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WANDELGROEP 
WEER VAN START
POSTERENK.- Iedere maandagoch-
tend vertrekt er een groepje wan-
delaars voor een wandeling van on-
geveer 8 kilometer. De start is bij de 
Wilpermolen aan de Molenallee in 
Posterenk.  Er wordt telkens voor een 
afwisselende route gekozen. Op ie-
dere laatste maandag van de maand 
is er een ander  vertrekpunt. Op 27 
september vertrekt men om 09.00 uur 
vanaf de parkeerplaats aan de Dorp-
straat 10 in Twello (bij de kerk) Wie 
mee wil wandelen is van harte wel-
kom. Aanmelden vooraf is niet nodig. 
Meer informatie via: 06- 29353555

‘ALS WE EEN WEEK PER JAAR KUNNEN SCHAATSEN, ZIJN WE AL TEVREDEN’

IJSCLUB TERWOLDE BESTAAT 100 JAAR 
TERWOLDE.- Notulen zijn er niet bij-
gehouden in de eerste twee jaren 
van het bestaan van IJsclub Terwol-
de. Het eerste jaarverslag dateert 
van 22 november 1923. Een receptie 
wordt er op 27 februari 1971 gehou-
den bij het toenmalige ‘Dorpszicht’ 
in Terwolde, de club bestaat dan 
vijftig jaar. Inmiddels is de formele 
datum van het 100-jarig bestaan ge-
passeerd, waar wat minder rucht-
baarheid aan werd gegeven. Echt 
vieren was immers niet mogelijk. 
Maar de flinke koude van februari 
2021 was wel een cadeautje voor 
de jarige, want er kon worden ge-
schaatst! Tevens kan er op 3 okto-
ber a.s. een nostalgische wandeling 
worden gemaakt. 

Door Jos Bosch 
Ze zijn de oudste bestuursleden en gin-
gen in die functie afgelopen februari 
‘met pensioen’. Gert Lammersen (75) en 
Jan de Weerd (72), beiden ca. 45 jaren 
actief geweest in het bestuur van IJsclub 
Terwolde. En hoewel we niet álles kun-
nen achterhalen uit die tijd, is het een 
rijkdom om met deze twee mannen aan 
tafel te zitten om te praten over vroeger 
en nu. Over natuurijs, strenge winters, 
grachten, sneeuwschuiven en ‘het weer’ 
anno nu. “Als we een week per jaar kun-
nen schaatsen, zijn we al tevreden”. 

Het bestuur 
Zo is er veel veranderd in de wijze van 
besturen. De piramide van toen met 
aan de top de voorzitter en ‘de baas’ is 
vervangen door een democratisch mo-
del, waarin zaken gezamenlijk worden 
overlegd en besloten. Ook was het vaker 
het geval, dat het besturen over ging van 
vader op zoon. Daar zaten ook boeren 
bij. “Boeren hadden in de winter relatief 
gezien wat minder te doen en dus had-
den ze tijd voor de ijsclub” aldus Jan. 
“Iemand in loondienst kan niet zomaar 
tegen z’n baas zeggen; ik ga weg want er 
moet gewerkt worden op de ijsbaan.” De 
heren zijn nu afgetreden, er is doorstro-
ming in het bestuur en er is een nieuwe 
toekomst. 
Toen de ijsclub een eeuw geleden werd 
opgericht, waarbij vergaderingen plaats-
vonden in café Het Kleine Blokhuis maar 
volgens de heren ook bij ‘Nötteboom’, 
beiden gelegen aan de Bandijk in Ter-
wolde, was er nog geen sprake van een 
ijsbaan. Door de jaren heen kon er ge-
schaatst worden op bijvoorbeeld De Ank 
tegenover café Roeterdink (Nötteboom) 
t.h.v. Wijkseweg, op de Schrijverskolk in 
het dorp, de mijntjes aan de Zeedijk, op 
het kanaal en zelfs op de gracht in het 

dorp. Ook op De Scherpenhof kon wor-
den geschaatst, maar of dit alleen op 
de inham was of ook elders, is een klein 
vraagteken. 

De ijsbaan
De grote weide aan de Kadijk ter hoogte 
van de vroegere ‘Benendokter van Ter-
wolde’ is er ongeveer net zolang als dat 
Gert en Jan bestuurslid zijn. Jan: “Je hebt 
een stuk grond en daar gooi je water in”. 
Maar is het echt zó eenvoudig? Zodra er 
sprake is van winterse temperaturen, 
wordt het veld inderdaad onder water 
gezet, zo’n 50 centimeter. “Als het half 
kan en het ijs is zo’n 5 centimeter, dan 
gaan we erop lopen en schuiven we de 
sneeuw eraf. Want met sneeuw op het 
ijs vriest er niks” legt Gert uit. “Maar je 
moet wel minimaal 7 centimeter ijs heb-
ben om te kunnen schaatsen.” Broos 
ijs of een wak geeft natte voeten, meer 
niet. Gert: “ Bij ons kan niets gebeuren, 
want het is niet diep.” 
Sneeuw schuiven dus, dat klinkt als han-
denarbeid en dat is het ook, maar dat 
is ook onderdeel van het succes. Want 
waar andere clubs wachten totdat het 
ijs sterk genoeg is om met een machine 
aan het werk te gaan, wordt in Terwolde 
al vrij snel het sneeuw verwijderd waar-
door het water sneller bevriest en ijs kan 
aanvriezen. 

Schaatsen tijdens Corona
Februari 2021 kon er worden geschaatst. 
“Vroeger werden er in Terwolde en De 
Vecht borden geplaatst met ‘IJsbaan 
open’. Nu weet men elkaar heel snel te 
vinden” aldus de mannen. Februari was 
er sprake van regelgeving omtrent Coro-
na. “Er kon in blokken worden geschaatst, 
zodat er niet teveel mensen tegelijk wa-
ren. We kregen ook complimenten van de 
gemeente en waren de enige in de om-
geving die open mocht, uiteraard zonder 
voorzieningen voor eten & drinken”. 

Groot ledenaantal
De vereniging heeft zo’n 840 leden en 
dat is bijzonder wanneer je bedenkt, dat 
schaatsen op natuurijs en dus de ijsbaan 
een uitzondering is. “Financieel moeten 
we het hebben van de entreegelden en 
ledengeld. We kregen er dit jaar zo’n 
honderd leden bij” en Gert vertelt het 
met enige trots. “Voor volwassenen is 
het lidmaatschap een tientje, dus toch 
duizend euro erbij!” “We hebben geld in 
kas, daar gaat het om” vervolgt Jan. “We 
maken kosten voor de huur, voor de 
waterpomp, de verlichting en stookkos-
ten” en Gert vult aan “al kunnen ze niet 
schaatsen, de leden blijven lid.” 

Het is nog maar even geleden, dat men 

met de lidmaatschapskaarten langs de 
deuren ging om het geld te innen. “Er 
kwamen mensen met een rollator aan 
de deur. Dat zijn eigenlijk sponsors” 
want inderdaad, ze steunen de club 
zonder dat ze nog zullen schaatsen. An-
dere inkomsten zijn er door de verkoop 
van eten en drinken vanuit het gebouw, 
wanneer er geschaatst kan worden. 

Nostalgische wandeltocht op 
3 oktober aanstaande!
De ijsclub heeft een prachtige en toe-
passelijke activiteit bedacht in het kader 
van het jubileum. Op zondag 3 oktober 
a.s. kan worden deelgenomen aan een 
nostalgische wandeltocht. De tocht 
gaat langs de locaties waar vroeger kon 
worden geschaatst. Natuurgebied de 
Meintjes is die dag toegankelijk onder 
begeleiding van een gids evenals de tui-
nen van landgoed Matanze, beiden zijn 
zonder meer uitzonderlijk. Het aantal 
deelnemers is beperkt en wie mee wil 
wandelen, dient zich aan te melden. 
Voor meer informatie hierover, zie de 
website ijsclub-terwolde.nl. 

INZAMELING 
OUDE METALEN 
SV VOORWAARTS
TWELLO.- Op vrijdag 1 en zaterdag 2 
oktober 2021 houdt sv Voorwaarts te 
Twello weer haar halfjaarlijkse inza-
melingsactie oude metalen. Op het 
parkeerterrein aan de Kerklaan zal een 
container van Piet Haverhoek Recy-
cling staan, waarin u uw oude metalen 
kunt deponeren. Ook kabels, snoeren, 
PC’s, motoren, gereedschappen, accu’s 
en kapotte huishoudelijke apparatuur 
(geen koelkasten en diepvriezers), CV-
ketels, radiatoren kunt u dan inleve-
ren. Op vrijdag heeft u die gelegenheid 
van 18.00 uur – 20.00 uur en op zater-
dag van 09.00 uur – 12.00 uur.
Mocht u niet in staat zijn de oude me-
talen zelf te brengen, dan bieden wij 
u de mogelijkheid om deze door ons 
kosteloos te laten ophalen. Hiertoe 
kunt u een afspraak maken en bellen 
met 06 – 839 85 533. Wist u dat u het 
gehele jaar door uw oude metalen e.d. 
op het complex kunt deponeren en 
wel  naast de stalling langs het hoofd-
veld.

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

DIVERSE BEDMODELLEN
OPRUIMING

PROFITEER
VAN EXTRA

VOORDEEL
1 OKT x 5 NOV x 3 SEP

WE ARE LOOKING FOR YOU!
.  .  .  .  .  .  .TAPASAVOND

MORE INFO @ WEBSITE



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

Dankbaar voor wat hij voor ons heeft 
betekend, hebben wij verdrietig afscheid 
genomen van onze lieve pa en trotse opa

Anton Balster
Antonius Wilhelmus

* Klarenbeek,  † Voorst, 
4 januari 1937 18 september 2021

Edwin en Ingrid
Karin
    Lara, Elina, Koen
Paul en Annemarie
    Mila, Yara, Iza

Correspondentieadres: 
Familie Balster
De Rakhorst 11
7381 CK  Klarenbeek

De crematieplechtigheid zal 
in besloten kring plaatsvinden.

Onze bijzondere dank gaat uit naar 
het team van Casa Bonita Twello voor 

de liefdevolle begeleiding en verzorging.

Verdrietig, maar met warme en dankbare 
herinneringen, blijven wij achter na het overlijden 

van mijn lieve man, onze vader en opa

Mr. Martinus Arie Hartman
Martien

Geboren 13 november 1928 te ‘s Gravenhage
Overleden 14 september 2021 te Deventer

 Yvonne Hartman - Scholten

 Aart-Jan en Juliëtte
  Christine
  Nienke en Tom

 Quirine en Anne
  Emma en Floris
  Sebastiaan

Villa Molenenk
Laan van Borgele 7 - app 11
7414 GS  Deventer
     

Het afscheid heeft in besloten kring 
plaatsgevonden.

Wij willen u hartelijk danken
 voor alle kaartjes en berichtjes.

Dat heeft ons veel steun gegeven 
na het overlijden van onze moeder

Bertha 
Dijkhof - Pelgröm

Familie Dijkhof

In velden of op wegen, 
je kwam hem overal tegen....

Verdrietig hebben wij afscheid moeten 
nemen van onze lieve broer, zwager en oom

Bertus Mulder
* Nijbroek,  † Twello, 
13 februari 1947  16 september 2021

Wij zijn dankbaar voor wat hij 
voor ons heeft betekend.

Geerhard en Marie

Herman † en Riek †

Gerrit en Aaf

Miny en Harrie †

Jan en Gerrie

Grietje en Bert

    neven en nichten

Correspondentieadres:
Hemmes Uitvaartzorg
T.a.v. Familie Mulder
Piet Heinstraat 33
7391 WK Twello

Op donderdag 23 september is er gelegenheid 
om van Bertus afscheid te nemen en ons te 
condoleren van 19.00 uur tot 19.45 uur in 
Afscheidscentrum Hemmes, Piet Heinstraat 33 
te Twello.

De crematieplechtigheid zal in besloten kring 
plaatsvinden.

Dank aan allen die Bertus tijdens zijn ziekte 
met zorg hebben omringd.

Groot is Uw trouw, o Heer
iedere morgen aan mij weer betoond
al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.

(Opwekking 123)

Bedroefd, maar dankbaar voor haar manier van 
leven vol liefde en toewijding voor velen om haar 
heen, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn 
inspirerende en zorgzame vrouw, onze zeer 
betrokken, intens invoelende, meelevende ‘meer 
dan tante’ en mijn lieve, trouwe en moedige vriendin

Jennigjen 
Dalhuisen - Bronsink

J e n n i e
in de leeftijd van 75 jaar

groot was haar liefde voor dierbaren,
zorgzaam en een luisterend oor voor velen.

Derk Dalhuisen

Hendriecke en Jack Augustinus - Bronsink
    Hanne Jolein (in liefdevolle herinnering)
    Hezira  
    Jayme

Betsie Stokkink - Dalhuisen

Onze dank gaat uit naar huisartsenpraktijk  
‘van Rij & de Smit’, medewerkers ‘Buurtzorg Epe’, 

vrijwilligers hospice ‘Casa Vera’ en nachtzorg 
‘Verian’ voor hun liefdevolle zorg.

17 september 2021
Lohuizerweg 15 
8162 EW  Epe

De Dankdienst zal worden gehouden op vrijdag  
24 september om 11.00 uur in de ‘Goede Herderkerk’  
te Epe. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden 
op de begraafplaats te Oene. Zowel de Dankdienst 
als ook de begrafenis zullen in besloten kring 
plaatsvinden.
De Dankdienst is voor iedereen via livestream  
te volgen vanaf 11.00 uur op:
www.goedeherderkerkepe.nl

Er is alleen gelegenheid tot schriftelijk condoleren.

God heeft ons geen kalme reis beloofd,
maar wel een behouden aankomst.

Mijn lieve vrouw, onze moeder, 
trotse oma en overgrootmoeder 

is overleden

Hetty 
Harmsen - van Brakel

Hendrika Maria Bertha

Zuilichem,  Apeldoorn, 
10 september 1938 16 september 2021

Henk Harmsen

Dinie en Helmert

Harry en Jokelien

Jetty en Gert

Wijnand en Mirjam

Klein- en achterkleinkinderen

Op donderdag 23 september kunt u tussen 
10:30 en 11:00 uur afscheid nemen van 
Hetty en ons condoleren in het dorpshuis 
van Voorst, Schoolstraat 14.

We nemen om 11:30 uur in kleine kring 
afscheid van Hetty.

U kunt de afscheidsdienst live volgen of 
terugkijken op www.kerkdienstgemist.nl, 
zoeken op Voorst.

Correspondentieadres: 
Houtwalstraat 6, 7383 RV  Voorst

We willen alle medewerkers en vrijwilligers 
van Talma Borgh afdeling Zonnehoeve  
in Apeldoorn hartelijk danken voor de 
liefdevolle verzorging.

Verdrietig, maar heel erg blij met alles wat zij 
voor ons heeft betekend, nemen wij toch nog 
onverwacht afscheid van mijn lieve vrouw, 
onze geweldige moeder en fantastische oma

Hilda Simons - Groeneveld
- Hillechiena Catharina -

* 3 juni 1950 † 16 september  2021

Daan

Stefanie, c Milo

Hilda   en Joris, Elise 

c Tommie, Boris

Correspondentieadres: Familie Simons
Postbus 1325
7301 BN  Apeldoorn

Indien u geen kaart heeft ontvangen is er gelegenheid 
tot afscheid nemen en condoleren op donderdag 
23 september van 19.30 tot 20.00 uur in Rouwcentrum 
Rouwenhorst, Christiaan Geurtsweg 24 te Apeldoorn.

De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden.

o

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

op de 3 
vrouwen 

krijgt 
dementie

stopdementie.nu

Scan de code en 
doneer 

gemakkelijk online!

WWW.HULPBIJARMOEDE.NL

U bent niet 
alleen. Ruim 

1 miljoen 
Nederlanders 
hebben moeite 
hun rekeningen 

te betalen!

Beter 
wachten op 
de trein, 
dan wachten 
op een nier.

Ga naar nierstichting.nl

Red levens in
jouw buurt.
Meld je aan op 
hartstichting.nl/
reanimatie

Kun jij 
reanimeren?
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Zorg en aandacht 
in kwetsbare tijden…

Uitvaartverzorger 
Han Mengerink

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

www.hemmesuitvaartzorg.nl

Afscheidscentrum Hemmes 
Piet Heinstraat 33
7391 WK Twello

Hemmes Uitvaartzorg
Piet Heinstraat 33
7391 WK Twello

   Zorg en aandacht voor een
persoonlijk en passend
afscheid

  Respectvolle, persoonlijke 
en betrokken begeleiding

  Werkzaam in de Gemeente 
Voorst

  Familiekamers 24 uur per 
dag toegankelijk

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

Een aankoopmakelaar
heeft vele voordelen !

Bel voor meer 
informatie of een 
vrijblijvende afspraak!

0571 27 44 94
twello@bieze-makelaars.nl

AANKOPEN?

Engelenburgstraat 55, Twello   

Tel: 0571  78 50 28   
Engelenburgstraat 55, Twello

Tel: 0571  78 50 28

auto
schade?

BURGERINITIATIEF SPEELPLAATS 
GROTE WETERING 

KLARENBEEK.- Op de grens van de gemeenten Apeldoorn en Voorst is in 
Klarenbeek een nieuwe woonwijk (De Grote Wetering) ontwikkeld met 82 
woningen in gemeente Voorst en 38 woningen in gemeente Apeldoorn. De 
speelplaats bevindt zich midden in de wijk waar de gemeentegrens dwars 
doorheen loopt. Dit is voor de betrokkenen een extra uitdaging om beide 
gemeentes te enthousiasmeren voor dit plan.

De Werkgroep Speelplaats Grote Wete-
ring’ (hierna SGW) is bezig met de wens: 
Het verbeteren van de speelplaats op de 
nieuwbouwwijk de Grote Wetering. Hier-
mee heeft Klarenbeek  een voorbeeld-
functie in de gemeente Voorst.

Afgelopen zondag 19 september werd 
een Disco-Picknick georganiseerd door 
het burgerinitiatief SGW Klarenbeek. Het 
was een succes door de grote belang-
stelling uit de buurt. In de middag werd 
iedereen met een rijdende kar, waar 
vrolijke muziek van klonk, opgehaald 

uit huis waarna de kleedjes op het grote 
veld werden uitgespreid en men genie-
ten van eigen meegebrachte lekkernijen. 
Op het terrein stond een enorm spring-
kussen waar de kinderen hun kunsten 
op konden vertonen. Klokslag 17.00 uur 
startte de disco onder leiding van Kyra 
die met jong en oud een warming-up 
verzorgde.
Het werd een vrolijke boel waar jong en 
oud genoot van de hapjes in de late na-
zomer zon. 

Op het terrein lag het projectplan ter in-

zage. Het plan is 13 september ingediend 
bij de gemeente Voorst en Apeldoorn. 
De werkgroep vindt het belangrijk dat 
de speeltoestellen van natuurlijke mate-
rialen zijn gemaakt en de kinderen zich 
met (beheerst) vallen en opstaan kun-
nen ontwikkelen. Volgens de gemeente 
is het onderhoud voor deze toestellen 
minimaal.
De werkgroep heeft ideeën en opmer-
kingen uit de buurt ontvangen. Tijdens 
de disco-picknick is gebleken dat er een 
enorm draagvlak is voor de verbetering 
van de speelplaats. Er zijn van 100 gezin-
nen handtekeningen verzameld. Dit is 
wat je noemt een burgerinitiatief. 
De wens is, indien mogelijk, in april 2022 
een officiële opening te organiseren zo-
dat in het voorjaar er al gebruik van ge-
maakt kan worden
Marente Bouman

KUNST EN 
THEMADIENST 
IN DE KERK 
WILP.- Op dit moment kunt u de expositie 
‘Underview’ (werken over de onderwater-
wereld met een blik naar boven gericht) in 
de kerk van Wilp bezichtigen. Een expositie 
van olieverfschilderijen van Margot Olde 
Loohuis uit Deventer. ‘Hoe mooi om daar 
iets mee te doen voor de themadienst op 
zondag 26 september,’ vond de voorbe-
reidingscommissie van de Protestantse 
Gemeente te Klarenbeek, Voorst en Wilp. 
Dus werd er contact gelegd met deze kun-
stenares om enkele van haar schilderijen 
centraal te stellen in deze dienst. En dat is 
gelukt! Het thema van de dienst is ‘Men-
sen die nooit onder water kijken, missen 
de halve planeet’. Margot brengt dat tot 
uiting in haar prachtige schilderijen vol 
stilte, schoonheid en telkens de blik gericht 
naar het licht. Ja, dat maakt het ongrijp-
baar en mysterieus. Hoe zit dat met ons 
geloof? Ervaren wij ons geloof niet in stilte, 
de schoonheid van veel om ons heen? On-
grijpbaar is dat soms, mysterieus zelfs.
Water speelt in de Bijbel ook een belangrij-
ke rol. In veel bijbelboeken wordt over dat 
water geschreven en verteld. Soms is het 
dreigend, soms heelmakend, soms komt 
het van boven, soms zak je er zomaar door-

heen naar beneden. Maar hoe dan ook 
speelt het licht in veel van die ‘water-verha-
len’ telkens weer een rol. Drs. Kees Bulens 
uit Apeldoorn probeert een verbinding te 
zoeken tussen de schilderijen, geloof en 
het water in de Bijbel. 
De dienst, waaraan ook het Livinuskoor 
o.l.v. Sandra de Bruin mee zal werken, be-
gint om 10.00 uur in de kerk van Wilp. 
Nieuwsgierig geworden? U/Je bent van 
harte welkom, maar aanmelding vooraf is 
noodzakelijk. Dit kunt u doen via de web-
site www.kerkklarenbeekvoorstwilp.nl/
aanmelden

LEZING HISTORISCHE VERENIGING VOORST
GEMEENTE VOORST.- Na ruim an-
derhalf jaar strenge coronamaat-
regelen is door versoepelingen de 
weg weer vrij om de lezingen op te 
starten, uiteraard met de inachtne-
ming van de geldende voorschrif-
ten. Op donderdag 7 oktober is de 
uitgestelde lezing (in het kader van 
75 +1 jaar bevrijding) over de sabo-
tagegroepen door historicus Johan 
van der Veen.

In de zomer en najaar van 1942werd 
de IJsselstreek opgeschrikt door twee 
spoorwegaanslagen en een groot aantal 
brandstichtingen. Verantwoordelijk hier-
voor waren sabotagegroepen in Deven-
ter en de gemeente Voorst. Zij onderhiel-
den nauwe contacten en maakten deel 
uit van een landelijk netwerk. In oktober 
van dat jaar bereikten deze acties een 
hoogtepunt. Lange tijd wisten de Duit-
sers niet waar ze de daders moesten 
zoeken. En toen sloeg het verraderlijke 
noodlot toe.
Op basis van uitvoerig onderzoek, on-
der meer in de nog niet eerder geraad-
pleegde bronnen, zal Johan van der Veen 
ingaan op;
De acties van deze groepen in onze re-
gio, waaronder de spoorwegaanslagen 
bij Twello en de brandstichtingen in 

hooi- en korenmijten; de rol van Toon 
Kleinbussink, Gerrit Jan van ’t Einde, Kees 
Lugthart, de mysterieuze Frans de Wit 
en SD-inspecteur Berends; de reactie 
van de bezetter, waaruit blijkt dat deze 
de acties zeer hoog opnam; de samen-
stelling van de groepen; de samenwer-
king met de Nederlandse Volksmilitie in 
Rotterdam en de Hazemeijer Groep in 
Hengelo; het verraad van binnenuit en 

Aanslag met explosieven op 13-10-1942 bij kilometerpaal 11.8 te Twello 
uit: Utrechts archief, 807695

de noodlottige afloop.

Locatie en aanmelden
De lezing wordt gehouden op donder-
dag 7 oktober 2021 bij brasserie Kor-
derijnk, Stationsstraat 31 Twello, ingang 
linkerzijde. Aanvang 19.30 uur. Aanmel-
den is verplicht via info@historischever-
enigingvoorst.nl of (beperkt) telefonisch 
0571-277090.

WEKELIJKS HUIS AAN HUIS DAGELIJKS ONLINE

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

http://www.kerkklarenbeekvoorstwilp.nl/aanmelden
http://www.kerkklarenbeekvoorstwilp.nl/aanmelden
mailto:info@historischeverenigingvoorst.nl
mailto:info@historischeverenigingvoorst.nl


Is uw opvolger nog te jong 
voor het zware werk?
UNN heeft altijd agrarische medewerkers uit de 
regio beschikbaar.

Agrarisch personeel van UNN:
• Aanpakkers die secuur en veilig werken
• Zelfstandige medewerkers
• Affiniteit met de agrarische sector
• Communicatief vaardig 

Meer weten? Neem dan snel contact op.

Diane Schokkenkamp 
Bel 06 - 5112 8833 of mail 
naar dschokkenkamp@unnpersoneel.nl

038 - 2020 166 | www.unnpersoneel.nl

PCBO Voorst zoekt voor CBS Ten Holtens Erve in Nijbroek 
EEN LEERKRACHT VOOR DE MIDDEN- BOVENBOUW 

(1,0 FTE of 0,4/0,6 FTE)

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Onderwijs van de eenentwintigste eeuw: dé manier om 
CBS Ten Holtens Erve te typeren. Er wordt thematisch gewerkt 

met veel ruimte tot eigenaarschap, er is veel aandacht voor 
onderzoekend en ontdekkend leren.

CBS Ten Holtens Erve is een school volop in ontwikkeling. 
We zijn een kleine school met ongeveer 56 leerlingen. We werken 

groepsdoorbrekend in drie groepen ondersteund door een co-teacher.

In een rijke leeromgeving, door verwondering en in verbinding met 
de omgeving willen we kinderen hun eigen talent laten ontdekken en 

ontwikkelen. We sluiten hierbij zoveel mogelijk aan op de 
ontwikkeling van ieder kind, door ieder kind te horen en te zien.

Onze nieuwe collega:
• is in het bezit van een PABO diploma, 
 liefst aangevuld met gymbevoegdheid
• is een enthousiaste en gedreven teamplayer
•	 heeft	een	open,	constructieve	houding
•	 kan	zich	vinden	in	de	protestants-christelijke	identiteit	van	
 Ten Holtens Erve
•	 heeft	affiniteit	met	kinderen	in	de	middenbouw	en	
	 bovenbouw
•	 kan	goed	samenwerken
•		 heeft	lef	en	durft	een	methode	als	bron	te	gebruiken

Wil je meer weten? 
Kijk	dan	op	onze	website	voor	meer	informatie	
https://www.pcbovoorst.nl/vacature-leerkracht

 

 
Locatie Wilp 

 
Attero is een krachtige en energieke speler op de Nederlandse afvalmarkt. Wij 
ontwikkelen ons nog steeds als betrouwbare, klantgerichte dienstverlener op 
milieugebied. Ons bedrijf manifesteert zich meer en meer als een innoverende kracht in 
de productie van teruggewonnen grondstoffen en duurzame energie uit afval.  

