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ALLEEN SCHAPEN NIET ONDER INDRUK 
VAN ZONNEAKKER VOORST AAN A1
WILP - ’’Het zonnetje schijnt en op 
deze heel mooie dag produceren 
we hier geruisloos voor 70.000 huis-
houdens groene stroom’’, geeft pro-
jectleider Rein de Wolff zijn gehoor 
deze donderdag mee vlak voor de 
officiële opening/ingebruikname 
van Zonneakker Voorst. Dit uit 
117.416 panelen bestaande park 
tegen de A1 bij Wilp is het grootste 
van Gelderland.

Het door het Belgische Engie gebouwde 
park is eigendom van de familie Gooiker 
en is sinds 4 augustus volledig operati-
oneel. De zussen Hilde en Jolien Gooi-
ker vormen het bestuur van het bedrijf. 
Hun trotse ouders Willy en Brigitte, die 
aan de Holtweg van 1991 tot 2017 een 
boerenbedrijf runden, zijn de initiatief-
nemers van het particuliere zonnepark. 
De voorbereiding nam tweeënhalf jaar 
in beslag en afgelopen januari begon de 
bouw. 
‘’We hebben weten te bereiken dat we 
van maïsteelt zijn overgegaan op de 
productie van zonne-energie. Dat is niet 
onze verdienste, maar van de mensen 
om ons heen’’, zegt Willy Gooiker in de 
promotiefilm die voorafgaand aan de 
openingshandeling werd vertoond.
Gemiddeld moet het park met zijn ver-
mogen van ruim 45 megawatt jaarlijks 
voldoende groene elektriciteit opleve-
ren voor 12.000 huishoudens. Dat staat 
ongeveer gelijk aan de gehele gemeente 
Voorst. Op piekmomenten – bij ideaal 
weer – levert de zonneakker groene 
stroom voor ruim 80.000 huishoudens.

Mals gras
Deze cijfers maakten indruk op de ge-
nodigden, maar niet op de 250 schapen 
die langs en onder de rijen panelen 
scharrelen op zoek naar mals gras. Uit-
eindelijk moeten circa 650 schapen het 
gras op het 38 hectare grote terrein kort 
gaan houden.
Alle opgewekte energie belandt via ka-
bels onder de IJssel bij netbeheerder 
Enexis in Deventer en Eneco neemt de 
groene stroom af. De energieleveran-
cier had nog een verrassing in petto: 
‘’We geven alle huishoudens in de ge-
meente Voorst die klant van ons zijn een 

stukje zon cadeau. Zij krijgen drie jaar 
lang jaarlijks 500 kilowattuur groene 
stoom gratis.’’

Burgemeester Jos Penninx nam het eer-
ste ‘stukje zon’ symbolisch in ontvangst. 
Hij zei hier als trotse burgemeester te 
staan, maar merkte ook op dat het zon-
nepark ‘een grote aantasting van het 
landschap is’. ‘’Het is beeldbepalend 
voor de entree van Voorst.  We willen 
dat het goed in het landschap wordt 
ingepast en dit gebeurt ook.’’ Eén buurt-
bewoner probeerde tot aan de Raad 
van State toe vergeefs de komst van het 
zonnepark tegen te houden. 
In november staat de aanplant van ha-
gen op de agenda. Die worden minimaal 
drie meter hoog zodat zij Zonneakker 
Voorst vanuit verschillende richtingen 
grotendeels aan het zicht onttrekken. 
In plaats van op een blauwe zee aan pa-
nelen, moeten mensen straks op groen 
uitkijken, is het idee.

Penninx verrichtte de opening samen 
met Gelders gedeputeerde Jan van der 
Meer. Van der Meer zei dat er een lobby 
loopt met als doel de subsidiemogelijk-
heden voor zonne-energie te verbreden. 
Zo moeten ook projecten waarin pane-
len op daken komen en het vervangen 
van agrarische bebouwing door zonne-
velden hiervoor in aanmerking komen. 
Net als combinatieprojecten van ‘zon en 
wind’, aldus Van der Meer.

Dynamiet
Op de aanleg van Zonneakker Voorst 
hebben corona en het stikstofdebat rela-
tief weinig invloed gehad. Begin deze zo-
mer sloeg alle betrokkenen de schrik om 
het hart. Energiebeheer Nederland had 
voor aardwarmte-onderzoek pijlbuizen 
in de grond geslagen en gebruikte bij 
het onderzoek dynamiet. Door explosies 
raakten negentien panelen beschadigd. 
Deze worden binnenkort vervangen op 
kosten van de schadeveroorzaker.

TWELLO STUK SCHONER NA 
‘OPSCHOONDAG VOORST’
TWELLO.- De Werkgroep Groene Kerk stond zaterdag tijdens de World 
Clean-up Day om half 10 paraat met een groep enthousiaste ‘opschoners’. 
De gemeente Voorst had alle teams die zich hadden opgegeven voor de ‘Op-
schoondag’, voorzien van afgrijpers, vuilniszakken en veiligheidshesjes. De 
teams verspreidde zich over Twello en zo werden er zakken vol afval uit de 
berm en van de straat verwijderd. Het is jammer dat dit soort activiteiten no-
dig zijn, maar het geeft wel voldoening om een plek waar je bent geweest, 
schoon achter te laten. Het afval bestond grotendeels uit plastic flesjes en 
blikjes. Op bepaalde plaatsen zoals parkeerplaatsen bestond het afval vooral 
uit peuken en langs de Rijkstraatweg afval van fastfoodketens. Naast een ka-
potte wasmand, gevulde hondenpoepzakjes, een basketbal en een verloren 
wieldop, vonden we naast het Octagon (bij het Holthuis) een Peugeot sleu-
tel met sleutelhanger. De auto stond er niet en ook een eigenaar miste. De 
sleutel is aangemeld bij gevonden voorwerpen van de Gemeente Voorst. 
Al met al een zeer geslaagde ochtend. Een aantal deelnemers is voornemens va-
ker te gaan lopen, mochten er mensen zijn die af en toe of een keer per maand 
1,5 uur mee willen doen, dan kun je je opgeven via groenekerk@pkn-twello.nl!

OPEN OPKOMST 
SCOUTING 
GELRE GROEP
TWELLO.- Zaterdagmiddag 26 sep-
tember van 14.00 uur tot 16.00 uur 
zijn er open opkomsten bij scouting 
Gelre Groep in Twello voor alle kin-
deren van 7 – 11 jaar. Blij dat we het 
scoutingspel weer kunnen spelen. 
Gelukkig mogen we weer opkom-
sten draaien en kunnen de kinderen 
uit Twello en omgeving op de zater-
dagmiddag weer heerlijk met elkaar 
spelen. Creatieve activiteiten binnen, 
lekker naar het bos, op het speelveld 
rennen en spelletjes doen. Kamp-
vuur stoken en je eigen potje koken. 
Abseilen en klimmen. En natuurlijk 
worden alle corona-richtlijnen in 
acht gehouden.

Open opkomsten: gratis 
en zonder verplichtingen
Zaterdagmiddag 26 september zijn 
er speciale open opkomsten bij de 
twee Welpen-groepen. (kinderen 
van 7 – 11 jaar worden bij scouting 
“welpen” genoemd). Er is een meis-
jesgroep en een gemengde groep. 
Er worden hele gave activiteiten ge-
organiseerd, maar wat precies, dat 
houden we nog even geheim. De 
start is om 14.00 uur en om 16.00 
uur is het weer afgelopen. We ho-
pen jou te ontmoeten aan de Stin-
zenlaan 80 in Twello! En je ouders? 
Die mogen best meekomen. De 
open opkomsten zijn gratis en zon-
der verplichtingen.

Scouting activiteiten
Het mooie van scouting is dat je elke 
week wat anders doet. Maar altijd 
volop actie. En in een groep, samen 
met leeftijdsgenoten. Uitdagende 
activiteiten, zo veel mogelijk in de 
natuur. Zo leer je spelenderwijs je 
grenzen te verleggen en samen te 
werken met respect voor de ander. 
Er is veel ruimte om te ontdekken 
en te leren.

Nieuwsgierig?
Kijk dan eens op www.gelregroep.nl
Kijk ook eens op www.facebook.
com/scoutingtwello  en www.insta-
gram.com/scoutinggelregroeptwello 

Winkel, horeca en blote voetenpad
Elke dag geopend vanaf 10.00 uur.

 info@hofvantwello • www.hofvantwello

FEESTJE, RECEPTIE?

Op Hof van Twello 
hebben we de ruimte!

Bel Jan Willem:
06-12635320



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

Voorster Nieuws
Stationsstraat 17, 7391 EG  Twello, 
telefoon: (0571) 27 61 91

Zorg en aandacht 
in kwetsbare tijden…

Uitvaartverzorgers 
Ilse Hemmes • Anja Esbeukman 
Marion Koldewijn • Joyce de Vries
Kimberley Teelen

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

www.hemmesuitvaartzorg.nl

Afscheidscentrum Hemmes 
Piet Heinstraat 33, Twello

Het Afscheidshuis 
Binnenweg 13, 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.

 WWW.BMNATUURSTEEN.NL

Uw gedenkteken, onze zorg en kennis

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

gedenktekens
urnmonumenten
renovatie en onderhoud

Na een prachtig leven, 
samen met echtgenote Mariёtte, is van 

ons heengegaan onze “rots in de branding”

Pieter Johan
van Hoorn

Opa Piet
Al 64 jaar echtgenoot van 

Mariёtte van Hoorn - Biljardt

* Apeldoorn, † Twello,
9 januari 1932 10 september 2020

Marjan
    Piёtte en Marlies
        Saar
        Toon
    Timo en Hilde

John en Fanny
    Mike en Gemma
    Kimberly en Danny
        Féline
        Ylana
        Veyѐna

Wassenaer Obdamstraat 2
7391 WJ  Twello

Grote dank gaat uit naar de medewerkers 
van Vérian en Casa Bonita voor de warme 

en goede verzorging van Piet.

De crematie heeft in besloten kring
plaatsgevonden.

                                            

                      

Dorien Klarenbeek

Verdrietig, maar dankbaar voor al het  
goede wat zij ons gegeven heeft, hebben  
wij afscheid moeten nemen van onze  
lieve dochter, moeder, oma en zus

Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf,

't is vreemd maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelf ontgaan,

je zegt "ik ben wat moe"
maar op een keer dan ben je 

aan je laatste beetje toe

5 Klarenbeek, 21 april 1960
c Apeldoorn, 16 september 2020

Correspondentieadres:
Duurstedelaan 97, 3525 AP Utrecht

~Theodora Elizabeth Geertruida~

Theo en Tonny Klarenbeek - Dellink

Kelly en Bert
Sam
Emme
Abel

Debby en Barış
Yuna
Leyla

Han en Marja
Antonio en Anne 

De begrafenis heeft in besloten kring  
plaatsgevonden.

Onze dank gaat uit naar medewerkers van  
verpleeghuis Randerode, afdeling  
Leegschoten, voor de liefdevolle  
verzorging. 

                                            

                      

Herman Wassink

Aangezien het ons onmogelijk is allen persoonlijk te benaderen,  
willen wij langs deze weg iedereen bedanken voor de steun en het  
medeleven, betoond voorafgaand en na het overlijden van 

Gerrie Wassink - van Dragt
 Kinderen en kleinkinderen 

Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren dat hij bij zovelen  
geliefd was.

Wilp, september 2020

Op donderdag 17 september is de vader en 
schoonvader van onze vrienden Christel en 
Raimond op 68 jarige leeftijd overleden.

Gerard Pelgröm 

Wij wensen Trees, Christel & Raimond, 
Dorien & Robin, de kleinkinderen en verdere 
familie heel veel sterkte toe.

Robbie & Corinne Willem Jan & Jacobien
Edwin & Ingrid Gerrit-Jan & Lisette
Emiel & Dianne Danny & Marleen
Marc & Linda Erik & Kim

Waarom vechten, waarom pijn
Jij wilde nog niet weg, maar bij ons zijn

De strijd was oneerlijk, jij wilde nog verder
Maar verloor het gevecht volkomen onterecht

Omringd door liefde hebben wij los moeten 
laten mijn lieve vrouw, zorgzame moeder, 

schoonmoeder en onze trotse oma

Gerritje 
Zeijseink - Mijnten

Gerry

* Apeldoorn,  † Twello, 
9 september 1950  17 september 2020

Joop Zeijseink

    Chantal en Martijn
        Liv
        Lila
        Ivie-Zonne

Witte de Withstraat 2
7391 WV  Twello

De crematie heeft in besloten kring 
plaatsgevonden.

Onze bijzondere dank gaat uit naar 
het team van Vérian Twello voor de 
liefdevolle verzorging en aandacht.

Met veel verdriet hebben wij kennis genomen 
van het overlijden van onze zeer gewaardeerde 
vrijwilliger

Derk Jan van ’t Einde

Ruim vele jaren was Derk Jan lid van onze 
opbouwploeg. Met zijn groene Fendt trekker 
met voorlader en gele bak stond hij zijn 
mannetje. Hij kende geen nee als iemand een 
beroep op hem deed.

Onze gedachten gaan uit naar Frederiek, Dick 
en Jolanda, Riette en Alwin en de kleinkinderen 
en de buren van Het Hoge Wold. Wij wensen 
hen veel sterkte met dit grote verlies.

Bestuur Stichting Oener Koefeest

Ons bereikte het droeve bericht dat op 
16 september jl. is overleden,

Piet Rusch

Piet was 50 jaar lid van onze schaakclub.
Van 1978 tot en met 1999 was hij voorzitter.

Hij organiseerde o.a. veel schaaktoernooien 
voor de jeugd en hij gaf jarenlang schaakles 
op lagere scholen.

Voor zijn vele werkzaamheden werd hij 
in 2010 benoemd tot erelid.

Wij wensen zijn echtgenoot Willy, zoon 
Hans Pieter en schoondochter Jacqueline 
veel sterkte in deze moeilijke dagen.

Bestuur en leden
Twellose Schaakclub
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Overlijdensberichten kunt u opgeven tot 
dinsdagochtend 10.00 uur. Geboorteberichten, 
huwelijksaankondigingen, dankbetuigingen, 
jubilea e.d. voor maandag 10.00 uur. 
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info@voorsternieuws.nl

BLOG BURGEMEESTER JOS PENNINX 
CORONABESMETTINGEN NEMEN TOE: 
ZET ALLEMAAL JE BESTE BEENTJE VOOR
Op het moment dat ik deze tekst 
schrijf is er helaas sprake van flinke 
toenames van coronabesmettingen in 
heel Nederland. Dit vraagt wat mij be-
treft extra inzet van iedereen om het tij 
te keren. Inzet van zowel de gemeen-
ten, als van de samenleving.
Een overleg kan coronaproof plaats-
vinden, als de voorbereiding en de uit-
voering zeer zorgvuldig georganiseerd 
worden. Dat heb ik met eigen ogen bij 
meerdere bijeenkomsten gezien. Zo 
was ik getuige van een vergadering in 
het gemeentehuis over nieuwe infor-
matievoorziening en audiovisuele mid-
delen voor de gemeente(raad).

Teleurstellend bericht over 
De Benring
Zeer teleurstellend was afgelopen week 
het bericht dat de dementerende oude-
ren in de Benring Voorst daar niet kun-
nen blijven. Dit ondanks de enorme inzet 
van de Woonzorg coöperatie, de grote 
steun vanuit de bevolking, de gevoerde 
acties (in coronatijd) door het hele dorp 
Voorst en de inzet achter de schermen 
van de gemeente Voorst. De vernieu-
wende vormen van samenwerking in de 
zorg in het dorp Voorst verdienen ook in 
de toekomst ons aller steun. Ook van de 
regionale en landelijke beslissers.

Installatie nieuwe 
burgemeester Hattem
Afgelopen vrijdag vond in Hattem de 
installatie van de nieuwe burgemeester 
Marleen Sanderse plaats. Hierbij mocht 
ik, namens veertien collegae van onze 
burgemeesterskring, een toespraak hou-
den. In de zaal waren hierbij vanwege 
corona alleen de Commissaris van de 
Koning, leden van de raad, het college en 
een aantal familieleden aanwezig. 

Samen sterk staan voor 
onze gezondheid
Kijkend naar de toenemende besmet-
tingen moeten wij als overheid alles op 
alles zetten om het gedrag te verbete-
ren. Duidelijk is ook dat er knelpunten 
zijn bij het kunnen testen van mensen. 
Hierdoor moeten jongeren en volwas-
sen onnodig lang thuis (af)wachten. 
Extra inzet wordt gevraagd van labo-
ratoria, zowel voor de GGD als voor 
de particuliere opdrachtgevers van 
testen. Dit alles in het belang van de 
kwetsbaren in onze samenleving en de 
sociaaleconomische ontwikkeling van 
onze samenleving. 

Als gemeente geven wij extra aan-
dacht aan de sportverenigingen en de 
horeca om een toename van de be-
smettingen te voorkomen. Afgelopen 
weekend mochten we qua cijfers niet 
ontevreden zijn. Niemand wil weer een 
Lock-down meemaken. En ook niet het 
afsluiten van zorg- en verpleeghuizen 
met grote eenzaamheid tot gevolg.

Hoe dan ook. Iedereen moet zelf ver-
antwoordelijkheid nemen rond coro-
na: hou met elkaar voldoende afstand 
en spreek eventueel mensen in je om-
geving vriendelijk aan op hun gedrag! 

Laten we samen sterk staan voor onze 
gezondheid!

Burgemeester Jos Penninx 

Cursus Politiek Actief
Woensdagavond namen twintig inwo-
ners in Jachtlust deel aan een cursus 
Politiek Actief. De deelnemers doen 
meer kennis op over hoe onze demo-
cratie werkt. En ze oefenen actief op 
debat-technieken. Ook dit alles vond 
coronaproof plaats. Deze goede erva-
ringen geven vertrouwen in de raads-
vergaderingen die deze week in het 
MFC te Klarenbeek plaatsvinden.

Vergaderen in het gemeentehuis 
(coronaproof)

Opening van Zonneakker Voorst

Zonneakker Voorst

Cursus Politiek Actief in Jachtlust

Toenemende besmettingen

De installatie van de nieuwe 
burgemeester in Hattem

OUD PAPIER 
INZAMELING
WELSUM.- De mensen van de Welsumse 
Zang- en Toneelvereniging Harmonie en 
van de Sportvereniging Welsum hebben 
weer een rooster opgesteld van de data 
dat zij in Welsum en ommelanden oud 
papier en oude metalen komen inzame-
len om de respectievelijke clubkassen te 
spekken.

Zaterdag 3 oktober 
inzameling papier + oud ijzer.

Zaterdag 12 december 
inzameling papier.

INZAMELING 
OUDE METALEN 
TWELLO.- Op vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober 2020 houdt sv Voorwaarts te 
Twello weer haar halfjaarlijkse inzamelingsactie oude metalen. Op het par-
keerterrein aan de Kerklaan zal een container van Piet Haverhoek Recy-
cling staan, waarin u uw oude metalen kunt deponeren. 

Ook kabels en snoeren, PC’s, motoren, gereedschappen, accu’s en kapotte huishou-
delijke apparatuur (geen koelkasten en diepvriezers), kunt u dan inleveren. Op vrij-
dag heeft u die gelegenheid van 18.00 – 20.00 uur en op zaterdag van 9.00 – 14.00 
uur. Mocht u niet in staat zijn de oude metalen zelf te brengen, dan bieden wij u 
de gelegenheid 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 ons complex kunt depo-
neren en wel  naast de stalling langs het hoofdveld.

Officiële opening 
Zonneakker Voorst
Ook de officiële opening van Zonneak-
ker Voorst, langs de A1, was bijzonder. 
Niet alleen door de omvang van dit 
grootste particuliere zonneveld van 
Nederland. Of de opbrengst van dit 

veld van de familie Gooiker, gelijk aan 
het elektriciteitsgebruik van 12.00 wo-
ningen. Of de openingshandeling met de 
gedeputeerde van Gelderland. Maar ook 
door de zeer zorgvuldige organisatie op 
basis van de RIVM-richtlijnen.

Wat is mijn wereld wazig, 
wat wordt mijn wereld klein. 

Ik kan mij soms niet herinneren, 
wie jullie allemaal zijn. 

Soms zie ik iets bekends, 
of voel ik iets vertrouwds. 

Dan is het weer heel even net zoals vanouds. 
 

Dankbaar voor alles wat zij voor ons  
heeft betekend delen wij u mede dat,  

op 82-jarige leeftijd, is overleden  
onze lieve zorgzame moeder en oma 

 

Aaltje Willemien 
Bredenoort-Uenk 

 
sinds 2004 weduwe van 

Evert Arie Bredenoort 
 
 

 Evert en Conny 
  Ellen en Gijs 
  Rick en Carolien 
  Niels en Karin 
 
 Willemien en Albert 
  Manon 
  Leonie en Mark 
 
 

Onze dank gaat uit naar de medewerkers  
van Hofje Wendakker 6-8 voor  

de liefdevolle verzorging. 
 
Correspondentieadres; 
E.W. Bredenoort 
Ossenkolkweg 11 
7396 NH Terwolde 
 

De afscheidsdienst en de begrafenis zullen 
in besloten kring plaats vinden. 

Na een periode van afnemende gezondheid is 
overleden onze zus, schoonzus en tante 

 

Aaltje Willemien 
Bredenoort - Uenk 

Alie 
 

weduwe van Evert Arie Bredenoort 
 

Het mooie van herinneringen is dat niemand  
ze van je af kan nemen, want ze blijven voor 

altijd in je hart. 
 

 Teunis Uenk † 
 Dirry † en Bertus † Karman - Uenk 
 Dini en Evert † Aalpoel - Uenk 
 Henny en Johan Slijkhuis - Uenk 
 Wim en Annie Uenk - Wolters 
 Ap en Diny Uenk - Kloosterboer 
 Anton Uenk † 
 Jan en Louise Uenk - Esman 
 Henk en Toos Uenk - Kruitbosch 
 
 Neven en nichten 
 
Terwolde, 19 september 2020 



Ben jij die enthousiaste 
pedagogisch medewerk(st)er die wij zoeken?

(minimaal 8 uur per week)

Kinderdagverblijf Ut Trepke is een kleinschalig kinderdagverblijf. 
Wij bieden kinderopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 
13 jaar. Het welzijn van het kind staat voor ons centraal, waarbij veel 
ruimte is voor de ontwikkeling. Onze pedagogisch medewerksters 
zorgen voor een uitdagende speelomgeving door samen met de 

kinderen te ontdekken, samen te spelen, samen te leren en 
veel buiten te zijn. 

Wij zoeken pedagogisch medewerk(st)ers die:
• Een warm hart hebben voor kinderen
• Enthousiast willen werken aan de ontwikkeling van de kinderen
• Verantwoordelijk zijn voor een creatieve omgeving
• Zelfstandig kunnen werken
• Minimaal SPW 3 of 4, of een andere relevante opleiding hebben
• Flexibel zijn en geen 8 tot 5 mentaliteit hebben

Wij bieden:
• Een contract voor (on)bepaalde tijd voor 8 uur in de week 
 inzetbaar op al onze locaties met uitbetaling van je overuren
• Mogelijkheid tot uitbreiding van uren in de toekomst
• Een inspirerende en professionele werkomgeving met ruimte 

voor eigen inbreng 
• Een enthousiast en gezellig team van collega’s 
• Ondersteuning door een zorgcoördinator en korte lijnen met het 

management
• Arbeidsvoorwaarden en salaris volgens CAO-kinderopvang

Ben je geïnteresseerd?
Mail dan je motivatie met CV en foto voor eind oktober 2020. Voor 
meer informatie over ons bedrijf kun je kijken op de website www.
ut-trepke.nl.

KDV Ut Trepke
Meeuwenbergweg 2
7399 AN Empe
h.ruijsch@ut-trepke.nl/Tel.: 0575-503553

PERSONEEL GEZOCHT

INFO@TENHOVE.NL

055 30 11 558

INTERESSE OF VRAGEN? 

NEEM GERUST CONTACT MET ONS OP! 

| | |

WIJ

JIJ
| | |

INFO@TENHOVE.NL

055 30 11 558

INTERESSE OF VRAGEN? 

NEEM GERUST CONTACT MET ONS OP! 

| | |

WIJ

JIJ
| | |

CATERING B.V.

Osnabrückstraat 20 Deventer 0570-626606 www.gotink.nl

Heerlijke maaltijden aan huis
warm of koelvers

v.a. v.a.108.€ 756.€

Warm 
aan huis

Koud 
aan huis

Horeca beheerder/ster  
SC Klarenbeek & MFC  Klarenbeek

WIE WIL ONS KOMEN VERSTERKEN? 

Het betreft de horeca voor zowel de sportvereniging als 
voor het MFC in Klarenbeek. Een vacature voor 15 of 
20 uur per week.  Waarbij één weekenddag in  Horeca 
De Brug en enige administratieve zaken tot uw functie 

behoren.

Het salaris is conform de Horeca  CAO.

