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FOTOBOEK GEEFT FRAAI INKIJKJE HOE INWONERS VAN
VOORST HET LEVEN IN CORONATIJD BELEVEN
Door Rudi Hofman
VOORST - Door het fotoboek ‘Voorst
in tijden van corona’ aan te schaffen, hebben inwoners van het dorp
de kans een uniek naslagwerk in
hun bezit te krijgen. Het unieke
zit hem in de combinatie van de
fraaie foto’s en openhartige verhalen over hoe Voorstenaren dit door
lockdowns en andere beperkende
maatregelen gedomineerde coronatijdperk beleven. Het is aan de
creatieve breinen van Eva Liem en
Aukje van Rossum te danken dat
dit project succesvol tot stand is gekomen. Daarnaast mag ook zeker
de naam van Rutger de Vries (De
Vriesch Originals) niet onvermeld
blijven; de vriend van Eva tekende
voor de stijlvolle vormgeving.

VOORST.- Heeft u ook altijd zoveel
lege statiegeldflessen na de feestdagen? Zet ze dan op vrijdag 21
januari buiten. OBS De Wiekslag organiseert namelijk een flessenactie!
Aangezien Floralia 2.0 helaas ook in
2021 niet plaats heeft kunnen vinden, heeft OBS De Wiekslag een andere manier bedacht om geld in te
zamelen. Het geld komt ten goede
aan alle leerlingen van de school.
De ouderraad zal het gebruiken
voor diverse activiteiten, zoals Sinten Kerstviering, Pasen, de vierdaagse en de themadag.
Op vrijdag 21 januari 2022 komen
de leerlingen, binnen de bebouwde
kom van Voorst, langs de deur. U
kunt die dag uw lege statiegeldflessen (herkenbaar aan het icoontje
op het etiket) bij de voordeur zetten. De kinderen halen ze dan geheel coronaproof op.

Klik

Eva en Aukje ontmoetten elkaar voor
het eerst op 8 maart 2020 tijdens een
bijeenkomst in Zutphen in het kader van
Internationale Vrouwendag. “We hadden
meteen een klik met elkaar”, zegt de aan
de Rijksstraatweg in Voorst wonende Eva.
De Zutphense Aukje verdient haar brood
als fotograaf.
Toen Eva zei dat zij graag wilde vastleggen
hoe haar dorpsgenoten ‘het bijzondere
stukje geschiedenis’ - oftewel de coronacrisis - ervaren, reageerde Aukje enthousiast. Op dat moment realiseerden de
vriendinnen zich nog niet welke enorme
berg werk zij zich op hun hals haalden.

Oproep

Eva plaatste vervolgens een oproep in
het Voorster Nieuws en op Facebook.
Hierin gaf zij aan dat er een fotoboek
over het dorp Voorst zou komen en dat
zij benieuwd was wat corona voor inwoners heeft betekend. Zij benaderde
zelf ook een aantal personen van wie zij
dacht dat die wel wilden meewerken.
De oproep leverde tientallen persoonlijke verhalen van Voorstenaren op.
Deze zijn zoveel mogelijk ongewijzigd in
het boek opgenomen. Wel is er met een
zorgvuldig eindredactioneel oog naar
gekeken. In enkele gevallen, zoals bij de
brandweer Voorst, meneer Kroon aan
de Wilhelminaweg en kettingzaagkunstenaar Thomas Weijenberg tekende
Eva zelf de verhalen op, omdat de personen in kwestie daar de voorkeur aan
gaven.

Jan de Croon

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

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

Twello
T 0571-700518
W www.hcde.nl

LEGE FLESSEN
VOOR OBS
DE WIEKSLAG

Begint u vast met sparen? Alvast
hartelijk dank voor uw bijdrage!

Eva Liem en Aukje van Rossum. Foto: Rutger de Vries.

Behoefte aan praatje

Samen met Aukje bezocht Eva in 2021 in
totaal ruim veertig adressen in Voorst.
Vooraf hadden ze gedacht dat het alleen
een kwestie was van een aantal foto’s
maken en dan door naar het volgende
adres. Maar vrijwel overal waar zij aanbelden, vroegen de bewoners de twee
om binnen te komen. “Dan merk je dat
mensen de behoefte hebben hun verhaal
te vertellen en om een praatje te maken”,
zegt Eva.
Tijdens de rondgang door Voorst viel het
Aukje op dat bij het overgrote deel van de
mensen het gevoel van positiviteit overheerste ondanks de coronabeperkingen.
“We hebben gelukkig de ruimte om naar
buiten te gaan en hebben het hier best
goed, was wat we vaak te horen kregen.”
De makers van het fotoboek zijn met
recht trots op het eindresultaat, dat als
ondertitel ‘het leven in het dorp Voorst in
een tijd om nooit te vergeten’ heeft. Toenmalig burgemeester Jos Penninx opent
het fotoboek met een voorwoord en hij is
door Aukje ook treffend geportretteerd.