 
  Werkzaamheden: 
• Je zorgt voor stofbestrijding op wegen/aanrijroute‘s binnen de vergunningsvoorwaarden 

m.b.t. de trekker en waterwagen 
• Je zorgt ervoor dat het bedrijfsterrein en de gebouwen in optimale staat zijn 
• Je verricht ondersteunende facilitaire werkzaamheden t.b.v. kantoorlocaties 
• Je verhelpt kleine storingen aan algemene installaties  
• Je verzorgt werkvergunningen en ondersteunt bij diverse werken op het terrein 
• Je verzorgt ongediertebestrijding, onderhoud rioolstelsel en coördineert de groenvoorziening 
• Je regelt de administratieve afhandeling van meldingen en orders 

 
  Ben jij onze nieuwe collega? 
• Je beschikt over een VMBO opleiding Techniek 
• Je woont in de nabije omgeving van de locatie, zodat je snel ter plaatse kunt zijn 
• Je hebt een VCA en BHV diploma of bereid deze te halen 

 
Interesse? Kijk voor de volledige vacature tekst op www.attero.nl 
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Getekend!! Niet voor het leven, 
maar wel voor even….
Hebt u zich ooit afgevraagd waarom rond deze tijd van het jaar 
(naderende herfst) in diverse weitjes de schapen met een fleurige 
stip op de rug rondgrazen?

Wanneer je geboren en getogen bent op en rond de boerderij 
is er niets mysterieus aan. Maar voor de “stadsen” onder ons 
willen we best het een en ander uitleggen. Het gaat eigenlijk over  
bloemetjes en bijtjes… 

In de herfst wordt het tijd om aan het voorjaar te denken. We 
willen immers weer lammetjes in de wei zien? Een ooi (vrouwelijk 
schaap) is ongeveer vijf maanden drachtig. Met het korter 
worden van de dagen raken  de dames  “dekrijp”  en mag een 
uitverkoren ram zijn werk gaan doen. Voor de schapenhouder 
is het van belang te weten of, en in welke periode, een ooitje 
gedekt is. En omdat de schapenhouder discreet te werk wil gaan 
(of zou ie  er gewoon geen tijd voor hebben) blijft ie natuurlijk 
niet langs de wei staan om de dekkingen te turven. Dus krijgt 
de ram een dekblok om gebonden.  Bij iedere dekking tekent 
hij zo een mooie vlek op de rug van de ooi.  Iedere zeventien 
dagen krijgt de ram een ander kleurtje omgehangen zodat de 
schapenhouder weet wanneer en bij wie de lammetjes zich 
aandienen! Gemak dient de mens. Zo hoeft de schapenhouder 
niet in de toch al drukke lammer-tijd voor niks zijn bed uit. Want 
die lammetjes komen natuurlijk bij voorkeur ’s nachts.

Dierenartsenpraktijk De Driehoek

MARKTPLEIN 5: HET NIEUWE ADRES 
VOORSTER NIEUWS/PRINT & MORE

TWELLO.- Na een fikse renovatie is het voormalige fysio-pand, Marktplein 
5, nu het onderkomen voor redactie en advertenties betreffende het regi-
onale weekblad Voorster Nieuws. Ook Print & More, de praktische druk-
werkwinkel, is meeverhuisd.    

Nu alles zo goed als achter de rug is en 
de laatste puntjes op de ‘’i’’ worden ge-
zet, willen directie en medewerkers een 

ieder hartelijk danken voor de talrijke 
goede wensen, bloemen en geschenken 
bij de ingebruikname van het nieuwe 

onderkomen. Uit alles blijkt hoezeer het 
Voorster Nieuws deel uitmaakt van de 
Voorster samenleving.
 
Voorster Nieuws/Print&More
Marktplein 5, Twello
Tel. 0571 276191
info@printandmore.nu

ZONNEBLOEMWANDELING NIEUWE STIJL

TWELLO.- Het regio bestuur van de Zon-
nebloem afd. Voorst heeft de afgelopen 
weken twee wandelingen georganiseerd 
voor haar rolstoel gebonden gasten. 
Doel hiervan was om te peilen of er voor 
deze activiteit nog voldoende animo zou 
zijn. Iedereen was blij om na de Covid 
periode elkaar weer te zien. De locatie 
was anders, vergeleken met voorgaande 
jaren. Daar het clubgebouw van Cupa 

niet meer als zodanig beschikbaar is, 
moest er uitgeweken worden naar een 
andere locatie. Er werd onderdak ge-
vonden dankzij de medewerking van S.V. 
Wilp, die haar clubgebouw beschikbaar 
stelde. Het bestuur van de Zonnebloem 
was verheugd dat “stichting de Lathmer” 
toestemming gaf om over haar mooie 
terrein te wandelen . Verder was men 
dank verschuldigd aan de sponsoren 

Bakker Bril en de Soete Suikerbol. De 
wandeling verliep zonder problemen en 
men genoot van de fraaie natuur van 
de Lathmer. Bij het kasteel werd een 
korte pauze gehouden voor een drankje. 
Beide wandelingen kenden veel deel-
nemers en enthousiaste vrijwilligers. 
In ieder geval is duidelijk geworden dat 
de zonnebloemgasten een vervolg voor 
2022 zeer zouden waarderen. 

WANDELEN DOOR NEDERLAND VOOR GOED DOEL
TWELLO.- Onder alle goede doelen 
acties die ons land kent valt die van 
Angela Gielen en Joop Halma extra 
op. In een wandeltocht door Neder-
land van ruim 700 km hebben ze 
vorige week Twello aangedaan. Met 
hun tocht willen ze met name kin-
deren in Zuid Oost Azië de helpende 
hand bieden bij het volgen van on-
derwijs.

In augustus zijn Angela en Joop gestart 
in hun woonplaats Asten (NB) met het 
‘rondje’ Nederland . Eerst ging het richt-
ing het Westen, Zuid Holland, langs de 
kust naar boven over de Afsluitdijk naar 
Friesland. Daarna Overijssel en Gelder-
land om vervolgens via Noord Limburg 
en de Brabantse Peel weer huiswaarts te 
keren. 
De ruim 20 km die er per dag wordt af-
gelegd kenmerkt zich vooral door de 
ongekende indrukken die zij opdoen. 
Angela: ‘’De ontmoetingen met mensen 
onderweg zijn dermate positief dat we 
deze tocht kunnen maken. De talloze 
kennismakingen, sponsoring en behu-
lpzaamheid, het spontaan aanbieden 

van b.v. onderdak of slaapplaatsen zijn 
dan ook hartverwarmend.’’

Asian Kidz Support
Deze stichting heeft als doel in Neder-
land fondsen te werven voor financie-
ring en ondersteuning van (kleinschalige) 
projecten die de opvang en levensverbe-
tering van kansarme kinderen in Azië ten 

goede komen. Asian Kidz Support zet 
zich persoonlijk en belangeloos in voor 
activiteiten en projecten voor de stich-
ting. Door zelf af te reizen en pas na een 
gedegen voorbereiding ter plaatse aan 
de slag te gaan worden de donaties op 
een juiste manier besteed.
info@asiankidzsupport.nl
www.asiankidzsupport.n

Goede vrienden van Joop en Angela (midden), de in Twello woonachtige Janny en 
Anton Kers, liepen de etappe Twello-Zutphen mee. 

OPENBARE VERGADERING 
DORPSRAAD OOSTERHUIZEN
OOSTERHUIZEN.- Op 29 september is weer de openbare vergadering van de 
dorpsraad Oosterhuizen. Een ieder die Oosterhuizen een warm hart toe-
draagt, is van harte welkom in het dorpshuis aan het Oude Veen 21. De ver-
gadering begint om 19.30 uur, vanaf 19.00 uur is het dorpshuis open voor 
een lekker kopje koffie u aangeboden door de dorpsraad. 

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

WIJ ZIJN 
VERHUISD

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

Voorsternieuws
Print&more

Aan de orde komen allerlei zaken die 
voor Oosterhuizen van belang zijn. Door 
corona zijn er in april 2019 en 2020 
geen vergaderingen geweest. Door de 
versoepelingen is het mogelijk om weer 
een vergadering te houden. We zullen 
dit doen in de gymzaal om toch wat 
meer ruimte te creëren. De jaarversla-
gen 2019 en 2020 zijn gereed en zullen 
op de website www.onsoosterhuizen.nl 
komen te staan. Tevens zal de kascon-
trole commissie verslag uitbrengen. 

Op de agenda staan onder andere de 
omgevingsvisie, Boost (Beter Oosterhui-
zen), dorpsvisie/ vitaliteitsagenda en alle 
actuele informatie die van belang is voor 
Oosterhuizen. 

Ook andere onderwerpen, zoals afscheid 
van bestuursleden komen aan de orde. 
Hopelijk komt u als gewoonlijk in groten 
getale naar het dorpshuis Oosterhuizen, 
om samen met de dorpsraad te werken 
aan de toekomst van Oosterhuizen.

mailto:info@asiankidzsupport.nl
http://www.asiankidzsupport.n


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

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

Besparing op tijd & geld

Al je data te beheren op 1 locatie

Optie tot koppelen meerdere shops

Realtime synchronisatie van data

++
magento exact

€

onlineconnector.nlc

Bekijk alle mogelijkheden op

• Nagels knippen
• Ingegroeide teennagels
• Likdoorns

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

 DENVER KAMPERMAN

Uw voeten staan te trappelen

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

• Service bij u thuis •

topSlijters Poldervaart
Stationsstraat 14 • Twello • T 0571-275757
E twello@topslijterspoldervaart.nl • www.topslijterspoldervaart.nl

Week 38-39 2021
Geniet, maar drink met mate. Geen 18? Geen alcohol

Zet- en/of drukfouten voorbehouden
Aanbiedingen zijn geldig van 20-09-2021 t/m 03-10-2021

U bent van harte welkom bij
 Dennis en Leendert Poldervaart 

úw specialisten in lekkere dranken!

Hooghoudt

100 cl

Gibson’s
London
Dry Gin

70 cl

Goblet
Jonge

Graanjenever
100 cl

Glen Talloch
Blended 
Scotch
Whisky

70 cl

Wyborowa
Poolse
Wodka
100 cl

Glengarry
Highland

Single Malt 
Scotch Whisky

70 cl

Four Roses 
Bourbon 
Whiskey

70 cl

Ballantine’s
Blended 
Scotch
Whisky

70 cl

Captain Fox Rum
Dark         White

100 cl

12.99 12.9912.99 13.99 10.99 15.99 22.99 17.9915.99

Duffour
Père & Fils 
Frankrijk
• Côtes de Gascogne Blanc
• Côtes de Gascogne Rouge 
75 cl

per fles

Comtesse
Thibier
Vin de France
• Chardonnay
• Merlot 
75 cl

per fles 5.49

Cálem Port
• Fine Ruby
• Fine Tawny
• Fine White
75 cl

EXCLUSIEF BIJ

úw topSlijter

per fles per fles

EXCLUSIEF BIJ

úw topSlijter

Jonge
Dubbele 

Graanjenever

Vieux

5.49

 doos à 6 flessen

25.
99

(= 4.33 per fles)
per fles

9.99

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

Het betrouwbare adres 
voor al uw computerproblemen!

Michael Klooster
Offenbachstraat 21
7391 SW Twello
06 29 470 650

info@computerhulptwello.nl | www.computerhulptwello.nl

Sierhekwerken en aanhangwagens

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

www.hulleman-zn.nl

Diverse maten
Alles op voorraad

Ook voor carports

    screens, rolluiken, horren, windschermen, Velux  

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

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

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

Riool verstopt? 
STOP! En bel Rioolservice Epe

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

STOP

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



PAGINA  7 WOENSDAG 22 september 2021 Voorsternieuws

WIE 
VERDIENT 

ER EEN
VOORSTER 

LINTJE?
jeugd

Ken jij iemand 

van 6 tot en met 

18 jaar die zich 

belangeloos inzet 

voor anderen? 

Bijvoorbeeld met 

een bijzondere 

prestatie of een 

goed initiatief!?

Geef het 
door!

  Iemand 
v�rdraгn kan tot 
1 oktober 2021

voorst.nl/jeugdlintje

NIEUWE OPBOUWWERKER 
BIJ PROTESTANTSE GEMEENTE

TWELLO.- Per 1 september is Rosa van der Tang begonnen als (kerkelijk) op-
bouwwerker bij de Protestantse Gemeente te Twello. Zij neemt het stokje 
over van Henk-Jan Gosseling, waarbij het accent zal liggen op activiteiten 
die leiden naar een levende open kerk waarin wordt gezocht naar een vorm 
van  geloofsgemeenschap voor nú en voor de toekomst. Meet-in 11, de ont-
moetingsplek op vrijdagmiddag in de bibliotheek is voor iedereen die dat 
fijn vindt.

Als opbouwwerker gaat Rosa de behoef-
ten die onder gemeenteleden en diverse
doelgroepen spelen, vertalen in con-
crete activiteiten en bijeenkomsten voor 
jong en oud. Samen met de kerkenraad, 
predikanten en vrijwilligers gaat zij op 
zoek naar de leefwereld van ouderen, 
jongeren en gezinnen, binnen en buiten 
de kerkmuren en zoekt met hen naar 
een aansprekende inhoud en verbinden-
de vorm van vieringen en activiteiten. 
Rosa heeft door het werken bij en voor 

zorgorganisaties ruime ervaring in zowel 
het verbinden van mensen onderling als 
het verbinden van mens en organisatie. 
Zij heeft bij verschillende organisaties 
ervaring met projecten opgedaan ter 
bevordering van samenwerking en digi-
tale communicatie. Naast de functie van 
opbouwwerker is Rosa ook actief in onze 
protestantse buurgemeente als vrijwil-
liger in het pastoraat. Voor haar werk-
zaamheden laat zij zich graag inspireren 
door persoonlijke ontmoetingen en ini-

tiatieven voor gezamenlijke activiteiten. 
Op zondag 26 september zal Rosa inge-
zegend worden in een kerkdienst waarin 
ook Ds. Ary Braakman als predikant be-
vestigd zal worden. U kunt contact met 
Rosa opnemen via:
tang@pkn-twello.nl of 06 30271724

DRUK BEZOCHTE MONUMENTENDAG 
OP LANDGOED KLARENBEEK

KLARENBEEK.- Op zondag 12 
september gingen de deuren 
weer open op Landgoed Klaren-
beek vanwege Monumentendag. 
Veel mensen maakten gebruik 
van de gastvrijheid en kwamen 
in grote getale naar het land-
goed. Er waren twee wandelin-
gen met gids door de tuin waar 
veel belangstelling voor was. Vanwege 
Corona konden niet meer dan 25 be-
zoekers per groep deelnemen. Jong en 
oud deden mee aan de wandeling en 
met name voor de moestuin was on-
der de jongeren veel belangstelling. Er 
waren enkele vrijwilligers aanwezig die 
informatie gaven over de tuin. Ook kon 
men een kop thee drinken, gemaakt van 
verse theebladeren of kruiden. De meu-
belwerkplaats werd ook druk bezocht. 
Meubelmaakster Regine van Heest deed 
uitleg over de oude schilmachine in haar 
werkplaats en liet daarnaast zien wat zij 
zoal kan maken. Het publiek was zeer ge-
interesseerd.

Na afloop van de bezichtiging was er kof-
fie en thee met iets lekkers en er werden 
broodjes met een hamburger klaarge-
maakt op de barbecue en heerlijke pizza’s 
uit de met hout gestookte pizzaoven. De 
nieuwe cateraar, de fine food factory had 
het prima verzorgd en zo gingen de bezoe-
kers met een tevreden gevoel naar huis. 
Het team van Landgoed Klarenbeek kijkt 
met heel veel plezier terug op deze ge-
zellige dag.
Zeker voor herhaling vatbaar was de 
conclusie.
Wilt u op de hoogte blijven van de activi-
teiten, kijk dan op 
www.landgoedklarenbeek.nl

OPEN-TUIN-WEEKEND 
DE ROODE HOEVE 
 
NIJBROEK.- Dit jaar sluit de Roode Hoeve 
in Nijbroek het tuinseizoen af met een 
extra lang open-tuin-weekend van 24-26 
september. Het late en zachte septem-
berlicht geeft een bijzondere sfeer aan 
de volle en rijpe borders, de landschap-
stuinen het omringende landschap. Op 
een van de vele zitgelegenheden in de 
tuin of in de bijzondere, botanische Tui-
nkamer kunt u genieten van een kop kof-
fie of thee met een versnapering. Op de 

Deel is een expositie van zomerschilderi-
jen, aquarellen en stillevens van de Apel-
doornse schilderes Katarina Jankowski.
 
Vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 
september van 10.00 – 17.00 uur.
Tuinen de Roode Hoeve - Middendijk 14 
- 7397 NA Nijbroek. Telefoon: 
0571 291670.
www.tuinenderoodehoeve.nl
E-mail: info@tuinenderoodehoeve.nl

mailto:tang@pkn-twello.nl
mailto:info@tuinenderoodehoeve.nl


Voorster Nieuws, Marktplein 5, Twello

Plaatsen in week:__________________________

Aantal keer:________________________________

1 regel  €5.00 

regels  €5.00

3 regels  €5.00

4 regels €5.00

5 regels €5.50

6 regels €6.00

7 regels €6.50

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

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

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

ook voor zaterdag opsturen naar het 
Voorster Nieuws of invullen via 

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

puntje plus administratiekosten.

PUNTJES

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

koopt u bij de vakhandel
Ook voor gebruikte machines

Reparatie van alle merken

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

Mobiel 06 34 26 42 34 
06 38 62 01 29

Naaimachines

Fa. Berends

Tuinen De Tuinen De 
Roode Hoeve

Middendijk 14, Nijbroek
www.tuinenderoodehoeve.nl

LAATSTE 
OPEN TUINEN

WEEKEND    
VRIJDAG 24

ZATERDAG 25
ZONDAG 26 
SEPTEMBER  

10.00-17.00 UUR.

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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KORTING

40%

INCLUSIEF
TERRASREINIGER

T-RACER 250

MAKKIE
MET ONZE 
VELGENWASBORSTEL 
29.95 24.95

A

199.95

159.95

Week 16-17

KORTING

20%

DA’S NOU HET MOOIE VAN MULTIMATE
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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

HOOG TIJD 
VOOR DE 
BUITENBOEL
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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
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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.
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STEM OP DE 
MULTIMATE FOLDERS 
en maak kans op een iPad

KLUNDER
Molenstraat 1 Twello
(0571) 27 12 66

#Hubohelpt

#Hubohelpt

Industrieterrein Eekterveld  |  Runnenbergweg 4  |  8171 MC Vaassen

Tel: 0578 572797  |  Fax: 0578 572704  |  Mob: 06 54294866 |  E-mail: KBouwmeester@zonnet.nl 

Voorraadhouder van:
  - Kalkzandstenen en -blokken 

  - Gevelstenen

  - Div. soorten cement

  - Isolatie - vloer - spouw - dak 

  - Golfplaat ABC vrij 

  - Lichtplaat voor golf- en damwandplaat 

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

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

  - Panelen in diverse diktes en kleuren

  - Bevestigings materialen 

  - Hoek- nok- en windveren uit eigen produktie

  - Diverse soorten houten plaatmateriaal

  - Osb plaat 

  - Underlayment plaat 

  - Panlatten

  - Steigerplanken

  - Diverse soorten bouwstaal matten

  - Bouwstaal staven

  - Draadstaal matten 

    (Onbehandeld en gegalvaniseerd)

  - Diverse soorten Balkstaal HEA - IPE - UNP

  - Stripstaal

  - Buis- en kokerprofiel

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

  - Big bags en zakgoed van:

    - metsel (vloer)zand

    - hoogzand

    - zand / grind

    - grind

  - Tegel lijmen

  - Voegmiddelen

  - Diverse soorten tuinhout

Diverse bewerkingen:
  - Zaag straat / boren / lassen 

  - Knip- en zetbank tot 3,05 meter

  - Constructie werkzaamheden

www.KBouwmeester.nl

Bouwmeester B.V.
Kees

Vaassen    Tel. 0578 - 572797

Groothandel in

bouwmaterialen en staal

www.ambiancedekazon.nl

Z O N W E R I N G 

R O L L U I K E N 

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

T E R R A S - 

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

H O R R E N

 Persoonlijk advies op maat

  Beste prijs-kwaliteitverhouding

  Vakkundig inmeten en monteren

  Inspirerende showroom

 Altijd maatwerk

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

BUITENJALOEZIEËN

TEXTIELDAKZONWERING

LAMELLENDAK RAAMDECORATIE

Laat je inspireren in 

onze ruime showroom!

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.

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

www.vanheesversmarkt.nl

VAN HEES VERSMARKTVAN HEES VERSMARKT

Olijven diverse smaken 
met 25% korting

Elstar appels, maatje kleiner 

2.992.99

2.492.49
1.291.29

2.492.49

kilo

2 kilo

5 kilo

Hollandse bloemkoolHollandse bloemkool

Zoete Italiaanse druiven:Zoete Italiaanse druiven:
Blauw, wit en rodeBlauw, wit en rode

Voordeelnet uiVoordeelnet ui

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

DE SCHILDER biedt zich 
aan voor al uw buiten en 

binnen schilderwerk tevens 
glasvezel renovlies behan-

gen Tegen betaalbare prijs bel 
voor een vrijblijvende offerte 

0686338107

GEVRAAGD voor mijn pen-
sioen zoek ik een verhuurd 
beleggingspand wie kan mij 

voorzien? aankoop bedrag tot 
3 miljoen complete portefeuille 

mogelijk achterstallig onderhoud 
geen probleem 0619500602

Hottub huren voor een feestje, 
weekend of langer? Gratis 

bezorging in gemeente Voorst. 
Hans Jansen Hottubverhuur – 

Wilp 06-53658644 –  
hansjansen785@gmail.com

POMPOENEN EN KALEBASSEN, 
Vele soorten, eetbaar en voor 

decoratie. Kruisweg 25, Twello, 
tel. 06 53 32 80 31

Wij zijn weer open! Laurier 
verschillende soorten uit 
eigen land. Vaste planten. 

Rhododendron. Hydrangia. Ilex 
i.p.v. Buxus . www.kwekerijhet-

veld.nl  
Veldw. 50 Klarenbeek 

0651554827

Paardrijles voor kinderen 
(locatie Klarenbeek) www.

knolenlol.nl

Voor maaien of (spit) frezen 
of graafwerk, “De Holthoeve”, 

tevens 7 ha. maïs. Wilp-Acht, 
Holthoevensestraat 9,  

06-25 10 70 61

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

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

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

06 - 839 85 533 (gratis)

Aquarel-schilderworkshop op 
25.9 van 11-16 u. in Loenen/

Vel. Zie: www.atelierdebark.nl

Geef gehoor aan de
roep van de ooievaar
Vogelbescherming Nederland wil zoveel mogelijk 
vogelsoorten vrij en zelfstandig laten leven. Zoals 
de ooievaar, die onze èn uw hulp hard nodig heeft. 
Word daarom lid van Vogelbescherming Nederland.

Meer weten? Kijk op www.vogelbescherming.nl
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PVGZ TOERT LANGS OPEN MONUMENTEN
 
KLARENBEEK.- Zaterdag 18 september een tiental Klarenbekers verrast met een rondrit langs open monumenten in 
Voorst. Met de bus van PVGZ en door vrijwilligers Dinie Smallegoor en Anja Boonzaaijer werd ’s morgens en ’s middags een 
rondje gereden in de fraaie omgeving. De rit ging langs monumenten zoals de Kleine Noordijk en kasteel de Lathmer. Groot 
Noordijk in Twello opende haar oprijlaan speciaal voor de bus zodat het gebouw goed bekeken kon worden. Ook vertelden 
de bewoners over de historie van het monumentale pand. Koffie was er bij de romantische Sint Martinuskerk in Bussloo, 
met een lekkere koek gesponsord door Janiska de Wolde. De Klarenbekers waren blij om na de lange coronatijd weer eens 
een ritje in de omgeving te mogen maken. Ze werden weer thuis afgezet en konden terugkijken op een geslaagde Open 
Monumentendag.
Het initiatief van de Gemeente Voorst om deze ritjes te organiseren is met succes opgepakt door dagbesteding geWoon!, 
Anja van Zorg en Welzijn Klarenbeek en enkele lokale vrijwilligers. 

KRINGLOOPWINKEL ‘DE STRUINTUIN’

VOORST.- Astrid Smit en André Nagel, partners en allebei 58, openden in 
een deel van de Benring op 31 juli kringloopwinkel De Struintuin. 

Velen vonden de weg al in de uitgebreide 
collectie spullen, vooral de inwoners van 
het dorp zijn blij dat er weer een winkel 
terug is in een deel van de Benring. Ook 
heeft zich een aantal vrijwilligers gemeld 
voor hulp bij het verkoop klaarmaken 
van alle spullen, die in grote hoeveelhe-
den worden aangeleverd. De winkel is 
dan ook aanmerkelijk voller dan bij de 
opening.
Het brengen van (handzame) spullen 
kan tijdens de openingsuren en grote za-
ken na overleg, persoonlijk of via www.
kringloopwinkeldestruintuin.nl

Reuring in De Benring
Met een klein koffiehoekje met echt lek-
kere koffie, brengen ze ook wat gezellig-

heid Samen met de winkel en activiteiten 
hopen Astrid en André op leven in de 
Benring!
Astrid sprak de hoop uit, dat ook de piz-
zeria Sahara binnenkort geopend wordt 
voor nog meer reuring. Komende week 
worden ook de toegangsdeuren ge-
plaatst.

De missie van Astrid en 
Andre:
“Met onze kringloopwinkel in Voorst wil-
len wij een sociale onderneming zijn.
Iedereen telt mee! We willen laten zien 
dat ouderen en mensen met afstand tot 
de arbeidsmarkt veel kunnen betekenen 
in een sociale onderneming, zoals De 
Struintuin. Het heeft een maatschap-

pelijk doel, zoals het voorkomen van 
eenzaamheid, het vergroten van eigen-
waarde en het stimuleren van gemeen-
schapszin. We hopen daar een voorbeeld 
in te kunnen zijn. We gaan voor inclusi-
viteit en hopen om straks bijvoorbeeld 
samen met de dagbestedingsgroep De 
Waterkant van ’s Heerenloo in en om De 
Benring activiteiten te ontplooien. Daar-
naast is de kringloopwinkel beter voor 
het milieu, want de ingebrachte goede-
ren krijgen een tweede kans, er wordt 
minder verspild.” 

De openingstijden van de Struintuin zijn 
op woensdag t/m zaterdag 10.00 - 16.00 
uur. Astrid werkt er alle dagen, André op 
vrijdag en zaterdag
Zie voor verder info de website, bijvoor-
beeld wat betreft inbreng van goederen:
www.kringloopwinkeldestruintuin.nl

Astrid (achter) en een van de vrijwilligers   

SAMEN LOPEN VOOR METAKIDS 
MET THIJS IN ONS HART 
 
TERWOLDE.- Helaas ging de Dam tot Damloop op 18 september j.l. weer niet door. Als 
alternatief wilde men toch samen wat doen met Team Thijs en Team vrienden van 
Thijs, want onderzoek naar metabole ziekte mag niet stilstaan. Daarom werd er een 
eigen Dam tot Damloop in Terwolde georganiseerd. De organisatie werd verrast door 
de vele donaties en sterkt hen om door te gaan met acties voor Metakids. Er is  veel 
geld nodig voor onderzoek. 

