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TAP
ASAVOND

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

Meer dan 40 
scootmobielen 
op voorraad!

Riolering Specialist Twello
Oude Rijksstraatweg 23
0571-271673
info@rioleringspecialisttwello.nl

• Riool ontstoppingen

• Riolering detectie

• Riolering aanleg

• Riolering vervanging

• Camera inspectie

ECHTPAAR HAKVOORT SCHENKT 
GEMEENTE VOORST EEN TINY FOREST
Door Rudi Hofman
TWELLO - Een cadeau dat echt impact 
kan maken op onze samenleving. Dit 
hadden Fred en Mirjam Hakvoort voor 
ogen en daarom besloten de eigenaren 
van Landgoed de Fliert de gemeente 
Voorst een Tiny Forest te schenken. 
Burgemeester Paula  Jorritsma-Verka-
de  nam dit bijzondere cadeau onlangs 
verheugd in ontvangst tijdens de fees-
telijke opening van het vernieuwde ge-
meentehuis.
Een Tiny Forest is een bosje ter grootte 
van een tennisbaan (200 à 250 meter) 
waarin 600 bomen van 25 tot 40 ver-
schillende inheemse soorten een plek 
moeten krijgen. Het is de bedoeling 
scholen en kinderen heel nadrukkelijk 
bij dit natuurproject te betrekken. 
“Belangrijk is om dit vanaf het moment 
van aanplanten te doen en ze vervol-
gens het gehele proces mee te laten 
maken. Het gaat hierbij vooral om edu-
catie, duurzaamheid en bewustwording. 
De kinderen worden ook ‘minirangers’ 
die druk zullen zijn met het onderhoud. 
Zij moeten straks in onze maatschappij 
het verschil maken en hun betrokken-
heid bij dit project werkt ook voor hun 
ouders heel stimulerend”, zegt Fred 
Hakvoort.
Voorst staat landelijk bekend als een 
zeer groene gemeente. Volgens de 
landgoedeigenaar past een Tiny Fo-
rest prima in dit beeld. Een groene ge-
meente moet ook dit soort initiatieven 
omarmen, want dan laat je zien dat je 
echt een groene koploper bent, zo luidt 
zijn redenatie. Fred woont sinds eind fe-
bruari met zijn vrouw en twee honden 
op het landgoed aan het Buddezand in 
Wilp.
Namens de gemeente Voorst is Ben 
Roeterd, Gebiedregisseur Natuur en 
Landschap, naar een geschikte locatie 
voor een Tiny Forest aan het uitkijken. 
Vanwege het belang van een goede 
bereikbaarheid voor scholen heeft een 
locatie binnen een van de Voorster ker-
nen de voorkeur. 

Aanplant deze winter
Fred Hakvoort verwacht dat de aanplant 

van het Tiny Forest komende winter al 
zijn beslag kan krijgen. Hij en Mirjam 
zijn van plan het project mede te bege-
leiden en op de voet te volgen: “Ik heb 
wel wat verstand van groenzaken en 
kan bijvoorbeeld goedkoper aan mate-
rialen komen”, legt Fred uit.
Nederland telt momenteel ongeveer 
70 Tiny Forests. Deze minibosjes zor-
gen onder meer voor een hoge CO2-

opname, grondverbetering en een 
grotere biodiversiteit. Met de realisatie 
van een Tiny Forest is een bedrag van 
ruim 20.000 euro gemoeid. Dit in alle 
opzichten waardevolle cadeau van het 
echtpaar Hakvoort werd door de burge-
meester in dank aanvaard.

Groene oases
Aan de basis van het Tiny Forest-idee ligt 

Foto: gemeente Voorst

de Japanse bomenprofessor Miyawaki. 
Met behulp van heel veel vrijwilligers 
werkte hij in eigen land aan bosherstel 
om zo toekomstige tsunami’s te kun-
nen weerstaan. De Indiase ingenieur 
Sharma nam zijn idee over en zette Tiny 
Forests in om in steden groene oases te 
creëren. 

KOFFIE IN 
DE HOOFDROL
KLARENBEEK .- Even bijpraten on-
der het genot van een kopje koffie! 
Hoe gezellig is dat! Een kopje koffie is 
gauw gezet en werkt doorgaans ver-
bindend.
Wat hebben we, als samenleving, el-
kaar èn het samen koffiedrinken ge-
mist in tijden van lockdown. 
Welnu: tijdens een korte kerkdienst 
in de kerk van Klarenbeek, op zondag 
3 juli, zal koffie de nodige aandacht 
krijgen. En nadien wordt er natuurlijk 
een lekker kopje koffie geschonken!
Ook zal er een koffieworkshop ge-
houden worden door Stefan Groot-
huis en Maarten Romkes. Er valt 
immers heel wat over een simpele 
koffieboon te vertellen.
Als echte barista’s zullen Stefan en 
Maarten een aantal speciale koffieva-
rianten maken en dit kan dan uiter-
aard geproefd worden.
Daarnaast is er zelfgemaakt gebak èn 
koffie van de wereldwinkel in de aan-
bieding. Dit alles voor Oeganda-PLUS, 
het goede doel dat de Protestantse 
Gemeente te Klarenbeek, Voorst en 
Wilp gedurende 3 jaar ondersteunt. 
Luister, proef en geniet! De pop-up 
koffietent gaat vanaf ongeveer 10.45 
uur open. De kerkdienst begint om 
10.00 uur.

ORGELCONCERT
BEEKBERGEN.- Op 4 juli geven de bekende fluitiste Marjolein de Wit en organist Mar-
tin Zonnenberg een feestelijk concert in de prachtig klinkende Hervormde kerk te 
Beekbergen. Aanvang 20.00 uur. De musici spelen een afwisselend en toegankelijk 
programma voor jong en oud. Dit jaar wordt er 45 jaar orgelconcerten gehouden in 
de Hervormde kerk van Beekbergen. In1975 heeft Willem Hendrik Zwart zijn eerste 
orgelconcert gegeven. Wegens succes zijn er daarna op de maandagavond in juli 
en augustus ieder jaar orgelconcerten gegeven. Dit jubileumjaar vieren we met een 
aantal extra mooie activiteiten. Medewerking van extra musici samen met bekende 
organisten op het oranjeorgel beloven vele mooie avonden met bijzondere klanken.

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

SUMMER SALE



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

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

Zorg en aandacht 
in kwetsbare tijden…

Uitvaartverzorger 
Han Mengerink

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

www.hemmesuitvaartzorg.nl

Afscheidscentrum Hemmes 
Piet Heinstraat 33
7391 WK Twello

Hemmes Uitvaartzorg
Piet Heinstraat 33
7391 WK Twello

   Zorg en aandacht voor een
persoonlijk en passend
afscheid

  Respectvolle, persoonlijke 
en betrokken begeleiding

  Werkzaam in de Gemeente 
Voorst

  Familiekamers 24 uur per 
dag toegankelijk

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

Marinka de Haan

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

persoonlijke uitvaartverzorging

www.marinkadehaan.nl
dag en nacht 

06 43997838

Heidi Aartsen

Apeldoorn

uw afscheid regelt u 
niet alleen voor uzelf

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

Vastberaden 
Neem het leven zoals het is

Rikie 
Kiesbrink - van den Bovenkamp

sinds 22 mei 2015 weduwe van Appie

Rikie is 74 jaar geworden.

Richard en Petra
Lies, Suus 
       Inemarie , Roef

Harold en Annemieke
Bram

Diepenveen, 22 juni 2022

Correspondentieadres: 
Cartesiusstraat 22, 7412 EP  Deventer

Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen op woensdag 
29 juni van 19.30 tot 20.15 uur in dorpshuis De Bongerd, Kerklaan 22 
te Welsum.

In besloten kring nemen we afscheid van Rikie.

Respect voor je doorzettingsvermogen    
 

We hebben afscheid moeten nemen van
onze schoonzus en tante

 

Rikie
Kiesbrink-van den Bovenkamp

 
Jaap en Betsie†
Alie en Paul
Johan en Rianne
Rita en Leo
Hennie en Henny
 neven en nichten

HHeeeell  hhaarrtteelliijjkk  bbeeddaannkktt  vvoooorr  ddee  vveellee  kkaaaarrtteenn
eenn  wwaarrmmee  bbeellaannggsstteelllliinngg  nnaa  hheett  pplloottsseelliinngg
oovveerrlliijjddeenn  vvaann  oonnzzee  lliieevvee  bbrrooeerr  eenn  zzwwaaggeerr

EEvveerrtt  LLaammmmeerrss
FFaammiilliiee  NNiissssiinnkk

FFaammiilliiee  LLaammmmeerrss

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

n Steengoed in maatwerk

n aanrechtbladen
n vensterbanken
n vloeren

n gevelbekleding
n belettering
n grafwerken

n schouwen
n wastafelbladen
n tafelbladen

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

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

Al  meer  dan  30  jaar  de  warmte  

                
        en  sfeerbrenger  in  uw  huis

schoorsteenvegen
gashaard onderhoud
houtkachels
gaskachels
schoorsteenrenovatie
rookkanalen
woonaccessoires

Voor de vele blijken van medeleven na het 
overlijden van mijn lieve man, onze vader, 

schoonvader, opa en overgrootvader

Gait Roeterd
willen wij u hartelijk bedanken.

De vele kaarten en bloemen hebben diepe 
indruk op ons gemaakt.

Toos Roeterd-Mensink
Kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen.

Terwolde, juni 2022

Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje en alle beetjes
die je stierf, ‘t is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelf ontgaan, je zegt ik ben 
wat moe, 
maar op een keer dan ben je aan je laatste 
beetje toe.

Intens verdrietig, maar vol van goede en 
mooie herinneringen, geven wij u kennis van 

het overlijden van mijn lieve echtgenoot, 
onze lieve vader en trotse opa

Henk Bosgoed
Hendrikus Johannes Jozef

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

* Wilp-Achterhoek, † Twello,
31 maart 1940  27 juni 2022

We missen je nu al

Ria Bosgoed
Marjo en Harold
   Daan, Marit
Arnold en Jutta
   Mik, Jesse
Leonie en Robert
   Babette en Liselotte

Parkflat De Statenhoed 20, 7391 GV  Twello

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en  
ons te condoleren op vrijdag 1 juli tussen 
19.00 en 19.45 uur in Afscheidscentrum 
Hemmes, Piet Heinstraat 33 te Twello. 

De crematieplechtigheid vindt plaats in 
besloten kring.

Wij zijn dankbaar voor de geweldige zorg van 
de medewerkers van Sensire, dr. Imholz van het 
Deventer ziekenhuis en huisarts dr. Kuypers.

 Praten lucht op!     Bel

of chat via deluisterlijn.nl
0880767000

WEKELIJKS HUIS AAN HUIS DAGELIJKS ONLINE

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL
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Walk-in office
 Vrijdag 1 juli

 

POPUPOFFICE.EU
INFO@POPUPOFFICE.EU

Stationsstraat 17 Twello

14:00 - 18:00
 

Een aankoopmakelaar
heeft vele voordelen !

Bel voor meer 
informatie of een 
vrijblijvende afspraak!

0571 27 44 94
twello@bieze-makelaars.nl

AANKOPEN?
‘GRENZELOZE’ BELANGSTELLING VOOR 
VAKANTIEBEURS OP HET VELUWS COLLEGE TWELLO

TWELLO.-  De brugklasleerlingen sloten het project  ‘Over de grens’ op het 
Veluws College Twello met een vakantiebeurs in de aula van de school af. 
De beurs werd bezocht door veel ouders, grootouders, broertjes en zusjes 
en was wederom een groot succes. 

Hoe smaken dadels? Wat is het mooiste 
park van Dublin? Wat is de munteenheid 
van Venezuela?  Allemaal vragen die 
dinsdagmiddag 21 juni beantwoord wer-
den op de ‘Vakantiebeurs Veluws College 
Twello’! Een vakantiebeurs om de hoek 
met geweldig veel bezoekers.
Het was alweer even geleden. De vo-
rige editie van de vakantiebeurs op het 
Veluws College Twello vond twee jaar 
geleden plaats. Reden temeer voor de 
bezoekers om eindelijk weer eens in een 
vrije ongedwongen setting een bezoekje 
te brengen aan de school van hun zoon, 
dochter, kleinkind, broertje of zusje. Een 
enorm aantal bezoekers bezocht de vele 
kraampjes en waande zich in vakanties-
feren. 
De afgelopen acht weken hebben de 
brugklassers van het Veluws College in 
Twello wekelijks hard gewerkt aan het 
project ‘Over de grens’.  Tijdens de af-

sluiting veranderde de aula in een heus 
reisbureau. Bezoekers konden een stem 
uitbrengen op hun favoriete, fictieve 
stedentrip. Aan alles was gedacht. Rea-
listische prijzen, prettige vluchttijden en 
duurzame uitstapjes op de plek van be-
stemming. Maar in deze veranderende 
wereld dachten de leerlingen ook na 
over zaken als regels rondom vaccina-
ties. Wat doe je als je vlucht plots gean-
nuleerd wordt en wat speelt er politiek 
gezien in de wereld? Al met al een leer-
zaam avontuur.
Het project ‘Over de grens’ is een van 
de projecten die de brugklasleerlingen 
in het eerste leerjaar volgen. Het vak 
projectonderwijs staat elke week in het 
rooster en maakt deel uit van het curri-
culum. De leerlingen volgen het drie les-
sen per week. Bij projectonderwijs doen 
leerlingen niet alleen nieuwe kennis op, 
maar staat ook het oefenen met vaardig-

heden centraal. In dit project kwamen 
een aantal van die vaardigheden samen. 
Samenwerken met anderen en naden-
ken over je eigen rol hierbij. Informatie 
zoeken en op waarde beoordelen. Pre-
senteren. Ook werd er tijdens dit project 
aandacht geschonken aan creativiteit, 
actualiteit en social media. Tijdens de 
bijbehorende excursie naar Schiphol 
gingen de leerlingen bijna echt even de 
wereld in, bijna…
Bij het bezoek aan de vakantiebeurs kon-
den de bezoekers een stem uitbrengen 
op het beste of meest aansprekende 
bestemming. Elk groepje leerlingen had 
zich verdiept in een bestemming in de 
wereld en daar allerlei informatie bij ge-
zocht. Bijzonderheden over de bestem-
ming, culturele bijzonderheden, beziens-
waardigheden en bijzondere gebruiken 
van de bestemming, eten en drinken 
enz. Uiteindelijk gingen meeste stemmen 
naar het groepje ‘Caracas’. Een hele goe-
de tweede en derde werden de trips naar 
Kaapstad en Paramaribo. Zo met de zo-
mervakantie in het zicht kreeg iedereen 
al helemaal zin om op reis te gaan!

MARKTMUZIEK 
IN DE DORPSKERK
WILP.- Tijdens de zaterdagse weekmarkt 
in Wilp zal het fraaie Naberorgel in de 
Dorpskerk worden bespeeld. De concer-
ten zijn van 12.00-12.45 uur op 9 en 23 
juli en 9 en 20 augustus. De toegang is 
gratis en bij de uitgang wordt een vrije 
gift gevraagd. In juli spelen de twee ta-
lentvolle jonge organisten Bas Koster en 
Marijn Valk. Beiden afkomstig uit Gouda 
en leerlingen van o.a. Gerben Maurik. 
Marijn Valk was reeds prijswinnaar bij 
diverse concoursen.
In augustus speelt Gert Oldenbeuving, 
emeritus-beiaardier van Zutphen en te-
genwoordig organist van de Dorpskerk 
in Voorst. Op 9 augustus begeleidt hij 
blokfluitiste Christa Kelderman. Geen 

onbekende in de regio en op 20 augus-
tus werkt de tenor Maarten Romkes mee 
aan het concert.

Akoestiek
Carl Friedrich August Naber, orgelbou-
wer te Deventer, bouwde in de 19e 
eeuw in deze regio diverse fraaie orgels. 
Voorst, Bussloo, Gorssel en Wilp zijn 
hiervan mooie voorbeelden. Zijn groot-
ste instrument maakte hij voor de Joris-
kerk in Amersfoort. Het orgel van Wilp 
werd oorspronkelijk  gemaakt voor de 
Lutherse kerk van Deventer en is na een 
restauratie overgeplaatst naar Wilp. De 
schitterende akoestiek van de kerk geeft 
het instrument een prachtige klank.

REÜNIE TEN HOLTENS ERVE NIJBROEK
NIJBROEK.- Aan het begin van het nieuwe schooljaar viert christelijke basisschool Ten Holtens Erve in Nijbroek haar 100-ja-
rig bestaan. In het jaar 1922 werd de school gebouwd voor een bedrag van 16.000 gulden. De school stond toen bekend 
onder de naam: School met den Bijbel en bestond het schoolgebouw uit twee klaslokalen. In 1986 is de kleuterklas en een 
gemeenschappelijke ruimte bijgebouwd. Na deze verbouwing ontstond de huidige naam Ten Holtens Erve. Nu bestaat de 
school uit vier lokalen, een BSO-ruimte en drie kleinere ruimtes.
Het 100-jarig bestaan wil de school natuurlijk uitgebreid vieren. In de eerste schoolweek staan er voor de kinderen diverse 
activiteiten op het programma met o.a.  een bezoek aan het Cultuur Historisch Museum in Oene die een tentoonstelling 
heeft over 200 jaar onderwijs. Aan het einde van de feestweek, op vrijdag 26 augustus van 19.00 uur – 22.00 uur, wordt er 
een reünie georganiseerd voor alle oud-leerlingen, oud-medewerkers en oud-bestuurders. Lijkt het je leuk om herinnerin-
gen op te halen en de school nog eens van binnen te bekijken? Geef je dan voor 22 juli op via the100jaar@hotmail.com. De 
kosten voor deze reünie bedragen € 10,00. Voor meer info kunt u kijken op facebookpagina 100 jaar CBS Ten Holtens Erve

TAXATIEMIDDAG IN BIBLIOTHEEK 
 
TWELLO.- Op donderdag 7 juli vindt er een taxatiemiddag plaats in de bibli-
otheek van Twello. Taxateur Arie Molendijk taxeert daar uw oude boeken 
zoals oude (staten)bijbels, atlassen, geïllustreerde werken en reisboeken, 
handschriften, oude brieven, foto’s, ansichtkaarten en prenten.

De in den lande bekende taxateur werkt 
al jaren samen met de Vrije Universiteit, 
de Koninklijke Bibliotheek en andere bib-
liotheken en overheidsinstellingen. Re-
gelmatig wordt hij gevraagd bibliotheken 
te taxeren voorafgaand aan een veiling.
Molendijk: “De taxaties die ik verricht, 
zijn zo mogelijk gebaseerd op recente 

opbrengsten van vergelijkbaar materiaal 
op veilingen. De taxaties vinden alleen 
plaats op mijn taxatiedagen, dus niet via 
foto’s, telefoon of per e-mail.”
De kosten voor een taxatie zijn vijf euro 
voor één tot ongeveer tien boeken of se-
riewerken. De taxatiekosten van grotere 
collecties/bibliotheken, die meer tijd in 

beslag nemen, variëren van 25 tot vijftig 
euro. “U krijgt altijd alle aandacht en uit-
leg. Een taxatierapport is zo nodig ook 
mogelijk, maar alleen voor waardevolle 
boeken met een waarde vanaf tweehon-
derd euro en tegen een van tevoren af-
gesproken tarief.” 
Bezoekers zijn van harte welkom en 
worden vriendelijk ontvangen  in de 
bibliotheek, Marktplein 11 op donder-
dag 7 juli  van 14.00  tot 17.00 uur. Vrije 
inloop zonder afspraak. Voor meer Infor-
matie: www.molendijkboeken.nl

VRIJDAG 1 JULI 2022 
HUISARTSEN IN ACTIE

De toegankelijkheid van de huisartsenzorg staat op het spel. 
Daarom zijn er deze week landelijke- en regionale acties. 
De huisartsen in Twello en Terwolde doen hieraan mee. 

De praktijken zijn vrijdag 1 juli gesloten en alléén 
voor dringende spoed bereikbaar.

http://www.molendijkboeken.nl/


Samen met jou willen we de mooiste projecten maken!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature 
wordt niet op prijs gesteld, delen in je netwerk 
wordt gewaardeerd!

Onze opdrachtgevers kiezen voor 
de zekerheid en betrouwbaarheid 
van een familiebedrijf met een 
goede reputatie: GOED WERK.
Wij worden daarom veel gevraagd 
voor nieuwbouw, verbouwingen, 
renovatie, (monumentale) 
restauratie en uiteenlopend onder-
houd. Wij hebben een open en 
eerlijke manier van werken waarbij 
samenwerking, vakmanschap, 
interne (persoonlijke) ontwikkeling 
en respect voor elkaar centraal 
staat. Ons werkgebied ligt in de 
steden-driehoek, dus geen lange 
reistijden.

Verzekerd van [goed] werk!
Ben jij de Allround Timmermanm|v? 
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wie zoeken wij?
•  Een ambitieuze aanpakker met  

groot verantwoordelijkheidsgevoel
•  In het bezit van VCA- certifi caat   

of bereid deze te halen
•  Loyaal, repressief fl exibel en  

communicatief vaardig
•  Je kan zowel zelfstandig als in 

teamverband werken
•  In bezit van een rijbewijs B (wij bie-

den de mogelijkheid BE te halen)
•  En bovenal een TIMMERMAN.

Wat bieden wij:
•  Leuke projecten welke je van begin 

tot eind samen met je collega’s maakt
•  Mogelijkheden tot een vast contract
•  Marktconform salaris bouw-cao af-

hankelijk van ervaring en opleiding.
•  Aantrekkelijke secundaire arbeids-

voorwaarden.
•  Een bedrijfsauto, uitgerust met 

gereedschap, behoort tot de moge-
lijkheden.

•  Diverse mogelijkheden tot persoon-
lijke en vakinhoudelijke ontwikkeling.

•   Een ambitieus middelgroot bedrijf 
met korte communicatielijnen.

•  Een plezierige werkomgeving met 
een wekelijkse vrijdagmiddagbijeen-
komst.

Ben je 

enthousiast 

over ons bedrijf en 

geïnteresseerd? 

Wacht dan niet langer en neem 

contact op met Andres Horstink

Bel, App of mail naar

06 53 24 35 66

of andres@horstink-twello.nl

Aannemersbedrijf Gebroeders Horstink BV
J.W. Frisostraat 15 | 7391 DJ Twello | T 0571 - 27 14 83
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Meer weten over ons, bekijk dan onze 
website www.kwaliteitsbouwers.nl. 
Uiteraard kun je ook bij ons kantoor 
binnenlopen. 
Misschien ben jij straks één van onze 
gemotiveerde Kwaliteitsbouwers!

VA
CA
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Ben je minimaal 16 jaar? 
Wij bieden jou
• Flexibele, gunstige werktijden, 
 afgestemd op jouw studieritme
• Leuke werksfeer, prettige collega’s, 
 hecht team, snackdag
• Orderpicking via voicesysteem / 
 magazijnwerkzaamheden
• Goede verdiensten

Ben je ook nog eens in het bezit van een 
B-rijbewijs?
Dan mag je bij ons als chauffeur op de bus en bezorgen 
bij onze afnemers volgens route.

Ben je zoekende in vervolgstudie of weet je niet 
goed wat jouw toekomst moet worden?
Je kunt bij ons opgeleid worden tot volwaardig C-chauffeur
met code-95 en baangarantie. Vraag gerust info aan.

Is jouw interesse gewekt en wil je bij ons aan de slag mail dan 
jouw reactie o.v.v. TWELLO naar scholierenbijbaan@lieferink.nl

Voor meer informatie rondom Horesca Lieferink zie onze website 
www.lieferink.nl of bel met 0571-287000 en vraag informatie aan 
bij de heer Niels Markvoort

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

Voor onze vestiging in TWELLO
scholieren | studenten | vakantiewerkers

voor middag- of avond- of zaterdagwerk en in de komende vakantieperioden.

Zuivelhoeve. Onmeunig lekker.
Zuivelhoeve Deventer | Karel de Groteplein 40 | 7415 DH Deventer

www.zuivelhoeve-winkels.nl

Deventer 

VACATURE VERKOOPMEDEWERKER M/V 20 UUR
Voor onze winkel in Deventer en een nieuw te openen concept in de Walstraat in Deventer zijn wij op zoek naar enthousiaste collega’s. 

