonen. Er wordt
hulp geboden bij het streamen en in
verschillende verzorgingshuizen wordt
gezamenlijk gekeken.
Heb je hulp nodig bij het streamen laat
het dan weten via info@onsgenoegenterwolde.nl of geef het door aan één van
de leden. Het Livestreamconcert is te
zien via www.onsgenoegenterwolde.nl/
livestream en begint om 20:00 uur op 10
juli 2021.

TWELLO STEEDS SCHONER
TWELLO.- Zaterdag 26 juni was de zwerfafvalgroep van de Groene kerk
Twello weer actief bezig als groep. In de afgelopen maanden gingen de leden van de zwerfafvalgroep steeds alleen of in duo’s op pad. Een groepsactiviteit was door Corona niet mogelijk. Wekelijks of maandelijks gaan de
leden op pad. Alleen en soms wordt er via de groepsapp een maatje gezocht
om samen afval te gaan opruimen
De een loopt meerdere keren per week,
een ander eens per maand. Daar is iedereen vrij in. Misschien heeft u ze al
eens zien lopen of heeft u gemerkt dat
er minder zwerfafval ligt. De werkgroep
is ontstaan vanuit de Dorpskerk, maar
er doen ook veel niet-kerkleden mee. De
werkgroep faciliteert. Opschonen van
het dorp is een taak voor ons allen.
Zaterdag 26 juni kwam een enthousiaste
groep ‘opschoners’ om 9.30 uur bij elkaar. Dit keer was het weer mogelijk met
koffie, thee en iets lekkers. En gezellig
bijkletsen, want we hadden elkaar al een
tijdje niet gezien. Fijn dat dit weer kon.
In groepjes verspreidden de teams zich
over Twello. De bekende schoolroutes,
centrum en de strook vlak bij de snel-

weg. Zo werden er 14 zakken vol afval
uit de berm en van de straat verwijderd.
Onderweg fijne gesprekken, duimpjes
en complimenten. Een mooi gebaar.
Opvallend was dat er minder afval werd
opgehaald dan andere keren. Door corona hebben veel mensen het wandelen
ontdekt. En neemt men ook een prikstok
en afvalzak mee. Zo worden onze dorpen steeds schoner. Door het hoge gras
is afval minder zichtbaar. Maar waar gemaaid wordt, wordt ook plastic in stukjes
gehakt. Zo zijn we een kwartier op een
plek bezig geweest om al het gehakselde plastic te verwijderen. Het is ons
opgevallen dat er meer bermen niet of
beperkt gemaaid worden. De een zal dat
jammer vinden, “gemeente bezuinigt te

veel”. Een ander vindt het prachtig. Door
de bermen minder te maaien krijgen de
bloemen en grassen meer kans om te
groeien. De insecten zijn daar wat blij
mee. Die hebben het al moeilijk genoeg.
Bekijk het ook eens vanuit de kant van
de insecten, dan heeft u misschien wat
minder moeite met een niet zo’n strak
gemaaid gazon.
Zaterdag 18 september is een volgende
groepsactiviteit. Zet deze datum alvast in
uw agenda als u mee wilt doen. Dan is
het World Cleanup Day. Dank aan de medewerkers van de gemeentewerf voor
het beschikbaar stellen van de materialen. De gemeente doet haar best om
de gemeente schoon te houden. Maar
dat kan zij niet alleen. Gooi uw afval niet
op straat, maar in de prullenbakken, of
neem het mee naar huis. Samen kunnen
we de gemeente schoonhouden. Wilt u
een keer meelopen? Geef u dan op via
groenekerk@pkn-twello.nl
Een leuke, nuttige en gezellige activiteit!
Werkgroep Groene Dorpskerk Twello

SAMENWERKING TREFPUNT DUISTERVOORDE,
MENS EN WELZIJN VOORST EN SENSIRE
TWELLO.- Na een gedegen voorbereidingsperiode hebben Trefpunt Duistervoorde, Mens en Welzijn Voorst en
Sensire besloten om vanaf nu een samenwerkingsverband aan te gaan.
Oorspronkelijk is Trefpunt Duistervoorde
een stichting van vrijwilligers en Mens en
Welzijn Voorst de brede welzijnsorganisatie van de gemeente Voorst. Sensire is
één van de zorgorganisaties binnen de
gemeente Voorst en na het faillissement
van Trimenzo de organisatie waarmee zowel Trefpunt Duistervoorde als Mens en
Welzijn Voorst samenwerken op locatie
“De Martinushof”. Vanuit alle drie de organisaties kwam de wens naar voren om
in het kader van “Samen ben je sterker” de
krachten te bundelen. Trefpunt Duistervoorde en Mens en Welzijn Voorst willen
zodoende één aantrekkelijke, laagdrempelige ontmoetingsplek creëren waarmee
we een groter bereik kunnen creëren en
beter kunnen inspelen op de groeiende
behoefte. Door de samenwerking voegen
beide organisaties de huidige inloop op
de locaties van Trefpunt Duistervoorde en
Mens en Welzijn samen op de locatie van
Trefpunt Duistervoorde aan het Sint Maartenserf 85 in Twello. Deze nieuwe basisontmoetingsplek zal verder (blijven) gaan
als “Trefpunt Duistervoorde”. Het doel van

deze nieuwe organisatie is: er zijn voor anderen, mensen met elkaar verbinden, jong
en oud, mensen van allerlei achtergronden
bij elkaar brengen. Iedereen vindt wel iets
leuk en iedereen is van waarde en betekenis. Bij Trefpunt Duistervoorde komen
mensen voor allerlei activiteiten: een bakkie doen, een potje schaken, een praatje
maken, een krantje lezen, wandelen, sporten of handwerken. Het maakt niet uit
wat u leuk vindt: wij denken graag met u
mee. Met andere woorden, wij verbinden
u graag. U heeft iets dat u meebrengt naar
de ontmoeting en dat is waardevol. Dit is
ons uitgangspunt. En dat geldt precies zo
voor die ander.
Trefpunt Duistervoorde is er voor u. Wij
stemmen activiteiten op u af en bij voorkeur bepaalt u zelf welke activiteiten er
plaatsvinden met een groep mensen die u
al kent of die u wilt leren kennen.
Programma:
Zondag 10.00 – 11.00 uur
Koffiedrinken
Maandag 10.00 – 11.00 uur
Koffiedrinken
Maandag 09.00 – 16.00 uur
Inloop en ontmoeting
Maandag 09.30 – 11.30 uur
Koersbal
Maandag 14.15 – 15.00 uur
Seniorengym

Dinsdag 10.00 – 11.00 uur
Koffiedrinken
Dinsdag 09.00 – 16.00 uur
Inloop en ontmoeting
Dinsdag 09.30 - 11.30 uur
Bezige Handen
Dinsdag 14.00 – 16.00 uur
Jeu de Boules
Dinsdag 14.00 – 16.00 uur
Klaverjassen
Woensdag 10.00 – 11.00 uur
Koffiedrinken
Woensdag 14.00 – 16.00 uur
Spellenmiddag **
Donderdag 10.00 – 11.00 uur
Koffiedrinken
Donderdag 09.00 – 16.00 uur
Inloop en ontmoeting
Donderdag 09.30 – 11.30 uur
Bezige Handen
Donderdag 10.00 – 11.30 uur
Samen zingen
Vrijdag 10.00 – 11.00 uur
Koffiedrinken
Zaterdag 10.00 – 11.00 uur
Koffiedrinken
** o.a. sjoelen, rummikub, kaarten etc.
Het Bloemschikken, samen eten en de Bingo zal op een nog nader te bepalen tijdstip
starten. U bent van harte welkom bij Trefpunt Duistervoorde aan het Sint Maartenserf 85 in Twello.
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ZOEK DE B
AAS!

SCHUWE KATTEN

Graag willen we de schuwe katten bij u onder de aandacht brengen. Het zou erg fijn
zijn als deze katten ook een nieuwe plek
kunnen krijgen en ze weer lekker buiten
kunnen rondstruinen. Schuwe katten, wilde
katten of verlegen viervoeters zijn de verschillende namen waaronder deze katten bij
ons bekend staan. Het zijn katten die afhankelijk zijn van mensen omdat ze bijgevoerd
moeten worden maar eigenlijk verwachten
en willen ze niks extra van de mens. Deze
katten worden niet gelukkig in een huissituatie.. Ze willen wel graag een droge plek om te kunnen slapen en ze moeten de eerste 6 weken vastgehouden
worden in een grote schuur of bench om ze te laten wennen aan hun nieuwe
woonadres. Omdat we enorm blij zijn met een mooie buitenplek voor deze
katten mogen ze kosteloos weg bij ons. De katten worden minimaal per twee
of meer geplaatst, zodat ze aan elkaar gezelschap hebben Tenzij u al voorzien bent van een kat is een enkeling ook mogelijk. Heeft u zo’n fijne buitenplaats, neem dan contact met ons op. Ze zullen u erg dankbaar zijn. Heeft u
interesse in de katten, neem dan telefonisch contact op met Dierenasiel De
Kuipershoek
DE KUIPERSHOEK, KUIPERSDIJK 11, KLARENBEEK, 088-8113650
WWW.OVERGELDER.DIERENBESCHERMING.NL

THEETUIN FLORAE GOED VAN START
TWELLO.- Geholpen door het mooie weer maakte de theetuin van Florae een prima
start. Veel mensen genoten van de rust in de tuin en de heerlijke gerechten.
Hoewel de theetuin zich nadrukkelijk presenteert als vegan, dus uitsluitend gebruik
maakt van plantaardige voedingsmiddelen, weerhield dat veel mensen niet om er
van te genieten. Enkele tientallen wandelaars, fietsers en een enkele bezoeker van
verder streken neer in één van de knusse hoekjes in de tuin. Ook het winkeltje was
open en diverse mensen gingen naar huis met een eetbare wilde plant, boek of kruidenthee. Vegan is in opmars en wellicht dat die trend ook meehielp de opening van
de tuin tot een succes te maken. Theetuin Florae, Vermeersweg 52, Twello.
www.Florae.nu. Elke zondag geopend van 12.00 uur tot 17.00 uur.

Dansen na Jans(s)en

‘Nog maar een week of vier en dan is het vakantie!!’
‘Wáááát?’ Je kan best blij worden van zo’n uitspraak
van een collega of leerling. Aan de andere kant schrikt
menig docent tegelijkertijd van dat ‘nog-maar-eenpaar-weken’ idee. Want er moet eigenlijk nog zoveel
en de tijd daarvoor wordt steeds korter. Alsof er een
heleboel dingen in een trechter worden geduwd en je
weet, die trechter wordt steeds smaller, maar het moet
er tóch door… Een toetsweek met bijbehorend nakijkwerk,
de laatste opdrachten die ingeleverd worden. Het regent
weer leerlingenberichtjes. Over werkboeken of opdrachten
die opeens op mysterieuze wijze zijn verdwenen. ‘Hij lag gisteren nog op m’n
kamer!’ ‘Ik had die opdracht opgeslagen, maar nog niet ingeleverd en toen wou
ik ‘m inleveren en toen wastie weg!’ ‘Meneer, ik kom niet in Teams!’ ‘Eh… dude… je
stuurde dit berichtje via Teams…’ ‘Dan was het SOM! Maar ik kom érgens niet in!’
Afronden. Vergaderen. Sollicitatiegesprekken voor nieuwe collega’s. Bedenken
hoe je volgend jaar met het overheidsgeld (corona)achterstanden gaat
egwerken. Nieuwe onderwijsontwikkelingen. En we wáren nog maar pas weer
met z’n allen tegelijk op school. En dan is het alweer bijna afgelopen.
Nakijkdeadlinestress. Dus samen met een collega na de laatste les in een
lokaal blijven zitten en maar eens even een paar uurtjes ‘doorharken’ met het
beoordelen van van alles en nog wat. Je denkt dat alle leerlingen inmiddels de
school uit zijn. Maar dan schuift er een groepje van pakweg 6 schimmen langs
de openstaande deur (ventilatie!) van het lokaal. Mondkapjes voor. Ze lijken te
twijfelen, lopen door en kijken toch nog eens door de gekleurde ruit verderop.
Dan zie ik dat het oud-(mentor)leerlingen zijn. Nu komen ze teruglopen. Met
een opgeluchte brede lach. Die lach komt dan vooral vanuit de ogen, die spreken
des te meer boven zo’n mondkapje. Ze zijn een paar jaar van onze school, maar
zagen bij binnenkomst zo weinig bekende gezichten dat ze wat aarzelend de
trap namen. Ze zien er geweldig uit. Helemaal hun eigen stijl gevonden qua
kleding, maar ook nog steeds zo herkenbaar als de leerlingen die ze toen waren.
Maar ook: wijzer. Met een door ervaring gesteunde eigen kijk op het fenomeen
‘school’, ‘docenten’, ‘het leven’. Leuk om weer even bij te praten. Ik besluit om
ze maar even mee te nemen door de school om te kijken of er nog bekende
docenten zitten, ergens. Hier en daar lukt dat en kletsen we ook dáár weer even.
Wanneer we alle uithoeken van de school hebben gecheckt en nog een aantal
docenten hebben gesproken loop ik nog even met ze mee naar buiten.
En daar gaan ze. Zwaaien. Alweer een stukje verder met hun leven dan toen
ze hier zaten. En zij hadden geluk. Ze gingen op schoolkamp, deden Puberruil,
excursie Berlijn, museumbezoekjes, van alles buiten de school en ook bínnen de
school. Het kon en mocht allemaal. Wat hopen we met z’n allen dat die tijd na de
zomervakantie terugkomt! Het begin is er, al moeten wij nog even gemuilkorfd
rond blijven lopen. Laat je ogen nog maar even extra spreken de komende
weken. En verder? Er was een erg gezellige teamactiviteit voor alle docenten. Je
wilt daar als leerling trouwens echt niet bij zijn, docenten in het wild.
Er komt nog een diploma-uitreiking. Want ook, of júist na deze bijzondere
jaren verdien je het om passend uitgezwaaid te worden. Er was een run op
het Janssen-vaccin. ‘Eén prik en je kan weer feesten’, was het motto. ‘Dansen
na Janssen’. Collega Joshua , a.k.a. Onesapa, nam alvast een dansbare track op,
samen met z’n zus: ‘Dance with me.’ Check ‘m op Spotify. Ik zal ‘m aan het eind
van m’n les afspelen. Kunnen jullie, ook zónder vaccin, alvast lekker ‘Dansen na
Jans(s)en.’
Bert Jansen
Docent VC Twello

www.veluwscollege.nl/twello

PUNTJES
Voorster Nieuws, Stationsstraat 17, Twello
Plaatsen in week:__________________________
Aantal keer:________________________________

U kunt uw puntje opgeven door de
bon in te vullen. Tussen de woorden
steeds een hokje openlaten en per
leesteken een hokje gebruiken. Uiterlijk
op maandagochtend inleveren (tegen
contante betaling) bij Voorster Nieuws.
U kunt deze bon incl. contante betaling
ook voor zaterdag opsturen naar het
Voorster Nieuws of invullen via
www.voorsternieuws.nl, dan ontvangt
u een factuur met het bedrag van het
puntje plus administratiekosten.
1 regel

€5.00

regels

€5.00

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

VAN HEES VERSMARKT

Bospeen

Ni eu we oo gs t
fri es lan de rs
Koolrabi

IJs be rgs la

Grote galia of
cantaloupe meloen

0.99
2.5 kilo 2.49
2 stuks 0.99
0.59
1.59
2 kilo 2.49

Vanw ege de tops maa k word t de aanb iedin g verle ngd

Tui nb on en

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

Te huur springkussen zeer
DE SCHILDER biedt zich aan geschikt voor kinderpartijtjes
voor al uw buiten en binnen of buurtfeestjes €30 per dag.
schilderwerk tevens glasvezel zelf ophalen en terug brengen
renovlies behangen Tegen betel 0625035693
Gevraagd: oud ijzer, accu’s,
taalbare prijs bel voor een vrijmetalen en witgoed. Wij komen blijvende offerte 0686338107
Gevraagd: Flinke tuinman
het bij u halen. Eventueel tegen
voor paar uur per week in
Het bestraten van tuin, terras,
kleine vergoeding. T
Twello, veel snoeiwerk.
oprit, terrein en tuinaanleg.
el 06-14101933
Tel. 06 40 41 11 95
Levering van alle materialen.
Bert Peters Bouw- en TimGezocht in Twello: ervaren
Sinds 1966: Klomp
merbedrijf. Alle bouwwerkschoonmaakster (4 uur per 2
Tel.: 06-54973731
zaamheden. Timmerwerkplaats,
weken). Tel:06-23378660
“De Holthoeve” voor machikozijnreparaties e.d. Ook
Grote
tweedehands winkel in
naal tuin of graafwerk,
Tuinhuizen en schuren.
Klarenbeek
openingstijden Di.
06 25 10 70 61,
06-23592164/0575-502635
Wo. Do. 12.30 - 16.30 .
WIlp-Acht/Teuge
www.bertpetersbouw.nl
Vr. 18.00 - 21.00 en
Zat. 9.00 - 16.00 Molenweg 4
Last van mollen? Laat ze
vangen! E.L. de Weerd.
06-13456651

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

Kwaliteit van uit het verleden,
aangepast voor de toekomst!