   

MAANDELIJKS SPREEKUUR UITVAARTZORG
KLARENBEEK.- Elke tweede maandag van de maand houdt uitvaartverzorg-
ster Lian Brandsma een spreekuur in het Boshuis in Klarenbeek. Onder 
meer over alle mogelijkheden voor uitvaarten, hoe u deze naar eigen wens 
invult en waar u met uw uitvaartverzekering terecht kunt. Lian vertelt hoe 
bijzonder het werken in Klarenbeek is.

Alweer 17 jaar geleden richtte Lian 
Brandsma haar uitvaartonderneming in 
Loenen op. Het duurde niet lang voordat 
ook mensen uit Klarenbeek haar belden. 
“Ik houd van werken in kleine dorpen. 
De kleinschaligheid en saamhorigheid 
passen bij mijn stijl van uitvaartbegelei-
ding. Ik houd van een persoonlijke bena-
dering, maar ook rust en aandacht voor 
de ander.”  
Lian werkt in Klarenbeek onder meer 
vanuit het Boshuis, de voormalige rk-
kerk. Ze begeleidt er begrafenissen, 
maar ook diensten voorafgaand aan 
een crematieplechtigheid of koffietafels 
na afloop. Lian: “Het is altijd fijn werken 
hier. Voor de geweldige vrijwilligers is 
niets te veel. We hebben korte lijntjes 

met elkaar, waardoor alles makkelijk en 
soepel verloopt. Opbaren kan hier trou-
wens ook in de familiekamer, wat nabe-
staanden fijn vinden.”

Spreekuur
Veel mensen lopen rond met vragen 
rond een uitvaart. “Het is belangrijk dat 
iemand tijdig en goed kan nadenken 
over de invulling van het definitieve af-
scheid. Om mensen te helpen met al 
hun vragen over de dood of uitvaarten 
organiseer ik elke maand een inloopoch-
tend. Mensen kunnen er terecht voor al 
hun vragen. Vragen staat vrij. Hebben ze 
meer tijd nodig of liever een gesprek bij 
hen thuis? Dan maak ik daar graag een 
afspraak voor.”

Gratis inloopochtend
De inloopochtend is elke tweede maan-
dag van de maand tussen 10:30 en 11:00 
uur in het Boshuis aan de Kerkweg 2 in 
Klarenbeek en elke laatste zaterdag van 
de maand tussen 10:30 uur en 11:00 
uur in het Gezondheidscentrum aan de 
Hoofdweg 64 in Loenen.

RIJKSSTRAATWEG 88

7391 MT TWELLO

TELEFOON (0571) 27 46 68

INFO@SLAGHEKKENOTARIAAT.NL

WWW.SLAGHEKKENOTARIAAT.NL

DE VERZEKERINGSPLICHT VAN 
EEN BESTUURDER VAN EEN B.V 
Vanaf 1 januari 2016 geldt de regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 
2016. Aan de hand van deze regeling wordt bepaald of een bestuurder van 
een B.V. (of N.V.) verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen 
(Ziektewet, Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, Werkloosheidswet 
en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen).

Een bestuurder die niet verplicht verzekerd wil zijn omdat hij zelf een 
verzekering tegen arbeidsongeschiktheid of werkloosheid wil afsluiten of 
juist helemaal niet verzekerd wil zijn zal het verplichte karakter van de 
werknemersverzekeringen als nadelig ervaren.
Er zal immers ook verplicht premie worden geïncasseerd.

Wanneer val je onder de verzekeringsplicht? Het uitgangspunt is dat 
een bestuurder onder de verzekeringsplicht valt. Hij valt niet onder 
de verzekeringsplicht als hij (in grote lijnen) voldoet aan de volgende 
uitzonderingen: 
1. de bestuurder kan zijn ontslag tegenhouden omdat hij ingevolge de 
statuten van de vennootschap over zijn ontslag kan besluiten.
2. de bestuurder kan indirect (door tussenkomst van een of meer 
rechtspersonen) zijn ontslag tegenhouden.
3. er zijn nevengeschikte bestuurders (bestuurders die samen alle aandelen 
van de vennootschap bezitten en als aandeelhouders een gelijk of nagenoeg 
gelijk deel van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen).

Als “bestuurder” in de zin van de regeling wordt niet alleen de natuurlijke 
persoon/bestuurder aangemerkt maar ook de natuurlijke persoon die 
de werkzaamheden als bestuurder feitelijk verricht als de bestuurder een 
rechtspersoon is.

Er kunnen verschillende maatregelen worden genomen om de 
verzekeringsplicht te voorkomen, bijvoorbeeld het overdragen van aandelen 
aan de bestuurder zodat hij zijn ontslag kan tegenhouden, het wijzigen 
van de statuten (invoeren gekwalificeerde meerderheid voor ontslag van 
de bestuurder) of het certificeren van aandelen. Eerder werd ook wel een 
stemovereenkomst in een aandeelhoudersovereenkomst overeengekomen 
maar dat is niet meer voldoende volgens de regeling.
 
Overigens kan het juist ook heel voordelig zijn om verplicht verzekerd te zijn. 
Bij de verplichte werknemersverzekering vindt geen individuele risicoafweging 
plaats bij acceptatie (je kunt niet worden geweigerd) waardoor met name 
bestuurders waarbij een specifiek risico aanwezig is (bijvoorbeeld oudere 
bestuurders) voordelen zien vanwege de lagere premie.

Om zekerheid over de verzekeringsplicht te krijgen kan een beslissing hierover 
worden gevraagd bij het UWV (door de bestuurder) of de Belastinginspecteur 
(door de vennootschap). Het is verstandig te overleggen met uw accountant, 
fiscalist of financieel adviseur of het voor u als bestuurder voordelig of juist 
nadelig is om verplicht verzekerd te zijn en of een regeling getroffen moet 
worden. De notaris kan adviseren over de uitwerking van de regeling. 

http://www.kringloopwinkeldestruintuin.nl
http://www.kringloopwinkeldestruintuin.nl
http://www.kringloopwinkeldestruintuin.nl


DA’S LEUK BOODSCHAPPEN DOEN

Geldig t/m di 12 oktober 2021

1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties 
mogelijk.
2+1 gratis: 33,34% korting op de totaalprijs van 3 producten. Alle combinaties 
mogelijk

*

3 VOOR

499

KIES & MIX FRUIT
Elstar appelen zak 1 kilo, Conference peren 
bak 1 kilo, witte of rode druiven bak 500 
gram of blauwe bessen bak 125 gram

ROBIJN KLEIN & KRACHTIG 
VOORDEELFLES 40 
WASBEURTEN, CAPSULES, 
WASVERZACHTER 
OF DRY WASH
Alle soorten 
2 verpakkingen

1+1
GRATIS*

BOERENGEHAKT-
SCHNITZELS, ZIGEUNER-
GEHAKTSCHNITZELS,
GRILLBURGERS, SAUCIJZEN
OF BRAADWORST
Schaal 450-800 gram

a4,50 - a4,95

4,-

MANDARIJNEN
2 netten à 1 kilo  

2 VOOR

4,-

ARIEL OF LENOR 
UNSTOPPABLES
Alle soorten 
3 verpakkingen

2+1
GRATIS*

HAK GROENTEN IN POT
4 potten à 330-370 gram

a4,32 - a8,68

4 VOOR

3,-

DREFT AFWASMIDDEL, 
SWIFFER, GLORIX, 
ANDY OF CIF
Alle soorten 
3 verpakkingen

2+1
GRATIS*

JUMBO COCKTAIL TROS-
TOMATEN, ZOETE PUNT-
PAPRIKA, SPERZIEBONEN 
OF SNIJBONEN
2 verpakkingen à 500 gram of
snijbonen à 400 gram

2 VOOR

3,-

Binnendijk 
Twello, Michiel de Ruyterstraat 101



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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Politiek Actief in Voorst 
Het hoogste orgaan van de gemeente
De 19 raadsleden van Voorst zijn samen het hoogste orgaan van onze gemeente. 
De raad stelt kaders vast voor alles wat de gemeente doet. En de raadsleden con-
troleren of alles wel binnen die kaders gebeurt. De gemeenteraad heeft daarbij 
tot taak om de inwoners van Voorst te vertegenwoordigen. 

Actieve inbreng inwoners
Elke vier jaar kiezen de inwoners van de gemeente Voorst hun nieuwe gemeen-
teraad. Tussentijds hebben de inwoners mogelijkheden om de politiek scherp te 
houden. Dit kan dankzij het burgerinitiatief, inspraak, de cliëntenraad, deelname 
aan ronde-tafelgesprekken en het contact met de fracties in de gemeenteraad.

Burgerinitiatief
De gemeenteraad heeft spelregels voor het burgerinitiatief vastgesteld. Daardoor 
kunnen inwoners van de gemeente Voorst zelf een onderwerp op de agenda van 
de gemeenteraad zetten. De spelregels zijn te vinden in de ‘Verordening  
burgerinitiatief gemeente Voorst 2011’. Een burgerinitiatief komt op de agenda 
van de gemeenteraad als het aan bepaalde voorwaarden voldoet. Zo moet een 
burgerinitiatief ondertekend zijn door minstens 25 initiatiefgerechtigden. Ook 
jongeren van 16 jaar en ouder kunnen initiatiefnemer zijn. Het initiatief moet 
over een onderwerp gaan waarover de gemeenteraad besluiten kan nemen. Het 
initiatief mag niet een verkapt bezwaar of een klacht zijn. 

Inspraak
Inwoners kunnen inspraak krijgen bij de voorbereiding van beleid. Daar zijn 
spelregels voor. Die spelregels staan in de ‘Verordening inspraak en cliëntenpar-
ticipatie’ uit 2005. Elke vakgroep moet zelf afwegen of meedenken van inwoners 
wenselijk is. En op welke manier dat dan gebeurt.
Bij een aantal onderwerpen vindt de gemeenteraad inspraak niet wenselijk. Dat is 
het geval bij de gemeentebegroting, de tarieven en de belasting. Inspraak is ook 
niet wenselijk als met spoed een besluit nodig is. 

Cliëntenparticipatie
De Cliëntenraad geeft adviezen en aanbevelingen over zaken die het Sociaal 
Domein van de gemeente Voorst raken. De Cliëntenraad behartigt de collectieve 
belangen in de ruimste zin van het woord. Burgemeester en wethouders zorgen 
voor de ondersteuning van de Cliëntenraad.

Ronde-tafelgesprekken
De gemeenteraad bespreekt voorstellen voor besluiten altijd eerst tijdens ronde-
tafelgesprekken. U kunt deelnemen aan zo’n gesprek. Tijdens het ronde-tafel-
gesprek kunt u uw mening geven over een onderwerp dat op de agenda staat. 
Aanmelden vooraf is noodzakelijk. Dat doet u door uiterlijk op de vrijdag vooraf-
gaand aan het ronde-tafelgesprek een e-mail naar raad@voorst.nl te sturen. De 
ronde-tafelgesprekken vinden als regel plaats op maandag. De griffie ontvangt 
uw bericht graag zo snel mogelijk. Daarna neemt de griffie contact met u op. 
Schriftelijk reageren op geagendeerde onderwerpen is ook mogelijk. Ook hier-
voor mailt u uw reactie naar raad@voorst.nl onder vermelding van het onderwerp 
waarop u reageert.

Vergaderingen
De gemeenteraad vergadert nu weer fysiek en niet meer digitaal. Van de vergaderingen 
wordt een audioverslag gemaakt. Via https://voorst.raadsinformatie.nl kunt u de volgende 
dag het audioverslag terugluisteren. Na enkele dagen is het audioverslag bewerkt en kunt 
u ook zoeken op agendapunt en spreker. 
De komende bijeenkomsten van de raad zijn op:

 maandag 11 oktober vanaf 18:00 uur  ronde-tafelgesprekken
 maandag 25 oktober  vanaf 10:00 uur  raadsvergadering
 maandag 8 november  vanaf 19:30 uur  raadsvergadering

Contact met de raadsfracties
Informatie over de fracties vindt u op: 
www.voorst.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/samenstelling

U kunt rechtstreeks contact opnemen met de contactpersonen van de raadsfracties:
 Robin Hafkamp, fractievoorzitter Gemeente Belangen, r.hafkamp@voorst.nl , 
 06-53 11 65 06
 Emiel de Weerd, fractievoorzitter VVD-Liberaal2000, e.deweerd@voorst.nl , 
 06-13 46 48 23
 Bertine Grevinga, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, b.grevinga@voorst.nl , 
 06-15 41 54 47
 Jürgen Wolff van Wülfing, fractievoorzitter CDA, j.wolffvanwulfing@voorst.nl , 
 06-43 90 39 27
 Paul Jonkman, fractievoorzitter D66, p.jonkman@voorst.nl , 0571-23 82 62
 Arend Jansen, fractievoorzitter Lijst Arend, a.jansen@voorst.nl , 06-50 66 66 01
 Margret Suelmann, fractievoorzitter Fractie Suelmann, m.suelmann@voorst.nl , 

06-37 31 54 22

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

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

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

Basisregistratie personen en geheimhouding

In de Basisregistratie personen 
(BRP) staan de persoonsgegevens 
van iedereen die in Nederland 
woont. De gemeente is verant-
woordelijk voor het bijhouden van 
de persoonsgegevens. In de BRP 
staan niet alleen adresgegevens. 
Ook nationaliteit, een huwelijk of 
partnerschap en informatie over 
ouders en kinderen staan er in. 
Deze gegevens worden vaak auto-
matisch verstrekt aan overheids-
instellingen. Enkele bijzondere 
maatschappelijke instellingen 
zoals pensioenfondsen krijgen 
deze gegevens ook, voor zover 
dat noodzakelijk is voor hun wet-

telijke taken. Deze instellingen, 
die automatisch alle belangrijke 
wijzigingen in uw persoonsgege-
vens krijgen aangeleverd, baseren 
hun beslissingen vaak direct op 
deze informatie uit de BRP. Het 
ministerie van Binnenlandse Za-
ken en Koninkrijksrelaties bepaalt 
welke informatie aan deze instan-
ties wordt verstrekt.

Geheimhouding
U kunt deze gegevensverstrek-
king voor publiekrechtelijke 
doeleinden niet voorkomen, om-
dat deze verplicht is. In enkele 
gevallen kunnen ook anderen 

vragen om uw BRP-gegevens. Dit 
zijn verstrekkingen aan 'verplichte 
derden' (zoals een curator of ad-
vocaat die een dagvaarding aan 
uw adres wil uitbrengen) of aan 
'vrije derden' (niet commerciële 
instellingen, zoals woningbouw-
verenigingen, bibliotheken of 
ziekenhuizen). Wilt u niet dat zij 
uw adres ontvangen? Dan kunt u 
de gemeente verzoeken om ge-
heimhouding. Gebruik hiervoor 
het formulier op de gemeentelijke 
website: 
voorst.nl/paspoort-rijbewijs-
uittreksel/persoonsgegevens/
geheimhouding-brp-aanvragen

Uw persoonsgegevens 
inzien
Wilt u uw eigen persoonsgege-
vens of die van uw minderjarige 
kinderen zien? Dan kunt u op 
MijnOverheid.nl onder 'Persoon-
lijke gegevens' zien hoe u of uw 
kinderen geregistreerd staan in de 
BRP. Hiervoor moet u zich eerst 
aanmelden met een DigiD. Heeft u 
geen DigiD? Registreer u dan eerst 
via digid.nl of informeer schrifte-
lijk bij de gemeente hoe u gere-
gistreerd staat. Inzage in uw ge-
gevens is gratis. Wilt u weten aan 
wie in de afgelopen jaren uw ge-
gevens zijn verstrekt uit de basis-

registratie? Vraag dan schriftelijk 
een overzicht van deze informatie 
op bij de gemeente. Binnen en-
kele weken krijgt u dat overzicht 
kosteloos thuisgestuurd. Het is 
belangrijk dat uw gegevens in de 
BRP juist en actueel zijn. Twijfelt 
u daaraan? Neem dan contact op 
met Publiekszaken van de ge-
meente. Op www.rijksoverheid.
nl staat meer informatie over de 
BRP.   ■ 
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Meer informatie
Wilt u meer weten over een be-
kendmaking/publicatie? Kijk dan 
op overheid.nl onder Beleid & 
regelgeving en ga naar de pagi-
na Bekendmakingen. Daar vindt 
u een zoekfunctie. 

Gaat het om een besluit en bent 
u het niet eens met het besluit? 
In de tekst van de bekendma-
king/publicatie staat of het mo-
gelijk is om een inspraakreactie, 
zienswijze, bezwaarschrift of 
beroepschrift in te dienen. En zo 
ja, tijdens welke periode dit kan.

Ziet u de elektronische bekendma-
king/publicatie niet op overheid.nl 
staan? Neem dan gerust contact op 
met de gemeente Voorst: 0571-27 
99 11. Wij helpen u graag,

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

LET OP: door een landelijke storing 
in de app 'Over uw buurt' komen 

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

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

ontvangen. Daarbij is het ook mo-
gelijk een afstand ten opzichte van 
uw adres aan te geven. U krijgt dan 
bericht over de actuele locatiege-
bonden bekendmakingen/publi-
caties binnen de door u aangege-
ven afstand. 

WELSTAND
Burgemeester en wethouders 
van Voorst maken het volgende 
bekend:

Door de corona-uitbraak behan-
delen wij bouwplannen zoveel 
mogelijk digitaal. De agenda (met 

daarin de lijst met te behande-
len bouwplannen) maken wij op 
voorst.nl bekend. Volgens arti-
kel 12 van de Woningwet is deze 
vergadering openbaar. Door de 
corona-uitbraak kunt u daar 
helaas tijdelijk niet bij aanwezig 
zijn. Een telefonische toelichting 
geven mag natuurlijk wel.

Houd er als derde belang-
hebbende rekening mee dat 
een ingediend bouwplan al 
behandeld kan zijn in een 
welstandsvergadering.

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 13 september 2021 tot 
en met vrijdag 17 september 2021.

Bekendmakingen

Week 38: 22-09-2021

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

Attero, Sluinerweg 12 in Wilp Notitie NRD; milieueffectrapportage 
voornemen verhoging stortplaats

Ter inzage voor zienswijze Z-21-09637_2021-53197

Kadijk 18-20 in Terwolde Nieuwbouw en uitbreiding ontmoetingsge-
bouw Kadijk 18-20, Terwolde 

Ontwerp NL.IMRO.0285.20276-OW00

Omgevingsvergunning

Barteldplein 10 in Twello Plaatsen buitenlift en verplaatsen  
buitentrapopgang

Vergunning verleend SXO-2021-0479

Breestraat 48N in Voorst Herbouwen woning Vergunning verleend (revisie) SXO-2021-0207

Broekstraat tegenover 31A in Klarenbeek (Voorst G 1731) Renoveren gemaal Vergunning verleend SXO-2021-0421

Buddezand 20 in Wilp Bouwen woning Vergunning verleend SXO-2021-0411

Buddezand 25 in Wilp Plaatsen houten voetgangersbrug over Fliert Aanvraag ontvangen SXO-2021-0562

Derk Brouwerstraat 3 in Twello Veranderen achter- en zijgevel woning Vergunning verleend SXO-2021-0542

Dillestraat 1 in Voorst Bouwen schuurtje Vergunning verleend SXO-2021-0517

Klarenbeekseweg naast nr. 38 in Voorst Uitbreiden functieaanduiding met ‘sierteelt’ Aanvraag ontvangen SXO-2021-0553

Lochemsestraat 7 in Terwolde Plaatsen yurt Vergunning verleend SXO-2021-0514

Oud Lochemseweg 40 in Wilp Bouwen werktuigenberging met potstal Aanvraag ontvangen SXO-2021-0555

Oude Zutphenseweg 3T in Klarenbeek Aanleggen zonnepark Vergunning verleend (revisie) SXO-2018-1063

Quabbenburgerweg 25 in Terwolde Bouwen veranda Aanvraag ontvangen SXO-2021-0552

Rijksstraatweg 99 in Twello Kappen esdoorn Aanvraag ontvangen SXO-2021-0548

Twelloseweg 24 in Terwolde Verbouwen woonboerderij Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0485

Vermeersweg 14 in Twello Uitbreiden woning Aanvraag ontvangen SXO-2021-0559

Weteringstraat 5 in Twello Uitbreiden bedrijfshal Vergunning verleend SXO-2021-0473

Zwarte Kolkstraat 100 in Wilp Opslaan roerende goederen Aanvraag buiten behandeling SXO-2021-0353

Sloopmelding

Boevenbrinkstraat 4 in Terwolde Verwijderen asbest dakbedekking 2 schuren Melding ontvangen SXO-2021-0550

Cederweg 9 in Klarenbeek Verwijderen asbesthoudende toepassingen  
uit woning

Melding ontvangen SXO-2021-0551

de Vang 14 t/m 76 in Twello Verwijderen asbesthoudende materialen 
 uit woningen

Melding ontvangen SXO-2021-0546

Kerkstraat 5 in Terwolde Saneren asbest dakbeschot Melding ontvangen SXO-2021-0554

Kruisweg 39 in Twello Verwijderen en afvoeren asbest dakbedekking Melding ontvangen SXO-2021-0556

Parkelerweg 18 in Twello Verwijderen asbesthoudend dakbeschot Melding ontvangen SXO-2021-0549

van Hogendorpstraat 13 in Twello Verwijderen asbesthoudende toepassingen  
uit woning

Melding ontvangen SXO-2021-0560

Zonnenbergstraat 27 in Wilp Saneren asbest uit woning en schuur Melding ontvangen SXO-2021-0561
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Informatiebijeenkomsten maatregelen spoorwegovergangen in Twello

Op 12 en 13 oktober organise-
ren de gemeente Voorst en Pro-
Rail twee informatiebijeenkom-
sten over de maatregelen op de 
spoorwegovergangen in Twello. 
Samen met ProRail werkt de ge-
meente aan een integraal plan 
voor een veilig en bereikbaar 
Twello. Onderdeel van het plan 
zijn aanpassingen aan de overwe-
gen Molenstraat, Stationsstraat, 
Domineestraat, Holthuizerstraat 
en Dernhorstlaan, en het realise-
ren van een spoortunnel (randweg 
Twello). In juni 2021 organiseer-
den wij al twee digitale informa-
tiebijeenkomsten over de voor te 
stellen maatregelen op de over-
wegen. Tijdens en na de digitale 
informatiebijeenkomsten zijn re-
acties ontvangen. Daarna hebben 
wij samen met ProRail de voor-
stellen verder uitgewerkt. Deze 
resultaten delen wij graag met 
u op 12 en 13 oktober 2021 bij 
Restaurant Korderijnk in Twello. 
Er is gelegenheid tot het stellen 
van vragen en het geven van uw 
reactie. We vertellen ook meer 
over het vervolgproces.

Fysieke informatiebijeen-
komsten op 12 en 
13 oktober 2021
Samen met ProRail nemen wij 
u mee in onze voorstellen per 
overweg. Uw inbreng draagt bij 
aan een goede afweging voor de 
uiteindelijk te nemen maatrege-
len. Daarom presenteren wij per 
overweg de maatregelen graag 
aan u tijdens de informatie-
bijeenkomsten op dinsdagavond 
12 oktober en woensdagavond 
13 oktober 2021. Beide avonden 
vinden plaats bij Restaurant Kor-
derijnk in Twello en de informatie 

is op beide avonden gelijk. U bent 
hartelijk welkom, dus noteer één 
van beide avonden alvast in uw 
agenda. Vanwege de gewijzigde 
coronamaatregelen is de defini-
tieve invulling van de avonden 
nog niet bekend. 
Volgende week leest u op deze 
pagina’s in het Voorster Nieuws 
en op voorst.nl en onze Face-
book- en Twitterpagina meer 
over de definitieve invulling van 
de avonden. 

Kijk voor meer informatie alvast op: 
www.voorst.nl/westelijke-randweg-twello   ■

VOORST GAAT VOOR DUURZAAM

Zonnepanelenactie

Steeds meer inwoners kiezen er-
voor om zelf energie op te wekken 
met zonnepanelen. Met zonnepa-
nelen kunt u flink besparen op uw 
energierekening en het is beter 
voor het milieu. Op verzoek van 
de gemeente geeft het Regionaal 
Energieloket gratis ondersteuning 
aan de inwoners van de gemeente 
Voorst bij het verduurzamen van 
uw woning. Daarom organiseert 
het Regionaal Energieloket een 
zonnepanelenactie en een online 
informatieavond op 22 september 
om 19.30. 

Voordelig zonnepanelen 
plaatsen
Op verzoek van de gemeente 
Voorst heeft het Regionaal Ener-
gieloket een ervaren installateur 
in de regio uitgekozen. Deze in-
stallateur helpt de inwoners van 
de gemeente Voorst om gemak-
kelijk en voordelig zonnepanelen 
op hun dak te plaatsen. Dit heeft 
een aantal voordelen:
 Kwaliteit
 De installateur is gekozen 

vanwege de goede prijs-
kwaliteitverhouding en de 
garanties.

 Scherpe prijs
 Via de actie worden binnen 

een klein gebied veel zon-
nepanelen geïnstalleerd. 
Hierdoor kan de installateur 
het werk slimmer plannen en 
uitvoeren en krijgen inwoners 
van de gemeente Voorst een 
scherpe prijs.

 Maatwerk
 Iedere woning is anders. Daar-

om krijgt u altijd een persoon-
lijke offerte. Deze is op maat 
gemaakt voor uw woning en 
wensen.

Zo werkt de 
zonnepanelenactie
1. Inschrijven via regionaal-

energieloket.nl/acties of de 
QR code 2. Woningopname: 
de installateur bekijkt uw 
woning en bepaalt samen 
met u het aantal zonnepane-
len. Vanwege het coronavirus 
vindt de woningopname mo-
gelijk online plaats. Dit hoort 
u vooraf via e-mail.

3. Persoonlijke offerte: u ont-
vangt een persoonlijke of-
ferte. U zit nergens aan vast 

en beslist zelf of u de zonne-
panelen wilt laten installeren.

4. Installatie: Gefeliciteerd! U 
kunt nu genieten van uw 
eigen opgewekte zonne-
energie.

Ontvang 21% btw terug
Als u als particulier zonnepanelen 
koopt, kunt u de 21% btw op aan-
schaf en installatie terugvragen 
van de Belastingdienst. Op 
regionaalenergieloket.nl/energiebesparen 
staat een simpel stappenplan. Tij-
dens de online informatieavond 
op 22 september geeft het Regio-
naal Energieloket meer informatie 
over dit stappenplan. 

Online informatieavond
Tijdens de informatieavond hoort 
u meer over de zonnepanelenac-
tie, leningen die u voor zonne-
panelen kunt aanvragen, en het 
terugvragen van 21% btw. De ge-
meente, het Regionaal Energie-
loket en de installateur beant-
woorden uw vragen. U kunt de 
avond via uw computer of tablet 
bijwonen.