Ben jij? 

- Een echte aanpakker
- Zelfstanding
- Creatief
- Weg van onze heerlijke delicatessen 

Dan zijn wij op zoek naar jou. Wij bieden een leuke  afwisselende baan waarin we jou het volgende bieden. 

- Salaris conform CAO levensmiddelen- We leren je de fijne kneepjes van het vak- Een hecht team waarin werkplezier voorop staat 

Lijkt het jouw leuk om ons team te komen versterken?   
Stuur dan je motivatie t.a.v. Dries Rolefes naar  info@deventer.zuivelhoeve.nl of kom langs in de winkel  om kennis te maken. 

Hertgers BV is een familiebedrijf in Klarenbeek 
waar normen en waarden hoog in het vaandel 

staan. Klant is koning, afspraak is afspraak en we 
doen er alles aan om beloftes na te komen. 

Als vrachtwagenchauffeur ben je bij ons het 
visitekaartje van het bedrijf. Tijdens jouw rit kom 
je op diverse plekken en zal elke dag anders zijn. 
Na je werkdag kom je terug op de zaak en staat 

de koffie klaar. Lijnen zijn er kort en er is een 
gezellige sfeer onderling. 

Wordt je enthousiast over bovenstaande, 
reageer dan snel.

Info@hertgersbv.nl of bel 06-51121025

Chauffeur voor 
een 10x4

Chauffeur voor 
een knijperauto

Bloemisterij Teunissen sluit de winkel aan 
de Quabbenburgerweg 17 Terwolde.

  En gaat alleen DOOR met de 
regionale weekmarkten. 
Dinsdagochtend Ermelo 

 Woensdagochtend Raalte 
 Donderdagochtend Colmschate 

 Vrijdagochtend Deventer Centrum
 Zaterdag hele dag Deventer Centrum

 
Zaterdag 30 Juli is de laatste dag dat we 

geopend zullen zijn.

We danken u hartelijk voor de klandizie 
van de afgelopen 80 jaar dat onze winkel 

geopend is geweest!

Cobi en Ronald Teunissen en het verdere 
team van Bloemisterij Teunissen.

WWW.HULPBIJARMOEDE.NL

1 miljoen Nederlanders 
hebben moeite hun 

rekeningen te betalen!
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055 - 301 22 55 
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Dierenartsenpraktijk De Driehoek

Droes
De titel klinkt bijna als een nieuwe exotische diersoort. Het 
tegendeel is echter dat dit gaat om een aandoening die 
behoorlijk wat leed en kwaad aan kan richten onder paarden en 
paardachtigen zoals ezels, muildieren en zelfs kamelen. 

De paardenziekte Droes kenmerkt zich door een verdikking 
achter de kaak, neusuitvloeiing en hoge koorts. Wanneer een 
paard besmet wordt met de Droes bacterie (streptococcus equi ) 
ontstaan er ontstekingen in de lymfeknopen rond de keelstreek. 
Dit geeft voor het dier pijnlijke zwellingen waardoor slikken, eten 
en soms zelfs ademhalen bemoeilijkt wordt. In enkele gevallen kan 
droes zich verder door het lijf verspreiden via de bloedbaan en ook 
abcessen veroorzaken in andere organen. Dit wordt dan verslagen 
droes genoemd en is in veel gevallen ongeneesbaar.

In de meeste gevallen breken de lymfeklieren in de keelstreek 
na een paar weken door, meestal naar buiten toe. Vaak voelt 
een paard zich dan ook gauw een stuk beter en is minder ziek. 
Echter zal het vaak wel in conditie sterk achteruit gegaan zijn door 
verminderde voeropname. 

Bij een paard wat ziek is door Droes is de Droes bacterie in 
grote getalen aanwezig in de neusuitvloeiing of pus die uit de 
doorgebroken abcessen komt. Het is daarom ook zeer belangrijk 
om de juiste en strikte hygiëne maatregelen na te leven. Dit houdt 
in dat paarden met Droes geïsoleerd moeten worden van andere 
paarden en direct of indirect contact tussen besmette en gezonde 
paarden vermeden moet worden. Daarnaast is het tegenwoordig 
ook mogelijk om gezonde paarden die wel risico lopen om besmet 
te raken met droes preventief te vaccineren of om als stal officieel 
vrij te worden van Droes. Voor meer informatie hierover kunt u 
contact opnemen met de praktijk.  

06 - 55 86 41 04
jb@joostbreden.nl

WWW.JOOSTBREDEN.NL
NIJVERHEIDSSTRAAT 36 | TWELLO

SIERBESTRATING | GRIND
DOUGLAS HOUT | SPLIT 

BETONPOEREN | VERANDA’S  
KAPSCHUREN | SPLITPLATEN  

OPSLUITBANDEN | KUNSTGRAS
SCHUTTINGEN | BETONPLATEN

ONDERPLATEN  

INDISCHE HIGH TEA IN DE ‘RUMAH INDO 
GARDEN’ VAN DE FAMILIE DE LEAU
WILP/VOORST.- Donderdag 23 juni, op 
de heetste dag van de week, zijn een 
aantal gasten en vrijwilligers van de Zon-
nebloem afdeling Wilp-Voorst op bezoek 
geweest bij de Rumah Indo Garden van 
de familie de Leau voor een Indische 
High Tea. De tuin wordt regelmatig door 
de familie de Leau opengesteld voor 
bezichtiging en men kan er ook terecht 
voor een kopje koffie of thee. 

Wij werden hartelijk ontvangen door 
Sonja en Jolien. Na een woord van wel-
kom door Sonja werden wij voorzien van 
thee en heerlijke Indisch hapjes. Onder-
tussen was er voldoende tijd om  eens 
lekker bij te kletsen. De gasten vonden 
het fijn elkaar weer eens te zien en te 
spreken. Zij zaten lekker in de schaduw 
en er was ook nog een windje waardoor 
het goed vol te houden was bij de hoge 
temperatuur.  
De middag werd afgesloten met een 
lekker ijsje waarna Anneke Weijenberg 

Sonja, Jolien en Joyce bedankte voor de 
hartelijke ontvangst en de lekkere hapjes 
die zij deze middag aan ons serveerden. 
De gasten vonden het ook heel bijzonder 

om op deze manier kennis te maken met 
de Indische High Tea. De Zonnebloem 
afdeling Wilp-Voorst kan terugkijken op 
een zeer geslaagde activiteit. 

GROTE VARIATIE KENMERKT AANBOD IN 
‘ANTIEK- EN BROCANTEHAL’ VAN WIL MELENHORST 

OUD-EIGENAAR OPENT EIGEN AFDELING 
IN TWELLOSE ANTIEKZAAK
Door Rudi Hofman
TWELLO - Wat hebben Friese staartklok-
ken, Japans Satsuma-porselein, comtoi-
seklokken, herinneringsborden, Deven-
ter printjes, koperen appelketels (van 
voor 1850) en oude leesplankjes met el-
kaar gemeen? Ze zijn sinds kort allemaal 
te koop in de ‘Antiek- en Brocantehal’ bij 
Melenhorst Klokken en Antiek in Twello. 
Het gaat hier om een initiatief van Wil 
Melenhorst (72). Met toestemming van 
zijn zoon Sander en diens vrouw Marlies 
- sinds 2015 zijn zij de eigenaren van de 
zaak - besloot Melenhorst senior eind 
vorig jaar een ruimte achter in de winkel 
te gaan renoveren om hier delen van zijn 
verzamelingen antiek, brocante en kunst 
onder te kunnen brengen. 

Groot liefhebber
“De renovatie was plusminus twee 
maanden geleden klaar. Toen heb ik 
naar eigen ontwerp een mooie desig-
ntafel gemaakt en vervolgens ben ik 
de ruimte gaan inrichten. Mijn vriendin 
heeft me hierbij geholpen”, zegt Melen-
horst senior. Wil is al heel lang een groot 
liefhebber van antiek en bijzondere klok-
ken. In 1979 begon hij aan huis een an-
tiekschuur en in 1985 opende hij de hui-
dige winkel aan de Rijksstraatweg. Deze 
runde hij tot zeven jaar geleden.
“Het bloed kruipt waar het niet gaan 
kan”, antwoordt Wil welhaast veront-
schuldigend als hem naar het hoe en 
waarom van de Antiek- en Brocantehal 
wordt gevraagd. In de afgelopen decen-
nia bouwde hij verschillende mooie ver-
zamelingen op die lagen te verstoffen bij 
hem thuis (hij woont boven de winkel) en 
in een externe opslag. 

Bij het betreden van de Antiek- en Bro-
cantehal valt direct de enorme variatie 
op. In het oog springt een groot, kleurrijk 
portret van de Zuid-Amerikaanse vrij-
heidsstrijder Simón Bolívar. De maker 
is de in 2001 overleden kunstenaar Axel 
Kreher. Hij behoorde tot de groep Meta 
Realisten waarvan Meldenhorst meer-
dere werken bezit. 

Gunstige tijd
Indrukwekkend is de grote collectie Frie-
se staartklokken die keurig op een rij aan 
een lange wand hangen. Voor de liefheb-
bers is de tijd zeer gunstig om een of 
meer exemplaren aan te schaffen. Waar 
een mooie Friese staartklok vroeger dui-
zenden euro’s kostte, is een compleet 
exemplaar nu al vanaf 300 euro te koop. 

Hier komt nog wel zo’n 1000 euro aan 
restauratiekosten bij, rekent Wil voor.
Alleen Melenhorsts verzameling ‘Hertjes 
van Van Meegeren’ heeft nog geen plek 
op zijn afdeling in de winkel gekregen. 
Kunstschilder en meestervervalser Han 
van Meegeren tekende ooit binnen tien 
minuten een hertje (feitelijk een reetje, 
red.) waarbij hij het speelhertje van prin-
ses Juliana als voorbeeld gebruikte. 

Zoete broodjes
De herdrukken van deze en andere door 
Van Meegeren gemaakte hertjesafbeel-
dingen gingen als zoete broodjes over 
de toonbank: ‘Ze hingen voor de Tweede 
Wereldoorlog in tienduizenden huiska-
mers: de hertjes van kunstschilder Han 
van Meegeren. De tekeningen van het 
jong, alleen of met zijn moeder samen, 
werden in grote oplages gedrukt’ (bron: 
historischnieuwsblad.nl).

Drempelverlagend
Wil Melenhorst vraagt voor zijn antiek, 
brocante en kunst geenszins de hoofd-
prijs: “Ik hoef er niet zelf aan te verdie-
nen, het is voldoende als mijn zoon en 
zijn vrouw een kleine marge overhou-
den. Mooi is sowieso dat de Antiek- en 
Brocantehal drempelverlagend werkt; 
klanten durven nu nog makkelijker de 
winkel binnen te stappen.”
De Antiek- en Brocantehal bij Melenhorst 
Klokken en Antiek aan de Rijksstraatweg 
167 in Twello is net als de winkel zelf 
wekelijks geopend van woensdag tot en 
met zaterdag. 

OPEN DAG OP 
VOLKSSTERREN-
WACHT BUSSLOO
ROND THEMA ‘ZON’
BUSSLOO.- Op zondagmiddag 3 juli or-
ganiseert de Volkssterrenwacht Bussloo 
een Open Dag met presentaties over 
onze Zon. Bij helder weer kan met de 
telescopen veilig naar onze eigen ster 
worden gekeken. De sterrenwacht is tus-
sen 14 en 17 uur gratis geopend voor het 
publiek. Publieksvoorlichter Jaap van ’t 
Leven verzorgt een leerzame presentatie 
over de zon. De aanvangstijd hiervan is 
14.30 uur. Aanmelden vooraf is niet no-
dig. Informatie: www.volkssterrenwacht-
bussloo.nl
De Open Dag op zondag 3 juli a.s. wordt 
georganiseerd in het kader van de Lan-
delijke Zonnekijkdag. De Zonnekijkdag 
duurt van 14 tot 17 uur en is gratis toe-

gankelijk. De Volkssterrenwacht Bussloo 
is gevestigd in de boerderij ‘De Wijnber-
genshof’ in de zuidoostelijke hoek van 
het Recreatiegebied Bussloo. Parkeren 
kan op het eigen terrein van de sterren-
wacht. Meer informatie is te vinden op 
www.volkssterrenwachtbussloo.nl of via 
0571-262006.

In de zomermaanden juli en augustus 
is de Volkssterrenwacht Bussloo iedere 
vrijdagavond vanaf 19.30 uur geopend 
voor het publiek. De presentaties tijdens 
deze kijk-avonden zijn ook online te vol-
gen. 

http://www.volkssterrenwachtbussloo.nl
http://www.volkssterrenwachtbussloo.nl
http://www.volkssterrenwachtbussloo.nl


intermontage.nl/vacatures

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

Besparing op tijd & geld

Al je data te beheren op 1 locatie

Optie tot koppelen meerdere shops

Realtime synchronisatie van data

++
magento exact

€

onlineconnector.nlc

Bekijk alle mogelijkheden op

Binnen zonwering

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

Rijksstraatweg 47                       www.marbozonwering .nl               Openingstijden showroom: 
7391MH  Twello                         info@marbozonwering .nl              Wo. Do.        10.00 -18.00 u.
Tel: 0571-270565                                                                              Vr.                 10.00 -21.00 u.

Za.            10.00 -16.00 u.      

Parasols (particulier en Horeca)

zonwering &
overkappingen

Buiten zonwering Doek en vaste overkappingen

* Aanbiedingen geldig tot 01-08-2022

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

Heb je last van?

 Acute en chronische pijn
 Hooikoorts
 Menstruatieklachten
 Darmproblemen
 Benauwdheid
 Onrust in het hoofd
 Slaapproblemen 
 Faalangst

Acupunctuur kan 
voor jou de oplossing zijn! 

Met hele dunne naaldjes prik ik op 
bepaalde punten van het lichaam, om 
alles weer in beweging te zetten en zo 
te maken dat de klachten verminderen 
of zelfs helemaal verdwijnen.

YYoolliieenn  HHaaggeenn

ARTSENPRAKTIJK VOOR ACUPUNCTUUR YJM HAGEN

Contact
Torenbosch 8
7391 CA Twello
yolien@acupunctuurhagen.nl
06-38515947

WWW.ACUPUNCTUURHAGEN.NL

Automobielbedrĳ f J van Zeist bestaat al meer dan 
55 jaar in Apeldoorn, waarbĳ  wĳ  het Mitsubishi 
specialisme hebben en daarnaast een sterke groei 
doormaken met het onderhouden en repareren 
van alle automerken. Ben jĳ  de techneut die mee 
wil werken aan de groei in een echt familiebedrĳ f, 
kom dan bĳ  ons langs met jouw motivatie. Wĳ  
maken graag kennis met gedreven mensen die net 
als wĳ  graag werken aan benzine/diesel motoren 
maar ook aan hybride en elektrische auto’s. 

Wĳ  zoeken ter uitbreiding 
van ons team:
•  Eerste Autotechnicus + 

Apk2 keurmeester

• BBL leerling Automonteur

• Receptionist/ Automonteur

Specialist in Mitsubishi

LAAN VAN DE DIERENRIEM 50, 7324 AA APELDOORN
T 055 533 1899  E INFO@AUTOVANZEIST.NL 
WWW.AUTOVANZEIST.NL

CARPROF VAN ZEIST

Kom jij 
ons team versterken?

Neem voor meer informatie contact op met Marieke van Zeist op 055-5331899 of kom langs.
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WWW.HULPBIJARMOEDE.NL

Help met uw 
organisatie 

mee armoede 
in Nederland 
te bestrijden!
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AVONDVIERDAAGSE WANDELEN 
WEER ALS VANOUDS

VOORST.- Bijna 300 wandelaars deden 
mee aan de 53e editie van de Voorster 
Avondvierdaagse van W.V. Tempo, die 
gelukkig weer gehouden kon worden.  
Een groot aantal wandelaars liep in 
groepsverband, deze groepen werden 
door een jury beoordeeld en dongen 
mee naar de prijzen. Bijzonder was de 

deelname van het vrijwillige brand-
weerkorps van Voorst dat meeliep in 
vol ornaat met ademlucht. Een extra 
belasting vanwege het warme weer. 
Het meedoen werd ook gebruikt  om 
nieuwe korpsleden te werven. De 
brandweer ging met de derde prijs naar 
huis.

Overige uitslagen:
De mooiste foto’s werden gemaakt door 
de Brandweer Voorst en Scouting
Beste leider/ster: Anja Heutink van een 
groep van de Issingsschool uiit Empe

Groepen:
1e plaats Scouting; 2e plaats: Wiekslag 
groep 2; 3e plaats Brandweer; 4e plaats 
Isingsschool groep 3; 5e plaats Sjaloom 
groep 3/4.

De intocht trok veel belangstelling, het 
publiek stond rijen dik langs de route en 
bij de prijsuitreiking. Voorafgegaan door 
de Spekboeren uit Voorst liepen de wan-
delaars gezamenlijk het laatste deel van 
de Benring naar het Dorpshuis.

Voor uw agenda: De 54e avondvierdaag-
se wordt gehouden van 20 t/m 23 juni 
2023.

KLAVERJASSEN BIJ 
TREFPUNT DUISTERVOORDE
TWELLO.- Kom gezellig klaverjassen! Het is niet alleen gezellig maar vooral 
ook heel leuk om te doen. Dus wilt eens komen klaverjassen, dan bent u bij 
Trefpunt Duistervoorde aan het juiste adres. Elke dinsdag- en woensdagmid-
dag van 14.00 tot 16.00 uur klaverjassen nu al een aantal kaartliefhebbers 
in onze ontmoetingsplek aan het Sint Maartenserf 85 in Twello. Kom gerust 
eens vrijblijvend  meedoen op één van deze middagen want meedoen aan het 
klaverjassen betekent niet alleen het spel spelen, maar ook contacten leggen 
met andere dorpsgenoten. Het is natuurlijk ook prachtig om buren, kennissen 
of familieleden mee te nemen want samen iets doen geeft een groot gevoel 
van verbondenheid. Kom dus gerust eens even kijken en vooral....meedoen. 
Meer informatie is te vinden op onze website: www.trefpuntduistervoorde.nl  
Vragen? Stel ze gerust via ons mailadres: trefpuntduistervoorde@gmail.com

REPAIR CAFÉ WERKT ZICH 
IN HET ZWEET

Bij de naaimachine van Thea draait de spoel weer als een zonnetje 
dankzij de reparateurs Marijke en Ton.

TWELLO.- Afgelopen zaterdag was 
het bij de start van het Repair Café 
als vanouds een drukke boel. Veel 
mensen grepen hun kans om voor  
de zomervakantie start nog even 
met hun kapotte spullen langs te 
komen. 

Wat heel opvallend was dat er dit keer 
wel 3 mensen met oude, haperende 
naaimachines kwamen. Bij 1 was de 
V-snaar helemaal versleten. Omdat 
het ook een erg oud model was van 
meer dan 50 jaar oud, is het niet mo-
gelijk om daar nog reserve-onderdelen 
voor te bestellen. Maar bij de 2 an-
dere machines is het wel gelukt om ze 
weer schoon te maken, te smeren en 
opnieuw in te regelen. Mevrouw Baas 
was blij dat ze er ook nog wat uitleg bij 
kreeg van Marijke: “Nu kan ik het de 
volgende keer zelf regelen!” De machi-
ne die Thea op tafel zet is een erfstuk 
van haar overleden zuster. Door een 
mooie samenwerking is het spoelhuis 
opgeschoond en weer werkend ge-
kregen. “Mooi dat het gelukt is, ik ben 
er echt heel blij mee!” reageert Thea 
enthousiast. Er is ook een piekje in de 
textielreparaties met ritsen, zomen en 
stukken inzetten. Tijdens het wachten 
raken nieuwe bezoekers aan de praat 
met bekende klanten, oude buren 
ontmoeten elkaar en er is tijdens het 
wachten altijd ruimte voor een praatje. 
Bij de elektrische reparaties blijken de 
4 koffiezetters allemaal moeilijk repa-
reerbaar. Soms omdat er en specifiek 
onderdeel besteld moet worden, maar 
door lekkage of kapotte printplaten is 
een apparaat moeilijk repareerbaar. 
Het is wel belangrijk dat mensen bij 
de aanschaf van een nieuw apparaat 
(een foto van) de bon bewaren. Maak 
ook een digitaal bonnenmapje.  Als 
consument heb je soms te maken met 
een ‘ondeugdelijk product’, als een pro-
duct bij normaal gebruik niet doet wat 

je er van zou mogen verwachten. Met 
de Wettelijke Garantie heb je als koper 
soms langer recht op herstelreparatie 
dan de garantietermijn zegt. Welke 

voorwaarden daarbij gelden kun je 
nalezen op www.consuwijzer.nl.  Ieder-
een is weer welkom bij het volgende 
Repair Café op zaterdag 23 september. 

RIJKSSTRAATWEG 88

7391 MT TWELLO

TELEFOON (0571) 27 46 68

INFO@SLAGHEKKENOTARIAAT.NL

WWW.SLAGHEKKENOTARIAAT.NL

AFWIKKELING VAN 
EEN ERFENIS –
WETTELIJKE VERDELING
Indien u gehuwd bent of als partner geregistreerd en u heeft 
kinderen is veelal bij overlijden de wettelijke verdeling als 
langstlevende regeling van toepassing. Het wordt door velen 
vaak met de volgende uitdrukking omschreven: “Alles is op de 
langstlevende”.
Bij een wettelijke verdeling wordt de partner met wie de overledene 
was getrouwd of een geregistreerd partnerschap had, eigenaar 
van alle bezittingen van de erfenis. Daar staat tegenover dat de 
partner ook alle schulden betaalt. Dit betekent dat de kinderen niet 
aansprakelijk zijn voor de schulden, maar ook dat zij hun erfdeel 
niet meteen krijgen. De kinderen houden hun erfdeel tegoed in de 
vorm van een ‘vordering’. De vordering wordt volgens de wet pas 
uitbetaald nadat de partner is overleden, deze failliet gaat of in de 
schuldsanering komt.

Het feit dat een langstlevende regeling van toepassing is en alles 
aan de langstlevende toekomt, wil nog niet zeggen dat indien u 
langstlevende bent u na het overlijden van uw echtgenoot/partner 
niets hoeft te doen. 
Een van de eerste stappen is om na te gaan of er een testament 
is gemaakt. In het testament kunnen wensen staan over de 
uitvaart. Ook kan er een executeur zijn aangewezen die de uitvaart 
moet regelen en een groot deel van de afwikkeling van de erfenis 
verzorgt. In het testament kunnen extra momenten staan waarop de 
kinderen om betaling van hun vordering kunnen vragen en kan een 
renteclausule zijn opgenomen.

Niet in alle gevallen is de wettelijke verdeling gewenst. De partner 
kan er dan voor kiezen om de wettelijke verdeling niet te accepteren, 
dit wordt ook wel ‘ongedaan maken’ genoemd.
Hiervoor moet de partner bij de notaris een akte ondertekenen. 
De wet stelt een deadline van drie maanden na overlijden. De 
akte binnen drie maanden na het overlijden bij de notaris zijn 
ondertekend én bij de rechtbank zijn geadministreerd.

Meestal wordt door banken of andere instellingen een verklaring 
van erfrecht gevraagd. De notaris geeft de verklaring van erfrecht 
af. Indien tot de nalatenschap een huis, een stuk grond of een 
boot behoort, kan de verklaring van erfrecht worden ingeschreven 
in de openbare registers van het Kadaster. Na inschrijving van de 
verklaring van erfrecht wordt de partner als de nieuwe eigenaar van 
de betreffende woning etc. in de openbare registers van het Kadaster 
vermeld.

Als de erfgenamen meer erven dan het voor de erfbelasting 
vrijgestelde bedrag, moet er
binnen acht maanden na het overlijden aangifte voor de erfbelasting 
worden gedaan. Bij de wettelijke verdeling betaalt de partner de 
erfbelasting voor alle erfgenamen, dus niet alleen voor zichzelf maar 
ook voor de kinderen.