Interesse of vragen over deze functie.
Stuur een mailtje naar 
info@scklarenbeek.nl
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NEEM EEN  

ERKENDE  

MAKELAAR 

MEE BIJ DE 

AANKOOP VAN 

EEN WONING
WWW.ECKHUYS.NL

KOM JE BIJ ONS WERKEN?

PANDEIGENAREN EN VERENIGING DORPSBELANGEN 
TERWOLDE ONTWIKKELEN EIGENTIJDS EN DUURZAAM PROJECT

SAMEN WERKEN IN 
D’OLDE MELKFABRIEK 

TERWOLDE.- De voorzijde van het industriële pand stond 
al enkele jaren leeg en dat was een doorn in het oog van 
menig dorpeling, terwijl het gebouw uit 1913 juist een rijke 
historie heeft. Vereniging Dorpsbelangen Terwolde, welke 
onder meer als missie heeft om de leefbaarheid in Terwol-
de te maximaliseren, klopte aan bij de eigenaren van het 
pand. Samen ontwikkelen zij vervolgens een visie en mis-
sie. Op 1 oktober aanstaande worden de deuren van d’Olde 
Melkfabriek geopend. Kantoren, flex- en flitsplekken met 
goede voorzieningen en betaalbare prijzen. 

Het zijn de boeren uit het dorp die in het 
jaar 1912 ‘De Boerenstand’ in Terwolde 
oprichten. Een melkfabriek waarbij de 
stichters in meer coöperatieve vorm 
zorg dragen voor de producten én el-
kaar. De melkfabriek start in 1913 met 
produceren en doet dit tot in het jaar 
1972, wanneer andere bedrijfsvormen 
de overhand krijgen en de melkfabriek 
geen bestaansrecht meer heeft. 

Het gebouw krijgt na het beëindigen van 
de zuivelactiviteiten een nieuwe functie, 
namelijk die van showroom annex win-
kel voor de verkoop van de producten, 
welke worden geproduceerd door de na-
bijgelegen meubelfabriek Stokking. De 
melkfabriek wordt omgedoopt tot ‘For-
mulux’ en beleeft goede tijden. Aanvang 
jaren ’80 gaat het echter de verkeerde 
kant op met de meubelfabriek en in 
1985 worden de deuren van Stokking én 
Formulux gesloten. 

Een aantal ondernemers uit Terwolde 
heeft het lumineuze plan om een win-
kelcentrum te ontwikkelen in het ruime 
casco gebouw. Het centrum krijgt de 
naam ‘De Fabriek’ naar de gelijknamige 
en succesvolle tv-serie waar Nederland 

massaal voor thuis 
blijft. Het winkelend 
publiek weet in grote 
getale de weg te vin-
den naar onder an-
dere auto’s, bloemen, kleding, schoenen 
en meubelen. Hoe royaal ook de totale 
oppervlakte van De Fabriek, voor de in-
dividuele winkels is er waarschijnlijk toch 
te weinig ruimte om voldoende waar uit 
te stallen en inkomen te genereren. Wis-
selingen van berdrijven vinden er plaats, 
maar uiteindelijk gaat de formule ter 
ziele. 

De Grutter Slapen & Wonen is het thans 
nog enige bedrijf dat is gevestigd aan de 
Twelloseweg 79, maar het is eenzaam 
aan de top. De leegstand aan de voorzijde 
van het gebouw komt ook de gerenom-
meerde onderneming niet ten goede. 
Het bestuur van Vereniging Dorpsbelan-
gen Terwolde, dat in 2019 verjonging en 
versterking krijgt, heeft onder meer ‘leef-
baarheid’ op het programma staan. Hoe 
tevreden is de dorpeling als inwoner, 
welke voorzieningen zijn er en hoe kan 
de leefsituatie nog verder worden verbe-
terd. Enkele leegstaande panden in het 
dorp roepen vraagtekens op voor wat 

betreft een toekomst en het bestuur gaat 
in gesprek met de huidige eigenaren; de 
erfgenamen van wijlen Gradus Leurink. 

Al snel komen de partijen tot het plan 
om kleinschalige kantoor- en flexplekken 
te ontwikkelen. Projecten in de nabije 
omgeving laten zien, dat hieraan sterk 
behoefte is. De kleinschalige kantoren 
maken het betaalbaar voor huurders 
en de flexplekken hebben een zeer lage 
drempel qua kosten. Daarbij komt ook 
het coöperatieve weer terug in het pand, 
als ondernemers samen optrekken en 
elkaar waar mogelijk versterken in het 
ondernemen. Aangezien het voormalige 
schoolgebouw als dorpshuis de naam 
d’Olde Schole heeft gekregen, wordt deze 
lijn met d’Olde Melkfabriek voortgezet. 

Juni 2020 worden de eerste bouwwerk-
zaamheden gestart. En zoals dat gaat 
met projecten, staat er altijd meer werk 
om het hoekje dan zichtbaar is. Ook 
ontstaan er gedurende de ontwikkeling 
nieuwe ideeën welke tegelijk verbeterin-
gen zullen zijn en dus worden doorge-
voerd. Het maakt, dat d’Olde Melkfabriek 
op 1 oktober 2020 officieel de deuren 
opent. Ruim een eeuw na het ontstaan, 
is er wederom volop eigentijds leven in 
de brouwerij. 

Wie meer wil weten of interesse heeft in 
het huren van werkruimte, kan de web-
site www.doldemelkfabriek.nl bezoeken, 
het contactformulier invullen of bellen 
met nummer 0571-215000. 

(Deze informatie is onder meer tot stand 
gekomen met dank aan de Oudheidkun-
dige Kring Voorst, Richard de Grutter en 
Tony Leurink)

CURSUS REANIMATIE MET 
AED AAN BABY’S, KINDEREN 
EN VOLWASSENEN
TWELLO.- Op donderdag 8 oktober start het eerste deel van de cursus re-
animatie aan baby’s, kinderen en volwassenen in de Bibliotheek Twello. In 
deze tweedaagse cursus van zes uur leer je reanimeren en om te gaan met 
de AED. De reanimatie van baby’s en kinderen vraagt speciale aandacht. 
Er is immers verschil in grootte en bouw ten opzichte van een volwassene. 

Tijdens deze cursus leer je pre-
cies hoe je moet handelen bij 
een plotselinge hartstilstand. 
Je oefent onder begeleiding 
van een Rode Kruis EHBO-
instructeur op een reanimatie-
pop (baby, kind en volwas-
sene). Je leert niet alleen een 
kind, maar ook een volwas-
sene in veiligheid te brengen. 
En ook de toestand van een 
slachtoffer te beoordelen, zijn 
bewustzijn te controleren en 
de ademhaling te beoordelen. 
Vervolgens wordt uitgelegd 
hoe de hulpdiensten te alar-
meren en EHBO te verlenen 
aan een baby, kind en volwas-
sene bij hartstilstand. 

Bij goed gevolg van de hele cursus ont-
vang je een erkend Rode Kruis certificaat 
dat twee jaar geldig is. 

Vergoeding van EHBO-
cursussen door jouw 
zorgverzekeraar (2020)
EHBO-cursussen van het Rode Kruis kun-
nen tot wel 100% door zorgverzekeraars 
worden vergoed, omdat zij het belang 
van preventie - ‘voorkomen is beter 
dan genezen’ - inzien. Een vergoeding is 
afhankelijk van de zorgverzekeraar en 

welke aanvullende module(s) er zijn af-
gesloten.

Praktische informatie
Deel 1 van de cursus wordt gegeven 
op 8 oktober van 19.00 tot 22.00 uur in 
de Bibliotheek in Twello. Deel 2 van de 
cursus wordt gegeven op donderdag 15 
oktober van 19.00 tot 22.00 uur in de Bi-
bliotheek in Twello. De totale kosten zijn: 
€85,-. 
Reserveer snel via: www.bibliotheek-
brummenvoorst.nl 



Wij zoeken jou!
Verdien gegarandeerd € 200,- netto p/mnd meer.

In samenwerking met onze opdrachtgever Kollen BV zijn wij 
per direct op zoek naar:
•     Mobiele kraanmachinist (16 ton)
•     Machinist minikraan (1,9 ton)
•     Machinist shovel (10 ton)
•     Trekkerchauffeur
•     (Leerling) Uitvoerder infrawerken
•     (Leerling) Stratenmaker
•     (Leerling) Grondwerker

Wat voor jou? Neem dan snel contact op.

Rob Linthorst 
Bel 06-8323 8170 of mail 
naar rlinthorst@unnpersoneel.nl

038 - 20 20 166 | www.unnpersoneel.nl | Hattem - Zutphen - Veenoord

PERSONEEL GEZOCHT

Dorpsstraat 17  |  7391 DC Twello  |  0571 746020
info@bw-s.org  |  www.bw-s.org

architectuur    bouwkunde    omgevingsvergunning
woningen    appartementen    bedrijfsgebouwen
verbouwingen uitbreidingen restylen

MAAK JIJ ALS GEZICHT VAN GELDER THUISZORG HET VERSCHIL BIJ ONZE CLIËNTEN ??   

Gelder Thuiszorg groeit! Wil jij er graag aan bijdragen dat mensen langer, onbezorgd in hun eigen 
woonomgeving kunnen blijven wonen? Zoek je een baan waarbij elke dag weer anders is? Waar je 
niet de hele dag op één plek zit, maar lekker onderweg bent en bij cliënten thuis komt? 

Dan zoeken wij jou!    

Medewerker Huishoudelijke Hulp M/V 

Je zorgt voor een schone en leefbare woonomgeving van de cliënt. Hierbij verlies je ook het sociale 
aspect niet uit het oog door tijdens je werkzaamheden ook gezellig een praatje te maken met je cliënt.  
      

Herken jij jezelf in onderstaande? 

· je helpt graag mensen 
· je hebt schoonmaakervaring (dit kan ook thuis zijn) 
· je bent representatief 
· je woont in de regio Gemeente Voorst?   

Ben je enthousiast? Dan horen we graag van je door je motivatie te mailen naar: 
Corien, vestigingscoördinator Locatie Twello ( corien@gelderthuiszorg.nl) 

                                                                                        

MAAK JIJ ALS GEZICHT 
VAN GELDER THUISZORG HET VERSCHIL BIJ ONZE CLIËNTEN? 

Gelder Thuiszorg groeit! Wil jij er graag aan bijdragen dat mensen langer, 
onbezorgd in hun eigen woonomgeving kunnen blijven wonen? Zoek je een baan waarbij 

elke dag weer anders is? Waar je niet de hele dag op één plek zit, 
maar lekker onderweg bent en bij cliënten thuis komt?

DAN ZOEKEN WIJ JOU!
MEDEWERKER HUISHOUDELIJKE HULP M/V

Je zorgt voor een schone en leefbare woonomgeving van de cliënt. Hierbij verlies je ook het 
sociale aspect niet uit het oog door tijdens je werkzaamheden ook gezellig een praatje te 

maken met je cliënt.

HERKEN JIJ JEZELF IN ONDERSTAANDE?

▪  je helpt graag mensen
▪ je hebt schoonmaakervaring (dit kan ook thuis zijn)
▪  je bent representatief
▪  je woont in de regio Gemeente Voorst?

BEN JE ENTHOUSIAST? 
Dan horen we graag van je door je motivatie te mailen naar: 

Corien, vestigingscoördinator Locatie Twello (corien@gelderthuiszorg.nl)

HOOG TIJD 
VOOR DE 
BUITENBOEL

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

DEZE FOLDER IS GEDRUKT OP 100% GERECYCLED PAPIER

MET MEER DAN 80 VESTIGINGEN, DUS ALTIJD 1 IN DE BUURT
KIJK VOOR DE ADRESSEN, ACTUELE OPENINGSTIJDEN EN KOOPZONDAGEN OP WWW.MULTIMATE.NL
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KORTING

40%

INCLUSIEF
TERRASREINIGER

T-RACER 250

MAKKIE
MET ONZE 
VELGENWASBORSTEL 
29.95 24.95
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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

KLUNDER
Molenstraat 1 Twello
(0571) 27 12 66

DA’S NOU HET MOOIE VAN MULTIMATE

VR
OEGE VOGEL VOORDEEL

20% KORTINGOP ALLES*ÉN EEN GRATIS SNELLE JELLE 
KRUIDKOEK

*Voorwaarden Op zaterdag 8 september 2012 krijg je van 8.00 tot 10.00 uur 20% korting op het hele assortiment. Met uitzondering 

van de lopende acties (waaronder folderaanbiedingen), bodemprijsartikelen, uurlonen van klus- en montagediensten, 

cadeaubonnen, verhuurartikelen, Velux dakramen, brandstofproducten (Zibro Kamin), 

reeds bestelde artikelen en aankopen op rekening.

ALLEEN ZATERDAG 8 SEPT. VAN 8 TOT 10 UUR
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INTERACTIEVE LEZING IN DE BIBLIOTHEEK
TWELLO.- Op zoek naar (ander) werk? 
Dan is het soms wel fijn om hier wat 
hulp bij te gebruiken. De Walk&Talk is 
een gratis netwerkbijeenkomst voor 
werkzoekenden. Een plek waar erva-
ringen uitgewisseld kunnen worden. Én 
waar een gastspreker elke bijeenkomst 
een specifiek thema belicht.

Interactieve lezing over Enneagram
Ook benieuwd naar de uitleg over het Enne-
agram? Kom dan naar de interactieve lezing 
van Zwaan Smale. Zij laat je kennis maken 
met dit persoonlijkheidsmodel, waarin ieder-
een zichzelf kan herkennen. Het Enneagram 
laat zien waar onze kracht, kwaliteiten, ta-
lenten en valkuilen liggen. Het is een zeer 
krachtig instrument om de weg naar groei 
en ontwikkeling te wijzen. Binnen het Enne-
agram zijn negen manieren van waarnemen, 
ervaren en reageren.

Ben je nieuwsgierig naar je eigen type?
 Kom dan proeven van het Enneagram. De 

FEEST OP HET NIEUWE SCHOOLPLEIN 
VAN BASISSCHOOL DE KOPERMOLEN
KLARENBEEK.- Afgelopen donderdag 17 
september was er een bijzonder, muzi-
kaal feest op basisschool De Kopermo-
len in Klarenbeek. De kinderen kregen 
die dag workshops van de docenten 
van de Klankenkaravaan. Samen maak-
ten ze muziek op instrumenten uit ver-
schillende landen: Didgeridoos, gongs, 
djembés, klankschalen, van alles kwam 
voorbij! Zo werd er een reis over de hele 
wereld gemaakt. Tussen de middag werd 
er door iedereen van heerlijke poffertjes 
gesmuld. ’s Middags deden alle kinderen 
mee aan een grote voorstelling waarin ze 
lieten zien en horen wat ze die dag ge-
leerd hadden. Voor het eerst konden alle 
kinderen zingen, dansen en genieten in 
het theater op het fantastische nieuwe 
schoolplein! Ze hebben allemaal genoten 
van deze mooie, zonovergoten dag!
Omdat meester Harry Linderhof afscheid 
nam van De Kopermolen, was hij eregast 
tijdens de voorstelling. 

Na afloop zongen ze met zijn allen een 
prachtig afscheidslied voor meester Har-
ry om hem in het zonnetje te zetten en 

hem te bedanken voor zijn inzet alle ja-
ren op De Kopermolen. Hij mag nu gaan 
genieten van zijn welverdiende pensioen! 

GESLAAGDE ACTIVITEITEN 
BIJ KINDCENTRUM

 De officiële opening van het  speel-leer- en ontdekplein

WILP-ACHTERHOEK.- Vanwege de coronacrisis kon de jaarlijkse Floralia op Kind-
centrum Wilp-Achterhoek niet doorgaan. Wel is de uitreiking van de hoogste zonne-
bloem afgelopen vrijdag gehouden., met als winnaar Nina uit groep 3. De door heer 
gekweekte zonnebloem werd  maar liefst 333 cm hoog. Bij het Kindcentrum werd 
ook  het speel-leer- en ontdekplein officieel geopend. Na het doorknippen van het lint 
ging ook de sponsorloop van start. Leerlingen probeerden gedurende 20 minuten 
zoveel mogelijk rondjes te rennen. Uiteindelijk is er een mooi bedrag opgehaald. De 
opbrengst gebruikt men voor thematisch onderwijs. 

 www.veluwscollege.nl/twello

 

Tour
We gingen met alle brugklassen naar de bioscoop in 

Deventer om de (Franstalige) film ‘Le Nouveau’ te bekijken, 
in het kader van het project ‘Dit ben ik’. Die film gaat 
over in een klas komen waar je nog niemand kent. Over 
bedenken en ontdekken wat vriendschap voor jou is. Over 
verliefd worden. Dealen met je verlegenheid. Opkomen 

voor jezelf. Kortom, best herkenbaar voor onze eerstejaars. 
En een erg grappige film ook nog eens. Wanneer je met 

derde- of vierdejaars bij de bioscoop afspreekt, fietsen ze 
er volkomen relaxed naartoe en zijn ze, wanneer het meezit, 

precies op tijd. Spreek je met eerstejaars een tijd af, dan kun je als 
docent maar beter zorgen dat je er een half uur eerder bent. Onze 

bruggers mochten na de kleine pauze weg, maar vertrokken natuurlijk massaal al IN 
die pauze. Ik liep dus bijtijds naar mijn auto om de meute voor te zijn en te zorgen 
dat ze niet als een kudde vrijgelaten brugbizons naar binnen zouden stormen. Vlak 
bij mijn auto stond één leerling met z’n fiets te wachten. Alleen. ‘Meneer, weet u of 
mijn klas al weg is?’ ‘ ’In welke klas zit je?’ Hij vertelde het me. ‘Zouden jullie samen 
fietsen?’ ‘Ja...’ ‘Hoe komt het dat je ze nu al kwijt bent dan?’ ‘Ik moest nog even naar de 
wc en toen waren ze weg...’ Dat dus. Net als in de film. Ik zag een groepje meiden uit 
een andere brugklas het fietsenhok uit komen. ‘Mag hij wel met jullie meefietsen?’ 
Maar natuurlijk mocht dat. Eentje wist zelfs zijn naam. ‘Fiets maar achter ons aan 
hoor! Komt goed!’ Nog licht verontrust, maar ook opgelucht met deze aanwinst van 
zes nieuwe moeders liet hij zich in het wiel van de achterste meevoeren. Nu moest 
ik wel snel zijn. Onderweg passeerde ik slierten uitbundige bruggers die mijn goede 
raad om met niet meer dan twee personen naast elkaar te fietsen vrolijk in de (die 
dag zwakke) wind sloegen. Op de Wilhelminabrug haalde ik met moeite de kopgroep 
in. Zij leken er een tijdrit van te hebben gemaakt met als einddoel weliswaar niet 
Parijs, maar wel Vue Cinema. Ze doken op het grootste ‘blad’ de afdaling in en ik 
hoopte maar dat ik mét parkeren erbij eerder bij de deur van de bios zou zijn. Nee dus. 
Op het Boreelplein stond een klein groepje leerlingen keurig bij elkaar te wachten, 
maar een gemeentewerker in een geel hesje op zo’n bezemwagen keek me lachend 
aan en zei: ‘Ze zijn al naar binnen hoor! Ik denk dat de popcorn al op is…!’ Ik rende 
de schuifdeuren door (die openden vanzelf, ja, dat is dan natuurlijk eigen schuld 
van de bios he?) en zag nog net een sliert de roltrap op naar boven schuiven. Een 
flink lange roltrap, gelukkig. Ik was nog op tijd om de etappewinnaars met kalme, 
doch dwingende tekst naar beneden te loodsen. Schuldbewust zetten ze weer de 
afdaling in. ‘Maar w.. we dachten...’ Je kan niet boos op ze worden. Even later stond 
iedereen keurig voor de deur op het plein. De gemeentewerker stond er nog met 
z’n kar. ‘Kijk!’…zei ik,…’Alles naar buiten geveegd…en dat zónder bezemwagen!’ Hij 
kon er goed om lachen. Na de film waren de leerlingen vrij en wilde ik nog even 
de stad in lopen, naar mijn favoriete platenzaakjes. (Ik woon in Apeldoorn, maar 
heb een buitenechtelijke relatie met Deventer.) Nog op het plein, ter hoogte van La 
Place, zat een leerling op z’n knieën met z’n fiets ondersteboven naast hem. Ketting 
vast tussen twee tandwielplaten. Geen gereedschap voorhanden, dus hij liep even 
eerdergenoemde eetgelegenheid binnen om een tang te vragen. Een heel erg aardige 
medewerkster kwam twee minuten later naar buiten met maar liefst een heel krat 
vol gereedschap en begon zelf mee te helpen om die letterlijk en figuurlijk verdraaide 
ketting los te wrikken! We probeerden het alle drie en uiteindelijk (na drie maten 
schroevendraaiers en vier soorten tangen) schoot hij los en kon de betreffende 
leerling de ketting weer op het juiste tandwiel leggen. We bedankten de reddende 
engel hartelijk. Vive La Place! Ik duwde de leerling aan zoals een mécanicien na een 
bandenwissel in de Alpe d’Huez en vervolgde mijn weg. ‘Hey meneer Jansen!’ Ik 
draaide me om en daar stonden twee oud-leerlingen van een aantal jaren terug. 
Jongen en meisje, inmiddels een stelletje en mooier bij elkaar passend dan ik destijds 
ooit voor mogelijk had gehouden. Leuk gesprek over wat ze nu deden en hoe één 
van de twee zo veranderd was. Hartelijk afscheid. Snelwandelend scoorde ik nog 
wat cd’tjes. En scheurde daarna als een ploegleider (armpje uit raam!) weer richting 
school. Net op tijd voor de vergadering. Timemanagement is soms een hele Tour. 

Bert Jansen
Docent VC Twello 

GEWELDIG SPORTFEEST VOOR VSO-
LEERLINGEN DANIËL DE BROUWERSCHOOL 

WILP – ‘Elk nadeel heb zijn voordeel’. Deze beroemde uitspraak van wijlen 
Johan Cruyff gaat zeker op voor de Daniël de Brouwerschool in Wilp. Nor-
maal doen ‘slechts’ 50 leerlingen mee aan de jaarlijkse open dag van de 
Johan Cruyff Foundation in het Olympisch Stadion. Vandaag zijn dit er liefst 
140. Zij komen niet in actie in Amsterdam, maar op landgoed De Lathmer.

Anita Bruyns is vakleerkracht bewegings-
onderwijs en vrijetijdsfunctionaris op de 
regioschool. Zij legt uit dat 20ste editie 
van de open dag in verband met corona 
op twintig locaties verspreid over het 
land plaatsheeft. 
Het festijn, waarbij zestien verschillende 
sporten worden aangeboden, is in Wilp 
alleen bedoeld voor leerlingen in het 

voortgezet speciaal onderwijs. Dit zijn 
jongeren tussen de 12 en 20 jaar met 
een beperking.
Op het speelveld en Johan Cruyff Court 
nabij de Daniël de Brouwerschool kun-
nen deelnemers vanochtend onder 
meer voetballen, korfballen, handbiken, 
roeien (apparaat) en volleyballen. Spe-
ciale gasten zijn handbiker Tim de Vries 

en volleybalster Celeste Plak, ambassa-
deurs van de Johan Cruyff Foundation. 
Aanwezig zijn verder oud-leerlingen 
Wessel Kamphuis en Eefje Bruyns. Bei-
den mogen zich ook ambassadeur noe-
men, omdat ze jaren geleden tot de ’14 
van Johan’ behoorden.

Aan het sportfestijn in Wilp werken 
Uniek Sporten Voorst, Voorst Actief on 
Tour met de High-Five bus en de Sport-
carrousel uit Deventer mee. Publiek is 
vanwege de COVID-19 maatregelen niet 
welkom bij deze Cruyff Foundation open 
dag on tour. 

lezing is laagdrempelig, informeel en voor ie-
dereen toegankelijk. Ook als je nog nooit van 
het Enneagram hebt gehoord!

Over Zwaan Smale
Het Enneagram heeft Zwaan Smale laten 
zien welke overtuigingen haar tegen hielden 
om te doen wat ze graag doet. Dankzij deze 
inzichten heeft ze de stap gezet om haar ei-
gen bedrijf te starten. Het waren niet haar 
kwaliteiten die tekort schoten, maar de over-
tuigingen die ze over zichzelf had. Zwaan 
helpt je om de eerste stappen te zetten op 
jouw pad. (www.gewoonzwaan.nl) 

Praktische informatie
De Walk&Talk bijeenkomst is op vrijdag 2 ok-
tober van 9.30 tot 11.30 uur in de Bibliotheek 
in Twello. Toegang is gratis, net als koffie en 
thee. In verband met de coronamaatregelen 
kunnen er maximaal 12 mensen deelnemen. 

Geef je snel op via: 
www.bibliotheekbrummenvoorst.nl .



1 regel e 2.25

2 regels e 2.50

3 regels e 2.90

4 regels e 3.40

5 regels e 3.85

6 regels e 4.40

7 regels e 5.00

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 
maandagochtend  inleveren (tegen 

contante betaling) bij Voorster Nieuws. 
Of invullen via www.voorsternieuws.nl 

dan ontvangt u een factuur, 
incl administratiekosten.