Uw partner in autoschade:

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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TWEE WEKELIJKSE COLUMN
VAN DANNY ROELOFS

OM TE HUILEN
Heb je weleens een auto gekocht
bij een plaatselijke autodealer? Zo’n
droomauto waarvoor je hard hebt
moeten sparen. Eéntje met een goed
ronkende motor, vers in de lak en nieuwe
bandjes. Een karretje waarvan je helemaal lyrisch bent na de aankoop. Je showt hem aan al je vrienden en familie en rijdt ermee door de straat. Je zet hippe korte filmpjes
van je bakkie op TikTok en haalt flink wat likes met je geile kiekjes op Facebook. Na twee weken druk je op maandagochtend een boterham in je
mik waarna je al kauwend naar buiten rent. Struikelend over je tas ren je
gehaast naar je auto toe en klikt hem open, half dromerig druk je de gordel
vast en start je de auto om naar je werk te komen. Bij het starten hoor je
wat geratel, je pruttelt met je bolide de straat uit waarna de koppeling eruit
klapt. Je kan wel janken.
Over janken gesproken. Wij dachten ook dat we een goed werkend exemplaar hadden “aangeschaft”. Een meer dan prachtige baby die strak in zijn
velletje zit en in eerste instantie lekker doorsliep. Maar in week twee veranderde dit engeltje in een bengeltje. Hij kreeg wat kuren, krampen en reflux.
Onze zoon is stuk, maar vooralsnog niet “Total Loss” verklaard omdat we
er nog flink aan kunnen sleutelen met wat pakken voeding en veel liefde.
Waar we normaal op zaterdagavond weer richting de kroeg zouden trekken lopen we nu om de beurten met een stevige pas door de woonkamer
te drentelen om ons humpie in slaap te wiegen. De keuken is al ingericht
als blarenpost en elke ochtend ontvangt de wandelaar een bos gladiolen
van de ander voordat die het bed in mag duiken. Overdag mag ik door
Teuge heen marcheren met ons handenbindertje. Als trotse vader duw ik
het wandelwagentje op de automatische piloot vooruit en prop al lopend
het fopspeentje in zijn mond. Alsof hij door heeft dat hij in de zeik gezet
wordt met een stukje plastic. Bij de tweehonderdste keer dat hij het speentje uitwerpt ga je op zoek naar creatieve oplossingen. Zo zitten er twee
gaatjes in elk speentje, die waarschijnlijk zijn bedacht om het fopspeentje
met splitpennen in de mondhoeken van de zuigeling te drukken. Alleen
ben je dan bang dat de flesvoeding via de wangetjes naar buiten stroomt
tijdens de voeding. Wat je toch weerhoud om te experimenteren.
Als je gelooft in reïncarnatie dan zou het ook nog mijn oude docent Nederlands met suikerziekte kunnen zijn. Die ons rustige gezinsleventje express
komt verstoren nadat ik haar een suikervrij kauwgommetje gaf tijdens
haar hypo. En terwijl ik dit type weet ik dat ik de meest mooie lieve en geweldige zoon ter wereld heb voortgebracht. Het kost op dit moment alleen
een hoop energie en vooral de huilbuien en pijn die hij ervaart gaan door
merg en been en zijn slopend.
En ondanks alle nukken wil Jax ook niet terug brengen naar mijn vriendin
“de dealer” aangezien die na al die hechtingen de hele garage sloopt als ik
hem terug druk.
Danny Roelofs

ZOMERWANDELING
MET NIEUWKOMERS
TWELLO.- Dorpskerk Twello organiseert op zondag 11 juli een zomerwandeling, voor
oudkomers en nieuwkomers in de gemeente Voorst. De wandeling is in groepjes
en voert langs mooie historische plekken en gebouwen in Twello. We starten om
13.30 uur bij gebouw Irene en komen daar rond 15.30 uur ook weer terug. Onderweg is er een pauze met wat lekkers. De Dorpskerk wil graag zichtbaar zijn in Twello,
ook in de contacten met nieuwkomers, Eerdere ontmoetingen, zoals de lunches in
2019, waren erg geslaagd en smaakten naar meer. Deze wandeling is bedoeld om de
kennismaking voort te zetten. De nieuwkomers worden benaderd via Vluchtelingenwerk en (vrouwen)praatgroepen. De wandeling is voor iedereen geschikt, en voor
de kinderen is er een leuke speurtocht. Er wordt rekening met corona-maatregelen.
Aanmelden is nodig, graag vóór 6 juli, via telefoon of app: 0646166193, of via mail:
gosseling@pkn-twello.nl.

WALK&TALK WEER
MOGELIJK IN BIBLIOTHEEK

AFSCHEIDSTOUR VOOR STAGECOÖRDINATOR
ANNELIES VAN DULMEN
WILP.- Na ruim 23 jaar vol enthousiasme en met hart voor
de leerlingen gewerkt te hebben, verlaat Annelies van Dulmen de Daniël de Brouwerschool. Annelies begon in 1997
als leerkracht in het SO en maakte vervolgens de overstap
naar het VSO. In 2006 werd zij stagecoördinator. Vele leerlingen begeleidde zij tijdens hun stage. Met haar kennis
en enthousiasme ging zij in gesprek met ondernemers
en creëerde zo meerdere nieuwe stageplekken. Voor al
haar leerlingen leverde zij maatwerk en zorgde zo dat zij
na school de overstap konden maken naar een fijne, passende werkplek.

Schoolbus

Het afscheid van deze lieve juf en hele fijne collega kon
natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan. In een versierde
schoolbus werd Annelies verrast met een afscheidstour
langs verschillende stageadressen. Op school werd ze op
de speciaal ingerichte ‘drive-through-afscheidsbaan’ door
haar collega’s nog eens extra (Coronaproof) in het zonnetje gezet. Annelies mag nu gaan genieten van haar zeer
welverdiende pensioen. De leerlingen, hun ouders en het
team gaan haar missen!

JUF BEA VAN BEMMEL MET PENSIOEN
WILP.- Na meer dan 40 jaar werkzaam te zijn geweest in het onderwijs, gaat juf Bea van Bemmel met pensioen. De meesten kennen haar van haar vele jaren die ze op basisschool de Hagewinde heeft gewerkt in Wilp. Dit willen we natuurlijk niet
ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom organiseren wij als basisschool een receptie in de vorm van een drive-through. We
hopen op deze manier ook oud-leerlingen, ouders en overige belangstellenden uit het dorp in de gelegenheid te stellen Juf
Bea een fijn pensioen te wensen. Deze drive-through vindt plaats op dinsdag 6 juli 2021 tussen 16.00-17.00 uur. I.v.m de
organisatie en de nog huidige corona-maatregelen is aanmelden noodzakelijk. Dit kan via: beametpensioen@gmail.com

Voet

Houding Sport

Met drukmetingen
& 3D voetenscan
vervaardigen wij de
best corrigerende
en drukverlagende
therapiezolen,
gericht op voet,
enkel, onderbeen
en knieklachten.

Gespecialiseerd in
het nauwkeurig uitbalanceren van de
lichaamshouding,
ook bij eventueel
beenlengteverschil,
gericht op langdurige heup, been,
rug & nekklachten.

Herstel sneller
van blessures of
voorkom ze juist
met onze aangemeten, dempende
sport-inlays d.m.v.
3D-voetenscan &
digitale drukmeetplaat

Stel je eigen slipper of
sandaal samen met je eigen
therapeutisch voetbed daarin als basis.
Het beste voor je voeten als maatwerk in
model, kleur en materiaal; helemaal naar
jouw keuze. Zo blijf je ook in mooie lange zomers vrij van klachten!

Zie onze web-site voor alle mogelijkheden. Ook als u al steunzolen
heeft van een andere leverancier zijn onze Fits daarnaast zeer geschikt.
Wij informeren U graag over uw eventuele zorgvergoeding.

TWELLO.- Op zoek naar (ander) werk? Dan kun je soms wel wat hulp gebruiken. De
Walk&Talk is een gratis netwerkbijeenkomst voor werkzoekenden. We organiseren
deze bijeenkomsten meerdere keren per jaar. Tijdens deze netwerkbijeenkomsten
worden ervaringen uitgewisseld, praktische tips gedeeld en kun je contacten leggen.
Daarom telt het bijwonen van Walk&Talk bijeenkomsten als sollicitatieactiviteit. Voor
de eerste keer dit jaar kan dit weer ‘live’ in de Bibliotheek van Twello. Op vrijdagochtend 2 juli van 09.30 tot 11.30 uur kun je met andere werkzoekenden bijpraten onder
het genot van een kop koffie of thee. Vanwege de huidige RIVM-maatregelen is er plek
voor maximaal veertien bezoekers dus reserveer snel een plek via www.bibliotheekbrummenvoorst.nl.

Iedere Woensdag in
TWELLO-centrum bij
de Boog fysiotherapie
Duistervoordseweg 13
telefoon 06-24983156

Praktische informatie

Datum: 2 juli 2021, Tijd: 09.30 – 11.30 uur, Gratis toegang (inclusief koffie en thee)
Aanmelden via de website, 1,5 meter afstand tussen deelnemers
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Pastoorsdijk 5 Schalkhaar 0570-622682

www.vanoldeniel.nu
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Nu bij Installatiebedrijf A.Janssen
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Tullekensmolenweg 119

7364 BB Lieren
055-5061860

www.installatiebedrijfjanssen.nl

appelen
Uw voeten staan te tr
MOLENALLEE 5
7384 AM WILP
Telefoon: 0571-26 20 07
info@hekkers-spijker.nl
www.hekkers-spijker.nl

DENVER KAMPERMAN
• Nagels knippen
• Ingegroeide teennagels
• Likdoorns

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

• Service bij u thuis •
Belt u voor een afspraak 06-18 61 93 77 of d.kamperman@planet.nl
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haarden, schouwen & schoorsteenvegen
Klokkenkampsweg 17 Twello

0571-272019

www.boddeke.nl

€

Geldig van maandag 28/6 t/m zaterdag 3/7

magento

+
Besparing op tijd & geld
Al je data te beheren op 1 locatie
Optie tot koppelen meerdere shops
Realtime synchronisatie van data
Mogelijkheden vrijwel onbeperkt! Wij koppelen ook o.a.:

Bekijk alle mogelijkheden op
Nikkis Fashion

o n l i n e c o n n e c t o r.n l
c

Twello Duistervoordseweg 6
Tel. (0571) 27 52 00
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JUF INGEBORG NEEMT AFSCHEID
VAN HET ONDERWIJS

TURBULENTIE

In de atmosfeer de benaming voor onregelmatig wervelende beweging
van lucht. In een luchtstroming ontstaan wervels van verschillende grootte
(variërend van enkele millimeters tot honderden meters) met draaiingsassen in verschillende richtingen. De rotatiesnelheid kan sterk uiteenlopen.
Passagiers in een vliegtuig ondervinden soms last van turbulentie in een
buienwolk. Turbulentie kan vooral op geringe hoogte gevaarlijk zijn voor
para-, ultralight en hanglidervliegers. Men onderscheidt mechanische turbulentie (wervels opgewekt door de bodemruwheid), schuifspanningsturbulentie in gebieden met grote verschillen in windrichting en windsnelheid
over kleine afstanden en convectieve turbulentie in en rond bellen opstijgende warme lucht.

Warm maar af en toe een bui

Deze week is het echt Hollands zomerweer, zon wolken en een buitje en aangename temperaturen en groeizaam weer.
Donderdag zal de zon de hemel moeten delen met wat wolken bij een temperatuur van 20 graden. Vrijdag heeft de zon de overhand bij 22 graden.
Het weekend belooft mooi weer te gaan geven. Zaterdag zon en slechts een
enkele bui bij 22 graden. Zondag loopt het kwik nog verder op naar 25 graden
met overdag veel zon en in de avond kans op een bui.
Mark Wolvenne, Twello

Voorsternieuws
Opgave van advertenties

Acquisitie

Uitgeverij Voorster Nieuws BV
Telefoon (0571) 27 61 91
Stationsstraat 17, 7391 EG Twello
E-mail info@voorsternieuws.nl
www.voorsternieuws.nl

Henk Traanman
Telefoon 06 16 13 60 15

INLEVEREN ADVERTENTIES
VOOR MAANDAG 10.00 UUR
INLEVEREN REDACTIE
VOOR ZONDAG 12.00 UUR

Michel van den Hengel
Telefoon 06 30 10 86 92
Ton van Bussel
Telefoon 06 50 94 00 08

Aanleveren redactie

Twello

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

Voorst

Klarenbeek

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

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

Vaassenseweg 9
7396 NA Terwolde
Tel. (0571) 29 15 54
h.troost@kpnplanet.nl
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KLACHTEN
OVER
BEZORGING:

ALL-INN
VERSPREIDINGEN
TEL. (0571) 27 41 37
KLACHTEN@
VERSPREIDINGEN.NL

INGEZONDEN BRIEVEN

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

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

TWELLO.- Al meer dan 40 jaar is juf Ingeborg Rozendaal voor velen een bekend
gezicht in Twello. Talrijke ouders en
kinderen hebben haar van dichtbij mee
gemaakt en hebben haar enthousiasme
en bevlogenheid aan den lijve ondervonden. Op donderdag 15 juli a.s. neemt zij

afscheid van het onderwijs.
In haar loopbaan als juf had zij al jong de
leiding over kleuterschool ‘Roezemoes’.
Zij heeft op de Hietweide de meeste jaren les gegeven aan de kleuters en dat
was dan ook waar haar hart lag. Nu is
het tijd voor een welverdiend pensioen.

Iedereen die dat graag zou willen wordt
in de gelegenheid gesteld om haar persoonlijk een fijne tijd te komen wensen.
U bent u van harte uitgenodigd op donderdagmiddag 15 juli tussen 14.30 uur
en 15.30 uur op het plein van de Hietweide aan het Jachtlustplein.

MARTINUS HOUDT “SCHOOLREIS” OP PLEIN
TWELLO.- Afgelopen vrijdag was het
groot feest op de Martinusschool in
Twello. Het jaarlijkse schoolreisje kon
niet doorgaan en daarom was er een
groot festijn op het plein georganiseerd.
Het was een gevarieerd programma
met voor iedereen wat wils: een poppenkast voorstelling voor de kleuters
en een MadScience show voor de andere groepen. Ook hebben de kinderen
genoten op de stormbanen, gespeeld
met allerlei verschillende materialen,
gesport bij Voorwaarts en kregen de
bovenbouwgroepen een workshop
Djembé. Tussen de middag werden ze
verwend met een lekker patatje dat ze
zelf konden halen bij de frietkraam. De
ouderraad zorgde voor een heerlijk ijsje
tussendoor. Het was een onvergetelijke
dag, en tevens een mooie afsluiting van
het thema “Sport en Olympische spelen”.

DE GROTE REKENDAG OP DE HIETWEIDE
TWELLO.- Woensdag 23 juni j.l. deed basisschool de
Hietweide weer mee met De Grote Rekendag. De Grote
Rekendag is een dag voor groep 1 tot en met 8 die helemaal in het teken staat van rekenen. Niet alleen in de les,
maar ook daarbuiten. Het is een dag van onderzoekend
leren en zelf ontdekken. Dat levert inzicht op. Een dag
die laat zien dat rekenen meer is dan alleen sommen
maken. Een dag die ook laat zien hoe leuk rekenen kan
zijn.
Omdat de Grote Rekendag vorig jaar niet door kon gaan
werd dit jaar gekozen voor het onderwerp van 2020. De
titel was “De getallenfabriek” en alles draaide dan ook
om getallen. De leerlingen onderzochten op hun eigen
niveau wat getallen zijn en wat je ermee kunt doen. Wat
als alle getallen weg zouden zijn?
De kleuters gingen op zoek naar getallen in de klas maar
ze ontdekten ook getallen zoals leeftijd en schoenmaat.
Er werden getallen gezocht maar ook zelf gemaakt van
klei, touwtjes, blokjes maar ook met het eigen lichaam.
De groepen 3 en 4 ontdekten dat we niet zonder getallen kunnen. Hoe zou een weerbericht eruit zien zonder
getallen en hoe doe je boodschappen?
In de groepen 5, 6 en 7 gingen de kinderen o.a. aan de
slag met vierkants- en driehoeksgetallen. Het lokaal van
groep 8 was een escaperoom geworden. De kinderen
moesten proberen om de code te kraken. Ook ontwierpen en speelden zij een rekenquiz. Het was een leerzame maar vooral ook een leuke dag. Ook dit jaar waren er
weer kinderen die aan het eind van de ochtend verbaasd
zeiden : “We zouden toch de hele dag gaan rekenen?”

Brood
AANBIEDINGEN!
WALDKORN
BROOD

2

van € 2,75 nu voor

10

Nieuw!

GRIEKSE

YOGHURTCAKE
Per stuk van € 5,25

4

50

Nieuw!

APPELTJES
BROOD

2

van € 2,69 nu voor

25

Nieuw!

TROPICAL
BOLLETJES

2

zak 4 stuks €2,80 nu voor

25

uit eigen BAKKERIJ!

WOENSDAG 30 juni 2021

Voorsternieuws

ONZE BURGEMEESTER IS
OPVALLEND ONOPVALLEND

Op woensdagavond 23 juni was bij de theekoepel in
Wilp-Achterhoek alles coronaproof klaargezet voor
de ontvangst van burgemeester Penninx en zijn
vrouw. Stoelen op anderhalve meter afstand en een
looprichting voor de walk thru.
De majorette meisjes van carnavalsvereniging De
Lollebroek mochten i.v.m. coronamaatregelen helaas niet optreden maar zorgden wel voor een gezellig entree.
Het welkomstwoord werd gesproken door Bea
Broekhof, dorpscontactpersoon.
Een mand met lokale producten en een bos bloemen werden in ontvangst genomen. Mevrouw
Schreurs was extra blij met de klompen voor haar
man. “Het is de goede maat”, voegde ze er aan toe.
Daarna kwamen de leerlingen van Kindcentrum
Wilp-Achterhoek allen een eigengemaakte bloem
overhandigen. De kleine Douwe: “Ik ben wel een
beetje zenuwachtig.”
Helaas was het niet mogelijk het speciaal ingestudeerde liedje ten gehore te brengen. Deze kan thuis
beluisterd worden middels de aangeboden stick.
Huub Wildenbeest, voorzitter van Algemeen Belang
Wilp-Achterhoek blikte even terug.
Hij complimenteerde de burgemeester met het
schrijven van de blogs in het Voorster Nieuws. Een
prachtige manier om in contact te blijven met de
burgers. Dichtbij de bevolking staan, een herkenbare eigenschap. Zo bezocht de heer Penninx bewoners tijdens Ground Zero om de geluidsoverlast
mede te ervaren. Carnavalsvereniging De Lolle-

broek zal de vele positieve herinneringen aan de
als vriend beëdigde burgemeester blijven koesteren. Prins Derek maakte de opmerking: “Misschien
wordt u nog eens Prins Carnaval.”
Jan Tijhuis blikte terug op de plaatsing van de theekoepel. “Het laatst geplaatste gebouw in ons dorp,
waar bouwvergunningen ontbreken.” Burgemeester Penninx geeft aan dit ook te betreuren, vertelt
met Rijkswaterstaat in gesprek te zijn gegaan en
geeft aan dat de gemeente zelf in de spiegel dient
te kijken. De heer Tijhuis bedankte de burgemeester, benadrukte zijn spontane aanwezigheid bij
activiteiten en noemde hem een burgemeester
van het volk. Hij vertelde dat een bewoner tijdens
carbid schieten de opmerking maakte: “Verhip, de
burgemeester is er ook.”
Het laatste uur vond de walk thru van de bewoners
plaats. Het waren wederom de persoonlijk gerichte praatjes die de heer Penninx en zijn vrouw
enthousiasmeerden. Voor beiden zo waardevol.
“Met jullie ook alles goed?” of “Melken jullie nog
steeds zelf?”
Aan enkele jongeren werd de raad gegeven: “Zorg
goed voor de ouderen.” Na de belofte werd er gegroet door de jongeren en de beide echtelieden
met “doei”.
De volgende woorden van Huub Wildenbeest benadrukten hoe de bewoners van Wilp- Achterhoek
zich burgemeester Penninx zullen blijven herinneren: “Onze burgemeester is opvallend, onopvallend.”