Datum: 22 september 2021
Tijdstip: 19.30 tot 21.00 uur
Locatie: Online

Zo meldt u zich (vooraf) aan voor 
de informatieavond:
1. Ga naar 
 www.regionaalenergieloket.nl/acties 
 of scan de QR code; 
2. Vul uw postcode in; 
3. Klik op ‘Zonnepanelenactie 

Voorst’
4. Klik op ‘Aanmelden informa-

tieavond’ en ontvang een e-
mail met de link. 

Vragen?
Heeft u vragen over de 
zonnepanelenactie? 
Neem gerust contact op met het 
Regionaal Energieloket: 
projecten@regionaalenergieloket.nl 
088 525 4110.

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

Veel producten kunt u online regelen op voorst.nl

Regel het
online op

voorst.nl

Gemeentelijke onderscheiding voor Patrick Bos uit Twello

Patrick Bos is door de gemeen-
te Voorst onderscheiden met 
het ereblijk ’t Formulier. Op 16 
september ontving hij deze on-
derscheiding van burgemeester 
Renske Helmer-Englebert. De 
onderscheiding is een blijk van 
waardering en erkentelijkheid voor 
de zeer bijzondere sportpresta-

ties van deze inwoner van Twello 
tijdens de Paralympische spelen 
baanwielrennen in Tokio. De Pa-
ralympische spelen vonden plaats 
van 24 augustus tot 5 september 
2021.

Patrick Bos won eerder meerdere 
medailles tijdens de Nederlandse 

kampioenschappen baanwielren-
nen. Ruim 10 jaar geleden maakte 
hij de overstap naar para-cycling, 
om als valide sporter piloot te 
worden op de tandem. In 2015 
won Patrick Bos samen met zijn 
toenmalige tandemgenoot de 4 
km achtervolging tijdens het we-
reldkampioenschap para-cycling. 
Tijdens de Paralympische Spelen 
in Rio in 2012 en vier jaar later 
in Londen, won Patrick Bos beide 
keren een bronzen medaille. Sinds 
2017 vormt hij op de tandem 
een duo met Tristan Bangma uit 
Apeldoorn.
Tijdens de Paralympische spelen 
in Tokio behaalden Patrick en Tri-
stan de gouden medaille op de 4 
km achtervolging baanwielrennen. 
Tijdens de kwalificaties hebben zij 
zelfs een wereldrecordtijd neer-
gezet! Vervolgens behaalden zij 
nog de zilveren medaille tijdens 
de 120 km wegwedstrijd.

Op donderdag 16 september 2021 
huldigde  burgemeester Renske 
Helmer-Englebert Patrick en Tri-
stan bij Gasterij De Patron in Twel-
lo vanwege de fantastische resul-
taten tijdens de Paralympische 
spelen in Tokio. Gefeliciteerd!   ■
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Doe mee met Junior Energiecoach 
aanmelden voor 4 oktober
Welke apparaten slurpen de 
meeste stroom? Hoeveel lampen 
branden er in uw huis? Doe met 
uw gezin mee aan Junior Ener-
giecoach: een spel met leerzame 
uitdagingen, puzzels, experi-
menten en winacties. Zo ontdekt 
u met dit superleuke spel waar 
u en uw gezing energie kunnen 
besparen. 

Gezinnen besparen 
energie én geld met
Junior Energiecoach
Vijf weken lang, 15-30 minuten 
per week, gaat tv-held Varkentje 
Rund in de rol van Junior Energie-
coach met uw gezin op ontdek-
kingsreis. Elke week een nieuw 

filmpje, met een nieuwe challen-
ge. Wie durft mee op lampenjacht 
of stekkerexpeditie? Kinderen 
worden zo echte Junior Energie-
coaches. Net als Varkentje Rund. 

Gratis meedoen
Junior Energiecoach is voor gezin-
nen met kinderen van ongeveer 7 
tot 12 jaar. In de gemeente Voorst 
kunnen 50 gezinnen meedoen. 
Het leuke is: deelname is gratis! 
Het spel start op 8 oktober. 

Aanmelden, of 
meer informatie? 
Op juniorenergiecoach.nl staat 
meer informatie. Aanmelden is 
mogelijk tot en met 3 oktober.  ■ 

Wie nomineert u voor een Voorster Jeugdlintje?

In onze gemeente wonen veel 
kinderen en jongeren die zich 
het afgelopen jaar belangeloos 
hebben ingezet voor anderen. 
Misschien bedachten ze wel een 
mooie actie in coronatijd of le-
verden ze een andere bijzondere 
prestatie. Deze jonge inwoners 
willen we als gemeente graag in 
het zonnetje zetten. Daarom heb-
ben we het Voorster Jeugdlintje in 
het leven geroepen. 

Kent u iemand in de leeftijd van 
6 tot en met 18 jaar, die woont 
in onze gemeente én die zich het 
afgelopen jaar vrijwillig heeft in-
gezet voor een ander? Of iemand 
die iets bijzonders heeft gedaan, 
waardoor hij of zij een voorbeeld 
is voor anderen? Geef diegene dan 
via www.voorst.nl/jeugdlintje op 
voor deze nieuwe onderscheiding. 
Wacht hier niet te lang mee, het 
kan nog maar tot 1 oktober dit 
jaar! 

Een deskundige jury onder leiding 
van mijzelf beoordeelt alle inzen-
dingen. De feestelijke uitreiking 
vindt jaarlijks plaats op of rond 
de Dag van de Rechten van het 
Kind, dit jaar op zaterdag 20 no-
vember. Voor alle voorwaarden en 
het aanmeldformulier zie 
www.voorst.nl/jeugdlintje

Ik hoop dat u het met mij eens 
bent dat goede daden niet onop-
gemerkt mogen blijven en dat we 
dus een groot aantal inzendingen 
mogen verwachten. Dan maken 
we er dit najaar samen een groot 
feest van!    

Met hartelijke groet,

Burgemeester 
Renske Helmer-Englebert 

Vragen?
Heeft u vragen over het jeugd-
lintje of is het voor u niet moge-
lijk om het formulier digitaal in te 
vullen? Neem dan contact op met 
de gemeente Voorst, Monique Ro-
gier: 0571- 27 92 53, 
m.rogier@voorst.nl  ■

Verkeersveiligheid Rijksstraatweg Voorst

In december 2019 ging de ver-
nieuwde Rijksstraatweg in Voorst 
open. Het doorgaand verkeer rijdt 
nu om het dorp heen. Voorst kan 
zo genieten van een fraaie en 
rustige dorpsstraat. Sindsdien 
ontvingen wij berichten over de 
verkeersveiligheid in het dorp. 
Daarom kijken wij of er nog meer 
nodig is voor een veilige en pret-
tige Rijksstraatweg.
Na 2019 voerden wij diverse ac-
ties en maatregelen uit om weg-
gebruikers te laten wennen aan 
de nieuwe verkeerssituatie. Ook 
voerden wij de afgelopen twee 
jaar verschillende verkeersmetin-
gen uit. De meetresultaten geven 
nog niet genoeg aanleiding om de 
weg aan te passen. Wij vroegen de 
politie om meer te handhaven. De 
politie wil dit doen, maar twijfelt 
over de inrichting van de weg. 
Er zijn namelijk rechte stukken 
weg zonder verkeer remmende 
maatregelen. Ook zijn er geen 
parkeervakken aangegeven op 
de stoep. 

Gesprek met inwoners 
en stuurgroep ‘Verder 
met dorp Voorst’
De opmerkingen van de poli-

tie nemen wij serieus. We pra-
ten hierover met inwoners van 
het dorp en met de stuurgroep 
‘Verder met dorp Voorst’. Deze 
stuurgroep maakt een dorpsplan 
en een uitvoeringsplan voor het 
dorp. Deze plannen richten zich 
vooral op woningbouw, de ont-
wikkeling van de Rijksstraatweg 
en de uitwerking van recreatie en 
toerisme in en rondom het dorp.
De uitkomst van de gesprekken 
tot nu toe is dat wij in beeld bren-
gen welke aanpassingen minimaal 
nodig zijn om de verkeershand-
having door de politie mogelijk te 
maken. Daarbij kijken we zoveel 
mogelijk naar het originele ont-
werp van de Rijksstraatweg. De 
herinrichting kwam namelijk door 

een zorgvuldig en uitgebreid pro-
ces tot stand. Er wogen veel be-
langen mee, zoals die van lokale 
ondernemers. 

Vervolg
Samen met de politie kijken we 
wat er nodig is om beter te kun-
nen handhaven. Wij komen met 
een voorstel richting de stuur-
groep ‘Verder met dorp Voorst’ 
om het draagvlak te peilen. Hierna 
delen we de uitkomst met het hele 
dorp. Op basis van alle inbreng 
maakt het college een keuze tot 
het wel of niet nemen van extra 
maatregelen. We verwachten de 
uitslag hiervan eind 2021. 
Meer informatie: 
www.voorst.nl/rijksstraatweg  ■

Gladde wegen door modder maisoogst

In de laatste week van september 
en de eerste twee weken van ok-
tober wordt vaak mais geoogst. 
Tijdens het oogsten van mais is 
het mogelijk dat er modder op 
de weg komt. Vooral als het re-
gent worden de vervuilde wegen 
glad en ontstaan er gevaarlijke 
verkeerssituaties. Weggebruikers 
moeten in deze periode daarom 
alert zijn op gladde (land)wegen.

Modderborden
De gemeente heeft met de agra-

rische bedrijven afgesproken 
dat zij modderborden plaatsen 
om de overige weggebruikers 
te waarschuwen voor een ver-
vuild wegvak. Daarnaast maken 
de agrariërs, na afloop van de 
werkzaamheden, zelf de open-
bare weg schoon. De politie en 
de medewerkers van de gemeen-
te Voorst gaan hier nauwlettend 
op toezien. Ziet u een gevaar-
lijke (weg)situatie? Maak hier dan 
melding van op 
verbeterdebuurt.nl   ■
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Telefonisch bereikbaar op maandag tot en 
met donderdag 08.30-17.00 uur en op vrij-
dag 08.30-14.00 uur. Burgerzaken is ook 
op maandagavond telefonisch bereikbaar 
17.00-20.00 uur.
Burgerzaken is alleen op afspraak geopend 
voor het aanvragen en ophalen van pas-
poort, ID-kaart en rijbewijs en voor het 
aangifte doen van geboorte en overlijden. 

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

Tijdelijke locatie 2:
Sociaal domein 
Kulturhus
Jachtlustplein 11
7391 BW  TWELLO 
0571-74 51 11
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Doe mee met Junior Energiecoach 
aanmelden voor 4 oktober
Welke apparaten slurpen de 
meeste stroom? Hoeveel lampen 
branden er in uw huis? Doe met 
uw gezin mee aan Junior Ener-
giecoach: een spel met leerzame 
uitdagingen, puzzels, experi-
menten en winacties. Zo ontdekt 
u met dit superleuke spel waar 
u en uw gezing energie kunnen 
besparen. 

Gezinnen besparen 
energie én geld met
Junior Energiecoach
Vijf weken lang, 15-30 minuten 
per week, gaat tv-held Varkentje 
Rund in de rol van Junior Energie-
coach met uw gezin op ontdek-
kingsreis. Elke week een nieuw 

filmpje, met een nieuwe challen-
ge. Wie durft mee op lampenjacht 
of stekkerexpeditie? Kinderen 
worden zo echte Junior Energie-
coaches. Net als Varkentje Rund. 

Gratis meedoen
Junior Energiecoach is voor gezin-
nen met kinderen van ongeveer 7 
tot 12 jaar. In de gemeente Voorst 
kunnen 50 gezinnen meedoen. 
Het leuke is: deelname is gratis! 
Het spel start op 8 oktober. 

Aanmelden, of 
meer informatie? 
Op juniorenergiecoach.nl staat 
meer informatie. Aanmelden is 
mogelijk tot en met 3 oktober.  ■ 

Wie nomineert u voor een Voorster Jeugdlintje?

In onze gemeente wonen veel 
kinderen en jongeren die zich 
het afgelopen jaar belangeloos 
hebben ingezet voor anderen. 
Misschien bedachten ze wel een 
mooie actie in coronatijd of le-
verden ze een andere bijzondere 
prestatie. Deze jonge inwoners 
willen we als gemeente graag in 
het zonnetje zetten. Daarom heb-
ben we het Voorster Jeugdlintje in 
het leven geroepen. 

Kent u iemand in de leeftijd van 
6 tot en met 18 jaar, die woont 
in onze gemeente én die zich het 
afgelopen jaar vrijwillig heeft in-
gezet voor een ander? Of iemand 
die iets bijzonders heeft gedaan, 
waardoor hij of zij een voorbeeld 
is voor anderen? Geef diegene dan 
via www.voorst.nl/jeugdlintje op 
voor deze nieuwe onderscheiding. 
Wacht hier niet te lang mee, het 
kan nog maar tot 1 oktober dit 
jaar! 

Een deskundige jury onder leiding 
van mijzelf beoordeelt alle inzen-
dingen. De feestelijke uitreiking 
vindt jaarlijks plaats op of rond 
de Dag van de Rechten van het 
Kind, dit jaar op zaterdag 20 no-
vember. Voor alle voorwaarden en 
het aanmeldformulier zie 
www.voorst.nl/jeugdlintje

Ik hoop dat u het met mij eens 
bent dat goede daden niet onop-
gemerkt mogen blijven en dat we 
dus een groot aantal inzendingen 
mogen verwachten. Dan maken 
we er dit najaar samen een groot 
feest van!    

Met hartelijke groet,

Burgemeester 
Renske Helmer-Englebert 

Vragen?
Heeft u vragen over het jeugd-
lintje of is het voor u niet moge-
lijk om het formulier digitaal in te 
vullen? Neem dan contact op met 
de gemeente Voorst, Monique Ro-
gier: 0571- 27 92 53, 
m.rogier@voorst.nl  ■

Verkeersveiligheid Rijksstraatweg Voorst

In december 2019 ging de ver-
nieuwde Rijksstraatweg in Voorst 
open. Het doorgaand verkeer rijdt 
nu om het dorp heen. Voorst kan 
zo genieten van een fraaie en 
rustige dorpsstraat. Sindsdien 
ontvingen wij berichten over de 
verkeersveiligheid in het dorp. 
Daarom kijken wij of er nog meer 
nodig is voor een veilige en pret-
tige Rijksstraatweg.
Na 2019 voerden wij diverse ac-
ties en maatregelen uit om weg-
gebruikers te laten wennen aan 
de nieuwe verkeerssituatie. Ook 
voerden wij de afgelopen twee 
jaar verschillende verkeersmetin-
gen uit. De meetresultaten geven 
nog niet genoeg aanleiding om de 
weg aan te passen. Wij vroegen de 
politie om meer te handhaven. De 
politie wil dit doen, maar twijfelt 
over de inrichting van de weg. 
Er zijn namelijk rechte stukken 
weg zonder verkeer remmende 
maatregelen. Ook zijn er geen 
parkeervakken aangegeven op 
de stoep. 

Gesprek met inwoners 
en stuurgroep ‘Verder 
met dorp Voorst’
De opmerkingen van de poli-

tie nemen wij serieus. We pra-
ten hierover met inwoners van 
het dorp en met de stuurgroep 
‘Verder met dorp Voorst’. Deze 
stuurgroep maakt een dorpsplan 
en een uitvoeringsplan voor het 
dorp. Deze plannen richten zich 
vooral op woningbouw, de ont-
wikkeling van de Rijksstraatweg 
en de uitwerking van recreatie en 
toerisme in en rondom het dorp.
De uitkomst van de gesprekken 
tot nu toe is dat wij in beeld bren-
gen welke aanpassingen minimaal 
nodig zijn om de verkeershand-
having door de politie mogelijk te 
maken. Daarbij kijken we zoveel 
mogelijk naar het originele ont-
werp van de Rijksstraatweg. De 
herinrichting kwam namelijk door 

een zorgvuldig en uitgebreid pro-
ces tot stand. Er wogen veel be-
langen mee, zoals die van lokale 
ondernemers. 

Vervolg
Samen met de politie kijken we 
wat er nodig is om beter te kun-
nen handhaven. Wij komen met 
een voorstel richting de stuur-
groep ‘Verder met dorp Voorst’ 
om het draagvlak te peilen. Hierna 
delen we de uitkomst met het hele 
dorp. Op basis van alle inbreng 
maakt het college een keuze tot 
het wel of niet nemen van extra 
maatregelen. We verwachten de 
uitslag hiervan eind 2021. 
Meer informatie: 
www.voorst.nl/rijksstraatweg  ■

Gladde wegen door modder maisoogst

In de laatste week van september 
en de eerste twee weken van ok-
tober wordt vaak mais geoogst. 
Tijdens het oogsten van mais is 
het mogelijk dat er modder op 
de weg komt. Vooral als het re-
gent worden de vervuilde wegen 
glad en ontstaan er gevaarlijke 
verkeerssituaties. Weggebruikers 
moeten in deze periode daarom 
alert zijn op gladde (land)wegen.

Modderborden
De gemeente heeft met de agra-

rische bedrijven afgesproken 
dat zij modderborden plaatsen 
om de overige weggebruikers 
te waarschuwen voor een ver-
vuild wegvak. Daarnaast maken 
de agrariërs, na afloop van de 
werkzaamheden, zelf de open-
bare weg schoon. De politie en 
de medewerkers van de gemeen-
te Voorst gaan hier nauwlettend 
op toezien. Ziet u een gevaar-
lijke (weg)situatie? Maak hier dan 
melding van op 
verbeterdebuurt.nl   ■
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WE GAAN WEER ‘SAMEN FIETSEN’
TWELLO.- Na een lange coronapau-
ze wordt de fietsclub van Mens en 
Welzijn Voorst weer nieuw leven 
ingeblazen. Waar men eerder altijd 
op woensdagochtend vertrok, ver-
zamelt men nu op donderdagoch-
tend. Donderdag 30 september is de 
eerste tocht. Start is in ‘Klein Twello’ 
aan de Maarten Tromplaan 2.

De groep wordt geleid door Ton Huis-
man en Herman Bloo. Ton is een echte 
fietsliefhebber en was in het verleden 
steevast betrokken bij deze fietsgroep. 
Herman heeft verschillende vrijwilliger-
staken binnen Mens en Welzijn Voorst 
en kijkt uit naar dit nieuwe project. Beide 
kennen ze de omgeving op hun duimpje 
waardoor leuke, gevarieerde routes ge-
garandeerd zijn. 

Ton omschrijft de fietsgroep in het ver-
leden als ‘laagdrempelig’ en ‘ongedwon-
gen’. Hij vertelt: “We hadden het altijd 
gezellig met elkaar. Onderweg wordt er 
veel gekletst. De meesten hebben een 
elektrische fiets, maar we fietsen gemid-
deld zo’n 18 kilometer per uur. Natuurlijk 
wordt er steevast gestopt voor een kopje 
koffie en/of thee. Vaak nemen we daar 
wat lekkers bij”, aldus een glimlachende 
Ton.

Zowel voor Ton als Herman is de don-

derdagochtend het meest geschikt. Her-
man vertelt dat ‘Klein Twello’ het verza-
melpunt wordt. “Daar kan je vanaf 09.00 
uur voor €0,50 een kopje koffie krijgen. 
Om 09.30 uur stappen we vervolgens 
op de fiets. We proberen een route van 
ongeveer 30 kilometer voor te bereiden 
zodat we rond 12.30 uur weer terug zijn. 
Zodoende houdt iedereen de middag 
vrij voor andere activiteiten, zoals het 
oppassen”, legt Herman uit.

Omdat ‘samen fietsen’ gezelliger is dan 
alleen nodigen Herman en Ton iedereen 
uit om mee te fietsen. De eerste tocht, 
op 30 september, willen ze alleen wel 
weten hoeveel mensen er ongeveer 
meegaan. Via de website van Mens en 
Welzijn Voorst (www.mensenwelzijn.
nl) is het mogelijk om je aan te melden. 
Een telefoontje of appje aan Ton volstaat 
ook: 06-25097136. Deelname is geheel 
op eigen risico en kost niets.

GRATIS FIETSVOORLICHTING
TWELLO.-  Op woensdag 29 september vindt het ‘Voorster FietsFeest’ 
plaats. Dit is een interactieve dag voor senioren en kinderen op het 
Marktplein in Twello. Fietsdocenten van de Fietsersbond en een fietsen-
maker staan hier onder andere klaar om al uw vragen te beantwoorden. 
De Fietsdag is onderdeel van het Voorster Fietsfeest.

De fietsdag is voor senioren fietsers die graag tips willen om met nog meer plezier 
op pad te gaan. Vraagt u zich bijvoorbeeld af of uw fiets juist is afgesteld, welke 
fiets u het beste kan aanschaffen, waar u op kan letten bij het uitstippelen van 
een dagtocht? De fietsdocenten helpen u graag op weg. De fietsdag is bedoeld 
voor zowel senioren die op een e-bike fietsen als op een gewone fiets. 

Hoe ziet de fietsdag eruit? 
De fietsdocenten van de Fietsersbond staan voor u klaar op het Marktplein in 
Twello. Ze staan er van 13.30 uur tot 16.30. Deel uw ervaringen en vragen met 
de fietsdocenten, dan helpen ze u verder op weg. Er is een fietsparcours en de 
fietsdocent kan u helpen om uw fiets beter af te stellen. Er is ook informatie te 
vinden over Doortrappen. Op dit platform vindt u allerlei tips over comfortabeler 
en prettiger fietsen. Kijk alvast op www.doortrappen.nl. 

Fiets even langs!
Er zijn drie tijdssloten waarvoor u zich kunt aanmelden. Aanmelden kan via de 
website van Voorst Actief: www.voorstactief.nl. Meld u aan en ga in gesprek met 
de fietsdocenten. Zo hopen we dat u met nog meer plezier doortrapt.

De Fietsersbond organiseert deze dag in samenwerking met gemeente Voorst, 
stichting Mens en Welzijn Voorst en het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid 
(ROV) Oost-Nederland. Tijdens de fietsdag worden de geldende regels van het 
RIVM in acht genomen. Naast bovengenoemde activiteiten is er ook van alles te 
doen voor de jeugd, zoals een mobiele pumptrack. Voor vragen en meer infor-
matie kan u contact opnemen met Niek van Gurp: niek@deschaeck.nl of Rinse 
Procee: 0623596080.

TERUG IN UW KRACHT MET DE CURSUS 
‘ZEKER BEWEGEN’

TWELLO.- Rolf Tijssen (vitaliteits- en 
weerbaarheidscoach) en Guus Kroes 
(buurtsportcoach Mens en Welzijn 
Voorst) hebben weer plannen gemaakt 
voor een nieuw traject ‘Zeker Bewegen’. 
Na een bewogen periode lijkt de cursus 
nu belangrijker dan ooit, leggen de he-
ren uit. “Veel ouderen zijn sinds de coro-
napandemie minder gaan bewegen met 
alle gevolgen van dien” vertelt Kroes. 
“Deze cursus kan het tij mogelijk keren 
door mensen weer in hun kracht te zet-
ten”. 

Daarnaast kon de cursus, vanwege de 
RIVM-maatregelen, ruim 1,5 jaar niet 

georganiseerd worden. Tijssen is enorm 
blij met de laatste versoepelingen: “We 
hopen binnenkort weer vele ouderen te 
verwelkomen in de cursus en hun zelf-
redzaamheid en zelfvertrouwen te ver-
goten.” Hoe de heren dat van plan zijn, 
leggen ze graag uit tijdens een informa-
tieavond.

Filmpje en aanmelden
Voor mensen die de cursus nog niet 
kennen hebben ze een filmpje gemaakt. 
Deze is o.a. te zien op de website van 
Mens en Welzijn Voorst en KijkindeKer-
nen.nl. Daarnaast organiseren ze dus 
een informatieve avond over de cursus. 

Deze vindt plaats donderdag 7 oktober 
om 19.30 uur in ‘Klein Twello’ (Maarten 
Tromplaan 2). Er is dan ook voldoende 
ruimte om vragen te stellen. Let wel, van-
wege het aantal beschikbare plaatsen is 
aanmelden verplicht. Doe dit via www.
mensenwelzijn.nl of neem telefonisch 
contact op. 
Het Zeker Bewegen-traject is een ini-
tiatief van Mens en Welzijn Voorst. De 
uitvoering is in handen van Rolf Tijssen. 
Voor vragen kan men contact opnemen 
met Guus Kroes, buurtsportcoach van 
Mens en Welzijn Voorst, via telefoon-
nummer: 06-40 10 36 11 of per mail: 
g.kroes@mensenwelzijn.nl

ANSICHTKAARTENPROJECT GENOMINEERD 
VOOR DE GELDERSE ROOS
REGIO.- Thema voor de tweejaarlijkse Erfgoedprijs van de Provincie Gelder-
land ‘De Gelderse Roos’ is dit jaar coronagerelateerd. Wat hebben erfgoed-
organisaties gedaan om in beeld te blijven bij en in contact te blijven met 
hun achterban. 

Stichting IJsselhoeven heeft in het voor-
jaar 2020 een bijzondere activiteit ontwik-
keld met dat doel. Vandaar dat haar an-
sichtkaartenproject genomineerd is voor 
deze prijs. In april 2020 startte Stichting 
IJsselhoeven namelijk met een fotopro-
ject. Geïnspireerd door het thema ‘IJs-
selhoeven, Schoonheid en Troost’ gingen 
(professionele en amateur-)fotografen op 
pad in de IJsselvallei. De geselecteerde 
foto’s kwamen als ansichtkaarten be-
schikbaar voor iedereen in de IJsselvallei. 
Om oud, maar ook jong een hart onder 
de riem te steken. Iedereen kreeg im-
mers een tik van mee van deze pande-
mie, de beperkingen en het gebrek aan 
sociale contacten. De ansichtkaarten, in 
totaal 4000, met herkenbare beelden van 
agrarisch erfgoed in zijn omgeving von-
den hun weg naar een breed publiek in 
de IJsselvallei. Voortbordurend op de an-
sichtkaarten bracht Stichting IJsselhoeven 

een boekje met als titel  ‘Voorjaar 2020, 
ervoor en erna’. Naast ansichtkaartfoto’s 
werden daarin verhalen en artikelen over 
het verleden, heden en de toekomst op-
genomen. Er waren eerder pandemieën 
in deze streek; wat is daar nog van te zien, 
wat weten we er nog van; denk ook de 
MKZ van 20 jaar geleden die de IJsselvallei 
hard trof. Ook de toekomst: wat gaat er 
na de coronacrisis gebeuren op het plat-
teland. Al die verhalen en bespiegelingen 
vonden een plekje in het in augustus 
2020 uitgebrachte boekwerkje. Het boek-
je vond gretig aftrek via de webwinkel en 
andere kanalen (is uiteraard nog te koop). 
Na een selectie is dit project één van de 
24 Gelderse projecten die in aanmerking 
komen voor deze prijs. Op de site van Erf-
goed Gelderland kan tot 1 oktober een 
stem worden uitgebracht op één van de 
genomineerden via de pagina : erfgoed-
geldeland.nl/formulieren/stemmen.. 