PUNTJES
Voorster Nieuws
Stationsstraat 17, Twello

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

koopt u bij de vakhandel
Ook voor gebruikte machines

Reparatie van alle merken

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

Mobiel 06 28 44 98 25
06 38 62 01 29

Naaimachines

Fa. Berends

Natuurlijk riet
De ideale dakbedekking,

door ons vakkundig aangebracht.

Nieuwe Barteldweg 21
7391 CN  Twello
T (0571) 27 09 39
M 06 - 15 47 45 93

Sierhekwerken en aanhangwagens

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

www.hulleman-zn.nl

Diverse maten
Alles op voorraad

Ook voor carports

MACHINES VOOR TUIN EN PARK

Weteringstraat 7 | 7391 TX Twello | tel. 0571 271 712
www.overmars-tuinenpark.nl

STIHL ACCU TUINGEREEDSCHAP
De grootste sortering

O
VERM

ARSOVERM
ARS

O
VER

M
ARS

NIEUW IN DE VERHUUR:
EVERS GRASLAND 

DOORZAAIMACHINE

Griftsemolenweg 24 8171 NS  VAASSEN

Grote tweedehands winkel in 
Klarenbeek is zondag 27 Sept 
open van 11.00 - 16.00 uur aan 

de Molenweg 4

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

*  Italiaanse wijnen direct van 

 de wijnmaker naar jouw deur

* Wijnproeverijen bij jou thuis of op locatie

* Arrangementen voor vrijgezellenfeesten, 

 teamuitjes en evenementen

 * Relatiegeschenken en cadeauverpakkingen

www.cantinadelvino.nl          06-15820532          10% Korting  met deze voucher



Edelsmederij Jansen Voor al uw handgemaakte sieraden, 
tevens reparaties aan juwelen en groot zilverwerk.  

www.edelsmederijjansen.nl 06-51607885 Twello.

TE KOOP Pompoenen en ka-
labassen voor consumptie en 
decoratie Rijksstraatweg 231 

Teuge 055-3231472

Hedera, laurier, rhodo, taxus, 
ilex ipv buxus, beukenhaag, 
sierheersters, ligusters enz. 
www.kwekerijhetveld.nl 

Veldw 50 7381 AT Klarenbeek 
0651554827

HELP ONS 
REDDEN

GEEF AAN DE 
COLLECTANT

of scan de QR-code en doneer online.

 VAN 27 SEPTEMBER 
T/M 3 OKTOBER 2020

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

Ga naar nierstichting.nl

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

www.vanheesversmarkt.nl

VAN HEES VERSMARKTVAN HEES VERSMARKT

Handperen conference 2.49

1.29Bloemkool

Cox, goudreinet, gieser wildeman, st. Remy, 
Santana (meestal allergie geschikt) en nog veel meer.

5.99

0.79

50%
korting

2 kilo

kilo

10 kilo

2e zak

Frieslander voordeelzak

Agria aardapppel om zelf 
verse friet te maken

Vers uit eigen snijkeuken

hutspot 500 gram per zak

Cox, goudreinet, gieser wildeman, st. Remy, Cox, goudreinet, gieser wildeman, st. Remy, 
Volop nieuwe oogst fruit:



PAGINA  9 WOENSDAG 23 september 2020 Voorsternieuws
MARTINUS OOMS ALIAS TINUS VAN ’T SLYCK; 
DICHTERBIJ DE DICHTER
“JE MOET HET LEVEN 
NEMEN ZOALS HET VALT” 

Wij ontmoeten graag markante 
mensen met een bijzondere le-
vensstijl, iets ongewoons, geks, 
leuks, moois, bizars of zó gewoon, 
dat het alleen daarom al heel 
apart is. Hebben we je eenmaal 
gevonden, dan laten we je graag 
plaatsnemen op De Praatstoel. 

Hij heeft bijna de leeftijd van 80 
jaren bereikt en noemt dat zelf 
‘hartstikke oud’. Maar wie een rijk 
leven leeft blijft ‘bij de tijd’ en jong 
van geest. Al kosten volgens hem 
alle dingen wat meer moeite dan 
tien jaren geleden, de levenskun-
stenaar is niet iemand die op tijd 
bespaart. Het spreken gaat moei-
teloos, zijn verhalen zijn gevuld 
met rijkdom en wij mogen proe-
ven van die weelde én lekkere 
koffie. Aan tafel bij de voormalig 
onderwijzer, hoboïst, politicus en 
dichter Martinus Ooms. 

Wonen op ’t Slyck
Martinus schreef in de vroegere jaren 
veel gedichten onder het pseudoniem 
‘Tinus van ’t Slyck’. Velen daarvan wer-
den ook gepubliceerd in het Voorster 
Nieuws, destijds nog onder de bezie-
lende leiding van Gert Jacobs. Altijd 
was er bij mij de vraag, waar die naam 
vandaan kwam. Vandaag is daar het 
antwoord; de boerderij van Martinus 
draagt de naam ’t Slyck. “Dat spreek 
je uit als ut Sliek” laat de 
eigenaar weten. Boerderij 
Het Slyck is gebouwd in de 
19e eeuw en een rijksmo-
nument. Eenmaal binnen 
kunnen we ook volop de 
authentieke sfeer inade-
men. De gastheer gaat ons 
voor naar de deel, waar 
hij vele jaren geleden een 
bewoonbare ruimte cre-
eerde om te kunnen wer-
ken, te musiceren en visite 
te ontvangen. 

De onderwijzer
De roots van de dichter 
liggen in Twello, waar zijn 
vader een kolenzaak en 
brandstoffenhandel had. 
“Mijn broer wilde de zaak 
overnemen en dus ben 
ik maar naar de Mulo ge-
gaan. Ik had niet zoveel 
keus als zoon van een 
middenstander. Je had 
geen voorbeelden van be-
roepen die er waren. De 
kweekschool sloot aan op 
de vooropleiding en ik kon 
dus wel in het onderwijs 
verder.” In de tijd van de 
dienstplicht wist Martinus 
deze in te korten tot een 
jaar. Hij kon namelijk gaan 
werken in Rotterdam, 
waar sterk behoefte was 
aan onderwijskrachten. De regel was, 
dat je de dienstplicht na een jaar vaar-
wel kon zeggen.

Vaste grond onder de 
voeten
Het was een aantal jaren later, dat 
de onderwijzer de grote stad maar 
wat graag vaarwel zei en verhuisde 
naar Wanneperveen. “Een dorps-
schooltje, waarbij het dialect van de 
bevolking bijna gelijk was aan dat van 
Twello, dus kon ik goed met de men-
sen overweg.” Martinus voelde zich 
weer verbonden met zijn omgeving 
en werkte er met veel plezier. Maar 
zoals dat ging in die tijd, studeerde je 
in de avonduren door om meerdere 
akten te halen om vervolgens de stap 
te maken naar het voortgezet onder-
wijs. Wageningen werd zijn volgende 
woonplaats, waar hij les ging geven 
aan een MAVO school. 

Gouverneur
Het wonen en werken op de Wage-
ningse Berg werd vervolgens verruild 

voor een functie als gouverneur, zoals dat 
destijds werd genoemd. “Vier jaren lang 
was ik begeleider en pedagogisch mede-
werker in een internaat in Culemborg, 
waar ik ook kon wonen.” In die tijd ont-
wikkelde zich ook de zgn. Middenschool. 
Het doel daarvan was, om als leerlingen 
na de basisschool een vervolgopleiding 
te krijgen waarin ze zich konden oriën-
teren op een verdere beroepsopleiding. 
Martinus voelde veel affiniteit met deze 
vorm van onderwijs en sloot zich na vier 
jaren internaat weer aan om mede vorm 
te geven aan het nieuwe fenomeen. Hij 
verhuisde naar Franeker en vertrok ja-
ren later naar Apeldoorn, waar hij tot z’n 
vroegpensioen bleef werken. 

“De politiek, daar kan je een 
heel leven mee vullen!” 
De vruchtbare grond in de gemeente 
Voorst liet Martinus groeien in de poli-
tiek. In die tijd fuseerde de Groen Links 
met PvdA en D66. Martinus Ooms was 
tien jaren raadslid en is nog steeds actief 
binnen de fractie van GroenLinks, waarbij 
de samenwerking met PvdA nog bestaat 

en D66 weer op eigen benen verder is 
gegaan. “Eerlijk gezegd ben ik in de poli-
tiek gegaan toen er werd gesproken over 
de rondweg Twello. De weg zou door na-
tuurgebied ‘t Hartelaer moeten. Tal van 
gedichten heb ik toen ook gemaakt en 
geprobeerd de weg tegen te houden. Het 
werd een halve rondweg en een halve 
moet heel worden, dus ik ben benieuwd. 
Het is nog steeds een heet hangijzer. De 
politiek? Daar kan je een heel leven mee 
vullen!” 

Protestdichter
Dichten als protest, schrijven over de 
aantasting van het buitengebied en over 
de historie van bijvoorbeeld gebouwen. 
“Ik heb wat met cultuurhistorie, zoals 
mijn eigen woning. Het is niet meer 
een boerderij maar je kan er heel goed 
wonen”. Maar waarom dan niet het Ne-
derlands maar dialect?  “Het kwam mis-
schien wel door Friesland waar ze alleen 
maar hun eigen taal gebruiken, dus ben 
ik in dialect gaan schrijven” en zo produ-
ceerde dichter van ’t Slyck ca. zeven bun-
dels welke ook werden uitgegeven. 

Een tekort aan tijd
Martinus Ooms is een vitale man van 
lijf en geest en houdt van de dingen die 
hij doet. Hij speelt al sinds zijn jeugd 
hobo en is actief musicus bij Cadenza 
Twello en speelt tevens bij ‘Abraham 
gezien’ in Deventer. Hij is een van de 
oprichters van Galerie De Statenhoed 
en lid van het schrijverscafé aldaar. 
En wanneer organist Henk Noordman 
een keer niet kan spelen op het orgel 
van de grote kerk in Twello, is Martinus 
Ooms degene die achter de schuiven 
en pedalen mag plaatsnemen. De auto 
is inmiddels afgedankt maar waar hij 
ook moet zijn, met de fiets is de gehele 
gemeente Voorst te bereiken. Zelf zegt 
hij zeeën van tijd te hebben maar an-
derzijds is er dus ook een tekort aan 
tijd. 

Christelijk leven
Het Christelijk geloof heeft bij Mar-
tinus altijd een leidende rol gehad in 
het leven en zijn keuzes qua werk. “Ik 
ben altijd op een christelijke school ge-
weest, dat werd ook ingegeven door 

mijn ouders. Er was geen 
kans dat ik naar een an-
der soortige school zou 
gaan. Mijn opvatting was 
altijd wel, dat je de kinde-
ren naar een omgeving 
stuurt die bij hun past. 
Laat de kinderen in een 
omgeving komen waar 
dezelfde regels en opvat-
tingen gelden. Persoon-
lijk ben ik altijd een groot 
voorstander geweest van 
christelijk onderwijs.” Het 
is dan ook voor de hand 
liggend, dat hij niet alleen 
het christelijk onderwijs 
ontving, maar ook als 
leerkracht het onderwijs 
in die richting volgde.  

Het geloof in 
liefde
Een partner is er nooit 
geweest in het leven van 
Martinus Ooms. “Een 
vrouw lag niet op mijn 
pad” aldus de dichter. 
“Ik ontdekte in de loop 
van mijn leven dat ik een 
homo ben, maar heb 
nooit de vrijheid gehad 
om een partner te zoe-
ken. Dat lag toen al niet 
voor de hand, al vond ik 
niet dat ik slechter was of 
dat ik geen homo mocht 

zijn. Er was een tijd dat veel homo’s 
trouwden, maar dat zag ik voor mij 
niet weggelegd. Een man kwam er wel 
op mijn pad, maar ik heb niet doorge-
pakt.”

Gelijke behandeling en een 
rijk gevuld leven
Martinus was lid van vakbond CNV en 
prijst de inspanningen welke er zijn 
verricht voor gelijke behandeling van 
mensen in het onderwijs. “Maar ik 
had wel door dat in sommige Christe-
lijke kringen homo’s geen les zouden 
geven. De vakbond gaf toen al aan 
dat het niet uit zou moeten maken.” 
Ondanks het niet hebben van een le-
venspartner, is het leven van Martinus 
Ooms rijk gevuld. Omringd door de 
vele kunstwerken in zijn woning en de 
verhalen aan de muur van zijn woon-
kamer, de vele herinneringen aan bij-
zondere tijden en op handen worden 
gedragen bij het vele werk dat hij nu 
nog verricht. Dat alles maakt het leven 
van Martinus Ooms tot de bijzonder-
heid van eigenlijk een gewone man. 

WILLY VAN SCHAIK VIERT 
40-JARIG DIENSTVERBAND

TWELLO.- Dinsdag 15 september j.l. was de officiële dag dat Willy van Schaik 
zijn 40 jarig dienstverband bij Van Niel Installatietechniek vierde. 

Willy is al jaren lang dé monteur op de 
grote bouwprojecten. Hij wordt ook wel 
de monteur met de vele kilometers ge-
noemd. Iedere morgen is het weer vroeg 
dag en gaat hij op pad. Vrijdag 11 sep-
tember werd Willy al verrast en kwamen 
er een aantal collega’s aanrijden met de 
busjes bij zijn woning in Wilp-Achter-
hoek. Hij mocht plaatsnemen op de stoel 

achter de dj tafel die gemonteerd was op 
de aanhangwagen. Vervolgens werd hij 
door het dorp gereden en stonden alle 
overige collega’s bij Brasserie-Restau-
rant Korderijnk hem op te wachten. Daar 
werd hij onder luid applaus ontvangen. 
De middag is afgesloten met een gezel-
lige receptie samen met collega’s, familie 
en vrienden. 

OVERDRACHTSBELASTING OP 
PRINSJESDAG OP Z’N KOP GEZET 
Het kabinet wil dat vanaf volgend jaar de overdrachtsbelasting 
verandert. Starters betalen dan geen overdrachtsbelasting meer als 
ze eigenaar worden van een woning. Dat scheelt – berekend naar de 
gemiddelde koopprijs voor een woning – ruim 6.000 euro. Maar ook 
voor anderen dan starters verandert er wat in de overdrachtsbelasting, 
en dat is niet altijd positief. Wat heeft het kabinet in petto? 

Overdrachtsbelasting: hoe werkt het?
Als je eigenaar wordt van een huis, perceel grond, een bedrijfspand 
of ander onroerend goed, dan moet je overdrachtsbelasting betalen 
over de koopprijs. De notaris handelt dit af met de Belastingdienst. 
Over een woning moet 2% aan overdrachtsbelasting over de koopprijs 
worden betaald. Daar valt ook een recreatiewoning onder en soms 
ook een kantoorpand (als dat pand ooit een woning is geweest). Over 
de koopprijs van een perceel grond of een bedrijfshal wordt 6% aan 
overdrachtsbelasting betaald. 

Startersvrijstelling
Als de plannen van het kabinet doorgaan, dan betalen starters op 
de woningmarkt vanaf volgend jaar geen overdrachtsbelasting als ze 
eigenaar van een woning worden. Starters zijn tussen de 18 en 35 jaar 
oud en gaan wonen in de woning waarvan ze eigenaar worden. Het 
geldt dus niet voor een woning die iemand tussen de 18 en 35 jaar 
bijvoorbeeld koopt om te verhuren aan iemand anders. In dat geval 
moet er 8% aan overdrachtsbelasting over de koopprijs worden betaald. 
Vanaf 2021 kun je één keer een woning zonder overdrachtsbelasting 
aankopen. Degenen die doorstromen en tussen de 18 en 35 jaar zijn, 
moeten over de nieuwe woning 2% aan overdrachtsbelasting betalen.

Andere gevallen
Als je niet als starter wordt gezien en je eigenaar wordt van een 
woning waarin je zelf gaat wonen, dan moet over de koopprijs 2% 
overdrachtsbelasting worden betaald. Over de koopprijs van een perceel 
grond of een bedrijfshal moet voortaan 8% aan overdrachtsbelasting 
worden betaald. In bepaalde situaties zal over het percentage bij een 
recreatiewoning ook 8% worden. 

Wat te doen? 
De Tweede en Eerste Kamer gaan de komende tijd in discussie met 
het kabinet over de overdrachtsbelasting. Daarna wordt er gestemd 
over de wijziging van de overdrachtsbelasting. Het kabinet wil dat de 
verandering in de overdrachtsbelasting ingaat per 2021 en voorlopig de 
komende vijf jaar gaat gelden.

Als je aan de voorwaarden voldoet om volgend jaar als starter te 
worden gezien maar je hebt al met de verkoper afgesproken dat de 
woning in 2020 nog wordt overgedragen, wat moet je dan doen? Ga dan 
in gesprek met de verkoper misschien is deze bereid om de datum van 
de overdracht (het ondertekenen van de akte bij de notaris) naar 2021 
te verschuiven? Houd er rekening mee dat de verkoper gecompenseerd 
wil worden; voor hem of haar lopen namelijk de kosten van de woning 
langer door. 

Er is ook een groep mensen die volgend jaar meer overdrachtsbelasting 
moet betalen. Heb je al onroerend goed gekocht maar vindt de 
overdracht in 2021 plaats? Dan kun je wellicht met de verkoper 
afspreken dat nog dit jaar de overdracht kan plaatsvinden.

Slaghekke notariaat
Aangesloten bij Netwerk Notarissen

RIJKSSTRAATWEG 88

7391 MT TWELLO

TELEFOON (0571) 27 46 68

INFO@SLAGHEKKENOTARIAAT.NL

WWW.SLAGHEKKENOTARIAAT.NL



Onze salon werkt geheel volgens 
de coronaregels van het rivm

Samen kunnen wij het aan
.

        U en wij !!!

• Voldoende afstand tussen de kapplaatsen.
• Na iedere klant wordt de kapplaats gedesinfecteerd.
• We hebben schermen tussen de kapplaatsen.
• Gebruik van desinfecterende handgel.
• Desgewenst gebruiken we mondkapjes.
• We werken volgens afspraak. (Niet teveel klanten tegelijk.)

KAPSALON KORTEN
Schoolstraat 65  Twello  |  0571 - 27 18 37

www.kapsalonkorten.nl

dames - h
eren - kinderen

        U en wij !!!

10% 
op uw behandeling

Tegen inlevering van deze bon:

geldig van 1 okt. t/m 30 nov. 2020

korting

eren

op uw behandeling

geldig van 1 okt. t/m 30 nov. 2020

10% 
korting10% 10% 

op uw behandeling
korting

De koffie 
staat klaar!
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Opgave van advertenties
Uitgeverij Voorster Nieuws BV
Telefoon (0571) 27 61 91
Stationsstraat 17, 7391 EG  Twello
E-mail info@voorsternieuws.nl
www.voorsternieuws.nl

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
Ton van Bussel
Telefoon 06 50 94 00 08

Henk Traanman
Telefoon 06 16 13 60 15

Michel van den Hengel
Telefoon 06 30 10 86 92INLEVEREN 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

WEERFOTO.NL

Voorsternieuws

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

Terwolde/Nijbroek
De Vecht/Welsum
H. Troost
Vaassenseweg 9
7396 NA  Terwolde
Tel. (0571) 29 15 54
h.troost@kpnplanet.nl

Klarenbeek
info@voorsternieuws.nl

Curves heeft jou 
al 13 jaar lang 
veel te bieden!
 30 minuten fitness 

 Kracht, conditie en lenigheid 

 Persoonlijke aandacht 

 Saamhorigheid en gezelligheid 

 Revalidatie

 Voedingsadvies op maat 

 Maaltijdplanningen

 Yoga 

 Buitenfitness

 Powerwalk

De toestellen zijn al 13 jaar hetzelfde, maar wel heel 
divers. Je traint op jouw eigen niveau, maar wel samen 
met elkaar. Daarnaast kun je op de muziek je eigen ding 
doen op het tussenstation, maar je kunt ook meedoen 
met de oefeningen van de circuitcoach. Het trainen met 
een aandoening en/of blessure is met onze hydraulische 
toestellen prima te doen. Bij Curves Twello ontmoeten 
vrouwen van verschillende leeftijden elkaar. Vriendinnen, 
moeders, dochters, tantes, nichtjes. Ons oudste lid is 85 
jaar maar staat soms jumping jacks te doen alsof ze 30 is. 
Hoe mooi is dat? 

Wij nodigen jou graag uit om 30 dagen Curves vrijblijvend 
voor 30 euro uit te proberen. Wij vinden dat sporten voor 
iedereen betaalbaar moet zijn. Loop bij ons binnen en 
vraag naar onze lidmaatschappen, wij hebben er meer 
dan op de website staan vermeld. Curves Twello levert 
maatwerk op alle fronten! En? Ga jij opzoek naar ons!? 

www.curves.nl

FORMULIERENBRIGADE EN 
COMPUTERINLOOP MENS EN WELZIJN 
VOORST STAAN VOOR U KLAAR
TWELLO.- Juist in deze tijd worden 
laptops, smartphones en tablets 
veel gebruikt. We beeldbellen met 
elkaar, sturen foto’s of filmpjes 
naar de ander, kijken een film of 
doen een spelletje met behulp van 
deze media. “Mensen hebben hier-
bij vanzelfsprekend soms vragen of 
lopen tegen (technische) problemen 
aan”, vertelt Lianne Zeisseink van 
Mens en Welzijn Voorst. “Geluk-
kig hebben wij een enthousiast en 
ervaren team van vrijwilligers, die 
voor de mensen klaarstaat. Zij hou-
den ervan om mensen weer op weg 
te helpen bij vragen of problemen 
op dit gebied. Bijvoorbeeld: Is mijn 
laptop goed beschermd tegen virus-
sen? Hoe installeer ik een app? Hoe 
stel ik een Wifi verbinding in?” 

Praktisch en gezellig
Lianne ziet mensen blij weggaan als de 
vrijwilliger hun vragen heeft beantwoord 
of het probleem heeft opgelost. “En 
naast de praktische hulp die de vrijwilli-
gers bieden, stellen mensen het contact 
ook op prijs. Het wordt een gezellige 
computerinloop genoemd”. Hebt u ook 
vragen? Met ingang van 1 oktober bent 
u iedere donderdag welkom van 13.30 - 
14.30 uur. Op donderdag 24 september 
kunt u gebruik maken van de avondin-
loop van 19.00 - 20.00 uur. 

Van verzekeringen tot 
toeslagen
Ook de Formulierenbrigade is weer 
actief. “Onze vrijwilligers helpen bij bij-
voorbeeld het aanvragen van DigiD of 
van zorg- of huurtoeslag. Ook komen 
veel mensen met formulieren die ze 
lastig vinden om in te vullen”, vertelt Co-
rine van der Knaap. “Verder hebben veel 
mensen vragen, bijvoorbeeld over ver-
zekeringen, studiefinanciering of voor 
welke toeslagen iemand in aanmerking 
komt.”  
Hebt u ook vragen of hulp nodig? U bent 
van harte welkom op woensdagmiddag 
van 15.30 tot 17.00 uur. Vanwege het co-
ronavirus wordt momenteel op afspraak 
gewerkt. Die maakt u door te bellen, mai-
len of een WhatsApp berichtje te sturen:
0571-287758 , 06-40283069 
formulierenbrigade@mensenwelzijn.nl

Klein Twello
Voor zowel de Formulierenbrigade als de 
Computerinloop kunt u terecht in Klein 
Twello, Maarten Tromplaan 2 in Twello. 
Vanzelfsprekend worden vanwege het 
coronavirus alle benodigde maatregelen 
gehanteerd. De welzijnsorganisatie biedt 
nog veel meer voor inwoners van de ge-

meente Voorst. Van een was-, strijk- en 
kledingservice tot ouderenadvies. En van 
een boodschappenservice tot een be-
zoekdienst na partnerverlies. Ook wordt 
er veel samengewerkt met andere orga-
nisaties voor bijvoorbeeld beweegacti-

viteiten, zoals fietslessen, seniorengym, 
jong & oud in beweging (basisschoolkin-
deren en senioren) en de alom bekende 
ZekerBewegen-cursussen. Meer infor-
matie vindt u op: www.mensenwelzijn.
nl. Of bel: 0571-279090. 

EXPOSITIE VILTEN WANDOBJECTEN EN KERAMIEK
TWELLO.- Op zaterdag 26 september om 15.00 uur vindt 
de opening plaats van de expositie “Ontmoet het zachte 
zusje van keramiek”.  Daarna is de expositie van vilten 
wandobjecten en keramiek te zien in Galerie de Staten-
hoed t/m 18 oktober. Muzikale omlijsting Gitaarduo Ari-
anne de Vlieg en Hans van de Riet vanaf 14.00 uur.