Veerkracht en inspiratie

gebracht door mensen in en met hun eigen omgeving; leest u de ervaringen van
mensen in hun familie, werk, vrienden,
dorp en verdere gemeenschap’ (…) ‘Wat
mij betreft schrijft Voorst in tijden van
corona niet alleen een stukje geschiedenis. Dit fotoproject biedt ook inspiratie
om de toekomst met vertrouwen tegemoet te gaan, ondanks de grote invloed
van corona’, aldus Penninx.
Eva vindt het ‘tof’ dat de brandweer zo
uitgebreid haar verhaal heeft gedaan.
“De brandweer blijkt al sinds 2013 protocollen voor een pandemie te hebben klaarliggen. Ik vind het ook mooi
dat wijkagent Wilco Jansen in het boek
staat. Hij biedt een boeiend kijkje achter
zijn uniform, waardoor zijn verhaal een
stukje menselijker wordt.”

Mooie mix

Naast een aantal bekende Voorstenaren
onder wie Gerrit en Karin Smit, Bert Loman en Henrie en Jokelien Kloosterboer
komen in het boek ook (relatieve) nieuwkomers in het dorp aan bod. Eva Liem
en haar vriend Rutger, die sinds 2016 in

Voorst wonen, zijn hier een voorbeeld
van. Bekende ondernemers als de familie Vos, Voskamp, Smeenk, Wassink
en kapper Hanny van Schoonhoven en
zijn vrouw Erna ontbreken evenmin. Een
mooie mix dus.

HEB JIJ INTERESSE IN
DE WONINGEN VAN DE 4
ERVEN? LAAT JE BIJ YOOST
ADVISEREN OVER DE
HYPOTHEEKMOGELIJKHEDEN.

Drukker in de straten

Een ogenschijnlijk vreemde eend in de
bijt vormen Sofie Papapicco en Quincy
Beumer, twee goedlachse afvalinzamelaars van Circulus Berkel. Eva en Aukje
vertellen dat ze de vuilniswagen bij toeval zagen rijden en direct de kans aangrepen om de medewerkers te portretteren. Volgens Quincy en Sofie is het
door corona in de straten drukker dan
normaal. Er staan meer auto’s van thuiswerkers en mensen hebben thuis in de
regel ook meer afval, vooral papier.
Op Landgoed Beekzicht is tot eind januari een aantal geselecteerde foto’s uit
‘Voorst in tijden van corona’ te bekijken.
Het in eigen beheer uitgebrachte fotoboek is à 35 euro te bestellen op:
http://fotoboekvoorst.nl/.

Telefoon: 0571-270825
Mail: vragen@yoost.nl

Meer dan 40
scootmobielen
op voorraad!

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

‘Indrukwekkend vind ik vooral de veerkracht die naar voren komt, in beeld

www.ambiancedekazon.nl

ZONWERING
ROLLUIKEN
RAAMDECORATIE
TERRASOVERKAPPINGEN
HORREN

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

WE MISS
YOU!
STAY SAFE & POSITIVE

● Heeft u op korte term� n iets nodig.
Er z�n mogel�kheden om b� je thuis te komen en te adviseren.
● W� bl�ven telefonisch bereikbaar via 0571-290641
of mail info@de-grutter.nl
W� wensen je een gezond en gelukkig 2022.
Twelloseweg 79, Terwolde | T 0571 29 06 41

www.de-grutter.nl

LEES SNEL VERDER VOOR AL HET NIEUWS UIT UW GEMEENTE!

slapen & wonen

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

Voor jou ging het sterven niet ineens,
je hebt er moedig voor gestreden.
Niemand kan weten wat je hebt gevoeld,
ook niet wat je hebt geleden.
Na een langzaam afnemende gezondheid
is van ons heengegaan onze moeder,
schoonmoeder, oma, overgrootoma

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

Monuta is
er voor u.
Ook in Voorst.

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

Arthur Hogenkamp-Becking

Gerritjen Nijdeken-Wagenvoort

- Gerrie -

* 5 september 1935

weduwe van Ap Nijdeken sinds 1987

Dankbaar zijn wij dat haar leven zo lang
met dat van ons verbonden was. Verdrietig en
verslagen zijn wij dat we haar nu los moeten
laten, mijn lieve vrouw, onze moeder,
schoonmoeder en oma

RIEK
TOR E N B E E K G E L E I J N SE
Hendrika Casperina Carellina
Zij zag uit naar een nieuwe hemel
en een nieuwe aarde.
Nijmegen,
5 juni 1942

Schalkhaar,
9 januari 2022

† 5 januari 2022

Berry en Gerrie
Jasper en Anniek
Sophie, Robin
Tom en Hanne
Minte
Réne † en Astrid
Michel en Mandy
Susan
Correspondentieadres:
Familie Nijdeken
Händelstraat 51, 7391 RH Twello
gerrienijdeken@hotmail.com
Het afscheid heeft in familiekring
plaatsgevonden.
Onze dank gaat uit naar Sensire waar Gerrie
jarenlang zeer goed werd verzorgd.