Het is van belang te berekenen hoe groot de vorderingen van de 
kinderen zijn en de uitkomst vast te laten leggen in een onderhandse 
of notariële akte. Zo wordt duidelijk op welke bedragen de kinderen 
te zijner tijd recht hebben. Ook is de berekening van de vordering 
later nodig voor de aangifte voor de erfbelasting bij het overlijden 
van de partner. In de aangifte kunnen de vorderingen én de 
eventueel opgebouwde rente als schulden worden afgetrokken. 
Hierdoor wordt er bij het overlijden van de partner door de kinderen 
minder erfbelasting betaald.

Heeft u vragen over de afwikkeling van de nalatenschap neemt u 
gerust contact op.

http://www.trefpuntduistervoorde.nl
mailto:trefpuntduistervoorde@gmail.com
http://www.consuwijzer.nl/


Voorster Nieuws, Marktplein 5, Twello

Plaatsen in week:__________________________

Aantal keer:________________________________

1 regel  €5.00 

2 regels  €5.00

3 regels  €5.00

4 regels €5.00

5 regels €5.50

6 regels €6.00

7 regels €6.50

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

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

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

ook voor zaterdag opsturen naar het 
Voorster Nieuws of invullen via 

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

puntje plus administratiekosten.

PUNTJES

OPEN DAGOPEN DAG
in dein de

KERSENBONGERDKERSENBONGERD

Zondag 3 juliZondag 3 juli
van 10.00 tot 16.00 uurvan 10.00 tot 16.00 uur

FRUITKWEKERIJ KLOMPFRUITKWEKERIJ KLOMP
Kruisvoorderweg 4Kruisvoorderweg 4

TwelloTwello

www.fruitkwekerijklomp.nlwww.fruitkwekerijklomp.nl

Tuinen De Tuinen De 
Roode Hoeve

Middendijk 14, Nijbroek
www.tuinenderoodehoeve.nl

OPEN TUINEN

ZA 2 JULI  
10-17 UUR.

Verkoop
van computers & accessoires

Reparatie

Security
Netwerken

Telefonie
Cloudservices

Denkt met u mee!

www.doornvanderhaar.nl
Marijkeweg 1A  |  8171 CK Vaassen  |  0578 - 57 58 56

Remeha Avanta 28c CW4
 

vanaf € 

Tullekensmolenweg 119 • 7364 BB Lieren 
Telefoon 055-5061860

Cv ketel
Aangesloten incl.

thermostaat

Nu bij installatiebedrijf A. Janssen:

www.installatiebedrijfjanssen.nl

1895,-

Middendijk 33 Nijbroek    T: 0571-216000  
 E: info@jabotech.nl     I: www.jabotech.nl

LMB Jabotech Nijbroek, 
voor Service en 

Precies Vakmanschap!

U bent welkom bij ons in Nijbroek.

Sierhekwerken en aanhangwagens

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

www.hulleman-zn.nl

Diverse maten
Alles op voorraad

Ook voor carports

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

Het betrouwbare adres 
voor al uw computerproblemen!

Michael Klooster
Offenbachstraat 21
7391 SW Twello
06 29 470 650

info@computerhulptwello.nl | www.computerhulptwello.nlRiool verstopt? 
STOP! En bel Rioolservice Epe

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

STOP

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

Last van mollen? Laat ze 
vangen! E.L. de Weerd. 06-

13456651

Gevraagd: oud ijzer, accu’s, 
metalen en witgoed. Wij komen 

het bij u halen. Eventueel 
tegen kleine vergoeding. Tel 

06-14101933

Bert Peters Bouw- en Tim-
merbedrijf. Alle bouwwerk-

zaamheden. Timmerwerkplaats, 
kozijnreparaties e.d.  

Ook Tuinhuizen en schuren. 
06-23592164/0575-502635 

www.bertpetersbouw.nl

Inleveren van oude metalen, 
PC’s, witgoed, accu’s, moto-
ren, kabels, radiatoren cv-

ketels etc. bij sv Voorwaarts, 
Kerklaan 2A, Twello of wij halen 
het op: 06 - 839 85 533 (gratis)

Is uw pc of laptop traag of 
heeft u problemen met uw 

computer of laptop.  
Dan bent u bij mij aan het juiste 

adres. Bel na 16.00 uur,   
tel. 06 82 87 92 94

Per 1 september 2022 
gezocht: Verzorgende, niveau 
3 VIG, voor 8 uur per week in 
Klarenbeek. 06-51826815.

PUNTJES

Help mee, door ons 

te steunen met uw 

nalatenschap. 

KNGF opent 
werelden

geleidehond.nl/erfenis

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

www.vanheesversmarkt.nl

VAN HEES VERSMARKTVAN HEES VERSMARKT

0.990.99

0.990.99

2.492.49
1.991.99

2.5 kilo

2 stuks

2 stuks

2 kilo

Volop Hollandse kersen,Volop Hollandse kersen,
Vers van veiling Zaltbommel, Vers van veiling Zaltbommel, 

midden in de Betuwe.midden in de Betuwe.
Courgette’s

Komkommers

Tuinbonen

Nieuwe oogst frieslander 
aardappelen
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TWEE WEKELIJKSE COLUMN

VAN DANNY ROELOFS

WIJ STEUNEN
ONZE BOEREN
VAN HARTE!

#STIKSTOFDEBAT

Gemeente Voorst

REGIOBANK IS EN BLIJFT DE BANK IN DE BUURT
TWELLO.- RegioBank is al ruim 100 jaar de buurtzame bank. Met Zelfstandig 
Adviseurs is RegioBank actief in heel veel buurten in dorpen en kleine ste-
den. In al die jaren zijn de Zelfstandig Adviseurs van RegioBank uitgegroeid 
tot een vertrouwd gezicht in de buurt. Daar is Berends & Slump er één van. 

Het vertrouwde gezicht blijft
Terwijl grootbanken uit het straatbeeld 
van Twello verdwijnen, blijft RegioBank 
het vertrouwde gezicht in de buurt. U 
kunt gewoon binnenlopen en u heeft 
een vast aanspreekpunt voor al uw fi-
nanciële zaken. U kunt vertrouwen op 
deskundig advies, dat past bij uw per-
soonlijke situatie. Voor ons is het fysiek 
aanwezig zijn van groot belang. Met de 
uitbraak van de coronapandemie zijn 
grootbanken versneld overgegaan tot 
het terugbrengen van hun kantorennet-
werk. Maar wij blijven!

Klanten waarderen 
persoonlijk contact 
“Wij zijn ervan overtuigd dat dichtbij de 
klant zijn, bijdraagt aan een goede re-
latie met de klant. Wij zijn er voor onze 
klanten en willen laagdrempelig blijven. 
Even een buitenlandse overboeking 

doen omdat mensen dit spannend vin-
den, hulp bij Internet Bankieren of het 
installeren van de Mobiel Bankieren app, 
wij nemen de tijd. En in deze tijd, waarin 
grootbanken hun filialen sluiten, merken 
we dat er veel behoefte is aan persoon-
lijk contact met iemand die je situatie 
kent en aan wie je vragen kunt stellen. 
Wij blijven die bank voor onze klanten. 
Ook in de toekomst kunnen mensen dus 
gewoon bij ons binnenlopen. Klanten 
waarderen onze persoonlijke dienstver-
lening. Niet voor niks werd RegioBank in 
2021 voor de vierde keer uitgeroepen tot 
de klantvriendelijkste bank van Neder-
land. Ook krijgt RegioBank al vijf jaar op 
rij de hoogste waardering in het onder-
zoek van de Consumentenbond. In 2021 
gaven klanten RegioBank een 9,7 voor 
algemene tevredenheid.”, aldus Sophie 
Vroom, adviseur bankzaken bij Berends 
& Slump

Over RegioBank
RegioBank is al ruim 100 jaar actief in de 
buurt. In dorpen en kleine steden zijn de 
Zelfstandig Adviseurs van RegioBank een 
vertrouwd gezicht. Zij kennen hun klan-
ten en weten hoe belangrijk een leefbare 
buurt is waar iedereen zich thuis voelt: 
bewoners, ondernemers, verenigingen 
en stichtingen. Om het buurtgevoel te 
vergroten steunt RegioBank samen met 
het Oranje Fonds lokale projecten. En 
regelt de klant zijn bankzaken gewoon 
in de buurt. Dat is RegioBank, de buurt-
zame bank. RegioBank is onderdeel van 
de Volksbank, samen met SNS, ASN Bank 
en BLG Wonen. Voor meer informatie: 
www.regiobank.nl.

Bent u nieuwsgierig geworden?
Loop dan gerust eens bij ons binnen, de 
koffie staat klaar! U hoeft geen afspraak 
te maken, want er is altijd iemand aan-
wezig die al uw vragen kan beantwoor-
den of eventueel een rekening voor u 
kan openen. U vindt ons aan de Duister-
voordseweg 49 in Twello of u kunt ons 
bereiken op nummer 0571-274440.

INWONERS KUNNEN GRATIS MEEDOEN
KUNSTKRING ORGANISEERT ‘SAMEN IN 
DEZE TIJD’ - DAGEN

TWELLO.- De Kunstkring Voorst organi-
seert op vrijdag 22, maandag 25, dinsdag 
26 en woensdag 27 juli een reeks activi-
teitendagen waaraan naast de leden van 
de Kunstkring ook inwoners van Voorst 
kunnen meedoen. Het overkoepelende 
thema van deze 4 dagen is ‘Samen, in 
deze tijd’. Er wordt geschilderd en 3D 
werk gemaakt. Maar ook is er de moge-
lijkheid voor kinderen om zich creatief 
lekker uit te leven. Alle activiteitendagen 
vinden  plaats in de galerie De Staten-
hoed aan de Dorpsstraat 11a in Twello. 
Die is voor die gelegenheid omgetoverd 
in één groot werkatelier.

Vrijdag 22 juli staat in het teken van het 
werken met ‘gemengde technieken’. Je 
werkt dan met verschillende kunstmid-
delen, zoals bijv. verf, inkt, touw, wol, 
verbandgaas, krantenpapier, gedroogde 
bladeren enz. Je kunt er een schilderij 
mee maken. Of een 3D werk door hout, 
metaal, perspex, of bijzondere voorwer-
pen te gebruiken. Je werk kan het thema 
‘Samen, in deze tijd’ verbeelden. Maar 
het is ook goed denkbaar dat deelne-
mers met elkaar een prachtig gezamen-
lijk werk maken, waarmee zij het “Samen’ 
thema letterlijk vorm geven.
Wie meedoet neemt materiaal mee van 

huis, maar kan ook tegen een kleine ver-
goeding (€ 10) ter plaatse plaatmateriaal  
kopen. 
Doel is dat de werken uiteindelijk buiten 
in het parkje naast de Statenhoed een 
plek krijgen en daar een aantal weken 
geëxposeerd worden.

Maandag 25 juli is een dag voor kinde-
ren van  6 tot 14 jaar. Zij gaan – begeleid 
door de Kunstkringleden Ingrid Bunnik, 
Rose-Mary IJssennagger en Trees Krijnen 
happy stones beschilderen en wenskaar-
ten maken,. Happy stones zijn steentjes 
die je kleurrijk beschildert en ze daarna 
ergens achterlaat zodat iemand ze zal 
vinden. Het is de bedoeling dat de deel-
nemende kinderen de vrolijke steentjes 
op allerlei plekken in het parkje naast De 
Statenhoed neerleggen om de vinders 
een positief gevoel te geven. De kaarten 
-  gemaakt met sjablonen, stempels, rol-
lers en verf - kunnen ze ophangen aan 
een ‘wenstak ’of zo maar aan iemand 
geven. Aan elk onderdeel wordt een 
half uurtje gewerkt met tussendoor een 
glaasje vruchtensap met iets lekkers.

Dinsdag 26 juli is opnieuw een dag van 
werken met ‘gemengde technieken’. 
Nieuwe deelnemers zijn van harte wel-

kom. En wie op vrijdag niet gereed is ge-
komen, kan op deze dag verder werken.

Woensdag 27 juli wordt een dag van por-
tretten schilderen onder leiding van de 
portretschilderes Mientje Severin. Het 
thema ‘Samen, in deze tijd’ krijgt op deze 
dag een heel bijzondere invulling. Mien-
tje laat de deelnemers op speelse wijze  
in tweetallen elkaars portret maken. Dat 
mag zo goed mogelijk naar waarneming, 
maar ook heel expressionistisch.

Alle activiteitendagen zijn gratis. Het ga-
lerieatelier gaat steeds open om 10.00 
uur en sluit om 16.00 uur. Er is vrije in-
loop en je kunt zo kort of zo lang werken 
als je wilt.
Aansluitend aan de activiteitenweek is 
er een binnen- en buitenexpositie, die 
feestelijk wordt geopend en  waarin alle 
werken een maand lang te zien zullen 
zijn. Daarbij zullen ook werken zijn van 
Kunstkringleden die in het eigen atelier 
zich door het thema hebben laten inspi-
reren. ‘Samen in deze tijd’:  opnieuw een 
mooi zomerevenement van de Kunst-
kring Voorst! Wil je deelnemen? Of wil 
je je kind / kinderen laten deelnemen? 
Stuur een mailtje naar:  
sjaakcrezee4@gemail.com

WEKELIJKS HUIS AAN HUIS DAGELIJKS ONLINE

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

BOEREN, 
BOEREN, 
BOEREN 

Afgelopen vrijdag was ik met enkele buren en mijn begeerlijke deern-
tje bij het Drakenboot festival. Ook hier stijgen de muntprijzen harder 
dan tennisser van Rijthoven op de wereldranglijst en de landelijke 
coronabesmettingen. Alles lijkt te stijgen! De hypotheekrente, mijn 
vetpercentage en stikstof. Dat tweede is een lokaal probleem dus be-
hoeft vooralsnog geen Europese interventie.  

Tijdens het optreden van Bökkers klonk de leus “boeren, boeren, 
boeren”. Deze kreet kwam voor het eerst intenser binnen dan het 
virtuoze gitaar getokkel van Jim Zwinselman. Om de paar nummers 
galmde deze kreet door de tent, kreeg ik kippenvel en voelde ik de 
pijn en emotie van de verbolgen boeren die donderdag het debat 
hadden gevolgd. Het stikstof debat waarin Derk Boswijk aangeeft dat 
de keuze voor de aangewezen natura 2000 gebieden achteraf anders 
had gemoeten door zijn voorganger. Maar kunnen we nu als stoutste 
jongetje van de klas niet terug naar de Europese Commissie ook al 
raakt dit stukje van de stikstof puzzel duizenden boeren. 

Moet je je voorstellen dat ik als gezinscoach cliënt S. Tikstof over-
neem van mijn collega die met pensioen is. Hij adviseerde een uit-
huisplaatsing en de jeugdbeschermer heeft de rechtszaak al inge-
pland. Ik lees de rapportage door en kom erachter dat S. Tikstof wel 
een probleemgeval is. Maar dat hij zorgelijk gedrag laat zien omdat 
hij vreselijk wordt gepest op school en er teveel van hem word ver-
wacht. Het in de fik steken van zijn speelgoed, smeren met poep en 
buren klemrijden met zijn speelgoed trekker doet hij enkel omdat hij 
schreeuwt om aandacht, want hij word niet gehoord. Als je minder 
veeleisend bent en hem vooraan bij de juf neerzet kan het wellicht 
toch met een ambulant traject. Iedereen om mij heen concludeert 
samen met mij dat de uithuisplaatsing onterecht is en we op deze 
manier veel meer schade aanbrengen. Ouders zijn in tranen en pro-
testeren, mijn kinderen bibberen van angst omdat er een wanhopige 
opa en oma voor de deur staan en zelfs ome Henk en zijn vrienden 
rollen met hun rollators naar het gemeentehuis voor een petitie. Tja, 
dat had achteraf anders gemoeten maar nu hebben we al een besluit 
genomen. Mocht het over een paar jaar beter gaan dan kunnen we 
tegen die tijd nog eens kijken of ouders en opa en oma recht hebben 
op een bezoekregeling. 

Je kan een timmerman zijn hamer niet afpakken, een columnist zijn 
pen of een boer zijn vee onder het mom “wij hebben verkeerde af-
spraken gemaakt, maar nu hebben jullie je er aan te houden”. Dus 
wees maar een keer dat stoute jongetje uit de klas die de opdracht 
teruggeeft aan de meester. Vertel dat het teveel huiswerk was, je 
overvraagd bent en voorin de klas komt zitten zodat je beter op gaat 
letten en bij het gaan van de bel vraagt om evenveel huiswerk als de 
rest van de klas. 

Danny Roelofs

http://www.regiobank.nl
mailto:sjaakcrezee4@gemail.com


Brood 
           aAnBiEdInGeN!

uit eigen BaKkErIj!

WAlDkOrN BrOoD

WAlDkOrN BoLlEtJeS

rOzIjNeNbRoOd

WaLdKoRn
BrOoD
pEr sTuK € 2.95 nU VoOr

250

1/2 RoZiJnEn
BrOoD
pEr sTuK € 1.95 nU VoOr

1 75

WaLdKoRn 
BoLlEtJeS
zAk á 6 sTuKs € 2.46 nU VoOr

220
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Opgave van advertenties
Uitgeverij Voorster Nieuws BV
Telefoon (0571) 27 61 91
Marktplein 5, 7391 DE  Twello
E-mail info@voorsternieuws.nl
www.voorsternieuws.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..

Aanleveren redactie

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

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

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

Acquisitie

Henk Traanman
Telefoon 06 16 13 60 15

Michel van den Hengel
Telefoon 06 30 10 86 92

Ton van Bussel
Telefoon 06 50 94 00 08INLEVEREN ADVERTENTIES 

VOOR MAANDAG 10.00 UUR 
INLEVEREN REDACTIE 

VOOR ZONDAG 12.00 UUR

KLACHTEN 
OVER 

BEZORGING:
ALL-INN 

VERSPREIDINGEN 
TEL. (0571) 27 41 37

KLACHTEN@
VERSPREIDINGEN.NL

Voorsternieuws

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

Terwolde/Nijbroek
De Vecht/Welsum
info@voorsternieuws.nl

Klarenbeek
info@voorsternieuws.nl

LEDEN JUBILERENDE WARMBLOEDVERENIGING HELPEN 
ELKAAR OM TOT BETERE FOKRESULTATEN TE KOMEN

Door Rudi Hofman
VOORST/EMPE - De naam Warmbloed-
vereniging Voorst en omstreken zal de 
meeste inwoners van deze regio niet 
bekend in de oren klinken. Toch bestaat 
deze vereniging voor fokkers van warm-
bloedpaarden al 77 jaar. Met twee jaar 
vertraging als gevolg van de coronacrisis 
vierde het bestuur onlangs met tiental-
len leden en hun partners het 75-jarige 
bestaan bij Manege Voorst in Klarenbeek.
Volgens voorzitter Gertjan Petter was het 
een heel leuk feest. “We hadden een tent 
neergezet en dankzij de kar van Buurtver-
eniging De Voorsterklei konden we over 
stoelen, tafels en een mobiele bar be-
schikken. Er was ook een barbecue”, zegt 
Petter. Hij woont met zijn vrouw Wietske 
Schutte officieel op Emper grondgebied 
op de Voorsterklei. Samen fokken zij hier 
jaarlijks twee tot drie veulens.
Secretaris Yvonne Buis is ook aange-
schoven voor het interview over Warm-
bloedvereniging Voorst en omstreken. Zij 
woont met haar gezin een stukje buiten 
de bebouwde kom van het dorp Empe. 
Waar Petter al ruim twintig jaar deel uit-

maakt van het bestuur, zit Buis momen-
teel in haar achtste jaar als bestuurslid. 

Kennis vergaren
“We zijn hier twaalf jaar geleden komen 
wonen en ik ben rond die tijd lid van de 
vereniging geworden. Via een collega-
fokker had ik er al wel eens van gehoord. 
Je praat toch met elkaar over de fokkerij 
en kijkt naar elkaars paarden. Naar mijn 
mening kun je alleen kennis vergaren 
door veel paarden te zien en er veel over 
te praten”, zegt Buis.
De secretaris verkocht recentelijk haar 
twee merries, omdat zij niet geheel tevre-
den was over de fokresultaten die ze daar-
mee boekte. “Momenteel fok ik tijdelijk 
niet, maar ik ga dat op termijn zeker wel 
weer doen. Ik wil eigenlijk op zoek naar 
merries van een nog betere kwaliteit.”

Landbouw-Tuigpaard
Het huidige ledental van de vereniging ligt 
rond de negentig, terwijl er voor corona 
nog zo’n honderd fokkers lid waren. In 
de jaren zestig van de vorige eeuw was 
dit zelfs het dubbele. Toen heette de ver-

eniging nog anders; bij de oprichting op 
26 juli 1945 was als naam gekozen voor 
‘Het Landbouw-Tuigpaard’, Vereeniging 
tot bevordering der Warmbloedfokkerij te 
Voorst en omstreken.
In artikel 2 van de statuten stond destijds 
helder omschreven wat de oprichters met 
hun initiatief voor ogen hadden: ‘Het doel 
der vereeniging is de fokkerij van het eco-
nomisch warmbloedpaard zoo krachtig 
mogelijk te bevorderen’. In 1982 veran-
derde de naam in Warmbloedvereniging 
Voorst en omstreken. 

Hoogste niveau
Petter: “Toen kreeg je meer een loskop-
peling van paarden voor de landbouw 
naar paarden voor de recreatie en zeker 
ook voor de sport.” Ter aanvulling zegt 
Buis dat meerdere leden paarden fokken 
die op het hoogste niveau, de Grand Prix, 
uitstekend scoren. Dit geldt voor zowel 
spring- als dressuurpaarden. Warmbloed-
hengsten en- merries worden ook gefokt 
voor de tuigpaardensport. Hierin gaat het 
erom dat een paard zo fraai en impone-
rend mogelijk voor een wagen loopt. Een 
echte showsport dus.
Voor bijvoorbeeld ledenvergaderingen 
en lezingen over actuele onderwerpen 
tijdens een ‘fokkerscafé’ maakt de ver-
eniging sinds een jaar of vijf dankbaar 
gebruik van Manege Voorst. “Vanuit het 
verleden hebben we een warme band met 
(manege-gebruiker, red.) De IJsselzoom”, 
zegt Petter. PSV De IJsselzoom en PC&LR 
de Enkruiters werken sinds 2016 samen 
onder de naam PPSV Bussloo. 

Excursies
Verenigingsactiviteiten buiten de deur zijn 
onder meer hengsten- en merriekeurin-
gen, veulenkijkavonden en excursies naar 
gerenommeerde fokstallen. Doel is het 
vergroten van de kennis over het fokken 
van warmbloedpaarden om zelf tot be-
tere fokresultaten te komen. Het aspect 
gezelligheid wordt hierbij nooit uit het oog 
verloren, zo benadrukken Petter en Buis. 
Mail voor meer informatie naar 
warmbloedvoorst@live.nl.

SGP TWEEDE KAMERLID CHRIS STOFFER 
TREKT VOLLE ZAAL
NIJBROEK.- “Laten we allemaal onze ver-
antwoording nemen door een bijdrage 
te leveren aan het verminderen van het 
gebruik van fossiele brandstof, maar 
laten we ons niet blindstaren op alleen 
wind en zonenergie.”
De heer Stoffer vertelde ons dat het ge-
bruik van zon en wind in Nederland min-
der rendeert dan we zouden denken. 
Daardoor is altijd nog fossiele brandstof 
nodig om bij wind- en zonvrije dagen de 
energiebehoefte te voorzien. 
Grote zonnevelden in buitengebieden 
leveren voor de bewoners en het land-
schap veel nadelige gevolgen op de 
voordelen komen vooral terecht bij de 
leveranciers van de energie. De SGP pleit 
daarom ook voor alternatieven naast 
zon en windenergie. Energie uit water, 
uit mest of andere vormen van biomassa 
die in landbouwgebieden ruim aanwezig 
is. Er zijn in Nederland diverse lokale 
initiatieven van agrariërs die energie op-
wekken uit mest.
Vanuit de zaal kwamen kritische vragen 
over het beleid van de regering met het 

plaatsen van windmolens en de schade-
lijke effecten van de slagschaduw en het 
laagfrequente geluid. 