Ter kennismaking exposeert uw dorpsgenote Kitty Korver 
(1969) geboren en getogen in De Bilt, haar bijzondere kunst-
werken in haar nieuwe woonplaats Twello. Een solo-expositie 
met zowel vilten wandobjecten als keramiek als een combina-
tie van beiden.
Haar voor vilt ongewoon strakke, schaalvormige wandob-
jecten zijn technisch vernieuwend te noemen  in de textiel-
kunst en zijn een warme, soms kwetsbare weergave van haar 
innerlijk. De recente toevoeging van fragiele, ingekleurde, zelf-
gespoten porseleinen elementjes die boven het oppervlak van 
de schaal lijken te zweven verraden haar ervaring in de kera-
miek. Als u de kunstenaar wilt ontmoeten mail dan bij voorkeur 
naar kittykorver@gmail.com, wanneer u langs wilt komen, dan 
zorgt ze dat ze zelf aanwezig is. Overigens is bijna al het werk te 
koop en mocht u achter de computer nog meer willen zien en 
lezen kijk dan op www.kittykorver.com

Galerie de Statenhoed, Dorpsstraat 11a, Twello.  Openingstijden 

galerie vrijdag 15.00-18.00 en za/zo 14.00-17.00. Zie website gale-
rie omtrent mogelijke Coronamaatregelen.
www.kunstkringvoorst.nl en www.facebook.com/kunstkringvoorst

DE OUDEWIJVENZOMER
De nazomer, of oudewijvenzomer, is een periode in de herfst waarin het nog 
zomerachtig weer kan zijn. Weliswaar daalt in deze tijd van het jaar de gemid-
delde middagtemperatuur, maar periodes van rond de 20 graden of zelfs meer 
zijn mogelijk. Periodes die aan de zomer doen denken. Natuurlijk wordt het niet 
meer zo heet als in de zomer. Het wordt geen 30 graden meer of hoger. Vaak is ’s 
morgens nevelig, dat snel door de zon wordt opgelost. Een nazomer of oude wij-
venzomer kan voorkomen in de periode van eind september tot half november.

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur
zaterdag   10.00 - 13.00 uur

Stationsstraat 17 • 7391 EG  Twello
T 0571 27 61 91 • info@printandmore.nu 
www.printandmore.nu

Kopieën 

tot A0

Drukwerk

Gelegenheids

kaarten

Niet alleen voor uw familiedrukwerk, maar voor al uw print-, kopieer- en 
drukwerk, zowel zakelijk als privé.

, maar voor al uw print-, k ko ipiepieerer- enen en 

 

Printen, drukwerk, afwerking,
ontwerp & gelegenheidskaarten

Stationsstraat 17 Twello
Tel. 0571 27 61 91 
info@printandmore.nu
www.printandmore.nu

Komende week geen nazomer weer
Dat hebben we het afgelopen weekend en de eesrte dagen van de weerweek 
gehad.
Woensdag slaat het weer om van zonnig weer naar herfstachtig weer met veel 
buien.
Donderdag een dag meet zon buien en regen bij nog een aangename tempera-
tuur van 18 graden.
Vrijdag overdag droog bij 16 graden.
Zaterdag een dag met de nodige buien bij 15 graden als maximum.
Zondag komt de maximumtemperatuur nog wat lager uit dan slechts 13 gra-
den..
Kortom de warme dagen met veel zon zijn even weg.

Mark Wolvenne
Twello



Uit eigen bakkerij
Ook deze week weer heerlijke aanbiedingen uit eigen bakkerij

Aanbiedingen geldig van woensdag
23 september t/m dinsdag 29 september.

U kunt ons ook volgen op instagram:
jumbobinnendijkbakkerij

Jumbo Binnendijk - Michiel de Ruyterstraat 101 - Twello

Aanbiedingen geldig van woensdag
23 september t/m dinsdag 29 september.

U kunt ons ook volgen op instagram:

 Michiel de Ruyterstraat 101 - Twello

Speculaasbrokken 
hard en zacht 
Pak 2 stuks van €3.30 voor 

Rozijnenbolletjes
2 zakken à 6 stuks van €4.92 voor 

2

2 00 3 50

50

Bruin broden
2 stuks van €4.20 voor 

Brood van de maand september:
Mais oogstbrood voor  

Bij aankoop van 
2 speltbroden 

3 00
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GROTE GROEP BENRING-BEWONERS DREIGT 
ZONDER ZORG TE KOMEN ZITTEN
DEADLINE VOOR AFSLUITEN NIEUW 
ZORGCONTRACT IS 1 OKTOBER

VOORST – Pakweg 25 bewoners van De Benring in Voorst hebben tot uiter-
lijk 1 oktober om al dan niet met hulp van familie een nieuw contract met 
Sensire af te sluiten. Doen zij dit niet dan krijgen de bewoners geen zorg 
meer. Sensire-woordvoerder Arend Pleysier adviseert betrokkenen daar-
om zo snel mogelijk het gesprek over een contract aan te gaan. 

‘’Ons wijkverpleegkundigenteam neemt 
de zorg voor deze bewoners over mits er 
tijdig een contract wordt gesloten. Dan 
bekijken we per situatie wat de juiste 
en toekomstbestendige zorg is en hoe 
we die ook in de nacht kunnen inrich-
ten. Voor alle bewoners kunnen we een 
oplossing realiseren die veilig en verant-
woord is.’’ Op een drukbezochte bijeen-
komst in de grote zaal van het woon-
zorgcentrum aan de Tuinstraat uitten 
familieleden woensdagavond hun grote 
zorgen.  Zij vrezen dat hun naasten vanaf 
komende maand niet langer de intensie-
ve zorg krijgen die zij nodig hebben. ‘’Wie 
garandeert straks de nachtzorg’’ en ‘’hoe 
gaat het bij mijn moeder met eten en 
drinken, dit kan ze niet zelfstandig’’, wa-
ren enkele vragen die aan bod kwamen. 
De angst voor uitholling van de zorg is 
volgens Pleysier ‘absoluut onterecht’. 
‘’Wij hebben de verantwoordelijkheid de 
zorg zo goed mogelijk in te vullen, maar 
dat moeten we wel samendoen met de 
betrokkenen. Sinds juni hebben we hun 
telefonisch en in persoonlijke gesprek-
ken met grote herhaling verzocht met 
ons in gesprek te gaan, maar op dit ver-
zoek is nauwelijks ingegaan.’’

Kleinschalig Wonen
Het dreigende onheil voor de groep 
Benring-bewoners volgt op het met veel 
emoties omgeven besluit van Sensire te 
stoppen met intensieve 24-uurszorg op 
deze locatie. Hierdoor moeten vijf de-
menterende bewoners van de afdeling 
Kleinschalig Wonen (KSW) verhuizen. Dit 
tot verdriet en woede van hun naasten.
Stichting Zorg Thuis wilde de KSW-zorg 
overnemen, maar kreeg geen contract 
van zorgkantoor Midden IJssel. Volgens 
het zorgkantoor bood het plan van Zorg 
Thuis onvoldoende garanties en zeker-
heid.  
Franz Roos, voorzitter van Woonzorgco-
operatie Voorst, noemde deze afwijzing 
woensdag een ‘domper’. ‘’We zijn diep 
teleurgesteld.’’ Volgens Roos is de strijd 
om de afdeling KSW voor Voorst te be-
houden verloren. ‘’Voor deze mensen 
hebben we hier geen alternatief voor 
handen.’’ 

Noodkreet
Roos raadde familieleden van de groep 
van ongeveer 25 bewoners aan met 
Sensire in gesprek te gaan. Zelf heeft hij 
contact gehad met de coördinator van 

In de grote zaal van De Benring verzamelden zich woensdagavond tientallen bezorgde familieleden van bewoners.

Nederland Zorgt Voor Elkaar. Die heeft 
mails gestuurd naar de Nederlandse 
Zorgautoriteit en het ministerie van 
VWS. Roos: ‘’Mails met daarin de nood-
kreet uit Voorst: ‘willen jullie hier alsje-
blieft ingrijpen’.’’
Arend Pleysier heeft begrip voor de on-
rust en emoties in Voorst. ‘’Ik begrijp ook 
dat wij de zwartepiet toegespeeld krij-
gen, al kun je je afvragen of dit terecht 
is. Er is een beeld ontstaan als zouden 
we uit zijn op macht, geld en een mo-
nopoliepositie. Dit klopt niet. Mensen in 
Voorst moeten proberen onderscheid te 
maken tussen de organisatie Sensire en 
onze zorgprofessionals. Die staan klaar 
om ook na 1 oktober de best mogelijke 
zorg te bieden.’’
Wie denkt dat zijn of haar naaste beter 
af is op een andere locatie dan De Ben-
ring, die moet contact opnemen met het 
zorgkantoor.

Deelnemers onderzoek vitamine D: Bedankt
In Juni deed ik een verzoek aan meer dan 100 vrouwen in de gemeente Voorst in de 
leeftijd van 50-69 jaar om deel te nemen aan een onderzoek naar redenen om wel of 
niet een vitamine D supplement (pillen of druppels) in te nemen. Het onderzoek is ge-
daan in het kader van de opleiding Voeding & Diëtetiek. Vanwege de anonimiteit van 
het onderzoek is het niet mogelijk de deelnemers persoonlijk te bedanken, vandaar 
dit stukje. Tevens een mogelijkheid om het belang van vitamine D onder de aandacht 
te brengen.
Vitamine D is belangrijk om je botten en spieren sterk te houden. Daarnaast is het in-
middels bekend dat vitamine D veel meer gezondheidsvoordelen heeft zoals het ver-
hogen van de weerstand tegen ziektes zoals Corona. Vitamine D wordt aangemaakt 
onder invloed van zonlicht in de huid (90%) en verkregen uit voeding (vette vis, vlees, 
eieren en boter). Voor vrouwen van 50-69 geldt als advies van de Gezondheidsraad da-
gelijks 10 microgram in te nemen gedurende het gehele jaar.  Dit omdat de aanmaak 
in de huid vermindert naarmate je ouder wordt en er gemakkelijk een tekort zou kun-
nen ontstaan.  Uit mijn onderzoek bleek dat 50% van de deelnemende vrouwen extra 
vitamine D slikt en 50% niet. De meest voorkomende reden dat er niet geslikt wordt 
is omdat er gedacht wordt dat als je  voldoende buiten komt en gezond eet dat je dan 
voldoende vitamine D aanmaakt. 87u*De belangrijkste reden van de vrouwen die wél 
extra vitamine D slikken is dat het hen aangeraden werd door een bekende of door 
een zorgverlener. Ze slikten vaak meer dan de aanbevolen 10 microgram. Dat heeft 
geen nadelige effecten. Bij overgewicht is zelfs een hogere dosis aan te raden. De con-
clusie van het onderzoek is dat het belangrijk is dat vrouwen van 50-69 jaar weten dat 
door de verminderde vitamine D aanmaak in de huid het slikken van 10 microgram 
vele gezondheidsvoordelen geeft. En dat het belangrijk is deze kennis aan elkaar door 
te geven. Zo is met een relatief geringe inspanning gezond ouder worden gemakkelij-
ker. Meer informatie over vitamine D is te vinden op www.voedingscentrum.nl
Als u geïnteresseerd bent in dit onderzoek genaamd  ‘Vitamine D suppletie inname 
bepalende factoren in de Gemeente Voorst’ kunt u mailen naar: 
info@astridvantongeren.nl

Astrid van Tongeren, Voedingsadvies op Maat.

INGEZONDEN

MUZIKALE WANDELSTOK 
IN SINT MARTINUSKERK
BUSSLOO.- De Sint Martinuskerk in Bussloo opende  afgelopen zaterdagavond  sinds 
lange tijd weer haar deuren voor een concert.  Op het programma ‘Wiener potpourri, 
de Csakán, onderduiker bij de Biedermeiers’. Een titel die alleen maar vragen oproept. 
Deze werden gauw tijdens het concert van Annelies Schraa (csakán) en Michiel Nies-
sen (gitaren) beantwoord. De blokfluit, beroemd in de Barok, werd hierna overstemd 
door  nieuwe instrumenten zoals we die nu kennen uit het hedendaags orkest. Toch 
leefde de blokfluit op als vrijetijdsinstrument en werd als wandelstok gepresenteerd 
in Wenen van de 19e eeuw. Nu het best lastig is om met een hele wandelstok aan de 
mond te spelen werden er al gauw Csakáns gemaakt met afschroefbare onderdelen.

Bekende melodieën 
Annelies bespeelde de Csakán met meesterlijke vakkundigheid begeleid door Mi-
chiel op diverse soorten gitaren uit de 19e eeuw. Vaak werden opera/operette frag-
menten snel omgewerkt door diverse componisten voor Csakán en gitaar om op die 
manier hun melodieën bij het grote publiek bekend te maken. Dus kon het publiek 
bekende melodieën voorbij horen komen uit bijvoorbeeld opera’s van Rossini. Het 
was een prachtig concert. Voor allen die er niet bij waren is er nog een kans op don-
derdagavond 24 september dit geweldige concert mee te maken in de Petruskerk 
in Spankeren om 20.00 uur. Informatie en kaarten op: www.wiener.ingoedehanden.
management .nl

Volgend concert
Het volgende concert in Bussloo is op zaterdagavond 14 november om 20.00 uur. 
Dan spelen Hanna Lindeijer (barokhobo), Edoarda Valorz (klavecimbel) en Inja Bot-
den (barokcello) het programma ‘Oboe virtuosi’ waarin de barokhobo centraal staat. 
Informatie en kaarten op: www.virtuosi.ingoedehanden.management.nl

Een hypotheek 
afgestemd op uw 
woonwensen en 
mogelijkheden!

0571 27 62 02
hypotheken@bieze-makelaars.nl

HYPOTHEEK?

Hypotheken

Sluit jij je bij ons aan?
vandalen-installatie.nl/vacatures



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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Openbare vergadering gemeenteraad 
woensdag 23 september 19.30 uur

Vergadering afluisteren?
U kunt deze raadsvergadering vanaf 24 september woordelijk afluisteren in het raadsinformatiesys-
teem. Via voorst.raadsinformatie.nl klikt u via de ‘kalender’ op de gewenste vergadering. Na enkele 
dagen is het verslag bewerkt en is het mogelijk om direct te kiezen voor een agendapunt of spreker. 
U kunt zich nu niet meer opgeven om fysiek bij deze raadsvergadering aanwezig te zijn.

Agenda raadsvergadering woensdag 23 september
▪ Programma Mobiliteit 2020 – 2030 [verkennend debat]
▪ Wijzigen komgrens Voorst op grond van de Wegenverkeerswet [finaal debat]
▪ Programma Groen 2020 t/m 2025 [verkennend debat]
▪ Bestuurlijke deelname in de stichting Dutch Electric Aviation Centre 
 [finaal debat; voorhangprocedure] 
▪ Evaluatieopdracht Nota Vitaal Voorst, beleid voor volksgezondheid en sport en bewegen 
 [finaal debat]

Raadsvergadering 21 september
Op maandag 21 september heeft de gemeenteraad vergaderd. Het audioverslag van deze 
vergadering is op voorst.raadsinformatie.nl af te luisteren in het raadsinformatiesysteem  
Politiek Portaal. In de kalender klikt u op de gewenste datum. Vandaag is het nog de ‘ruwe’ versie. Na  
enkele dagen is het audioverslag bewerkt en kunt u direct selecteren op agendapunt en spreker. De 
besluiten die genomen zijn staan op dezelfde pagina. 
Vragen over Politiek Portaal? Neem dan contact op met de griffie: 0571-27 93 87.

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

Vergaderingen en bijeenkomsten
De gemeenteraad vergadert weer fysiek. En uiteraard houden we ons aan de maatregelen die  
landelijk, regionaal en lokaal gelden met betrekking tot corona. Alleen vooraf aangemelde bezoekers 
zijn welkom om de fysieke ronde-tafelgesprekken en raadsvergaderingen bij te wonen. 
▪  woensdag 23 september  19.30 uur raadsvergadering
 Voor deze raadsvergadering kunt u zich niet meer opgeven.

▪ maandag 12 oktober 18.00 uur ronde-tafelgesprekken Brasserie Korderijnk, Twello
▪ maandag 26 oktober  10.00 uur raadsvergadering Brasserie Korderijnk, Twello
▪ maandag 9 november  19.30 uur raadsvergadering Brasserie Korderijnk, Twello

Zodra de agenda’s bekend zijn laten wij u weten hoe, en tot wanneer u zich op kunt geven om in 
te spreken of de vergadering vanaf de publieke tribune bij kunt wonen.

Contact met de raadsfracties
U kunt rechtstreeks contact opnemen met de raadsfracties, 
voorst.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/samenstelling  :
▪ Robert Bosch, fractievoorzitter Gemeente Belangen, r.bosch@voorst.nl / 06-55 53 21 13
▪ Gerrit Schimmel, fractievoorzitter VVD-Liberaal2000, g.schimmel@voorst.nl / 06-22 37 82 24
▪ Bert Visser, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, b.visser@voorst.nl/ 06-53 87 71 61
▪ Veronique Groothuis - Beijer, fractievoorzitter CDA, v.groothuis@voorst.nl / 06-15 49 44 90
▪ Paul Jonkman, fractievoorzitter D66, p.jonkman@voorst.nl
▪ Arend Jansen, fractievoorzitter Lijst Arend, a.jansen@voorst.nl  / 06-50 66 66 01
▪ Margret Suelmann, fractievoorzitter Fractie Suelmann,  m.suelmann@voorst.nl  / 06-37 31 54 22

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

E-mail service raadsstukken
Wilt u zich aanmelden voor de e-mail service raadsstukken? Stuur een e-mail naar raad@voorst.nl , 
u ontvangt dan bij nieuwe agenda’s van ronde-tafelgesprekken en raadsvergaderingen een e-mail 
met een directe link naar de vergaderstukken. 

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

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

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

Regel het online op 
voorst.nl
Veel producten kunt u online op 
voorst.nl regelen. Bijvoorbeeld 
een uittreksel Basisregistratie 
of uw verhuizing. Verloopt uw 
product binnen twee weken? Of 
is het absoluut noodzakelijk dat 
u in persoon langskomt om een 
product aan te vragen? Maak dan 
eerst online op voorst.nl of te-
lefonisch een afspraak met ons. 

Frontoffice CJG en 
MNVoorst
Ook de frontoffice van het Maat-
schappelijk Netwerk Voorst (MN-
Voorst) en het Centrum voor Jeugd 
en Gezin (CJG) in het Kulturhus is 
alleen op afspraak geopend. Bel 
eerst als u langs wilt komen. Zon-
der afspraak naar het Kulturhus 
gaan heeft geen zin, omdat de me-
dewerkers u dan niet mogen hel-
pen. De frontoffice is telefonisch 
gewoon bereikbaar. 

Heeft u een vraag aan de gemeen-
te? Regel het online op voorst.nl 
Wilt u langskomen? Maak eerst 
een afspraak op voorst.nl of bel  
0571-27 99 11.

Heeft u een vraag aan het MNV? Bel 
de frontoffice MNV: 0571-74 51 11

Heeft u een vraag aan het CJG?  
Bel de frontoffice CJG: 
0571-74 51 50  ■

Benoeming lid van de gemeenteraad

De voorzitter van het centraal 
stembureau voor de verkiezing 
van de leden van de raad van 
de gemeente Voorst, heeft op 
7 september 2020 de heer G.A. 
(Toon) Rutgers benoemd als lid 
van de raad van de gemeente 
Voorst. 

De voorzitter maakt deze benoe-
ming bekend volgens artikel W 7 
van de Kieswet. De heer Rutgers 
woont in Voorst. Het gaat om de 
benoeming in de vacature die ont-
staan is door het overlijden van de 
heer R.W. (Ruud) Kooij, raadslid 
voor VVD-Liberaal 2000. ■

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 vervuild 
wegvak. Daarnaast maken de 
agrariërs, na afloop van de werk-
zaamheden, zelf de openbare 
weg schoon. De politie en mede-
werkers van de gemeente Voorst 
gaan hier nauwlettend op toezien. 
Ziet u een gevaarlijke (weg)situ-
atie? Maak hier dan melding van 
op verbeterdebuurt.nl  ■
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De gemeente Voorst geeft dagelijks op overheid.nl alle officiële bekendmakingen/publicaties in elektronische vorm volledig 
weer. In de Voorstwijzer leest u als aanvullende service een weekoverzicht van de bekendmakingen/publicaties die wij al op 
overheid.nl hebben geplaatst.

Overzicht
Hieronder leest u het overzicht van de elektronische bekendmakingen/publicaties van maandag 14 september 2020 tot en 
met vrijdag 18 september 2020.

Bekendmakingen

Week 39: 23-09-2020

Meer informatie
Wilt u meer weten over een be-
kendmaking/publicatie? Kijk 
dan op overheid.nl en ga naar de 
pagina Bekendmakingen. Daar 
vindt u een zoekfunctie. 

Gaat het om een besluit en bent 
u het niet eens met het besluit? 
In de tekst van de 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 bekend-
making/publicatie niet op over-
heid.nl staan? Neem dan gerust 
contact op met de gemeente 
Voorst: 0571-27 99 11. Wij hel-
pen 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 en in de 
app van 'Over uw buurt'. 

Op overuwbuurt.overheid.nl kunt 
u zich aanmelden voor een e-
mailservice of de app downloaden. 
Met enkele stappen schrijft u zich 
in. U ontvangt dan dagelijks per 
e-mail een overzicht van beslui-
ten en andere berichten die on-
der meer gemeenten, provincies 
en waterschappen via overheid.nl 
publiceren. U stelt het type bericht 
in en van welke organisatie u deze 
berichten wilt ontvangen. Daarbij 
is het ook mogelijk een afstand 
ten opzichte van uw adres aan te 
geven. U krijgt dan bericht over de 

actuele locatiegebonden bekend-
makingen/publicaties binnen de 
door u aangegeven 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 behandelen bouwplannen) 

maken we op voorst.nl bekend. 

Volgens artikel 12 van de Wo-
ningwet is deze vergadering 
openbaar. Door de corona-uit-
braak kunt u daar helaas tijdelijk 
niet bij aanwezig zijn. Een tele-
fonische toelichting geven mag 
natuurlijk wel.

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

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Diverse straten door Teuge Dorpsfeest Teuge komt naar je toe deze zomer op 12  
september 2020 van 14.30-1 uur en 13 september 2020 
van 10-20 uur

Vergunning verleend BW-2020-0134

Dorpsplein in Twello Plaatsen 1 grote kerstboom en 50 kleine kerstbomen in en 
rond Twello centrum op 7 december 2020

Melding ontvangen BW-2020-0137

Milieuvergunning

Koperdijk 3 en 5 in Klarenbeek Intrekken milieuvergunning door saneringsregeling  
varkenshouderij

Ontwerpvergunning Z-WM-INTR-2020-000970

Milieumelding

Zeedijk 11 in Nijbroek Plaatsen werktuigenberging Melding ontvangen Z-MELD840-2020-000999

Omgevingsvergunning

Bekendijk 5 in Terwolde Renoveren kap van schuur Vergunning verleend SXO-2020-0435

Breestraat 30 in Voorst Plaatsen zonnepanelen Aanvraag ontvangen SXO-2020-0574

de Zanden 94 in Teuge Uitvoeren fysiotherapeutische behandelingen en voeren van 
systeemtherapeutische gesprekken

Vergunning verleend SXO-2020-0479

Fokkerstraat 27 in Teuge Bouwen woning Vergunning verleend SXO-2020-0454

H.W. Iordensweg 108 in Wilp Restaureren woning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0569

Henri Dunantstraat 34 in Twello Bouwen erker Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0438

Hessenlaan 24 in Teuge Bouwen woning Vergunning verleend SXO-2020-0432

Hessenlaan 26 in Teuge Bouwen woning Vergunning verleend SXO-2020-0431

Lange Klarenbeekseweg 29 in Voorst Kappen boom Aanvraag ontvangen SXO-2020-0572

Lochemsestraat 5B in Terwolde Plaatsen kunstwerk Vergunning verleend SXO-2020-0463

Middendijk 18 in Nijbroek Plaatsen zonnepanelen op dak schuur Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0369

Middendijk 79 in Nijbroek Bouwen werktuigenberging Vergunning verleend SXO-2020-0482

Plan de Schaker (Twello - B - 1044) kavels 1 t/m 
10 in Twello

Bouwen 10 rug-aan-rugwoningen en bergingen Aanvraag ontvangen SXO-2020-0564

Plan de Schaker Oost II kavel 1/fase 5 (TLO B 
9618) in Twello

Bouwen woning Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0467

van Limburg Stirumstraat 28-30 in Twello Verbouwen en uitbreiden zorgappartementen Vergunning verleend SXO-2020-0347

Weteringstraat 14 0001 tot en met 14 0015 in 
Twello

Bouwen bedrijfsverzamelgebouw Vergunning verleend SXO-2020-0337

Withagenweg 40B in Wilp Plaatsen brandstoftank Aanvraag ontvangen SXO-2020-0571

Zeedijk 23 in Nijbroek Uitbreiden woning Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0478

Zwarte Kolkstraat 100 in Wilp Milieuneutraal wijzigen stoomketel Vergunning verleend Z-819-2020-000912

Sloopmelding

H.W. Iordensweg 108 in Wilp Verwijderen asbesthoudende materialen uit woning Melding ontvangen SXO-2020-0568

Middendijk 22 in Nijbroek Gedeeltelijk slopen woning Melding ontvangen SXO-2020-0570

Stationsstraat 30 in Twello Verwijderen asbesthoudende materialen uit vogelkooien Melding ontvangen SXO-2020-0529

Zandenallee 3 in Teuge Verwijderen asbesthoudende materialen uit verdeelstation Melding ontvangen SXO-2020-0573

Verkeersbesluit

Binnenweg in Twello Realiseren individuele gehandicaptenparkeerplaats Besluit genomen Z-20-09118_2020-55116
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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

Meedenken met ondernemers

De coronamaatregelen hebben 
nog steeds een grote impact op 
onze ondernemers. We probe-
ren hen zoveel mogelijk te on-
dersteunen. Zo denken we met 
horeca ondernemers mee in de 
mogelijkheden om het terras wat 
langer in het naseizoen open te 
houden. Of het terras tijdelijk uit 
te breiden. Maar we denken ook 
mee met ondernemers in ande-
re sectoren die door de corona 

worden getroffen. 