DEVENTER SCHOUWBURG OPENT WEER OP 100%
DEVENTER.- Vanaf 25 september gaat de 
Deventer Schouwburg weer op volle ca-
paciteit open. Dat betekent extra kaartjes 
voor voorstellingen die uitverkocht waren 
en dat ook de theaterfoyers weer open zijn 
voor publiek. Op de 25e wordt dit heugelij-
ke feit gevierd met twee openingsvoorstel-
lingen. Voorwaarde voor een bezoek aan 
de schouwburg is wel het kunnen tonen 
van een coronatoegangsbewijs in combi-
natie met een geldig identiteitsbewijs. Een-
maal binnen is alles weer als vanouds en 
gelden er geen coronamaatregelen meer!

De kaartverkoop is 4 september jl. gestart 
voor alle voorstellingen t/m december 
2021, met op het programma wederom 
topnamen als Najib Amhali, The Analogues 
(voor beide weer kaarten beschikbaar!) en 
Van Velzen, maar ook wereldmuziek met 
‘Tatavla’ (in het kader van Wereldlokaal 
Deventer) en de fantastische jeugdvoor-
stelling ‘De Waanzinnige Boomhut van 52 
Verdiepingen (7+)’ van Meneer Monster. 
Vanaf 16 oktober gaan de voorstellingen 
van januari t/m juli 2022 in de verkoop.
Op zaterdagavond 25 september is het 

dan officieel Opening Night met de Late 
Night Popquiz (met live band) en de hi-
larisch anarchistische breakdancecrew 
155.   Een groep creatieve vrienden, bij 
elkaar gebracht door een gedeelde pas-
sie voor breakdance, fysieke komedie, 
live muziek, film en bizarre humor. Na het 
doorslaande succes van hun vorige voor-
stelling ‘MOTORS’ zijn ze terug met ‘STUK’. 
Bereid je voor op droge humor, een bak 
energie en fantastische dans. Een fysiek 
spektakel dat je op het puntje van je stoel 
houdt. 

http://www.mensenwelzijn.nl
http://www.mensenwelzijn.nl
http://www.doortrappen.nl
http://www.voorstactief.nl
mailto:niek@deschaeck.nl
http://www.mensenwelzijn.nl
http://www.mensenwelzijn.nl
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Ooijman

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

Te koop

Mini One 1.6, 3-drs., rood BJ 2003 126.000 km

Peugeot 308 1.6 5D, grijs met  BJ 2009 136.000 km

Citoen C1, 5drs, wit BJ 2011 151.000 km

Suzuki Splash 1.2, 5 drs. BJ 2014 65.000 km

Volvo S70, zilver, 170PK, 2.5 benzine BJ 2000 391.000 km

Hyundai i30 1.6 5-drs. zilver  BJ 2011 129.000 km

BMW 316i touring, zwart, airco, trekhaak BJ 2009 177.000 km

Nissan Qashqai plus 2 BJ 2010 150.000 km

Service PartnerLike ons op facebookLike ons op facebookLike ons op facebook

Reparatie en onderhoudReparatie en onderhoud
Ook voor uw Ook voor uw 
airco serviceairco service

Reparatie Schadeherstel 
APK Verkoop nieuw en gebruikt

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.

GARAGE LEIJENAAR
BATHMENKoekendijk 8 | 7437 CK Bathmen | 0570 541224

Renault Clio IV TCE 90 Expression + Navi + 
Airco, NL auto, dealer onderhouden
Bouwjaar: 2013 | 136.200 km | €7.950

Renault KadjarTCE 130 Intens + Trekhaak, NL 
auto + dealer onderhouden
Bouwjaar: 2016 | 80.730 km | €16.950

Renault Modus1.4-16V Tech Road + 
Trekhaak + Airco
Bouwjaar: 2006 | 89.204 km | €3.450

Renault KadjarTCE 130 Intens + Camera + NL 
auto, dealer onderhouden
Bouwjaar: 2015 | 111.096 km | € 15.750

Dacia Logan MCV 1.6-16V Blackline + Airco + 
Trekhaak
Bouwjaar: 2012 | 130.761 km | €5.950

Renault Scénic IV TCE 130 Intens + Navi + 
Stoelverwarming, dealer onderhouden
Bouwjaar: 2017 | 37.483 km | €17.950

Leigraaf 40, 7391 AL Twello, tel. (0571) 27 58 12, bedrijventerrein Engelenburg, info@autospijkerbosch.nl

MINI ONE ONE BUSINESS NAVIGATIE

€14.850 | bouwjaar: 05-09-2016

RENAULT CLIO TCE 90 ENERGY DYNAMIQUE

€7.999 | bouwjaar: 13-12-2012

VOLKSWAGEN UP! 1.0 60PK MOVE UP!

€  10.750 | bouwjaar: 24-01-2020

SUZUKI IGNIS 1.2 SELECT INTRO

€11.750 | bouwjaar: 12-01-2017

FORD FIESTA 1.25 60PK TREND

€5.250 | bouwjaar: 01-08-2010

autobedrijf

B.J. Spijkerbosch

www.autospijkerwww.autospijkerbosch.nlbosch.nl

Hierbij een greep uit onze occasionsHierbij een greep uit onze occasions

Kijk op onze site voor het aanbodKijk op onze site voor het aanbod

€11.750  | bouwjaar: 31-12-2019

PEUGEOT PARTNER PRO 1.5 BLUEHDI 75
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F   R-FASHI    N

Kijk mij nou...Kijk mij nou...
Haar:
Zoals je ziet hebben we flink wat van de lengte 
afgeknipt! Johanna heeft een flinke bos haar waar 
haar gezicht achter verschuilde! Met deze pittige 
coupe versterkt haar mooie uitraling! De basis kleur 
hebben we donker gehouden en met grove koper 
plukken in het boven haar hebben we extra dimensie 
toegevoegd.

Visagie:
Deze look was meteen heel duidelijk de ogen 
moesten knallen en wauw, wat doen ze dat! Door de 
wenkbrauwen aan te zetten krijgt ze meer expressie in 
haar gezicht. De bruine smokey eyes zorgen voor een 
mooi contrast met haar lichte ogen. Een natuurlijke 
lipstick maakt deze look helemaal af!

Styling:
Voor Johanna hebben we gekozen voor een langer 
model blazer met een all-over zig-zag motief waarin 
de kleuren grijs, off-white en zwart gecombineerd 
worden. Deze getailleerde blazer heeft twee 
klepzakken op het voorpand die in combinatie met de 
toepassing van de lichte schoudervullingen zorgen 
voor een vrouwelijke look. Een off-white blouse met 
volledige knoopsluiting en bredere manchetten van 
100% viscose draagt Johanna hier onder. Om de set 
compleet te maken is hierbij de mat zwarte rok van 
soepel vallend imitatieleer met riemlussen en een 
strikceintuur gecombineerd. Mooi detail is dat zowel 
de rok als de blazer beiden op dezelfde lengte boven 
de knie vallen. Met deze look kan Johanna het najaar 
tegemoet. Interesse in meer mode inspiratie? 
Kom naar For-Fashion Twello!

Fotografie:
www.vreugd.info

Ook een metamorfose?
Mail je foto naar:

frendzkijkmijnou@gmail.com

www.for-fashion.nl

Frendz, Dorpsstraat 16 Twello (0571) 27 67 34
 (www.vreugd.info)

Johanna BleuminkJohanna Bleumink

Leeftijd:  62jaar
Kapper:  Erick (Frendz)

Visagie:  Amber (Frendz)

Kleding:  Maureen (For-Fashion)

Fotografie:  Elly Vreugd

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

KIJK VOOR  OCCASIONS OP WWW.AUTOWIENTJES.NL

DUIDELIJK | DESKUNDIG | DICHTBIJ

OPENINGSTIJDEN: ma t/m do 08.00 - 18.00 | vrijdag 08.00 - 20.00 | zaterdag 09.00 - 16.00

Banden nodig? Kijk & bestel bij ons online.

€ 36,-Al
Vanaf

www.autowientjes.nl/banden
 PERSONENAUTO’S

 BEDRIJFSAUTO’S

 ONDERHOUD

 REPARATIE

 APK-KEURINGEN

 SCHADE-AFWIKKELING

 MOBILITEITSGARANTIE

 EXPORT-SERVICES  

FIAT 500 1.4 SPORT
115.000 KM - 2008

NU VOOR  € 7.900,-

OPEL ASTRA 1.3 CDTI BUSINESS
81.000 KM - 2010

NU VOOR  € 10.750,-

VOLVO V70 1.6 T4 AUT. 132 KW
143.000 KM - 2011

NU VOOR € 22.750,-

FIAT 500 
0.9 TWINAIR TURBO LOUNGE

46.000 KM - 2016

NISSAN MICRA
0.9 IG-T N-CONNECTA

81.000 KM - 2018

RENAULT CAPTUR
0.9 TCE BARISTA
137.000 KM - 2015

NU VOOR €9.450 NU VOOR €10.950 NU VOOR €10.450

PANORAMADAK



Bronbemaling
Beregeningen

Waterbehandeling
Waterpompen

www.deltaline.nl

Vandaag precies 15 jaar geleden is Joost zijn eigen bedrijf begonnen met grond-
werkzaamheden. Al snel breidde zich dit uit met straatwerk. Na jaren van hard werken 

hebben we inmiddels 2 jaar onze eigen showroom, showterrein en een eigen webshop 
waar u terecht kunt voor alle benodigdheden in en om de tuin. U bent van harte welkom in 

onze showroom om Joost te feliciteren, maar gewoon even kijken mag natuurlijk ook!

VAN HARTE GEFELICITEERD
JOOST BREDEN!

NIJVERHEIDSSTRAAT 36, 7391 ZV TWELLO  | T. 06-55864104  |  INFO@JOOSTBREDEN.NL
OPENINGSTIJDEN: MA, DI, WO 8:30 - 17:00 UUR | DO & VR 8:30 - 17.30 UUR  | ZA 8:00 - 16:00 UUR

Namens Agnes, Demi, Maud

en het team van Joost Breden!

1E VRIJDAG  V/D MAAND ONBEPERKT SPARERIBS VOOR € 19,95
& DE 3E ZATERDAG V/D MAAND HALVE HAAN MET FRIET EN SALADE VOOR € 11,95

WEGRESTAURANT DE KAR
Zutphenseweg 17Zutphenseweg 17
7382 AJ Klarenbeek7382 AJ Klarenbeek
T. 055- 3034303T. 055- 3034303

WEGRESTAURANTDEKAR  WEGRESTAURANTDEKAR   WEGRESTAURANTDEKAR

WEGRESTAURANTDEKAR.NL

VANAF HEDEN WEER

DE GEHELE 
MENUKAART 

DE DAGHAP!
OP ONS KRIJTBORD IN HET RESTAURANT STAAT 
WELKE 3 GERECHTEN WE VANDAAG HEBBEN 

SCHUIF JE AAN 
VOOR MAAR 13.50?

VAN MAANDAG T/M VRIJDAG

HET DAGMENU
KEUZE UIT DE DAGHAP MET EEN SOEP OF 

BROODPLANKJE VOORAF EN EEN TOETJE NA

OF UITGEBREID 
ETEN VOOR 16.95!

VAN MAANDAG T/M VRIJDAG

DE GEHELE 
MENUKAART 

WEKELIJKS HUIS AAN HUIS DAGELIJKS ONLINE

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

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

Voorst

Wij zijn jouw

CDA Voorst   |   cdavoorst@gmail.com   |   Www.cdavoorst.nl 

       samenleving!
Uitkomsten enquête CDA Voorst:

‘Samen WERKen’, het buitengebied:
• Agrarische bedrijven hebben een belangrijke plaats in de 

Voorster samenleving (83%)
• De gemeente moet inzet van grote dakvlakken voor zonne-

energie actief stimuleren (71%)
• Op goede landbouwgrond bij voorkeur geen zonnepark (71%)

‘bij een gezonde plattelandsgemeente 

hoort een gezonde agrarische sector!’ 
- Jürgen Wolff van Wülfing, lijsttrekker

GESLAAGDE LUNCH O.V.T.T.
TWELLO.- In een bijzonder gezellige 
ambiance heeft de Ouderenvereniging 
Twello/Terwolde op afgelopen zaterdag 
haar eerste bijeenkomst georganiseerd. 
Ongeveer 50 leden van de Ouderenver-
eniging genoten van een door Brasserie 
Korderijnk smakelijk opgemaakte luxe 
salade. Attent was de extra hoge tafel 
zodat ook de mensen die in een grote 
rolstoel zitten, gezellig konden aanschui-
ven. Er was geen “programma” zodat de 
gasten volop gelegenheid hadden bij te 
kletsen al moest natuurlijk nog wel de 
1,5 meter in acht genomen worden.
Dat deze lunch die nog een beetje in het 
kader stond van het 6-jarige jubileum in 
de smaak viel, bleek wel uit de reacties: 
een acht, een negen, een tien, zeker voor 
herhaling vatbaar, heel gezellig en erg 
lekker waren veel gehoorde reacties. Ter 
afsluiting nog een lekker kopje koffie of 
thee waarna de gasten na 2 1/5 uur weer 
huiswaarts keerden.

WERKGROEP 
HERVAT 
LEZINGEN-
SEIZOEN 
TWELLO.- Na  bijna een jaar geen lezingen 
georganiseerd te hebben start de werk-
groep van Bezinning en Inspiratie Twello 
op dinsdagavond 28 september met een 
lezing door Dr. Annine van der Meer over 
Maria Magdalena. De lezing zal gehouden 
worden in de Bibliotheek, Marktplein 11 in 
Twello. De entree bedraagt € 8.-. U wordt 
verzocht rekening te houden met de coro-
namaatregelen. Reserveren wordt aanbe-
volen bij  bi.twello@gmail.com 
De lezing zal gaan naar aanleiding van de 
Nag Hammadi geschriften die in 1945 in 
Egypte gevonden zijn. Deze hebben er-
voor gezorgd dat in 2010 een evangelie 
vrijgegeven is dat door Maria Magdalena 
zelf geschreven zou zijn. Welke nieuwe ge-
zichtspunten biedt deze unieke tekst, waar-
uit klinkt haar stem? In hoeverre wordt het 
traditionele beeld over haar gewijzigd en 
zelfs hersteld? Wat is de betekenis van haar 
woorden voor vrouwen en mannen, men-
sen van onze tijd? Deze vragen komen in 
de lezing aan de orde. Dr. Annine van de 
Meer is godsdienshistoricus en schreef een 
aantal gezaghebbende boeken over de ver-
borgen geschiedenis van het vrouwelijke en 
de vrouwen en hun vergeten bijdrage aan 
evolutie en beschaving. 
Meer info: www.anninevandermeer.nl en 
www.pansophia-press.nl

GITARIST HARALD KOLL BIJ KUNSTKRING
TWELLO.- Zaterdagmiddag 2 oktober 
kunnen liefhebbers van gitaarmu-
ziek genieten van meestergitarist 
Harald Koll in galerie De Statenhoed 
in Twello. Het optreden in het kader 
van de door de Kunstkring Voorst 
georganiseerde mini-concerten ‘Mu-
ziek op zaterdag’ begint om 15.00 
uur en is vrij toegankelijk.

Harald Koll brengt een programma waar-
in hij zijn publiek laat genieten van een  
bloemlezing uit 6 eeuwen gitaarmuziek. 
Muziek uit de tijd dat de gitaar nog een 
luit en een vihuela was. Maar ook Ame-
ricana, Prog Rock, en zelfs Francis Goya 
komen langs. Op zijn repertoire staan 
ook nummers van de Beatles, Pink Floyd, 
Queen, Paul Simon en meer.  Daarnaast 
speelt hij eigen werk, waarin te horen 
is hoe verschillende muzikale werelden 
kunnen samenkomen. Naast zijn virtuo-
ze gitaarspel neemt Harald je ook mee in 
zijn verhalen over de nummers, de lied-
teksten en de instrumenten. Harald Koll 
bespeelt 6, 12 en 15-snarige akoestische 
gitaren. Hij doet dat met de Fingerstyle 
techniek waarbij hij baslijnen, akkoor-
den, melodie en soms percussie tot één 
gitaarpartij samenbrengt. 
Het mini-concert begint om 15.00 uur. 

De toegang is gratis, maar een gift voor 
de muzikant wordt zeer op prijs gesteld. 
Galerie De Statenhoed aan de Dorps-
straat 11a is geopend vanaf 14.00 uur. 
Meer informatie over de activiteiten 

van de Kunstkring Voorst is te vinden op 
www.kunstkringvoorst.nl. Wie interesse 
heeft om ook een keer tijdens een mu-
ziekcafé een kosteloos optreden te ver-
zorgen kan bellen met 0651545136. 

INVERSIE 
Normaal daalt de temperatuur met de hoogte maar boven een inversie 
(temperatuuromkering) stijgt de temperatuur juist met de hoogte. Een in-
versie houdt niet alleen mist en kou gevangen in de onderste luchtlaag. Bij 
een  inversie ligt de warme luchtlaag als een soort deksel op de koudere 
luchtlaag aan het aardoppervlak. Ook verontreiniging kan dan niet uit de 
onderste luchtlaag weg, worden dus niet verdund en kan zo een bijdrage 
leveren aan de wintersmog. 

Afgelopen maandag was de inversie laag goed te zien aan de wolken.
Deze week valt het weer nog aardig  mee.
Donderdag wel een bewolkte dag maar het blijft droog bij 18 graden.
Vrijdag veel zon bij een maximum van 21 graden.
Zaterdag zon en wolken bij 19 graden.
Zondag zon wolken en in de middag kans op een bui  bij dan weer 
20 graden.

Mark Wolvenne
Twello.

http://www.kunstkringvoorst.nl


Duistervoordseweg 57 7391 CB, Twello 
T 055 - 58 898 58  
I  www.zorgsaam.nl  
E  info@zorgsaam.nl

• Met GRATIS rollatorkeuring 
 (bel voor uw opgave: 055 - 588 98 58
• Donderdag 23 september en vrijdag 24 september 
 van 11.00 tot 16.00 uur
• Op alle lichtgewicht rollators € 50,- korting of 
 een GRATIS accessoire

Van harte welkom bij Kruisvereniging 
Zorgsaam in Twello, Duistervoordseweg 57. 
De koffie, met iets lekkers erbij, staat klaar.

Kom
langs in de
Zorgsaam

winkel

Rollator 2-daagse 
bij Kruisvereniging 
Zorgsaam in Twello

Fietsactiviteiten voor jong & oud
Het Voorster Fietsfeest staat in het teken van bewegen, fietsvaardigheid 
en veiligheid. Maak kennis met diverse fietsactiviteiten. 

Activiteiten jeugd:
- Pumptrackbaan
- Fietsveiligheidsparcours én loopfietsen voor de allerkleinsten

Activiteiten senioren:Activiteiten senioren:
- Voorlichting en veiligheid door de Fietsersbond
- Voorlichting van E-bikes door Profile Hafkamp

Locatie: Marktplein Twello
Kosten: Deelname is gratis
Tijd: 13.30 - 16.30 uur (tijdsblokken van een uur)

Aanmelden is verplicht en doe je via voorstactief.nl. 
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, vol = vol.Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, vol = vol.

Woensdag 29 september

Scan de QR-code en 
geef je op.. Vol = vol!

Scan mij of ga naar
jospenninxje.nl om te stemmen!

Heb jij al iemand genomineerd 
voor het Jos Penninxje?

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

Bezoek Voorst
Inspiratie voor je dagje 
weg in eigen omgeving! 

bezoekvoorst.nl

architectuur    bouwkunde    omgevingsvergunning
woningen    appartementen    bedrijfsgebouwen
verbouwingen masterplannen herontwikkeling
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TWELLO (WEER)SCHOON
TWELLO.- Zaterdag 18 september was 
het Wereld Opschoondag. Ook Twello 
deed mee. Diverse groepen zijn bezig 
geweest in het dorp, waaronder Groene 
Dorpskerk Twello. De Werkgroep Groe-
ne Dorpskerk Twello heeft vorig jaar een 
zwerfvuilopruimgroep opgericht. Via een 
app wordt onderling contact gehouden. 
De groep bestaat intussen uit zo’n 30 le-
den, zowel van uit de kerk als vanuit het 
dorp. Een mooi gevarieerd gezelschap 
met als gezamenlijk doel het promoten 
van duurzaamheid en als onderdeel 
daarvan het schoon houden van de 
straten van zwerfvuil. Via de app wordt 
bijgehouden waar gelopen wordt, zodat 
straten niet dubbel gedaan worden. Ook 
wordt via de app contact met elkaar ge-
zocht om samen te lopen. De een loopt 
meerdere keren per week, een ander 
eens per maand. Daar is iedereen vrij in. 
Misschien heeft u ze al eens zien lopen 
of heeft u gemerkt dat er minder zwerf-
vuil ligt. De gemeente werkt goed mee. 
Die voorziet de deelnemers van de werk-

HEEL TEUGE WEER OPGERUIMD

TEUGE.- Afgelopen zaterdag, tijdens World Clean Up Day, hebben een aantal 
zwerfafval opruimers uit Teuge weer veel afval opgeraapt in en rondom 
Teuge.

Tijdens de Corona periode was het niet toegestaan om met groepen bij elkaar te ko-

DEELNAME BUITENSTAPPEN AAN WORLD CLEANUP DAY
TWELLO.- Zaterdag hebben een aantal vrijwilligers, vanuit BuitenStappen, meegedaan aan de World Cleanup Day in Twello. Hil-
lyne Martini, eigenaar van BuitenStappen en Wandelcoach: “Tijdens mijn wandelingen zie ik regelmatig afval liggen in onze mooie 
bossen. Plastic of blik vergaat niet, is enorm schadelijk voor de natuur en voor de dieren die het mogelijk aanzien voor voedsel. 
Daarom vind ik het belangrijk om mijn steentje bij te dragen en zwerfafval op te ruimen.” Tijdens de schoonmaakactie dit jaar 
werd er veel afval gevonden zoals blikjes, snoepwikkels en mondkapjes. En ook bijzondere voorwerpen zoals een scooterband 
en een puzzelstukje.  “Vorig jaar vonden we ook veel plastic flesjes maar dit jaar helemaal niet. Dan merk je toch het effect van 
statiegeld”.
BuitenStappen doet jaarlijks mee aan de World Cleanup Day en organiseert daarnaast ook regelmatig eigen acties. “Eigenlijk 
zouden dit soort acties helemaal niet nodig hoeven zijn. Als iedereen gewoon zijn afval mee naar huis neemt of in een afvalbak 
achterlaat, blijft onze natuur schoon”.

men.  In die tijd werd er wel individueel 
gelopen door diverse mensen uit Teuge. 
Maar gelukkig is het nu weer toegestaan 
om groepsactiviteiten te organiseren. 
We begonnen met een lekker kopje kof-
fie en daarna hebben we in alle straten 
in en rondom Teuge het zwerfafval op-
geraapt. We eindigden met een (fris)
drankje. Al met al een succesvolle dag, 
met heel veel complimenten van men-
sen die je onderweg tegenkomt. 

Gemeente Voorst
Deze actie werd ondersteund door de 
Gemeente Voorst. Naast het beschik-
baar stellen van de diverse materialen 
(zakken / prikkers / handschoenen), was 
er ook een beloning van € 5,- per volle 
zak. We hebben met z’n allen 19 zakken 
opgehaald, een mooie opbrengst van € 
95,-. Dit geld is gedoneerd aan Kinder-
boerderij Het Beestenboeltje.

Complimenten aan PECO
Het weekend voor deze Clean Up Day 
hebben we een geweldig dorpsfeest ge-
had, wat supergoed georganiseerd was 
door PECO.  En na zo’n groot evenement 
verwacht je een hoop zwerfafval. Maar 
de vrijwilligers van PECO hebben het 
hele terrein en diverse straten erom-
heen voortreffelijk opgeruimd. Zo hoort 
het ook, maar toch de complimenten 
aan de vrijwilligers van PECO.

Wil je ook meedoen? Lijkt je het leuk om 
ook een keer mee te helpen, laat het mij 
weten. Mariska van Rossum, zwerfafval-
coördinator Teuge.

groep van materialen en zorgt wekelijks 
dat de volle vuilniszakken thuis opge-
haald worden. De werkgroep is ontstaan 
vanuit de Dorpskerk, maar er doen ook 
veel niet-kerkleden mee. Opschonen van 
het dorp is een taak voor ons allen.
Op de foto een deel van de groep, met 
de jongste deelnemer van 6 maanden. 
Het is jammer dat dit soort activiteiten 
nodig zijn, maar het geeft wel voldoe-
ning om een plek waar je bent geweest, 
schoon achter te laten. Het vuil bestond 
grotendeels uit plastic flesjes en blikjes. 
Dat de mondkapjes minder gedragen 
worden zie je ook op straat: er liggen 
er veel minder dan een half jaar gele-
den. De gemeente doet haar best om 
de gemeente schoon te houden. Maar 
dat kan zij niet alleen. Gooi uw afval niet 
op straat, maar in de prullenbakken, of 
neem het mee naar huis. De volgende 
gezamenlijke opruimactie is 13 novem-
ber. Wil je een keer meelopen? Geef je 
dan op via groenekerk@pkn-twello.nl 
Werkgroep Groene Dorpskerk Twello.

mailto:groenekerk@pkn-twello.nl


Brood 
           AANBIEDINGEN!

uit eigen BAKKERIJ!

WALDKORN
BROOD

peR stuK € 2,75 Nu vOOR

225

200

ZONNepIT 
BOLLeTJES

zak à 6 stuKs € 2,34 Nu vOOR

295

SpeCuLaAS 
BROkKEN

pak à 2 stuKs€ 3,40 Nu vOOR

gRAtiShaNDDOEK ZEgEL

gRAtiS
haNDDOEK ZEgEL

DONkeR
NOtENBROOD

haLf, peR stuK € 3,20 Nu

250
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EXPOSITIE KLIMAGIE GAAT OP REIS

Op het landgoed Hunderen trekt de toekomstboot als onderdeel van de buitenexpo-
sitie KLIMAGIE onmiddellijk de aandacht.

TWELLO.- Meer dan 1500 bezoekers 
heeft Klimagie getrokken. Nu, na zeven 
weken, gaat deze grote expositie van 
de Kunstkring Voorst op reis. Van het 
lieflijke park bij De Statenhoed in Twello 
naar het wandelgebied bij landgoed 
Hunderen. Daar is ze tot 11 oktober te 
bezichtigen. Het Geldersch Landschap is 
eigenaar van het gebied en verleent alle 
medewerking, omdat ze het klimaatdoel 
van de expositie volledig onderschrijft. 
De keuze van de plek is des te leuker 
omdat bewoners van het daar geves-
tigde zorgcentrum ‘Wonen bij Septem-
ber Twello’ prachtige bijdragen aan de 
expositie hebben geleverd. Daarna is het 
zorgcentrum De Nieuwenhof in Voorst 
aan de beurt. Tot 15 november a.s. 
worden de werken daar geëxposeerd 
in de omgeving die rijk aan groen is. De 
klimaatkunstwerken voelen zich er he-
lemaal op hun gemak. Beide exposities 
zijn vrij toegankelijk.