Op de bijeenkomst van 10 juni kwamen 
veel belangstellenden af.
Arco Hak 

WINDHOOS
Een windhoos is een wervelwind die vaak als een trechtervormige slurf onder 
een onweerswolk zichtbaar is.
Windhozen horen tot de gevaarlijke weersverschijnselen die zich ook in Ne-
derland kunnen voordoen. Vooral in de zomerperiode, maar soms ook in de 
winter, kunnen onweersbuien samengaan met windhozen. Een rotatie in de 
aangezogen lucht wordt dan versterkt en kan snelheden bereiken van een 
paar honderd kilometer per uur. De windhoos trekt met de bui mee en laat 
door wind en grote luchtdrukverschillen een spoor van vernielingen achter. 
 
Als de opstijgende lucht vochtig is, wordt de omhoog wervelende lucht zichtbaar 
als een trechtervormige uitstulping onder de wolk. Door het voortbewegen van 
de wolk met slurf en al kan een schadespoor ontstaan van soms kilometers 
lengte. Soms bevat de windhoos objecten die tijdens de tocht over het aardop-
pervlak zijn opgezogen. Het voorbijtrekken van een hoos gaat gepaard met een 
enorm lawaai.

Aangenaam zomerweer deze week.
Donderdag zal de temperatuur rap oplopen naar een mooie 28 graden met veel 
zon in de ochtend.
Na de middag meer bewolking met kan op fikse regen of onweersbuien.
Vrijdag zitten we in wat koelere lucht met als maximum 21 graden afwisseling 
vn zon en wolken.
Het weekend geeft weer mooi zomerweer met zaterdag 24 graden met veel zon 
en een enkel wolk.
Zondag nog iets meer zon bij 25 graden.
Kortom herlijk zomerweer.

Mark Wolvenne
Twello



De woning heeft een inhoud van 
640 m³, gebruiksoppervlakte van 
162 m² op begane grond en ver-
dieping. De woning is v.v. (lichte) 
dak- en muurisolatie en isola-
tieglas op de begane grond. Aan 
de buitenzijde is de woning v.v. 
buitenzonwering met afstandsbe-
diening. 

Indeling: hal met, toilet, werk-/ 
slaapkamer, ruime lichte woonka-
mer met schuifpui, open haard, 
halfopen eetkeuken, bijkeuken 
met CV-ketel, wasmachine-aan-
sluiting en doorgang naar 

MOLENVAART 1 - LIEREN
Zeer ruime vrijstaande woning met aangebouwde 
dubbele garage met bergzolder en keldertje, gelegen 
in het vriendelijke dorp Lieren. Bouwjaar 1977, perceels 
oppervlakte 505 m²

dubbele garage/berging met op-
slagkeldertje en grote bergzolder.
Verdieping: overloop met dak-
kapel, 4 slaapkamers, badkamer 
met ligbad, douchehoek, dubbele 
wastafel en toilet.
Zolder: Ruime hoge zolder waar 
meerdere extra kamers te creëren 
zijn.

Vraagprijs € 575.000,- k.k.

www.wilbrinkmakelaardij.nl
Dorpstraat 47 * Beekbergen *
055-5061397 * info@wilbrinkmakelaardij.nl

VERHUISPLANNEN?VERHUISPLANNEN?
MAAK VANDAAG NOG EEN AFSPRAAK

VOOR EEN 

GRATISGRATIS
WAARDEBEPALINGWAARDEBEPALING

Kom je rapport
laten zien en...

Krijg een kado0tje!

op=op

Dorpsstraat 22 Twello  |  Hoofdstraat 89 Epe 

Kwaliteit van uit het verleden,
aangepast voor de toekomst!

Koppelstraat 49 - 7391 AK  Twello, Tel. 0571-274804  
Raadpleeg uw dealer/garagebedrijf voor advies betreffende autoschade

Uw partner in autoschade:

Vaassen

Koppelstraat 49, 7391 AK Twello, Tel. 0571-274804
Talhoutweg 36, 8171 MB Vaassen, Tel. 0578-576777

Kom vrijblijvend langs voor advies betre�ende autoschade.

Geef voor een toekomst 
waarin we nierziekten 

kunnen genezen.
nierstichting.nl
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STUREND OP DE KOERS VAN 
ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE

TEUGE.- Afgelopen weekend heeft onze lokale kunstenares Anneke Winter-
man een speciaal met liefde gemaakt kunstwerk overhandigt aan Leonie 
Muiderman tijdens Schrijvers in de levenstuinen in Teuge.

BEAT BATTEN MARKT LEVERT 
MOOI BEDRAG OP 

Noa organisator van de Beat Batten Markt.

TWELLO.- CBS De Oase uit Twello 
haalt met drukbezochte Beat Bat-
ten Markt een mooi bedrag op voor 
het goede doel. Wat begon met een 
spreekbeurt over Beat Batten en 
het Regenboogijsje, eindigde in een 
markt met meer dan 70 initiatieven 
voor de stichting Beat Batten. 

Op woensdag 15 juni heeft CBS De Oase 
uit Twello een markt voor Beat Batten 
georganiseerd en werd er €1483,12 voor 
het goede doel opgehaald. 
Het begon allemaal met de spreekbeurt 
van Noa uit groep 6. Zij koos als onder-
werp Beat Batten en het Regenboogijsje 
en wilde graag een inzamelingsactie op-
starten met haar klas. Daar werd heel 
positief op gereageerd. Toen de juf dit 
deelde met haar collega’s ontstond het 
idee om met de hele school een markt 
voor Beat Batten te organiseren. Een 
paar ouders, de Ouder Commissie en 
een aantal leraren werkten het initiatief 
verder uit.
Met een promotiepakket vanuit de stich-
ting, een presentatie in alle klassen door 
de meiden van groep 6 en een bericht 
naar alle ouders werd de hele school 
enthousiast gemaakt. Dit resulteerde 
in een Beat Batten Markt op woensdag 
15 juni. Met ruim 70 verschillende initi-
atieven werd er geld ingezameld voor 
het goede doel. Er werden heel veel 
flessen opgehaald, speelgoed verkocht, 
zelfgemaakte cupcakes en koekjes en 
andere lekkernijen verkocht en kinderen 
geschminkt. Een juf ‘verkocht’ een avond 
oppassen en er was zelfs een echte fo-
toshoot te winnen.
Supergaaf om te zien hoe enthousiast 
de deelnemers én de bezoekers waren. 
Vaders en moeders, broertjes en zusjes 

en opa’s en oma’s kwamen langs om te 
genieten van het lekkere eten en mooie 
spullen te kopen. De opbrengst van de 

markt gaat uiteraard naar de stichting. In 
totaal is er door CBS De Oase €1483,12 
opgehaald. 

Anneke Winterman heeft het boek “Met 
een blindenstok op de snelweg” gelezen 
van Dirk van der Glind. Dit waargebeurde 
verhaal greep haar zo aan dat zij besloot 
om voor Leonie een kunstwerk te maken. 
Een kunstwerk dat kracht, liefde en hou-
vast geeft. Leonie is blind geworden toen 
zij nog maar 17 jaar was. Anneke Winter-
man heeft het kunstwerk zo gemaakt dat 

ze het kunstwerk kan voelen met daarin 
symbolische betekenissen. Tijdens het 
evenement Schrijvers in de levenstuinen 
afgelopen zondag 26 Juni heeft Anneke 
Winterman haar kunstwerk persoonlijk 
aan Leonie Muiderman overhandigt en 
de betekenissen in het werk verteld. De 
titel van het kunstwerk is: “Sturend op de 
koers van onvoorwaardelijke liefde”.
 

LEERLINGEN HIETWEIDE LEREN DINEREN

TWELLO.- Vorige week donderdag vol-
gde groep 8 een lesdiner bij restaurant 
Korderijnk. De kinderen, meesters en 
juffen verschenen allemaal in hun net-
ste kleren en met keurig gekamde haren 
bij het restaurant. De kinderen hadden 
van tevoren een etiquetteles gehad. Niet 
met volle mond praten, niet te veel op-
scheppen, wat jezelf opschept eet je ook 
op, het bestek gebruik je van buiten naar 
binnen, schuif de stoel van je tafeldame 
aan, excuseer jezelf als je van tafel gaat, 
neem geen telefoon mee, maar maak 
vooral veel plezier. En dat is zeker gelukt. 

De tafeldames werden keurig door hun 
tafelheren naar de tafel begeleid. Op 
het menu stond: carpaccio van gerookte 
zalm & gerookte forel, gebakken mulfi-
let met roerbakasperges, schnitzel met 
champignonroomsaus en een Grand 
dessert. Iedereen heeft alle speciale ge-
rechten geproefd en de meeste kinderen 
aten hun bord helemaal leeg.    Tussen-
door werd er gezellig met elkaar gekletst 
en dronken we ‘rode wijn’. Iedereen had 
aan het eind het etiquettediploma dik 
verdiend. Na het lesdiner liepen ze naar 
school, want daar hielden ze de N8van 

8, een nachtje slapen op school. De kin-
deren speelden de allerlei spellen, zoals 
Buskruit, (omgekeerd) verstoppertje 
door de hele school, een grappig spel 
met rammelende blikken aan je been en 
als klap op de vuurpijl een paar potjes 
lasergamen. Best wel spannend en heel 
leuk om dit allemaal in je eigen school te 
doen, want normaal mag dit natuurlijk 
niet. Om 02.00 uur sliepen de kinderen 
en ze moesten om 07.30 uur allemaal 
gewekt worden. Er werd nog even ont-
beten en daarna ging iedereen moe, 
maar heel voldaan weer naar huis. 

Bezoek Voorst
Inspiratie voor je dagje 
weg in eigen omgeving! 

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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Openbare raadsvergadering 
maandag 4 juli 2022, aanvang 19.30 uur
raadszaal gemeentehuis, H.W. Iordensweg 17, Twello

Openbaar
Op 4 juli gaan de raadsleden met elkaar in debat en neemt de raad besluiten. De raadsvergadering 
begint om 19.30 uur. U bent welkom om de vergadering bij te wonen vanaf de publieke tribune. 
Daarnaast is de vergadering digitaal te volgen via https://voorst.raadsinformatie.nl of scan de QR-
code met uw smartphone of tablet. Later terugkijken kan ook.

Onderwerpen    
■	 Beëdiging	van	de	opvolger	van	raadslid	Peter	Wormskamp	(Peter	Wormskamp	is	nu	wethouder)
■	 Afscheid	van	Peter	Wormskamp	als	raadslid
■	 Bestemmingsplan	Woningbouw	Enkweg,	Posterenk
■	 Advisering	aan	het	Commissariaat	voor	de	Media	over	aanwijzing	lokale	media-instelling
■	 Controleprotocol	en	normenkader	2022
■	 Aanwijzen	functionaris	gegevensbescherming
■	 Mutatie	fractievertegenwoordigers
■	 Toelichting	van	de	accountant	op	het	accountantsverslag
■	 Jaarstukken	2021

Geen inspreekmogelijkheid
U heeft bij de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken.

Informatie
In het raadsinformatiesysteem https://voorst.raadsinformatie.nl staan alle stukken die betrekking 
hebben	op	de	vergaderingen	van	de	gemeenteraad.	Als	u	met	uw	smartphone	of	tabletcomputer	
de QR-code scant komt u direct bij de vergaderstukken. 

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

Vergaderingen en bijeenkomsten
■	 maandag	4	juli	19.30	uur	 raadsvergadering	(gemeentehuis	Twello)

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

Scan	de	QR-code	met	uw	tablet	of	smartphone	voor	meer	 informatie	over	de	
raadsleden.

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

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

Heeft	u	algemene	vragen	voor	de	gemeente	Voorst?	Bel	dan	0571-	27	99	11

Boomgaardavond	op	woensdagavond	6	juli 
tips en adviezen om de biodiversiteit in uw 
hoogstamboomgaard te bevorderen

Op	woensdagavond	6	juli	orga-
niseert	de	stichting	IJsselboom-
gaarden	een	‘Boomgaardavond’	
in de hoogstamboomgaard van 
de	familie	van	Dongen,	Binnen-
weg 7-9 in Voorst. De avond be-
gint om 19.30 uur en alle boom-
gaardeigenaren in de gemeente 
Voorst zijn hartelijk welkom om 
gratis	deel	te	nemen.	Stuur	een	
e-mail naar lerutte@ijsselboom-
gaarden.nl om u aan te melden 
voor deze boomgaardavond. 

Boomgaard	met	kruiden,	
insecten en vogels
In de gemeente Voorst zijn veel, 
grote en kleine, hoogstam-
boomgaarden.	Maar	 op	welke	
manieren kunt u uw boom-
gaard inrichten en beheren zo-
dat er volop kruiden groeien en 
bloeien?	 En	 hoe	 maakt	 u	 van	
uw boomgaard een prachtige 
leefomgeving voor insecten en 
vogels? Tijdens de boomgaar-
davond	op	6	 juli	 krijgt	u	ant-
woorden	op	deze	vragen.	En	is	
er gelegenheid om samen met 
andere boomgaardeigenaren er-

varingen uit te wisselen over de 
mogelijkheden om de biodiversi-
teit in de hoogstamboomgaarden 
te bevorderen. Het gaat hierbij 
niet om het snoeien van bomen, 
maar juist over andere elementen 
in de boomgaard. Zoals de heg 
en het gras, en de kruiden onder 
de bomen. 

Bevorderen	biodiversiteit	
in de hoogstamboomgaard
De	 stichting	 IJsselboomgaar-
den voert het meerjarige pro-
ject	 ‘Bevorderen	 biodiversiteit	
in	 de	 hoogstamboomgaarden’	
uit in opdracht van de Gemeente 
Voorst.	Er	 is	onder	andere	een	
Wegwijzer gemaakt met informa-
tie over verschillende maatrege-
len die helpen om meer kruiden, 
bloemen, insecten en vogels in 
uw boomgaard te krijgen. Tij-
dens	de	boomgaardavond	op	6	
juli worden ook vogelnestkasten 
met korting aangeboden. Deze 
vogelnestkasten zijn speciaal ge-
maakt voor enkele vogelsoorten 
die goed in hoogstamboomgaar-
den gedijen.  ■

Bezoek	aan	het	gemeentearchief

De verhuizing van het archief, te-
rug naar het vernieuwde gemeen-
tehuis, is afgerond. Vanaf maan-
dag 4 juli 2022 bent u, op afspraak, 
weer hartelijk welkom voor inzage 
in het gemeentearchief.  

Inzage op afspraak
We vragen u vooraf een afspraak 
te maken. Dit geeft onze mede-
werkers de tijd om de door u aan-
gevraagde dossiers voor u klaar 
te	 leggen	 in	de	studieruimte.	En	
u weet precies wanneer u terecht 
kunt in het gemeentearchief. 
U heeft dan 2 uur de tijd om de 
documenten te bekijken. Kijk op 
voorst.nl voor het plannen van uw 
afspraak,	of	bel	0571-27	99	11.	
We sturen u een e-mail met uw 
afspraakbevestiging en de bezoe-
kersregels	 (staan	ook	op	voorst.
nl)	die	gelden	voor	 inzage	in	het	
archief.	Met	de	QR-code	in	uw	e-
mail meldt u zich op het afgespro-
ken tijdstip bij de klantzuil in de 
ontvangsthal van het gemeente-
huis of bij het servicepunt. 

Openingstijden
De studieruimte van het gemeen-
tearchief is op afspraak geopend: 
■	maandag	van	13.00	uur	tot	
17.00 uur. 
■	woensdag	van	9.00	uur	tot	
13.00 uur.  ■



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

Overzicht
Hieronder leest u het overzicht van de elektronische bekendmakingen/publicaties van maandag 20 juni 2022 tot en met 
vrijdag 24 juni 2022.

Bekendmakingen

Week	26:	29-6-2022

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene	plaatselijke	verordening	en	evenementenvergunning
Bloemenksweg	38	in	Voorst WM	Aufguss	op	12-9-2022	t/m	18-9-2022 Melding	ontvangen BW-2022-0164
Bosweg	14	in	Klarenbeek Feestavond op 2-7-2022 Toestemming verleend BW-2022-0134
Evenemententerrein	naast	Fokkerstraat	50	in	Teuge Dorpsfeest Teuge op 9-9, 10-9 en 11-9-2022 Toestemming verleend BW-2022-0153
Recreatieplas	Bussloo	en	omgeving Voorster Triatlon op 10-7-2022 Toestemming verleend BW-2021-0130
Rijksstraatweg 42 in Voorst Mini	Bierfestival	Beekzicht	op	20-8-2022 Toestemming verleend BW-2022-0147
Schakerpad	8	in	Twello 12-dagen regeling voor ten gehore brengen muz-

iek	tijdens	Jubileumfeest	50	jaar	op	9-7-2022	van	
20.00-00.30 uur

Melding	ontvangen BW-2022-0169

Vaassenseweg 3 in Terwolde Terwolds	Oktoberfest	op	18-9-2022 Toestemming verleend BW-2022-0156
Bestemmingsplan	(beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)
Duistervoordseweg	54	in	Twello Realisatie vijftien appartementen mogelijk maken Voornemen bestemmingsplan 

voor te breiden
Z-22-02190_2022-31369

Zuiderlaan in Twello Realisatie nieuwe brandweerkazerne Ontwerp NL.IMRO.0285.171053-
OW00

Milieumelding
Johan	Willem	Frisostraat	15	in	Twello Gebruiken bedrijfspand als opslag Melding	ontvangen Z-MELD840-2022-000579
Weerdseweg 11 in Wilp Bouwen	wagenberging Melding	ontvangen Z-MELD840-2022-000578
Omgevingsvergunning
Bekendijk	2	in	Terwolde Bouwen	bed	&	breakfast	en	stal Proceduretermijn	verlengd SXO-2022-0225
Buddezand	27	in	Wilp Bouwen	kweekkas Vergunning verleend SXO-2022-0340
Dijkhuizenweg	26	in	Nijbroek Vervangen kozijnen en houtwerk aan woning Vergunning verleend SXO-2022-0323
Dorpsstraat	75	in	Terwolde Kappen 2 bomen Aanvraag	ontvangen SXO-2022-0352
Enkpad	2	in	Voorst Intern verbouwen woning Vergunning verleend SXO-2022-0229
Enkweg	21	in	Voorst Plaatsen	dakkapel Vergunning verleend SXO-2022-0234
Gravenstraat 17 in Voorst Kappen 2 bomen Aanvraag	ontvangen SXO-2022-0336
Melkleenweg	3	in	Terwolde Bouwen	woning	met	schuur	(wijzigingsaanvraag	op	

SXO-2019-0693)
Vergunning verleend SXO-2022-0259

Middendijk	17	in	Nijbroek Bouwen	overkapping	boven	uitloopstal Proceduretermijn	verlengd SXO-2022-0233
Monnikenweg	11	in	Nijbroek Nieuwbouwen	woning	(wijzigingsaanvraag	op	SXO-

2021-0447)
Vergunning verleend SXO-2022-0318

Oud Lochemseweg 40 in Wilp Bouwen	werktuigenberging	met	potstal	(wijziging-
saanvraag	op	SXO-2021-0555)

Vergunning verleend SXO-2022-0150

Oude	Rijksstraatweg	17A	en	19	in	Twello Wijzigen gevel Vergunning verleend SXO-2022-0181
Parallelweg	9	in	Twello Bouwen	schuur	met	veranda Vergunning verleend SXO-2022-0274
Sint	Maartenserf	85	in	Twello Uitbreiden woonkamers Aanvraag	ontvangen SXO-2022-0343
Thorbeckelaan	38	in	Twello Plaatsen	schutting	en	bouwen	veranda	met	schuur Aanvraag	ontvangen SXO-2022-0335
Uiverstraat 32 in Teuge Aanleggen	inrit Aanvraag	ontvangen SXO-2022-0348
Vaassenseweg	22	en	22A	in	Nijbroek Wijzigen bestemming naar plattelandswoning Aanvraag	ontvangen SXO-2022-0347
Vaassenseweg	52	in	Nijbroek Bouwen	werktuigenberging	met	werkruimte Proceduretermijn	verlengd SXO-2022-0232
Overig
Rijksstraatweg	36	in	Wilp Proces-verbaal	aan	degene	die	de	goederen	onder	

zijn beheer had/Ontruiming woning
Melding Z-22-06021_2022-32349

Sloopmelding
Adriaen	van	Ostadestraat	19	in	Twello Verwijderen asbest uit woning Melding	ontvangen SXO-2022-0337
Kruisbosweg 2 in Voorst Verwijderen asbest uit gedeelte vee- en kapschuur Melding	ontvangen SXO-2022-0346
Melkleenweg	2	in	Terwolde Verwijderen asbest dakbeschot Melding	ontvangen SXO-2022-0338
Veenhuisweg	45	in	Twello Verwijderen asbesthoudende materialen woning Melding	ontvangen SXO-2022-0331
Vivaldistraat 2 in Twello Verwijderen asbest afvoerpijp Melding	ontvangen SXO-2022-0344
Wellinkhofweg	5	in	Terwolde Slopen	bijgebouw Melding	ontvangen SXO-2022-0341
Tijdelijke verkeersmaatregel
Afsluiten	voor	alle	verkeer	in	Teuge	van	9-9-2022	
vanaf	18.00	uur	tot	11-9-2022	20.00	uur:
-	 Fokkerstraat vanaf tennisvereniging tot einde 

evenemententerrein
Dorpsfeest Teuge Besluit	genomen BW-2022-0153

Afsluiten	voor	alle	verkeer	in	Teuge	op	1-9-2022	
van	8.30-12.30	uur:
-	 Blériotstraat

Streetwise-dag Besluit	genomen BW-2022-0167



voorstwijzervoorstwijzer
Afsluiten	voor	alle	verkeer	in	Wilp	op	10-7-2022	van	
8.00-14.00	uur
-	 Zwarte Kolkstraat
-	 Grotenhuisweg,	vanaf	Enkweg	tot	Streilerweg
-	 Streilerweg
-	 Kneuterstraat,	vanaf	Streilerweg	tot	Withagen-

weg
-	 Withagenweg,	vanaf	Sluinerweg	tot	hoofdingang	

Bussloo
-	 Sluinerweg,	vanaf	Ardeweg	tot	Tienmorgenweg

Afsluiten	voor	alle	gemotoriseerde	verkeer
-	 H.W. Iordensweg, vanaf Zwarte Kolkstraat tot 

aan	de	Molenallee

Voorster Triatlon Besluit	genomen BW-2021-0130

■ Postbus 9000 - 7390 HA Twello ■	H.W. Iordensweg 17 - 7391 KA  Twello ■ 0571 - 27 99 11 ■ www.voorst.nl ■ gemeente@voorst.nl

Telefonische bereikbaarheid:
Klant Contact Centrum: maandag t/m donderdag van 
8.30-17.00 uur, op vrijdag tot 14.00 uur.

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

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

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

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

 
Meer	informatie
Wilt u meer weten over een be-
kendmaking/publicatie? Kijk dan 
op	overheid.nl,	onder	Beleid	&	re-
gelgeving 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, ziens-
wijze, bezwaarschrift of beroep-
schrift	in	te	dienen.	En	zo	ja,	tij-
dens welke periode dit kan.

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

Berichten	over	uw	buurt	via	
overheid.nl/berichten-over-
uw-buurt
Snel	en	overzichtelijk	alle	ontwik-
kelingen in uw buurt volgen of de 
officiële	 bekendmakingen	 van	 de	
gemeente Voorst inzien? Dat is mo-

gelijk op overheid.nl. 

Op overheid.nl/berichten-over-
uw-buurt kunt u zich aanmelden 
voor	een	e-mailservice.	Met	enkele	
stappen schrijft u zich in. U ont-
vangt dan dagelijks per e-mail een 
overzicht van besluiten en andere 
berichten die onder meer gemeen-
ten, provincies en waterschappen 
via overheid.nl publiceren. U stelt 
het type bericht in en van welke 
organisatie u deze berichten wilt 
ontvangen. Daarbij is het ook mo-
gelijk een afstand ten opzichte van 

uw adres aan te geven. U krijgt dan 
bericht over de actuele locatiege-
bonden bekendmakingen/publica-
ties binnen de door u aangegeven 
afstand.