FENOMENAAL AFSCHEID VAN TEUGE

Op vrijdagavond 25 juni stapte burgemeester Penninx en zijn vrouw in een golfkar, die hij als echte
golfer zelf bestuurde. Voor de golfkar uit liepen Hetty
Vorselman, gekleed in stijl van 200 jaar Voorst, en
dorpscontactpersoon Stefanie Verwaaijen. Laatstgenoemde luidde een koebel zodat de komst van de
burgemeester niemand kon ontgaan. De wapperende Teugse vlag overal aan de woningen benadrukte
het welkom.
De eerste stop was voor het huis van Tinus van het
Slyck. Die als dichter van Teuge een gedicht voordroeg. Enkele meters verderop werden mondkapjes in ontvangst genomen van Stichting Jongeren
Werk Peco. Met de wintermutsen in de kleuren van
Sportclub Teuge kan in de winter geschaatst worden
zonder koude oren. Alvorens weer verrast te worden
moest er een langere afstand afgelegd worden. Enkele meters voor de enige rotonde die Teuge rijk is,
bij Rijksstraatweg 224, vond de ontmoeting plaats
met “het leukste buurtje van Teuge”. Alvorens verder
te rijden kreeg de burgemeester het verzoek van Rox
dit jaar met een eigen handtekening goedkeuring te
verlenen aan alle aangevraagde feesten in Teuge.
Een dubbel rondje rotonde leverde een gesprek op
met de bewoners van de Teugseweg en de oudste
bewoner de heer Dijkhof. Terugkerend naar het dorp
merkte mevrouw Schreurs op: “ Wat is het uitzicht
hier mooi om jaloers op te worden als je midden in
Twello woont.”
Bij terugkomst in de bebouwde kom werd door de
voorzitter van Sportclub Teuge een voetbal gegeven
met de toevoeging ”goed op spanning houden”. Een

voorwaarde voor opa Penninx om er
met zijn kleinzoons mee te kunnen
voetballen. Jam en appelsap, gemaakt
van de appels van de appelbomen uit
de Zandenhof, werden in de achterbak
gelegd. De Lidcactus zal verzorgd moeten worden
door mevrouw Schreurs want haar handen zijn
“groener” dan die van haar man. Het verbindende
karakter van dit plantje, een blaadje groeit aan een
blaadje, typeert het verbinden waar de heer Penninx om bekend staat.
Ineke Beekhuis ontmoette de burgemeester al
eens op een Kerstbeurs. Hij bekeek toen haar
knutselwerk van theezakjes en sprak de lovende
woorden ”monnikenwerk”. Nu ontving hij theezakjesbloemen. De volgende stop was er één met
twee bijzondere ontmoetingen, welke beiden diepe
indruk achter lieten. De eerste was die met Mariska
van Rossum. Sinds een half jaar verwijdert zij afval
uit bermen en sloten. Hierbij maakt ze gebruik van
materialen beschikbaar gesteld door de gemeente.
Gedurende dit halve jaar heeft ze 88 vuilniszakken
gevuld, elke twee kilometer een zak. Het tweede indrukwekkende was het in ontvangst nemen van “de
broche van Teuge” met het logo van Plaatselijk Belang. Deze broche wordt alleen uitgereikt aan personen die bijzonder zijn voor Teuge. Mevrouw Schreurs
speldde haar man direct de broche op. Verderop
stonden de buurtbewoners van de Plesmanstraat de
golfkar op te wachten. Met de gekregen Penny’nx wafels zullen de kleinkinderen verrast worden.
Via een binnenpad werd er gekoerst naar de laatste
stop “ De Slaapfabriek ”. Hier werd het echtpaar opgewacht door Marjo Prigge die hen uitnodigde een
keer te komen overnachten. Lucas Harbers, voorzitter van Algemeen Belang Teuge, verraste Burgemeester Penninx mede namens Special Air services
Teuge, met een uitnodiging zelf een vliegtuig te komen besturen.
De achterbak van de golfkar stond vol met geschenken: een tennisracket, het welkomstboekje die nieuwe bewoners ontvangen, nieuwsbrieven, lekkere
honing en vele, vele bloemen. In zijn afscheidswoord
benadrukte de heer Penninx de indrukwekkende
ontvangst. Het hele dorp doorrijden en het ontmoeten van de zeer vele bewoners noemde hij fenomenaal.
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BEWONERS ZINGEN EIGEN
DORPSLIED ALS WELKOM

Dat burgemeester Penninx
afscheid nam in Nijbroek op
vrijdag 25 juni kon zelfs een
vreemdeling niet ontgaan.
Op de bomen, voor de ramen, overal hing de poster
met zijn foto en de woorden
“Burgemeester bedankt”.
Vele Nijbroekers wachtten
hem en zijn vrouw op in en
om een open versierde partytent voor dorpshuis “De
Arend”.
Alle aanwezige en vele niet
aanwezige Nijbroekers waren ingegaan op de uitnodiging die verspreid was
met het Voorster Nieuws. Een uitnodiging om de
heer Penninx persoonlijk te komen bedanken en afscheid te nemen of om een bijdrage te leveren voor
de verrassingsmand. Kaarten, brieven persoonlijke
anekdotes, foto’s of een aardigheid. De mand en de
speciaal klaargezette tafel werden er mee gevuld. Als
welkom zongen de aanwezigen het Nijbroeker Volkslied.
Daarna sprak Gert Nieuwenhuis, voorzitter van Plaatselijk Belang Nijbroek, het echtpaar toe. Hij bedankte
de burgemeester namens alle inwoners en sprak zijn
waardering uit dat Nijbroek van de gemeente altijd
eigen identiteit en eigen regie heeft mogen behartigen en behouden en verzocht de burgemeester: “Dit
belang aan de opvolger mee te geven”.
Hij voegde eraan toe: “Het is een afscheid met tegenzin. We hopen u nog vaak tegen te komen in ons
prachtige dorp”. De ingelijste pengetekende plattegrond die in ontvangst genomen werd zal ervoor
zorgen dat Nijbroek dichtbij blijft.
Herinneringen heeft de burgemeester ook aan het
dorp. Zo zal hem altijd bij blijven dat Nijbroek een
dorpscontactpersoon niet nodig vond. De uitdrukking “Balance of Power” geldt voor de inwoners, er
samen uitkomen, samen oplossen. Nooit werd bij de
gemeente aangeklopt met een probleem. Advies van

de burgemeester is dan ook:”Blijf trots, ga zo door
Nijbroek dan komt en blijft het goed.” Verder haalde
hij aan dat bezoeken aan dit dorp elke keer een feest
van gezelligheid voor hem waren. Na zijn speech
barstte deze gezelligheid los.
De stoelendans begon d.w.z. de heer Penninx en zijn
vrouw verhuisden met hun stoel naar de verschillende tafels. Er werd genoten, gelachen, over koetjes en
kalfjes gebabbeld en op de toekomst getoost.
Dominee Van Staalduine vertelde over de geschiedenis van de kerk en gaf uitleg tijdens de rondleiding om het kerkgebouw. Ter gelegenheid van het
afscheid van de burgemeester is een 2de druk verschenen van de brochure van het historische kerkgebouw. Hetgeen achterop de brochure vermeld staat.
In een woonhuis naast de kerk vond de ontmoeting
plaats met Wim Jacobs, de oudste Nijbroeker. “Vader
is de hele dag al van slag” vertelde zijn dochter. De
heer Jacobs refereerde met een foto aan een vorig
bezoek, bijna 10 jaar geleden tijdens zijn 60-jarig
huwelijksfeest. Tijdens de rondwandeling door de
nieuwbouw van Nijbroek ontmoette de al een half
uur in spanning wachtende Sara de burgemeester.
Verlegen en trots overhandigde zij een mooie bloem.
De wandeling eindigde waar het begon bij dorpshuis
“De Arend” en waar met het Nijbroeker Volkslied de
gezellige afscheidsmiddag begon.

HET BEGON EN EINDIGT IN KLARENBEEK
Woensdagmiddag 23 juni parkeerde burgemeester
Penninx zijn auto bij het speciale afscheidsbord bij
MFC Klarenbeek. In de grote zaal zaten vele bewoners op hem en zijn vrouw te wachten. Met een kop
koffie en een taartje werd plaats genomen aan de
gereserveerde tafel. Erik Neuteboom, voorzitter
Klarenbeeks Belang, heette de burgemeester en
zijn vrouw welkom in het dorp waar beiden na de
benoeming gingen wonen. De heer Penninx herinnert zich nog goed dat er direct buurt gemaakt
werd en hij door een handtekening te zetten lid
werd van de plaatselijk belangenvereniging en de
buurtcommissie. Enige tijd later werd er verhuisd
naar Twello. Volgens de spreker het enige foutje dat
de burgemeester heeft gemaakt in zijn vijftien jaar
als burgervader. Verder warme en lovende woorden. Zo werd het voorbeeld aangehaald van Nick.
Een twaalfjarige jongen die schriftelijk verzocht om
een pumptrackbaan in zijn dorp. Hij kreeg binnen
een week een handgeschreven antwoord terug op
officieel papier. Na meerdere complimenten en het
bedanken voor de jarenlange inzet eindigde Erik
door te zeggen: “U heeft de lat hoog gelegd voor uw
opvolger”.
Reinier Plante was de volgende spreker. Hij richtte
zich in de taal van het platteland tot de burgemeester en zijn vrouw. Geen probleem. Zij verstaan die
taal. Hij nodigde de burgemeester uit, mocht hij de
komende vrije tijd niet in kunnen vullen, te helpen
bij de vele activiteiten die het dorp rijk is. Alvorens
zijn speech te beëindigen richtte hij zich met een
verzoek tot de heer Penninx. “Peuter in uw laatste werkweken nog even wat geld los voor de ge-

meenschap, voor het
uitbouwen van het
sportcomplex en het
realiseren van de
pumptrackbaan. Een paar
tonnetjes zijn welkom.”
Na samen met de aanwezigen een toost uitgebracht te hebben, op geluk in de komende welverdiende toekomst, werd het woord overgenomen
door Chris Wolters, voorzitter van carnavalsvereniging de Neutenkrakers. Zijn openingszin: “U bent
geen burgemeester, maar een burgervader.”
“Het bezoeken van activiteiten in het dorp deed u
niet uit plichtsbesef, maar uit eigen wil.” Eens vertelde de heer Penninx namelijk dat het hem geen energie kostte, maar energie opleverde. Voor betrokkenheid kregen de burgemeester en zijn vrouw beiden
een Neutenkrakersspeld en de verenigingsvlag.
Chris voegde daar aan toe: “U gaf daarmee de bevolking, verenigingen, inwoners en vooral ook jongeren energie. Met deze laatste groep ging u in gesprek, u gaf hen positieve aandacht.”
Na de drie sprekers nam de heer Penninx het woord
en vertelde stil te zijn van alle gesproken lovende
woorden. Klarenbeek is voor hem altijd een voorbeeld dorp geweest. Contacten en overleg leidden
naar de vraag: mochten wij u nodig hebben mogen
we dan een beroep op u doen? Een gemeenschap
met een krachtige samenleving, verbintenis van
mensen en zien van kansen.
De middag eindigde informeel. De heer Penninx en
zijn vrouw Alie Schreurs namen plaats tussen de
aanwezige bewoners met in acht neming van de anderhalve meter. Beiden genoten
zichtbaar van de onderonsjes in
een ontspannen sfeer. Alvorens
huiswaarts te keren werden de
vele bloemen, de lokale lekkernijen, tuinplanten en de overige
cadeaus met hulp van Arda van
Vilsteren - al jaren steun en toeverlaat vanuit de gemeentelijke
organisatie, en nu zeer actief tijdens de afscheidstournees - in de
auto gezet.
Burgemeester Penninx begon in
Klarenbeek door er te gaan wonen
en eindigt er met zijn laatste raadsvergadering op 15 juli. “Ik begon
en eindig in dit positief ingestelde
dorp”, aldus de heer Penninx.

Lekker wonen
is een belevenis!
Je vindt het bij Onstein Meubelen

e1998,salontafel
set Double

Hoekbank Aspen

e169,-

Hoekbank Lori

e1095,op voorraad!

Ronde mango
Eettafel Denver

e399,-

Relaxfauteuil
Mitch. vanaf

op voorraad!

e779,-

Lana
Eetkamerstoel

e249,-

Tafelset Zoë
mango zwart

e189,-

Lars
Eetkamerstoel

e119,-

Salontafel Paras

e149,-

Relaxfauteuil Deliza
elektrisch verstelbaar
vanaf

e1839,-

Relaxfauteuil Jesse
elektrisch verstelbaar

Eettafel Rome
massief Acaciahout
vanaf

e1898,-

e498,-

Bijzettafel
mango

e79,-

Hoekbank
Robin

e1549,op voorraad!

Bijzettafel
mango zwart

Vakkenkast
New York

e89,-

Dressoir
New York

Boaz tv kast
vanaf

e949,-

e849,-

e249,Noeri
Eetkamerstoel

e149,op voorraad!

VOLG ONS

Gerritsenweg 3 I 7202 BP Zutphen I T: 0575 514537
Openingstijden: Ma.: 13:30 - 17:30 uur
Za.: 09:30 - 17:00 uur

Di./Vr.: 09:30 - 17:30 uur

www.onsteinmeubelen.nl
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‘DEFINITIEF’ INRICHTINGSPLAN OPENBAAR GEBIED TUSSEN GEMEENTEHUIS EN SCHOOL
DE WINGERD LEIDT TOT GEVOEL VAN AFSTAND TUSSEN GEMEENTE EN BURGERS
‘HET IS EEN OPTELSOM VAN VEEL ZAKEN’
trap naar
fietsenstalling

fietsenstalling
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Het totaalplan
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Projectleider Ex Bakx: “Het is een totaalplan waar je niet zomaar een apart plan
van kan maken. Alle reacties zijn opgeteld.” Als pijnpunt noemt hij onder meer,
dat waar de ene vraagt of alle parkeerplekken niet weg kunnen, een ander zich
juist afvraagt of er niet te weinig plekken
zijn. Weer anderen zouden liever zien,
dat er rond gereden kan worden als
een soort ‘kiss & ride. “We hebben toegewerkt naar een definitief plan, alles
is erin gebracht dat naar voren kwam,
maar we hebben niet alles kunnen verwerken. We hopen dat iedereen dat
snapt. Je hebt met tegengestelde belangen te maken. Het is een optelsom van
zaken” aldus Ed Bakx.
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Gemeentehuis Voorst te Twello
definitief inrichtingsplan parkeerterrein noordzijde en omgeving

4

9

2A

11

Publieke functies, verblijfsfuncties en
recreatiefuncties. Er wordt gefietst, jongeren passeren op weg naar school,
anderen wandelen in de omgeving of
moeten hun auto kunnen parkeren om
het gemeentehuis te bezoeken. “Eigenlijk is het een drie-vier-vijf dimensionale
vertaling. Vanuit ieder belang kijk je
vanuit een eendimensionaal plan, maar
we moeten álles bezien” concludeert de
projectleider.
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Het geluid van de
belanghebbenden – de
burgers

Tijdens de RTG van 28 juni jl. werd door
diverse belanghebbenden aandacht gevraagd voor onder meer de route tot aan
heden. Waarom is er niet eerder betrokkenheid gevraagd van de diverse belanghebbenden. Ruimte om te spelen en
ruimte voor kinderen zou prioriteit moeten hebben. Er is verbazing over de wijze
waarop de ruimte verdeeld gaat worden,
met name v.w.b. parkeerplekken. ‘De
plannen voor het gemeentehuis zijn het
meest zwaarwegend’ aldus de sprekers.
Het gevoel overheerst dat de burgers
niets hebben te vertellen en men is teleurgesteld. ‘We zijn netjes gebleven en
hebben daar nu spijt van’.
‘Wat overheerst is de teleurstelling’ aldus
de overburen. ‘Verrassing op verassing’
en de constatering dat men te laat is. De
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g
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Een vervolgoverleg is er al op 12 mei
waarbij een aangepast plan wordt gepresenteerd door wethouder en projectleider. Er zijn complimenten richting
de gemeente omdat ze laat zien dat ze
de zorgen van ouders en buurtbewoners serieus neemt. Voorts wordt nogmaals gemeld, dat de aanwezigen niet
iedereen vertegenwoordigen (ouders
en buurtbewoners). Niet over alles is

E

Iorde

Het vervolg

E

H.W.

Er wordt doorgepakt vanuit het gemeentehuis en er volgt een eerste overleg op
21 april. Daarbij aanwezig wethouder
van der Sleen en projectleider Bakx vanuit de gemeente. Voorts zijn afgevaardigden aanwezig namens De Wingerd,
de MR, buurtbewoners en ouders. Gezamenlijk wordt het proces doorlopen alsmede de uitwerking van het plan. Er zijn
verschillen van meningen en duidelijke
constateringen; buurt en ouders zijn onvoldoende meegenomen in de plannen,
parkeerplaatsen zouden moeten minderen, bewegen & sporten zouden topprioriteit moeten hebben. Wethouder van
der Sleen geeft aan dat het proces tot
aan het plan geen schoonheidsprijs verdient en dat belanghebbenden eerder
bij de ontwikkelingen betrokken hadden
moeten worden.
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Collectief overleg
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De eerste reacties op de openbare plannen volgen 8 april, een dag na publicatie. Direct omwonenden melden, dat
zij niet zijn betrokken en geïnformeerd.
‘Wij zijn in de basis niet tegen een herinrichting van het veld maar willen hier
graag meedenken en mee praten’ aldus
een schrijven aan de gemeenteraad van
Voorst. Er volgen verdere berichten uit
de buurt, maar ook van ouders van de
schoolgaande kinderen. Uiteraard is de
school zelf ook een belanghebbende én
… het gemeentehuis.