De bezoeker ziet werken van meer dan 
40 leden van de Kunstkring Voorst, en – 
heel bijzonder  -  ook van meer dan 40 in-
woners uit de gemeente Voorst en haar 
omgeving. Alle kunstwerken werden ge-
inspireerd door de grote veranderingen 
die zich voltrekken in ons klimaat.

NIEUW INITIATIEF: BUURTKAST SHARE & CARE
TWELLO.- Buurtkast Share @ Care. Naast de inmiddels welbekende Minibieb Twello aan de Hietweideweg 31 is een 
nieuwe kast geplaatst met daarin houdbare levensmiddelen. Het doel van deze kast is om verspilling tegen te gaan van 
in eerste instantie houdbare levensmiddelen die maar al te vaak weggegooid worden. Er zijn vele mensen die om welke 
reden dan ook wel iets kunnen gebruiken uit deze kast. Alles draait dus om het motto “Samen delen, minder verspilling”. 
‘Pak wat je nodig hebt, geef wat je missen kan’, ook een mooi motto. Uiteraard zijn er wel een paar spelregels welke 
ook vermeld staan in de Care & Share kast. Deze regels zijn: - Plaats alleen etenswaren in de kast die houdbaar zijn. 
Voorbeelden zijn: Blikgroente of groente in glas, pasta en rijst, soepen en sauzen, maar ook shampoo’s en persoonlijke 
hygiene producten. Alles uiteraard in dichte en nieuwe verpakking. - Neem alleen wat je nodig hebt, er hoeft niets voor 
terug. Maar denk ook nog aan anderen die ook iets kunnen gebruiken. - Maak geen verpakkingen open en laat de kast 
netjes voor een ander achter. Wil je houdbare producten doneren en is de kast al vol? Bel of klop dan even aan of doe 
een app naar 06-36538062 om af te spreken waar het geplaatst kan worden. Zie ook onze facebook pagina voor meer 
informatie. https://www.facebook.com/hietweidehoekje 

APOTHEKER WIL LEEFSTIJL ALS MEDICIJN
TWELLO.- ‘Ik wil mensen weer beter leren luisteren naar hun lichaam.’ Apo-
theker Annet Gossen heeft een missie: ‘Als we de signalen van ons lichaam 
herkennen en daar iets mee doen, kunnen we zelf veel meer ziektes voor-
komen dan we denken.” 

Gezond blijven
Een apotheker die wil dat mensen minder 
medicijnen nemen, dat klinkt bijna tegen-
strijdig. Dat is het niet, vindt Gossen: ‘Nu 
word ik betaald om mensen die ziek zijn 
beter te maken. Maar het zou toch veel 
mooier zijn als ik betaald word voor het 
gezond houden van mensen?’
Vooropgesteld: niet alle ziektes zijn te 
voorkomen. En soms zijn er omstandig-
heden die veel stress geven, zoals het 
verlies van een dierbare. Gossen: ‘Maar in 
het normale dagelijkse leven kunnen we 
zelf en met hulp van onze omgeving onze 
leefstijl veranderen. En maken we de kans 
kleiner dat we chronische aandoeningen 
als een hoge bloeddruk of diabetes type 
2 ontwikkelen.  Ook als mensen deze aan-
doeningen al hebben, blijkt dat aanpas-
singen in de leefstijl er toe kunnen leiden 
dat het medicijngebruik omlaag kan.’ 

Gezondheidscheck
Gossens interesse in leefstijl als medicijn 
komt voort uit haar eigen ervaringen. Tij-
dens een stressvolle periode in haar le-
ven kwam ze in aanraking met een sensi-
therapeut. ‘Ik wilde zelf weer beter leren 
voelen en luisteren naar de signalen die 
mijn lichaam gaf.’ Daarna volgde een op-
leiding intuïtief coachen en ademlessen. 
Gossen kwam beter in balans en merkte 
hoe goed haar dat deed. 
De lessen die ze opdeed, wilde ze graag 
in haar werk kunnen toepassen. Dus 
toen de BENU, de keten waarbij Gossens 
apotheek is aangesloten, een gezond-
heidscheck-pilot wilde houden, pakte ze 
de mogelijkheid met beide handen aan. 
Gossen doet een gezondheidscheck bij 
mensen die niet standaard bij de apo-
theek komen. De basis van de check 

vormt het leefstijlwiel, bestaande uit zes 
componenten: zingeving, voeding, bewe-
ging, ontspanning, slaap en verbinding. 
Ondersteunend daarbij worden gewicht, 
cholesterol en bloeddruk gemeten. 
Op basis daarvan geeft Gossen advies. 
‘Ik geef altijd aan wat mensen zelf kun-
nen doen of wie hen kan helpen.’ Zo ad-
viseert ze mensen die veel ‘in hun hoofd 
zitten’ elke avond een ontspanningsoe-
fening te doen, zoals een meditatie. ‘Zo 
leren ze hun lichaam weer te ervaren 
en worden ze zich bewust als iets niet in 
orde is.’ Soms is meer nodig. Naast ge-
zond eten en beweging is zingeving be-
langrijk.  ‘Een baan waar je ongelukkig in 
bent, kost veel energie en leidt vaak tot 
lichamelijke klachten. En bovendien: als 
je niet goed in je vel steekt, is het lasti-
ger om bijvoorbeeld niet naar suiker te 
grijpen.’ 

Meer samenwerken
Annet ziet nog meer mogelijkheden om 
aan preventie te doen dan wat ze nu al 
doet.  “Ik ga bij de balie zo af en toe in 
gesprek met mensen die medicatie  ge-
bruiken ter verlaging van de bloeddruk 
of het cholesterol, dat zou ik nog meer 
willen doen.” 
Het liefst trekt ze met andere partijen op 
om mensen naar een gezondere leefstijl 
te begeleiden. Er zijn al diverse gesprek-
ken gaande met professionals die willen 
samenwerken. ‘ En dat gaat van diëtist 
tot huisarts en van buurtsportcoach tot 
welzijnswerker. Samen helpen we men-
sen verder.’ 

Meer weten?
Ben je geïnteresseerd in een gezond-
heidscheck? En wil je weten wat je zelf 
kan doen om je gezondheid op peil te 
houden? Loop dan binnen bij Apotheek 
Twello aan het Raccordement. 

SAMEN AL 65 JAAR 
NAAR AMELAND

Willie van Triest en juf Ina Schipper.

TWELLO.- In schooljaar 1979-1980 gin-
gen Ina Schipper en Willy van Triest voor 
het eerst mee op kamp met de zesde 
klas naar Ameland.  Soms met de trein, 
soms met de auto, maar altijd met de 
boot en met heel veel kinderen naar dit 
prachtige Waddeneiland. Het program-
ma zag er vaak hetzelfde uit en dat 5 da-
gen lang.  Dit jaar was dus alles voor het 
laatst: samen kaartjes schrijven in Nes, 
de tractortocht over het strand, veel bin-
nen- en buitenspelletjes, fietsen naar de 
vuurtoren, naar het reddingsmuseum, 
‘uit eten’ voor vijf euro en natuurlijk de 
spelletjes- en feestavond. In het achter-
hoofd hadden ze steeds dat alles voor de 
laatste keer was. En ze deden het deze 
keer met net zoveel enthousiasme en 

liefde als de allereerste keer in 1980. 
Uiteraard had de nieuwe generatie 
kampgangers wat voor juf Ina en mev-
rouw van Triest geregeld. Ze kregen een 
high tea aangeboden boven op het duin 
van High Chaparral met croissantjes, 
chocolaatjes en   natuurlijk champagne. 
Daarvoor moesten ze wel eerst door een 
erehaag van kinderen heen die ze en-
thousiast toezongen. 

Het zit erop. We bedanken juf Ina en 
mevrouw van Triest voor jullie inzet voor 
vele generaties kinderen in de afgelopen 
32 jaar. We gaan jullie missen. 
Kijk voor meer foto’s van dit afscheids-
tournee en dit geweldige groep 7/8 
kamp op www.hietweide.nl

‘VERGETEN’ VOORSTELLING 
OVER DEMENTIE
DEVENTER.- Voor het eerst ontvangt de Deventer Schouwburg het bejubel-
de Nederlands Kamerkoor met een prachtige voorstelling over dementie. 
Dementie is de meest voorkomende doodsoorzaak in Nederland. Tido Vis-
ser, directeur van het Nederlands Kamerkoor, zag zijn vader Lieuwe steeds 
dieper wegzakken in Lewy Body Dementie; een vorm van dementie die niet 
alleen vergeetachtigheid veroorzaakt, maar ook hallucinaties, waanbeel-
den en achterdocht. 

Zeven jaar na zijn vaders dood maakt het 
Nederlands Kamerkoor een reis door de 
uithoeken van de dementerende geest, 
op de golven van muziek van Johannes 
Brahms, Kaija Saariaho, Panayiotis Ko-
koras en Ingvar Lidholm. Tezamen met 
teksten van Spinvis en acteur Arjan Eder-
veen in de rol van een ontroerende de-
menterende man.
Met Vergeten lanceerde het Nederlands 
Kamerkoor in 2019 een aangrijpende 
voorstelling die met lof werd ontvangen 
in binnen- en buitenland. Het koor liet 
zien dat het zich al meer dan tachtig jaar 
tot de wereldtop mag rekenen en moei-
teloos verbindingen weet te creëren tus-

sen muziek en actuele maatschappelijke 
thema’s.

Exclusief voor kaartkopers van de voor-
stelling wordt er op 2 oktober gratis het 
webinar De kracht van zingen aangebo-
den door Maartje de Lint, eigenaar en 
artistiek leider van Zingen in de Zorg. 
Zij ontwikkelde een eigen methode die 
door samen te zingen het brein van men-
sen met dementie opnieuw activeert en 
de levenskwaliteit verbetert.

Voor kaarten en meer informatie kijk op: 
https://deventerschouwburg.nl/program-
ma/nederlands-kamerkoor-vergeten

Tandzorg Op Maat is een groepspraktijk van tandartsen en 
mond-hygiënisten. Wij doen er alles aan om u op uw 
gemak te stellen. Persoonlijke aandacht vinden wij 
belangrijk, evenals een goede (mond)hygiëne en preventie.

U bent van harte welkom om samen met ons te werken 
aan gezonde tanden en een stralende lach.

VOOR EEN MOND OM TE ZOENEN!

Dorpsstraat 26c
7391 DE Twello
Tel: 0571 27 60 40 

Bel of schrijf u nu in via de site
TandzorgOpMaat.nl

https://www.facebook.com/hietweidehoekje
http://www.hietweide.nl/
https://deventerschouwburg.nl/programma/nederlands-kamerkoor-vergeten
https://deventerschouwburg.nl/programma/nederlands-kamerkoor-vergeten


Een inspirerend ‘kijkje in de keuken’ d.m.v. een (fiets)tocht 
langs vele vvrriijjwwiilllliiggeerrssoorrggaanniissaattiieess in de gemeente Voorst. In dit 
boekje stellen alle deelnemende organisaties zich voor. U kunt 
zich aanmelden via wwwwww..mmeennsseennwweellzziijjnn..nnll

 
 
 
 
 
 
VVlluucchhtteelliinnggeennwweerrkk VVoooorrsstt (Torenbosch 10, 7391 CA Twello)  
vvaann 1111..0000 –– 1144..0000 uuuurr ddoooorrllooppeenndd 
"Wat de boer niet kent.... maar ook falafel went!"  
 
KKBBOO//PPCCOOBB TTwweelllloo (Molenschuur achter de molen, Havekespad 13, 7391 AT Twello)  
vvaann 1111..0000 –– 1144..0000 uuuurr ddoooorrllooppeenndd 
Achter de molen ligt de molenschuur waar onze enthousiaste vrijwilligers graag vertellen wat de KBO PCOB 
Twello allemaal doet. Wij brengen veel gezelligheid in de gemeente Voorst en ontmoeten je graag.

RRTTVV VVoooorrssttVVeelluuwweezzoooomm (Marktplein 11a, 7391 DH, Twello)
vvaann 1111..0000 –– 1144..0000 uuuurr ddoooorrllooppeenndd 
Laat je rondleiden in de studio voor een uitzending van de lokale radio. Durf jij het weerbericht live in te 
spreken? Grijp nu je kans!!

DDee PPaasssseerreell -- WWoooonnvvoorrmm vvaann LLiimmbbuurrgg SSttiirruumm (Van Limburg Stirumstraat 28-30, 7391 VT, Twello)
vvaann 1111..0000 –– 1144..0000 uuuurr ddoooorrllooppeenndd
Kom in onze vernieuwde woonvorm cakejes met bewoners versieren met koffie en thee. 
En je hebt geluk, want een bewoner neemt je mee voor een rondleiding voor een uniek inkijkje! Ook alle buren 
zijn welkom. 
 
TTrreeffppuunntt DDuuiisstteerrvvoooorrddee (Sint Maartenserf 85, 7391 AG, Twello)  
vvaann 1111..0000 –– 1144..0000 uuuurr ddoooorrllooppeenndd  
Kom bij ons om je te laten verrassen door het enorme aanbod aan activiteiten waarmee wij voor onze (ook 
oudere) gasten klaar staan. Wie weet verrassen wij u ook nog even!

MMeennss eenn WWeellzziijjnn VVoooorrsstt (Maarten Tromplaan 2, 7391 KH, Twello)
vvaann 1111..0000 –– 1144..0000 uuuurr ddoooorrllooppeenndd
Buurtkracht & Burendag; Kom high tea’en en neem je kinderen mee, ze kunnen heerlijk buiten spelen met 
sport en spel bij Buurtkracht Twello. Hier is het gezellig!

SSccoouuttiinngg ddee VVuunnddeellaaaarr (Kerklaan 3, 7391 AN, Twello)
vvaann 1111..0000 –– 1144..0000 uuuurr ddoooorrllooppeenndd 
Het draait bij Scoutinggroep de Vundelaar om gezelligheid, vrienden maken, samenwerken en nieuwe 
dingen ontdekken. Waterscouting, landscouting of onderdeel zijn van de Vunda’s...Durf jij het aan? Kom langs 
onze diverse Scouting demonstraties te beleven.

ZZwweemmbbaadd DDee SScchhaaeecckk (Veenhuisweg 53, 7391 TR, Twello)
vvaann 1111..0000 –– 1144..0000 uuuurr ddoooorrllooppeenndd
Welkom bij zwembad De Schaeck, het warmste bad van de regio. Het zwembadwater en de ontvangst zijn 
nergens zo warm als hier. Altijd al gedroomd om onderdeel te zijn van ons team? We vertellen je er graag 
meer over. 
 
SSttiicchhttiinngg GGeerreedd GGeerreeeeddsscchhaapp VVoooorrsstt (Voordersteeg 12, 7391 TL Twello)  
vvaann 1111..0000 –– 1144..0000 uuuurr ddoooorrllooppeenndd
Bij ons krijgt u een persoonlijke rondleiding in onze mooie werkplaats, bewonder onze bijzondere 
gereedschappen onder het genot van Ugandese muziek, wij vertellen u graag wat wij voor het goede doel met 
elkaar voor elkaar krijgen

ZZoozziijjnn (Molenallee 50, 7384 AN, Wilp) 
GGrrooeepp 11:: 1100..3300 -- 1111..0000 uuuurr  ||  GGrrooeepp 22:: 1111..3300 -- 1122..0000 uuuurr   
Kom voor een rondleiding op ons mooie en historische landgoed De Lathmer. Onderweg zie en beleef je de 
vrijwilligersvacatures van de cliënten, mensen met een (verstandelijke) beperking. We zien elkaar!

OOtthhooppeeddaaggooggiisscchh bbeehhaannddeellcceennttrruumm DDee BBeeeellee VVoooorrsstt (Beelelaan 4, 7383 BH, Voorst)
vvaann 1111..0000 –– 1144..0000 uuuurr ddoooorrllooppeenndd
Wil jij iets betekenen voor jongeren met licht verstandelijke beperking? Iets leuks gaan doen, zodat ze gaan 
stralen..? School, behandeling en vrije tijd vinden plaats op ons terrein.
Kom vissen in onze visvijver van jongeren. 
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VVlluucchhtteelliinnggeennwweerrkk VVoooorrsstt (Torenbosch 10, 7391 CA Twello)  
vvaann 1111..0000 –– 1144..0000 uuuurr ddoooorrllooppeenndd 
"Wat de boer niet kent.... maar ook falafel went!"  
 
KKBBOO//PPCCOOBB TTwweelllloo (Molenschuur achter de molen, Havekespad 13, 7391 AT Twello)  
vvaann 1111..0000 –– 1144..0000 uuuurr ddoooorrllooppeenndd 
Achter de molen ligt de molenschuur waar onze enthousiaste vrijwilligers graag vertellen wat de KBO PCOB 
Twello allemaal doet. Wij brengen veel gezelligheid in de gemeente Voorst en ontmoeten je graag.

RRTTVV VVoooorrssttVVeelluuwweezzoooomm (Marktplein 11a, 7391 DH, Twello)
vvaann 1111..0000 –– 1144..0000 uuuurr ddoooorrllooppeenndd 
Laat je rondleiden in de studio voor een uitzending van de lokale radio. Durf jij het weerbericht live in te 
spreken? Grijp nu je kans!!

DDee PPaasssseerreell -- WWoooonnvvoorrmm vvaann LLiimmbbuurrgg SSttiirruumm (Van Limburg Stirumstraat 28-30, 7391 VT, Twello)
vvaann 1111..0000 –– 1144..0000 uuuurr ddoooorrllooppeenndd
Kom in onze vernieuwde woonvorm cakejes met bewoners versieren met koffie en thee. 
En je hebt geluk, want een bewoner neemt je mee voor een rondleiding voor een uniek inkijkje! Ook alle buren 
zijn welkom. 
 
TTrreeffppuunntt DDuuiisstteerrvvoooorrddee (Sint Maartenserf 85, 7391 AG, Twello)  
vvaann 1111..0000 –– 1144..0000 uuuurr ddoooorrllooppeenndd  
Kom bij ons om je te laten verrassen door het enorme aanbod aan activiteiten waarmee wij voor onze (ook 
oudere) gasten klaar staan. Wie weet verrassen wij u ook nog even!

MMeennss eenn WWeellzziijjnn VVoooorrsstt (Maarten Tromplaan 2, 7391 KH, Twello)
vvaann 1111..0000 –– 1144..0000 uuuurr ddoooorrllooppeenndd
Buurtkracht & Burendag; Kom high tea’en en neem je kinderen mee, ze kunnen heerlijk buiten spelen met 
sport en spel bij Buurtkracht Twello. Hier is het gezellig!

SSccoouuttiinngg ddee VVuunnddeellaaaarr (Kerklaan 3, 7391 AN, Twello)
vvaann 1111..0000 –– 1144..0000 uuuurr ddoooorrllooppeenndd 
Het draait bij Scoutinggroep de Vundelaar om gezelligheid, vrienden maken, samenwerken en nieuwe 
dingen ontdekken. Waterscouting, landscouting of onderdeel zijn van de Vunda’s...Durf jij het aan? Kom langs 
onze diverse Scouting demonstraties te beleven.

ZZwweemmbbaadd DDee SScchhaaeecckk (Veenhuisweg 53, 7391 TR, Twello)
vvaann 1111..0000 –– 1144..0000 uuuurr ddoooorrllooppeenndd
Welkom bij zwembad De Schaeck, het warmste bad van de regio. Het zwembadwater en de ontvangst zijn 
nergens zo warm als hier. Altijd al gedroomd om onderdeel te zijn van ons team? We vertellen je er graag 
meer over. 
 
SSttiicchhttiinngg GGeerreedd GGeerreeeeddsscchhaapp VVoooorrsstt (Voordersteeg 12, 7391 TL Twello)  
vvaann 1111..0000 –– 1144..0000 uuuurr ddoooorrllooppeenndd
Bij ons krijgt u een persoonlijke rondleiding in onze mooie werkplaats, bewonder onze bijzondere 
gereedschappen onder het genot van Ugandese muziek, wij vertellen u graag wat wij voor het goede doel met 
elkaar voor elkaar krijgen

ZZoozziijjnn (Molenallee 50, 7384 AN, Wilp) 
GGrrooeepp 11:: 1100..3300 -- 1111..0000 uuuurr  ||  GGrrooeepp 22:: 1111..3300 -- 1122..0000 uuuurr   
Kom voor een rondleiding op ons mooie en historische landgoed De Lathmer. Onderweg zie en beleef je de 
vrijwilligersvacatures van de cliënten, mensen met een (verstandelijke) beperking. We zien elkaar!

OOtthhooppeeddaaggooggiisscchh bbeehhaannddeellcceennttrruumm DDee BBeeeellee VVoooorrsstt (Beelelaan 4, 7383 BH, Voorst)
vvaann 1111..0000 –– 1144..0000 uuuurr ddoooorrllooppeenndd
Wil jij iets betekenen voor jongeren met licht verstandelijke beperking? Iets leuks gaan doen, zodat ze gaan 
stralen..? School, behandeling en vrije tijd vinden plaats op ons terrein.
Kom vissen in onze visvijver van jongeren. 
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Kijkje in de Keuken Tour - 25 september 2021

DDeeeellnneemmeennddee oorrggaanniissaattiieess 
Met trots presenteren wij van de Vrijwilligers Centrale Voorst, u dit programmaboekje. Laat u verrassen door de grote 
hoeveelheid vrijwilligersorganisaties die hun deuren open zetten, speciaal voor u! U kunt op deze dag een heel palet aan 
inspirerende ervaringen meemaken. Wie weet wordt u enthousiast om die vrijwilliger te worden die deze organisaties 
zoeken! 

Meld u zich wel even aan voor de ‘Kijkje in de keuken Tour’ via www.mensenwelzijn.nl. Dan bent u verzekerd van een 
lunchpakket welke voor u klaar ligt bij de startlocatie, het Kulturhus (Jachtlustplein 9) in Twello. 

KKuullttuurrhhuuss (Jachtlustplein 9, 7391 BW, Twello)  
vvaann 1100..0000 -- 1111..0000 uuuurr && vvaann 1111..0000 –– 1122..0000 uuuurr 
 VVrriieennddeennddiieennsstteenn 
Hoor je mij? Ik sta HIER.. Hier.. hier…Er zijn veel vooroordelen over mensen (18+) met een psychische kwetsbaarheid, kom 
er met ons over praten en misschien word je wel een maatje!
 DDee KKlleeddiinnggbbaannkk VVoooorrsstt 
Kleding weggooien is zonde. Waarom niet iemand die het kan gebruiken blij maken met jouw 2de hands kleding?! Hoe het 
in zijn werk gaat, vertellen onze vrijwilligers graag aan je in het Kulturhus
 SSppoorrttiieeff EEvveennwwiicchhtt TTwweelllloo 
Sporten en bewegen kan voor iedereen, ook als je een beperking hebt. Sporten verbindt en niemand mag buitenspel staan. 
Kom luisteren hoe jij sporters met een beperking kunt begeleiden
 MMeennss eenn WWeellzziijjnn VVoooorrsstt  
Wij zijn dé brede welzijnsorganisatie van de gemeente Voorst. Wij zijn er voor alle inwoners. Kent u de Compaan al? Een 
digitaal communicatiemiddel specifiek voor ouderen, waarvan wij zien dat ouderen opbloeien. Kom hem bekijken!
 SSppoorrtt eenn BBeewweeeeggaakkkkoooorrdd 
De sportieve partners en verenigingen uit het Sport en Beweegakkoord zijn op zoek naar jou. Je hoeft niet persé zelf sportief
te zijn om in een sportieve omgeving leuke contacten op te doen en, bij te dragen aan een sportieve gemeente.

 BBiibblliiootthheeeekk BBrruummmmeenn||VVoooorrsstt  
Ssst…het is stil! Je kunt een speld horen vallen als onze vrijwilliger van de VoorleesExpress een verhaal voorleest. Kom ook 
genieten in de wereld van verhalen, culturele activiteiten en kennis via onze gastvrouw van jouw Bibliotheek Twello. 
Welkom!

SSttoooommhhoouuttzzaaggeerriijj WWiillppsscchhee DDiijjkk (Wilpsedijk 2, 7384 CC Wilp)
vvaann 1111..0000 –– 1144..0000 uuuurr ddoooorrllooppeenndd 
Kom kijken hoe je klompen kunt maken of naar een demonstratie boomstamzagen. Van de gezaagde 
planken worden door ons boomstamtafels gemaakt. Onze Stoomhoutzagerij is open en diverse vrijwilligers 
staan klaar om u al deze activiteiten te laten zien. Dit alles op onze mooie locatie en in een gezellige sfeer.

WWoonneenn bbiijj SSeepptteemmbbeerr (Hunderenslaan 7, 7391 TB Twello)  
vvaann 1111..0000 –– 1144..0000 uuuurr ddoooorrllooppeenndd 
Beleef ons prachtige landhuis ‘Huis Hunderen’, het onderkomen van senioren met dementie. Heb jij 
interesse om als vrijwilliger bewoners de liefdevolle aandacht te geven die zij op hun kwetsbare oude dag zo 
nodig hebben. Welkom!

LLaannddggooeedd MMaattaannzzee (Deventerweg 10, 7396 AX Terwolde)
vvaann 1111..0000 –– 1144..0000 uuuurr ddoooorrllooppeenndd 
Tuinieren op een landgoed met gelijkgestemden? Via een wandeling met een QR-code kunt u kennismaken 
met deze unieke historische buitenplaats. Raak geïnspireerd zodat uw ‘groene vingers’ aan de slag willen.

AAllggeemmeeeenn BBeellaanngg TTeeuuggee (Kinderboerderij ’t Beestenboeltje, Bleriotstraat, 7395 ML, Teuge)
vvaann 1111..0000 –– 1166..3300 uuuurr ddoooorrllooppeenndd 
Burendag beestenboeltje; op het speelveld, in de moestuin en bij het dierenverblijf. Kom en ontmoet je buur 
of beleef wat Algemeen Belang Teuge doet.

DDee ZZoonnnneebbllooeemm (Korderijnk, Stationsstraat 31, 7391 EH Twello)
vvaann 1111..0000 –– 1144..0000 uuuurr ddoooorrllooppeenndd
Bij restaurant Korderijnk staan wij voor u klaar om in geuren en kleuren te vertellen wat de Zonnebloem 
Regio Voorst doet. Wij vertellen u over de diverse activiteiten die wij met onze gasten ondernemen, zoals de 
wandelingen op landgoed de Lathmer, een theatervoorstelling of de bezoekjes bij onze gasten die wij regelmatig maken. 
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Een inspirerend ‘kijkje in de keuken’ d.m.v. een (fiets)tocht 
langs vele vvrriijjwwiilllliiggeerrssoorrggaanniissaattiieess in de gemeente Voorst. In dit 
boekje stellen alle deelnemende organisaties zich voor. U kunt 
zich aanmelden via wwwwww..mmeennsseennwweellzziijjnn..nnll
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Kijkje in de Keuken Tour - 25 september 2021

DDeeeellnneemmeennddee oorrggaanniissaattiieess 
Met trots presenteren wij van de Vrijwilligers Centrale Voorst, u dit programmaboekje. Laat u verrassen door de grote 
hoeveelheid vrijwilligersorganisaties die hun deuren open zetten, speciaal voor u! U kunt op deze dag een heel palet aan 
inspirerende ervaringen meemaken. Wie weet wordt u enthousiast om die vrijwilliger te worden die deze organisaties 
zoeken! 