WELSTAND
Burgemeester	en	wethouders	van	
Voorst maken het volgende bekend:
Iedere maandag in de even we-
ken houdt de welstandscommis-
sie een mandaatvergadering in 
het	gemeentehuis	 in	Twello	 (H.W.	
Iordensweg	 17).	 De	 vergadering	
begint om 10.00 uur. 

De	agenda	(met	daarin	de	lijst	met	
te	behandelen	bouwplannen)	ma-
ken wij op voorst.nl bekend.

Volgens artikel 12 van de Woning-
wet is deze vergadering openbaar. 
Wilt u hierbij aanwezig zijn? Dan 
horen wij dat graag van u. 

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

Buurtactie	‘Tegels	eruit,	plant	erin!’

Het weer in Nederland wordt steeds 
extremer.	 Hevige	 regenbuien	 en	
lange periodes van hitte en droogte 
volgen elkaar op. Veel tuinen zijn 
ingericht	met	‘steen’	 in	plaats	van	
gras en aarde. 

Daardoor krijgen we steeds vaker 
te maken met problemen als hit-
testress	 en	 wateroverlast.	 Al	 die	
stenen verkoelen niet op een hete 
dag, en stenen laten ook geen water 
door wanneer het regent. Daarom 
adviseren	we	onze	inwoners	om	(een	
aantal)	tegels	in	hun	tuin	te	vervan-
gen door gras of planten. Hiermee 
voorkomt u wateroverlast en het is 
ook goed voor de biodiversiteit. 

Tegels eruit, plant erin
De gemeente helpt u met de actie 
‘Tegels	eruit,	plant	erin’:

■	Afvoer	van	de	tegels.	
■	Afvoer	van	wit	zand.

■	 Leveren	van	bemeste	tuinaarde.
■	 Leveren	van	planten	(t.w.v.	maxi-
maal	€	15	per	adres).

Voorwaarden voor 
deelname aan 
‘Tegels	eruit,	plant	erin’:
■	Aanmelden	per	straat	(met	mini-
maal	7	adressen).

■	 Per	adres	worden	minimaal	een	
paar tegels verwijderd. Deelname 
is	ook	mogelijk	als	u	(een	stukje)	
basaltsplit wil vervangen door 
planten. 

Dit regelt u zelf:
■	Maak	 voldoende	 (minimaal	 7)	

Onderhoudswerkzaamheden gemeentelijke wegen 2022

buren enthousiast voor de actie 
‘Tegels	eruit,	plant	erin’

■	 	Prik	een	datum	voor	een	actie-
dag om de werkzaamheden uit te 
voeren.

■	 Stuur	een	e-mail	naar	duurzaam@
voorst.nl om u aan te melden. 

■	 Zorg	zelf	voor	tuinierspullen.
 
Stuur	minimaal	2	weken	van	tevo-
ren een plan naar de gemeente, met 
daarin opgenomen:
■	 Foto’s	van	de	tegels	(of	basaltsplit)	
die	verwijderd	gaan	worden	(per	
locatie	een	foto)	en	geef	daarbij	
aan om hoeveel M2 het gaat. 

■	Welke	planten	u	graag	in	uw	tuin	

wilt planten. 
■	De	adressen	van	alle	deelnemers
■	De	plek	die	geschikt	 is	voor	het	

plaatsen van een container, de 
tuinaarde en de planten door de 
gemeente.

■	De	contactgegevens	van	de	coör-
dinator van de buurtactie. 

Maak	er	een	gezellige	actiedag	van	
met	de	hele	buurt!

Deze	actie	‘Tegels	eruit,	plant	erin’	
geldt	het	hele	jaar.	Er	is	echter	wel	
een	maximumbudget	beschikbaar	
voor	deze	actie.	Stuur	daarom	snel	
een e-mail om u aan te melden.  ■

In de periode begin van juli tot en 
met begin oktober 2022 gaat TWW, 
in opdracht van de gemeente Voorst, 
onderhoudswerkzaamheden uitvoe-
ren aan asfaltwegen. Hieronder ziet 
u een overzicht van de werkzaam-

heden en de wegen waar deze werk-
zaamheden uitgevoerd worden.  

Vervangen/aanbrengen 
nieuwe deklaag
■	Heegsestraat	 tussen	 Zeedijk	 en	

Ossenkolkweg
■	Hazeltweg
■	 Begraafplaats	Terwolde

Vervangen/aanbrengen 
nieuwe deklaag en 
grasbetonstenen
■	 Polveensweg
■	Verlengde	Broekstraat/De	Kar	tus-
sen	spoor	en	Broekstraat

■	Woudweg	 tussen	 Holthoe-
vensestraat en de rotonde

Vervangen/aanbrengen 
nieuwe deklaag en 
bermbeton
■	 Zonnenbergstraat	 tussen	Leem-

steeg en Tienmorgen

Bakfrezen
■	De	Riete	bij	perceel	75	
■	Oyseweg
■	Oudhuizerstraat	nabij	perceel	19A
■	Tiendijkenseweg
■	Bandijk	bocht	bij	Matanze
■	Meermuidenseweg	perceel	5/7
■	Gravenstraat	nabij	perceel	22
■	De	Kar	tussen	spoor	en	

gemeentegrens
■	Zonnenbergstraat	zijpoot	54/56
■	Holtweg	hoek	Voordersteeg

■	Geersepad	tussen	Veluwsedijk	en	
Nijbroekse wetering

■	Haanstraat	bij	Zandwal
■	Kadijk	hoek	Middendijk
■	Voordersteeg	bij	perceel	3
■	Klokkenkampsweg	bij	perceel	20

Aanbrengen	slijtlagen	en	
bakfrezen
■	Leemsteeg	zijpoot	14/20
■	Oysedwarsweg	zijpoot	1/3
■	Groenstraat
■	Weerdseweg	tussen	kom	Wilp	en										

watergang

Vragen?
De werkzaamheden worden per 
weg/traject uitgevoerd. De aan-

nemer informeert de aanwonen-
den, bedrijven en belangheb-
benden schriftelijk, minimaal 
vijf dagen van tevoren, over het 
afsluiten van de weg. De wegen 
blijven voor aanwonenden, be-
drijven en aangrenzende per-
celen zoveel als mogelijk be-
reikbaar. De werkzaamheden 
brengen enige overlast met zich 
mee. Uiteraard proberen we de 
overlast zoveel mogelijk te be-
perken. Heeft u voorafgaand aan 
de werkzaamheden vragen? Neem 
gerust contact op met de uitvoer-
der van TWW , Robin Hogenkamp:  
r.hogenkamp@tww.nl of 
06	–	83	26	33	61.		■
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‘RACERUNNER’ DAAN (11) LOOPT FRAAI BEDRAG 
BIJ ELKAAR VOOR SPIEREN VOOR SPIEREN

Foto’s Omroep Gelderland en Rudi Hofman

Door Rudi Hofman
TWELLO/APELDOORN - Met zijn fan-
tastische prestatie haalde de 11-ja-
rige Daan Mus uit Twello afgelopen 
week zelfs het Jeugdjournaal. De 
aan de spierziekte HMSN (zie uit-
legkader) lijdende jongen liep met 
behulp van een zogeheten racerun-
ner liefst 8,5 kilometer vanaf zijn 
school Het Kroonpad in Apeldoorn 
naar zijn huis. Omroep Gelderland 
volgde hem hierbij op de voet en dit 
leverde een mooie reportage op. 

Zondagavond maken Daan en zijn ou-
ders Bianca en Jacques graag tijd vrij 
voor een beeldbel-interview met Voor-
ster Nieuws. Daan laat weten nog steeds 
wat vermoeid te zijn van zijn grote in-
spanning van twee dagen eerder. Papa 
en mama glimmen van trots. Zij zijn 
overdonderd door alle media-aandacht, 
de vele lieve en positieve reacties én 
door de hoge opbrengst van Daans ac-
tie. “Mijn mailbox ontplofte dit week-
end”, zegt Bianca lachend.

Actieopbrengst
Vooraf had Daan, een leerling van groep 
8 van Het Kroonpad, een school voor 
leerlingen met een lichamelijke, verstan-
delijke of meervoudige beperking en 
voor kinderen die langdurig ziek zijn, zich 
een opbrengst van 500 euro ten doel ge-
steld. Maandagmiddag stond de teller al 
op ruim 8800 euro!
Daan is al jaren kind-ambassadeur van 
de Stichting Spieren voor Spieren. Eind 
vorig jaar had zijn fysiotherapeut Ties 
Klok hem en zijn ouders op de mogelijk-
heid van een racerunner gewezen. Hier-
mee kon hij door de school ‘lopen’ en zo 
zijn krachteloze beenspieren toch enigs-
zins trainen. Daan beleefde hier zoveel 
plezier aan, dat hij op een dag uitriep 
dat hij wel een keer van school naar huis 
wilde lopen. Na hier maandenlang voor 
te hebben getraind, was het afgelopen 
vrijdag de grote dag.

Broodje knakworst
Samen met zijn klasgenoten, juffen, een 

aantal moeders en zijn fysio begon Daan 
om 09.00 uur aan zijn ‘marathon’. Onder-
weg was er bij camping De Weeltenkamp 
in Teuge een pauze van een uur waarbij 
de kinderen op een broodje knakworst 
en een drankje werden getrakteerd. De 
laatste drie kilometer legde Daan binnen 
drie kwartier af. Zichtbaar vermoeid, 
maar ook superblij dat hij het had ge-
haald, passeerde hij om 12.45 uur onder 
luid gejuich de finish.

Tot twee jaar geleden kon Daan met 
behulp van een looprek nog zelfstandig 
lopen. Sindsdien zit hij noodgedwongen 
in een rolstoel. Volgens Bianca valt niet 
te voorspellen hoe de spierziekte zich bij 
Daan verder zal ontwikkelen. “Hij heeft 
het op vrij jonge leeftijd gekregen, dat 
is heel bijzonder. Er is nog steeds heel 
veel niet bekend over deze ziekte.” Van-
daar dat het heel belangrijk is dat er geld 
wordt ingezameld voor nieuw onder-
zoek.
Wie Daans geslaagde actie voor Spie-
ren voor Spieren met een donatie wil 
ondersteunen, die kan dat doen op: ht-
tps://www.sportenvoorspieren.nl/actie/
daan-mus. De reportage van Omroep 
Gelderland is terug te kijken op: Deze is 
terug te kijken op: https://www.gld.nl/
nieuws/7717618/rolstoeler-daan-11-be-
dolven-onder-reacties-en-donaties.

Wat is de spierziekte HMSN
HMSN (hereditaire motorische en senso-
rische neuropathie) is een groep erfelij-
ke spierziekten waarbij de zenuwen zijn 
aangetast. De spieren worden steeds 
zwakker waardoor mensen verlamd kun-
nen raken. HMSN begint meestal in de 
onderbenen en voeten en breidt daarna 
uit naar onderarmen en handen. Er zijn 
verschillende typen van de ziekte, waar-
bij de ernst en leeftijd waarop de ziekte 
opkomt verschillen, maar de sympto-
men wel gelijk zijn (Bron: Spierfonds.nl).

WINNAARS VADERDAGACTIE 
THUIS IN TWELLO
TWELLO.- Wie zet zijn of haar vader of opa in het zonnetje? Afgelopen we-
ken was er in het centrum van Twello een actie waarbij je bij elke aankoop 
bij de deelnemende ondernemers een stempel kreeg.

Drie verschillende stempels maakten 
een volle kaart die je t/m 18 juni kon 
worden ingeleverd. Uit alle inzendingen 
zijn 14 winnaars getrokken, de win-
naars ontvangen een cadeaubon t.w.v. 
100 euro! De cadeaubonnen kunnen bij 
Schuurman Schoenen in Twello worden 
opgehaald. 

Deze cadeaubonnen kunnen besteed 
worden in winkels voor kleding, boeken, 
bloemen, elektronica, cadeau- en huis-
houdartikelen. En niet te vergeten bij de 
gezellige restaurants, leuke terrasjes of 
voor een lekker ijsje voor de hele fami-
lie. Onze winkeliers geven je een warm 
welkom in een dorp waar persoonlijke 
service ontzettend belangrijk is. Twello 
heeft het allemaal!

De winnaars zijn:
Rob Valk
Rudy Stevens
Ronald de Krosse
Willem Eekhuis
Michel Huisman
Andre Buitenhuis
Henny Borgonje
Germt van der Veen
Jan Tijhuis
Anton Bont 
Teo Schutte
Dick Scholten
Marc Boerkamp
Bertus Kroes

De cadeaubon kan ingeleverd worden bij 
winkels die aangesloten zijn bij de onder-
nemersvereniging Twello Centrum.

Gefeliciteerd winnaars en veel plezier met het inleveren van de cadeaubon!

BRIDGECLUBS IN DE
GEMEENTE VOORST FUSEREN
 

REGIO.- Bridgeclub Twello en Bridgeclub 
2000 hebben onlangs besloten te fuse-
ren en samen verder te gaan als Bridge-
club 2.0. De leden van beide clubs heb-
ben in grote meerderheid besloten om 
samen de toekomst in te gaan.
Daarbij werd gekozen voor de nieuwe 
naam BC 2.0. Hiermee uitdrukkend dat 
het beste van beide clubs in 1 wordt 
verenigd. “1+1 is bij ons dus 2.0” aldus 
de nieuwe voorzitter, Wim Vrijhoef. “We 
deden al bijna alles samen, de technische 
commissie, materialen, website, orga-
niseren cursussen enz. Echter wel met 
twee aparte besturen en dat vroeg onno-
dig veel overleg.”
De behoefte tot fusering leefde al jaren, 
maar door Corona lagen de spelactivi-
teiten noodgedwongen stil. Ondertus-

sen werd bij beide clubs bestuurlijk hard 
doorgewerkt en in het najaar van 2021 
werden er 2 informateurs aangesteld. In 
korte tijd kwam er een fusieplan dat met 
groot enthousiasme door de leden van 
beide clubs werd omarmd. In juni zijn de 
statuten van de nieuwe club gepasseerd 
en staat ingeschreven in de Kamer van 
Koophandel. Voorzitter Vrijhoef is er van 
overtuigd dat de nieuwe club een warm 
thuis biedt voor elke bridge liefhebber 
van topper tot beginner, van jong tot oud, 
maar erkent dat er nog veel te doen is. 
“We hebben nu ruim 170 leden en spelen 
van maandag t/m donderdag maar we 
kunnen en willen nog groeien” De voor-
malige voorzitters van beide clubs Anton 
Schimmel en Ellen Key hebben de voor-
zittershamer aan hem toevertrouwd.
 

HOCKEY DAMES 
KAMPIOEN
TWELLO.- De meiden D1 van VHC uit 
Twello zijn kampioen geworden. Het 
hele seizoen waren het al spannende 
competitiewedstrijden maar vorige week 
zondag was de laatste (inhaal) wedstrijd 
en stond de kraker tegen Ares uit in Apel-
doorn op het programma. 

Het puntenverschil was zo klein dat de 
winnaar van deze match ook kampioen 
zou worden. 
In prachtige maar vooral spannende 
wedstrijd scoorde VHC MD1 in het laat-
ste kwart 0-1 en speelde daarna de wed-
strijd gecontroleerd uit en was het kam-
pioenschap een feit. 



Lionsclub
Voorst

Golfen voor het goede doel op 

gemeente Voorst

Landgoederen Golf Voorst

LIONS OPENOPE
“We keken onze ogen uit, wat een mooie

landgoederen heeft de gemeente Voorst!”

LionsOpen heeft € 12.450 voor
het goede doel bij elkaar gegolfd!

Donderdag 23 juni vond het eerste

LionsOpen plaats. Een uniek golfevent

op negen landgoederen van de

gemeente Voorst.  Organisator Lionsclub 

Voorst maakt een diepe buiging voor alle

sponsoren, landgoedeigenaren, pachters, deel-

nemers en vrijwilligers! De opbrengst van dit 

mooie sportevent gaat naar de goede doelen 

Beat Batten, Stichting Leergeld en Time4You.
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DE DISSONANTEN ON TOUR

VOORST.- De Dissonanten, een nieuw koor in de 
regio, had haar première afgelopen zaterdag 25  
juni. Tijdens de open dag op zorgboerderij Hof 
Noord Empe te Voorst en tijdens een kampeer-
weekend op zorgboerderij Buitenplaats te Kla-
renbeek. 

Beide optredens waren een groot succes. Mede dank-
zij het stralend mooie weer en de vrolijke stemming 
van de zangers. Het koor heeft de ambitie om  met 
zekere regelmaat op te treden voor publiek. Men kon 
genieten van nummers van Abba, Kean, Cindy Lau-
per en Elvis Presley. Tijdens het optreden kreeg de 
dirigent steun van een jonge knul uit het publiek. Hij 
sloeg spontaan een arm om de dirigent  heen die hem 
rustig zijn gang liet gaan. Zo ontstond een spontaan 
een unieke samenwerking tussen de dirigent en deze 
jongen die de dag van zijn leven had. Het koor de Dis-
sonanten is nog geen 4 maanden oud en dankt  haar 
naam aan haar eigen klank. In de nummers die gezon-
gen worden wordt dissonantie gebruikt om daarna 
de klanken weer harmonieus te laten samenkomen. 
Dissonant “Een samenklank waarvan de tonen veel 
wrijving geven (onrustig, spannend) bestaat uit twee 
of meer tonen” De arrangementen worden door di-
rigent Andor Boddeke (singer songwriter) gemaakt 
en passen daarom goed bij de stempartijen. Het vol-
gende optreden is tijdens de eindpresentatie van de 
projectweek van het Muzecollectief. Coehoornsingel 1 
in Zutphen. “Er was eens….”, het thema van de pro-
jectweek waar prachtige sprookjes muzikaal werden 
verbeeld met speciaal voor dit project samengestelde 
ensembles en bands. 
Er zijn twee voorstellingen op zaterdag 9 juli: om 14.00 
uur en om 19.00 uur.  
Ben je nieuwsgierig geworden naar dit nieuwe koor 
met haar eigen klank? Vind  je het leuk om ook num-
mers van oa Elton John en Stevie Wonder te zingen? 
Kom dan eens een kijkje nemen. 
Vanaf 1 september wordt iedere woensdag (19.30-
21.30) gezongen in het Dorpshuis te Voorst. Het koor 
heeft de ambitie meerdere optredens per jaar te ver-
zorgen.
Contact: 06-16292058 of  dedissonanten@gmail.com 

AARDAPPEL RAAPDAG 2022
BEEMTE BROEKLAND.- Na het succes van vorig jaar organiseren Ruud en 
Antoinet Vossebeld op zaterdag 2 juli wederom een aardappel raapdag.

Jong en oud is welkom van 11.00 uur tot 
15.00 uur om zelf aardappelen te rapen 
voor thuis. 
Kom zelf of met u kinderen en/of klein-
kinderen en geniet van deze gezellige 
dag!
U mag de mooiste en de lekkerste aard-
appelen uitzoeken op het land! Deze 
kunt u door Westrik Snacks gratis laten 
bakken tot heerlijke frietjes waarna u ze 
lekker op kunt eten. 
De geraapte aardappelen die niet ge-
bakken worden tot friet kunnen voor € 
1,- per kg afgerekend worden. Daarnaast 
is ook de nieuwe oogst aardappelen te 
koop.
Ook zijn er dit jaar diverse kraampjes van 
collega ondernemers die allerlei streek-
producten verkopen. Voor de kinderen 
zijn er ook tal van activiteiten te doen en 
is er iemand aanwezig om te schminken.

Sinds 2020 verkopen Ruud en Antoinet 
op zaterdag aardappelen aan huis. De 
aardappelen worden vers gerooid van 
het land. De première aardappel is er 
al erg vroeg in het seizoen en vanaf half 
juni te koop. Een vastkokende aardappel 
met een kruimige smaak, die lekker is 
om te koken, bakken en om te frituren. 
Tevens is deze aardappel geschikt voor 
stampotten.

Iedereen is welkom op 2 juli. Aanmelden 
is niet nodig en de toegang is gratis.
De locatie van de aardappel raapdag is 
Werler 5 te Beemte Broekland.

Wilt u meer informatie, kijk dan op Insta-
gram of op onze Facebookpagina ‘Pie-
pers van Ruud’
of neem contact met ons op via 
info@huismanvossebeld.nl

OEKRAÏENS POP-UP 
RESTAURANT OPENT
REGIO.- Vrijdag 8 juli opent de Deventer Schouw-
burg een Oekraïens Pop-Up restaurant. De koks 
en de restaurantmedewerkers zijn vluchtelingen 
uit Oekraïne die in Deventer opvang hebben ge-
vonden. 

Een prachtig samenwerkingsproject met de studenten 
en docenten van Saxion Hospitality Business School 
en de Deventer Schouwburg. De musici uit het Irishuis 
zorgen in het restaurant voor de muzikale aankleding. 
Kaarten voor 8 juli zijn nu te koop via deventerschouw-
burg.nl. 

Voor inwoners uit stad en regio een uitgelezen kans om 
kennis te maken met de fantastische (h)eerlijke keuken 
van Oekraïne. De samenwerking komt voort uit de con-
tacten van de schouwburg met de bewoners van het 
naastgelegen Irishuis. Het Irishuis is een opvanglocatie 
voor vluchtelingen uit Oekraïne met een beroep in de 
(klassieke) muziek en opera. Vanuit de Kien samenwer-
king in de stad is het lijntje gelegd met de docenten en 
studenten van de Hogeschool Saxion | Hospitality Busi-
ness School die het Pop-Up restaurant begeleiden als 
schoolproject.

mailto:dedissonanten@gmail.com
mailto:info@huismanvossebeld.nl


ADVERTORIAL GELRE ZIEKENHUIZEN

gelre.ziekenhuizen gelrezkh gelrezkh

“Na anderhalf jaar werd ik eindelijk 
serieus genomen.”

Zorg beter voor elkaarZorg beter voor elkaar

‘Het zal wel tussen de oren zitten’, zeiden 
artsen keer op keer tegen Miriam Scheepers 
(53), die al anderhalf jaar met klachten 
rondliep. Maar uit onderzoek bij het 
Lymecentrum Apeldoorn bleken haar klachten 

door een tekenbeet te komen. Met als gevolg 
een ernstige infectie van het zenuwstelsel. 

‘Door vermoeidheid, concentratieproblemen, 
hoofdpijn, (zenuw)pijn in mijn lichaam en 
uitval in de benen kon ik niet meer werken en 
sliep ik ’s nachts nauwelijks. Ik viel ook erg af. 
De huisarts en de artsen in diverse regionale 
ziekenhuizen herkenden de klachten bij 
meerdere gelegenheden niet en konden geen 
oorzaak vinden.’

Neuroborreliose
‘Op een gegeven moment vroegen vrienden 
van mij of ik wel eens was getest op Lyme. De 
uitslag was positief: ik had de ziekte van Lyme. 
Hoewel ik van een teek nooit iets gemerkt heb! 
Na de uitslag vroeg ik om een doorverwijzing 
naar het Lymecentrum in Apeldoorn. Uit het 
onderzoek daar bleek dat ik een ernstige vorm 
van neuroborreliose had: de bacterie die door 
de teek was overgebracht, had een infectie 

veroorzaakt die overal in mijn hersenen zat.’

Geschrokken
‘De artsen waren erg geschrokken dat mijn 
– ongewoon ernstige - klachten niet eerder 
waren herkend en erkend. Ik moest meteen 
worden opgenomen en kreeg een maand 

lang een infuus met antibiotica. Van de 
antibiotica knapte ik echt op. De artsen van 
het Lymecentrum waren aardig voor me en ik 
mocht altijd bellen als er iets was. Ik voelde 
me eindelijk serieus genomen. Ik moest thuis 
verder revalideren met hulp van fysiotherapie 
en ergotherapie. Het revalidatietraject loopt 
nog steeds. Inmiddels gaat het gelukkig een 
stuk beter met mij.’