Heeft u een vraag of een idee voor 
uw onderneming? Neem gerust 
contact op met de bedrijfscon-
tactfunctionaris van de gemeente 
Voorst, Ellen Dijkman: 06 -15 21 
38 83. Bent u inwoner en heeft u 
vragen over de coronamaatrege-
len? Neem dan contact op met de 
gemeente door een e-mail te stu-
ren naar coronaloket@voorst.nl  ■

LekkerBoer Foodcamp

Zaterdag 12 september bezochten 
ruim 60 deelnemers een Food-
camp op tuinderij de Zonnegaard 
in Voorst. Veel deelnemers kwamen 
uit de buurt. Zo ook een aantal kin-
deren en ouders die via de BSO’s 
Smallsteps en Ut Trepke van de ge-
meente vrijkaartjes voor de Food-
camp hebben gekregen.

Foodcamp voor een 
gezonde leefstijl
Het idee van LekkerBoer is om van 
voedsel een avontuur te maken op 
een boerenerf. Lekker naar buiten, 

kinderen en ouders voor een ge-
zonde leefstijl. Foodcamps wor-
den georganiseerd voor scholen 
en kinderopvang. Niet alleen voor 
basisonderwijs, maar ook voor 
voortgezet onderwijs en mbo. Hier-
voor is subsidie vanuit het lande-
lijke programma Jong Leren Eten 
beschikbaar. Van 1 t/m 30 sep-
tember kunnen scholen aangeven 
dat zij belangstelling hebben voor 
de subsidieregeling. Op vrijdag 16 
oktober is er weer een Foodcamp 
op melkveebedrijf De Bolkhorst in 
Teuge. Hier zijn nog plaatsen voor 

vrij. Aanmelden: lekkerboer.nl/
foodcamp

Foodtrailer, bootcamp en 
workshop
De kinderen begonnen met het 
oogsten van pompoen, sla, toma-
ten en frambozen op de tuinderij. 
Daarna maakten de kinderen en ou-
ders samen met koks van Charme 
Hotel Oranjeoord een verrassend 
lekkere groenteburger (met spi-
nazie, biet of champignon) klaar 
in de foodtrailer. Samen genoten 
zij van de gezonde groenteburger 
op een broodje met zelf geoogste 
groenten en daarbij een milkshake 
met zelf geplukte frambozen. Na 
al dat heerlijks was het tijd voor 
een bootcamp tussen de groentes. 
Bootcamp055 had een parcours 
over de tuinderij uitgezet met 
bonenstokken, groentekratjes en 
touwen. De dag eindigde met een 
mini-workshop moestuinieren. De 
kinderen zaaiden radijsjes en kre-
gen ook allemaal een pakketje mee 
voor thuis. ■

Praat mee over PlusOV

Reist u op afroep met PlusOV? 
Bijvoorbeeld om een avondje 
te kaarten of om bij iemand op 
bezoek te gaan? Uw mening en 
ideeën over deze manier van 
reizen vinden wij erg belangrijk. 
Daarom zoeken wij 2 inwoners 
die 4 keer per jaar willen mee-
doen aan het reizigerspanel van 
PlusOV. Het gaat hier overigens 
niet om reizigers in het leerlin-
genvervoer, dagbestedingsver-
voer of jeugdwetvervoer. Als lid 
van het reizigerspanel heeft u 
direct invloed op de kwaliteit van 
PlusOV. Wilt u meedoen? Meld u 
dan voor 15 oktober 2020 aan.

Meedenken
Het reizigerspanel bestaat uit een 
groep inwoners die meedenkt 
over de dienstverlening van Plus-
OV. PlusOV is een samenwerking 
van 9 gemeenten. Elke gemeente 
kiest 2 inwoners die aan het pa-
nel meedoen. Daarnaast stuurt de 
Adviesraad Sociaal Domein per 
gemeente een vertegenwoordi-
ger. Ook PlusOV is erbij. Zo hoort 
u wat er zoal komt kijken bij het 
organiseren van uw ritten.

Waar en wanneer?
Het reizigerspanel komt maxi-
maal 4 keer per jaar bij elkaar. 
De onderwerpen die we be-
spreken, zijn telkens verschil-
lend. Denk bijvoorbeeld aan de 
kwaliteit van de taxi’s. Of aan 
het verbeteren van de website. 
Elke bijeenkomst duurt onge-
veer 2 uur. De bijeenkomsten 
worden afwisselend in Deven-
ter en Apeldoorn georganiseerd. 
Ze vinden plaats op de laatste 
woensdag van de 2e maand van 
het kwartaal (start woensdag 
25 november 2020 in Deventer, 
woensdag 24 februari 2021 in 
Apeldoorn).

Wat gebeurt er met de 
uitkomsten?
PlusOV gebruikt de uitkomsten 
om het reizen voor u prettiger 
te maken. Van elke bijeen-
komst komt een kort verslag. 
Als lid van het reizigerspanel 
krijgt u dit verslag als eerste 
te zien. U ziet dan meteen wat 
PlusOV met de uitkomsten gaat 
doen. De uitkomsten komen 
ook op plusov.nl te staan.

Meedoen is gratis
Meedoen aan het reizigerspanel 
is gratis. U kunt vanzelfspre-
kend met PlusOV naar de bij-
eenkomst reizen. Elke keer dat 
u erbij bent, krijgt u reiskosten 
vergoed. Ook koffie en thee zijn 
gratis.

Aanmelden voor 15 
oktober
Stuur voor 15 oktober 2020 een 
mail naar r.vanderplank@voorst.
nl  waarin u aangeeft waarom u 
aan het reizigerspanel wilt mee-
doen. Zet in deze mail uw naam, 
adres, telefoonnummer én uw 
pasnummer. Uit alle aanmel-
dingen kiezen wij 2 inwoners. 
Bent u gekozen, dan krijgt u van 
PlusOV een uitnodiging voor de 
bijeenkomsten. Als u niet ge-
kozen bent, krijgt u hierover 
bericht van ons.

Vragen?
Heeft u vragen? Neem gerust con-
tact op met de gemeente Voorst, 
Ruud van der Plank (projectleider 
basismobiliteit) via 0571-27 93 
39 of 06-52 07 10 55. ■

Kom alleen naar de markt, doe gericht uw 
boodschappen
Voorzorgsmaatregelen weekmarkt in Twello 

Voor het bezoeken van de we-
kelijkse markt vragen we u om 
zoveel mogelijk alleen te komen. 
Dit is in het belang van uw eigen 
gezondheid en van die van uw 
medemens. 

Verder is de markt in Twello nog 
steeds eenrichtingsverkeer. Er 
hangen bordjes bij de ingangen 
om de wandelrichting aan te ge-
ven. Dit is altijd met de klok mee. 

Op deze manier is het gemakke-
lijker om een veilige afstand van 
elkaar te houden. 

Een andere maatregel is het slui-
ten van het openbaar toilet bij de 
markt voor publiek. 

Hiernaast gelden de bekende 
maatregelen:

▪ Betaal zoveel mogelijk contact-
loos (met pinpas, smartwatch of 
mobiele telefoon)

▪ Ga niet in groepjes bij elkaar 
staan

▪ Eet niets ter plaatse 
▪ Blijf thuis als u verkouden bent, 

koorts hebt of griep hebt
▪ Gebruik papieren zakdoekjes
▪ Nies in uw elleboog

Actuele informatie over de week-
markt: voorst.nl 

Oproep voor gezinnen:

Laatste kans deelname ‘Junior Energiecoach’

VOORST GAAT VOOR DUURZAAM

Thuis zo leuk en zo gemakkelijk 
mogelijk energie besparen? Doe 
mee met ‘Junior Energiecoach’, 
een leuk en leerzaam spel voor 
gezinnen om thuis energie 
te besparen. In de gemeente 
Voorst kunnen 50 gezinnen 
gratis hieraan meedoen. Gezin-
nen kunnen zich nog tot en met 
27 september aanmelden op  
juniorenergiecoach.nl . Doe 
mee, voor een schoner milieu 
en vollere portemonnee. 

Met energie kun je 
lachen
Doel van het Junior Energie-
coachspel is een schoner milieu 
en een vollere portemonnee. 
Deelnemende gezinnen krij-
gen meer inzicht in de moge-
lijkheden om thuis gemakkelijk 
energie te besparen. Het spel 
start op 3 oktober en duurt 
vijf weken. Elke week staat in 
het teken van een andere op-
dracht. Het is een project voor 

en door het hele gezin, waarbij 
Junior Energiecoach gelooft in 
het kind als motor voor ener-
giebesparing. Kinderen (onge-
veer 7-12 jaar) en ouders spelen 
met Junior Energiecoach on- en 
offline een spel met leuke, leer-
zame opdrachten, puzzels, ex-
perimenten en winacties. Kennis 
en bewustwording over energie 
nemen toe. Het motto is: met 
energie kun je lachen!  ■
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Tijdelijke locatie 1:
Oudbouw Veluws College
Hietweideweg 20
7391 XX  TWELLO 
0571-27 99 11

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

Telefonisch bereikbaar op maandag tot en 
met donderdag 08.30-17.00 uur en op vrij-
dag 08.30-14.00 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

Op de fiets naar school maakt de buurt blijer 

Veilig Verkeer Nederland is een 
campagne gestart om de school-
omgevingen in Nederland veiliger 
te maken. Met de slogan ‘Op de 
fiets naar school maakt de buurt 
blijer’ en het bijbehorende motto 
‘Meedoen is makkelijk’ herinnert 
Veilig Verkeer Nederland wegge-
bruikers eraan dat iedereen kan 
bijdragen aan veilig verkeer, zodra 
je de deur uitstapt.

Ga lopend of op de fiets 
naar school
U kent het vast wel: drukte bij 
de basisschool als de kinderen 
gebracht en opgehaald worden. 
Overal kinderen, ouders, fietsers 
en automobilisten. Hoe fijn zou 
het zijn als het overzichtelijker, 
rustiger én veiliger voor de kin-
deren wordt. Daarom roept Vei-
lig Verkeer Nederland ouders en 

kinderen op: kom lopend of op 
de fiets naar school. Zo wordt de 
schoolomgeving veiliger en doen 
kinderen belangrijke verkeerser-
varing op. 

Meedoen is makkelijk
Verkeer is mensenwerk. Daarom 
kan iedereen een steentje bijdra-
gen aan veiligheid in het verkeer. 
Speciaal voor ouders en kinderen 

zijn deze vijf ‘Vergeet me nietjes’ 
die helpen voor meer veiligheid 
onderweg naar school. Meedoen 
is makkelijk!

1.  Spreek af op welke dagen jul-
lie samen naar school lopen 
of fietsen. 

2. Toch een keer met de auto 
naar school? Parkeer iets 
verderop en loop het laatste 

stukje.
3.  Parkeer waar het mag en waar 

uw kind veilig kan uitstappen. 
4. Veel samen oefenen helpt 

uw kind naar zelfstandige 
verkeersdeelname. 

5.  Is uw kind wat ouder? Bespreek 
dan thuis hoe je omgaat met 
smartphonegebruik in het ver-
keer en hoe uw kind om kan 
gaan met groepsdruk.  ■

Kulturhus - Jachtlustplein 11 – 7391 BW Twello

www.mnvoorst.nl - info@mnvoorst.nl

Langere wachttijden voor afspraken met het 
Maatschappelijk Netwerk Voorst
Het aantal aanvragen voor onder 
andere huishoudelijke ondersteu-
ning, hulpmiddelen, begeleiding en 
dagbesteding bij het Maatschap-
pelijk Netwerk Voorst (MNV) is 
de afgelopen periode fors toege-
nomen. Door de coronacrisis ont-
staan er meer hulpvragen, en heb-
ben inwoners langer gewacht met 
het indienen van hun aanvraag. Dit 
leidt tot een stuwmeer van aanvra-
gen en hierdoor duurt het langer 
voordat het MNV contact kan op-
nemen met de klant. Dit betekent 
helaas dat het MNV niet langer kan 

garanderen dat er binnen twee we-
ken contact wordt opgenomen. De 
gemiddelde wachttijd is opgelopen 
naar 5 á 6 weken. De verwachting 
is dat dit nog zeker tot het eind van 
dit jaar duurt. De langere wacht-
tijd geldt niet voor aanvragen voor 
jeugdhulp bij het CJG Voorst. 

Hulpvragen
Het Maatschappelijk Netwerk 
Voorst is de plek waar inwoners 
vragen kunnen stellen over on-
derwerpen als langer zelfstandig 
wonen, ondersteuning thuis, hulp 

bij financiële zorgen en zorgen om 
een familielid of kennis. De me-
dewerkers van het MNV geven 
advies en helpen inwoners verder 
naar de meest passende vorm van 
hulp. Heeft u een (hulp)vraag, bel 
dan met het MNV. Zij zijn iedere 
werkdag van 08.30 uur tot 12.30 
uur bereikbaar via 0571-74 51 11. 
U kunt uw vraag ook per mail stel-
len via info@MNVoorst.nl 

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

EVEN VOORSTELLEN;
DEVENTER.- Al jaren ben 
ik fan van wijn. Dit is ooit 
begonnen toen ik mijn 
passie voor koken ging 
combineren met wijn. Ik 
was meteen verkocht! Of 
het nu een goede risotto 
is met een mooie Sauvig-
non Blanc of een gegrilde 
steak met een Argentijnse 
Malbec, het vinden van de 
juiste combinatie van wijn 
en spijs is voor mij een 
moment waar ik intens 
van kan genieten.

Vanuit deze gedachte ben 
ik begonnen met Can-
tina Del Vino, omdat ik 
jou ook wil laten ervaren 
dat mooie wijnen een uit-
stekende toevoeging zijn 
aan maaltijden of gewoon  
voor lekker thuis op de bank. Ik ben Jorick, 32 jaar, woonachtig in Twello en 
inmiddels al een tijdje trotse vader van een prachtige dochter.

Wat kan ik voor jou betekenen? Vanuit Cantina Del Vino organiseer ik wijnproe-
verijen bij jou thuis. Geheel verzorgd inclusief bijpassende hapjes, het enige dat 
je hoeft te doen is te gaan zitten en genieten van de middag/avond. Ben je op 
zoek naar een invulling voor een feest, vrijgezellenfeest of bedrijfsuitje dan ben 
je bij mij ook aan het juiste adres. Alle wijnen zijn door mij persoonlijk geselec-
teerd en komen direct vanaf de wijnmakers in Italië.  

Interesse in een proeverij of arrangement bij Cantina Del vino of op zoek naar 
een mooie italiaanse wijn? Neem dan contact met me op of bezoek de website 
www.cantinadelvino.nl 

ZANGKOOR VITALIS GESTART

TWELLO.- Donderdag 17 september verzamelden 18 koorleden zich in de 
tijdelijke repetitie ruimte Sporthal Jachtlust. Een grote zaal, goed geventi-
leerd, en met een zigzag opstelling 
van de stoelen. Helemaal “Corona-
proof”.

Bij de uitnodiging zat de check van de 
Rijksoverheid waarmee de leden zich 
konden afvragen of er klachten zijn als 
hoesten, verkoudheid, koorts, zo ja dan 
a.u.b. thuis blijven. Het was onder deze 

omstandigheden even wennen aan de 
zaal en aan elkaar, ofschoon we 6 au-
gustus bij Korderijnk al een hoopvolle 
kennismaking bijeenkomst hebben ge-
had. Dirigent Hans Mol had er ook echt 
zin in en kreeg ons met zijn muzikale 
intro meteen in de juiste stemming. Na 
eerst wat stem oefeningen werden de 

stembanden geoefend. En toen, of het 
niets was in het Engels “Singing all toge-
ther”, “Un poquito cantos “ Spaans en 
“Das klingt so herrlich” Duits, en eindig-
den met een echt Hollands lied, “Aan de 
Amsterdamse grachten”. Het was ont-
spannend en plezierig. 
De naamkeuze voor het koor, “Vitalis” 
wat levendig betekent,  is een goede 
keus geweest. Mocht je dit lezende den-
ken: “Dat is wat voor mij” Meld je aan. 
Annie Berendschot; 0571-271426, Ma-

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

Gevonden 
Zwarte kater, paar witte haartjes onder de kin: Rijksstraatweg, Voorst.
Geheel zwarte kater: Rijksstraatweg, Twello.
Rood/witte kater, rood op de kop, rood over de neus en om het bekje, vlek-
ken op de rug, rode vlek tussen de voorpoten, witte wangen doorlopend 
over de ogen, witte borst en buik, witte poten met rode vlek, rood geringde 
staart: Sluinerweg, Wilp-Achterhoek.





K E U K E N • B A D • V L O E R • H A A R D
Open: di. t ⁄m vrij. 9-18 uur (zat. -16.30 uur). Koopavond = do. Zon/feestdagen gesloten.

Megastore Apeldoorn  
(7317AN) Vlijtseweg 196  
Tel. (055) 360 1747

PAUL ROESCHER

3995,-
Actie-10-daagseNormaal 9800,-

PAUL ROESCHERBY

  Complete badkamer

Spiegel met directe LED verlichting, 
verwarming en een digitale klok

Dubbelbreed greeploos badmeubel 
met 20 jaar garantie op Blum 
ladewerk, 2x éénhendel kraan

Op de wand een Sunshower, 
inbouwkranen met 3 functies: 

regendouche Ø30cm, handdouche 
en waterval

Duravit ME hangend kwaliteits toilet 
met afneembare softclose zitting, 

randloos spoelen

Vrijstaand design bad met waterval 
uitloop en handdouche

Nu incl. 5-delige accessoire-set t.w.v. €195,00 i.v.m ons 20-jarig jubileum!

Formaat 15x60cm, geschikt 
voor het gehele woonbereik,  
in 2 kleuren leverbaar. 
Ook mogelijkheden om in 
visgraat te leggen. 

59,50

 Keramisch parket

p/m2

Van 120,- voor 1545,-

Budget Trendline 
badkamer 
Incl. wastafel, 
spiegel, wand -
closet, douche - 
cabine, 
designradiator, 
accessoireset.

Bricks is de tegeltrend van 
dit moment. Prachtig om 
stoere industriële of 
landelijke stijl te creëren. 
Leverbaar in de kleuren 
Grafiet en Zand.

29,50Normaal 93,- 

p/m2 32,50p/m2

Normaal 45,-
Mix van zand-
kleur en grafiet

2250,-Van 3645,- voor

PAUL ROESCHERBY

PAUL ROESCHERBY

Maak ook een millieubewuste keus! 
• Waterbesparend 
• Hoogwaardige glazuurlaag 
• Geen spoelrand 
• Randloos. Compleet, incl. auto cleaning -

systeem. Design door Philippe Starck.

 Badmeubel Duravit P3  Badkamer Bella Vista
 by Phoenix Design 
• Spiegel L cube met dimbare   
  Led verlichting  
• 20 jaar garantie op ladewerk 
• Luxe lade indeling 

Fraaie serie in de twenty-twenty 
(20x20 cm) sfeer. Extra scherp 
geprijsd, zolang de voorraad  
strekt. Effen tegels: 27,50 p/m2.

 Duravit toilet

 Baksteenlook tegel  Portugese tegels

 Giga tegel voor stuntprijs!

595,-(minus 43%) voorComplete set, van 1053,-

Megastore Apeldoorn

160 cm

49,95p/m2

Normaal 149,-/m2

Keramische tegel in hoogglans marmerlook.  
Zeer geschikt als woon vloer en badkamer. De  
                                           royale maatvoering  
                                            levert een superieure  
                                              uitstraling. Zolang de 
                                               voorraad strekt.

+

Lijm +

Voeg +

+
Inmeten & 
voorcontrole

Leggen  

+

+

Voegen  
+

Primer aanbrengen

+

Reinigen

Totaal incl. leggen + voegen + materiaal
*Geldig voor woonvloeren vanaf 35 m2

*Geldig voor woonvloeren vanaf 35 m2

Badkamer  
           10-daagse!

Jubileum:  
20 jaar Badkamers

ZATVRIJDONDIN WOE 
SEPTEM B ER- OKTOB ER

KOOPAVOND

Badkamer of keuken kopen 
is een verzorgd en veilig 
dagje uit bij Paul Roescher!

2625242322
3213029 bij Paul Roescher

20 Jaar met badkamers! 
Duizenden klanten zorgden de 
afgelopen jaren ervoor dat wij tot 
de grootste showroom van 
Nederland konden uitgroeien. 
Door dat succes en enorme 
vertrouwen blijven we groeien. 
Wij blozen van het feit dat 90% 
van de klanten ons actief 
aanbeveelt. Dit vieren wij 10 
dagen lang met ongekende 
acties die hun weerga niet 
kennen! U profiteert!

klanten 
vertellen
90% van de klanten  
beveelt Paul Roescher aan!

Voor iedereen wat lekkers van de kok!

Actie-10-daagse
Actie-10-daagse

Actie-10-daagse

Actie-10-daagse

Actie-10-daagse

Actie-10-daagse

In de kleuren grey 
en dark grey

59,50p/m2

Van 120,- voor

 Stoere betonlook tegel

Actie-10-daagse

Totaal incl. leggen + voegen + materiaal
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Kulturhus - Jachtlustplein 11 – 7391 BW Twello

www.mnvoorst.nl - info@mnvoorst.nl

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

Uitnodiging kennisbijeenkomst
Signaleren van Huiselijk Geweld, kindermishandeling; wat doe je als vrijwilliger?

Op dinsdag 29 september orga-
niseren de Vrijwilligers Centrale 
Voorst, Moviera en Maatschap-
pelijk Netwerk Voorst (MNV) van 
19.30 uur tot 21.30 uur in de aula 
van het Veluws College aan de 
Veilingstraat 10 in Twello een ken-
nisbijeenkomst over het signaleren 
van huiselijk geweld door kinder-
mishandeling, en wat je als vrijwil-
liger hiermee kunt doen. 

Wat doe je, als je 
je zorgen maakt?
Jaarlijks worden (tussen de 
90.000 en 127.000) kinderen 

en jongeren van 0 tot 18 jaar 
blootgesteld aan een vorm van 
kindermishandeling. Op het be-
spreekbaar maken van kinder-
mishandeling rust bij veel men-
sen een taboe. De bijeenkomst 
is onder leiding van Lisette Pouls 
van Moviera en wordt in opdracht 
van de gemeente Voorst georga-
niseerd. Wat verstaan we onder 
kindermishandeling? De kennis-
bijeenkomst maakt vrijwilligers 
hier meer bewust van. Wat zijn 
de gevolgen van kindermishan-
deling en wat kunnen we samen 
doen als je je als vrijwilliger zor-
gen maakt. 

Aanmelden
De kennisbijeenkomst is gratis en 
wordt georganiseerd volgens de 
richtlijnen van het RIVM. Stuur 
voor 28 september een mail naar  
vrijwilligersentrale@mensenwelzijn.nl 
om je aan te melden. Vragen? 
Neem gerust contact op met de 
coördinator Vrijwilligers Centrale 
Voorst, Dorothy den Boer: 
06-52878277. 

  

OPEN DAGEN VITALIS BIOLOGISCHE ZADEN 
DE NIEUWSTE BIOLOGISCHE 
GROENTERASSEN, IN HET VELD & ONLINE
VOORST.- Van 22 tot 25 september zijn de demovelden van de biologische 
groenteveredelaar Vitalis Biologische Zaden weer geopend voor de profes-
sionele groentetelers. Wel alleen op afspraak en onder strikte voorwaar-
den, de Covid-19 richtlijnen zijn ook hier van kracht. Voor telers die niet in 
staat zijn om de nieuwste rassen op het veld te bezoeken is er de mogelijk-
heid om de groenterassen online te bekijken, meer informatie volgt.

Wat is er dit jaar te zien?
Ook dit jaar weer heeft Vitalis alles op 
alles gezet om een groot aantal nieuwe 
veelbelovende rassen op het veld aan 
hun telers te tonen. Bij pompoen is dit 
o.a. het ras  Flexi Kuri in het Hokkaido-
segment en nieuwe ontwikkelingen in 
de butternut-rassen. Daarnaast zijn het 
succesvolle preiras Oslo en voor cour-
gette een nieuwe introductie in het 
herfstsegment te zien.  