Meld u zich wel even aan voor de ‘Kijkje in de keuken Tour’ via www.mensenwelzijn.nl. Dan bent u verzekerd van een 
lunchpakket welke voor u klaar ligt bij de startlocatie, het Kulturhus (Jachtlustplein 9) in Twello. 

KKuullttuurrhhuuss (Jachtlustplein 9, 7391 BW, Twello)  
vvaann 1100..0000 -- 1111..0000 uuuurr && vvaann 1111..0000 –– 1122..0000 uuuurr 
 VVrriieennddeennddiieennsstteenn 
Hoor je mij? Ik sta HIER.. Hier.. hier…Er zijn veel vooroordelen over mensen (18+) met een psychische kwetsbaarheid, kom 
er met ons over praten en misschien word je wel een maatje!
 DDee KKlleeddiinnggbbaannkk VVoooorrsstt 
Kleding weggooien is zonde. Waarom niet iemand die het kan gebruiken blij maken met jouw 2de hands kleding?! Hoe het 
in zijn werk gaat, vertellen onze vrijwilligers graag aan je in het Kulturhus
 SSppoorrttiieeff EEvveennwwiicchhtt TTwweelllloo 
Sporten en bewegen kan voor iedereen, ook als je een beperking hebt. Sporten verbindt en niemand mag buitenspel staan. 
Kom luisteren hoe jij sporters met een beperking kunt begeleiden
 MMeennss eenn WWeellzziijjnn VVoooorrsstt  
Wij zijn dé brede welzijnsorganisatie van de gemeente Voorst. Wij zijn er voor alle inwoners. Kent u de Compaan al? Een 
digitaal communicatiemiddel specifiek voor ouderen, waarvan wij zien dat ouderen opbloeien. Kom hem bekijken!
 SSppoorrtt eenn BBeewweeeeggaakkkkoooorrdd 
De sportieve partners en verenigingen uit het Sport en Beweegakkoord zijn op zoek naar jou. Je hoeft niet persé zelf sportief
te zijn om in een sportieve omgeving leuke contacten op te doen en, bij te dragen aan een sportieve gemeente.

 BBiibblliiootthheeeekk BBrruummmmeenn||VVoooorrsstt  
Ssst…het is stil! Je kunt een speld horen vallen als onze vrijwilliger van de VoorleesExpress een verhaal voorleest. Kom ook 
genieten in de wereld van verhalen, culturele activiteiten en kennis via onze gastvrouw van jouw Bibliotheek Twello. 
Welkom!

SSttoooommhhoouuttzzaaggeerriijj WWiillppsscchhee DDiijjkk (Wilpsedijk 2, 7384 CC Wilp)
vvaann 1111..0000 –– 1144..0000 uuuurr ddoooorrllooppeenndd 
Kom kijken hoe je klompen kunt maken of naar een demonstratie boomstamzagen. Van de gezaagde 
planken worden door ons boomstamtafels gemaakt. Onze Stoomhoutzagerij is open en diverse vrijwilligers 
staan klaar om u al deze activiteiten te laten zien. Dit alles op onze mooie locatie en in een gezellige sfeer.

WWoonneenn bbiijj SSeepptteemmbbeerr (Hunderenslaan 7, 7391 TB Twello)  
vvaann 1111..0000 –– 1144..0000 uuuurr ddoooorrllooppeenndd 
Beleef ons prachtige landhuis ‘Huis Hunderen’, het onderkomen van senioren met dementie. Heb jij 
interesse om als vrijwilliger bewoners de liefdevolle aandacht te geven die zij op hun kwetsbare oude dag zo 
nodig hebben. Welkom!

LLaannddggooeedd MMaattaannzzee (Deventerweg 10, 7396 AX Terwolde)
vvaann 1111..0000 –– 1144..0000 uuuurr ddoooorrllooppeenndd 
Tuinieren op een landgoed met gelijkgestemden? Via een wandeling met een QR-code kunt u kennismaken 
met deze unieke historische buitenplaats. Raak geïnspireerd zodat uw ‘groene vingers’ aan de slag willen.

AAllggeemmeeeenn BBeellaanngg TTeeuuggee (Kinderboerderij ’t Beestenboeltje, Bleriotstraat, 7395 ML, Teuge)
vvaann 1111..0000 –– 1166..3300 uuuurr ddoooorrllooppeenndd 
Burendag beestenboeltje; op het speelveld, in de moestuin en bij het dierenverblijf. Kom en ontmoet je buur 
of beleef wat Algemeen Belang Teuge doet.

DDee ZZoonnnneebbllooeemm (Korderijnk, Stationsstraat 31, 7391 EH Twello)
vvaann 1111..0000 –– 1144..0000 uuuurr ddoooorrllooppeenndd
Bij restaurant Korderijnk staan wij voor u klaar om in geuren en kleuren te vertellen wat de Zonnebloem 
Regio Voorst doet. Wij vertellen u over de diverse activiteiten die wij met onze gasten ondernemen, zoals de 
wandelingen op landgoed de Lathmer, een theatervoorstelling of de bezoekjes bij onze gasten die wij regelmatig maken. 
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Lochemsestraat 34a, 7396 PK De Vecht/Terwolde
Telefoon 055 - 323 20 84 • Mobiel 06 - 51 90 33 66

SPORT NIEUWS

ACTIVIA
Zaterdag 25 september
14:30 Activia zat. 2 – CSV Apeldoorn 6
15:00 Eerbeekse Boys 6 – Activia zat. 3

Zondag 26 september
14:00 KCVO 1 – Activia 1
11:00 Activia 2 – Heeten 2
11:30 Overwetering 6 – Activia 3
10:00 Go Ahead D. 4 – Activia 4
Vrouwen
10:30 Activia – WWNA 

TWELLO
Zaalvoetbal zuiderlaan
Vrijdag 24 september
19.30 Twello 5 –  Extudiantes 4
20.30 Twello 2 – RDC 3
Elders
20.00 RDC 2 – Twello 1
20.15 MSML 1 – Twello 4
21.00 Go-Ahead 1 – Twello 3
Veldvoetbal

Vrijdag 24 september
20.00 Twello dames – ZVV dames

Zaterdag 25 september
12.00 Avendo 6 – Twello 3
14.30 Helios 2 – Twello 2
15.00 RDC 1 – Twello 1

Zondag 26 september
10.00 Twello 35+ - ZVV’56 35+
10.00 Epse 2 – Twello 2
12.00 Schalkhaar 10 – Twello 3

VOORWAARTS
Donderdag 23 september 
Volleybal Jachtlust
19.00 Voorwaarts DS4 – Rood-Wit ‘75 
DS1
19.00 Voorwaarts HS2 – HEVA VCV HS1
21.00 Voorwaarts DS2 – Hevo DS1
21.00 Voorwaarts HR2 – Dash HR1
Voetbal De Laene
20.00 Voorwaarts T 5 – Activia 2

Zaterdag 25 september 
Volleybal Jachtlust 
14.30 Voorwaarts DS1 – WSV DS1
17.00 Voorwaarts HS 1 – Gemini HS1

Zondag 26 september 
Voetbal De Laene
09.30 Voorwaarts T 4 – Sp. Neede 2 
09.30 Voorwaarts T 7 – Spcl. Deventer 4
09.30 Voorwaarts 35/1 – Robur et V. 35/1 
11.30 Voorwaarts T 2 – Robur et V. 2
11.30 Voorwaarts T 6 - Terwolde 2
11.30 Voorwaarts 8 – WSV 8
14.00 Voorwaarts T 1 – Columbia 1 

SPORTPROGRAMMA

UNIEKE VACATURE WEEK 
VAN DE SCHEIDSRECHTER

Foto : Hans Bolt

REGIO.- Bij de ‘bekendste super-
marktmanager’ zullen slechts wei-
nigen een associatie hebben met 
het EK-voetbal. Toch is de dagelijkse 
functie van voetbalscheidsrechter 
Björn Kuipers het enige waarmee 
hij in de toekomst nog in het nieuws 
zal komen. Met een geschat vermo-
gen van 14,9 miljoen is dat ook niet 
verwonderlijk. De wedstrijd om de 
Johan Cruijffschaal betekende het 
einde van de imposante carrière 
van de Oldenzaalse ondernemer. 
Voor zijn plek bij de KNVB is nu een 
vacature. Welke voetballiefhebber 
neemt deze uitdaging aan ?

Opmerkelijk is dat er voor deze baan 
geen universitaire opleiding of geslaag-
de zakelijke carrière nodig is. Integen-
deel, de KNVB zoekt juist naar jonge, 
ambitieuze sporters, die deze uitdaging 
aan durven te gaan. Er is durf voor nodig 
om je bij je eigen voetbalvereniging aan 
te melden als potentiële verenigings-
scheidsrechter of vaste assistent en je in 
te (laten) schrijven voor een cursus. Het 
spreekt immers voor zich dat je zonder 
optimale spelregelkennis en prima fy-
sieke conditie geen positieve indruk zult 
maken op kritische spelers. 
En dat terwijl het vrij eenvoudig is om het 
tegendeel te bereiken. Allereerst moet je 
je bereidheid melden bij je voetbalclub 
of je individueel aanmelden bij de KNVB 
voor een cursus. Het maakt uiteraard 
niet uit of je een jongen of een meisje 
bent en of je kiest voor het fluiten of het 
vlaggen. Na de basisopleiding meld je je 
dan, indien mogelijk samen met de ande-
re clubscheidsrechters van je vereniging, 
aan bij de regionale scheidsrechtersver-
eniging, zoals de SZO in Zutphen. Deze 
bieden aantrekkelijke activiteiten als we-
kelijkse trainingen en gerichte spelregel-
instructies en verzorgen daarnaast per-
soonlijke begeleiding bij je wedstrijden. 
Tijdens de bijeenkomsten leer je veel van 
je collega’s en bouw je langzamerhand 
de in het huidige voetbal noodzakelijke 

weerstand op. Wanneer je als scheids-
rechter of als assistent-scheidsrechter 
superveel talent hebt, stroom je snel 
door in de richting van de door Kuipers 
opgegeven plek in het Betaald Voetbal.

Week van de Scheidsrechter
De eerste week van oktober zet de voet-
balbond de scheidsrechters en assisten-
ten jaarlijks in het zonnetje tijdens de 
Week van de Scheidsrechter. Vanwege 
de Coronabeperkingen zijn er afgelo-
pen jaar geen cursussen afgerond. De 
KNVB-afdeling in Zwolle, die wekelijks 
de scheidsrechters aanstelt, zit met de 
handen in het haar door een afname 
van rond de 15%. Door het ontbreken 
van aanwas en het afhaken van ervaren 
scheidsrechters is er juist nu plaats om 
snel promotie te maken. Daarom orga-
niseren zowel de Centrale Organisatie 
van Voetbalscheidsrechters als de KNVB 
komende maanden een wervingscam-

pagne. Neem de uitdaging aan en geef 
je samen met je voetbalvrienden en 
vriendinnen op voor een cursus. Zonder 
scheidsrechter is voetbal immers onmo-
gelijk! Om nader kennis te maken met 
de arbitrage organiseert de Scheidsrech-
tersvereniging Zutphen en Omstreken 
een open training op haar complex aan 
de Damlaan in Eefde. De training wordt 
verzorgd door voormalig Olympische tri-
atleet Wieke Hoogzaad uit Volendam, die 
normaliter de Betaald Voetbalscheids-
rechters en Assistenten onder handen 
neemt. Op dinsdag 12 oktober vanaf half 
8 is iedereen van harte welkom om aan 
den lijve te ervaren wat er van toparbi-
ters wordt verwacht. Uiteraard wordt 
ook rekening gehouden met deelnemers 
met een wat mindere conditie. Vanwege 
onze Coronavoorzorgen kan iedereen 
zich aanmelden via de website SZO-Zut-
phen.nl. Wellicht maak je dan wel kennis 
met de nieuwe Björn Kuipers.

Ambitieuze SZO-scheidsrechters en assistenten bij FC Zutphen O13-toernooi

SLUIS INVICTA EN SWITCH SPORTS 21 
BUNDELEN ACTIVITEITEN
TWELLO.- De nieuwe sportstudio 
Sluis Invicta en Switch Sports 21 
staat op het punt van opening. De 
sportstudio, gevestigd aan de H. W. 
Iordensweg 28 in Twello start met 
een opendag op 27 november waar-
na de officiële opening zal plaats 
vinden op 1 december a.s.

De gelegenheid om (meer) te bewegen 
en te sporten is in Twello hiermee flink 
toegenomen. Nu de vakanties voorbij 
zijn en de coronamaatregelen versoe-
peld, breekt de tijd aan om het spor-
tieve leven weer op te pakken. Bewegen 
en sporten is van grote invloed op het 
algehele welzijn, als dit gebeurt onder 
toeziend oog van geschoolde lesgevers 
is dit natuurlijk een pluspunt. Bij de 
nieuwe sportstudio kunt verzekerd zijn 
van persoonlijke aandacht en vakkun-
dige begeleiding tijdens de door u beoe-
fende sport.   

De gecertificeerde sportinstructeurs, 
Wim van de Sluis en Christel van de Hel 
benadrukken dat de nieuwe sportstu-
dio met name de laagdrempeligheid in 
het vaandel heeft. Jeugd, volwassenen 
en senioren kunnen hier terecht om op 
professionele wijze  deel te nemen aan 
zowel groepslessen als personal training 
in: Body Pump, Xcore, Spinning, Switch 
circuit, Bootcamp, Switch Senior, Boks-
zak training, Jiu Jitsu. 

Verdere informatie op 
www.sluisinvicta.nl  en op 
www.switchsports21.nl Wim en Christel kijken uit naar de opening van hun sportstudio.

BRIDGECURSUS IN 
BUITENSOOS   
REGIO.- Vaak wordt gezegd dat bridge zo moeilijk is, waardoor de stap 
naar de cursus niet zo gemakkelijk wordt gemaakt. En dat je altijd 
met z’n tweeën moet komen. Allemaal onzin. Wij dagen je uit om twee 
avonden mee te doen en dan te bekijken of je de cursus gaat volgen. 

In een ontspannen sfeer wordt er aandacht besteed aan het biedsysteem en 
natuurlijk heb je vanaf de eerste les de kaarten in handen. Laat de TV, de laptop, 
de tablet en de i-phone een avond met rust en ga gewoon “sociaal genieten”. 
Leer bridgen! Het is een fantastisch, uitdagend kaartspel dat een hobby voor het 
leven kan worden. In Deventer en omgeving zijn vele bridgeclubs waar wekelijks 
met groot enthousiasme wordt gespeeld. Maar eerst naar de cursus, elke week 
een  avond uit naar de sfeervolle Buiten- sociëteit om de basis te leren. Beetje 
theorie en veel spelen. Neem uw partner, vriend(in), buur of zoon/dochter mee. 
Er zijn nog enkele plekken vrij. Aanmelden of meer info? Gewoon even mailen 
naar gejo.peet@planet.nl.  Tel: 0571-270201.             
                                                                                                                                    
De cursus bestaat uit 12 woensdagavonden van 19.30 – 22.00 uur en halverwege 
is er een korte pauze. Gejo Peet, docent van de Nederlandse Bridgebond, gaat 
op woensdag 29 september starten. Bij voldoende belangstelling wordt in janu-
ari 2022 Berry Westra deel 3 en onderwerpen uit deel 4 aangeboden. Bel of mail 
als je meer wilt weten.  

http://www.sluisinvicta.nl/
http://www.switchsports21.nl/
mailto:gejo.peet@planet.nl
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Maurits Bosgoed is dierenarts en vertelt wekelijks over zijn avonturen.

Tekening: Nova Bosgoed, 6 jaar

DIERENARTS ALS BESLISSER
Voor een second opinion kwam een 
caviahoudster bij mij op consult. Ze 
was met haar cavia bij een andere 
praktijk geweest waar ze haar niet ver-
der konden helpen. 
Omdat ze van een vriendin gehoord 
had dat ik diens cavia met eenzelfde 
probleem had gered door het oog te 
amputeren, kwam ze bij mij. 

Het was niet heel moeilijk in te schat-
ten dat het oog van deze cavia niet 
meer te redden was; hij was wel 3 x zo 
groot als normaal en er zat totaal geen 
glans op. Deze pijnlijke situatie kon in-
derdaad niet langer zo. 

Ik onderzocht het diertje verder en zag 
dat ze er verder goed fit uitzag. 

‘Er lijkt op dit moment, net als bij de 
cavia van je vriendin, ook geen sprake 
te zijn van een ontsteking, dus daarom 
is inderdaad het verwijderen van het 
oog de beste optie.’

De operatie werd ingepland en dat 
geen een operatie hetzelfde is, bleek 
ook nu weer. 
Na een zorgvuldige voorbereiding en 
een lokale verdoving, begon ik in het 
ooggebied te snijden. In plaats van dat 
nu een operatie van een klein uurtje 
zou volgen, zou het verloop toch anders 
worden door wat ik in de net gemaakte 
incisie naar boven zag komen; pus..

Tegelijk met dat de diagnose nu kraak-
helder was, daalde de prognose tot 
het nulpunt; dit oog verwijderen zou 
leiden tot een blijvende ontsteking 
waarbij de pusvormers niet, of heel 

moeilijk, onder bedwang te krijgen zou-
den zijn. 

De slechte oogkwaliteit was ontstaan 
door een ontsteking áchter het oog wel-
ke begonnen was in een kieswortel. Hier-
door werd het oog naar voren geduwd 
en verloor hij zijn vorm en daarmee zijn 
functie en raakte hij beschadigd. 

De enige manier dit abces onder con-
trole te krijgen is door het oog en de kies 
met wortel te verwijderen waarbij de 
holtes blootgelegd worden. Een zware 
ingreep, met nog steeds een gereser-
veerde prognose. 

Terwijl ons knaagdier dromend en diep 
onder narcose op de operatietafel bleef, 
nam ik contact op met de eigenaar. 

De boodschap dat er toch een ontste-
king aan ten grondslag lag en de prog-
nose die ik erbij gaf was hard, maar 
voor haar ook meteen duidelijk. We 
gingen niet verder opereren en kozen 
ervoor hem gelijk in te laten slapen. 
Toch moest ik de operatie nog afronden 
en hechtte ik het oog nog mooi dicht zo-
dat ze hem op konden halen en in de 
tuin een mooi plekje konden geven. 

En zo zie je dat de eerste diagnose 
nog weleens bijgesteld gaat worden 
als een behandeling wordt ingezet. Dit 
is niet verkeerd, maar een normaal 
proces in de geneeskunde waarbij 
je steeds weer een beslissing moet 
maken voor de nieuwe situatie. Met 
instemming van de eigenaar en altijd 
voor het welzijn van het dier.  

NIEUW SEIZOEN 
MINILEAGUE

REGIO.- De MiniLeague wedstrijden zijn 
weer begonnen, dit keer bij VV Voorst. 
Na een lange periode van afgelastingen 
ivm corona zijn alle deelnemende clubs 
weer enthousiast in actie gekomen. De 
doelstelling van de MiniLeague Gemeen-
te Voorst is om voetbal op een speelse 
manier aan te bieden voor alle jeugdigen 
van 4 t/m 6 jaar in de gemeente Voorst. 
In de MiniLeague wordt 4 tegen 4 ge-
speeld waarbij plezier en respect voor 
elkaar voorop staat. De relatief kleine 
veldjes zorgen ervoor dat de voetballer-
tjes veel balcontact hebben en beter in 
staat zijn deze spelvorm te begrijpen. Er 
wordt gespeeld in een A-en een B-poule. 

In de A-poule spelen de kinderen die al 
wat meer gevorderd zijn, veelal kinderen 
van 6 jaar. In de B-poule spelen de kinde-
ren die aan de start staan van hun voet-
balervaringen, veelal kinderen van 5 jaar. 
De MiniLeague wordt elke week door 
een andere vereniging in de gemeente 
Voorst georganiseerd. 

Deelnemende clubs: SV Twello, SV V&L, 
SV Voorwaarts, VV Activia, VV Voorst, SV 
CCW ‘16, SV Terwolde, SC Klarenbeek en 
SC Teuge. Ben jij ook enthousiast? Kom 
gerust eens kijken bij een wedstrijd, kijk 
op www.minileague.nl en meld je aan bij 
een van de deelnemende verenigingen.

KOM JIJ 10 WEKEN TRAINEN 
BIJ GO AHEAD EAGLES? 
DEVENTER.- Go Ahead Eagles heeft weer een gave en vernieuwde techniektrai-
ning module ontwikkeld voor alle enthousiaste voetballers en voetbalsters van 
6 t/m 15 jaar! Kijk je er naar uit om dit najaar je voetbalvaardigheden verder te 
ontwikkelen? Kom dan naar de Go Ahead Eagles Techniektrainingen bij Colm-
schate ‘33! Ga snel naar www.ga-eagles.nl/techniektrainingen en schrijf je in!

Innovatief en vernieuwd trainingsprogramma
Tijdens de vernieuwde 10-weekse cyclus trainen we iedere training op een spe-
cifiek thema binnen het (prof)voetbal. Denk hierbij aan: verdedigen en aanvallen 
(met-, en zonder bal) en omschakel-, en techniek oefeningen. De focus ligt op 
de persoonlijke ontwikkeling van deelnemers, dit meten wij door middel van 
testmomenten tijdens de trainingscyclus.

De Go Ahead Eagles Techniektrainingen starten op vrijdagmiddag 1 oktober 
2021, de trainingen vinden wekelijks plaats en duren 75 minuten per training. 
Doe jij mee? Ga snel naar www.ga-eagles.nl/techniektrainingen 

EEN EIGEN KRANT?
VOOR UW BEDRIJF OF VERENIGING.

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

www.dierenkliniekijsselvallei.nl
      DierenkliniekIJsselvallei

Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag 08:00-17:30 uur

Donderdagavond spreekuur tot 20:00 uur

Behandelingen op afspraak

Wilt u graag een gratis 
kennismakingsgesprek? 
Bel dan gerust. 055-3669286

Kopermolenweg 11 
7382 BP Klarenbeek

Dierenkliniek de IJsselvallei
Michel Schoolmeesters

Kundige zorg voor groot en klein

Welkom in Klarenbeek

info@scrap-co.nl
www.scrap-co.nl

Scrap En Co
Scrap En Co Inspiration

scrap_en_co

Creatief met papier, foto’s, album, 
kaarten, stempelen en mixed media

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

Geopend: woensdag t/m zaterdag 10.00 - 16.00 uur

Kijk voor meer informatie op
www.webwinkel.scrap-co.nl

Uw tuin winterklaar? 
Wij zijn u graag van dienst!

ook voor: inmeten en uitzetten met gps +
minitrekker werk

Sterk in Hovenierswerk!
Harry de Winkel

Welvaartsdwarsweg 10  
7381AK Klarenbeek  

T: 055 - 301 52 71 
M: 06 - 506 97 091 
E: info@harrydewinkel.nl
I: www.harrydewinkel.nl

Sterk in Hovenierswerk!

Sterk in Hovenierswerk!

Uw tuin winterklaar? 
Wij zijn u graag van dienst!Sterk in Hovenierswerk!

Harry de Winkel

Welvaartsdwarsweg 10  
7381AK Klarenbeek  

T: 055 - 301 52 71 
M: 06 - 506 97 091 
E: info@harrydewinkel.nl
I: www.harrydewinkel.nl

Sterk in Hovenierswerk!

Sterk in Hovenierswerk!

Uw tuin winterklaar? 
Wij zijn u graag van dienst!

http://www.minileague.nl/
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SPROOKJE 
Aangezien mijn moeder aan het begin 
van de coronapandemie alweer 15 jaar 

fulltime scharrelt met haar tennisliefde 
Jos, wilde ze dit enerzijds ranzige en ander-

zijds heugelijke feit met ons vieren door ons 
mee te nemen in hun liefdessprookje. Een mid-

weekje naar de Efteling.  

Door de welbekende maatregelen was dit net als duizend en één andere din-
gen ook uitgesteld. Alwaar we door de zure appel heen moesten bijten, konden 
we vorige week eindelijk met zevenmijlslaarzen richting Kaatsheuvel vertrek-
ken. Voor het eerst reisden we met ons complete gezinnetje, waardoor mijn 
grauw groene Mazda 323 als een ware Jenga toren in elkaar werd gebouwd. 
Mijn twee kinderen, vriendin en ik completeerde het bouwwerk bij het instap-
pen, waarna het Tetris deuntje die je hoort bij het behalen van vier horizontale 
lijnen door mijn hoofd schoot. Door al het gehaast op de vroege morgen was 
ik mijn jas vergeten mee te nemen. Ondanks mijn positieve instelling had ik al 
snel door dat deze niet door een aantrekkelijke prinses is mee gegrist en ze 
het land doorgaat om te kijken wie hem past. Wellicht maar goed ook want als 
haar route eerst langs chef-kok Julius Jaspers of programmamaker Sinan Can 
komt dan ben ik mijn jas kwijt.

Eenmaal aangekomen frommelde ik me uit mijn overjarige bolide. En voor het 
eerst in mijn leven voelde ik een vurig respect voor smulpaap Hans, ik had 
dat knellende kooitje in het huisje van snoep meteen uit willen zijn. Ik had dat 
stokje na dag één al aan de kant gegooid en mijn geslachtsdeel allang door de 
tralies gestoken zodat ze op dag twee al dacht dat ik moddervet was gewor-
den. Met deze gedachtespinsels in mijn achterhoofd trok ik de kinderen als 
een allround Mikado specialist uit de auto.

Na een gezamenlijke kop koffie met de familie dompelden we ons voor drie 
dagen onder in de dromerige deuntjes, fraaie fabels en aanlokkelijke attrac-
ties. Waar ik mezelf vroeger vaak onveilig voelde omdat de beugels van het 
karretje niet lekker aansloten, druk ik deze nu stevig tussen mijn vetrollen 
weg. Zo heeft elk nadeel wel weer zijn voordeel. Net als het meenemen van 
een baby naar een pretpark, waardoor ik een goed excuus had om de heftige 
achtbanen te ontlopen en halverwege het sprookjesbos af te haken omdat ik 
de fles moest geven. Terwijl mijn zoon 210 ml lauwe melk probeerde weg te 
beuken bedacht ik mogelijkheden tot een politieke tegenhanger van het park 
met sprookjes als het kwartje van Kok, het bonnetje van Teeven en het invoe-
ren van een coronapas. Want die coronapas is er puur voor de veiligheid van 
de mensen en heeft als neveneffect dat de vaccinatiegraad daarmee omhoog 
zou gaan. Gelooft u het zelf? Daarnaast stap ik graag in attracties zoals het 
brein van Thierry Baudet of sta een uur in de rij om Omtzigt te sensibiliseren 
en ga ik samen met Halbe Zijlstra naar een zaaltje voor een meet en greet met 
Vladimir Poetin.