In het Lymecentrum Apeldoorn verzorgen een 
neuroloog en een internist of kinderarts samen 
poliklinische consulten. Voordeel van deze 
combipoli is dat de patiënt sneller duidelijkheid 
heeft over een mogelijke besmetting en een 
behandelplan. 

Duidelijkheid geven
‘De meeste patiënten die bij ons Lymecentrum 
komen, zijn al langere tijd op zoek naar 
antwoorden’, vertelt internist-nefroloog 
Yolande Vermeeren. ‘Ze zijn al bij verschillende 
zorgverleners geweest en de weg kwijtgeraakt. 
Ik wil hen graag duidelijkheid geven. Daar krijg 
ik energie van.’ In het Lymecentrum krijgt iedere 
patiënt standaard een oriënterende test en een 
bevestigingstest. Daarmee is betrouwbaar aan 
te tonen of iemand Lyme heeft of heeft gehad. 
‘Daarna voeren we een gesprek met de patiënt. 
Uitgangspunt in dat gesprek is zijn of haar 
hulpvraag. Wat wil de patiënt te weten komen?’ 

Samen uitleg en advies geven
‘De ziekte van Lyme kan een scala aan klachten 
opleveren, die bij verschillende specialismen 
horen’, aldus Renske Wieberdink, neuroloog. 
‘Internist en neuroloog samen kunnen een groot 
deel van deze klachten duiden. Zou de patiënt 
alleen door één van beide medisch specialisten 
worden gezien, dan zou hij daarna toch nog 
moeten worden doorverwezen naar de andere. 
In plaats van een langlopend traject weet de 
patiënt door onze opzet sneller waar hij aan toe 
is. Een bijkomend voordeel is dat wij zo samen 
uitleg en advies kunnen geven – dat is soms

namelijk best ingewikkeld.’ 
Yolande Vermeeren vult aan: ‘Uiteindelijk 
doel van al onze activiteiten is: een mogelijke 
besmetting met de borrelia-bacterie vaststellen 
en de patiënt een passend behandelplan 
bieden.”
Lees de uitgebreide verhalen van Miriam 
Scheepers, Yolande Vermeeren en Renske 
Wieberdink en nog veel meer in het online 
magazine ‘Lymecentrum Apeldoorn 15 jaar’.

Deze is te vinden op onze website: 
www.lymecentrumapeldoorn.nl

15 jaar Lymecentrum Apeldoorn

“Internist en neuroloog 
kunnen samen een 
groot deel van de lyme-
klachten duiden”

De artsen waren erg geschrokken 
dat mijn – ongewoon ernstige 
- klachten niet eerder waren 
herkend en erkend



PAGINA  21 WOENSDAG 29 juni 2022 Voorsternieuws

Vrijdag Vrijdag 
1 juli1 juli

Zaterdag Zaterdag 
2 juli2 juli

Zondag Zondag 
3 juli3 juli

13:00 13:00 
Klankenkaravaan Klankenkaravaan 
(leerlingen de Bongerd)(leerlingen de Bongerd)

14:00 14:00 
Kermis openKermis open

14:30 14:30 
Seniorenorkest  Seniorenorkest  
De Vriendenkring De Vriendenkring 

16:30   16:30   
VrijMiBo VrijMiBo 

21:00 21:00 
DJ SanderDJ Sander

22:OO 22:OO 
The AllstarzThe Allstarz

00:00  00:00  
Altijd Larstig Altijd Larstig 
& Rob Gasd’rop& Rob Gasd’rop

11:0011:00
FietstochtFietstocht

12:3012:30
Goochelaar JoostGoochelaar Joost

14:00  14:00  
Zeepkistenrace Zeepkistenrace 

17:0017:00
MuziekbingoMuziekbingo

21:00 21:00 
StarstruckStarstruck

11:00 11:00 
WandeltochtWandeltocht

12:15  12:15  
Ouderenlunch  Ouderenlunch  
(inschrijven niet nodig)(inschrijven niet nodig)

13:00  13:00  
FamiliedagFamiliedag

13:40  13:40  
MaritDans MaritDans 
14:00  14:00  
Circus KNAL! Circus KNAL! 
14:15 14:15 
In de Soete Suikerbol In de Soete Suikerbol 
14:45 14:45 
Circus KNAL!Circus KNAL!
15:00  15:00  
MaritDansMaritDans

15:30 15:30 
Graapendaelers Graapendaelers 
D&D pianoshow D&D pianoshow 

20:3020:30
Beuken met NalezBeuken met Nalez

Volledig Volledig 
programma:programma:

Scan hier:Scan hier:

HUISARTSEN VAN ZICH HOREN TIJDENS 
EEN LANDELIJKE ACTIEWEEK
REGIO.- Huisartsen in Regio Deventer gaan tijdens actieweek in gesprek 
met inwoners, gemeenten en zorgverzekeraar. Van maandag 27 juni tot en 
met vrijdag 1 juli laten de huisartsen van zich horen tijdens een landelijke 
actieweek. Het thema van de week is #iedereeneenhuisarts. Dit thema is 
gekozen omdat de huisartsenzorg onder druk staat. Te veel komt op het 
bord van de huisarts en dat gaat ten koste van de kwaliteit van zorg voor de 
patiënten. Ook in onze regio vragen de huisartsen hier aandacht voor. Zij 
gaan in gesprek met Salland Zorgverzekeringen, gemeenten en inwoners.

‘’Deze actieweek is nodig omdat de toe-
gankelijkheid van de huisartsenzorg on-
der druk staat”, zegt Marc Boerma. Hij 
is huisarts in Deventer en bestuurslid 

van de Huisartsen Coöperatie Deventer 
(HCDO). ,, Deze zomer maakt de over-
heid meerjarenplannen voor de zorg. 
Dus nu is het een goed moment om een 

stevig geluid te laten horen.  We willen 
concrete, afdwingbare afspraken om de 
drukte te verminderen. Wij staan voor 
meer tijd per patiënt, kortere wachtlijs-
ten, minder druk op de avond-, nacht- en 
weekenddiensten en betaalbare, betere 
huisvesting voor de praktijken. Voor ie-
dereen een huisarts dichtbij, nu en in de 
toekomst, daar gaat het vooral om.”

In gesprek met gemeenten en 
zorgverzekeraar
De huisartsen in deze regio nodigen 

een aantal medewerkers van Salland 
Zorgverzekeringen en de gemeenten 
bij hen op de huisartsenpraktijk uit. 
Van maandag tot en met donderdag 
zijn ze welkom om met eigen ogen te 
zien en te ervaren waar een huisartsen-
praktijk mee te maken krijgt. ,,We gaan 
graag met deze mensen in gesprek”, 
legt Marc uit. ,,Met de gemeente zal het 
gesprek vooral gaan over betaalbare 
en voldoende huisvesting. Met de ver-
zekeraar staat meer tijd voor de patiënt 
hoog op de agenda. In een pilot die de 
afgelopen jaren in onze regio gedraaid 
heeft, is aangetoond dat dit minder 
onnodige verwijzingen en meer rust 
tijdens een consult geeft. Dat laatste 

is zowel voor de patiënt als de huisarts 
prettig”. 

Appels uitdelen
De huisartsen gaan ook ‘de boer op’. 
Vrijdag 1 juli is er in ieder geval een 
delegatie huisartsen op de Brink in De-
venter, maar ook in andere gemeenten 
gaan de huisartsen in klein comité de 
straat op.  ‘’We delen appels en flyers uit 
en gaan graag in gesprek met de inwo-
ners om uit te leggen waarom we van 
ons laten horen”, licht Marc toe. ‘’Deze 
actie is echt vooral in het belang van alle 
inwoners. Zij hebben gewoon recht op 
toegankelijke, kwalitatief goede huisart-
senzorg, nu en in de toekomst!”

WIE VERDIENT 
VOLGENS JOU DE 
DOEMEE-AWARD
SAMEN STERK 
VOOR EEN 
SAMENLEVING 
WAARIN 
IEDEREEN 
MEEDOET
REGIO.- Eind dit jaar volgt voor de ze-
vende keer de uitreiking van de Doemee-
award. De Doemee-award is een initia-
tief van MEE. Het is een stimuleringsprijs 
voor personen of organisaties die zich 
met een lokaal initiatief in hun omgeving 
inzetten voor een samenleving van en 
voor iedereen. Hun inzet stelt mensen 
met een beperking, chronische ziekte 
of afstand tot de arbeidsmarkt in staat 
maximaal mee te doen. De winnaar ont-
vangt een geldbedrag om het initiatief 
verder uit te bouwen en meer mensen 
mee te laten doen. Ken jij een lokaal ini-
tiatief van een persoon of organisatie? 
Zend deze dan in! 

Een inclusieve samenleving waar ieder-
een naar vermogen mee kan doen, dat 
is waar MEE voor staat. En dit komt al-
leen tot stand als iedereen een steentje 
bijdraagt. Dat hoeft niet altijd groots te 
zijn. Burgerinitiatieven ontstaan omdat 
mensen betrokken zijn bij de samenle-
ving. Hetzelfde geldt voor instellingen en 
bedrijven die bijvoorbeeld mensen met 
een afstand tot werk een kans bieden. 
Of hun informatievoorziening zo hebben 
aangepast dat mensen met een beper-
king het ook begrijpen. Al deze initia-
tieven die bijdragen aan een inclusieve 
samenleving en met positieve, enthou-
siaste inzet worden gerealiseerd, verdie-
nen een podium.

Inzenden kan tot 1 oktober
Ken of heb jij een goed initiatief? Je kunt 
deze tot 1 oktober 2022 inzenden via 
www.doemee-award.nl. De lokale initia-
tieven dienen actief te zijn in Gelderland, 
Drenthe, Overijssel of Flevoland. Per 
provincie kiest de jury een winnaar. 

Stimuleringsprijs & 
publieksprijs
Wie naar huis gaat met de Doemee-
award wordt niet door MEE bepaald. Een 
jury, bestaande uit zowel cliëntvertegen-
woordigers en ervaringsdeskundigen 
als maatschappelijk betrokken partners, 
buigt zich over de inzendingen en kiest 
per provincie een winnaar. Deze win-
naars ontvangen een stimuleringsprijs 
van € 500,-. Daarnaast zorgt de uitslag 
van een publieke stemronde voor extra 
gewicht in de schaal. De winnaars wor-
den tijdens een feestelijke uitreiking in 
december bekend gemaakt.

Belangstellenden kunnen voor meer 
informatie en het inzenden van initiatie-
ven een kijkje nemen op 
www.doemee-award.nl.

http://www.doemee-award.nl
http://www.doemee-award.nl
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Gezocht: leden voor de Cliëntenraad Maatschappelijke 
Ondersteuning (CMO) van de gemeente Voorst
Vindt u het belangrijk dat uw stem gehoord wordt in de gemeente Voorst? Heeft u kennis van belan-
grijke thema’s in de zorg, welzijn over werk en inkomen en wilt u zich graag voor langere tijd vastbi-
jten in een aantal onderwerpen? En wilt u ons college van burgemeester en wethouders daar graag 
over adviseren? Dan zoeken we u.

Wat doet de CMO? 
De CMO is een onafhankelijke adviesraad die advies geeft aan het college van burgemeester en weth-
ouders over thema’s in de zorg, welzijn, werk en inkomen. De gemeente Voorst wil graag weten hoe de 
inwoners over een aantal onderwerpen denken en vraagt daar advies over. Andersom geven wij advies 
over onderwerpen die wij belangrijk vinden en naar ons idee beter moeten. We zijn daarmee een bel-
angrijke spil tussen de gemeente, maatschappelijke organisaties en inwoners van de gemeente Voorst. 
Alle leden van de raad zijn onafhankelijke inwoners van de gemeente Voorst. We hebben kennis van en 
interesse in de gebieden waarover de raad advies geeft. De kennis hebben we opgedaan in onze profes-
sionele loopbaan of als ervaringsdeskundige. 

Wie zoeken we?
We zoeken iemand met kennis van de Wmo, Participatie- en Jeugdzorg, en daarnaast is kennis van of 
interesse in de volgende thema’s een pré:
• ouderenzorg: w.o. (langer thuis)wonen, hulp in de huishouding, vergrijzing 
• eenzaamheid
• hulpmiddelen en passend vervoer
• werk en inkomen / schuldhulpverlening
• jeugdzorg / passend onderwijs
• leefbaarheid in de dorpen / prettige en veilige leefomgeving
• meedoen in de samenleving

U komt samen met de andere leden van de raad op voor de belangen van de inwoners van de gemeente 
Voorst. U bent in staat om de belangen te vertalen naar duidelijke adviezen aan het college.

Wat vragen we?
• De benoeming loopt tot het einde van de nieuwe raadsperiode (2022-2026). 
• De bijeenkomsten van de CMO zijn maandelijks (m.u.v. augustus).
• Het betreft een functie van enkele uren op weekbasis tegen een vrijwilligersvergoeding. 

Wilt u meer informatie of een reactie sturen? 
Neem contact op met:
Voorzitter:            (Fred) F.W. van der Vegte                                06 53 97 61 13
Secretaris:            (Harrie) H.G.M. Mulder                                   06 55 83 04 47
Website:               https://www.voorst.nl/zorg-welzijn-werk/welzijn/cmo 
E-mail:                   cmo.voorst@gmail.com 

START JAAR VAN ELKAAR MET 
INTERACTIEVE UBUNTU-LEZING 
VAN ANNETTE NOBUNTU MUL 
Lunchen met onbekenden, naar iemands levensverhaal luisteren en een lezing over 
Ubuntu: met deze en nog veel meer activiteiten wordt tijdens het Jaar van Elkaar 2022 
extra aandacht besteed aan verbinding en inclusiviteit. Op 4 juli start het jaar met een 
interactieve lezing van Annette Nobuntu Mul over de Ubuntufilosofie.  

‘TROTS OP DAT IK DE INWONERS 
VAN DE GEMEENTE VOORST MAG 
VERTEGENWOORDIGEN’ 
Advies aan college
De cliëntenraad geeft gevraagd en on-
gevraagd advies aan het college van 
burgemeester en wethouders over 
thema’s die spelen in de zorg, welzijn, 
rond werk en inkomen en over de dor-
pen. Afgelopen jaren waren Marloes 
Tichelaar en Dianne Bloo lid van de 
raad: werk waar ze trots op waren. 

Eervol
‘Dat je de belangen van de inwoners 
van de gemeente Voorst mag dienen, 
dat vind ik een rol om trots op te zijn,’ 
vertelt Marloes. Als oud-lid van de 
raad heeft ze het werk altijd eervol 
gevonden. Ze vindt het belangrijk dat 
het beleid dat de gemeente opstelt 
bekeken wordt met de bril van de in-
woner die er mee te maken krijgt. ‘Ik 
was zelf werkzaam in de Jeugdzorg. 
Als er op dat gebied iets speelde, keek 
ik met het perspectief van zowel de 
werknemer als de cliënt in de Jeugd-
zorg naar nieuwe plannen. Als het 
nodig was, stelde ik kritische vragen.’ 
Dianne zet zich graag in voor kwets-
bare groepen in de samenleving. Ze 
voelt zich betrokken bij mensen die 
leven in armoede, maar die qua wet-
geving vaak net tussen wal en schip 
vallen. ‘Voordat ik met pensioen ging, 
werkte ik bij de gemeente voor de 
Wmo. Ook ben ik betrokken bij Stich-
ting NaastenhulpVoorst, een samen-
werkingsverband van kerken voor 
mensen in armoede. Ik zie vaak gezin-
nen die hulp nodig hebben, maar die 
volgens de regels overal buiten vallen. 
Ik wil er voor die groep zijn en vanuit 
hen meekijken met het beleid dat ge-
formuleerd wordt.’

Aanrader
Marloes en Dianne kunnen ieder-
een deelname aan de cliëntenraad 
aanraden. Marloes: ‘Ik ben geen lid 
meer omdat ik verhuisd ben naar 
Apeldoorn en de combinatie met full-
time werken en een baby niet meer 
te doen was, maar ik vond het een 
leuke, nuttige en leerzame periode. 
Je krijgt met veel verschillende men-
sen te maken die allemaal hun eigen 

perspectief op zaken hebben. Omdat 
we de inwoners vertegenwoordigen, 
praatten we veel met de groepen 
waarover beleid gemaakt wordt. Dat 
is verrijkend.’ 
Daarnaast leerden Marloes en Dianne 
nog meer over thema’s waar ze al in-
teresse in hadden.  Marloes: ‘In de 
cliëntenraad kun je je bezighouden 
met de thema’s die je al interesse-
ren, vanuit je werk of privé. Je volgt je 
nieuwsgierigheid en leert de kant van 
de gemeente goed kennen en de visie 
die de gemeente heeft op bepaalde 
thema’s.’
Wat Dianne fijn vindt in de raad is dat 
iedereen een stem heeft: ‘Binnen de 
raad zijn we allemaal gelijkwaardig. Er 
hangt een fijne sfeer. Naar iedereen 
wordt geluisterd en je mag hier vrij 
spreken. Kritisch zijn is belangrijk, dat 
wordt zelfs van je gevraagd.’ 
‘Kritische vragen zijn belangrijk voor 
ons,’ vertelt Peter Krük die namens de 
gemeente contactpersoon is voor de 
cliëntenraad. Hij neemt deel aan de 
CMO-vergaderingen en brengt de ad-
viezen van de cliëntenraad over aan 
de betrokken ambtenaren. ‘Als ge-
meente krijgen we door de raad soms 
een flinke spiegel voorgehouden. Bij-
voorbeeld als er in beleidsstukken al-
lerlei jargon staat waar inwoners niks 
van begrijpen. Daar worden we dan 
op gewezen. En moeten we ons beleid 
begrijpelijker verwoorden.’
Ook speelt de cliëntenraad een rol bij 
de toetsing of beleid uitvoerbaar is. 
Peter: ‘Het is nodig dat er draagvlak is 
voor beleid bij inwoners. De CMO kan, 
ook dankzij haar goede contacten 
met degenen die het beleid aangaan, 
nagaan of het voorgestelde beleid in 
de praktijk wel haalbaar is en wat de 
gevolgen er van zijn. 

Stem laten horen
Zeker als je kritisch bent op het beleid 
van de gemeente, is het goed om je te 
laten horen via de cliëntenraad, vindt 
Dianne. ‘Alleen mopperen op beleid 
helpt niet. Wil je dat er iets met jouw 
mening gedaan wordt, dan is de cliën-
tenraad dé mogelijkheid.’ 

Jaar van Elkaar 2022
Het Jaar van Elkaar 2022 is de tweede 
editie van een samenwerking van zes 
partijen in de gemeente Voorst. Stich-
ting Inclusive Wave, jongerenorganisa-
tie Younger at Heart, de Cultuurcoach 
van Mens en Welzijn Voorst, ABC de 
Cirkel, Chris Frencken - coördinator 
maatschappelijke initiatieven van 
de gemeente Voorst- en Bibliotheek 
Brummen|Voorst zetten zich in voor 
een meer verbonden en inclusieve sa-
menleving. ‘Want iedereen mag zich 
thuis voelen in de gemeente Voorst,’ 
stelt Kim Arntzen. 

‘We willen verhalen delen vanuit de 
overtuiging dat een verbonden ge-
meenschap zich bouwt rondom het ver-
tellen en kennen van elkaars verhaal. 
Zo creëren we bewustzijn bij mensen 
en maken we diversiteit bespreekbaar,’ 
zo vertelt Kim Arntzen over de impact 
die het Jaar van Elkaar wil maken. 

Met allerlei activiteiten brengt het Jaar 
van Elkaar onder de aandacht dat ie-
dereen mag en kan meedoen in de sa-
menleving. Andere mensen ontmoeten 
staat hierbij centraal. Robert-Jan Tho-
masson van Younger at Heart: ‘Onbe-
kend maakt onbemind. Als je elkaars 
verhaal kent, ontstaat er meer begrip.’

Ubuntulezing
De aftrap van dit jaar is op maandag-
avond 4 juli in Klein Twello. Tijdens de 
bijeenkomst wordt het manifest on-
dertekend waarmee partners in de 
Voorster samenleving aangeven zich in 
te zetten voor een inclusieve samenle-
ving. Andere organisaties of verenigin-
gen die zich hard maken voor meer in-
clusiviteit en geïnteresseerde inwoners 
van Voorst zijn van harte welkom.

De bijeenkomst start met een interac-
tieve inleiding van Annette Nobuntu 
Mul. Zij stelt de vraag welke lessen uit 

de Ubuntufilosofie van betekenis zijn 
voor een verbonden gemeente Voorst, 
waar ieder mag zijn zoals hij is. De kern 
van Ubuntu is dat een mens is omdat 
er andere mensen zijn.  Zo zal Annette 
met een korte opdracht ingaan op het 
verschil in de wijze waarop je kennis-
maakt volgens Ubuntu en hoe je dat 
op zijn Nederlands doet. Zo ervaren 
de deelnemers hoe het is om elkaar te 
ontmoeten en kennis te maken vanuit 
het delen van verschillende rollen of 
levensovertuiging. Daarna vertelt ze 
meer over Ubuntu en tot slot volgt een 
oefening waarna ieder met een kleine 
bedachte actie naar buiten gaat. 

Andere activiteiten
Na de zomer zijn er meer activiteiten: 
deelnemers van ABC De Cirkel en Stich-
ting Mens en Welzijn organiseren een 
(kleedjes)markt. En tijdens de Week van 
Respect van 7 tot en met 13 novem-
ber vinden tal van activiteiten plaats: 
zo wordt voor de tweede keer het Jos 
Penninxje uitgereikt aan iemand (of 
een groep mensen) die zich inzet voor 
meer diversiteit, verbinding, inclusie en 
gelijkheid in de Voorster samenleving. 

Op scholen krijgen leerlingen gastles-
sen over diversiteit van Stichting Inclu-
sive Wave. Er zijn filmavonden en een 
respectlunch. En in de bibliotheek is het 
tijdens de Living Library weer mogelijk 
om een ‘levend’ boek te lenen: mensen 
met een diverse achtergrond vertellen 
één op één hun persoonlijke verhaal.  

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

Meer informatie over het Jaar van Elkaar? 
Dan kunt u bellen naar 

Kim Arntzen: 06-19000351.
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VOORSTER HOCKEY CLUB TWELLO IS DRINGEND OP ZOEK 
NAAR NIEUWE BESTUURDERS
‘VERNIEUWING IS GOED VOOR DE CLUB!’

“‘Wie vangt de voorzittershamer?”

TWELLO.- Hij vertrekt met pijn in het 
hart als voorzitter van VHC Twello, want 
een opvolger is nog niet gevonden. De 
voorzitterstaak waarvan ook hij destijds 
dacht er niet geschikt voor te zijn, bleek 
in de praktijk volledig anders te lopen. 
Het is een leuke, leerzame job die echt 
niet al je vrije tijd in beslag neemt. Inmid-
dels kijkt Johan Homan met veel tevre-
denheid terug op een prachtige, kleur-
rijke en succesvolle periode. Maar er ligt 
een prangende vraag; wáár blijven de 
nieuwe bestuurders? 

Door Jos Bosch 
“Voorzitter worden van VHC? Wat denk 
je zelf? Alles loopt hier goed dus lijkt het 
me niet nodig. Bovendien ben ik ook niet 
geschikt.” Het zijn de ludieke openings-
zinnen van een korte video die Johan Ho-
man heeft opgenomen om zijn oproep 
nóg meer aandacht te geven. Hij gaat 
zijn taak als voorzitter van de Voorster 
Hockey Club Twello per 1 juli beëindi-
gen. Opvolgers zijn er niet gevonden; 
nóg niet. Inderdaad meervoud, want ook 
de penningmeester moet na vele jaren 
worden vervangen en treedt dus af. En 
dan zijn er nog diverse vacatures binnen 
verschillende commissies. 

Een gezonde vereniging
We zitten buiten aan de koffie bij het 
prachtige verenigingsgebouw aan de 
Zuiderlaan in Twello en kijken uit over de 
hockeyvelden. Alles getuigt tijdens het ge-
sprek van een trotse voorzitter en we leg-
gen een link naar het zakenleven. Want 
stel dat je dit ‘bedrijf’ VHC zou moeten 
beschrijven voor een toekomstige CEO? 
Johan Homan: “Wat dragen we over? 
Een goed draaiende vereniging met ruim 
400 leden, een prachtig clubhuis dat prij-
zen heeft gewonnen op het gebied van 
duurzaamheid en gezonde voeding. De 
velden hebben LED verlichting, zijn goed 
onderhouden, binnen- en buitenruimten 
zijn rookvrij. VHC is financieel gezond en 
heeft een groot scala sponsoren.” 