Sterke rassen voor de 
biologische teelt
 “Biologische telers hebben andere teelt-
wijzen dan gangbare telers,” zegt Marcel 
van Diemen, Manager Organic R&D van 
Vitalis. “De groenterassen die we voor 
hen ontwikkelen hebben andere eigen-
schappen, zoals: extra hoge resistentie 
tegen allerlei ziekten en plagen, efficiënt 
gebruik van stikstof, het vermogen om 
onkruid het hoofd te bieden en insec-

ten te tolereren. Het resultaat is te zien 
tijdens onze Demodagen.” Hij vervolgt: “ 
Ook onze wereldwijde biologische zaad-
productie en veredelingsprogramma’s 
zijn helemaal afgestemd op biologische 
teeltwijzen. En op de wensen van de 
consumenten, zoals smaak en houd-
baarheid. Een mooie uitdaging om al 
deze eigenschappen in een groenteras 
te verenigen!”

Alleen op afspraak!
Professionele groentetelers die de open 
dagen willen bezoeken of online de ras-
sen willen bekijken kunnen bellen met 
Jannie Dingemans, Sales Manager Orga-
nic Benelux, +316 55 22 04 66 of mailen 
naar info@biovitalis.eu .

MEER RUST IN JE HOOFD, RUIMTE IN JE DAG, RICHTING IN JE LEVEN
MEDITEREN MET EFFECT BIJ 
ZEN.NL APELDOORN
APELDOORN.- Investeren in een kal-
me geest, is investeren in gezond-
heid en geluk, voor jou en je omge-
ving  (Dalai Lama)                          

Zenmeditatie is te vergelijken met men-
tale fitness, een verbluffend eenvoudige 
en beproefde methode om meer ont-
spannen en wakker door het leven te 
gaan.  Het vermindert meteen de drukte 
in je hoofd, je voelt je vrijer en het houdt 
je beter bij de les. 
En toch kennen en kunnen velen van 
ons het niet. We willen wel zen zijn, maar 
velen hebben geen idee hoe dat moet. 
Hier is het team van Zen.nl Apeldoorn 
(zie foto’s) op gericht. In praktische en 
ontspannen zenlessen samen effectief 
leren om zenmeditatie in te bouwen in 
je leven. In de gevorderdengroepen wer-
ken we samen verder aan persoonlijke 
ontwikkeling en verdieping.

Iedereen kan het leren. 
Nieuwe introductiecursus 
start begin oktober. 
In oktober start er nog een nieuwe we-
kelijkse introductiecursus. In 4 maanden 
maak je je de basisbeginselen van zen-
meditatie eigen. In kleine groepen leer 

je samen effectief positief en doelgericht 
te mediteren. Aan bod komen onder-
werpen als: doelgericht zen, omgaan 
met stress en emoties, keuzes maken en 
concentratie en aandacht zijn trainbaar. 
Onze lesmethode is al ruim 30 jaar in 
Nederland in gebruik en past bij nuch-
tere praktische mensen, die zoeken naar 
meer rust in hun hoofd, ruimte in hun 
dag en richting in hun leven.

Nu gratis proeflessen. 
Op 30 september en 3 oktober zijn er 
nog gratis proeflessen. In de proefles 
kan je nader kennis maken met zen en 

zenmeditatie in het dagelijks leven, de 
persoonlijke aanpak in de introductie-
cursus, de docenten en de mooie rustge-
vende ruimte*. 
Doel: een goed gemotiveerde deelname 
aan de 4 maandse introductiecursus.
*Vanwege corona werken we in kleinere 
groepen en mocht het nodig zijn dan 
kunnen we, net als dit voorjaar, ook on-
line aan de lessen laten deelnemen.

Voor meer info en aanmelding:  www.
zen.nl/apeldoorn
Of bel: 06-21174277
Team Zen.nl Apeldoorn

SPORT NIEUWS

CCW ’16    
Zaterdag 26 september
14.00 CCW 2 – ESA 9 
14.00 CCW 3 – EZC 3  
Zondag 27 september
14.00 CCW 1 – Sallandia 1  
10.30 CCW 2 – Lemelerveld 5 
09.30 CCW 3 – sc Doesburg 3
10.30 CCW 4 – Loenermark 5 
Vrouwen                     
12.00 CCW.1 – WWNA 1 
 

TERWOLDE
Zondag 27 september
35+1
09.30 Terwolde-Reaal Dronten
10.00 Gazelle 3 – Terwolde 3 
11.30 Vict. Boys 3 – Terwolde 2
14.00 Batavia 1 – Terwolde 1
Vrouwen
12.00 Lemelerv/Lemele1-Terwolde1 
12.00 Heino VR1 – Terwolde VR2 
Woensdag 30 september  
19.45 Terwolde VR1-Klarenbeek VR2 

TEUGE
Zaterdag 26 september
15:00 Excelsior Z. - Teuge
12:30 Teuge 2 - Oranje Nassau 3
14:30 Teuge 3 - AGOVV 3
14:30 Teuge 4 - Deventer 2
14:30 Columbia 3 - Teuge 5
Vrouwen
14:30 Teuge 1 - VIOS V. 3

TWELLO
Zaalvoetbal zuiderlaan
Vrijdag 25 september
20.30 Twello 5 – Helios 1
Elders
22.00 Hooiberg 2 – Twello 2
Veldvoetbal
Vrijdag 25 september
Dames
19.30 Twello-Eefde 
20.00 Twello-Teuge 
20.30 Activia-Twello 
Zaterdag 26 september
14.00 Twello 3 – Vict.Boys 3
15.00 Vict. Boys 2 – Twello 2
Zondag 27 september
10.00 Twello 3 – Vict.Boys 5
10.00 Twello 35+ - Epse 35+
14.00 Twello 1 – Ijsselstreek 1

Tuinen De 
Roode Hoeve

Middendijk 14, Nijbroek
www.tuinenderoodehoeve.nl

Afsluiting
zomerseizoen
Laatste zaterdag

Open Tuinen
2020

Za. 26 september
10.00-16.30 uur

 

VOORWAARTS
Donderdag 24 september 
Volleybal Jachtlust
19.00 Voorwaarts DS4 – Dros Alterno 
DS8
19.00 Voorwaarts DS6 – Rebelle DS4
19.00 Voorwaarts DR2– Avior DR8

Vrijdag 25 september
Futsal Jachtlust
21.00 Voorw. 3/ADAS Groep-Teuge 3
Zaterdag 26 september
Volleybal Jachtlust
14.30 Voorwaarts DS1-Set-Up DS1
17.00 Voorwaarts HS1-Gemini HS1
Handbal Jachtlust
20.00 Fit&Fun Voorwaarts-SVBO DS1
Zondag 27 september 
Voetbal De Laene
09.30 Voorwaarts T 9 – FC RDC 3 
09.30 Voorwaarts T 35+ – SHE 35+  
11.30 Voorwaarts T 4 - Holten 2 
11.30 Voorwaarts T 7 - Loenermark 4
13.30 Voorwaarts T 3 – HC 2 
Handbal Jachtlust
12.00 Voorwaarts D4-CVO DS4
13.10 Voorwaarts DS2-Wijhe DS2
14.20 Voorwaarts DS3-Overwetering DS3 

WEKELIJKS HUIS AAN HUIS DAGELIJKS ONLINE

WWW.VOORSTERNIEUWS.NLVOORWAARTS MET LEGE HANDEN
TWELLO.- De 23-jarige Marlo de 
Groot kwam deze zomer de selec-
tie van Voorwaarts T versterken. 
Zijn eerste indruk? “In het begin 
was het voor mij een beetje zoeken. 
Maar naarmate de voorbereiding 
vorderde kwam ik steeds meer rich-
ting m’n eigen niveau en die van het 
team. We hebben een hele goede en 
brede selectie met veel concurren-
tie.” 

De linksbenige geniet inmiddels van zijn 
rol als laatste man en laat zien een ver-
rijking te zijn voor de selectie. Met zijn 
fantastische goal in de bekerwedstrijd 
tegen Bon Boys liet hij ook zien aanval-
lend flinke impulsen te kunnen geven. 
Deze zondag kon hij echter niet de trek-
ker overhalen en het ervaren vv Heino 
verliet de Laene met een 0-2 overwin-
ning op zak, omdat het effectiever om-
sprong met de mogelijkheden. Marlo 
had wel een persoonlijk succesje, want 
als man of the match wist hij zich toch te 
onderscheiden. Zelf wilde hij de prijs van 
harte inleveren voor de punten. 
Voorwaarts was de eerste helft de bo-
venliggende partij. Het eerste kwartier 
met matig voetbal, maar na het doelpunt 
van Heino in de 12de minuut - dat uit 

de lucht kwam vallen-, werd het steeds 
verzorgder. Op slag van rust twee uitge-
lezen mogelijkheden. Bruce Schotman 
stuitte op een voet van de keeper en het 
afstandsschot van Lars Teunissen kon 
ternauwernood tot hoekschop worden 
verwerkt. De mogelijkheden die Voor-
waarts kreeg werden dus niet omgezet 
in doelpunten. Ruststand 0-1. Na rust 
kon Voorwaarts de Heinoërs wat minder 
verontrusten en koos trainer Jochem de 
Weerdt in de laatste fase van de tweede 
helft voor een alles of niets offensief. De 
ruimte die dat bood aan de tegenstan-
der werd ingecalculeerd. Voorwaarts 
kon echter geen potten breken in het 
slotoffensief. De beslissing, de 0-2 na 94 
minuten was dan ook voor de statistie-
ken. 
Marlo: “Ik denk dat het 1e kwartier vanuit 
ons nog te onrustig was. Niet voor de op-
bouw kiezen, maar veel vanuit de lange 
bal. Vanuit het niets viel de 0-1. Overi-
gens ook een kwaliteit van de tegen-
stander. Na de 0-1 hebben we genoeg 
mogelijkheden gekregen op de 1-1. Dus, 
zeker geen slechte wedstrijd, maar we 
kunnen er ook niet te lang bij stilstaan, 
want dinsdag gaat de focus weer naar 
de tegenstander van volgende week, De 
Bataven uit Gendt.” 



Grond,- sloop,- en straatwerk
Storten afvalstoffen zoals puin, groen en 
grond. Leveren o.a. zand, grind en grond. 

Tevens kunt u bij ons ook terecht voor het 
huren van een afvalcontainer. 

Brinkenweg 36  7381 BK Klarenbeek
www.veldhuisklarenbeek.nl

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

All es voo r je hobb y scrapboo king, kaarten 
maken, mixed media of stempelen.

Hoo fdweg 76 in Klarenbeek
Open van woensdag t/m zaterdag 

van  10.00 tot 16.00 uur

Neem een kijkje in de (web)winkel

www.webwinkel.scrap-co.nl

IEDERE VRIJDAGMORGEN OP 
STANDPLEK KLARENBEEK

VRIJDAG 2 OKTOBER
SLAGER MARC 50!

‘AAN DE BOSWEG’

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

ER IS WEER BALKENBRIJ!

500 gram .................€3,50

RIBBEN DIKBEVLEESD

Heel kilo ..................€4,95

OP 2 OKTOBER SPECIALE 
VERJAARDAGS AANBIEDINGEN 
EN VOOR IEDEREEN KOFFIE 
MET WAT LEKKERS

VERSE WORST
+ grati s droge worst 

3 stuks voor .............€6,50 WIJ BEZORGEN 
OOK AAN HUIS! 

AANBIEDINGEN
geldig t/m zaterdag 

25 september 

New
 Ho

lland 

09E
SR

New
 Ho

lland 

09E
SR

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!
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Iedere donderdag, HANDWERK & CREATIEF KLARENBEEK
MFC Klarenbeek, 09.00 - 11.00 uur

Iedere donderdag, GRATIS COMPUTERHULP MENS EN WELZIJN
Klein Twello te Twello, 19.00 - 20.00 uur

18 t/m 27 september, NATIONALE SPORTWEEK
Diverse locaties, Zie onze digitale agenda

Iedere donderdag, INLOOPOCHTEND IN HET DORPSHUIS
Dorpshuis De Pompe te Wilp 10.00 - 12.00 uur

Iedere zondag, RADIO MAYWOOD SUPER SUNDAY! (POSTERENK)
Online via radiomaywood.nl, 10.00 - 13.00 uur

21 t/m 25 september, AFTER SUMMER SCHOOL (GRATIS WORKSHOPS) 
Arnhem/online, Zie onze digitale agenda

Donderdag 2 oktober, THEMABIJEENKOMST WERKGEVERSKRING: 
ENERGIEBESPARING
Korderijk te Twello, 17.00 - 20.30 uur

Zondag 27 september, ONTHULLING GEDENKSTEEN EN BOEKPRESENTATIE 
BEVRIJDING POSTERENK
WilperMolen te Posterenk, 15.00 - 17.00 uur

Zaterdag 26 september, NATIONALE BURENDAG
Diverse locaties, Zie www.burendag.nl 

Dinsdag 29 september, KENNISBIJEENKOMST VOOR VRIJWILLIGERS: 
SIGNALEREN VAN HUISELIJK GEWELD BIJ KINDEREN
VeluwsCollege te Twello, 19.30 - 21.30 uur (Aanmelden verplicht)

Dinsdag 6 oktober, LEZING ‘DROMEN ALS SCHATKAMER VAN DE ZIEL’
Gebouw Irene te Twello, 20.00 - 22.00 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)

BANENZWEMMERS KRIJGEN COMPENSATIE
BIJZONDERE  ERVARINGEN VAN EEN AANTAL ZWEMMERS IN 
ZWEMBAD DE SCHAECK EN HUN HERSTEL
TWELLO.- Compensatie is een term 
die wordt gebruikt in de geneeskun-
de.  Als het lichaam door een onge-
val, ziekte of slijtage moeite heeft 
met een bepaalde functie kan door 
training van bijvoorbeeld de spieren 
het probleem geheel of gedeeltelijk 
worden ondervangen.  Regelmatige 
bezoekers van De Schaeck Ben en 
Herman weten daar alles van.

Bennie (74) heeft 15 jaar geleden een 
zware hernia als gevolg van zijn werk in 
de wegenbouw opgelopen.  ´Een half 
jaar voor en na de rugoperatie heb ik 
plat op bed moeten liggen. Al mijn spie-
ren waren hierdoor verzwakt. Met fysio-
therapie in het water lukte het mij voor 
60% te herstellen. De overige 40%, van 
wat nog een haalbaar herstel is, heb ik 
met zwemmen en oefeningen in het wa-
ter weten terug te verdienen. Ik heb mijn 
rugspieren zo sterk weten te maken dat 
de terugkeer van een hernia is voorko-
men. Vroeger was ik met geen stok het 
zwemwater in te krijgen. Maar de ener-
gie die ik van zwemmen krijgt zorgt er 
voor dat ik vier keer per week met veel 

plezier naar het zwembad fiets’.
Herman (83 ) is ook zo’n trouwe bezoe-
ker van De Schaeck. ´Van kinds af aan 
heb ik last van astma. Met het ouder 
worden namen de klachten van be-
nauwdheid toe. Sporten was het advies. 
Zorgen dat het volume van de longen 
wordt vergroot. Eerst aan het hardlopen 
gegaan. Maar na een paar jaar kreeg 
ik last van mijn gewrichten. Dan maar 
zwemmen, dacht ik met enige tegenzin. 
Ik ben namelijk helemaal geen zwemba-
dfan. Maar het compenserend effect op 
mijn luchtweg en hartfuctie zijn zo groot 
dat ik niet zonder zwemmen wil/kan. Art-
sen bevestigden dit nogmaals. De arts 
verbaasde zich, dat ik met mijn beper-

king van de hart- en longfunctie nog zo 
veel aan sport doe’. 
Gelukkig hebben de meeste bezoekers 
van zwembad De Schaeck niet zulke be-
lastende klachten en komen ze gewoon 
lekker zwemmen. Maar ook zij verdienen 
compensatie. Alleen noemen wij het dan 
anders, namelijk conditie. Inmiddels we-
ten wij dat het hebben van een goede 
conditie belangrijk is om weerstand 
te bieden aan het virus.  Ook heeft het 
tijdelijk sluiten van het zwembad, als 
gevolg van het corornavirus, zichtbaar 
gemaakt wat zwemmen met het lichaam 
doet. In die maanden zijn sommigen wat 
aangekomen qua gewicht. Ook de sou-
plesse van het lichaam ging achteruit. 
Om maar te zwijgen van het gemis aan 
een gezellig gesprek in het zwembad.
Mensen met koudwatervrees hebben 
bij het zwembad De Schaeck geen geldig 
excuus om thuis te blijven. Het zwembad 
in Twello heeft namelijk het warmste 
zwemwater van de regio! U bent allen 
van harte uitgenodigd om dat te komen 
ervaren. Kijk voor informatie over ope-
ningstijden en de coronamaatregelen op 
www.deschaeck.nl.

CCW’16 START MET OVERWINNING BIJ BUURMAN
WILP.- Zondag startte de competitie met 
een uitwedstrijd in en tegen buurman 
Voorst, ondanks dat beide ploegen al ge-
ruime tijd hoegenaamd altijd op zelfde 
niveau uitkomen was dit voor het eerst 
in tig jaren dat men in de zelfde klasse 
mag uitkomen en dan gelijk ook nog 
eens de seizoen opening. Beide ploegen 
moeten het doen met sterk verjongde 
teams en was het op voorhand ook 
moeilijk in te schatten hoe de verhou-
ding zouden zijn. CCW begon duidelijk 
wat rustiger aan de wedstrijd, probeerde 
ook iets meer te voetballen als Voorst 
maar het wel heel veel moeite met het 
spelletje wat Voorst op de mat legde, 
een overdosis aan wilskracht en enorm 
onstuimig. Waar CCW dus wel meer bal-
bezit had wist het niet veel af te dwingen 
en moest men toch beducht zijn op de 
uitvallen van de thuisclub, maar hun ge-
vaarlijkste man Wijnand van Beek kon 
het alleen ook niet omdat die toch ook 
goed in bedwang werd gehouden door 
goed spelen jongeling Julian Vroklage. 
Een kwartier voor rust kwam CCW niet 
onfortuinlijk toch op voorsprong, de 
overigens goed leidende scheidsrechter 
beoordeelde een terugspeelbal in de 
achterhoede van Voorst als onreglemen-
tair en was het Bart Keurhorst die de toe-
gekende vrije trap goed binnen schoot, 
0-1. In het verdere verloop van de eerste 
helft bleef het spelbeeld het zelfde maar 

gescoord werd er niet meer.
Na de rust aanvankelijk twee onveran-
derde ploegen, tomeloze inzet maar niet 
echt sprankelend voetbal, waarbij CCW 
toch hoe langer hoe meer vat kreeg op 
het spelletje van de thuisclub zonder 
overigens veel af te dwingen. Zo’n twin-
tig minuten voor tijd was het de zoveel-
ste overtreding tegen CCW net buiten 
het strafschop gebied van de thuisclub 
die uiteindelijk de wedstrijd deed beslis-
sen, het was wederom Bart Keurhorst 
die zijn goed genomen vrije schop ech-
ter niet geheel onhoudbaar in het net 
deed belanden, 0-2.  Direct na dit doel-
punt was de ingevallen Izaak Kuipers die 
goed doorliep achter een niet al te beste 
breedte bal, z’n tegenstander met een 
kunststukje verraste en wederom Bart 
Keurhorst in staat stelde z’n derde van 
de middag te maken, 0-3. Hierna was het 
een gelopen wedstrijd, Voorst kon niet 
echt en CCW vond het wel goed en speel-
de de wedstrijd rust en geconcentreerd 
uit.  Smet op de wedstrijd was toch wel 
dat het beide ploegen niet lukte om de 
wedstrijd met elf tegen elf te beëindigen, 
eerst was het een speler Voorst die die 
na twee overtredingen het veld moest 
verlaten en drie minuten voor het einde 
was het de ingevallen Nick van de Linde 
die een niet zo’n slimme overtreding 
maakte en daardoor ook z’n tweede gele 
kaart, dus rood ontving. Al met al een be-

moedigend begint begin van CCW, en zal 
het volgende week in de thuiswedstrijd 
tegen Sallandia moeten laten zien wat 
het waard is, en dat zal moeilijk genoeg 
worden.

ACTIEVE VV VOORST GAAT 
VERANTWOORD LOTEN VERKOPEN
VOORST.- Voetbal Vereniging Voorst heeft de afgelopen tijd niet stil geze-
ten, de kantine heeft een heuse metamorfose ondergaan mede met behulp 
van vele vrijwilligers. De velden zijn voorzien van een nieuwe sproei-instal-
latie, niets staat meer een succesvol seizoen in de weg voor alle voetballers 
van Voorst en omstreken.

Tevens start deze week de Grote Club-
actie hiermee proberen alle jeugdleden 
een extraatje binnen te halen door de 
verkoop van loten.

Verantwoord loten verkopen
De jeugdleden van VV Voorst zullen op 
een verantwoorde manier loten gaan 
verkopen, die veilig is voor zowel de ver-
kopers als de kopers. Meer informatie 
over verantwoord loten kopen tijdens 
de Grote Clubactie 2020 is te vinden op 
clubactie.nl.  

De Voorster jeugdleden zetten zich dit 
jaar in om extra geld op te halen voor 
nieuwe trainingsmaterialen en aanver-
wante artikelen speciaal voor de jeugd-

afdeling, immers de jeugd heeft de toe-
komst! Zij gaan er met z’n allen vol voor 
en hopen het doel te behalen met be-
hulp van de steun van familie, vrienden 
en inwoners uit Voorst en omgeving!” 
Juist nu kunnen ze die extra steun goed 
gebruiken. 

80% gaat naar de club
Jaarlijks doen ruim 5.000 verenigingen 
mee met de Grote Clubactie en in totaal 
halen zij zo’n € 9 miljoen op voor het Ne-
derlandse verenigingsleven. Groot, klein, 
sport of cultuur, alle soorten verenigin-
gen kunnen extra geld ophalen door lo-
ten te verkopen. Een lot kost € 3,-, waar-
van 80% (dus € 2,40 per lot) direct naar 
de clubkas gaat! 

http://www.deschaeck.nl
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Ontwerpbestemmingsplan Chw Verbreding A1 

Het college van burgemeester en wethouders van Deventer deelt mee dat van 24 september tot en met 
4 november 2020 voor een ieder ter inzage ligt: 

π Het ontwerpbestemmingsplan Chw Verbreding A1

Inhoud
Voor de verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en Azelo is door het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat een Tracébesluit opgesteld. Op 2 oktober 2019 is het besluit onherroepelijk geworden. 
 
In het Tracébesluit zijn wettelijke maatregelen opgenomen die nodig zijn voor de effectieve 
doorstroming van de A1 met bijbehorende geluidwerende maatregelen. Vanuit de gemeente worden 
ook enkele bovenwettelijke maatregelen uitgevoerd. Dit betreft het aanleggen van geluidschermen en 
geluidwallen nabij Bathmen. Voor deze bovenwettelijke maatregelen is een apart vergunningentraject 
doorlopen.

De gemeenteraad is verplicht een bestemmingsplan overeenkomstig het Tracébesluit vast te stellen 
binnen een jaar nadat het Tracébesluit onherroepelijk is geworden.
 
Het bestemmingsplan Chw Verbreding A1 is een uitwerking van de wettelijke maatregelen in het 
Tracébesluit. Het gaat hiermee om een actualisatie van de reeds uitgevoerde situatie. 
De bovenwettelijke maatregelen zijn eveneens passend in het bestemmingsplan.

Het Chw bestemmingsplan bevat voor het overige geen nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden.
Voor zover een ontwerp van een bestemmingsplan zijn grondslag vindt in het tracébesluit kunnen 
zienswijzen geen betrekking hebben op dat deel van het ontwerpplan.

Inzien
Het ontwerp chw bestemmingsplan kunt u inzien op:
π http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0150.Chw008-OW01 

π De digitale bestanden van het chw bestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op http://ruimtelij-
keplannen.deventer.nl/plans/NL.IMRO.0150.Chw008-/NL.IMRO.0150.Chw008-OW01/ 

Het ontwerp chw bestemmingsplan kunt ook u inzien op:
π http://www.deventer.nl/bestemmingsplannen  onder het kopje ‘in procedure zijnde bestemmings-

plannen’. 

Ook kunt u het plan inzien tijdens de openingstijden bij :
π Publiekscontacten vergunningen, Grote Kerkhof 1
 In verband met de maatregelen tegen het coronavirus is het gemeentehuis alleen op afspraak 

geopend. Raadpleeg voor uw bezoek de website van de gemeente voor de openingstijden en 
voorwaarden.

Reageren
Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 24 september tot en met 4 november 2020 ter inzage.
U kunt tot en met woensdag 4 november 2020 reageren.
Lees hieronder hoe u op het plan kunt reageren.

Als u een reactie wilt geven op het ontwerp bestemmingsplan ‘Verbreding A1’ dan brengt u een 
zienswijze in. Let op: u kunt alleen een zienswijze indienen tegen de onderdelen in het plan die niet 
in het Tracébesluit zijn opgenomen (artikel 13, lid 10 van de Tracéwet).

π Stuur uw schriftelijke zienswijzen aan:
 de Gemeenteraad, 
 t.a.v. het team Projecten, Realisatie en Ontwikkeling, 
 Postbus 5000, 
 7400 GC Deventer 
 o.v.v. ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Chw Verbreding A1. 
π Dien uw zienswijze digitaal in via 
 https://www.deventer.nl/zienswijze
π Maak uw zienswijze telefonisch kenbaar bij Suzanne Hendriks van het team Projecten, Realisatie 

en Ontwikkeling, telefoon 14 0570.