Terwolde: Rein Torenbeek
Casper
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gashaard onderhoud
houtkachels
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schoorsteenrenovatie
rookkanalen
woonaccessoires
B ODDEK E
lid a.s.p.b.

haarden, schouwen & schoorsteenvegen
Klokkenkampsweg 17 Twello

www.boddeke.nl
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Sparen voor
uw kind of
kleinkind?
Kom Zilvervloot
Sparen

Wilp: Martijn en Pascalle
Thijs, Mees
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Correspondentieadres:
Familie Torenbeek
Koningstraat 3
7315 HR Apeldoorn

n Steengoe
n aanrechtbladen
n vensterbanken
n vloeren

Er is gelegenheid om bij een gesloten kist afscheid
te nemen van Riek en ons te condoleren op
vrijdag 14 januari van 12.15 tot 13.00 uur in
Gebouw Irene, achter de Dorpskerk Twello,
Dorpsstraat 10 in Twello.

n gevelbekleding
n belettering
n grafwerken

n schouwen
n wastafelbladen
n tafelbladen

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

De dankdienst voor haar leven vindt, net als
de begrafenis in verband met corona, in
besloten kring plaats, maar is te volgen via
een livestream: www.kerkdienstgemist.nl/
stations/946-Protestantse-Gemeente-Twello

Berends & Slump | Bankzaken - Hypotheken Verzekeringen
Duistervoordseweg 49
7391 CB Twello
T 0571 - 27 44 40
E info@berends-slump.nl
I www.berends-slump.nl

Sierhekwerken en aanhangwagens

Riek hield van bloemen, wij zouden het fijn
vinden als u één onverpakte losse bloem voor
haar meebrengt.

Ook voor carports

Zorg en aandacht
in kwetsbare tijden…

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

www.hulleman-zn.nl

Wij hebben zeer veel waardering voor de
kundige en liefdevolle zorg die Riek ontving in
St. Jozef revalidatiecentrum en ruim drie jaar
in Park Braband. (tevens bloemenadres: Wissinkhof
34 in Schalkhaar, kamer 304).

Diverse maten
Alles op voorraad
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

Op zondag 9 januari is overleden
onze buurvrouw

Riek Torenbeek- Geleijnse

LMB Jabotech Nijbroek,
voor Service en
Precies Vakmanschap!

We wensen Rein, Casper,
Martijn en Pascalle, Thijs en Mees
heel veel sterkte toe met dit verlies.

U bent welkom bij ons in Nijbroek.

De buren

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

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

www.marinkadehaan.nl

0571-272019

* Kijk voor de voorwaarden op regiobank.nl of kom langs.

Dit is wat blijft:
Geloof, hoop en liefde.
Deze drie, maar de grootste daarvan
Is de liefde.

dag en nacht

06 43997838

Michael Klooster
Offenbachstraat 21
7391 SW Twello
06 29 470 650

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

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

Afscheidscentrum Hemmes
Piet Heinstraat 33
7391 WK Twello

Uitvaartverzorgster
Joyce de Vries

Hemmes Uitvaartzorg
Piet Heinstraat 33
7391 WK Twello

We staan 24/7 voor u klaar:

(0571) 27 20 15

www.hemmesuitvaartzorg.nl

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

PAGINA 3

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

0571 27 44 94

twello@bieze-makelaars.nl

RECTIFICATIE:
Per abuis hebben we vorige week de advertentie
geplaatst van Art Partout,
Door de Lockdown kunnen er helaas voorlopig
geen activiteiten plaats vinden.

TWELLO.- Bij het begin van dit nieuwe
jaar wensen we elkaar veel geluk en
gezondheid toe. Die mooie wensen zijn
ook hard nodig, want wie om zich heen
kijkt ziet een maatschappij waarin de
nood ongekend hoog is. Eén op de zeven mensen heeft burn-out klachten,
het aantal mensen met depressie neemt
hand over hand toe en veertig procent
van de volwassenen voelt zich eenzaam.
Verder blijkt uit de cijfers dat één op de
twee huwelijken strandt, waardoor elke
week 1350 kinderen horen dat hun bi-