2.5

Diverse belanghebbenden

overeenstemming en daarbij hebben
buurtbewoners ook zelf een plan uitgewerkt. Het blijkt dat dit plan praktisch
niet uitvoerbaar is. Het zou er zelfs toe
leiden dat men opnieuw moet beginnen
met het gehele integrale ontwerp van
gebouw en buitenruimte in verband met
hun onderlinge relatie. Dit is niet realistisch vanwege de planning en vanwege
de al gedane aanbesteding.
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lgo
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beplanting

Door Jos Bosch
We spreken telefonisch met Ed Bakx. Hij
is de projectleider en informeerde ons
de laatste jaren veelvuldig en enthousiast over de diverse ontwikkelingsfasen
van het gemeentehuis. Daarbij bogen wij
ons over de diverse tekeningen met uitleg. Inmiddels zijn de contouren van het
gemeentehuis weer wat meer zichtbaar.
De voormalige open plek, waar nu onder
meer de raadszaal wordt gesitueerd,
maakt duidelijk dat het allemaal ‘anders’
gaat worden. En juist die essentiële veranderingen zijn ook de uitdaging voor
de ontwikkelingen rondom het gemeentehuis.

fietsentree
school

Het is april 2021 wanneer diverse belangengroepen aan de bel trekken bij
het gemeentehuis. Dit naar aanleiding van onder andere informatie in het
Voorster Nieuws van 7 april omtrent de herinrichting van het gebied tussen gemeentehuis en De Wingerd. Veel reacties, evenzoveel meningen met
daarbij verschillende belangen. Tijdens het Ronde Tafel Gesprek (RTG) van
maandag 28 juni stond dit onderwerp op de agenda.
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plannen zijn gemaakt en lijken niet meer
te kunnen worden beïnvloed. Gesprekken die er nog zijn gevoerd, zijn ‘gesprekken achteraf’. ‘Er is geen doel meer, het
is een besluit’ aldus de insprekers. Daarmee duiden ze op een verdere vorm van
overleg met de gemeente. Voorts is het
op z’n minst bijzonder te noemen, dat de
school vorig jaar al werd geïnformeerd.
Vanwege geheimhouding mocht die in-

Gemeentehuis Voorst te Twello
Definitief ontwerp

Opdrachtgever
Blad

formatie niet worden gedeeld met overige belanghebbenden.

Leefbaarheid en participatie

Het college heeft tijdens gesprekken met
de belanghebbenden aangegeven, dat
besluiten zijn genomen omdat het college die mag nemen. Voor een gemeente
die vol inzet op leefbaarheid en veelvuldig
haar intenties omtrent burgerparticipatie

Groot Grinsel 3 - 5275 BZ Den Dungen
073 - 644 84 91
info@houtmanensander.nl - www.houtmanensander.nl

roemt, strookt dit niet met de beleving
van de insprekers tijdens deze avond. De
laatste tijd wordt vaker door de burgers
opgemerkt dat zij te laat of niet worden
betrokken en/of geïnformeerd over belangrijke en ingrijpende zaken. Het zou
goed zijn dat raadsleden én college zich
dit ter harte nemen en hier richting de
verkiezingen van maart 2022 in woord en
daad op gaan antwoorden.

MOOIE SAMENWERKING TUSSEN ACCRES, BOBBI FOUNDATION
EN STICHTING LEERGELD APELDOORN-VOORST
Zomerschool

Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst organiseert vanaf dinsdag 20 juli tot donderdag 26 augustus weer een Zomerschool voor basisschoolkinderen in de
leeftijd van 6–12 jaar. De Zomerschool
is voor kinderen die ingeschreven staan
bij Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst,
de leerlingen krijgen les in taal, lezen en
rekenen van student-docenten en kunnen hierdoor hun leer achterstand inhalen die ze hebben opgelopen tijdens de
COVID periode.

Accres

De Zomerschool wordt door de gemeen-

te Apeldoorn en Accres gefaciliteerd
in wijkgebouw de Stolp, waar de lessen
worden gegeven. Accres is beheerder
van accommodaties waar veel verschillende activiteiten worden gegeven voor
buurtbewoners. Met de locatiebeheerders wil Accres de ontmoetingsfunctie
van het vastgoed accentueren en maakt
er een bruisend middelpunt van in de
wijk. Dit loopt uiteen van een wijkcentrum tot zwembad.

Bobbie Foundation

Bobbie Foundation ondersteunt kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 17
jaar in gezinnen, die in financiële nood

verkeren, door hen jaarlijks wat onbezorgde momentjes te geven, waarin ze
kunnen genieten van bijvoorbeeld een
cadeau, nieuwe schoolspulletjes of een
leuk uitje.

200 seizoenkaarten

Kinderen tussen de 12 en 14 jaar die nog
geen bijbaantje mogen hebben maar wel
graag met vriendjes en vriendinnetjes
naar het Boschbad willen en geen geld
hebben voor een seizoenkaart?
Bobbie Foundation en Accres doneren
samen 200 seizoenkaarten aan kinderen
van Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst.

Directeur Carla Maessen (Accres), Lianne Tijmes (Bobbie Foundation) en
Hiske van den Heuvel (Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst)

voorstwijzer

Gemeentelijke informatie

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

gemeenteraad

Gemeenteraad besluit over profielschets vacature
burgemeester op donderdag 1 juli

Informatie

let op: andere dag

Op donderdag 1 juli 2021 bespreekt de gemeenteraad de profielschets voor een te
werven burgemeester met de Commissaris van de Koning. Een aantal raadsleden
heeft namens de gemeenteraad met inwoners, maatschappelijke organisaties en
andere betrokkenen gesproken over de wensen voor een nieuwe burgemeester en
presenteert nu het eindresultaat. Naast de profielschets stelt de gemeenteraad een
verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester Voorst vast.
Deze bijzondere raadsvergadering start om 19.30 uur en
is te volgen via de website. Scan de QR-code om direct op
https://voorst/raadsinformatie.nl bij de kalender met raadsbijeenkomsten te komen.

Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct op
https://voorst.raadsinformatie.nl bij de besluitenlijst te komen.

De videotulen van de raadsvergadering van 14 en 21 juni kunt u via
https://voorst.raadsinformatie.nl terugkijken. Klik hiervoor in de kalender op de
gewenste datum.
Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de raadsgriffier, Bernadette Jansen:
0571-27 92 17, of loco-griffier Dini Vriezekolk: 0571-27 93 87. U kunt ook mailen
naar raad@voorst.nl

Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst?
Besluitenlijst raadsvergadering 14 juni
Besluiten








Een commissie voor het onderzoek van geloofsbrieven is ingesteld
Het contract met de accountant is verlengd
Een krediet voor het vervangen van de brug Oudhuizerstraat in Klarenbeek is
beschikbaar gesteld
De motie ‘Voorst onder de Loep; en dan nu de borging!’ van PvdA-GroenLinks
is aangenomen met algemene stemmen
De raad heeft ingestemd met het kaderdocument en ontwerp Beschermd Thuis
De raad heeft toestemming gegeven voor een wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
De motie ‘Zorgen kosten beheersen Tribuut’ over de kosten bij Tribuut van
Gemeente Belangen en CDA is aangenomen met 15 stemmen voor (Gemeente
Belangen, PvdA-GroenLinks, CDA, D66, Lijst Arend, Fractie Suelmann) en 4
stemmen tegen (VVD-Liberaal2000)

Besluitenlijst

Scan de QR code met uw tablet of smartphone om op
https://voorst.raadsinformatie.nl direct bij de besluitenlijst te
komen.

Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni
Besluiten












Drie fractievertegenwoordigers zijn benoemd en aan twee is ontslag verleend
De werkwijze raad en de aanschaf audiovisuele middelen voor de raadzaal en
ronde-tafelgesprekruimte is aangenomen
Het voortgangsbericht 2021 is aangenomen
Het raadsvoorstel Prioriteitennota 2022 – 2025 is geamendeerd aangenomen.
Het amendement van PvdA-GroenLinks is met algemene stemmen aanvaard. Het
voorstel zelf is met 12 stemmen voor (Gemeente Belangen, PvdA-GroenLinks,
D66) en 7 stemmen tegen (VVD-Liberaal2000, CDA, Lijst Arend, Fractie Suelmann) aangenomen.
De motie over sluiting en aanpassingen spoorwegovergangen van VVD-Liberaal2000, PvdA-GroenLinks en de Fractie Suelmann is met algemene stemmen
aangenomen
De motie ‘Voorst voor iedereen’ van PvdA-GroenLinks en Fractie Suelmann is
met algemene stemmen aangenomen
De motie over de Prioriteitennota 2022 – 2025 van Gemeente Belangen en D66
is aangenomen met 15 stemmen voor (Gemeente Belangen, VVD-Liberaal2000,
D66, Lijst Arend) en 4 stemmen tegen (PvdA-GroenLinks, CDA, Fractie Suelmann)
De motie van VVD-Liberaal2000 en CDA over de begroting is verworpen met
8 stemmen voor (VVD-Liberaal2000, CDA, D66, Lijst Arend, Fractie Suelmann)
en 11 stemmen tegen (Gemeente Belangen, PvdA-GroenLinks)

Laat u zelf horen bij de lokale politiek. Benader raadsleden, praat mee in de rondetafelgesprekken of stuur een e-mail of brief naar de raad: raad@voorst.nl ,Postbus
9000, 7390 HA Twello.
De gemeenteraad heeft een twitteraccount: @RaadVoorst.
Door de richtlijnen voor het coronavirus kunt u op dit moment alleen telefonisch of
per e-mail contact opnemen met de raadsleden en de raadsfracties.

Vergaderingen

De gemeenteraad vergadert tot de zomer als regel digitaal. Na de zomer is de manier van vergaderen afhankelijk van de actuele situatie. Houd daarvoor www.voorst.nl in de gaten. Digitaal
vergaderen en besluiten nemen is in ieder geval wettelijk mogelijk tot 1 september 2021.
Via https://voorst.raadsinformatie.nl kunt u de digitale vergaderingen live in
beeld en geluid volgen. Kies in de kalender de vergadering en klik daarna op ‘live’.
De komende bijeenkomsten van de raad:
 donderdag 1 juli 2021
vanaf 19.30 uur



maandag 12 juli
dinsdag 13 juli

vanaf 19.30 uur
vanaf 19.30 uur



donderdag 15 juli

vanaf 15.00 uur

bijzondere raadsvergadering:
profielschets burgemeester (digitaal)
raadsvergadering (digitaal)
raadsvergadering (digitaal)
reservering voor uitloop
bijzondere raadsvergadering:
afscheid burgemeester Penninx

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
 Bertine Grevinga, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, b.grevinga@voorst.nl ,
06-15 41 54 47
 Jürgen Wolff van Wülfing, fractievoorzitter CDA, j.wolffvanwulfing@voorst.nl ,
06-43 90 39 27
 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

De raad biedt een email service. Hiermee ontvangt u een e-mail met een directe link
naar de vergaderstukken. Vraag deze email service aan door een e-mail naar
raad@voorst.nl te sturen.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de raadsgriffier Bernadette Jansen: 057127 92 17, of de locogriffier Dini Vriezekolk: 0571-27 93 87.

voorstwijzer
Bekendmakingen
Week 26: 30-06-2021

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 21 juni 2021 tot en met
vrijdag 25 juni 2021.

Adres/Locatie

Onderwerp

Status

Nummer

Bosweg 14 in Klarenbeek

Kennedymars van 13-8-2021 vanaf 15.30 uur tot
14-8-2021 18.00 uur

Vergunning verleend

BW-2021-0034

Dorpsstraat 10 in Twello

Rommelmarkt Dorpskerk

Vergunning verleend

BW-2021-0036

Dorpsstraat 41 in Wilp

Standplaatsvergunning branche warme snacks,
frisdranken, broodjes en ijs

Besluit genomen

Z-21-06548_2021-37169

Everwijnstraat 20 in Terwolde SV Terwolde

Voetbalwedstrijden

Melding ontvangen

BW-2021-0037

Heegsestraat 13 (in weiland) in Terwolde

Autocross Masters Terwolde

Vergunning verleend

BW-2021-0016

Veluwsedijk 31A in Nijbroek

Ontheffing verbranden kap- en snoeihout

Ontheffing verleend
16/06/21

Z-21-06075_2021-37308

Binnenweg 35 in Twello

Afwijken regels bestemmingsplan voor exploiteren
tandartspraktijk

Proceduretermijn verlengd

SXO-2021-0289

Blériotstraat 46 in Teuge

Plaatsen dakkapel voor- en achterzijde woning

Vergunning verleend

SXO-2021-0310

Bongerdskamp 2 in Voorst

Bouwen woonhuis

Proceduretermijn verlengd

SXO-2021-0078

de Oude Ziele 3 in Twello

Realiseren zwemvijver en plaatsen plantenkas

Vergunning verleend

SXO-2021-0251

Diverse locaties in de gemeente Voorst

Aanleggen middenspanningsverbinding tussen
Apeldoorn en Wilp

Vergunning verleend

SXO-2021-0317

H.W. Iordensweg 108 in Wilp

Bouwen kapschuur en berging

Vergunning verleend

SXO-2021-0296

Hombrakensepad 3B in Wilp

Verplaatsen bestaande inrit

Aanvraag ontvangen

SXO-2021-0398

Koppelstraat 49 in Twello

Bouwen wasstraat, 4 wasboxen en 2 stofzuigereilanden

Vergunning verleend

SXO-2021-0197

Korte Ennestraat in Steenenkamer (WIL00 A 2023)

Plaatsen tunnelkas

Vergunning verleend tot 21
december 2028

SXO-2021-0343

Mozartstraat 92 in Twello

Bouwen carport en verplaatsen voordeur

Aanvraag ontvangen

SXO-2021-0401

Nabij Molenallee 53 in Wilp

Verwijderen ooievaarsnest vanwege uitvoeren werkzaamheden aan antennemast

Aanvraag buiten behandeling

SXO-2021-0355

Oude Rijksstraatweg 16 in Twello

Plaatsen windturbine

Aanvraag ontvangen

SXO-2021-0394

Oude Veldjes 41 in Twello

Bouwen berging en veranda

Vergunning verleend

SXO-2021-0140

Reuvekampsweg 13 in Twello

Renoveren en uitbreiden woning

Vergunning verleend (revisie)

SXO-2020-0826

Rijksstraatweg 41 in Wilp

Plaatsen winkelunit

Proceduretermijn verlengd

SXO-2021-0312

Schoolstraat 9 in Voorst

Verbouwen woning

Aanvraag ontvangen

SXO-2021-0405

Terwoldseweg 12 in Twello

Aanleggen zwembad

Aanvraag ontvangen

SXO-2021-0397

Voordersteeg 16 in Twello

Legaliseren bestaande schuur

Aanvraag ontvangen

SXO-2021-0406

Wassenaer Obdamstraat 10 in Twello

Vergroten woning

Aanvraag ontvangen

SXO-2021-0400

Voordersteeg 21 in Twello

Slopen broeikassen

Melding ontvangen

SXO-2021-0402

Zuiderlaan 11 in Twello

Slopen schuur na asbestsanering

Melding ontvangen

SXO-2021-0399

Algemene plaatselijke verordening

Omgevingsvergunning

Sloopmelding

Meer informatie

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

Ziet u de elektronische bekendmaking/publicatie niet op overheid.nl
staan? Neem dan gerust contact op
met de gemeente Voorst: 0571-27
99 11. 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

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
Op overuwbuurt.overheid.nl kunt u door u aangegeven afstand.
zich aanmelden voor een e-mailservice. Met enkele stappen schrijft WELSTAND
u zich in. U ontvangt dan dagelijks Burgemeester en wethouders van
per e-mail een overzicht van be- Voorst maken het volgende bekend:
sluiten en andere berichten die
onder meer gemeenten, provincies Door de corona-uitbraak behandeen waterschappen via overheid.nl len wij bouwplannen zoveel mogepubliceren. U stelt het type bericht lijk digitaal.
in en van welke organisatie u deze
berichten wilt ontvangen. Daarbij De agenda (met daarin de lijst met
niet alle berichten via deze app
goed door. Daarom adviseren wij
u om voorlopig geen gebruik te
maken van de app 'Over uw buurt'.

te behandelen bouwplannen) maken we op voorst.nl bekend.
Volgens artikel 12 van de Woningwet is deze vergadering
openbaar. Door de corona-uitbraak kunt u daar helaas tijdelijk
niet bij aanwezig zijn. Een telefonische toelichting geven mag
natuurlijk wel.
Houd er als derde belanghebbende voor de goede orde ook
rekening mee dat een ingediend
bouwplan al behandeld kan zijn in
een welstandsvergadering.

voorstwijzer
Bezoek het gemeentehuis
alleen op afspraak

Regel het
online op

Maak eerst een afspraak online op voorst.nl

voorst.nl

of telefonisch via 0571 - 27 99 11.

Veel producten kunt u online regelen op voorst.nl

Naar het gemeentehuis? Maak altijd eerst (online) een afspraak
we werken alleen op afspraak

weer iedere maandagavond van
17.00 tot 20.00 uur geopend.
Ook tijdens de avondopenstelling werken wij uitsluitend op
afspraak. Plan dus op tijd uw
afspraak online of telefonisch.
Zonder afspraak mogen de medewerkers u niet helpen. Dit
geldt ook voor het afhalen van
documenten.

Het gemeentehuis is alleen op
afspraak geopend. Dit is nodig
om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Online en
telefonisch zijn we gewoon bereikbaar. Maak eerst online een
afspraak op voorst.nl of telefonisch om langs te komen. Zonder afspraak naar het gemeentehuis gaan heeft geen zin. De
medewerkers mogen u dan niet
helpen.

Regel het online op
voorst.nl

Frontoffice CJG en
MNVoorst

kunt nu ook digitaal een afspraak Ook de frontoffice van het Maatmaken voor de bouwbalie van de schappelijk Netwerk Voorst (MNgemeente Voorst op voorst.nl
Voorst) en het Centrum voor
Jeugd en Gezin (CJG) in het Kulturhus is alleen op afspraak geRegel tijdig uw
opend. Bel eerst als u langs wilt
reisdocument
Overweegt u een buitenlandse komen. Zonder afspraak naar het
vakantie? Denk dan ook aan een Kulturhus gaan heeft geen zin,
geldig reisdocument! Vaak rea- omdat de medewerkers u dan
liseren mensen zich pas op het niet mogen helpen. De fronlaatste moment dat hun reisdo- toffice is telefonisch gewoon
cument (bijna) verlopen is. Door bereikbaar.
de corona maatregelen werken
wij alleen op afspraak. Dit zorgt Heeft u een vraag aan de gemeenvoor langere wachttijden. Ver- te? Regel het online op voorst.nl .
geet daarom niet om tijdig een Wilt u langskomen? Maak eerst een
nieuw reisdocument aan te vra- afspraak op voorst.nl of bel 0571gen. Het kost u namelijk extra 27 99 11.
geld wanneer u een spoeddocument of zelfs een nooddocument Heeft u een vraag aan het MNV? Bel
moet aanvragen.
de frontoffice MNV: 0571-74 51 11

Veel producten kunt u online op
voorst.nl regelen. Bijvoorbeeld
een uittreksel Basisregistratie
of uw verhuizing. Verloopt uw
product binnen twee weken? Of
is het absoluut noodzakelijk dat
u in persoon langskomt om een
product aan te vragen? Maak dan Burgerzaken weer op
Heeft u een vraag aan het CJG? Bel
eerst online op voorst.nl of tele- maandagavond open
de frontoffice CJG:
fonisch een afspraak met ons. U Sinds 31 mei is Burgerzaken 0571-74 51 50 ■

Bezoek het gemeentehuis
alleen op afspraak

Regel het
online op

Maak eerst een afspraak online op voorst.nl

voorst.nl

of telefonisch via 0571 - 27 99 11.