Het is helaas niet mogelijk om uw zienswijzen via e-mail in te dienen.

Wat gebeurt er met uw reactie?
Na de inzage periode van zes weken worden alle reacties samengevat en van een standpunt voorzien 
in een zogenaamde “zienswijzenota”. Uw reactie kan geen betrekking hebben op de onderdelen uit 
het Tracébesluit. Het chw bestemmingsplan wordt vervolgens ter vaststelling aangeboden aan de 
gemeenteraad.

Het vervolg
Nadat de gemeenteraad het chw bestemmingsplan heeft vastgesteld, is er voor belanghebbenden de 
mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
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VAN DANNY ROELOFS

BEPERKTE GEESTEN
Afgelopen week zat ik na een lange werkdag rond 23.30 
op de bank met een geurende bak zwarte koffie en zap-

te in de na-avond de herhaling van De Vooravond aan. 
Waar het ‘broertje’ van Mathijs van Nieuwkerk de woorden 

nog sneller aan elkaar kan rijgen dan een kindslaaf uit Benin 
een ketting van kralen. Die dit jaar ook blijven liggen op menig ka-

kikleurig kleedje op elke willekeurige boulevard aangezien wij als welgestelde westerlingen 
onze voetjes in het Zeelandse zand hebben geparkeerd. Terecht ook want niemand wil bij 
terugkomst tien dagen in quarantaine, op Tour de France runner-up Primož Roglič na dan!?
Maar goed, ik zat ontspannen voor mijn led schermpje alwaar drie vrouwen hun gal spu-
wen over de Nederlandse geschiedenis die te veel man georiënteerd is. En dan? Wil je 
minder interessante vrouwen de hemel in prijzen? Of wil je verhalen herschrijven? Wat kon 
die “Marie” toch prachtig schilderen, alleen wat zonde dat ze haar oor afsneed op middel-
bare leeftijd of we knutselen Adolf Hitler om tot ‘Helse Hella’ die onbegrepen werd in haar 
jeugd, gepest werd met d’r snor en haar frustraties moest botvieren op die ondeugende 
joden. Andersom zou het toch ook een raar praatje worden. Als Henk ineens de boeken in 
gaat met dubbel D en de befaamde tekst “o buurman wat doet u nu” of dat Karel tijdens de 
tweede wereldoorlog dagelijks in zijn dagboek startte met ‘Lieve Leo’.
Het verleden herschrijven of anders inkleuren is net zo gevaarlijk als tijdreizen. Je rommelt 
met alles waardoor we zover zijn gekomen. Trauma’s en verdriet horen nu eenmaal bij het 
leven. Zo kan ook ik me schamen voor die innige momenten met een schaap, die eerste 
tongzoen die op een wang belandde en zou ik het auto-ongeluk van mijn vader graag her-
schrijven. 
Maar al mijn trauma’s en foute keuzes maken mij tot een completer mens. En wie zou ik zijn 
als je al mijn fouten weg zou gummen? Ik zou minstens een kwart van mijn leven kwijt zijn 
en vele sterke verhalen voor rond het kampvuur.
Super rot dat het vroeger niet van een leien dakje is gegaan. Maar dat geeft het leven kleur, 
betekenis en een doel om zaken te veranderen. Vervelend dat vele VOC helden van weleer 
in het verdomhoekje terecht zijn gekomen door de tijdsgeest van nu. En over pak hem beet 
300 jaar zal er weer een kleine groep beperkte geesten zijn. Die wellicht monogamie als een 
egoïstische daad bestempelen, abortus verwerpelijk vinden en de hedendaagse werkstruc-
turen als de moderne slavernij van de 21ste eeuw zien.
Zorg voor gelijke kansen zodat de beste boven komen drijven! En als dat een vrouw is.... 
Aannemen! Een persoon met een mooi tropisch kleurtje.... Aannemen! Een zeehond met 
slaapapneu en een hazenlip.... Aannemen! Maar discrimineer niet door groepen uit te slui-
ten. En zet niet alleen mensen met een kleurtje of pools accent bij de NPO en Opsporing 
Verzocht. Geen vrouwen op hoge posities als ‘excuustruus’ of Frank de Boer op de positie 
van bondscoach. Maar ga altijd voor de beste!
Niet alles kan en moet gelijk zijn. Anders staan er straks 18 eredivisie voetbalteams boven 
aan, heeft Zanger Rinus even veel recht als Waylon om Nederland te vertegenwoordigen 
op het songfestival en kan ik me op gaan maken voor een carrière als Playboy Bunny.

Danny Roelofs

10% korting op de hele collectie.
Vrijdag 25 september van 13:00 - 20:00 uur.

Zaterdag 26 september van 10:00 - 16:00 uur.

Vanaf 2 oktober zijn wij iedere vrijdag geopend 
van 13:00 - 20:00 uur.

Wil je gezellig een avondje komen shoppen met 
vriendinnen? dat kan ook!

Stuur ons dan een berichtje om te vragen naar 
de mogelijkheden.

info@byrichellefashion
.nl

openingsactie

Molenstraat 30, 7395 AJ Twello
www.byrichellefashion.nl
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Voor onze complete voorraad kijk op: www.garageleijenaar.nl

GARAGE LEIJENAAR
BATHMENKoekendijk 8 | 7437 CK Bathmen | 0570 541224

Dacia Sandero
TCE 90 Bi-Fuel Robust
Bouwjaar: 2016 | 144.879 km | €7.950

Renault Captur
TCE 90 Expression + NAVI + Trekhaak, 1e Eig.
Bouwjaar: 2016 | 90.610 km | €11.950

Renault Captur
TCe 90 Zen + Trekhaak + Navi,, 1e eig., NL auto
Bouwjaar: 2018 | 20.136 km | €15.450

Citroën C3
1.1 Essentiel + Airco, nieuw model!
Bouwjaar: 2010 | 103.440 km | € 4.950

Renault Clio
TCe 90 Limited, Navi + Airco + PDC, NL auto
Bouwjaar: 2017 | 29.469 km | €11.750

Renault Twingo
III SCE 70 Collection + Airco
Bouwjaar: 2018 | 30.285 km | €9.250

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,-

RENAUT MEGANE
ESTATE 1.5 DCI 81 KW ZEN

42.000 KM - 2017

RENAULT ZOE
Q210 ZEN 22 KW 
31.000 KM - 2016

TOYOTA YARIS
1,0 VVT-I ASPIRATION 5 DRS

61.000 KM - 2017

NU VOOR €12.950 NU VOOR €10.250 NU VOOR €10.250

AUTOMAAT 100% ELEKTRISCH

Stellingmolenweg 8  |  7383 XV Voorst  
(0575) 50 11 26 | www.autobedrijfpelgrom.nl

Seat Leon - 1.6-16V Stella   2004
 Benzine | Handgeschakeld | Hatchback

Renault Modus - 1.2 TCE Exception 
Nwe APK | Airco | 4x electr ramen

Daihatsu Cuore - 1.0-12V 
100th Anniversary APK | Nieuwe 

Distributieriem | Stuurbekrachtiging

Mitsubishi Colt - 1.3 Edition Two Airco 
ECC | Cruise Crontrol | NWE APK

€2.290

€4.290 €1.940

€5.990

Bekijk de rest van onze occasions online of kom ze bekijken in onze showroom
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Ooijman

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

Te koop 

Citroën C1, 5 drs, zilver met. BJ 2007 169.000 km

Toyata Yaris, rood, 5drs. BJ 2009 130.006 km

VW Caddy Maxi, wit, airco, bluemotion 1.6 TDI BJ 2012 81.000 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

Service PartnerLike ons op facebookLike ons op facebookLike ons op facebook

Reparatie en onderhoud
Ook service en 
onderhoud van 

het airco systeem

Reparatie Schadeherstel 
APK Verkoop nieuw en gebruikt

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

BMW 2-SERIE 225XE IPERFORMANCE ACTIVE TOURER

€29.800 | bouwjaar: 07-2019

FORD FOCUS WAGON 1.6 16V COMFORT

€6.750 | bouwjaar: 07-2011

BMW 1-SERIE 116I SHADOW EDITION

€19.999 | bouwjaar: 06-2019

MAZDA 2 1.3HP TS+

€5.999 | bouwjaar: 02-2013

FORD FIESTA ST LINE

€12.500 | bouwjaar: 09-2016

autobedrijf

B.J. Spijkerbosch

www.autospijkerbosch.nlwww.autospijkerwww.autospijkerwww.autospijker

Hierbij een greep uit onze occasions

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

Kijk op onze site voor het aanbod

€12.450 | bouwjaar: 03-2012

HYUNDAI IX35 1.6 GDI STYLEVERSION 2WD



ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Geldig t/m di 6 oktober 2020

6 halen 3 betalen: 50% korting op de totaalprijs van 6 producten. Alle combinaties mogelijk.
1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.
2 halen 1 betalen: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.

*

 Jumbo Jumbo Binnendijk , Twello, Michiel de Ruyterstraat 101

KIES & MIX FRUIT
Pitloze witte of rode druiven 
bak 500 gram, Blauwe bessen  
bakje 125 gram, Elstar appelen zak 1 kilo  
of Zespri Kiwi sungold schaal 3 stuks

 3 VOOR

499

MANDARIJNEN
2 netten à 1 kilo

2 VOOR

5.–

QUAKER CRUESLI
2 pakken à 375-450 gram

 2 VOOR

475
a5,58 - a6,24

ROBIJN KLEIN & KRACHTIG 
MET CARE SERUM OF 
ROBIJN CAPSULES
Color, Stralend Wit of Black Velvet  
2 flacons à 700 ml  
of bakken à 15 stuks

1+1
GRATIS*

6 HALEN
3 BETALEN*

Geen 18, geen alcohol

MONTAIGNAN WIJNEN
Land van herkomst: Frankrijk
6 flessen à 750 ml

2 HALEN
1 BETALEN*

Geen 18, geen alcohol

GROLSCH, HERTOG JAN, 
BRAND OF BAVARIA 
HERFSTBOCK
Alle soorten
2 multipacks of losse flessen  
of blikken à 30-50 cl

JUMBO SNELFILTERMALING  
OF KOFFIEPADS
2 verpakkingen à 250-1000 gram  
of à 36-56 stuks

1+1
GRATIS*

SUKADELAPPEN
Alle soorten
Per 500 gram

499
a5,90 

Kiloprijs 9,98
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VOORSTER NIEUWS KRIJGT JOURNALISTIEKE VERSTERKING 
VAN RUDI HOFMAN
“SCHRIJVEN ZAL IK ALTIJD 
LEUK BLIJVEN VINDEN”

Hij was 23 jaren werkzaam voor De Stentor en na 50 jaren in het leven, 
maakte hij de balans op. Blijf ik doen wat ik doe, vind ik het nog wel leuk of 
kan het ook anders. Rudi besloot de koers van zijn werkbare leven te ver-
anderen, heeft inmiddels zijn eigen bedrijf opgericht en timmert hard aan 
de weg om datgene te doen wat hij graag doet; schrijven! We vinden het 
fantastisch dat Rudi zich als freelancer bij onze krant heeft aangesloten en 
stellen hem graag aan de lezers voor. 

We hebben afgesproken bij de geboren 
en getogen Voorsternaar thuis. Het is 
gelijk een hartelijk welkom, waarbij we 
tijdens het gesprek in de tuin kunnen uit-
kijken op de omliggende landerijen. Rust 
en ruimte, belangrijk voor een schrijver. 
Het kantoor van zijn bedrijf Tekststudio 
Hofman bevindt zich op de bovenste 
etage en is van alle gemakken voorzien. 
Het is overigens niet z’n enige ruimte. De 
aanbouw van de woning biedt ruimte 
voor een heuse ‘mancave’, waar de jour-
nalist annex schrijver zich terugtrekt 
om te genieten van zijn muziek. Ook 
dáárover schrijft hij veelvuldig onder de 
naam ‘Oorakel’. 

“Jullie zijn langs De Benring gekomen, 
daar heb ik ook onlangs over geschre-
ven”. Want inderdaad, Rudi heeft inmid-
dels al een aantal stukken voor het Voor-
ster Nieuws geproduceerd. Zo kwam ook 
de verkeersproblematiek in Wilp onder 
de aandacht. Maar ook schrijven over 
een koninklijke onderscheiding kan tot 
de taken behoren. “Schrijven zal ik altijd 
leuk blijven vinden” en dat statement is 
de drijfveer geweest om als ZZP’er ver-

der te gaan, uiteraard in goed overleg 
met het thuisfront. Zijn vrouw Annet is 
onderwijzers van groep acht bij de Mar-
tinusschool in Twello. Samen hebben ze 
de zorg voor hun twee prachtige kinde-
ren Elín (15) en Timo(11). De beide kin-
deren zijn geadopteerd en geboren in 
China. “Elín was tien maanden toen we 
haar mochten ophalen en Timo was an-
derhalf. Het was een heel avontuur en 
super bijzonder!” aldus de trotse vader. 

Rudi volgde van 1990 tot 1995 de oplei-
ding journalistiek in Utrecht. “Ik had net 
iets meer tijd nodig voor de studie en in 
1997 kwam ik gerecht bij De Stentor.” 
Maar de bedreven en gedreven journa-
list komt op een leeftijd, dat velen na 
gaan denken over de (werkbare) tijd die 
voor hen ligt. Ga je verder met het alom 
bekende, of ga je de uitdaging aan van 
wat nieuws. Rudi voelde de uitdaging en 
wilde ook niet langer wachten. “Ik heb de 
luxe ook niet om langer te wachten” al-
dus de journalist. Een goede vriend hielp 
hem met de website, vormgeving en alle 
aanverwante zaken. Naast het schrijven 
voor het Voorster Nieuws, schrijft Rudi 

ook voor het Achterhoek Nieuws. Daar-
naast maakt hij onder andere reclame-
teksten, teksten voor websites en social 
media. 

Journalist en schrijver Rudi Hofman is 
een echte vakman, een taalpurist met 
een vlotte pen. Is nieuwsgierig van ka-
rakter en weet daardoor het beste uit 
tekst te halen. “In principe sta ik open 
voor opdrachten van iedereen” waar-
mee deze veelzijdige man erop doelt, 
dat een grote diversiteit aan taalwerk op 
zijn bureau komt te liggen. Zijn kennis en 
ervaring is een aanwinst voor het Voor-
ster Nieuws. Nieuws uit de regio wordt, 
naast de door vele mensen ingezonden 
artikelen, verzorgd door de (lokale) re-
dactieleden Adri Alburg, Marc Roerdink, 
Gerrie Groenewold en Hans Troost. Zij 
hebben een of meerdere dorpen onder 
zich. Daarnaast verzorgt Jos Bosch onder 
meer het nieuws vanuit het gemeente-
huis, volgt de lokale politiek en verzorgt 
diverse (vaste) items. 

Nu Rudi de gelederen gaat versterken, 
kan Voorster Nieuws garant blijven 
staan voor een kwalitatief goede week-
krant met veel regionale informatie, 
maar ook verdieping en achtergronden. 
Mocht je meer willen zien of lezen over 
Rudi, neem dan een kijkje op zijn website 
www.tekststudiohofman.nl. Wij wensen 
Rudi enorm veel werk- en schrijfplezier 
bij onze krant! 

ZUIVERINGSCONCEPT 
WATERFABRIEK WILP AANGETOOND
WILP.- Heel schoon water en een 
toekomstbestendige waterzuivering. 
Waterschap Vallei en Veluwe en Dutch 
Water Refinery hebben met een proef-
opstelling de werking van het nieuwe 
zuiveringsconcept van de toekomstige 
Waterfabriek Wilp aangetoond. Door 
rioolwater te scheiden in plaats van 
biologisch te zuiveren worden grond-
stoffen onttrokken uit het rioolwater; 
een zuiveringsproces waarbij geen 
broeikasgassen vrijkomen. Met het 
schone water wordt de Twellose beek 
gevoed. Dit past geheel in de visie van 
het waterschap en biedt kansen voor 
de toekomst om bijvoorbeeld lokaal 
droogte tegen te gaan. “Dat het con-
cept werkt, wekt vertrouwen voor de 
toekomst”, zegt dijkgraaf Tanja Klip-
Martin van waterschap Vallei en Ve-
luwe. “Het is een belangrijke stap in 
de transitie naar een volledig circulair 
waterschap in 2050. Het winnen van 
duurzame energie en grondstoffen 
is inmiddels onlosmakelijk verbon-
den met de waterhuishouding in ons 
gebied. De vertaling van de proefop-
stelling naar een volledig draaiende 
circulaire waterfabriek vraagt nog wel 
verdere optimalisatie en doorontwik-
keling. Samen met onze partners, 
marktpartijen en kennisinstellingen, 
blijven we hier aan werken.” 

Proefopstelling  Wilp
Op de rioolwaterzuivering van Ter-
wolde draaide van mei 2019 tot juni 
2020 een proefopstelling met een 
uniek en innovatief zuiveringsconcept. 
De proef heeft waardevolle informatie 
opgeleverd over de kwaliteit van het 
gezuiverde water, het energieverbruik, 
de kosten, de betrouwbaarheid van de 
installatie en de omvang van de rest-
stromen. Aangetoond is dat met het 
fysisch chemisch scheidingsconcept 

het gezuiverde water van uitstekende 
kwaliteit is, medicijnresten vergaand 
worden verwijderd en grondstoffen 
zoals cellulose en stikstof uit de rest-
stromen kunnen worden gewonnen. 
Ook maakt dit zuiveringsproces bac-
teriën overbodig waardoor er in het 
proces geen broeikasgassen worden 
uitgestoten. Het energieverbruik en de 
operationele kosten zijn wel hoger dan 
bij een conventionele zuivering. Dit 
blijft binnen de door het waterschap 
gestelde voorwaarden. 

Optimalisatie en onderzoek
Er zijn ook punten ter verbetering. De 
pilot wijst uit dat we de reststromen uit 
het proces kunnen halen, maar dat we 
nog verder onderzoek moet verrichten 
naar hoe we deze stroom geconcen-
treerder kunnen maken en de stroom 
verder kunnen ontrafelen in afzonder-
lijke stoffen. Ook wordt in de volgende 
fase onderzocht hoe de kosten verlaagd 
kunnen worden.  
De volgende stap is het vertalen van de 
resultaten naar een definitief ontwerp 
voor de waterfabriek.  Dit ontwerp wordt 
vervolgens gefaseerd gebouwd. Zo kan 
stapsgewijs de hoeveelheid te verwer-
ken rioolwater worden opgevoerd van 
2,5 naar 50 en uiteindelijk naar 150m3 
per uur. Dit biedt de mogelijkheid om 
het zuiveringsconcept nog verder te op-
timaliseren tijdens de realisatie. Iedere 
dag werken we eraan hoe het slimmer 
en beter kan. En dat doen we samen 
met partners. Het waterschap werkt in 
dit project nauw samen met Dutch Wa-
ter Refinery (Witteveen+Bos en Royal 
HaskoningDHV), Stichting Toegepast 
Waterbeheer (STOWA), Aquaminerals, 
Gemeente Voorst, Attero en Schone-
veld Breeding. Het project ontvangt fi-
nanciële steun uit het LIFE programma 
van de Europese Unie. 

GA MEE IN ‘DE WERELD 
VAN JAN TERLOUW’
TWELLO.- In een tijd waar we van de ene in de andere verandering rollen 
door de uitbraak van het coronavirus, geeft Jan Terlouw zijn visie in drie 
unieke, intieme bijeenkomsten in de Deventer Schouwburg, Terlouws lo-
kale theater. Ga mee in ‘De Wereld van Jan Terlouw’ en laat je inspireren. 
Ga vervolgens o.l.v. dochter Sanne Terlouw, in dialoog met de inmiddels al 
weer 88-jarige schrijver, klimaatactivist en oud-politicus. 

Sanne Terlouw en Jan Terlouw. Credits: Dirk Faber.

Hoe ziet de avond eruit?
Jan Terlouw plaatst de actualiteit in per-
spectief aan de hand van een thema zo-
als democratie, racisme, klimaat, vrijheid 
of opvoeding. Wat valt Jan Terlouw op in 
het nieuws? Wat betekent de coronacri-
sis op lange termijn voor ons land? Biedt 
dit kansen voor een meer duurzame we-
reld? Vervolgens is er ruim de gelegen-
heid om vanuit de kleine zaal in dialoog 
te gaan onder leiding van dochter Sanne 
Terlouw, ook schrijver en woonachtig in 
Deventer. De bijeenkomst wordt afge-

sloten door een columnist, elke keer een 
andere. Op uitnodiging van Jan Terlouw 
geeft hij/zij zijn of haar visie op het be-
treffende thema. De eerste keer is de eer 
aan Harry Webers.
De Wereld van Jan Terlouw: 30 septem-
ber | 19.30-20:30 uur | wachtlijst. 21 
oktober | 19.30-20:30 uur. 11 november 
| 19.30-20:30 uur. Kaarten: € 10 | geen 
pauze
Bestellen via www.deventerschouwburg.
nl | Beperkt aantal kaarten beschikbaar 
i.v.m. 1,5 meter regels. 

NIEUWE TENT VOOR SCOUTING DE VUNDELAAR
TWELLO.- Scouting de Vundelaar heeft 
een bijdrage van € 4.750,00 ontvangen 
uit het donatiefonds van Rabobank Apel-
doorn e.o. voor de aanschaf van nieuw 
materiaal. 
Met dit bedrag is de aanschaf van een 
nieuwe tent en aanhanger gefinanceerd. 
De bank steunt via het Donatiefonds 
eenmalige lokale projecten die de leef- 
en werkomgeving verbeteren én waar-
van inwoners in de regio Apeldoorn 
langdurig kunnen profiteren. De leden 
van Rabobank denken mee over de toe-
zeggingen uit het fonds. De donatiecom-
missie komt vier keer per jaar samen en 
beoordeelt of initiatieven een bijdrage 
uit het fonds krijgen. De bank zet in op 
thema’s als financiële zelfredzaamheid, 
duurzaam wonen, ondernemers duur-
zaam laten groeien en leefbaarheid in de 
kernen.







Huub van Doornestraat 4
8013 NR Zwolle

T. 038 - 454 2975
www.satink-zwolle.nl

Bij Satink Keukens kunt u 
rekenen op een persoonlijk 
advies, kwaliteitsproducten 
én de beste service.

U bent van harte welkom in onze 
vernieuwde showroom met de 
laatste trends en noviteiten.
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MOOI SEIZOEN REIN EVERS
FREEK WAGENAAR SLUIT IN STIJL AF
TWELLO.- Afgelopen zaterdag was er dan de laatste wedvlucht van dit sei-
zoen. Voor velen kwam dit als een geschenk uit de hemel, anderen wilden 
nog wel een paar weken door gaan. Het was een vreemd seizoen. Vanwege 
de coronacrisis werd er later gestart en werden soms grote sprongen geno-
men om de te vervliegen afstanden te halen. Na veel vluchten in een korter 
tijdsbestek sloeg bij velen de “duif-moeheid” toe. De duiven vielen vroeger 
in de rui en de sjeu was er bij velen af. 

Dizy le Gros
In Twello waren nog slechts 2 liefhebbers 
die persé hun duiven wilden inkorven. 
Omdat een concours alleen mag plaats-
vinden bij 5 of meer deelnemers togen 
Freek Wagenaar en Rein Evers naar Zut-
phen om daar in te korven. Freek had de 
afgelopen weken werkelijk onvoorstel-
baar goed spel laten zien en zijn jonge 
duiven waren nog in prima conditie. Rein 
korft altijd in en zag nog een mooie kans 
om zijn 8 jonge duiven een mooie extra 
mandervaring op te laten doen.
De duiven werden zaterdag gelost in 
Dizy le Gros, een nieuw station voor deze 
regio met een afstand van ongeveer 322 
km. tot de deelnemers.
Het was een andere vlucht dan de afgelo-
pen weken. Stond er toen veelal een ste-
vige wind uit westelijke richtingen, zater-
dag was er sprake van oost-noordoosten 
wind met de spreekwoordelijke heldere 
hemel. Dit is voor duiven, en vooral jon-

ge duiven, vaak een extra handicap. Een 
mooie blauwe lucht met schapenwolkjes 
geeft vaak betere mogelijkheden tot ori-
enteren en dus vaak soepeler verlopen 
concoursen.
Om 9 uur werden de duiven van de hele 
afdeling tegelijk gelost. Het rekenen be-
gon en men kwam uit op een aankomst-
tijd rond 1 uur. Anderen waren optimis-
tischer omdat de duiven gewend waren 
aan de hoge snelheden van afgelopen 
weken en wellicht voortvarend van start 
zouden gaan. 
De eerste aanname bleek juist te zijn. 
Omdat er door Freek en Rein in Zut-
phen was ingekorfd werden de aan-
komsttijden van Zutphen, Brummen en 
omgeving in de gaten gehouden. Op de 
Brummense prairie opende de familie 
Eijerkamp om 13.02 uur het bal. Nu zou 
er in Voorst of Wilp met een minuut of 
5 een duif moeten “vallen” om deze tijd 
te kunnen verslaan. Dit bleek teveel ge-

vraagd. In Voorst, bij Freek, duurde het 
tot 13.15 uur tot er een duif landde. De 
duiven bleven arriveren en in ruim een 
half uur had Freek 30 van zijn 41 ingezet-
te atleten thuis, een prima resultaat, zou 
later blijken. Bij Rein duurde het allemaal 
nog iets langer maar realistisch als hij is 
ging het hem meer om het thuiskomen 
van de duiven dan om de vroege prijzen. 
’s Avond waren de eindstanden van de 
diverse klassementen al bijgewerkt en 
bleek dat Freek ook op de natour de di-
verse kampioenschappen had veroverd, 
ook in de grotere spelverbanden zoals 
kring en regio. Freek en Rein kunnen 
terugkijken op een prima seizoen. Freek 
begint komend jaar weer vanaf “nul” om-
dat hij alleen met de jonge duiven speelt, 
Rein kan een aantal flink ervaren jonge 
duiven toevoegen aan zijn vliegploeg 
voor volgend seizoen.
Voor alle liefhebbers begint vanaf nu de 
voorbereiding op het seizoen 2021. De 
duiven moeten eerst volledig uitruien en 
rond de jaarwisseling staat de kweek van 
jonge aanwas alweer voor de deur. Het 
lijkt saai allemaal, maar is misschien wel 
de belangrijkste periode van het jaar. 
Top 13 Dizy le Gros (49 duiven): 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13. Freek Wage-
naar, 11. Rein Evers.