ologische ouders uit elkaar gaan. Deze
ontwikkelingen zijn allemaal nog eens
versterkt door de coronacrisis.
Daarom heeft een aantal mensen het
plan opgevat om een zogenaamd Upstream Café te starten in Twello. In het
Upstream Café kunnen mensen terecht,
die op zoek zijn naar wat er meer is tussen hemel en aarde. Wekelijks wordt
er een video vertoond waarin onze dagelijkse werkelijkheid wordt verbonden
met een Bijbels perspectief. Vooraf en

na afloop is er gelegenheid voor gesprek
met elkaar onder het genot van een kop
koffie of thee.
Om van start te kunnen gaan met Upstream Café Twello zijn we op zoek naar
een locatie in het dorp. Zo’n locatie zou
dan één keer per week een paar uur gebruikt worden als Upstream Café. Kent
u of bent u zelf iemand die hierbij zou
kunnen helpen? Laat het ons weten.
En neem contact op met Joel & Selina
Duncan, via email:
upstreamtwello@gmail.com.

Nieuws
Nieuws& Tips
& Tips Nieuws

RESULTATEN SCHRIJFACTIE AMNESTY
TWELLO.- De Schrijfactie van Amnesty in
december ging heel anders dan in voorgaande jaren door Corona.
Door Corona helaas geen bijeenkomst
in de bibliotheek Twello. Maar we konden nog steeds schrijven! En wel thuis.
Amnesty had volledig coronaproof
éénpersoons thuispakketten gemaakt.
In elk pakket zaten 10 voorbeeldbrieven die naar de autoriteiten gestuurd
konden worden met informatie over de
gevangene. Je kon dan de hele maand
december gebruiken om 1 of meerdere
brieven te schrijven. Op diverse plaatsen
in de dorpen konden de pakketten opgehaald worden en de geschreven brieven
weer worden ingeleverd.
En dat is veel gedaan. Veel meer dan
ooit! Bijna 650 brieven zijn er geschreven. Brieven die naar de autoriteiten zijn
verstuurd. Er kon ook een kaart ter be-

moediging naar de gevangene gestuurd
worden. En ook daar zijn veel kaarten
voor gemaakt, maar liefst 430. En daar
waren heel veel creatieve zelfgemaakte
kaarten bij. En aan de kaarten te zien
hebben kinderen lieve tekeningen gemaakt. Dank aan alle gulle gevers, die
een bijdrage voor de kosten hebben
overgemaakt. Daarmee hebben we de
kosten voor deze actie kunnen dekken.
Ondanks of dankzij Corona een succesvolle actie. En we hebben ideeën opgedaan voor komende jaren als we hopelijk weer “normaal” bij elkaar kunnen
komen.

Schrijven heeft effect

Schrijven van brieven kan een verschil
maken in iemands leven. Zo kwamen er
al veel personen waar we voor schreven
vrij. Voor anderen is de positie verbe-

terd. Vorig jaar schreven we voor Germain Rukuki uit Burundi. Een mensenrechtenverdediger. Hij had 32 jaar cel
gekregen, na de schrijfactie kwam hij op
30 juni 2021 vrij. En we schreven voor
Nassima al-Sada uit Saudi-Arabië. Zij zet
zich in voor de vrouwenrechten in dat
land. Zij zat 2,5 jaar vast en kwam vrij
eind juni 2021. Ook Paing Phyo Min uit
Myanmar en Khaled Drareni uit Algerije
kwamen vrij na de schrijfactie. Voor anderen is de situatie verneterd. Schrijven
heeft dus echt zin!
Op de website www.amnesty.nl kunt u
op hoogte blijven. Daar kunt u zich ook
opgeven voor acties. U hoeft dan alleen
online te ondertekenen.
Samen sterk voor een rechtvaardige wereld.
Werkgroep Amnesty Voorst.

ZONNEBLOEM REGIO ZUIDWEST-OVERIJSSEL
Twello

Dierenartsen
praktijk

Dierenartsen
praktijk

De Driehoek

De Driehoek

Koeien met sieraden

& Tips
Karakteristiek
zijn de gele oormerken bungelend aan beide oren
Dierenartsen
praktijk