Veel producten kunt u online regelen op voorst.nl

PlusOV: veranderingen door versoepelingen
coronamaatregelen
De versoepelingen van de coro- of u wel of niet mee mag rijden
namaatregelingen brengen ook in de taxi.
veranderingen in het vervoer met
 U belt met 088-758 76 54. TijPlusOV met zich mee.
dens het reserveren vraagt de
medewerker naar uw gezondIn de taxi
heid. Heeft u bijvoorbeeld verHet blijft verplicht om een mekoudheidsklachten, dan mag
disch mondkapje te dragen in
PlusOV u niet vervoeren.
de taxi’s van PlusOV. Ook als u
gevaccineerd bent. Ook iemand  Krijgt u na uw reservering,
maar voor uw rit, klachten die
die gevaccineerd is kan het virus
horen bij het coronavirus? Dan
namelijk nog overbrengen.
mag PlusOV u niet vervoeren.
Bel PlusOV (liefst ’s avonds
Versoepelingen voor taxi
voor 22.00 uur) 088-758 76
met meer personen
54 om uw reis af te zeggen.
 Per bank mogen 2 personen
plaats nemen, met een lege
plek tussen hen in.
Alleen betalen met
 Reizigers mogen recht achter automatische incasso
elkaar plaatsnemen.
Contant betalen in de taxi is niet
 Een reiziger mag recht achter mogelijk. Reserveren kan alleen
de chauffeur plaatsnemen.
als u via een automatische incasso
betaalt. Heeft u PlusOV nog niet
hiervoor gemachtigd? Download
Reserveren alleen per
dan op plusov.nl/reizen-op-aftelefoon
U kunt uw rit voorlopig nog steeds roep/betalen-en-incassoformualleen per telefoon bij PlusOV re- lier het machtigingsformulier. Vul
serveren. Reserveren via Mijn- het incassoformulier in, scan het
PlusOV en per mail is tijdelijk en mail daarna het ingevulde inniet mogelijk, omdat PlusOV u cassoformulier naar info@plusov.
de gezondheidsvraag moet stel- nl of vraag uw bewindvoerder om
len. Heeft u milde klachten die dit voor u te regelen.
passen bij het coronavirus? Dan
mag PlusOV u niet vervoeren. Als Heeft u vragen? Bel gerust naar
de chauffeur twijfels heeft of u PlusOV: 088-758 76 54 (vóór
klachtenvrij bent, beslist hij/zij 22.00 uur). ■

Doe mee en vier Burendag op 25 september
Ook dit jaar geldt: vier
Burendag veilig

De initiatiefnemers van Burendag, Douwe Egberts en het Oranje
Fonds, roepen iedereen op om
rekening te houden met de geldende coronamaatregelen. Veiligheid en gezondheid gaan voor
alles. Kijk op burendag.nl naar de
uitgebreide beschrijving hoe u
veilig Burendag kunt vieren. Hier
staan ook goede voorbeelden en
draaiboeken van leuke activiteiOp zaterdag 25 september is het ten. En een mogelijkheid om perweer Burendag. Doe mee en orga- soonlijke uitnodigingen voor de
niseer een activiteit in uw buurt. Ga Burendag te maken.
gezellig buurten, doe iets goeds voor
elkaar of steek samen de handen uit Meer informatie
de mouwen. Het is tot 15 augustus Op burendag.nl staat meer inmogelijk, om onder voorwaarden, formatie. Heeft u vragen? Neem
via het Oranje Fonds een financiële gerust contact op met de coördibijdrage tot € 400 voor uw activiteit nator maatschappelijke initiatiete krijgen. Wees hier snel bij en ga ven bij de gemeente Voorst, Chris
naar burendag.nl om uw activiteit Frencken: c.frencken@voorst.nl ,
hiervoor aan te melden, want op=op. 0571-27 92 68. ■

■ 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 ook
op maandagavond telefonisch bereikbaar
17.00-20.00 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

www.facebook.com/gemeentevoorst

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

WhatsApp: 06 – 21 65 44 44
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De totaalinstallateur uit uw regio voor particulieren en bedrijven!
Gas - Water - Sanitair - Dakwerken
Elektra - Centrale Verwarming
Service en Onderhoud

Prins Bernhardstraat 8 • 7391 DL Twello • 0571 - 271976
info@vannieltwello.nl • www.vannieltwello.nl

JULI

VOORST.- Vorige week hield de Christelijk gemengde Zangvereniging ‘Zingt
den Heer’ een midzomerfeestje voor de koorleden. Een stip aan de horizon
na de lange coronaperiode zonder zang. Hopelijk kan het koor de draad
weer oppakken na de zomerperiode.
In het zangloze tijdperk was er wel een
maandelijkse nieuwsbrief Nootjes met
de column van voorzitter Aart Groothuis,
goed en slecht nieuws, mededelingen en
de jarigen en stukjes van de leden zelf.
Dat bleek erg goed voor het onderlinge
contact bovendien klaagde niemand
over het doorbetalen van de contributie: Het midzomerfeestje, alleen voor de
koorleden, was dus dik verdiend!
“Een rimpeling in 135 jaar geschiedenis
van het koor is het verschijnen van de
laatste Nootjes,“ aldus voorzitter Groothuis.
De leden vonden zonder uitzondering
de middag, die in de kerk begon en de
avond zeer geslaagd. Na het korte zangprogramma in de kerk, waar het oude en

het nieuwe bondslied werden gezongen
en waar de dirigent Maarten Romkes
ook nog een lied zong begeleid door
Gert Oldenbeuving op het orgel, werden
de jubilarissen gehuldigd. Tussendoor
was er op een groot scherm een presentatie van oude foto’s, met dank aan
Marien Ruijsch.
Maar liefst 21 leden - dat grote aantal
had ook weer te maken had met het uitvallen van de huldiging van vorig jaar kregen uit handen van het bestuur een
oorkonde en/of een cadeau en natuurlijk
bloemen. Na de groepsfoto verhuisde
het gezelschap naar het Dorpshuis voor
een warm- en koud buffet. Het midzomerfeest werd besloten met een optreden van “Een en Ander’ uit Zelhem.

De gehuldigde jubilarissen:

12½ jaar lid: Wim & Joke Bakkenist,
Cobie van der Meulen
(ontbreekt op de foto),
Ineke Weimer
25 jaar lid: Jannie Huisman,
Willemien Neuteboom Spijker,
Eef Verbeek,
Aart Groothuis
30 jaar lid: Marie van Tilburg,
Paul Zoerink
35 jaar lid: Aly Grefhorst
40 jaar lid: Trees Oosterwegel,
Willemien Weenink,
Hannie van der Lee
45 jaar lid: Henk Ilbrink,
Harry Klaasen
50 jaar lid: Jacomijn Marsman
55 jaar lid : Trix Nokkert,
Hennie Schouten
65 jaar lid: Henk Harmsen,
Grada Klaasen

BEZOEK DE 3D-COLLECTIE OP
COLLECTIEGELDERLAND.NL
REGIO.- Op 24 juni lanceerde Erfgoed
Gelderland de online 3D-collectie van
het project ‘Schatkamers van Gelderland’. Dit project brengt zeventig historische objecten uit verschillende museumcollecties verspreid over Gelderland
virtueel samen op collectiegelderland.
nl. Schatkamers vertelt zo op innovatieve
wijze de overkoepelende geschiedenis
van Gelderland en brengt historische objecten virtueel samen in één verhaal. 34
Gelderse erfgoedorganisaties werkten
samen aan dit project.

Een schatkamer van zeventig
collectiestukken

Voor Schatkamers van Gelderland zijn
zeventig collectiestukken geselecteerd
uit meer dan tweehonderd ingezonden
historische objecten, verspreid over de
erfgoedsector in Gelderland. Het projectteam digitaliseerde deze collectiestukken naar interactieve 3D-replica’s. De
kopieën komen virtueel samen op col-

lectiegelderland.nl. De selectie concretiseert en illustreert de geschiedenis van
het dagelijks leven, langdurige ontwikkelingen en belangrijke gebeurtenissen in
de provincie Gelderland.

Zevenmijlslaarzen door de
geschiedenis

De 3D-collectie is verdeeld in zeven tijdperken, van de prehistorie tot de twintigste eeuw. Voor elke periode zijn tien
collectiestukken gekozen die een deel
van de periode representeren. Denk aan
een schedel van een wolharige neushoorn uit de prehistorie, een grafsteen
van een Romeinse soldaat of de resten
van de crime scene na een Vikingaanval.
Ook dagelijkse objecten zoals kannetjes,
speelgoed en sieraden dragen bijzondere verhalen met zich mee die samen de
geschiedenis van Gelderland vertellen.

Reis door de tijd in de VR-game

Binnenkort zal ook de Virtual Reality

game ‘Schatkamers van Gelderland’ fysiek rondreizen en tijdelijk verblijven op
verschillende erfgoedlocaties. In deze
game reizen twee spelers door het
verleden om de historische objecten
terug te brengen naar de juiste tijd en
plek. Alleen zo kunnen ze de geschiedenis van Gelderland herstellen. Vanaf 5
juli kan het publiek de game voor het
eerst spelen in Museum Het Pakhuis in
Ermelo.

Virtuele geschiedenisbeleving

Met ‘Schatkamers van Gelderland’ slaat
geschiedenisbeleving een andere richting in. Dit project van Erfgoed Gelderland laat het brede publiek de geschiedenis van de provincie beleven op twee
bijzondere manieren: een online collectie van 3D-replica’s en een spannende
Virtual Reality game. Voor het project
werkte Erfgoed Gelderland samen met
34 Gelderse erfgoedinstanties, Het Nieuwe Kader en Provincie Gelderland.

Midzomer is alweer voorbij
Met onze vrijheid zijn we blij
Weg met avondklok en mondkapjes
Toch nog voorzichtig voor strakjes !
Maar genieten doen we wel
We zitten niet meer in de knel
Heerlijk eten in een restaurant
Ook voor hen zijn nu de zorgen aan de kant
Al zal het nog wel even duren
Ze hebben het zwaar moeten bezuren
Vakantie staat nu op nummer één
Iedereen wil ergens heen
Vooral naar zon en vreemde landen
Om het aanhalen van nieuwe banden
Dit alles is door vaccinatie waar gemaakt
Daardoor is Corona echt gekraakt!
Al weten we misschien nog niet hoe
Deze zomer lacht ons volop toe
Louise Kapiteijn.

COLLECTEWEEK ST. HARTEKIND
TWELLO.- Van 5 t/m 10 juli is het collecteweek voor Stichting Hartekind. De Stichting
zet zich in om de kwaliteit van leven van alle hartekinderen in Nederland te verbeteren
én de overlevingskansen te vergroten. Daarnaast stellen, Norie Waenink en Marjolein
van Alken, beide moeder van een hartekindje, zich ten doel het creëren van bewustwording bij het grote publiek voor de problematiek van hartafwijkingen bij kinderen.

Waarom collecteren?

Een hartafwijking is bij kinderen nog steeds de meest voorkomende aangeboren afwijking. Eén op de 100 kinderen heeft een hartafwijking. De afgelopen 40 jaar is een
enorme vooruitgang geboekt in de behandeling. Toch sterven er jaarlijks nog veel
te veel kinderen aan een hartafwijking en hebben kinderen met een hartafwijking
daarnaast helaas een leven lang te maken met beperkingen. Jaarlijks treft dit maar
liefst 1500 gezinnen en de impact is groot. Dit kan en moet anders. “Met uw steun,
kan men een betere zorg en een beter leven voor Hartekinderen mogelijk maken.”
www.hartekind.nl - IBAN: NL62INGB0004312688
t.a.v. Stichting Hartekind, collecte Twello.

CDA Voorst: Wij zijn jouw samenleving!
Samen werken. Samen wonen. Samen leven.
Dit zijn de thema’s waar CDA Voorst het met joú over wil hebben.
Want we kunnen wel iets vinden, maar wat vind jíj er van?
Daarom is er de CDA – enquête. Voor (sport)verenigingen,
belangenorganisaties en jou als bewoner van de gemeente
Voorst. Als input voor het CDA Voorst verkiezingsprogramma.
Met nu al interessante uitkomsten:

• Weinig enthousiasme voor de Randweg Twello.
• Er moet meer gebouwd worden voor specifieke groepen.
• Voorkeur voor financiële degelijkheid (‘’doe dus maar
gewoon’’).
Meer waarde door mee te doen
Vind jij het belangrijk dat je gehoord wordt? Dat jouw leefomgeving prettig is? Dat de voorzieningen aan jouw behoeften
voldoen? Doe dan mee. Hoe meer respons, hoe meer waarde
de enquête heeft.
Want WIJ; dat zijn jij en ik.
En WIJ zijn jouw samenleving!
Aanmelden kan via cdavoorst@gmail.com .
Fijn dat je meedoet!

ONS RESTAURANT IS OPEN
Openingstijden
Maandag gesloten
[behalve op feestdagen]
Dinsdag t/m zaterdag 16.30 - 21.00
Zondag 16.00 - 21.00
Reserveren?
0571 27 49 83

GEZOCHT PERSONEEL VOOR IN DE BEDIENING
Leeftijd vanaf 16 jaar
Duistervoordseweg 128, Twello | 0571 274983 | www.dynasty-twello.nl

WOENSDAG 30 juni 2021

Voorsternieuws

PAGINA 21

BURGEMEESTER JOS PENNINX TIJDENS LANDGOEDERENTOURNEE
VERRAST MET NAAR HEM VERNOEMD WANDELPAD
Het mogen openen van ‘Het Penninx pad’ op Landgoed ’t Hartelaer
was voor Jos Penninx vrijdag de
met afstand grootste verrassing tijdens zijn rondgang langs een handvol landgoederen in zijn geliefde
gemeente Voorst. Voor de openingshandeling onthulde de burgemeester samen met de moeder
van landgoedeigenares Patricia van
Embden het toegangsbord van het
naar hem vernoemde pad door een
doek te verwijderen. Daarna knipte
hij een lint door en opende vervolgens het toegangshek om met onder
anderen de Van Embdens een stukje
van de route te lopen. Het nieuwe
pad loopt tussen de landerijen door
en is mede mogelijk gemaakt dankzij de medewerking van de pachters
Denekamp en Straatman.
Door Rudi Hofman

Natuur-en landschapsbehoud

In haar toespraak bedankte Patricia van
Embden mede namens haar moeder
Jos Penninx voor zijn maximale inzet
voor het behoud van de vele particuliere
landgoederen die de gemeente rijk is.
“Mede met uw hulp is er meer aandacht
gekomen voor natuur- en landschapsbehoud binnen de gemeente en heeft
de gemeente mede haar steentje
bijgedragen aan het behoud van
monumentaal landgoed”, aldus
de landgoedeigenares.
De burgemeester reageerde blij
verrast op het eerbetoon in de
vorm van een ‘eigen’ wandelroute
dat hem ten deel viel. Penninx had
dit absoluut niet verwacht en liet
de aanwezigen weten dat hij gauw
een keertje terugkomt om met
zijn kleinkinderen Het Penninx
pad in zijn geheel af te leggen.

met de originele tegels
een fraai geheel. De kunstenares
overhandigde
een verslag van haar project aan de burgemeester.

Amerikaanse schoolbus

Na het bezoek aan ’t Hartelaer
reden de burgemeester en zijn
gevolg met een opvallende, gele,
Amerikaanse schoolbus door naar
de laatste stop: Landgoed Grote
Noordijk. Daar werd Jos Penninx
ontvangen door Hester TaverneStrick van Linschoten, een van de
vier erfgenamen van het landgoed
in Wilp op de grens van Twello.
In november 2020 was Penninx
aanwezig geweest bij de officiële start
van de renovatie van de oude tuinmanswoning op het landgoed. Die is inmiddels op een haar na afgerond en per 1
juli trekt hier een nieuwe huurder in.
Voor de komende tijd staat een renovatie van het grote landhuis gepland en
achter het koetshuis komt een nieuwe
kapschuur die deels als berging en deels
als autostalling gaat fungeren.

Historische schouw

In de tuinmanswoning was een groot
deel van de oude tegeltjes verdwenen waarmee de uit 1840 stammende
schouw was bekleed. Kunstenares Anneke Winterman heeft in het kader van
een restauratieproject nieuwe tegels
gemaakt geheel in de stijl van de historische schouw. Deze vormen nu samen

Jos Penninx, die bezig is
aan zijn laatste maanden
als burgemeester, is (onder andere) portefeuillehouder Bestaande landgoederen. Bij aanvang van
zijn eerste ambtstermijn
in 2006 is hij met landgoedeigenaren in gesprek
gegaan om te horen waaraan zij behoefte hebben
en wat er volgens hen
moet verbeteren. Sindsdien is er op vrijwel alle
landgoederen veel gebeurd en verbeterd. Hieraan heeft de burgemeester
een belangrijke steen bijgedragen en
de landgoedeigenaren zijn hem hier
zeer dankbaar voor.

Beekzichtbier

De tournee begon ’s ochtends bij de Hof
van Bussloo en Landgoed Beekzicht in
Voorst was de eerste tussenstop. Hier
kreeg Penninx te horen
hoe het landgoed is omgegaan met het Ruimte
voor de Rivier- en rondwegproject en vernam hij
ook dat Beekzicht sinds
kort een eigen bier heeft

dat wordt gebrouwen
in de Stadsbrouwerij
in Zutphen.
Via de Landweg ging
de rondrit verder naar
Landgoed Ekeby waar
Ruud van Geuns in
vogelvlucht de historie
van het landgoed uit
de doeken deed. Zijn
zoon Robert Jan was
hier ook bij. Op Landgoed Klarenbeek, de
volgende tussenstop,
was er aandacht voor
de moestuin waar een
fraaie houten schuur
en een mooie kas zijn
bijgebouwd.