VOLLE BUIT VOOR SV TWELLO 
IN LAATSTE MINUTEN
TWELLO.- Was de ruststand met 0 – 0  gelijk, ook de eindstand leek met 
1-1 op een gelijkspel uit te draaien. Maar met een goede conditie en een 
flink portie doorzettingsvermogen werd er pal voor en na de 90ste minuut 
gescoord. Zo werden de 3 punten meegenomen naar Twello en dat was ei-
genlijk volkomen verdiend.

Vanaf het beginsignaal lag het initiatief 
bij de ploeg uit Twello. Al in de 2de mi-
nuut kon Rusambo Rajabu 0-1 scoren, 
maar keeper Milan Hulleman tikte de 
bal corner. Binnen het kwartier waren 
er mogelijkheden voor Tim Evers en Job 
Bruntink, maar zij zagen hun schoten ra-
kelings naast gaan. Jammer dat Rusam-
bo Rajabu op het kunstgras geblesseerd 
raakte maar werd goed vervangen door 
Nicky Eekhuis. De ene aanval na de ande-
re rolde op het doel van de thuisclub af. 
Keeper Milan Hulleman redde knap in de 
20ste minuut op een inzet van Job Brun-
tink. Klarenbeek stelde hier het eerste 
half uur weinig tegen over. Doordat s v 
Twello vroeg stoorde hanteerde de thuis-
club meestal de lange bal en daar wist de 
verdediging van de gasten wel raad mee. 
In de 38ste minuut mocht Wouter van 

der Gouw een vrije trap nemen. Ook die 
bezorgde keeper Jay Koster geen hoofd-
pijn. Dat was wel het geval 4 minuten 
later toen de bal de bovenkant van de 
lat schampte na wederom een vrije trap. 
Verder bleef het rustig voor het doel van 
s v Twello. Toch nog scoren voor de rust? 
Nicky Eekhuis ging alleen op de Klaren-
beekse doelman af. In plaats van de bal 
even breed te leggen schoot hij zelf tegen 
de uitkomende keeper Milan Hulleman 
op. Ruststand 0-0 en daar kon de ploeg 
uit Twello echt niet tevreden mee zijn.
Na de rust startte s v Twello goed. Ed-
ward Achtereekte gaf een mooie pass op 
Job Bruntink en eindelijk stond de 0-1 op 
het scorebord. Nu deed Klarenbeek wat 
terug. Leon Brouwer kreeg onverwacht 
een kans, maar keeper Jay Koster stond 
goed. Nu was het wachten op meer doel-

punten. Maar ze kwamen niet. Tim Evers, 
Job Bruntink en Nicky Eekhuis kregen vol-
op kansen maar daar bleef het bij. Dan 
weet je wat er kan gebeuren wanneer je 
zelf niet scoort. In de 80ste minuut maak-
te Kevin Kleverwal met een kopbal gelijk 
1-1.  Nu wilde de thuisclub nog meer. 
Maar dat gaf s v Twello ruimte. In de 
82ste minuut schoot Nicky Eekhuis recht 
in de handen van de keeper Milan Hulle-
man en even later tikte hij een strak schot 
van Jurre Spanjers onder uit de hoek. In 
de 89ste minuut zette Max Smaal goed 
door. Verwarring in de verdediging van 
Klarenbeek en Jurre Spanjers schoot 
knap de 1-2 binnen. Door alle wisselin-
gen werden er een paar minuten bijge-
teld. Job Bruntink snelde op links ieder-
een voorbij en werd binnen de beruchte 
lijnen gevloerd. Strafschop. Geen discus-
sie mogelijk. Max Smaal weet hier wel 
raad mee 1-3. Een meer dan verdiende 
overwinning voor s v Twello, maar in het 
vervolg mag het scoren best iets eerder 
gebeuren. Volgende week thuis tegen IJs-
selstreek. Aanvang 14.00 uur.

NIEK ZEGERS NIEUWE VOORZITTER 
TTV TRIAS  
TWELLO.- Na een periode van 15 jaar 
in het bestuur van Trias waarvan ruim 
8 jaar als voorzitter heeft Bas von Pic-
kartz zijn voorzittershamer overge-
dragen aan Niek Zegers. De Twellose 
Tafeltennisclub kan terugkijken op 
een voorzittersperiode waarin veel 
is gerealiseerd, zoals verbeteringen 
aan ons clubgebouw maar bovenal 
een voortzetting van waarom het 
echt gaat bij Trias: gezamenlijk in 
een prettige sfeer met elkaar sporten 
met naast het sportieve aspect ook 
aandacht voor de derde helft. 

Niek Zegers is al jarenlang een actief lid. 
Zo heeft hij in het verleden de financiën 
al eens beheerd, organiseert hij activitei-
ten en is eveneens actief in de jeugdbe-
geleiding. Nadat Niek zijn voorganger be-
dankte presenteerde Niek zijn kijk op de 
toekomst. Gezamenlijk in gezelligheid de 
tafeltennissport blijven beoefenen blijft 
de boventoon voeren. Daarnaast blijft 

veel aandacht uitgaan naar de jeugd, wor-
den initiatieven op poten gezet om ook de 
oudere dorpsgenoten een mogelijkheid te 
geven om gezellig te tafeltennissen (Olds-
tars) en zal er aandacht uitgaan naar een 
verdere ontwikkeling en verduurzaming 
van ons clubgebouw. En ook wij kunnen 

er niet omheen: de veiligheid en bescher-
ming van onze leden tegen Corona is een 
voorwaarde. Wilt u ook een keer kijken bij 
Trias? Niek nodigt u uit – bijvoorbeeld op 
de woensdagavond waarop onze recrea-
tieve leden vanaf 20.00 uur onder begelei-
ding een balletje slaan. 

Bas von Pickartz (rechts) overhandigt de voorzittershamer aan Niek Zegers.

GO AHEAD EAGLES O16 VOL 
VERTROUWEN NA GEWONNEN 
MINI-IJSSELDERBY
TWELLO.- Met het nodige vertrouwen betreedt Go Ahead Eagles Onder-16 
aanstaande zaterdag het veld van sportpark Zuiderlaan in Twello voor de 
vierde competitiewedstrijd van het seizoen. Afgelopen weekeinde won het 
team van trainer Ugur Yildirim immers bij PEC Zwolle O16 de mini-IJsselder-
by. Zaterdag komt Willem II O16 op bezoek.

Met zeven punten uit drie wedstrijden 
kan Go Ahead Eagles O16 terugkijken 
op een goede competitiestart. Hetzelf-
de kan gezegd worden van Go Ahead 
Eagles Onder-14, dat eveneens na drie 
competitieduels op zeven punten staat. 
Daarmee bezet het team van Jip Ellen-
broek momenteel de tweede plaats in 
Divisie 3A. Afgelopen zaterdag werd er 
met liefst 1-8 gewonnen bij Almere City 
FC O14; aankomend weekend wacht een 
thuiswedstrijd tegen FC Volendam O14.
Het derde jeugdteam van de Go Ahead 
Eagles Voetbalopleiding dat aanstaande 
zaterdag in Twello aan de aftrap ver-
schijnt, is Go Ahead Eagles Onder-18. 
Voor de manschappen van trainer Den-
nis van Beukering betreft het pas de 
derde competitiewedstrijd, aangezien 

er afgelopen weekend niet gevoetbald 
werd door Onder-18 vanwege ziektege-
vallen bij de tegenstander. Aankomend 
weekend is MVV O18 de opponent op 
sportpark Zuiderlaan.
Voor Go Ahead Eagles Onder-21, On-
der-15 en Onder-13 staan uitwedstrijden 
op het programma.

De thuiswedstrijden van de jeugdteams 
van Go Ahead Eagles zijn voor iedereen 
vrij toegankelijk op sportpark Zuiderlaan 
in Twello. Wel is het coronaprotocol van 
SV Twello van kracht. Dit protocol houdt 
onder meer in: blijf bij coronagerelateer-
de klachten thuis en houd op het sport-
park (ook langs de lijn) anderhalve meter 
afstand tot mensen die niet tot hetzelfde 
huishouden behoren.

Competitieprogramma Go Ahead Eagles 
Voetbalopleiding (zaterdag 26 september)

Divisie 3A (15:45 uur, sportpark Spartaan ‘20, Rotterdam)
Spartaan ‘20 O21 – Go Ahead Eagles O21

Divisie 4B (13:00 uur, sportpark Zuiderlaan, Twello)
Go Ahead Eagles O18 – MVV O18

Divisie 3A (11:00 uur, sportpark Zuiderlaan, Twello)
Go Ahead Eagles O16 – Willem II O16

Divisie 3A (12:00 uur, sportpark Goed Genoeg, Amsterdam)
AFC O15 – Go Ahead Eagles O15

Divisie 3A (13:00 uur, sportpark Zuiderlaan, Twello)
Go Ahead Eagles O14 – FC Volendam O14

Divisie 2A (12:30 uur, sportpark Meerdijk, Emmen)
FC Emmen O13 – Go Ahead Eagles O13

Wanna see our ideas?
wanna see our ideas? bigblow.nl

Luchtreclame | spandoeken | beachvlaggen | reclameborden | mascottes 
banieren | maatwerk | inflatables T. 0571 27 10 40 | info@bigblow.nlT. 0571 27 10 40 | info@bigblow.nl

bigblow.nl



• Schminken • Clown komt Ballonvouwen

Markt open van 12:30 - 17:30 uur

Kom en proef de sfeer

     

     

PLAATS  DAG  DATUM TIJD    LOCATIE 

Terwolde Maandag  28 sept. en 12  14:15 uur tot 15:15 uur  Schoolplein De Bongerd

Wilp Maandag  5  en 26  14:30 uur tot 15:30 uur  Schoolplein De Hagewinde 

Klarenbeek  Dinsdag  29 sept. en 13  15:00 uur tot 16:00 uur  Schoolplein De Kopermolen 

Nijbroek Dinsdag  6 en 27 15:00 uur tot 16:00 uur  Schoolplein Ten Holtens Eve

De Vecht Woensdag  30 sept. en 14  14:15 uur tot 15:15 uur  Schoolplein Antonius

Teuge  Woensdag 7 en 28 12:30 uur tot 13:30 uur  Schoolplein De Zaaier

Twello  Donderdag 1 en 15 14:45 uur tot 15:45 uur  Schoolplein Martinus Twello

Voorst  Donderdag  8 en 29 14:45 uur tot 15:45 uur  Schoolplein De Wiekslag 

Wilp Achterhoek  Vrijdag  2 en 16 14:15 uur tot 15:15 uur   Schoolplein Kindcentrum Wilp-Achterhoek

Bussloo  Vrijdag  9 en 30  14:45 uur tot 15:45 uur  Schoolplein St. Martinus

Oktober

TWELLO CENTRUM Marktstraat Twello
DEVENTER  Winkelcentrum Colmschate

Tom Spijker
Beweegcoördinator

Ismar Maglajlic
Buurtsportcoach

Mobiel: 06-48031070
Email: tom@voorstactief.nl

Mobiel: 06-15191179
Email: ismar@voorstactief.nl

Kalender
On tour

hig

h f v
e

On tour

hig

h f v
e

Deelname aan de activiteiten is gratis

299 499 399299
10 KILO 5 KILO

GIEZER WILDEMAN STOOFPEREN BETUWSE AGRIA AARDAPPELS  ELSTAR APPELEN BETUWSE BILDSTAR OF 
FRIESLANDER AARDAPPELS 

2 KILO 3 KILO

Nieuwe oogst satsuma 
mandarijnen

Witlof 
klasse 1 1.00 5.005.00 1 kilo3 kilo

Elstar appels 
klasse 1

2 kilo

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

Wilt u verzekerd zijn van deze aanbieding? 
Bestel dan per mail met vermelding van uw naam; 

info@de-eekhoorn.com en het staat vrijdagmiddag voor u klaar!info@de-eekhoorn.com en het staat vrijdagmiddag voor u klaar!info@de-eekhoorn.com en het staat vrijdagmiddag voor u klaar!info@de-eekhoorn.com en het staat vrijdagmiddag voor u klaar!

Tukse Abrikozen  

Grote gele jumbo rozijnen   

Pistaches

Elitehaver

chocolade rozijnen
7.99
7.99

8.98
7.98
4.98

Kingsalamo dadels 

Gemengdenoten Cranberrys  

9.98
8.989.98

1000 gram 

1000 gram 

500 gram 

500 gram 

500 gram 

1000 gram 

500 gram 1000 gram 
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Dorpsstraat 11a (Ingang via Dorpsdwarsstraat) (0571) 27 70 90; 
dinsdag en woensdag van 09.00 tot 16.00 uur. 
Postadres: Postbus 170; 7390 AD Twello of info@okvvoorst.nl; 
of kijk op de site : www.okvvoorst.nl

OUDHEIDKUNDIGE KRING VOORST

‘UIT HET ARCHIEF’

TWELLO
Gea Venema, op afspraak via 0900-8844
KLARENBEEK
Wilco Jansen, elke 3e woensdag van de 
maand 19:00 tot 19:30 uur.
WILP/VOORST/BUSSLOO/
Wilco Jansen, elke 1e dinsdag van de 
maand. Wilp 19:00 tot 19:30 uur Dorps-
huis de Pompe.
Voorst: 20:00 tot 20:30 uur Dorpshuis 
Voorst.
NIJBROEK/TERWOLDE 
Iedere 3e woensdag van de maand!
Terwolde: Dorpshuis D’ Olde Schole
15:00-15:30 uur
Nijbroek: Dorpshuis de Arend 
20:00-20:30 uur

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.deei-
ber.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
Regentesselaan 2, Apeldoorn:
Maandag t/m vrijdag van 9.30 – 17.30 
uur; zaterdag van 9.30 – 15.00 uur. 
Buiten deze openingstijden kunt u op 
werkdagen van 17.00 – 20.00 uur en op 
zaterdag, zon- en feestdagen van 10.00 
– 17.00 uur terecht bij de Heemhof, 
Beatrijsgaarde 5 in Apeldoorn. 
Uitleenservicepunt de Benring, Tuin-
straat 51 in Voorst. Dinsdag t/m vrijdag 
van 9.30 – 11.00 uur Voor informatie bel 
met Zorgsaam op werkdagen van 9.00 – 
17.00 uur, tel. 055 – 58 898 58 op kijk op 
www.zorgsaam.nl 
SENSIRE 
Bij Sensire kunt u dag en nacht terecht 
voor een compleet pakket aan diensten 
op het gebied van gezondheidszorg, 
zorg, wonen en welzijn. Tel.: (0900) 
8856, 24 uur per dag, 7 dagen per week 
bereikbaar. Internet: www.sensire.nl, E-
mail: info@sensire.nl .
VÉRIAN ZORGLIJN
Informatie over wijkverpleging, 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 
informatie: www.gelderthuiszorg.nl
TRIMENZO ZORG AAN HUIS 
De zorgverlening door Trimenzo is sinds 

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

KERKDIENSTEN

DIERENARTSEN

WIJKAGENT

U bent welkom bij de Oudheidkundige Kring Voorst. Gelet op de huidige omstandigheden verzoeken wij u vooraf een 
afspraak te maken, telefoon 0571 277090 of via info@okvvoorst.nl
Reacties naar rubrieksmedewerker Jan Siero, telefoon 0571 273433

Reactie week 38
Op de foto staan haar moeder (Marie) met haar zusjes en broertje vlnr; 
Marie de Rooij (getrouwd met Wim van Raaij), Alie de Rooij (getrouwd 
met Marinus te Winkel petroleumboer), Lies de Rooij ( getrouwd met 
Aart van Zevenbergen) zittend; Annie de Rooij (getrouwd met Cor 
Leerdam), Wim de Rooij (getrouwd met Margje Witteveen). Geboren 
op de Kiekenkamp aan de Watergatstraat Voorst later verhuisd naar 
de Oudhuizerstraat  Voorst waar Wim en Marie nog jarenlang hebben 
gewoond. 
De foto is gemaakt in 1918/1919 te herleiding aan het jongetje dat in 
1918 werd geboren. Reacties kwamen van familie W. de Graaf uit Wilp 
en Annemiek Hemmink- Hulshof.

Zaterdag 26 september
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 19.00 
uur, pastor Sebastian.

Zondag 27 september
Ger.gem. De Vecht-Terwolde,     09.30 
uur en 14:30 uur ds. B.v/d Heiden.
Prot.gem. Klarenbeek, 10.00 uur, dhr. 
H. Boon,
Herst.Herv.gem. Emst-Epe, 09.30 uur 
ds. C. Buijs, 15.00 uur ds. D. de Pater, 
I.v.m. de wijzigingen m.b.t. coronabeleid 
en het advies van het moderamen van 
onze kerk beleggen we weer diensten 
met een maximum van 30 personen. De 
diensten zijn ook te beluisteren via de 
kerkomroep en via YouTube onder de 
naam HHG Emst-Epe e.o.  
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 10.00 
uur ds. H. van Ark.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 10.00 
uur online-dienst door ds. H. Damstra.
Prot.gem. Voorst, 10.00 uur, ds. M. v/d 
Velden.
Prot.gem. Welsum, 10.00 uur, G. Tim-
mer.
Prot.gem. Wilp, 10.00 uur L. Bulens.
Herv.Gem. Irene Zutphen (Hoven),  

10.00 uur en 17.00 uur besloten dienst 
i.v.m. coronamaatregelen.
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 10.00 
uur, pastoor Hermens.
RESERVEREN VOOR DE VIERING IS 
NOODZAKELIJK VIA MEEVIEREN.NL

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 kerkberich-
ten:

NaastenhulpVoorst
Bereikbaar via 
naastenhulpvoorst@gmail.com  

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, 
chronische ziekte of autisme spectrum 
stoornis. Maatschappelijk Netwerk 
Voorst, inloopspreekuur bij Kulturhus 
op werkdagen van 09.00-14.00 uur. Tel. 
0570 74 51 11. Voor meer informatie 
www.meeveluwe.nl 

Engelenburgstraat 55, Twello   

Tel: 0571  78 50 28   
Engelenburgstraat 55, Twello

Tel: 0571  78 50 28

auto
schade?

‘EN TOEN?’ KINDERBOEKENWEEK 
GAAT TERUG IN DE TIJD!

DROOMAVOND IN AANTOCHT
TWELLO.- Op dinsdag 6 oktober wordt er een lezing georganiseerd over dromen in de Dorpskerk, Dorpsstraat 10. Aanvang 20.00 uur en 
de inloop is vanaf 19.30 uur. Droomt u weleens? Begrijpt u het? Wat betekenen ze? Maarten van Rootselaar zal u inwijden in de droom-
wereld. Dromen zijn even bekend als de weg naar Rome immers in de bijbel van 2000 jaar geleden worden hierover al veel meldingen en 
duidingen gedaan. Dromen kun je onderscheiden op verschillende niveaus, van verwerkingsdromen tot dromen over de persoonlijkheid, 
de ziel en de laag van het mysterie. om juist die betekenis te gaan ervaren, op basis van de beelden die een droom jou als dromer aanreikt 
zal de spreker verschillende ingangen laten zien om zelf een droom te onderzoeken. Voor wie wil is er in de tweede helft naast het stellen 
van vragen ook ruimte om een droom in te brengen die dan samen onderzocht wordt. Voor deze avond zijn wegens de coronamaatrege-
len slechts nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, daarom is reserveren verplicht. Aanmelden  bi.twello@gmail.com 

TWELLO.- Activiteiten Bibliotheek 
Brummen|Voorst tijdens Kinderboeken-
week. Ga mee terug in de tijd! In de Kin-
derboekenweek, van 30 september tot en 
met 11 oktober, komt de geschiedenis tot 
leven. Ook Bibliotheek Brummen|Voorst 
heeft diverse online en offline activiteiten 
voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Onder het 
motto ‘En toen?’ ontdekt de jeugd meer 
over de geschiedenis, natuurlijk niet al-
leen maar door te lezen, maar ook door 
lekker actief bezig te gaan.

Kom tijdreizen in de Bieb
Kom het boekje ‘Tijdreizen’ ophalen in 
één van onze vestigingen. ‘Tijdreizen’ is 
een doe-boek met opdrachten, puzzels 
en spellen. Alles rondom de allerbeste 
kinderboeken over het thema geschie-
denis. Het programma is zowel online 
als offline een leuke uitdaging. 

En toen?
Er is geen tijdmachine nodig om andere 
tijden te ontdekken. Tijdens de Kinder-
boekenweek gaan we terug in de tijd, 
onder meer met boeken. Boeken bren-
gen geschiedenis tot leven, waardoor de 
wereld van vroeger tastbaar wordt. Je 
kunt spannende verhalen lezen over rid-

ders, je verplaatsen in oorlogstijd of van 
alles te weten komen over de Oudheid. 
Verken werelden uit het verleden door 
het lezen van boeken!

Leesplezier
De Kinderboekenweek is in het leven 
geroepen om de allerjongsten te laten 
ontdekken hoe leuk lezen eigenlijk is. En 
het mooie is, door te lezen leer je je beter 
concentreren en word je ook steeds een 
beetje slimmer. Je fantasie komt er ook 
mooi door tot leven en ben jij nieuws-
gierig aangelegd? Dan is lezen helemaal 
jouw ding! Je kunt alles ontdekken wat je 
maar wilt, van vroeger en nu. En is lezen 
nog te moeilijk? Dan is voorlezen natuur-
lijk minstens zo leuk én gezellig!

Meer in de Bibliotheek
De Bibliotheken in Brummen, Eerbeek 
en Twello bieden onder meer boeken, 
e-books, tijdschriften en activiteiten voor 
kinderen en volwassenen. Voor kinderen 
tot 18 jaar is het lidmaatschap gratis. 
Niet-leden kunnen gebruikmaken van de 
collectie en van activiteiten in de Biblio-
theek. Alleen voor het lenen van boeken 
en andere materialen is een lidmaat-
schap nodig.

Met familie Knor op stap. 
Wie gaat waar naartoe? Wij weten het niet. U misschien?

mailto:info@okvvoorst.nl


ALLÉÉN

ALLÉÉN
OP VRIJSTAANDE KOELERS, 

KOELKASTEN EN VRIEZERS

OP KOFFIEZETTERS, VOLAUTOMATEN, WATERKOKERS, 

BLENDERS, KEUKENMACHINES, MIXERS EN 

FUNCOOKING

ALLÉÉN 10% 
KORTING
OP LAPTOPS, 

CHROMEBOOKS, 

DESKTOPS, 

MONITOREN, 

NETWERK EN OPSLAG

20%  KORTING

20%  KORTING

20%  KORTING

OP TELEVISIES EN MUURBEUGELS... 

DONDERDAG

24
SEPT

VRIJDA
G

25
SEPT

ALLÉÉN 20%  KORTING

20%  KORTING
ALLÉÉN

ALLÉÉN DIT WEEKEND!

ALLÉÉN

WOENSDA
G

23
SEPT

ZONDAG*

27
SEPT

ALLÉÉN DIT WEEKEND!

ZONDAG

2
SEPT

ZATERD
AG

26
SEPT

ÉN 20% KORTING OP

AUDIO APPARATUUR

OP TELEVISIES EN MUURBEUGELS... 

OP

AUDIO APPARATUUR

*Druk- en zetfouten voorbehouden. Kijk voor alle actuele informatie, voorwaarden en openingstijden op expert.nl. 

Expert Twello
Duistervoordseweg 11  |  0571-271346 
expert.nl/twello   |   twello@expert.nl

ZONDAG 27 SEPTEMBER 
GEOPEND VAN: 12.00-17.00 UUR