De Driehoek

van onze koeien. Deze wettelijk verplichte oorbellen maken
het mogelijk om de koeien te herkennen. Elk nummer is te
vergelijken met een BSN nummer op ons paspoort. Elke koe
heeft zijn eigen nummer en is daarmee overal te traceren. Een
oormerk bestaat uit 9 cijfers in totaal, waarvan 4 “dikgedrukt”
zijn, dit is het werknummer (leuk weetje; een Duitse of Deense
koe is te herkennen aan 5 dikgedrukte cijfers). Niet iedereen
vindt dit prettig werken en daarom wordt soms ook gekozen voor
meer simpele nummers (ook wel diernummers genoemd); deze
bestaan dan uit 1, 2 of maximaal 3 cijfers. Deze diernummers zie
je vaak aan een halsband om de nek hangen.
Tegenwoordig hebben deze oormerken en halsbanden naast
koeherkenning ook nog andere belangrijke functies. Veel van
deze oormerken of halsbanden bevatten een sensor. Sommige
koeien dragen deze sensor als een armband om de poten. Deze
sensoren kunnen verschillende zaken bepalen, bijna allemaal
houden ze de activiteit van de koe bij. Dit is een belangrijke
indicator voor de veehouder om zieke (niet actieve) koeien
tijdig op te sporen of om het ideale vruchtbare moment te
bepalen (tochtsignalering). Sommige sensoren kunnen ook
de temperatuur van de koe, het aantal herkauwslagen, het
aantal minuten vreten, slapen, liggen en staan bepalen. Deze
sensoren zijn geen vervanging van de ogen van de veehouder,
maar ondersteunen bij het gezond houden van de koeien. De
sensor signaleert in een vroeg stadium “afwijkingen” bij de koe.
De veehouder met zijn vakmanschap moet bepalen wat deze
afwijking is en zal de koe zo snel mogelijk voorzien van de zorg en
aandacht
Twellodie het behoeft!
Klarenbeek
Torenbosch 64
Zutphenseweg 50
7391 CA Twello
7382 AM Klarenbeek
Klarenbeek
Twello
Klarenbeek
055 - 301 22 55
Zutphenseweg
Torenbosch 64 50
Zutphenseweg 50
info@dierenartsenpraktijk.com
7382
AM
Klarenbeek 7382 AM Klarenbeek
7391
CA Twello
www.dierenartsenpraktijk.com

Dierenartsenpraktijk De Driehoek

REGIO.- Zonnebloem regio Deventer heeft een nieuwe naam. Hiervoor is gekozen omdat deze naam geen recht doet aan
Torenbosch 64
het gebied dat wordt vertegenwoordigd en het nog weleens tot misverstanden heeft geleid. Vanaf 1 januari 2022 is de naam
7391 CA Twello
omgezet in: “Zonnebloem regio Zuidwest-Overijssel”.
De 11 plaatselijke/wijk afdelingen hebben unaniem gekozen voor Zonnebloem regio Zuidwest-Overijssel. Deze naam past
055 - 301 22 55
055 - 301 22 55
beter bij het gebied dat ze met elkaar bestrijken. Zonnebloem regio Zuidwest-Overijssel heeft 11 afdelingen met elk een
info@dierenartsenpraktijk.com
info@dierenartsenpraktijk.com
eigen bestuur en vrijwilligers. Het zijn 8 afdelingen buiten Deventer en 3 in de stad Deventer. Het regiobestuur ondersteunt
www.dierenartsenpraktijk.com
www.dierenartsenpraktijk.com
deze 11 afdelingen bij het uitvoeren van het werk aan mensen vanaf 18 jaar met een lichamelijke beperking. Dit kan zijn
een huisbezoek van een vrijwilligster, er met z’n tweetjes er op uit of de organisatie van gezellige middagen of dagtochten
waarbij men andere mensen ontmoet.
Wilt u deelnemen aan deze activiteiten van de Zonnebloem of wilt u vrijwilligster worden dan bent u van harte welkom. U
kunt contact opnemen met ons per mail zb.regiozuidwest.overijssel@gmail.com of telefonisch op 06-58766445. Wij zorgen
dat uw vraag of melding terechtkomt bij de juiste afdeling.

jdi-installatie.nl

06 155 847 46 Wilp-Achterhoek
info@jdi-installatie.nl www.jdi-installatie.nl

Drabor Terwolde B.V. is een modern bedrijf,
gespecialiseerd in het leveren van ijzerdraad op
maat.

Wij zoeken op korte termijn een

Technisch Productiemedewerker
De werkzaamheden bestaan uit het machinaal
verwerken van ijzerdraad.

“De Groot meer dan een café” is een warm welkom voor iedereen die samen wil genieten.
“De Groot meer dan een café” is een warm welkom voor iedereen die samen wil genieten.
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hier aan
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Binnen
De
Groot
werken wij met een jong, gedreven
en ambitieus
team. Op dit moment
is er ruimte
ductenvoor
totuitbreiding
een gezonde
voedzaam
entetoegankelijk
is.
in ons bedrijfmaaltijd,
en daarom zijndie
we opverrast,
zoek naar jou
(m/v) om ons team
komen

Wij verwachten van de nieuwe werknemer,
dat deze zelfstandig (na inwerkperiode) in
teamverband kan werken.

voor uitbreiding in ons bedrijf en daarom zijn we op zoek naar jou (m/v) om ons team te komen
versterken als:
versterken als:

Aantal uren per week 38,25,

Binnen De Groot werken
wij met een jong,
gedreven en ambitieus team.
Ervaren
Ervaren zelfstandig
zelfstandig werkende
werkende kok
kok
Op dit moment is er ruimte voor uitbreiding in ons bedrijf en daarom zijn
(38uur)
we op zoek naar jou (m/v) om(38uur)
ons team te komen versterken als:

ma-do 7:30-16:30 en vr 7:30.-13:00
Werkzaamheden kunnen zowel in onze
vestiging in Terwolde als in Vaassen plaatsvinden
(met eigen vervoer)
Drabor hanteert de CAO klein metaal.