Landhuis

Daarna stond een bezoek aan Landgoed
Bruggenbosch in Twello op de rol. Hier
is enkele jaren geleden het landhuis
teruggebouwd en is bij de voormalige
moestuin een woning verrezen. Verder
is gewerkt aan een nieuwe bomen- en
lanenstructuur. Conclusie: op Bruggenbosch is veel werk verzet. Dit geldt ook
voor de eerdergenoemde landgoederen.
De landgoederen bepalen voor een belangrijk deel de sfeer, de aanblik en het
groene karakter van de gemeente Voorst.
Tegen deze achtergrond is het niet vreemd

dat zij een dag lang centraal stonden tijdens de afscheidstournee van burgemeester Jos Penninx.
Na Landgoed Bruggenbosch volgden nog
bezoeken aan Landgoed ’t Hartelaer en
Landgoed Grote Noordijk. Met de onthulling en opening van Het Penninx pad op ’t
Hartelaer als absoluut hoogtepunt voor de
in augustus vertrekkende burgemeester.
Foto van schoolbus:
Rentmeester Pieter Witte.
Andere foto’s: gemeente Voorst

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

#Hubohelpt

topSlijters Poldervaart

Stationsstraat 14 • Twello • T 0571-275757
E twello@topslijterspoldervaart.nl • www.topslijterspoldervaart.nl
Poliakov
Vodka

100% Pure
Graanvodka
100 cl

16.

99

Cardhu Gold
Reserve
Speyside
Single Malt
Scotch Whisky
70 cl

32.

99

Boomsma

The Glenlivet
Beerenburger
Founder’s
100 cl
Reserve
Single Malt
Scotch Whisky
70 cl

10.

99

29.

VINUM

Côtes de Gascogne, Frankrijk
• Blanc
• Rouge
75 cl
EXCLUSIEF BIJ

úw topSlijter

per fles 5.99
doos à 6 flessen

29.

99

(= 5.00 per fles)

Week 26-27 2021
Geniet, maar drink met mate. Geen 18? Geen alcohol

99

Beefeater

London
Dry Gin
70 cl

London
Pink Gin
70 cl

14. 17.
99

99

EXCLUSIEF BIJ

EXCLUSIEF BIJ

úw topSlijter

úw topSlijter

úw topSlijter

Stoocker

Glengarry

Santa Marta

Zachte
Jenever
100 cl

8.

99

Highland
Blended
Scotch Whisky
70 cl

11.

99

EXCLUSIEF BIJ

• Amaretto
• Limoncello
50 cl

Havana
Club

Añejo 7 años
70 cl

per fles

8.99 25.99

Domaine
d’Avrillé

IGP Val de Loire, Frankrijk
Chardonnay
75 cl

Château
d’Avrillé

AOP Val de Loire, Frankrijk
Rosé d’Anjou
75 cl

#Hubohelpt

per fles

5.99
Zet- en/of drukfouten voorbehouden
Aanbiedingen zijn geldig van 28-06-2021 t/m 11-07-2021

KLUNDER
Molenstraat 1 Twello
(0571) 27 12 66

Groen en afvalvrij

Is uw pmd OK?
Bijna alle lege verpakkingen uit uw keuken en badkamer
mogen bij het pmd. Bij pmd gaat het om plastic
verpakkingen, metalen verpakkingen (blik)
en drankpakken. Weet u wat er wel en niet in
de oranje bak of speciale doorzichtige zak mag?
Hoe beter pmd wordt aangeboden, hoe meer verpakkingen een tweede
leven krijgen als grondstof voor nieuwe producten en verpakkingen.
Maak daarom verpakkingen leeg, haal verschillende materialen
zoveel mogelijk los van elkaar en maak drankpakken plat.
Dan zijn de verpakkingen klaar voor recycling!

Plastic producten als tuinstoel of zwembadje
Bij pmd denkt u misschien aan plastic, maar de inzameling en recycling
is alleen ingericht op verpakkingen. Kunststof producten horen er niet in
thuis. De oude tuinstoel mag gratis bij het hard kunststof op
doe
het Recycleplein. Het opblaasbare zwembadje is restafval.
et
mee m

Twijfelt u of iets bij het pmd mag?
Check de app van Circulus-Berkel
of kijk op www.doemeemetpmd.nl.

Wat mag er bij het pmd?
Lege boterkuipjes, plastic bakjes van fruit en salade, melkpakken
en blikjes van frisdrank of groenten: het mag allemaal bij het pmd. Haal van
yoghurt-, kwark- en slagroombekers het aluminium dekseltje eraf en doe
dit er los bij. Maak zuivel- en sappakken plat. Ook lege shampooflessen,
wasmiddelflacons en tubes van tandpasta mogen bij het pmd.

Verpakkingen met inhoud
Een halfvol pak yoghurt of een niet-opgemaakte fles shampoo zorgt
voor problemen in de sorteerinstallatie. Zonde, want het geeft onnodig
storingen en zorgt voor minder hergebruik. Maak verpakkingen daarom
zo leeg mogelijk voor u ze weggooit. Omspoelen is niet nodig.

Nu ook statiegeld
op kleine plastic flesjes
Vanaf 1 juli 2021 zit er € 0,15 statiegeld op kleine
plastic flessen frisdrank en water. U herkent de flesjes
met statiegeld aan het speciale logo op het etiket.
Het nieuwe statiegeldsysteem gaat in op 1 juli 2021. Vanaf dat
moment zit er € 0,15 statiegeld op kleine plastic flesjes frisdrank en
water. Dat bedrag wordt in rekening gebracht bij de aankoop van

PMD

Doe mee
en win!
Van het pmd dat u inlevert,
worden nieuwe verpakkingen en producten gemaakt.
Zoals bijvoorbeeld dit leuke speelgoed voor zandbak en
strand! Winnen? Deel uw tip om pmd goed te scheiden
via www.circulus-berkel.nl/winactie.
U maakt kans op een Zsilt speelgoedset, in Nederland
gemaakt van 100% gerecycled pmd.

het flesje en krijgt u terug als u het
flesje weer inlevert bij een innamepunt.
Voor grote flessen werkt het al langer
zo. Daarop blijft het statiegeldbedrag
hetzelfde: € 0,25. U kunt de kleine
flesjes onder meer inleveren bij
(grotere) supermarkten en bemande
tankstations langs de snelweg.
Met het nieuwe systeem wil de
overheid zwerfafval op straat en in de
natuur tegengaan. Meer informatie
vindt u op statiegeldnederland.nl

Glas-weetje
Wist u dat in de glasbak alleen glazen potjes en flessen
mogen? De glazen verpakkingen zijn 100% en eindeloos
recyclebaar!
Glazen producten – zoals kapotte (thee)glazen, (oven)schalen en vazen –
zijn niet geschikt voor de glasbak. Ook vlakglas (vensterglas, glas van fotoen posterlijsten en spiegelglas) hoort niet in de glasbak. Deze glassoorten
geven problemen bij recycling, omdat hun smelttemperatuur anders is
dan die van verpakkingsglas. Ook passen ze vaak niet in de glasbak.
Laat ze daar ook niet achter om scherven en overlast te voorkomen.
Glazen producten mogen bij het restafval en vlakglas
brengt u naar het Recycleplein. Dank u wel!

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.circulus-berkel.nl.
U kunt ons ook WhatsAppen, mailen of bellen!
WhatsApp: 06 - 10 50 73 00, mailformulier op
www.circulus-berkel.nl
telefoon: 0900 - 9552 (geen toeslag)

Het beste resultaat bereik je samen.
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Made in

VOORST

HEB JE EEN EXPORTEREND BEDRIJF IN GEMEENTE VOORST?
DOE DAN MEE AAN MOOI PROJECT ‘MADE IN VOORST’

Belangstellende
bedrijven - lid zijn van
de Werkgeverskring
Voorst is géén voorwaarde - hebben nog enkele
weken om zich aan te
melden voor een plek in
het boek.
Eind juli moeten
alle gesprekken
zijn gevoerd.
Aanmelden
via
info@
werkgeverskringvoorst.nl

Door Rudi Hofman
Zoveel mogelijk exporterende Voorster bedrijven bundelen in
een fraai boekwerk, ze op die manier een podium bieden en
hun kansen vergroten om interessante zakelijke contacten in
binnen- en buitenland te leggen. Dit is in een notendop het
doel van het project Made in Voorst.
Hierin werken de Werkgeverskring Voorst, de gemeente
Voorst, Rabobank Apeldoorn en omgeving en MKB Trade Office samen. MKB Trade Office is een zogenoemde export-hub
voor MKB-ondernemers die is ontstaan vanuit de exportgroep
van MKB Deventer. Ondernemers kunnen hier terecht met allerlei vragen over export.
Tot op heden hebben Marco Kok en Erik de Boer van MKB Trade Office al 89 exporterende Voorster bedrijven bezocht. Zij
hebben daar gesprekken gevoerd, er zijn foto’s gemaakt en dit
moet uiteindelijk leiden tot aansprekende bedrijfsprofielen in
het in november te verschijnen boek Made in Voorst. Hiervan
komt een Nederlandse, Engelse en Duitse uitgave in een totale oplage van 2.250 stuks. Alle verhalen en foto’s komen ook
online te staan.

zich aan te melden voor een plek in het boek. Eind juli moeten
alle gesprekken zijn gevoerd.
Aanmelden kan bij Ottilia Hoogeslag, de secretaris van Werkgeverskring Voorst via info@werkgeverskringvoorst.nl.
Feike Lemstra, directeur Bedrijven bij Rabobank Apeldoorn en
omgeving, geeft grif toe dat het idee voor Made in Voorst niet
uit eigen koker komt: “De honneurs gaan uit naar Deventer.
Vanuit MKB Deventer is een aantal jaar geleden bedacht hoe
mooi het zou zijn alle exporterende bedrijven te bundelen in
een boek. Van Made in Deventer is inmiddels een tweede uitgave verschenen. Er is ook een Made in Apeldoorn en Voorst is
de derde gemeente in de Stedendriehoek die het Made In-concept heeft opgepakt.”

Honderd bedrijven

Van de Pol is ook bestuurslid van de Werkgeverskring Voorst.
Tussen de Werkgeverskring Voorst en de Deventer Kring Werkgevers bestaan volgens hem warme contacten. “We hebben
gemeenschappelijke belangen al zit er een rivier tussen ons.”

Streven is minimaal honderd bedrijven in het boek een plek
te geven, zegt Ellen Dijkman, de bedrijfscontactfunctionaris
van de gemeente Voorst: “Hoe mooi zou het zijn als we onze
exporterende bedrijven op deze wijze een hart onder de riem
kunnen steken? Dit is puur als pr bedoeld voor je bedrijf. Je
voert zelf de regie over hoe je in het boek terechtkomt.”

Aanmelden
Belangstellende bedrijven - lid zijn van de Werkgeverskring
Voorst is géén voorwaarde - hebben nog enkele weken om

Veertig landen
Peter van de Pol is directeur/eigenaar van Schoneveld Breeding, de veredelaar van bloeiende potplanten in Wilp-Achterhoek. Het bedrijf exporteert zijn zaden naar liefst veertig landen over de hele wereld. Dit gebeurt via regiomanagers. Het
bedrijf maakt geen gebruik van exportkantoren.

Zichtbaarheid
Deelname aan Made in Voorst levert de bedrijven waarschijnlijk niet direct resultaten op, maar Van de Pol is ervan overtuigd dat ze er uiteindelijk profijt van hebben. “Het wordt in
een keer zichtbaar wat je als bedrijf doet en het vergroot ook
de onderlinge zichtbaarheid.”

Feike Lemstra deelt deze mening. “Als je het idee hebt dat je je
horizon wel eens wilt vergroten dan zou dit een geweldig podium kunnen zijn. Marco Kok vertelde me dat ze in Deventer bij
alle hotels waar regelmatig zakelijke reizigers komen Made in
Deventer-boeken hebben neergelegd. Er zijn toch al een paar
mensen die een Deventer bedrijf benaderd hebben omdat ze
daarover op hun hotelkamer hadden gelezen. Een Made in
Voorst-boek is een prachtig instrument om straks van all over
the world in Voorst bij een bedrijf binnen te kunnen komen.”

Op de kaart
Wethouder Harjo Pinkster noemt dit ‘bijvangst en mooie promotie’: “De gemiddelde ondernemer in Voorst die kent de honderd collega’s in het Made in Voorst-boek niet eens. Dit project
kan tot waardevolle contacten leiden en de betrokken bedrijven zetten zich tegelijkertijd op de kaart. Wij hebben geen grote spelers als Philips en Douwe Egberts die wereldwijd consumentenproducten verkopen.

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

Michael Klooster
Offenbachstraat 21
7391 SW Twello
06 29 470 650
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LMB Jabotech Nijbroek,
voor Service en
Precies Vakmanschap!

Het betrouwbare adres
voor al uw computerproblemen!
info@computerhulptwello.nl | www.computerhulptwello.nl

U bent welkom bij ons in Nijbroek.
Middendijk 33 Nijbroek T: 0571-216000
E: info@jabotech.nl I: www.jabotech.nl

Sierhekwerken en aanhangwagens
rk
in maatwe
d
e
o
g
n
e
te
nS

Ook voor carports

n aanrechtbladen
n vensterbanken
n vloeren

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

www.hulleman-zn.nl

n gevelbekleding
n belettering
n grafwerken

n schouwen
n wastafelbladen
n tafelbladen

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

INGEZONDEN
GENOTEN OP DE DUO-FIETS

Diverse maten
Alles op voorraad

Tuinen
De Roode Hoeve

Kees
Bouwmeester B.V.

OPEN
TUINEN

www.KBouwmeester.nl

ZA. 3 JULI
10.00-17.00 UUR.

Groothandel in
n en staal
bouwmateriale

Vaassen

Voorraadhouder van:

Tel. 0578 - 572797

- 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

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

- grind

(Onbehandeld en gegalvaniseerd)

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

Middendijk 14, Nijbroek
www.tuinenderoodehoeve.nl

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

“We zijn op een mooie vrijdag wezen fietsen op de duo-fiets van Mens en Welzijn
Voorst. Jos is een man met een volledig visuele beperking. We hebben in totaal 30 km
gefietst en zijn door Terwolde geweest (de molen van Terwolde staat op de foto), we
hebben de Vecht gezien, Beemte Broekland en we zijn via Teuge weer richting Twello
gegaan. Al met al was het een hele leuke ervaring om met de duo-fiets op stap te
gaan. Onderweg vertelde ik Jos wat er te zien was en we hebben nog een lekker ijsje
gegeten in Terwolde.”

Veilingstraat 51
Twello • Tel. (0571) 27 17 29
Mobiel 06 34 26 42 34
06 38 62 01 29

Wilt u ook een gebruik maken van de duo-fiets? Kijk op https://voorstactief.nl/
duo-fiets voor meer informatie of neem contact op met Guus Kroes, de buurtsportcoach van Mens en Welzijn Voorst. Dit kan door hem te mailen (g.kroes@
mensenwelzijn.nl) of te bellen (06-40103611).

Fa. Berends
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Maurits Bosgoed is dierenarts en vertelt wekelijks over zijn avonturen.

DIERENARTS ALS INDRINGER
Voorjaar. Leuk al die lammetjes en bloemetjes in de weide,
maar het betekent voor ons dierenartsen extra drukte. Het ene
spoedje na het andere dient zich aan en ook vandaag was het
een drukke dag. Ik keek in de achteruitkijkspiegel naar mijn
wat vermoeide uiterlijk en zag een paar vage strepen over mijn
gezicht. Geen idee wat het was, maar zo te ruiken iets dat afkomstig was van een schaap. Hoogste tijd om naar huis te gaan
dus. Maar ik had dit nog niet gedacht of een assistente belde
mij een leuke bonusvisite door. Er bleek een hond niet goed te
zijn geworden; of ik mij snel wilde verplaatsen naar een huis
ergens diep in Apeldoorn.
Het adres werd in mijn agenda gezet en een half uur later
kwam ik in de bewuste straat aan. Ik zocht het huisnummer
op, terwijl ik ondertussen mijn gezicht schoonmaakte en met
deodorant probeerde te camoufleren dat ik een deel van de dag
op mijn knietjes achter bevallende schapen had gezeten.
Ik had het adres inmiddels gevonden en draaide mijn auto
achterstevoren de oprit op. ‘Ah, mooi, daar komt ook net de
eigenaresse aanrijden’, dacht ik toen een vrouw haar auto ook
bij het huis parkeerde.
Ik pakte de spullen die ik inschatte nodig te hebben, stapte vervolgens op de net gearriveerde vrouw af en stelde mij voor.
Samen liepen we naar het huis, waar twee meisjes van een jaar
of tien ons al stonden op te wachten. Met wat verbaasde ogen
keken ze mij aan en net voor ik wilde vragen wat er precies
was gebeurd, was mevrouw me voor door te vragen hoe hun
middag was verlopen. Enthousiast begon het tweetal te praten
over wat ze hadden gedaan, waarbij ze hun blikken afwisselden tussen mij en de vrouw naast me. Ik keek haar wat lachend
aan, met een blik van ‘wat grappig dat die kinderen zoveel
dingen vertellen die niets met de hond te maken hebben hè?’.
Toen de clou van het ziek worden van de hond wel erg lang
op zich liet wachten, besloot ik ze maar niet te onderbreken en
zelf de woonkamer alvast in te lopen, op zoek naar de zieke
hond en de andere eigenaren. Behalve een gezonde kat, was
er niets te vinden wat op een dier leek. De meisjes waren ondertussen hun verhaal gestopt en mevrouw begon mijn gedrag
eigenlijk wel wat merkwaardig te vinden. “Moet u hier aan het
werk ofzo?”, vroeg ze terwijl ze naar mijn bakje met medicijnen keek. Ineens vielen bij mij de puzzelstukjes in elkaar; ik

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

DE FAMILIELENING/DE FAMILIEBANK
Regelmatig krijgen we vragen met betrekking tot het lenen van geld door
ouders aan een kind ten behoeve van de aankoop van een eigen woning.
Daarbij gaat het veelal om hoe hoog het percentage van de door het kind
verschuldigde rente moet of mag zijn, aan welke voorwaarden de lening
voor de eigenwoning moet voldoen om recht op renteaftrek te hebben etc.
was de oprit gelijktijdig opgereden met een moeder die haar
dochtertje op kwam halen van een speelpartijtje. Ik had door
dat mijn antwoord “Ik ben op zoek naar een zieke hond” eigenlijk best vreemd in hun oren moest klinken. “Wij hebben
geen hond, maar onze buren wel!”, redde één van de meisjes
mij lachend uit deze rare situatie. Bij de voordeur zag ik dat ik
de toevoeging ‘A’ bij het huisnummer volledig over het hoofd
had gezien. Ik herpakte me en belde aan bij de buren, die al
snel opendeden. Waarom ik mijn auto pontificaal op de oprit
van de buren had gezet in plaats van hún oprit, zouden ze vast
nog wel te horen krijgen.

Een hele dag zitten op kantoor? Dat kan echt niet meer!
Buursportcoach Guus Kroes schrijft een beweegblog
die maandelijks in deze krant verschijnt. In zijn blogs
waarschuwt hij onder meer voor de risico’s van veel
zitten voor je gezondheid en legt hij uit hoe je dagelijks
meer kan bewegen.