Van ’langs de lijn’ tot 
betrokken verenigingsman 
en voorzitter
We gaan terug naar het jaar 2017, wan-
neer Johan de hockeyclub vooral kent 
als vader wiens dochter meespeelt in 
een van de teams. Ongetwijfeld een her-
kenbaar patroon voor velen, hoe Johan 
de tijd van toen omschrijft. Dochterlief 
wordt bij het hek afgezet, af en toe is er 
tijd om langs de lijn een wedstrijd mee 
te beleven, deze en gene even te groe-
ten en dan is het tot een volgende keer. 
Toen er plannen waren voor een nieuw 
verenigingsgebouw besloot Johan plaats 
te nemen in de nieuwbouwcommissie. 

“Als jurist heb ik wat met bouwen en 
dacht, laat ik eens in die nieuwbouw dui-
ken.” Toen pas leerde Johan de vereni-
ging echt kennen, maakte hij kennis met 
andere betrokkenen bij de club, zag hoe 
een vereniging feitelijk draait én raakte 
in gesprek met de toenmalige voorzitter 
Luuk van de Poel. En ja, dat ging onder 
meer over het voorzitterschap. “We heb-
ben heel wat keren met een wijntje bij de 
haard gezeten en uiteindelijk heb ik mij 
beschikbaar gesteld. September 2017 
werd ik unaniem gekozen tot voorzitter 
en heb mij verdiept in de vereniging en 
een visie gemaakt. 

Een vereniging draait op 
vrijwilligers
Gezond en vitaal, de zaken goed voor el-

kaar en toch zijn er diverse vacatures in 
te vullen. Waar zit ‘m dat in? “Ik heb heel 
wat mensen gesproken, op borrelniveau 
of juist één op één, maar mensen zien 
het toch niet zo zitten. Uiteraard hebben 
ze allemaal legitieme redenen, maar ook 
ik had destijds wel mijn argumenten om 
het niet te doen” aldus Johan. “Heel veel 
mensen zullen ook denken: het is een 
goed draaiende club! Alles is geregeld 
tot en met volledige bezetting achter 
de bar.” Het tekort aan vrijwilligers en/
of mindere bereidheid om zich in te zet-
ten voor een vereniging is een landelijke 
tendens aldus de aftredend voorzitter. 
Johan: “De KNHB ziet de afname van vrij-
willigers overal ontstaan. Er zijn de zgn. 
consumentleden;  mensen die contribu-
tie betalen, hun kind afzetten bij het veld 
en weer naar huis gaan.” Johan geeft aan 
dat te snappen, want ooit was hij zelf 
ook degene die ver van de vereniging 
afstond. 

De voorzitter; spits en spil 
van de vereniging
Aanstaand weekend staan er leuke ac-
tiviteiten op het programma. Op vrijdag 
een barbecue voor de vrijwilligers, ’s 
zaterdags de onthulling van de nieuwe 
tenues, een nieuw logo, clinics en verde-
ling van de vrijwilligerstaken. En dan zon-
dag het jaarlijks toernooi en een terrein 
dat vol staat met enthousiaste mensen. 
Kortom, een mooi VHC weekend. 

De organisatie daarvan is zéker niet de 
verdienste van de voorzitter, maar juist 
het teamwork van veel betrokkenen. 
“Wat een voorzitter wél doet is het aanja-
gen en clusteren, dan zie je dat het gaat 
draaien. Juist dáár maak ik mij zorgen 
om en niet dat ík dat moet zijn, maar dat 
er straks geen aanjager meer is.”

Maar hoeveel tijd kost nu eigenlijk dat 
voorzitterschap? “In 2017 was ik presi-
dent van de Lions Club, gemeenteraads-
lid, had ook toen m’n eigen zaak en uiter-

aard een gezin. Maar ik zag en zie ook, 
dat het prima was en is te combineren. Je 
hebt vergaderingen, af en toe een over-
leg met commissies, verder hand-en-
spandiensten zoals medailles uitreiken 
of een toespraakje. Voor veel mensen 
lijkt dat soms heel veel. Natuurlijk kost 
het tijd, maar het is voorál ook erg leuk!” 

De ‘nieuwe generatie’ 
bestuurders
Johan Homan heeft z’n best gedaan om 
nieuwe bestuursleden te werven en 
gaat daar ook mee door. Hij beseft dat 
mensen soms een vergelijking maken 
met hem of andere bestuurders. “Het is 
niet de bedoeling dat je het doet zoals ik, 
maar juist je eigen draai gaat geven aan 
je taken” aldus Johan. Wederom haalt hij 
hier een drempel weg voor twijfelaars. 
“We zijn een twaalf jaar jonge vereniging 
en hebben nog geen opa’s en oma’s die 
taken van elkaar overnemen, zoals ou-
dere verenigingen die wel hebben.” Kort-
om, er is geen grote vijver met veel er-
varing waaruit geput kan worden, maar 
we hebben wél 400 leden. Als je 18 jaar 
of ouder bent, kun je een bestuurstaak 
op je nemen.
Veel besturen van organisaties werken 
nog met de taakveredeling voorzitter, 
secretaris en penningmeester. Een for-
matie van drie personen als dagelijks 
bestuur, al dan niet ondersteund door 
overige bestuurders. Zouden bestuurs-
leden hun taken ook kunnen delen om 
minder druk op het werk te leggen? En 
wat als een toekomend voorzitter wel 
goed is in aanjagen maar minder graag 
op de voorgrond treedt als zegsman? Jo-
han: “We hebben al bedacht dat er meer 
projectmatig kan worden gewerkt. Dan 
zijn de werkzaamheden verbonden aan 
een bepaalde taak en tijd. Taakverdeling 
van een functie over meerdere personen 
zou ook kunnen. Eigenlijk is er van alles 
mogelijk, er valt altijd over te praten. Wie 
weet dat er na het VHC weekend nieuwe 
mensen opstaan.” 

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

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

NU OOK ACUPUNCTUUR 
IN TWELLO

TWELLO.- Aan de Torenbosch 8 in 
Twello is Yolien Hagen gestart met haar 
Artsenpraktijk voor Acupunctuur. Acu-
punctuur is een onderdeel van de Tra-
ditionele Chinese Geneeskunde, waarbij 
het basisidee is dat alles moet blijven 
stromen in het lichaam. Zodra er door 
invloeden van binnen- of buitenaf iets 
niet meer goed kan bewegen geeft dat 
klachten. Of dat nu bloed, lymfe, slijm, 
andere lichaamsvloeistoffen zijn of zelfs 
‘gewoon’ energie.

Door middel van hele dunne acupunc-
tuurnaaldjes te prikken op verschillende 
plekken van het lichaam, meestal op de 
armen, benen en soms het hoofd, zorgt 
Yolien dat de boel weer in beweging 
wordt gezet. “Tijdens mijn opleiding heb 
ik al veel vrienden en familieleden als 
proefpersoon mogen gebruiken en allen 
zijn warm gelopen voor deze manier van 
behandelen”, zegt Yolien vol enthousi-

asme. Yolien behandeld onder andere 
klachten zoals chronische en acute pijn, 
hooikoorts, menstruatieklachten, darm-
problemen, benauwdheid, maar ook 
onrust in het hoofd, slaapproblemen en 
bijvoorbeeld faalangst. 

Nadat Yolien ruim 10 jaar als arts in de 
reguliere geneeskunde heeft gewerkt 
was ze door omstandigheden gedwon-
gen om haar baan anders in te richten. 
Om de hele mens te kunnen blijven 
behandelen is ze toen gestart met een 
opleiding Klassieke Acupunctuur. Na de 
opleiding en meerdere bijscholingen is 
ze nu gestart met haar eigen praktijk. In 
de praktijk wordt er nuchter en duide-
lijk naar uw klachten geluisterd en kijkt 
Yolien wat hieraan gedaan kan worden 
door middel van acupunctuur.  

Meer weten? Kijk dan op 
www.acupunctuurtwello.nl.

HOOG TIJD 
VOOR DE 
BUITENBOEL

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

DEZE FOLDER IS GEDRUKT OP 100% GERECYCLED PAPIER

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

Werkdruk 20-120 bar. 

OPVOUWBARE TAFEL
Afmeting 182 x 74 x 74 cm.

14.95

8.95

43.95

MET MULTIPAS

69.95 48.95

VLAGGENSET
Nederlandse vlag 100 x 150 cm. 

Houten vlaggenstok van 2 meter 

met oranje knop en kunststof 

houder. Exclusief wimpel.

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

De prijzen worden beschikbaar gesteld door de organisator 

van Beste Folder Awards

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

STEM OP DE 
MULTIMATE FOLDERS 
en maak kans op een iPad

KLUNDER
Molenstraat 1 Twello
(0571) 27 12 66 #Hubohelpt

ZET ZE IN HET LICHT 
Voor ieder huis hebben wij de 
juiste verlichting; of het nu 
gaat om het huis, het erf, de 
tuin of het terras. 

Een bewegingsmelder zet een lamp  
automatisch aan bij beweging. 

Een schemerschakelaar zet een lamp  
automatisch aan of uit zodra het donker  
of licht wordt. 

 Fel licht schakelen inbrekers maar moeilijk uit. 
Dat felle licht is ook nog eens handig voor  
spelende kinderen rondom je huis. Denk hier goed 
over na bij de aanschaf van buitenverlichting.

Kwalitatief en intelligent
Met de lampen en sensoren van Steinel maak jij 
je geen zorgen meer over je verlichting. Deze  
hoogwaardige lampen met intelligente  
bewegingsmelders en geavanceerde  
sensortechnologie zorgen voor een perfecte 
hoeveelheid licht. Kom naar de Hubo bij jou in de 
buurt of kijk op hubo.nl/steinel

20%
KORTING

op Steinel  
Buitenverlichting

Tip van Rick

Slimme  
verlichting
Buitenverlichting die reageert op  
beweging is niet alleen comfortabel, 
maar ook veilig. Ook handig: ze gaan 
automatisch weer uit, dat scheelt in het 
verbruik. Binnen zijn automatische  
aanspringende lampen erg praktisch 
voor bijvoorbeeld het toilet, de schuur  
of een diepe gangkast. Nooit meer op de 
tast zoeken naar het lichtknopje en ze 
gaan vanzelf ook weer uit. 

Het Hubo vakteam denkt graag met je 
mee over de beste plaatsing.
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over na bij de aanschaf van buitenverlichting.

Kwalitatief en intelligent
Met de lampen en sensoren van Steinel maak jij 
je geen zorgen meer over je verlichting. Deze  
hoogwaardige lampen met intelligente  
bewegingsmelders en geavanceerde  
sensortechnologie zorgen voor een perfecte 
hoeveelheid licht. Kom naar de Hubo bij jou in de 
buurt of kijk op hubo.nl/steinel

20%
KORTING

op Steinel  
Buitenverlichting

Tip van Rick

Slimme  
verlichting
Buitenverlichting die reageert op  
beweging is niet alleen comfortabel, 
maar ook veilig. Ook handig: ze gaan 
automatisch weer uit, dat scheelt in het 
verbruik. Binnen zijn automatische  
aanspringende lampen erg praktisch 
voor bijvoorbeeld het toilet, de schuur  
of een diepe gangkast. Nooit meer op de 
tast zoeken naar het lichtknopje en ze 
gaan vanzelf ook weer uit. 

Het Hubo vakteam denkt graag met je 
mee over de beste plaatsing.

http://www.acupunctuurtwello.nl/
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Maurits Bosgoed is dierenarts en vertelt wekelijks over zijn avonturen.

Tekening: Nova Bosgoed, 7 jaar

DIERENARTS ALS OOGHERSTELLER
Voordat een medicijn ‘in het schap’ 
ligt, is er al een heel traject aan vooraf 
gegaan. Er moet uitgevonden worden 
of de medicatie werkt waarvoor het in-
gezet gaat worden, welke dosering het 
beste is en gekeken worden of er geen 
gekke bijwerkingen zijn. 
En als dit allemaal gelukt is, hebben we 
vaak ook nog te maken met iets waar-
door het alsnog kan mislukken. Name-
lijk het fenomeen ‘therapietrouw’. 
Het is niet meer dan logisch, dat dat 
medicijn in dat flesje ook nog in de 
patiënt terecht moet komen voor het 
gewenste effect bereikt wordt. Maar 
vaak is dat toch een onderdeel waar-
op het misgaat. Dit kan komen door-
dat bijvoorbeeld een deel van orale 
medicatie wordt uitgespuugd, eige-
naren het vergeten te geven of geen 
zin meer hebben in het gedoe wat het 
toedienen met zich meebrengt. En 
soms omdat het gewoon simpelweg 
niet lukt de medicatie daar te krijgen 
waar hij bedoeld is. 
Bij het paard Renzo die zijn oog had 
beschadigd, leek het ook op dat laat-
ste mis te gaan. 
Renzo die stil in de wei stond en zat te 
knijpen met een oog mocht ik onder-
zoeken. Dit beeld zien we nog weleens 
bij paarden als ze gestoken zijn op het 
ooglid of als er door trauma een be-
schadiging is ontstaan. 
Omdat Renzo erg gevoelig (en sterk en 
groot) is, lukte het niet om zijn oog te 
bekijken zonder dat hij met zijn hoofd 
de lucht in ging. Dus ik gaf Renzo een 
lichte verdoving die het onderzoek 
goed mogelijk maakte. ‘Er zit een lichte 
beschadiging op de cornea en hij zal 
2-3 keer daags gezalfd moeten worden 
zodat het niet gaat ontsteken tijdens 
het genezingsproces.’
Ik had nu de luxe dit te kunnen de-
monstreren bij het verdoofde paard. Ik 
liet zien dat het niet zoveel voorstelde. 
Maar een dag later bleek het toch mak-
kelijker gezegd dan gedaan. Toen ik 
ze een dag later aan de telefoon had, 
hoorde ik dat het één keer gelukt was, 
maar dat het op deze manier ook met-
een de laatste was.  
Dit kon een gevaarlijke situatie worden 
en ik sprak af die middag maar weer te 

kijken hoe we dit varkentje konden gaan 
wassen. 
Samen met hun zoontje Bas, die mij en 
mijn auto de dag ervoor nog had be-
laagd met een waterpistool, liep ik naar 
de stal waar onze oogpatiënt inmiddels 
stond. Gelukkig was er inmiddels een 
wapenstilstand blijkbaar. 
‘Papa heeft hem alvast gepakt, want 
als hij jou ziet loopt hij sowieso meteen 
weg!’ sprak het slimme jochie me toe. 
Dat zalf het oog in krijgen echt geen op-
tie was, werd me nu meteen duidelijk. 
Wijzen naar zijn hoofd was al voldoende 
om met zijn voorkant de lucht in te gaan. 
‘Eigenlijk moet je met een onzichtbare 
hand de zalf in zijn oog kunnen spuiten!’. 
Het klonk grappig hoe het jochie dat zei, 
maar eigenlijk had hij groot gelijk. We 
moesten zalf in het oog krijgen, zonder 
dat onze hand daar in de buurt kwam. 
‘Kan je niet gewoon met je waterpistool 
de zalf erin spuiten?’ gaf ik hem als re-
actie. Maar door deze interactie met het 
jongetje van 7 jaar, kwam ik toch op een 
oplossing. 
‘Ik heb denk ik nog wel een lang dun 
slangetje in de auto liggen die ik met een 
operatie in het oog kan laten uitkomen. 
Je kan dan vanaf Renzo’s schouder zijn 
oog zalven.’ Ik sprak het plan door en 
toen we alles klaar hadden liggen ver-

doofde ik Renzo weer. Dit keer met een 
middel waardoor hij ging liggen. 
Met krammetjes hechtte ik het slange-
tje vast aan de huid en ging een cen-
timeter onder het oog door de huid. 
Het slangetje kwam nu in de oogkas 
uit. Met een bepaalde hechting zorgde 
ik ervoor dat deze niet in het oog ging 
prikken. 
Na een paar keer testen met de zalf 
wisten we dat het goed zat en hoeveel 
zalf er steeds ingespoten moest wor-
den. 
Het was nog even spannend of Renzo 
ons mooie bouwwerkje met bijvoor-
beeld schuren zou verpesten. De tijd 
zou het leren. 
De weken erna had ik nog een paar 
keer contact. Het slangetje bleef pre-
cies zitten volgens plan en het zalven 
stelde niks meer voor. 
Een goed medicijn en een goede thera-
pietrouw leverde in dit geval een mooi 
hersteld oog op waarna het slangetje 
verwijderd kon worden. 
Deze belandde niet in de container, 
maar werd een verlengstuk van het 
waterpistool van Bas.
Gelukkig kon ik de beoordeling van 
het oog doen via een foto en hoefde 
ik voorlopig niet in de buurt te komen 
van Bas en zijn verbouwde wapen. 

FEEST OP DANIËL DE 
BROUWERSCHOOL: OPNIEUW 
PREDICAAT EXCELLENTE SCHOOL!
 
WILP.- Een mooie versierde school, taart, champagne, speciale onderzet-
ters én voor alle leerlingen een cadeautje: er was iets te vieren op de Daniël 
de Brouwerschool. Sinds 2013 heeft zij onafgebroken het predicaat Excel-
lent ontvangen!  

Scholen kunnen zich zelf aanmelden 
voor het predicaat, dat door het Ministe-
rie van Onderwijs is ingesteld als onder-
deel van een actieplan om de kwaliteit 
van het onderwijs te verhogen. Een on-
afhankelijke jury heeft de school bezocht 
en beoordeeld. Voorafgaand aan het 
jurybezoek oordeelde de Onderwijsin-
spectie dat de hele school op alle domei-
nen van goede kwaliteit is. 

De Daniël de Brouwerschool is trots en blij 
dat ze wederom twee van deze predica-
ten, één voor het SO en één voor het VSO, 
hebben ontvangen. Een bevestiging dat 
de school zich continu blijft verbeteren 
en er in slaagt om met het team optimaal 
samen te werken om de leerlingen onder-
wijs op maat te bieden. 
In het lovende juryrapport staat onder an-

dere: ‘In deze school wordt maximaal re-
kening met elkaar gehouden. De sfeer in 
de school is vrolijk en stimulerend. In elke 
groep wordt de leerling uitgedaagd op ei-
gen niveau te werken en te presteren’.

De trotse directeur Anneke Huiskamp 
nam in het bijzijn van leerlingen, colle-
ga’s en genodigden het gevelbordje met 
daarop de tekst Excellente School 2022 
– 2025 in ontvangst. 

De Daniël de Brouwerschool is een Ka-
tholieke school voor Zeer Moeilijk Leren-
de Kinderen van 4 t/m 20 jaar en staat op 
Landgoed de Lathmer in Wilp. De school 
staat voor weloverwogen onderwijs van-
uit zorgvuldigheid en betrokkenheid met 
het doel elke leerling excellent voor te 
bereiden op zijn of haar toekomst. 

NIEUWE BODEM VAN 
DE OORTVELDRUITERS 
FEESTELIJK GEOPEND 

EMPE.- Tijdens het tweedaagse concours 
hippique in Empe, was er op de zaterdag 
speciale aandacht voor de officiële ope-
ning van de binnenbak.
Hiervoor waren een aantal ponyruiters 
en een aantal voltigeurs van de ver-
eniging aanwezig en was er een aantal 
ereleden van de Oortveldruiters uitge-
nodigd.
De ereleden zijn allen oud bestuursleden 
die tevens aan de wieg van de ponyclub 
en rijvereniging stonden en enkele jaren 
daarna bij het verwezenlijken van de ma-
nege (1994) die het trotse eigendom is 
van de Oortveldruiters.
Nu stonden ze er weer, 28 jaar later: 
Henk Achterkamp, Berend Zwierenberg 
en Arie Brouwer, middenin de nieuw 
aangelegde binnenbak bodem, voor een 
groen lint. Arie Brouwer: “Met het door-
knippen van dit lint hopen wij dat de 
Oortveldruiters nog een hele mooie tijd 
tegemoet gaan!” 
Na het doorknippen reden een aantal 
ponyleden, waaronder een kleindochter 
van Arie een rondje door de manege en 
aansluitend was er nog een voltige de-

monstratie.
In het weiland direct naast de manege 
werd het jaarlijkse Hunnekink concours 
verreden, op het terrein van de familie 
Hunnekink.
Op de zaterdag werd het dressuur pro-
gramma een uur vervroegd in verband 
met het warme voorspelde weer. Geluk-
kig waren er voldoende water en andere 
verkoelende drankjes aanwezig.
Op zondag werd er gesprongen door 
pony’s en paarden. De terreincommis-
sie was er weer in geslaagd om een zeer 
goed uitziend springparcours neer te 
zetten met sponsorhindernissen en met 
een aankleding van sierbomen en -strui-
ken die beschikbaar gesteld waren door 
sponsoren. De zondagmiddag werd af-
gesloten door een mooie loterij van aller-
lei gebruiksartikelen en enkele diensten 
van ondernemers uit de regio, speciaal 
op poten gezet door het Actiecomité 
om extra inkomsten voor de manege te 
werven. De vele vrijwilligers van de Oort-
veldruiters hebben er samen weer voor 
gezorgd dat iedereen kon genieten van 
twee dagen gezellige paardensport.

LAATSTE KANS OM DEEL TE NEMEN AAN 
DE VOORSTER TRIATHLON
BUSSLOO.- Zondag 10 juli staan er hon-
derden mensen aan de start van de 
Voorster Triathlon in het water van Bus-
sloo. Voor velen zal het de eerste keer 
zijn dat ze meedoen aan deze leuke en 
uitdagende sport. Dat is ook precies wat 
de organisatie wil bereiken: “We willen 
namelijk vooral lokale mensen laten er-
varen wat een triathlon is. Als jij dit leest 
en ook de uitdaging aan zou willen gaan, 
dan is dit je laatste kans. Dit weekend 
sluiten namelijk de inschrijvingen”, laat 
de organisatie weten. 

Deelnemers
De organisatie beoogt een kleinschalig 
en laagdrempelig sportevenement neer 
te zetten op en rondom Bussloo. Ruim 
200 deelnemers hebben zich inmiddels 
aangemeld en daarmee is men heel 
tevreden. “Voor een nieuw evenement 
met weinig naamsbekendheid is dit een 
enorm mooi aantal”, vertelt Simon Kruk-
kert (3SL-Sports). “Aan ons nu de schone 
taak om alles gestroomlijnd en veilig te 
laten verlopen. Dat doen we gelukkig sa-
men met zo’n 60 vrijwilligers. Maar die 
moeten we allemaal nog wel duidelijk 
instrueren”, vervolgt Simon.  Het geeft 
wel aan wat voor een karwei het is. We-
gen moeten worden afgezet, honderden 
hekken moeten worden geplaatst en 
verschillende stakeholders moeten te-

vreden worden gehouden. De nationale 
triathlonbond (NTB) is zo’n stakeholder. 
Een gedelegeerde van de bond en ver-
schillende juryleden zullen ook aanwezig 
op 10 juli. “Het is wel goed dat zij ons en 
de deelnemers controleren, want dat 
komt de veiligheid alleen maar ten goe-
de”, legt Simon uit.