Ben jij de persoon die zijn ervaring met ons wil delen voor de verdere ontwikkeling van ons
Ben jij de persoon die zijn ervaring met ons wil delen voor de verdere ontwikkeling van ons
groeiende bedrijf en heb je:
groeiende bedrijf en heb je:

Ervaren zelfstandig werkende kok
* Ervaring als zelfstandig werkende kok
* Ervaring als zelfstandig werkende kok
* Een afgeronde vakopleiding
* Een afgeronde vakopleiding

Drabor Terwolde B.V.
Bandijk 56
7396 ZG Terwolde
Postbus 8
7396 NC Terwolde

Uw sollicitatie en CV kunt u sturen naar:

Tel. (0571) 29 16 87
Contactpersoon:
J. Hamoen
joel@drabor.nl
www.drabor.nl

(38uur)

Kennis van producten, ingrediënten en hygiëne
Kennis van producten,
ingrediënten
en hygiëne
Ben jij de **persoon
die zijn
ervaring
met ons wil delen voor de verdere
ontwikkeling van ons groeiende bedrijf en heb je:
Dan zijn wij opzoek naar jou!
Dan zijn wij opzoek naar jou!

* Ervaring als zelfstandig werkende kok
* Een afgeronde vakopleiding
* Kennis van producten, ingrediënten en hygiëne

Heeft dit je nieuwsgierig gemaakt?
Heeft dit je nieuwsgierig gemaakt?

Neem dan contact met ons op en bel:
Neem dan contact met ons op en bel:

Jurgen de Groot 06-11001778
Jurgen de Groot 06-11001778

Dan zijn wij opzoek naar jou!
Heeft dit je nieuwsgierig gemaakt?
Neem dan contact met ons op en bel:
Jurgen de Groot
06-11001778

:

Italiaanse Catering weekend
21/22/23 januari 2022
Carpaccio van ossenhaas 9,50

Wij zoeken een Kraanmachinist
mini kraan in de regio Zutphen
Dit bieden wij jou:
• Goed betaald werk in de regio;
• Opleidings- en doorgroeimogelijkheden;
• Uitzicht op een vast contract;
• Goed materieel.

met Parmezaan, truffelcrème en ciabatta

Tagliatelle al spezzatino 16,50
Lintpasta met heerlijk Italiaans stoofvlees en ratatouille

Tiramisu 6,50
Elk gerecht kunt u afzonderlijk bestellen.
Bestelt u een compleet drie gangen menu dan betaalt u geen
32,50 maar slechts 28,50
Plaatst u uw bestelling aub voor vrijdag 21 januari.
GRATIS thuisbezorgd of af te halen
Voor de bezorging geldt tijdsblok vol = tijdsblok vol,
afhalen kan dan natuurlijk wel.

Meer weten? Neem dan snel contact op.

Joris van de Worp
Bel 06-8289 2929 of mail
naar jvandeworp@unnpersoneel.nl

038-20 20 166| www.unnpersoneel.nl

U kunt uw bestelling doorgeven via 0571-271851 of
per mail via info@korderijnk.nl

info@korderijnk.nl 0571-271851 www.korderijnk.nl
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START ACTIE KERKBALANS 2022
TWELLO.- Kerkbalans is een landelijke
campagne al sinds 1973 en initiatief
van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland, de Evangelische Broedergemeente en de OudKatholieke Kerk. Met meer dan 2000
deelnemende kerken is het de grootste
fondsenwervende actie in Nederland.
Parochies en gemeenten krijgen geen
subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te
kunnen bestaan. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving.
Voor iedereen heeft de kerk een eigen
betekenis. Voor de een is het dat markante gebouw in de stad of het dorp,
voor de ander een gemeenschap van
gelovigen. Het is de plek waar u viert en

rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning
komt. Waar u geïnspireerd wordt om het
goede te zoeken of om een kaarsje aan
te steken als u daar behoefte aan heeft.
De plek waar u kunt ontmoeten. We
steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor
elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag.
Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden
worden. Uw kerk kost geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming,
de verlichting, personeelskosten, pastorale en missionaire projecten – het zijn
kosten die gemaakt worden om de kerk-

deuren open te houden, en u en vele anderen welkom te heten.
Deze actie loopt van 15 januari 2022 t/m
27 januari 2022.