Lunchwandeling

Op een warme woensdagmiddag werkt Guus in het
kantoor van Stichting Mens en Welzijn in Klein Twello.
Naast zijn bureaustoel staat een fitnessbal waar hij
ook regelmatig op zit als hij aan zijn computer werkt.
“Goed voor de afwisseling,” zegt Guus. Het gesprek
doen we vanzelfsprekend niet zittend af; we maken
een lunchwandeling over landgoed Hackfort.

Elk half uur vijf minuten bewegen

“Een hele dag zitten is slecht voor je gezondheid. Ook
voor mensen die ’s avonds of in het weekend fanatiek sporen,” vertelt Guus. “Een hele dag zittend doorbrengen geeft een
grotere kans op hart- en vaatziekten en diabetes type 2. Je merkt het ook aan je concentratie, die wordt bij lang stilzitten
minder.” Het beste is om na elk half uur vijf minuten te bewegen en je houding gedurende de dag af te wisselen.” En dat
kan op allerlei manieren. Je telefoontjes lopend beantwoorden. Of elk uur wat armoefeningen doen. “En lezen en in een
squathouding staan, gaan prima samen,” aldus Guus.

Met kleine stappen

Met zijn beweegblogs hoopt Guus mensen te inspireren om meer te bewegen. “Als ik van een van de vrijwillige ouderenadviseurs hoor dat ze de blogs uitknipt en meeneemt tijdens haar huisbezoeken, dan word ik daar wel blij van ja.”
In zijn blogs vertelt Guus informatie over bewegen en gezondheid en geeft hij concrete tips waar mensen direct mee aan
de slag kunnen. Want dat sporten en bewegen belangrijk zijn, weten veel mensen wel. Maar hoe ze (blijvend) in beweging
moeten komen, is een tweede. Dat gaat met kleine stappen. Nieuwe routines hebben tijd nodig om in te slijten. Guus: “Dus
neem daar ook de tijd voor en doe niet alles tegelijk. En verander dingen die je eenvoudig kunt aanpassen. Ga met de fiets
naar het werk in plaats van met de auto. Of maak een wandeling tijdens de lunchpauze.”
En nog een handige tip. “Sport ’s ochtends. Dan heb je nog zin. Bovendien maak je tijdens het sporten geluksstofjes aan. Dit
zijn hormonen waarvan de gunstige werking zo’n 10 tot 12 uur aanhoudt. Daar heb je dus de hele dag profijt van!” En mocht
je willen sporten, maar weet je niet wat je wil of wat bij je past, dan helpt Guus je graag bij je zoektocht.

Meer weten?

De beweegblogs van Guus verschijnen maandelijks in het Voorster Nieuws en zijn terug te lezen op de website van Stichting
Mens en Welzijn. Wil je op weg geholpen worden bij het vinden van een geschikte sport?
Neem dan contact op met Guus via g.kroes@mensenwelzijn.nl
Guus Kroes is Buurtsportcoach namens Mens en Welzijn Voorst. Zou jij na het lezen van zijn
blog ook wel meer willen bewegen, maar heb je hier bepaalde hulp bij nodig?
Of ben je op zoek naar een sociale activiteit? Neem gerust contact op via telefoonnummer:
06 40 10 36 11 of g.kroes@mensenwelzijn.nl

ITC Flora bold 122 pt

Verschillende situaties komen voor:
1. De ouders hebben spaargeld die ze nu niet nodig hebben en waarvoor
ze op dit moment geen of nagenoeg geen rente ontvangen. Dit spaargeld
willen ze dan gebruiken om een kind te helpen bij de aankoop van een
eigen woning of verbouwing van de eigen woning. Omdat er nog meer
kinderen in het gezin zijn en ze willen alle kinderen gelijk behandelen,
willen ze geen schenking voor de eigen woning aan het betreffende kind
doen, omdat er niet voldoende middelen zijn voor eenzelfde schenking
aan ieder van hun kinderen.
2. De ouders hebben een eigen woning vrij van schulden of nagenoeg
vrij van schulden en daarmee een forse overwaarde in de woning. Deze
overwaarde willen ze bij de bank gebruiken om een lening bij de bank af
te sluiten, waarna ze vervolgens het geleende geld doorlenen aan hun
kind ten behoeve van de aankoop van een eigen woning of verbouwing
van de eigen woning.
Voor (hypotheek)renteaftrek bij het kind moet de geldlening kwalificeren
als een eigenwoningschuld. Hiervoor gelden vier vereisten. Wordt aan een
of meer van die vereisten niet (meer) voldaan, dan is de geldlening geen
eigenwoningschuld en ‘verhuist’ de schuld bij het kind van box 1 naar box
3 en heeft het kind geen recht (meer) op (hypotheek)renteaftrek.
De (hypotheek)rente is alleen aftrekbaar als deze op de belastingplichtige
of zijn partner drukt. Als de rente door de ouders wordt kwijtgescholden
bestaat geen recht op (hypotheek)renteaftrek.
Er is geen recht op (hypotheek)renteaftrek als ouders al in de
leenovereenkomst aangeven dat de verschuldigde rente jaarlijks zal
worden geschonken. Soms wordt deze afspraak door de bank geëist, als
het kind niet alleen bij de ouders leent maar ook nog bij de bank. In
die situatie ‘drukken’ de rentekosten niet op het kind. Daarnaast kan de
verklaring als een schenking van de contante waarde van alle gedurende
de hele looptijd te schenken rentebedragen worden aangemerkt. Vaak zal
het belastbare bedrag de schenkingsvrijstelling overtreffen.
Bij een familielening moet worden vastgesteld of de verschuldigde rente
een reële vergoeding is voor het uitgeleende geld. Als een deel van de
rente ziet op andere rechten of verplichtingen dan de vergoeding voor
´de terbeschikkingstelling van de hoofdsom´, vormt dat deel geen
eigenwoningrente als de daarvoor in rekening gebrachte rente(opslag)
meer is dan 0,2%. Als de renteopslag hoger is dan 0,2% kan de
renteopslag niet worden gezien als eigenwoningrente.
Een reële rente is wat onder vergelijkbare omstandigheden met een
onafhankelijke derde (zoals een bank) als rente wordt overeengekomen.
Hierbij moet met name worden gekeken naar de zekerheden die zijn
gesteld en het risicoprofiel van de geldnemer. Een offerte van de bank
kan houvast bieden bij het vaststellen van de rente, maar een en ander
hangt af van de omstandigheden van het geval.
Als vuistregel geldt: hoe hoger het risico is voor de geldgever, hoe hoger
een zakelijke rente zal zijn. Maar een risico is een onzekere gebeurtenis.
Als wanbetaling bij voorbaat (vrijwel) vaststaat, is geen sprake meer
van een risico. In zo’n geval kan de belastingdienst stellen dat de
geldverstrekking als zodanig niet kwalificeert als lening.
Er is geen recht op (hypotheek)renteaftrek voor zover bij het kind sprake
is van een eigenwoningreserve. Kort gezegd ontstaat die reserve als
het kind bij verkoop van de vorige eigen woning een overwaarde heeft
gerealiseerd. Het kind heeft geen recht op (hypotheek)renteaftrek over
die overwaarde als geen periode van drie jaar is verstreken.
Als u vragen heeft hierover kunt u zich wenden tot ons kantoor.

RIJKSSTRAATWEG 88
7391 MT TWELLO
TELEFOON (0571) 27 46 68
INFO@SLAGHEKKENOTARIAAT.NL
WWW.SLAGHEKKENOTARIAAT.NL

Koop lokaal!
en steun lokale ondernemers

Leuke uitjes
in Voorst!
Breuninkhof, Buitenpost en Buitensociëteit zijn volop in beweging
Van Golfpark De Breuninkhof in Bussloo een meer open club
maken en daarnaast de verbinding zoeken met de lokale gemeenschap, ondernemers en de omgeving. Dit is het streven,
zegt Joris Slooten. Hij is operationeel directeur van de Hollandsche Golfbaan Exploitatiemaatschappij (HGE). Onder
HGE vallen De Breuninkhof en golfbanen in Kaatsheuvel en
Almkerk (Noord-Brabant).
“De golfclub in Bussloo is geen eiland in het recreatiegebied.
Vandaar dat we in overleg met Leisurelands willen bekijken of
er op veilige wijze ﬁetspaden langs en door ons terrein kunnen komen. Dan laten wij zien dat we echt onderdeel uitmaken van het gebied”, aldus de operationeel directeur.

Ander tariefmodel

De Breuninkhof is, zo stelt Joris, een tikkeltje achtergebleven
met het aantrekken van nieuwe doelgroepen, heeft een enigszins gesloten karakter en een wat grijs ledenbestand: “We
zien vooral kansen golf toegankelijker te maken en willen heel
zwaar inzetten op beginners. Veel mensen weten golf wel te
vinden, maar haken vaak snel weer af. Kennelijk missen zij
de aansluiting met de meer gevestigde golfers. Dit vraagt om
een cultuurverandering, aandacht voor beginners en - misschien wel het belangrijkste - een ander tariefmodel.”
Een groot obstakel voor veel aspirant-golfers blijkt het onbeperkte speelrechtmodel te zijn. Hiervoor betaal je bij een
achttien holesgolfbaan rond de 1200 euro. Bussloo heeft
negen volwaardige holes en negen oefenholes en rekent een
aanzienlijk lager bedrag. Het onbeperkte speelrecht is alleen
interessant als je vaak speelt. Met name de doelgroep gepensioneerden proﬁteert hiervan. De jongere doelgroep komt niet
aan het aantal rondes dat het verantwoord maakt zo’n fors bedrag uit te geven. Vanaf 1 januari 2022 kunnen leden van De
Breuninkhof een rondekaart kopen voor bijvoorbeeld twintig,
zestig of honderdtwintig rondes per jaar volgens het principe

de gebruiker betaalt. Tweede principe is kwantumkorting: hoe
meer rondes je begin van het jaar koopt des te groter de korting op de prijs per ronde. Niet-leden hebben de mogelijkheid
een dagkaart te kopen en dan worden ze volgens Joris als
volwaardige leden behandeld.

horeca kampt met een groot personeelstekort. Ik prijs mij gelukkig dat we een aantal nieuwe mensen hebben weten aan
te trekken. Qua bedrijfsresultaat zijn we weliswaar nog lang
niet terug op ons oude niveau, maar ik ben positief over onze
toekomst”, besluit de bedrijfsleider.

Favoriete uitje

Bergen werk

Lodewijk Lagerweij bedrijfsleider van de Deventer Buitensociëteit & Bowling in Steenenkamer luistert aandachtig naar
het verhaal van Joris Slooten. Zelf heeft hij nog nooit gegolft.
Lodewijk is heel blij dat bowlen weer mag. Al blijft dit vanwege de anderhalvemeterregel voorlopig beperkt tot zes van de
twaalf banen. Voor het ladiesbowlen en vijftigplusbowlen is
de gebruikelijke zomerstop er bewust afgehaald zodat de
deelnemers ook de komende maanden verzekerd zijn van
hun favoriete uitje.
Verder maken veel gasten van de Deventer Buitensociëteit
dankbaar gebruik van het fraaie terras. Dat is onder anderen
zeer in trek bij ouders van jonge kinderen. De kinderen kunnen zich lekker uitleven in de speeltuin terwijl papa en mama
in het zonnetje van een drankje en/of hapje genieten. Twee
tenten zorgen ervoor dat het terrasbezoek ook bij regen geen
straf is.

Grotere keuken

Lodewijk draait er niet omheen dat de coronacrisis het horecabedrijf ‘wel zeer heeft gedaan’. De lockdowns zijn door hem
en zijn team gebruikt om ﬂink te verbouwen en vernieuwingen
door te voeren. Zo is bijvoorbeeld de keuken liefst vier keer zo
groot geworden en zijn alle zalen grondig aangepakt.
“We zijn gelukkig weer druk aan het werk en hopen dit uit te
kunnen breiden. De eerste feesten zijn alweer geboekt. De

WEES LOYAAL,
KOOP LOKAAL!

Adriaan Verkerk nam met zijn compagnons Arnoud Pijpker,
Jos Schmitz en Marijn Kroon per 1 januari 2021 het Hof van
Twello over. Het viertal veranderde de naam in Buitenpost en
heeft met behulp van medewerkers, vrienden en bekenden de
afgelopen maanden bergen werk verzet om het geheel aan te
passen naar de huidige tijdsgeest.
Voor de nieuwe minicamping is veel animo, het Blotevoetenpad heeft een upgrade gekregen en de Streekwinkel is gemoderniseerd. De eigenaren vinden de horecafunctie erg belangrijk, vandaar dat zij met het restaurant bezig zijn. Dat is nu vijf
dagen en vanaf 1 juli zeven dagen per week geopend. Adriaan
verklapt dat er nog een extra horeca-activiteit bijkomt net als
livemuziek op de zondagmiddag. “Zeker in het weekend is het
bij ons echt heel druk.”

Warm welkom

Zowel de buurt als de gemeente Voorst bezorgde de opvolgers van Gert Jan Jansen van het Hof van Twello een warm
welkom. Adriaan: “We hebben goede contacten met de buurt
en overleggen ook met ze.” Hij heeft absoluut niet het gevoel
dat de gemeente hem en zijn partners als een nummer zien:
“Dat is in sommige andere gemeenten wel anders.”

Bezoekvoorst.nl
Bezoek
Inspiratie
voorVoo
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bezoekvoorst.nl
Door Rudi Hofman
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VOETBALPLEZIER VOOR KINDEREN IN DE
ZOMERVAKANTIE BIJ GO AHEAD EAGLES
DEVENTER.- Voor kinderen in de leeftijd 6
t/m 15 jaar worden er in de zomervakantie weer vernieuwde en leuke Go Ahead
Eagles Soccer Camps georganiseerd. De
edities worden georganiseerd in Deventer en Apeldoorn bij Sportclub Deventer,
DVV Go Ahead en UVV Albatross.
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SPORT- EN BEWEEGAKKOORD VOORST
Partner in de Spo(r)tlight
De partners van het lokale sporten 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:
Irene Faber

Nieuw programma
Na het aanleren van nieuwe schijn- en
passeerbewegingen brengen de deelnemers de aangeleerde skills in de praktijk
tijdens verschillende kleine partijvormen. Tijdens de Go Ahead Eagles Soccer
Camps staat plezier 3 dagen (dagelijks
van 8.30 uur - 14.30 uur) voorop.

2. Betrokken bij het SB-akkoord
vanwege:
Ik
ben
trainster
bij
tafeltennisvereniging Trias. Ook wij
willen een steentje bijdragen aan
het sportief actief worden of blijven
in onze gemeente. Trias wil er zijn
voor alle tafeltennisliefhebbers in
Twello en omstreken om jong en oud
met plezier te laten tafeltennissen
op een manier die bij hen past.

Wat kan je bij deelname aan de Go
Ahead Eagles Soccer Camps verwachten?
- Een vernieuwd Go Ahead Eagles Soccer Camps tenue
- 3 dagen voetbalplezier in de zomervakantie
- Skill Games uit FIFA 21 op het veld

-

Nieuw: speciale toernooidag
Begeleiding van enthousiaste trainers
Go Ahead Eagles Soccer Camps medaille

Wil jij meedoen of meer
informatie?

Ga naar: www.ga-eagles.nl/soccercamps
en schrijf je (klein)zoon/dochter in.

ADVIESKANTOOR BERENDS & SLUMP
BESTE VAN GELDERLAND

3. Hoe ga jij bijdragen aan een fitter
Voorst?
Tafeltennis is laagdrempelig en een aantrekkelijk spel voor jong en oud. Wie
heeft er in zijn leven niet een keer getafeltennist? Waarschijnlijk thuis, op
school, op de camping of een vakantiepark. Trias wil zo veel mogelijk kinderen
en volwassenen in beweging krijgen door tafeltennis. Er wordt gewerkt met
een groot en gekwalificeerd team van trainers en vrijwilligers die allemaal
een stukje bijdragen om een goed aanbod neer te zetten voor zowel de
recreatieve als prestatieve sporter. Door de eigen accommodatie kan 24/7
gebruik worden gemaakt van de zaal door de verschillende doelgroepen.
Sporters kunnen kiezen of ze gebruik maken van vrije speelmomenten,
trainingen en/of competitie. Ook werken we met speciale instroomcursussen
voor de verschillende doelgroepen om starters wegwijs te maken in de sport
en bij de club. Samen proberen we te zoeken voor het juiste persoonlijke
aanbod.
4. Welke actie uit het akkoord spreekt jouw aan en waarom?
Bij de club houd ik met het meeste bezig met de jeugd. Ik vind het belangrijk
dat zij zich goed ontwikkelen. Ik ben er van overtuigd dat het leggen van een
goede basis van beweeg- en sportvaardigheden bijdraagt aan een leven-langbewegen en/of -sporten. Het thema ‘vaardig in bewegen’ raakt hier het meest
aan en dan voor mij met name de actie: ‘Iedere dag bewegen op school’.
5. Waar ben je trots op?
Afgelopen jaar was een desastreus jaar voor velen, maar zeker ook voor de
sportwereld. Toch lukt het ons om ondanks de corona perikelen meer dan
10 nieuwe jeugdleden aan ons te binden. We zijn zelfs beloond door onze
bondsafdeling met een grote beker voor de vereniging met de meeste
ledenwinst. Daar zijn we trots op!
Daarnaast zijn we op dit moment bezig met de voorbereidingen voor de Trias
Tafeltennis Tour. We gaan na de zomer ongeveer 900 kinderen in de leeftijd
van 7-11 jaar kennis laten maken met tafeltennis tijdens tafeltennisclinics
op de verschillende basisscholen. We zijn trots dat zoveel partners van het
sport- en beweegakkoord hun support hebben toegezegd.
6. Weten jullie bij TTV Trias ook wat een burpee is?
Uiteraard zijn we bij Trias niet vies van een fysieke training. Tafeltennis wordt
nog zo veel leuker als je de trainingen en wedstrijden nog beter kan volhouden
en nog sneller bent tijdens de rallies. Juist ook tijdens de corona periode
hebben we in de buitenlucht met de jeugd en seniorenselectie gewerkt aan de
fysieke fitheid. Lunges, oefeningen voor snel voetenwerk, touwtje springen,
korte sprints en ook burpees zijn zeker voorbij gekomen.