Waar stiefvaders en -moeders in de meeste sprookjes afgedaan worden als 
boemannen en heksen kan ik mijn handjes dichtknijpen met deze ridder die 
het hart van mijn moeder en ons als kinderen heeft gestolen. Na drie slopende 
dagen van slenteren, wachten en toiletteren met de kids, doken mijn vriendin 
en ik bij thuiskomst in bad om de voeten de nodige rust te geven en kreeg ik 
een happy end, en we leefden nog lang en gelukkig!

Danny Roelofs

TWEE WEKELIJKSE COLUMN

VAN DANNY ROELOFS
PARALYMPISCHE MEDAILLE 
WINNAARS GEHULDIGD
TWELLO.- De Paralympische spelen 
die onlangs plaats vonden in Tokio, 
zijn voor het regionale duo Patrick 
Bos en Tristan Bangma bijzonder 
succesvol geweest. Het tandem duo 
wist n.l. in de 4 km achtervolging 
baanwielrennen een Gouden me-
daille te behalen. Tijdens de kwali-
ficaties hebben zij zelfs een wereld-
recordtijd neergezet. Vervolgens 
behaalden zij nog de zilveren me-
daille tijdens de 120 km wegwed-
strijd.

Burgemeester Renske Helmer-Englebert 
zette vorige week donderdag de medai-
llewinnaars nog eens extra in het zonnet-
je tijdens een bijeenkomst in restaurant 
De Patron. Naast alle loftuitingen en fe-
licitaties reikte de burgemeester een ge-
meentelijke onderscheiding, ‘t Formulier, 
uit aan Patrick Bos. De onderscheiding is 
een blijk van waardering en erkenteli-
jkheid voor de zeer bijzondere sport-
prestaties van deze inwoner van Twello. 
Patrick Bos won eerder meerdere  me-
dailles  tijdens de  Nederlandse kampi-
oenschappen baanwielrennen.  Ruim 
10  jaar geleden maakte hij de overstap 
naar para-cycling, om als valide sporter 

piloot te worden op de tandem. In 2015 
won Patrick Bos samen met zijn toenma-
lige tandemgenoot de 4 km achtervol-
ging tijdens het  wereldkampioenschap 
para-cycling.  Tijdens  de  Paralympische 
Spelen  in  Rio in 2012  en  vier jaar later 

in Londen, won Patrick Bos beide keren 
een bronzen medaille. Sinds 2017 vormt 
hij op de tandem een duo met Tristan 
Bangma uit Apeldoorn. Na de landelijke 
huldiging werden de twee Paralympi-
sche medaillewinnaars 

GESLAAGDE SEIZOENSOPENING 
HANDBAL VOORWAARTS

TWELLO.- Zondag stond voor de afdeling handbal van Voorwaarts in het 
teken van een nieuwe start. Het complete vorige seizoen viel in het water 
door corona, maar om het afgelopen sportjaar snel te vergeten zijn er afge-
lopen zondag spectaculaire activiteiten georganiseerd.

Gedurende de hele dag waren de natio-
nale handbalselecties van U-17 en U-19 
aanwezig in sporthal Jachtlust. Deze jon-
ge dames trainden zondagochtend onder 
leiding van Ricardo Clarijs. Alle trainers 
van Voorwaarts waren uitgenodigd om 
tips en trucs te leren. Aansluitend kre-
gen alle jeugdspeelsters van Voorwaarts 
een handbalclinic aangeboden. Eerst 

was het de beurt aan de meiden van de 
E en D. Zij werden getraind door Oranje 
U-17. Daarna was het de beurt aan de 
C, B en A jeugd. Zij kregen een training 
van de Oranje dames U-19. De oudste 
Voorwaarts-meiden sloten hun training 
af met een ware penaltywedstrijd. Na de 
clinics was het tijd voor de presentatie 
van ons eigen oranje Voorwaarts dames 

1-team. Met een inmiddels goed gevulde 
sporthal showden de dames hun nieuwe 
kleding. De gezellige openingsdag werd 
afgesloten met een gave oefenwedstrijd 
tussen de dames van Voorwaarts en 
Oranje U-17. Beide teams zijn volop in 
voorbereiding. Voorwaarts voor de com-
petitie die op zaterdag 2 oktober zal star-
ten. Oranje U-17 mag in de eerste week 
van oktober aantreden voor enkele in-
terlands. Een prima confrontatie dus om 
nog enkele zaken te oefenen en te tes-
ten. Na 2 x 25 minuten ging Voorwaarts 
er met de winst vandoor: 20-17.
 

EERSTE SUPER SUNDAY VHC 
TWELLO GROOT SUCCES

TWELLO.- Afgelopen zondag was het de eerste keer dat alle VHC seniorenteams 
thuis speelden. Deze Super Sunday had een Italiaans thema. Afgelopen week hebben 
er zich een paar nieuwe leden aangemeld. ‘s Morgens startten Jong Dames 2 (2-1) en 
Heren 35A (7-3) met de eerste wedstrijden, allebei wonnen ze van Ares. Dames 30A 
speelde een spannende pot tegen Meppel, waarbij ze de 0-1 achterstand heel knap 
hebben weggewerkt naar een 2-1 winst. Op veld 1 werkte Dames 1 ondertussen aan 
het doelsaldo door van Twente te winnen met 8-0. 

Jong Dames 1 won van Hattem met 6-3. Helaas sloot Heren 1 de wedstrijddag af met 
verlies tegen Dalfsen. De volgende Super Sunday staat gepland op 3 oktober. 

Tristan Bangma en Patrick Bos nog eens extra in het zonnetje gezet door de 
burgemeester  van de gemeente Voorst; Renske Helmer-Englebert.
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DOELPUNTENFESTIJNEN BIJ 
JEUGDTEAMS GO AHEAD EAGLES

JEUGDIGE DIERENLIEFHEBBERS 
SCOREN HOOG

KEVIN UENK AUTOCROSS 
NEDERLANDS KAMPIOEN
WILP.- Kevin Uenk (28) sinds kort woonachtig in Wilp, is in het weekend 
van 11 en 12 september Nederlands Kampioen Autocross geworden in zijn 
klasse de Divisie V. 

TWELLO.- De Jeugdleden van K.D.S. Twello & Omstreken hebben goed weten te sco-
ren goed op de landelijke Jeugdshow in Laren. Zaterdag 18 september j.l. was er de 45 
jarige Jubileumshow in Laren (Gld.), een unieke Kleindiertentoonstelling waar alleen 
jeugdleden kunnen inzenden.
Ivo Uenk en Hidde Zonnenberg behaalden mooie predicaten met hun dieren. Hidde 
Zonnenberg werd zelfs Kampioen van alle grote hoenders met zijn Welsumer hen.
Hiermee werd hij een week eerder in Twello op de Jongdierendag ook Kampioen.
Prima gedaan Jongens en nogmaals gefeliciteerd.

ANDRE CLAPPERS ZWAAIT AF ALS 
BESTUURSLID TRIAS

TWELLO.- De jeugdteams van Go 
Ahead Eagles hebben een wisselval-
lige voetbalzaterdag achter de rug. 
Go Ahead Eagles Onder-13 en On-
der-14 liepen tegen een nederlaag 
aan, terwijl de ‘oudere’ talenten van 
O18 en O21 wel een goed resultaat 
wisten neer te zetten in hun uitwed-
strijden.

Onder-13 kreeg een tik te verduren: in 
de uitwedstrijd tegen de leeftijdsgeno-
ten van AFC werd met maar liefst 8-1 ver-
loren. Het was een onverwachte teleur-
stelling, temeer omdat de eerste twee 
wedstrijden door het team van coach 
Martijn Jongbloed wél werden gewon-
nen in Divisie 2A. Ook Go Ahead Eagles 
Onder-14 stapte met een nederlaag van 
het veld. Tegen FC Dordrecht O14 gingen 
de spelers van trainer Mustafa Aygun 
met een 0-2 achterstand de kleedkamer 
in. De opgelopen schade kon in de twee-
de helft niet meer worden gerepareerd, 
waardoor 0-2 ook de eindstand werd.
Later op de zaterdag kon er meer ge-
juicht worden. Go Ahead Eagles On-
der-18 schoot uit de startblokken tegen 
Alexandria ’66 O18 en stond na zeven 
minuten al op een 0-2 voorsprong. Na de 
aansluitingstreffer van Alexandria moes-
ten de Rotterdammers even later met 
tien man verder nadat de doelman rood 
gepresenteerd kreeg van de arbiter. 
Mede door het numerieke veldoverwicht 
kon het team van O18-trainer Tristan 
Berghuis uiteindelijk een mooi resultaat 
neerzetten: 2-6. Ook Go Ahead Eagles 
Onder-21 startte uitstekend aan de wed-
strijd; de ploeg stond na twee minuten 
al op een 0-1 voorsprong tegen Fortuna 

Sittard O21 door een doelpunt van Olaf 
Kok. Toen de Limburgers in de tweede 
helft gelijkmaakten, leek het duel lang af 
te stevenen op een remise. Totdat Zaka-

Competitieprogramma Go Ahead Eagles 
Voetbalopleiding (zaterdag 25 september)
Sportpark Zuiderlaan, Twello:
Go Ahead Eagles O13 – Quick O13 (11:30 uur)
Go Ahead Eagles O21 – AFC O21 (13:30 uur)

Uitwedstrijden:
SC Cambuur O14 – Go Ahead Eagles O14 (11:00 uur)
Spartaan’20 O15 – Go Ahead Eagles O15 (11:15 uur)
AFC O16 – Go Ahead Eagles O16 (13:30 uur)

ria Eddahchouri in de 96e minuut de 
tweede Eagles-treffer op zijn naam zette, 
waardoor de ploeg van Jouad Boufarra 
met 1-2 won.

TWELLO.- Na 20 jaar vol enthousiasme 
in het bestuur van Trias te hebben geze-
ten in verschillende functies, legt Andre 
Clappers zijn taken neer. Niek Zegers 
(voorzitter) bedankte Andre namens 
alle leden tijdens de Algemene Leden-
vergadering die afgelopen week bij Trias 
plaatsvond. Andre was jarenlang de pen-
ningmeester van de vereniging maar 
vervulde ook de rol van secretaris en de 
laatste jaren droeg Andre zorg voor de 
ontwikkelingen rondom het gebouw van 
Trias. Wat een top vrijwilliger. We zullen 
zijn kennis, ervaring en inzet missen. 
Marcel Haarman – ook al jaren lid van 
Trias – is bereid gevonden om de taken 
van Andre over te nemen en stroomt op 
een mooi moment in: steeds meer inwo-
ners uit onze gemeente ontdekken tafel-
tennissen bij Trias met nieuwe groepen 
voor senioren (Oldstars) en basisschool-
jeugd (Minicursus). Andre bedankt. Niek Zegers bedankt Andre Clappers (links) voor 20 jaar bestuurswerk voor Trias.

In Rosmalen werden de laatste 2 wedstrij-
den om het Nederlands Kampioenschap 
verreden. 
Op zaterdag werd Kevin tweemaal eerste 
en eenmaal derde in de manches en in de 
finale eindigde hij op een keurige derde 
plek. Zijn directe concurrenten deden het 
wat minder en aan het eind van de zater-
dag had Uenk een paar punten voorsprong 
wat betreft het Nederlands Kampioen-
schap. 

Maar toen kwam de zondag. De manches 
gingen niet zoals ze moesten gaan. Door 
verkeerde banden keuze en een lekke 
band eindigde Uenk een keertje op de der-
de plek, een vijfde plek en een achtste plek. 
Uenk viel dus ver terug voor de start van 
de finale en ging de finale in op de tiende 
startplek. Een positie op de tweede startrij 

en ook nog eens helemaal aan de buiten-
kant. Absoluut niet de gewenste startplek 
van Uenk. En daar kwam ook nog eens 
bij dat Uenks directe concurrenten op de 
eerste startrij stonden en zodoende extra 
bonuspunten scoorden. Door al deze wat 
tegenvallende prestaties in de manches op 
zondag, ging Uenk de finale in met slechts 
1 punt voorsprong in het Nederlands Kam-
pioenschap. Kevin Uenk wist dus precies 
wat hij moest doen in de finale om Neder-
lands Kampioen te worden. In de finale ein-
digen voor zijn directe concurrenten.
De start in de finale was prima voor Uenk. 
Na acht zeer spannende rondes werd Ke-
vin Uenk in Rosmalen afgevlagd als derde 
en zijn directe concurrent eindigde op de 
vijfde plek. Wilp heeft dus een Nederlands 
Kampioen autocross als inwoner in haar 
midden Zijn naam is Kevin Uenk!!!

DRIE G KITTENS
In de geweldige gastgezinnen (allemaal vrijwilligers) én in het asiel 
zitten nog veel kittige, levendige kittens te wachten op een eigen 
mandje bij één van u.
Meisje, jongens, druk, rustig, zwart-wit, rood, rood-wit, grijs, cypers: 
kortom katjes in soorten en maten. Al deze kittens zijn in het bezit 
van het 3-G bewijs: Gevaccineerd, Gesocialiseerd, Gechipt.
Ook neutralisatie bij de asiel-dierenarts zit bij de adoptievergoeding 
in.
Kortom: als u een Dierenbeschermingskitten een thuis geeft dan 
komt er een prachtige 3G dame of heer bij u wonen. U kunt onge-
twijfeld veel plezier aan elkaar beleven.
Neem eens een kijkje op de website van asiel De Kuipershoek. Daar-
op vindt u de foto’s en verhaaltjes van de nu nog thuisloze katjes. 
Op de site vindt u ook de mogelijkheden om een afspraak met één 
van deze schatjes te maken.

Asiel de Kuipershoek – Kuipershoek 11 – AX Klarenbeek –
 tel. 088 8113650

ZOEK DE BAAS!ZOEK DE BAAS!
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OOIEVOORSTOERNOOI VAN VOORSTER TENNISCLUB WAS 
EEN WEEK LANG EEN FEEST VOOR ALLE BETROKKENEN

VOORST - Soms zijn er van die momenten dat alles op zijn plek valt en je 
daar oprecht van kunt genieten. Dit gold afgelopen week voor de organi-
satie van en de deelnemers aan het Ooievoorstoernooi bij de Voorster Ten-
nisclub (VTC).

Alles en iedereen zette zijn beste been-
tje voor om er een zeer geslaagde en 
memorabele editie van dit jaarlijkse 
open toernooi van te maken. De toer-
nooicommissie, bestaande uit Berit van 
Bosheide, José Massink en Renée Bos-
senbroek, zorgde voor een vlekkeloos 
verloop, veel VTC-leden draaiden met 
lachende gezichten vrijwillig overuren in 
de bediening en het weer was ronduit 
fantastisch.

Lekkernijen
Na elke wedstrijd kregen de tennissers 
een plankje met heerlijke hapjes aange-
boden en door de week heen konden zij 
en de talrijke toeschouwers in de kan-
tine en op het gezellig aangeklede terras 
van talrijke lekkernijen genieten. Dit was 
te danken aan de volgende sponsoren: 
Coop Versluis, Daantjes Taartenshop, 

Rozenkwekerij De Wilde, Johan Tempert, 
Bakkerij Bril en Ourganixx, microbiologi-
sche sportsspray.
De voortekenen waren al zeer positief: 
liefst 97 spelers en speelsters van ver-
enigingen uit de wijde regio hadden zich 
voor het Ooievoorstoernooi ingeschre-
ven. Zij speelden in totaal 107 partijen 
verdeeld over elf categorieën op de vijf 
kunstgrasbanen van de VTC.
Tijdens alle speeldagen was de sfeer op 
en rond de banen opperbest en genoot 
iedereen van de wedstrijden, de gezellig-
heid en vanzelfsprekend ook van de hap-
jes en drankjes. 

Feestavond
Vrijdagavond ging het dak er spreek-
woordelijk af tijdens een feestavond 
met muziek van DJ Leon Weijenberg en 
de drukbezochte finaledag, zondag, was 

dankzij de spannende en sportieve wed-
strijden en het heerlijke weer een genot 
om bij te wonen. 
Voorzitter Ronald Bennink straalde in zijn 
toespraak voorafgaande aan de prijs-
uitreiking terecht van trots. De Voorster 
Tennisclub had zich een week lang van 
zijn allerbeste kant laten zien. Dit belooft 
alvast veel voor de volgende editie van 
het Ooievoorstoernooi in 2022.
In het verleden duurde dit sportevene-
ment twee weken vanwege de zeer grote 
animo en het grote aantal partijen dat 
moest worden afgewerkt. Of deze tijden 
terugkeren, valt nog te bezien. Wat wel 
vaststaat, is dat het Ooievoorstoernooi 
van de VTC staat als een huis!

SINT MARTINUS PRESENTEERT 
LEZINGEN KUNSTGESCHIEDENIS 
BUSSLOO.- Na zolang niet meer een museum te hebben kunnen bezoeken 
voelen we hoe belangrijk kunst is en hoe inspirerend het kan zijn om kunst 
“in het echt” te ervaren. 

Maandag 27 september, WORKSHOP “DE VELE GEZICHTEN VAN EENZAAMHEID”
Online, 19.00 - 21.30 uur

Woensdag 29 september, VOORSTER FIETSFEEST VOOR JONG EN OUD
Marktplein te Twello, 13.30 - 16.30 uur

Zaterdag 2 oktober, KUIER’N & NOABERPROAT BIE DE WILPERMÖLLE
Wilpermolen te Posterenk, 15.00 - 22.00 uur

Donderdag 7 oktober, INFORMATIEAVOND ‘ZEKER BEWEGEN’
Klein Twello (Maarten Tromplaan 2), 19.30 - 20.30 uur

Zaterdag 25 september, KIJKJE-IN-DE-KEUKEN-TOUR
Start: Kulturhus te Twello, 10.00 - 14.00 uur

Vrijdag 24 september, LIVESTREAM PRESENTATIE: “STERRENKUNDE-APPS”
Youtubekanaal Volkssterrenwacht Bussloo, 20.00 - 22.00 uur

Zaterdag 25 september, BLOKFLUITENSEMBLE FEW O.L.V. ANNELIES SCHRAA
Sint Martinuskerk te Bussloo, ‘20.00 uur

Dinsdag 28 september, MARIA MAGDALENA ONTSLUIERD ‘VERBORGEN BRONNEN 
HERSTELLEN HAAR GESCHONDEN BEELD, Bibliotheek te Twello, 20.00 - 22.00 uur

Donderdag 30 september, EERSTE FIETSTOCHT ‘SAMEN FIETSEN’, 
Klein Twello (Maarten Tromplaan 2), 09.30 - 12.30 uur

Zaterdag 2 oktober, LIVESTREAM PRESENTATIE: “E-ELT: HET GROOTSTE OOG OP HET 
HEELAL”, Youtubekanaal Volkssterrenwacht Bussloo, 20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 8 oktober, BUITENTAFEL GESPREK, 
‘t Schol te Wilp, 13.30 - 16.00 uur

Vrijdag 1 oktober, LIVESTREAM PRESENTATIE: “DE ZONSVERDUISTERINGSEXPEDITIE 
VAN 17 APRIL 1912 IN ZUID-LIMBURG”, Youtubekanaal Volkssterrenwacht Bussloo,
20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 1 oktober, CYCLING DINNER, Wilpermolen te Posterenk, Vanaf 17.00 uur

Zaterdag 25 september, BURENDAG
Verschillende locaties o.a. Klein Twello

Iedere maandag, SENIORENGYM
Trefpunt Duistervoorde te Twello, 14.15 - 15.00 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)

Kunsthistorica Iris Maalderink-Besselink 
is gids in Museum More in Gorssel en 
Ruurlo en in het Kröller-Müller museum. 
Zij vertelt aan iedereen die geïnteres-
seerd is over vijf tentoonstellingen die 
tijdens de cursus zijn te bezoeken. 
Op 30 september Konrad Klapheck, Ve-
nus ex Machina te zien in Museum MORE 
in Gorssel, op 
14 oktober Bruce Nauman in het Ste-
delijk Museum in Amsterdam, op 28 
oktober De Ontdekking van het Heden 
in het Singer Museum in Laren, op 11 
november Artemisia. Vrouw en Macht in 
het Rijksmuseum Twenthe en op 25 no-
vember Viva la Frida! Life and Art of Frida 
Kahlo in het Drents Museum in Assen. 
Aanvang van de lezingen is steeds om 
20.00 uur.  
Kosten voor de gehele serie is € 65,-- 
voor vrienden van de Sint Martinuskerk 
in Bussloo € 60,-- per persoon. 

De lezingen gaan door bij een minimale 
deelname van 14 personen 
Voor inlichtingen kunt u bellen met: Ruth 
Maatman 06.52364849

Bezoek Voorst
Inspiratie voor je dagje 
weg in eigen omgeving! 

bezoekvoorst.nl
VEILINGSTRAAT 30, 7391 GM TWELLO | T 0571 298379 | KOKINSTALLEERT.NL

INSTALLATIETECHNIEK

OP ZOEK NAAR
SPANNING?

DAN ZOEKEN WIJ JOU...

CONTACTADVERTENTIE

Wij zoeken namelijk leuke collega’s. Het liefst ook nog iemand die 
handig is met elektra of loodgieterswerk. En die ook zelf met één van 

onze mooie bussen op stap durft. Wil jij met ons samen aan een 
mooie toekomst bouwen? App dan eens met 06-52032425 of 

kom langs aan de Veilingstraat voor een vrijblijvende kennismaking...

ZIJN WIJ EEN MATCH?
DAN HOREN GRAAG VAN JE.

Je nieuwe collega’s van Kok Installeert



• Schminken • Clown komt Ballonvouwen

Sinds 1978
Welkom op de markt Twello

Nieuwe oogst 
elstar appels 4.505.005.00 2 kiloper kilo3 kilo 

van Weenenvan Weenen Groenten en FruitGroenten en Fruit
Satsuma Mandarijnen
Nieuwe oogst 

Blauwe bessen

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

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!

para notenpara noten

500 gram pinda’s en 500 gram pinda’s en 
500 gram cashewnoten 500 gram cashewnoten 

gemengde notengemengde noten

10.0010.00
10.0010.00
7.997.99

samensamen

500 gram naar keuze500 gram naar keuze

750 gram van 19.95 voor750 gram van 19.95 voor

bloemenhoning van de imker bloemenhoning van de imker 

nieuwe oogst snack vijgen nieuwe oogst snack vijgen 

grote blanke jumbo grote blanke jumbo 
rozijnen rozijnen 

eerste nieuwe oogst eerste nieuwe oogst 
elstar appels elstar appels 
uit Holland uit Holland 

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

Nieuw in ons assortiment Nieuw in ons assortiment 
suplementen van het suplementen van het 

merk solgar deze vrijdag merk solgar deze vrijdag 
speciale prijzen.speciale prijzen.

eerste nieuwe oogst eerste nieuwe oogst 
conference peren conference peren 
uit Holland uit Holland 

Vitamine c 1000mg Vitamine c 1000mg 
250 tabletten 250 tabletten 

Zink 50 mg 100 tabletten Zink 50 mg 100 tabletten 

zoete abrikozenzoete abrikozen

7.997.99
3.993.99
5.995.99

3.003.00

25.0025.00

3.003.00

25.0025.00

25.0025.00
7.997.99

900 gram van 10.98 voor900 gram van 10.98 voor

keuze uit vloeibaar en cremekeuze uit vloeibaar en creme

500 gram 500 gram 

1 kilo 1 kilo 

kilokilo

van 37.95 voor van 37.95 voor 

kilokilo

van 36.95 nu van 36.95 nu 

van 31.95 voor van 31.95 voor 

nu 1 kilo nu 1 kilo 
de gewone of de bio de gewone of de bio 
ongezwavelde ongezwavelde 

as vrijdag komt as vrijdag komt 
mijn vader weer mijn vader weer 
naar de markt, naar de markt, 

hij kan u dan weer hij kan u dan weer 
voor advies van voor advies van 

dienst zijndienst zijn

399399 299 099
2 STUKS  PER STUK

‘BETUWSE KLEI’
BILDSTAR EN FRIESLANDER 
AARDAPPELS 

ZOETE MANGO’S 
‘READY TO EAT’

BETUWSE APPELS 
‘STEVIG, SAPPIG EN ZOET ZUUR’

HOLLANDSE BLOEMKOOL 

5 KILO3 KILO
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KERKDIENSTEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MEDISCHE DIENSTEN

DIERENARTSEN

WIJKAGENT

HISTORISCHE VERENIGING VOORST

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

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

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

Reacties naar rubrieksmedewerker Jan Siero, telefoon 0571 273433.

Reactie week 37.
Dit is een Damesvoetbalelftal uit Terwolde. De dames 
zijn bovenste rij vlnr;
Gerrie Albers, Hettie Lugtenberg, Marne Wolters, Rikie 
van de Bovenkamp, Pas, Hermien Kamphuis, midden 
Gerrie Witteveen, Gerda Mulder, Tonnie van de Boven-
kamp-Voorhorst, Geertje Bovree-Bomhof, onder Annie 
Niewenhuis-Busser,  Rikie Wessel-Karrebeld en Appie 
Nales-Dijk. Zij speelde tegen W.S.V. 38 in Deventer. 
Waar en wanneer het was is niet bekend. Reacties kwa-
men van mevrouw Mies Jonker-van Til uit Deventer en 
M. Jacobs uit Terwolde.

Zondag 26 september  
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 09.30 
uur leesdienst, 14.30 uur ds. H. v/d Hei-
den, en 19.00 uur ds. A. Brugge.
Prot.gem. Klarenbeek, Voorst en 
Wilp, dienst in Klarenbeerk, 10.00 uur, 
dhr. Bloemendaal. Voorst, ds. Boter. 
Wilp, dhr. Bulens.. 
Herst.Herv.gem. Emst/Epe, 09.30 uur, 
ds. D. de Pater, 15.00 uur ds. Van Marle.
Prot.gem. Nijbroek, 09.30 uur, ds. T. 
van Staalduine.
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 10.00 
uur, ds. D. van Meulen.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 10.00 
uur, ds. A. Braakman.
Prot.gem. Welsum, 10.00 uur,  dhr. G. 
Timmer.
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 09.00 
uur, pastoor Hermens en diaken Das-
horst,  (reserveren max. 90  personen).
Hervormde Gemeente “Irene” Zut-
phen (Hoven), 10.00 uur, ds. C. v/d 
Worp, 16.30 uur ds. Harteman, (Besloten 
dienst).

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

NaastenhulpVoorst
Bereikbaar via 
naastenhulpvoorst@gmail.com  

http://www.rtvvoorst.nl/
http://www.rtvvoorst.nl/
http://www.rtv-veluwezoom.nl/
mailto:naastenhulpvoorst@gmail.com
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Ook als eerste op de hoogte zijn 
van de nieuwe aanbiedingen? 
Meld je dan nu aan voor de nieuwsbrief

20%  KORTING 20%  KORTING

OP=OP!
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