En we gaan door!

Als de coronamaatregelen het toelaten,
neemt Shane van Neerden op 23 januari
het stokje over. Een mooi moment om
na de lockdown van afgelopen weken te
genieten van zijn pianospel. 10 februari
is hij kwartfinalist van het Internationaal
Piano Concours van YPF (Young Pianist
Foundation) in muziekgebouw aan ‘t IJ te
Amsterdam. Dus voor hem extra mooi
dat hij dit concert kan gebruiken om
podium-uren te maken. En ú kunt daarbij zijn!
Shane van Neerden (1999) is geboren in
Amerika. Vanaf zijn zesde heeft hij pianolessen ontvangen van onder anderen
Carl Cranmer, Elisso Virsaladze, Jacques
Rouvier, Robert Levin en Susan Starr.
Hij heeft talloze concoursen gewonnen
in zowel Amerika, Frankrijk als in Nederland aan het Conservatorium van
Amsterdam. Shane woont momenteel in
Amsterdam en bespeelt een piano van
het Nationale Instrumentenfonds.
Naast zijn werk als solist heeft hij ook
een pianokwartet, vernoemd naar de
Nederlandse schilder Jan Mankes. Afge-

lopen zomer maakte de groep een tour
van vier concerten door Portugal.
Vorig jaar heeft hij een prachtig optreden verzorgd bij Podium Witteman. Wilt
u dit terugzien als opwarmertje? Klik dan
op deze link: Podium Witteman Shane
van Neerden.

Op 23 januari luistert u naar:

W. A. Mozart, Piano Sonata in D major,
K. 576
I. Allegro
II. Adagio
III. Allegretto
R. (Reza) Namavar, Ti’afa’a
N. Medtner, Sonata in B-flat Minor, “Sonata Romantica” Op. 53 No. 1
I. Romanza: Andantino con moto, ma
sempre espressivo
II. Scherzo: Allegro
III. Meditazione: Andante con moto
IV. Finale: Allegro non troppo
Toegang: €17,50 (incl. consumptie), t/m
18 jaar gratis.
Dorpskerk Wilp, Kerkstraat 35, Wilp
De Dorpskerk is geopend vanaf 14.30

GEEN KAARTEN IN JANUARI
BIJ VOORWAARTS
TWELLO.- In afwachting van de volgende persconferentie geven de positief
geteste cijfers bepaald nog geen goed teken voor versoepeling van de maatregelen. Daarom heeft de organisatie van het kaarten bij Voorwaarts besloten om in ieder geval in de maand januari GEEN kaarten te gaan houden. Dit
betekent ook dat de kaartmarathon van zaterdag 29 januari definitief niet
doorgaat. Laten we met z’n allen hopen dat er vanaf februari wel weer meer
mogelijk is en dat woensdag 2 februari een nieuwe start kan worden.

CONTRACT VERLENGING
HAROLD DENGERINKBIJ SV TWELLO
TWELLO.- SV Twello is verheugd te mogen melden dat de lopende 2-jarige
overeenkomst met Harold nog eens 2 jaar zal worden verlengd.
De ambitieuze trainer werkt met een brede, kwalitatieve en al even ambitieuze selectie. Tot en met het seizoen 2023-2024 zal Harold aan het roer staan van het zaterdag 1e elftal van SV Twello, waarvan het 1e elftal sinds seizoen 2020-2021 speelt op
zaterdag. Op dit moment voert SV Twello za1 de ranglijst aan in de 4e klas E en, indien
Corona geen roet in het eten gooit, zal zij dit seizoen strijden voor promotie.

LEZING DOOR HENK VAN BALEN
UITGESTELD
GEMEENTE VOORST.- De Historische Vereniging Voorst had voor donderdag 20 januari een lezing georganiseerd, die verzorgd zou worden door Henk van Baalen. Helaas
moet ook deze lezing uitgesteld worden. Zodra een nieuwe datum bekend is volgt
publicatie op de website: www.historischeverenigingvoorst.nl en in Voorster Nieuws.

De totaalinstallateur uit uw regio voor particulieren en bedrijven!
Gas - Water - Sanitair - Dakwerken
Elektra - Centrale Verwarming
Service en Onderhoud

Vrijwilligers

Kerkbalans is voor vrijwilligers niet altijd
de meest gemakkelijke actie. Komende
week zal weer de bekende enveloppe
bij u worden bezorgd. Werk mee, vul het
antwoordformulier volledig in en zet deze
klaar voor de loper of volg de aanwijzing.
Wees voorzichtig en neem voldoende afstand. Geef je om je kerk? Doe dan mee.
Samen kunnen we van betekenis zijn en
blijven voorde mensen om ons heen.
Werkgroepen kerkbijdrage HH. Franciscus en Clara parochie.