Afgelopen maandag mocht René Slump (Berends & Slump) de Advies Award 2021 in ontvangst nemen die
werd uitgereikt door Edwin Bosma (VVP) .
TWELLO.- Advieskantoor Berends & Slump, met vestigingen in Twello, Harderwijk en Hattem, heeft de eervolle vermelding ‘Beste Advieskantoor van
Gelderland’ binnen weten te halen. Met deze titel op zak gaat Berends &
Slump op voor de prestigieuze landelijke titel.
Na een ‘strijd’ tussen 5 uitverkoren advieskantoren in Gelderland is Berends &
Slump verkozen tot de beste. Dit gebeurde
op basis van het aantal voorkeursstemmen en een digitale presentatie over het
bedrijf. Een 6-koppige jury is unaniem tot
de deze conclusie gekomen. ‘’Berends &
Slump is een mooi, professioneel en eigen-

tijds kantoor dat adviseert vanuit meerdere vestigingen. Zij richten zich op de klant
in de volle breedte: bankzaken, hypotheken en verzekeringen. Zij groeien al jaren
en hebben een prettige samenwerking
met business partners, zoals verzekeraars.
De klanten spreken over een speciaal Berends & Slump gevoel dat investeert in

&more
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een lange termijn relatie met de klant. De
klant staat centraal, ze zijn gemakkelijk en
persoonlijk bereikbaar en reageren snel
en effectief. Berends & Slump is dan ook
de terechte winnaar van de Advies Award
2021 in de provincie Gelderland,’’ aldus het
juryrapport.
VVP Advies Awards is een jaarlijkse prijs
voor kantoren met dé A(dvies)-Factor. De
Award is een verkiezing van excellente
advieskantoren die het adviesvak een
positieve boost geven en een inspirerend
voorbeeld zijn voor vakgenoten.

Printen en kopiëren, maar ook om o.a. drukwerk te laten ontwerpen
en drukken, om boeken, liturgieën, posters te laten maken en om
geboorte-, trouw-, en jubileumkaarten uit te zoeken.

7. Wat heb jij (doormiddel) van sport geleerd?
Zoals Nelson Mandela zei: ‘Sport has the power to change the world.’ Sport
kan zo’n verbinder zijn tussen mensen, een uitlaatklep en geeft ruimte voor
persoonlijke uitdagingen. Sport helpt om de ander meer te leren waarderen
en geeft mogelijkheden waardoor jezelf kan groeien als mens. Dat heb ik
geleerd en wil ik graag doorgeven.
8. Keuze: zitten of staan?
Dat is een lastige. Eigenlijk allebei niet helemaal. In beweging zijn, daar gaat
het om.
1
2
9. Keuze: Kracht- of duursport?
Tafeltennis is eigenlijk geen van beide. Het is een spelsport die je fysiek
uitdaagt ten aanzien van coördinatie, snelheid en precisie. Daarnaast wordt
je ook mentaal uitgedaagd. Wat is je tactische plan? Hoe goed kan jij je
focussen? Het is een ultieme vorm van snelschaken met je tegenstander.

10. Wat is jouw (sport)droom voor de gemeente Voorst?
Minimaal twee keer in de week goed bewegingsonderwijs voor elk kind en
een 100% deelname van jeugd aan sport- en beweegactiviteiten. Ieder kind
moet kunnen sporten!
Volgende week in de spo(r)tlight: Sport 2000 Buitink

Dé huis-aan-huis- krant
van de gemeente Voorst e.o.
en de praktische drukwerkwinkel
dichtbij huis onder één dak in Twello
Stationsstraat 17, Twello | www.printandmore.nu | (0571) 27 61 91

Ga naar www.voorstactief.nl/akkoord voor meer informatie
over het sport-en beweegakkoord”

Welkom op de markt Twello
Sinds 1978

van Weenen Groenten en Fruit

Super dikke kersen
per kilo

5.00

Aardbeien
klasse 1

4 dozen

Super blauwe bessen

5.00

per kilo

3.50

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

zoute pinda’s

500 gram nu

Japanse mix
Twee zakken naar keuze

Gedroogde aardbeien
200 gram nu
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!

SUPER ZOETE NECTARINE
EN WILDE PERZIKEN
2 KILO

499

3.00
5.00
3.50

500 gram nu

Cranberries
kilo

5.00
10.00

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

GROTE BOSSEN BOSPEEN
‘HOLLAND’
2 BOS

199

ZOETE HOLLANDSE
HOLLANDSE BOTER SLA
AARDBEIEN ‘ BETUWSE KOUDE GROND ‘

VLUCHT DAG VERVROEGD

ZEGE VOOR BRAM SCHERPENZEEL
TWELLO.- De duivensporters zagen een
rustig weekend tegemoet. Er stond voor
de zaterdag slechts één vlucht gepland, nl.
een midfondvlucht vanuit Melun (475 km).
Sommige potentiële deelnemers waren al
wat sceptisch over het weer en besloten
geen of een kleiner aantal duiven in te korven. In de loop van de donderdagavond
werd duidelijk dat lossen op zaterdag of
zondag heel moeilijk kon worden. Snel
werd er geanticipeerd door de vlucht in
te korten en deze al op vrijdag, vóór het
slechte weer uit, te lossen.
Chalons en Champagne
De losplaats van de duiven werd dus gewijzigd in Chalons en Champagne (386 km).
Zowel de losplaats, i.v.m. het te verwachten weer, als de afstand werd strategisch
gekozen. Door niet te ver terug te gaan in
het aantal kilometers blijft de vlucht tellen
voor het midfondkampioenschap.
Dit doorpakken van de organisatie was
een verademing voor de liefhebbers. Uiteraard zijn er altijd mensen die moeten
werken en de duiven dus niet thuis kunnen zien komen maar doordat dit al tijdig
bekend was kon er her en der wat hulp
worden ingeschakeld.

vijgen

Meestal rijden de afdelingen eerst naar
de oorspronkelijke losplaats om dan later
weer dichter naar huis te rijden omdat
het weer niet goed is. Daarmee zitten de
duiven onnodig honderden kilometers in
de wagen te hobbelen en wordt er steeds
achter de feiten aangelopen. Door meteen
al bij vertrek te kiezen voor een kortere
afstand wordt er dus tijd gewonnen en is
het voor de duiven comfortabeler. In het
duivenwereldje, waar nog weleens wordt
gemopperd, werd dan ook geen wanklank
gehoord.
Om 10.15 uur klonk het startschot. In
Twello waren door 7 liefhebbers 77 duiven
ingekorfd. Voor de verandering hadden
de duiven eens een windje in de rug. Dit
zorgde voor mooie snelheden en voor een
vlucht die redelijk snel gesloten kon worden. De duiven volgden er elkaar snel op
en er was een mooie spreiding van de kopprijzen.
Bram Scherpenzeel (Twello) klokte vrijdag de hoofdvogel. Zijn stammetje dagfondduiven liet zien dat ze ook met hoge
snelheden kunnen omgaan. Uiteraard
zaten Steffan Willems en Hans Eckelboom
in Epse op het vinkentouw maar voor de

tweede keer dit seizoen zagen zij de overwinning op een middenafstand aan hun
neus voorbij gaan. In Teuge was het Jan de
Ruiter die ondanks, weer, technisch malheur een mooie vroege duif draaide. Jan
Ketelaar in Terwolde is de vierde liefhebber die zich in de top tien klasseert. Zoals
we schreven; een mooie spreiding.
Voor deze week staan er 4 vluchten op
de rol. Een trainingsvlucht voor de jonge
duiven op dinsdag, een marathonvlucht
vanuit Montauban (960 km), een dagfondvlucht vanuit Issoudun (660 km) en de eerste wedstrijd voor de jonge duiven op zaterdag vanuit Beek en Donk (84 km). Voor
de liefhebbers die proberen aan alle vluchten deel te nemen is het een druk weekje,
voor de mensen die het werk doen in de
club ook. Gelukkig heeft p.v. Steeds Verder
de beschikking over een aantal kundige
vrijwilligers die er altijd in goed onderling
overleg voor zorgen dat alle posten bezet
zijn. Volgende week dus weer een uitgebreider stukje in deze krant, onder voorbehoud van wat het weer gaat doen.
Top 10 Chalons: 1,8. Bram Scherpenzeel,
2,3,5,7. Steffan Willems, 4,10. Jan de Ruiter,
6,9. Jan Ketelaar.

2 DOZEN

395

GROTE KROP

099

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

Vermist

Grijs gestreepte poes met witte snuit met
streepje doorlopend over de neus, witte
borst en sokjes: Molenstraat, Twello.
Rode gecastreerde kater, wat wit om
het bekje en op de keel, geringde staart,
slank, wat schrikkerig: Bonenakker, Twello.

Gevonden

Zwarte poes, wit om bekje aan de rechterkant wat doorlopend naar het oog,
witte bef en voetjes, zeer mager, vervilte
vacht: Kervelstraat, Voorst.
Valkparkiet, wit aan de vleugels, gele kop
met grijze kuif, oranje wangetjes: Lange
Klarenbeekseweg, Klarenbeek.
Ik ben als vermist doorgegeven
vanaf de Bonenakker in Twello.
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KERKDIENSTEN
Zondag 4 juli

Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 09.30
uur en 14.30 uur ds..
Prot.gem. Klarenbeek, Voorst en Wilp,
dienst in Wilp, 10.00 uur, ds. Fokkema.
Herst.Herv.gem. Emst/Epe, 09.30 uur,
ds. D. de Pater, en 18.30 uur, ds. P. de
Vries.
Prot.gem. Nijbroek, 09.30 uur, ds. Zoeteweij.
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 10.00
uur, ds. G. van Asselt.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 10.00
uur, ds. .
Prot.gem. Welsum, 10.00 uur, ds. .
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 09.00
uur, pastoor Hermens, (reserveren max.
75 personen).
Hervormde Gemeente “Irene” Zutphen (Hoven), 10.00 uur, ds. Boer, 16.30
uur ds. C.v/d Worp, (Besloten dienst).

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

auto

PAGINA 31

HISTORISCHE VERENIGING VOORST

‘UIT HET ARCHIEF’

schade?

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

www.historischeverenigingvoorst.nl

Engelenburgstraat
55, Twello
Twello
Engelenburgstraat 55,

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

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

De muziek gaat altijd voorop. In welk jaar was het zulk slecht weer tijdens het carnaval
en welk muziekkorps betreft het?
Reacties naar rubrieksmedewerker Jan Siero, telefoon 0571 273433.

NaastenhulpVoorst

Via naastenhulpvoorst@gmail.com

METAMORFOSE VOOR WOONVORM
VAN LIMBURG STIRUM IN TWELLO
TWELLO.- Stichting De Passerel heeft de woonvorm Van Limburg Stirum in
Twello grondig verbouwd. De woonvorm biedt zorg aan volwassen cliënten
en bestaat uit twee gedeelten die met elkaar zijn verbonden. Er zijn 18 studio’s: zeven op de begane grond en negen studio’s op de eerste verdieping.
In de tuin zijn nog twee extra studio’s gebouwd.
Architectenburo Bas uit Klarenbeek
maakte het ontwerp en bouwbedrijf Van
Wijnen zorgde voor de uitvoering van de
metamorfose. “Het gebouw voldeed niet
meer aan de eisen van deze tijd”, vertelt
Jolande Meijerink over de verbouwing.
“Maar de plek is geweldig. De woonvorm
staat midden in een woonwijk en ervoor
ligt een groot grasveld. Met 10 minuten
lopen staan bewoners in het centrum van
Twello. Dat dorpse, dat gevoel van onskent-ons, dat maakt het prettig om hier te
wonen. Daarom ben ik blij dat we gekozen
hebben voor verbouw en niet voor nieuwbouw. Tijdens de verbouwing verhuisden
de bewoners twee keer van de ene kant
naar de andere kant van het gebouw. Maar
nog voor de zomer zit iedereen lekker op
zijn eigen plek.” Een veilige thuisbasis De
Passerel biedt bewoners met een 24-uurs
wonen indicatie een duidelijke dagstructuur in een beschermde woonomgeving
in Twello. Begeleiders ondersteunen hen
bij het ontwikkelen en versterken van hun
vaardigheden. Alle cliënten gaan overdag
naar een hun werk, een dagvoorziening
of sociale werkvoorziening. “We bieden
24-uurs zorg en een veilige thuisbasis”, vertelt Jolande. “Dus ook ’s nachts zijn begeleiders aanwezig. De begeleiding is zowel
individueel als groepsgericht.” Koken en

eten De nieuwe studio’s zijn tussen de 20
en 24 m2 groot. Er is een gemeenschappelijke ruimte, keuken en ruime fietsenstalling. In de studio is een eigen keukenblok
met kraan en spoelbak, ruimte voor een
koelkast en een aansluiting voor een elektrische kookplaat. Jolande: “Cliënten die zelf
kunnen koken of dit willen leren, schaffen
een eigen kookplaat en koelkast aan. Samen koken en eten kan ook. Een begeleider kookt dagelijks in de gemeenschappelijke keuken. Wie zin heeft, helpt met koken
of kookt (onder begeleiding) in zijn of haar
eigen studio.” Plek voor nieuwe bewoners
In de woonvorm Van Limburg Stirum is
plek voor nieuwe bewoners met een passende CIZindicatie. Belangstellenden kunnen bellen met Informatie & Advies van
De Passerel via (055) 368 38 38 of mailen
naar consulenten@de-passerel.nl. Over De
Passerel De Passerel ondersteunt mensen
met een beperking om hun eigen leven te
leiden en zelf keuzes te maken. Mensen
ontvangen thuis ondersteuning of op één
van de locaties op het gebied van wonen,
werken, logeren, ontspannen en leren. De
Passerel werkt regionaal en samen met andere (zorg)organisaties. Zo’n 1.000 cliënten
krijgen ondersteuning in de gemeenten
Apeldoorn, Epe en Voorst. Kijk ook eens op:
www.de-passerel.nl

Reactie week 25.

Er kwam geen reactie van de vier
heren foto van deze week.

Reactie week 24.

Dit is de mandolineclub uit Voorst,
foto gemaakt tijdens de optocht
van Koinginnedag 1930 in Voorst.
Op de foto vlnr, Tine Schurink, Coba
Zegers, Mini Hissink, Gerda Stokkers, Anne Zegers, Derk Jansen,
Nellie Prins, Lies Koldewijn, Johan
Stokkers, Mientje Jansen, Dina Willems, Cris Zegers, Appie Hummel,
Henne Smies en Antoon Schurink.
Wie weet de naam van de vereniging? Deze ractie kwam van G.
Plant- Smies uit Klarenbeek.
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EIGENTIJDS

BETROKKEN

TOONAANGEVEND

DICHTBIJ

TRANSPARANT

HERKENBAAR

Uw woning
verkopen?
Wij komen graag bij u thuis om persoonlijk kennis
te maken, uw verhaal en wensen vinden wij namelijk belangrijk. Het gaat tenslotte om uw (t)huis.
Verkoop is daarom niet alleen een zakelijke, maar
vooral ook een emotionele aangelegenheid. Wij beseffen dat als geen ander. Gezamenlijk bepalen we
de verkoopstrategie en gaan we voor een maximaal
resultaat. U kunt erop vertrouwen dat we ons best
doen. Wist u dat onze klanten ons kantoor beoordelen met een 9! Hierop zijn wij vanzelfsprekend
erg trots. U bent zeker van deskundige begeleiding
tijdens het gehele verkooptraject. Wilt u ook uw
woning verkopen? Twijfel niet langer, bel of mail ons!

CELLISTE HANNEKE ROUW GEEFT
ZOMERCONCERTEN OP HET LANDGOED
REGIO.- In juli geeft celliste Hanneke Rouw een aantal zomerconcerten op verschillende landgoederen in Overijssel en Gelderland. Hanneke Rouw speelt Suite III in C
major van J.S. Bach. De concerten worden mede mogelijk gemaakt door de tijdelijke
regeling Balkonscènes van het Fonds Podiumkunsten.

De concerten vinden plaats op:

vrijdag 2 juli 19.00 en 20.30, bloementuin, Luttekeweg 1, Zwolle
zondag 4 juli 14.30 en 16.00, landgoed de Horte, Dalfsen
zondag 11 juli 14.30 en 16.00, landgoed de Haere, Olst
zondag 18 juli 14.30 en 16.00, landgoed de Horte, Dalfsen
zondag 25 juli 14.30 en 16.00, landgoed Schouwenburg, ’t Harde
zaterdag 31 juli 14.30 en 16.00, landgoed Cannenburch, Vaassen

Sprankelend concert: een lichtpuntje in donkere dagen

Bezoekers moeten zich van tevoren aanmelden. Dit kan via landgoedconcert@gmail.
com. Per concert is er plaats voor maximaal 30 personen. Het concert duurt ongeveer een half uur. Een toegangskaart kost 7,50 euro. Bij de concerten in de bloementuin en op landgoed de Horte dient u uw eigen (klap)stoel of kleedje mee te nemen.

Dorpsstraat 19, 7391 DC Twello
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KIES & MIX GROENTEN

JUMBO BIEFSTUK

Zoete puntpaprika’s 500 gram,
avocado schaal 2 stuks, sperziebonen
500 gram of trostomaten 5 stuks

Voordeelverpakking 3 stuks

2 VOOR

3,-

a7,50

6,-

RADLER, DESPERADOS,
CORONA, HOEGAARDEN,
JILLZ, APPLE BANDIT, JOPEN,
SOMERSBY OF RODENBACH
2 verpakkingen Radler Krat, 6-Pack, losse
blikjes of flesjes of alle soorten Desperados,
Corona, Hoegaarden, Jillz, Apple Bandit,
Jopen, Somersby of Rodenbach

2

M.u.v. geschenkflessen à 75 cl en Coolcans

e
HALVE
PRIJS*

Geen 18, geen alcohol

ZOMERSE ROSE’S
Roche Mazet, Jumbo Biologisch,
Feu, Orbea of Jean Balmont rosé
3 flessen à 750 ml
a10,47 - a13,17

3 VOOR

10,-

KIES & MIX FRUIT
Kanzi verpakt 1 kilo, rode of witte druiven 500 gram,
frambozen 125 gram of Cantaloupe meloen per stuk

3 VOOR

4

99

Geen 18, geen alcohol

LAYS OF CHEETOS PARTYBAG

HEINEKEN

OPTIMEL DRINKYOGHURT

2 zakken Lays à 335 gram of
Cheetos à 150-170 gram

2 verpakkingen met 6 blikjes à 33-50 cl
M.u.v. Coolcans

Uit de koeling
3 verpakkingen à 1 liter

a3,54 - a3,98

2 VOOR

3

19

2

e
HALVE
PRIJS*

a3,75 - a4,29

3 VOOR

3,-

Geen 18, geen alcohol

Geldig t/m di 20 juli 2021

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

* 2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties
mogelijk.

Jumbo Binnendijk , Twello, Michiel de Ruyterstraat 101