Wat is een triathlon precies?
Triathlon is een multi-duursport waarbij 
deelnemers achtereenvolgens moeten 
zwemmen, fietsen en hardlopen. Gezien 
de watertemperatuur is een wetsuite 
niet verplicht. De meeste deelnemers 
hebben een triathlonpak waar ook een 
dunne zeem inzit. Van kleding wisselen 
doet men zodoende niet. In de wissel-

zone krijgt iedere deelnemer een eigen 
plekje voor het stallen van de fiets en 
overige bagage. “Je hebt echt geen su-
persnelle fiets nodig. Op een mountain-
bike of stadsfiets ben je ook welkom”, 
verzekerd Simon. 
De Voorster Triathlon vindt plaats op 
zondag 10 juli vanaf 09.30 uur op het 
strand Gorsselaar. Er zijn nog plaatsen 
vrij in diverse startseries: één voor de 
jeugd van 10 t/m 18 jaar en voor volwas-
senen een 1/16de of 1/8ste afstand. Bij 
1/16de zwem je 250 meter, fiets je 10 km 
en loop je 2,5 km. Bij 1/8ste is het zwem-
men 500 meter, het fietsen 20 km en het 
lopen 5 km. Op www.voorstertriathlon.nl 
kan je meer informatie vinden en vind je 
ook een link naar het aanmelden.
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Donderdag 30 juni, Start curusus ‘Zeker Bewegen’, 
Gymzaal Wassenaar Obdamstraat, 09.30 uur

Zondag 10 juli, Voorster Triathlon op Bussloo, Strand Gorsselaar,
 vanaf 09.30 uur

Zaterdag 9 juli, Ik hou van Klarenbeek, MFC te Klarenbeek,
 20.00 - 23.00 uur

Zaterdag 16 juli, Fietsroute met proeverij van landgoedproducten, 
Landgoed Beekzicht te Voorst, 14.00 - 17.00 uur 

Iedere maandag, Schaken voor jong en oud, Muziektent te Voorst, 
18.30 - 20.30 uur
Iedere maandag, Koersbal, Trefpunt Duistervoorde te Twello, 
09.30 - 11.30 uur

Zaterdag 2 juli, Familieopstellingen, De Voorhof te Voorst, 14.00 -17.00 uur

Dinsdag 5 juli, HYROX PFT GYM TOUR, Sportstudio Twello, 
18.30 - 20.30 uur

Zondag 3 juli, Wijnfeest en Formule 1-café, Dorpskerk te Wilp,
 14.00 - 18.00 uur

Vrijdag 8 juli, Kids Summer Sport Games, Zwembad de Schaeck te Twello, 
19.00 - 20.30 uur

Zaterdag 2 juli, Tweede editie Bie de Schure, Kerkstraat 29 te Voorst, 
vanaf 18.00 uur

Agenda

Kijkindekernen.nl is hét online dorpsplein van de gemeente Voorst. Iedere inwoner kan 
hier een account aanmaken, individueel of namens een organisatie. Vervolgens heb je de  
mogelijkheid om activiteiten te plaatsen. Wij zullen deze vervolgens delen via bovenstaan-
de agenda en onze Facebookpagina. Daarnaast bied KijkindeKernen nog meer mogelijk-
heden zoals het plaatsen van een hulpvraag, prikbordadvertentie, vacature of nieuws-
bericht. Voor vragen kunt u terecht bij Guus Kroes (g.kroes@mensenwelzijnvoorst.nl) of  
Chris Frencken (c.frencken@voorst.nl)

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

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

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

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

CLEAN SHEET JAN DE RUITER
REIN EVERS WINT VANUIT CHIMAY
TWELLO.- Afgelopen week werd er weer 
ingekorfd voor twee vluchten. Donder-
dag gingen de dagfondduiven in de korf 
voor een vlucht vanuit Chateauroux (680 
km) en vrijdag werden de snelle vogels 
ingezet voor een vitesse vlucht vanuit 
Etrouengt (286 km). Met het naderen 
van de losdag, zaterdag, werd steeds 
duidelijker dat het weer niet echt zou 
meewerken. Er werd dan ook al tijdig 
besloten om beide konvooien een stuk 
oostelijker te verplaatsen. Uiteindelijk 
werd de dagfond vanuit Nevers (622 
km) en de vitesse vanuit Chimay (273 
km) vervlogen. Niet alleen is de laatste 
makkelijker uit te spreken maar door het 
oostelijker lossen worden de duiven ook 
rechter onder de afdeling in vrijheid ge-
steld. Of dit er toe bijdroeg dat de snel-
ste duiven uit Twello zich konden meten 
met de diverse profs in het duivenwe-
reldje zal altijd onduidelijk blijven, maar 
blijkbaar heeft dit toch invloed. Geksche-
rend werd dan ook in het clublokaal de 
opmerking geplaatst dat dit wel meteen 
de laatste keer zal zijn.

Chimay
De duiven werden mooi op tijd gelost. 
Met een windje in de rug werden er 
hoge snelheden behaald. De snelste duif 
viel verrassend bij Rein Evers in Wilp-A. 
Rein doet met een heel klein hokbestand 
bijna aan alle daagse vluchten mee. 
Vanwege drukke werkzaamheden is de 
verzorging niet altijd zoals hij zich zou 
wensen maar we weten het: “als het niet 
kan zoals het moet, dan moet het maar 

……”. Met een jaarling doffertje, vorig jaar 
gekregen van Albert Hendriksen die hem 
elk jaar een aantal duiven schenkt, was 
er dus dubbele pret. Zowel de speler als 
de schenker waren trots op dit resultaat. 
De tweede duif was van John Romein die 
aan een sterk seizoen bezig is. Jan de Rui-
ter, Steffan Willems en Jan Ketelaar ma-
ken, zoals we de laatste weken gewend 
zijn, de top 10 vol. Het was een relatief 
vlot concours met bijna alle duiven weer 
thuis met het afslaan van de klokken.

Nevers
De duiven werden een flink stuk ooste-
lijker vervoerd om er zo voor te zorgen 
dat er zaterdagmorgen voor de vanuit 
het westen optrekkende regenbuien ge-
lost zou kunnen worden. Deze redene-
ring bleek hout te snijden. Met een hele 
vroege lossing, 06.50 uur, bleek Afdeling 
8, waar Steeds Verder onderdeel van uit 
maakt, 1 van de weinige afdelingen die 
er vroeg uit kon. Met de razendsnelle 
vlucht van de ochtend fris in het geheu-
gen, de eerste duif maakte meer dan 
100 km/uur, werd er tijdig post gevat om 
de duiven te verwelkomen. Ook nu was 
er weer een aantal gastspelers dat hun 
duiven in Twello inkorfde. Altijd leuk om 
ook eens andere tegenstanders te heb-
ben, hoewel in de grotere verbanden 
iedereen tegen elkaar speelt. Uiteraard 
gaat de afstand op dit soort vluchten 
meetellen en leek 90 km/uur al lastig 
om te halen. Jan de Ruiter uit Teuge had 
een duif mee die daar anders over dacht. 
Met net iets meer dan 90 km/uur had de 

doffer de 618 km afgelegd. Niet veel la-
ter arriveerde bij Jan de 2e duif van de 3 
die hij had ingezet. Toen ook de 3e zich 
keurig op tijd, 5e prijs, meldde was de 
zgn. “Clean Sheet” compleet. De laatste 
jaren wordt in de duivensport het begrip 
“Clean Sheet” gebruikt als alle ingezette 
duiven van een liefhebber prijs spelen. 
In de top 10 zien we naast de 3 duiven 
van Jan vnl. de namen van gastspelers. 
Comb. Zeiss v. Putten (Deventer), Comb. 
Zoetbrood (Apeldoorn) en Gerard Bolink 
(Bathmen) draaien allen 2 duifjes in de 
top 10. Steeds Verder-lid Steffan Willems 
wurmt zich daar nog tussen met 1 van 
de 2 ingezette strijders en maakt zo de 
top 10 vol.

A.s. maandag staat alweer de eerste 
africhtingsvlucht voor de jongen dui-
ven op het programma. Half juli begin-
nen de wedvluchten voor de jonge dui-
ven 2022. Deze worden vooraf gegaan 
door een aantal korte vluchtjes om 
de broodnodige ervaring op te doen. 
Daarnaast is het dinsdag inkorven voor 
een ochtendlossing vanuit Ruffec (817 
km) en donderdag gaan de snelle duiven 
richting Melun (467 km) voor een zware 
midfondvlucht.

Top 10 Chimay: 1. Rein Evers, 2,9. 
John Romein, 3,4,10. Jan de Ruiter, 
5,6,7. Steffan Willems, 8. Jan Ketelaar. 
Top 10 Nevers: 1,2,5. Jan de Ruiter, 3,10. 
Comb. Zeiss v. Putten, 4,6. Comb. Zoet-
brood, 7,9. Gerard Bolink, 8. Steffan Wil-
lems.

DE E1 EN D1 
KAMPIOEN BEACH 
HANDBALCOMPETITIE
 

Het Beach E1 team.

KLARENBEEK.- Zaterdag 25 juni was de laatste dag van de Beach handbalcompetitie. 
De teams E1  en D1 zijn allebei kampioen geworden. Beach handbal is een snel groei-
ende  nieuwe vorm van handballen. Het is zeer snel en dynamisch spel in het zand. 
sc Klarenbeek heeft sinds enige jaren een eigen Beachveld, waar de afdeling handbal 
graag gebruik van maakt. Wil jij ook komen handballen? Op donderdag  25 Augustus 
beginnen wij weer met trainen.
Voor meer informatie: handbal@klarenbeek.nl

OPEN DAG BUNKERS IJSSELLINIE 
REGIO.- De IJssellinie houdt op zaterdag 2 juli weer een open dag met rondleidingen waarbij de Commandobunker, de Hospitaal-
bunker en het Inlaatwerk bij Olst worden bekeken. De gidsen zullen vertellen over de bijzondere geschiedenis van deze waterlinie 
uit de Koude Oorlog, die tussen 1951 en 1964 in werking was. De bedoeling was om in geval van oorlog een brede strook land 
onder water te zetten om het Russische leger tegen te houden. De open dag kan zonder afspraak worden bezocht. Een rondlei-
ding duurt ongeveer anderhalf uur. Bezoekers zijn vanaf 12 uur welkom, de laatste rondleiding begint om 15.30 uur. De entree 
bedraagt voor volwassenen 5 euro per persoon en voor kinderen in de basisschoolleeftijd 2,50 euro. Pinnen is mogelijk. De 
rondleidingen starten bij de Hospitaalbunker, Haereweg 4b, 8121 PJ Olst. Parkeren is mogelijk op de parkeerplaats van De Haere. 

Aan: Martijn Groot Koerkamp Cc: Willeam Schoonhoven 
Terwolde, 27 juni 2022 

Geachte heer Groot Koerkamp, beste Martijn, 

Zoals ik eerder heb laten weten zijn ook wij erg geschrokken van de hoogte van cijfers: een reductie van 58% of meer aan 
stikstofdepositie. Wij maken ons zorgen over het effect op de gebiedsprocessen, gelijk CDA Provincie Gelderland dat doet. 
Immers, de provincie werkt samen met de sectoren, gemeenten en waterschappen aan maatregelen om de stikstof emis-
sie te reduceren. Draagvlak is daarbij cruciaal! 

Wij vinden dat alle sectoren evenredig bij moeten dragen. Dit plan gaat alleen over de boeren en niet over grote industrie-
en, Lelystad en Schiphol, scheepvaart, etc. 
CDA Voorst wil geen gedwongen onteigening, niet meer berekenen maar meten, afstappen van Kritische Depositie Waar-
des en het probleem van de PAS melders moet snel worden opgelost door het Rijk. Of met rijksgeld door de provincie

CDA Voorst schaart zich achter de resolutie, als aangenomen door het CDA Gelderland, in Algemene Ledenvergadering 
bijeen te Ede op zaterdag 25 juni 2022 jl., waarin opgeroepen wordt tot 
•  een gezamenlijke integrale stikstofaanpak over alle sectoren; 
•  alle sectoren te betrekken bij de aanpak en uitvoering van de stikstofaanpak; 
•  steun te geven aan het “Versnellingspakket” vanuit de boeren-, natuur- en ondernemersorganisaties; 
•  te sturen op de instandhoudingsdoelen voor natuur en niet blind te staren op de kritische depositiewaarden; 
•  Gelderland en de Gelderse aanpak een voorbeeld te laten zijn voor een landelijke aanpak; 
•  voldoende financiële middelen uit de Rijksfondsen vrij te maken voor de provinciale aanpak (zoals legalisering Pas-

melders, vrijwillige opkoopregelingen en de transitie van de landbouw, woningbouw en de industrie). 

Ons standpunt nader uiteen gezet hebbende, mag het helder zijn dat wij tegen het ‘Haagse beleid’ zijn. Dat heeft u nu 
zwart op wit.

Tot slot willen wij onderstrepen dat wij niet één overheid samen met Den Haag zijn. Binnen de gemeente Voorst is er 
ruimte voor de weg van de normale dialoog. Dat houdt dus ook in dat geen sympathie wordt gewekt door vernieling, 
brandstichting of bijvoorbeeld het hinderen van hulpdiensten, zoals in de media bij boerenprotesten te zien was. Per slot 
van rekening is het hier geen oorlog en zijn er ook geen oorlogsverklaringen richting de boer, zoals onterecht door de heer 
Willeam Schoonhoven verwoord. We begrijpen de emotie ten volle, maar in een tijd van oorlog dicht bij huis in Oekraïne 
is dat uiterst ongelukkig verwoord.

Met vriendelijke groet, 
namens de fractie van CDA Voorst 
Jürgen Wolff van Wülfing 
Fractievoorzitter CDA Voorst

INGEZONDEN
 Fractie CDA Voorst 

   
 
 
 
 
 

                                           CDAVoorst 

 
Aan: Martijn Groot Koerkamp Cc: Willeam Schoonhoven 
 
Terwolde, 27 juni 2022 
 
Geachte heer Groot Koerkamp, beste Martijn, 
 
Zoals ik eerder heb laten weten zijn ook wij erg geschrokken van de hoogte van cijfers: een reductie van 58% 
of meer aan stikstofdepositie. Wij maken ons zorgen over het effect op de gebiedsprocessen, gelijk CDA 
Provincie Gelderland dat doet. Immers, de provincie werkt samen met de sectoren, gemeenten en 
waterschappen aan maatregelen om de stikstof emissie te reduceren. Draagvlak is daarbij cruciaal! 
 
Wij vinden dat alle sectoren evenredig bij moeten dragen. Dit plan gaat alleen over de boeren en niet over 
grote industrieën, Lelystad en Schiphol, scheepvaart, etc. 
CDA Voorst wil geen gedwongen onteigening, niet meer berekenen maar meten, afstappen van Kritische 
Depositie Waardes en het probleem van de PAS melders moet snel worden opgelost door het Rijk. Of met 
rijksgeld door de provincie 
 
CDA Voorst schaart zich achter de resolutie, als aangenomen door het CDA Gelderland, in Algemene 
Ledenvergadering bijeen te Ede op zaterdag 25 juni 2022 jl., waarin opgeroepen wordt tot 
 een gezamenlijke integrale stikstofaanpak over alle sectoren; 
 alle sectoren te betrekken bij de aanpak en uitvoering van de stikstofaanpak; 
 steun te geven aan het “Versnellingspakket” vanuit de boeren-, natuur- en ondernemersorganisaties; 
 te sturen op de instandhoudingsdoelen voor natuur en niet blind te staren op de kritische 

depositiewaarden; 
 Gelderland en de Gelderse aanpak een voorbeeld te laten zijn voor een landelijke aanpak; 
 voldoende financiële middelen uit de Rijksfondsen vrij te maken voor de provinciale aanpak (zoals 

legalisering Pas-melders, vrijwillige opkoopregelingen en de transitie van de landbouw, woningbouw en 
de industrie). 

 
Ons standpunt nader uiteen gezet hebbende, mag het helder zijn dat wij tegen het ‘Haagse beleid’ zijn. Dat 
heeft u nu zwart op wit. 
 
Tot slot willen wij onderstrepen dat wij niet één overheid samen met Den Haag zijn. Binnen de gemeente 
Voorst is er ruimte voor de weg van de normale dialoog. Dat houdt dus ook in dat geen sympathie wordt 
gewekt door vernieling, brandstichting of bijvoorbeeld het hinderen van hulpdiensten, zoals in de media bij 
boerenprotesten te zien was. Per slot van rekening is het hier geen oorlog en zijn er ook geen 
oorlogsverklaringen richting de boer, zoals onterecht door de heer Willeam Schoonhoven verwoord. We 
begrijpen de emotie ten volle, maar in een tijd van oorlog dicht bij huis in Oekraïne is dat uiterst ongelukkig 
verwoord. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
namens de fractie van CDA Voorst 
Jürgen Wolff van Wülfing  
Fractievoorzitter CDA Voorst 

Fractie CDA Voorst

mailto:handbal@klarenbeek.nl


• Schminken • Clown komt Ballonvouwen

Sinds 1978
Welkom op de markt Twello

5 GELUKKIGE WINNAARS BIJ DCO
KLARENBEEK/VOORST/TWELLO.- Iedere 2 weken maakte jij kans op een bood-
schappenbon t.w.v. €100,- van Plus Imanse te Klarenbeek, Coop Versluis te Voorst 
en Jumbo Binnendijk te Twello! 

Afgelopen maandag rolden er wederom 5 winnaars uit de bus bij alle DCO vestigin-
gen! De gelukkigen van deze trekkingen zijn Sjoerd Jansen, J.B. Boor, Ellen Franken, 
Ans Pelgrim en Mevr. Langelaan. Zij gingen er met een waardebon t.w.v. € 100,- 
vandoor!
 
Voorlopig waren dit de laatste winnaars van deze actie. Maar er komen nieuwe 
acties aan. 
Volg ons op Facebook & Instagram voor nog meer spetterende acties en kortingen!

Winkel lokaal, dan is DCO loyaal!

Elke v rijdag op de markt.vanWaardenburg
Uw Kaasspecialist

Boeren 
kruidenkazen  

Jong belegen 
met roomsmaak en 
minder zout €12,98 €7,98
per kilo van €13,98 nu voor per 500 gram voor

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

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

Chocolade pinda’s Chocolade pinda’s 
of rozijnen  of rozijnen  

blauwe jumbo blauwe jumbo 
rozijnen rozijnen 

bio gepelde walnoten  bio gepelde walnoten  Noten pastaNoten pasta uit eigen uit eigen 
branderij, zonder toevoegingenbranderij, zonder toevoegingen 

cranberries cranberries 
zonder suikerzonder suiker 

Vitamine d 1000iu Vitamine d 1000iu 
360 caps 360 caps 

4.994.99 5.995.99

14.9914.99 7.997.99
12.9912.99 21.9521.95

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!

500 gram500 gram 1000 gram1000 gram

1000 gram1000 gram

1000 gram1000 gram van 34.99 nu van 34.99 nu 

Alle voorverpakte Alle voorverpakte 
noten, fruit enz. noten, fruit enz. 

bloemenhoning bloemenhoning 
vloeibaar of cremevloeibaar of creme

5E gratis

4 voor4 voor
900 gram
van 11.10 nu

van 9.95van 9.95
nunu

10.0010.00 8.998.99

1.005.00 5.002 stuksper kilo 2 kilo

van Weenenvan Weenen Groenten en FruitGroenten en Fruit
Grote Hollandse 
Komkommers

Super Hollandse 
Kersen

Super Nectarines

‘UIT EIGEN BOOMGAARD’

NU 3 KILO099 099
HOLLANDSE 
KOMKOMMERS

SUPER BETUWSE KERSEN
EN AARDBEIEN!

AVOCADO’S

2 STUKS 2 STUKS
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KERKDIENSTEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MEDISCHE DIENSTEN

DIERENARTSEN

WIJKAGENT

HISTORISCHE VERENIGING VOORST

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

Zondag 3 juli
Ger.Gem. De Vecht-Terwolde, 09.30 
uur Leesdienst  en 14.30 uur ds. A. 
Schreuder. 
Prot.gem. Klarenbeek, Voorst, Wilp, 
10.00 uur, dienst in Klarenbeek, ds. 
Bassa. 
Herst.Herv.gem. Emst/Epe, 09.30 ds. G. 
de Greef, 15.00 uur ds. Pater.
Prot.gem. Nijbroek, 09.30 uur ds. T. van 
Staalduine. 
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 10.00 
uur, ds. J. van Osch. 
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 10.00 uur, 
ds. M. Valk.  
Prot.gem. Welsum, 10.00 uur, dhr. 
Timmer. 
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 09.00 
uur, pastoor Hermens.  
Hervormde Gemeente “Irene” Zutphen 
(Hoven), 10.00 uur, ds. C. v/d Valk, 16.30 
uur ds. C. v/d Valk.

Dinsdag 5 juli
Ger.Gem. De Vecht-Terwolde, 19.30 uur 
ds. C. van Dieren.

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

NaastenhulpVoorst
Bereikbaar via 
naastenhulpvoorst@gmail.com  

Deze foto is waarschijnlijk gemaakt rond 1910 in de Dorpsstraat in Twello. Herkent 
iemand de fietser? Of kan er iemand wat vertellen over wie de foto heeft gemaakt 
bijvoorbeeld en wanneer dat was?

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

Reactie week 25 
Er kwam geen reactie op de foto 
van vorige week. 
Niemand weet waarschijnlijk wie de 
stoere mannen zijn.
 

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

ZET U SCHRAP VOOR J. SCHRAAP!
J. Schraap is een bijzondere 8 jarige katermans. Deze kerel heeft zich in 
zijn leventje al heel wat keren Schrap moeten zetten. De heer S. kwam 
hier namelijk binnen met een behoorlijk nek wond. En sinds zijn binnen-
komst is er heel wat met hem afgedokterd om die wond weer goed te 
laten helen. Kater Schraap heeft zich daar geweldig door heen geslagen 
en is steeds zijn vriendelijke zelf gebleven. Meneer houdt wel ‘s middags 
regelmatig een siësta waarbij hij dan liever niet gestoord wordt. Maar ja, 
dat geldt toch voor veel senioren: een middagdutje doet je goed. Niet 
dat de heer kwaad wordt áls hij gestoord wordt, nee, hij blijft een echte 
heer. Een subtiel signaaltje dat hij liever nog even doorslaapt moet voor 
een goed verstaander voldoende zijn. Voor deze vriendelijke, dappere 
katermans zoeken we een baas en een huisje waar hij kan genieten van 
een aai, kroel en knuffel op zijn tijd. Met kinderen, die de kattentaal goed 
spreken, kan hij het vast ook prima vinden. Een andere kat? Nee, hij heeft 
liever het rijk alleen. De heer Schraap heeft vroeger genoten van het bui-
tenleven dus gunnen we hem dat in de toekomst ook. Daarom zoeken 
we wel een baasje+huisje+buiten.

Schraapt U al uw kattenliefde bij elkaar om deze fantastische doorzetter met die bijzonder naam een fijne toekomst te 
bieden ? J. Schraap zal u heel dankbaar zijn als u de website van Asiel de Kuipershoek bezoekt en het contactformulier 
voor hem invult.

ZOEK ZOEK 
DE BAAS!DE BAAS!

Download de 
gratis brochure

“De symptomen van 
Parkinson”

www.parkinsonfonds.nl

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


DA’S LEUK BOODSCHAPPEN DOEN

Geldig t/m di 19 juli 2022

1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties 
mogelijk.
2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties 
mogelijk.

*

ARIEL PODS OF LENOR
2 verpakkingen
M.u.v. Lenor multipacks

1+1
GRATIS*

2e
HALVE
PRIJS*

ZOMER TOP 10 WIJNEN
Mezzacorona Pinot Grigio Rose, Neleman Tempranillo 
Rose, Waterval Rose, Villa Aix Provence Rose, Jumbo 
Pinot Grigio Biologisch, Jumbo Cava, Tiempo & Tierra 
Verdejo, Roche Mazet Rose, Villebois Petit Sauvignon 
Blanc of Feu Rose Igp Loire
2 flessen à 750 ml

Geen 18, geen alcohol

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

199
a2,89 - a3,29

Geen 18, geen alcohol

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

M.u.v. gekoelde bieren

2e
HALVE
PRIJS*

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

a7,18 - a7,78

2 VOOR

6,-

a5,00

2 VOOR

4,-

ZONNEBLOEMPLANT
2 stuks

JUMBO OF LA PLACE 
KOFFIEBONEN
Alle soorten 
2 verpakkingen

2e
HALVE
PRIJS*

Geen 18, geen alcohol

2e
HALVE
PRIJS*

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

RED BULL
Pak met 4 blikken à 250 ml

450
a5,56

Binnendijk
Twello, Michiel de Ruyterstraat 101
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