SUCCESVOL EERSTE CONCERT JMW
WILP.- Op zondag 28 november jongstleden hebben Melle de Vries en Satomi Chihara het JMW-seizoen prachtig geopend. Naderhand hebben we veel
enthousiaste reacties ontvangen van bezoekers.
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uur, start concert om 15.00 uur.
We weten nu natuurlijk nog niet zeker
of de corona-maatregelen op 23 januari
zijn opgeheven, maar laat dat geen belemmering zijn om alvast kaarten te reserveren als u geen abonnement heeft.
Dit kunt u doen door te mailen naar
info@jongemeesterswilp.nl. U hoeft nog
niets te betalen, dus als de maatregelen
toch worden verlengd, zit u nergens aan
vast. Uiteraard zorgen we ervoor dat u
later in dit seizoen de gelegenheid krijgt
Shane alsnog te beluisteren.
Kaartverkoop bij de kassa blijft ook mogelijk. Bij de ingang

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

WAAR ZIJN WE NOU
HELEMAAL MEE BEZIG?
REGIO.- De feestdagen zijn achter de rug en Krachtvoer pakt de draad
weer op, met een bijeenkomst op vrijdag 14 januari. Naast tijd voor ontmoeting staat de ochtend in het teken van de workshop ‘Waar zijn we
nou helemaal mee bezig?’ Onder deze titel verzorgt Marcel van Schalkwijk
een programma, met een verrassende weerspiegeling die wel eens een
aangenaam effect kan hebben op je persoonlijke kijk op 2022! Je bent van
harte uitgenodigd.
Marcel is vanuit zijn eigen praktijk Human Impact actief op het gebied van
onderwijs, reintegratie en coaching. En Krachtvoer richt zich op mensen
die ‘in-between’ zijn: tussen banen, van betaald werk naar vrijwilligerswerk
of op zoek naar andere zinvolle levensinvulling. Ook andere belangstellenden zijn welkom.
Aanmelding is verplicht, via 0646166193 of
krachtvoer.deventer@gmail.com.
Vrijdag 14 januari, 9 uur inloop, 9.30 uur programma, einde 12 uur. In het
Meester Geertshuis, Assenstraat 20, 7411 JT Deventer. Entree 2 euro.

DAMES
SALE
TOTALE NAJAARS-/WINTERCOLLECTIE
& 60% KORTING

ON LINE
CLICK

COLLECT

#KOOPLOKAAL

WWW.PIETZOOMERS.COM

60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
KORTING
KORTING
KORTING
KORTING
KORTING
KORTING
KORTING
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
KORTING
KORTING
KORTING
KORTING
KORTING
KORTING
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Driessen Makelaars & Taxateurs
Uw makelaar in de regio!
driessen
Makelaars & Taxateurs
Arnhemseweg 538D Beekbergen 055 - 843 12 49 info@driessenmakelaars.nl
adv_debron_204x138-def.indd 1
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Voorst
samen LéVEN

Wij zijn jouw
samenleving!

Samen wonen, samen werken
•

CDA Voorst staat voor leefbaarheid van onze gemeente voor onze kinderen
en kleinkinderen, nu en later.

•

Duurzaamheid is een must en moet verder aangemoedigd worden.

•

Duurzaamheid moet voor iedereen bereikbaar zijn.
- Dat kan door een milieustraat terug te halen in de gemeente Voorst.
Dichtbij, klantvriendelijk voor de Voorstenaren en bovenal goed voor
hergebruik van materialen.
- Dat kan door openbare laadpalen op strategische plekken te plaatsen.
Daarmee wordt elektrisch rijden aantrekkelijker.
- Dat kan door een verstandige warmtetransitie: dat is het geleidelijk overgaan
van gas naar elektriciteit. Die moet dan wel milieuvriendelijk worden opgewekt.
Deze overgang moet betaalbaar zijn voor iedereen en in goed overleg plaats
vinden. Wij vinden dat de coalitie hierin serieus tekort schiet!
Zie de plannen voor Wilp en de Planetenbuurt in Twello, waarover slecht
is gecommuniceerd.

JüRGEN

cEES

theO

peTER

'De toekomst is duurzaam. maak duurzaamheid goed
bereikbaar en betaalbaar voor iedereen !'
- Jürgen Wolff van Wülfing, lijsttrekker

CDA Voorst wil dat anders doen en samen met jou optrekken!
Stem voor betrokkenheid bij ontwikkelingen die voor jou belangrijk zijn.
Ga stemmen op 14, 15 of 16 maart 2022. Stem op CDA Voorst!

CDA Voorst | info@voorst.cda.nl | Www.cdavoorst.nl

PRIKSPIJT EN DREIGFAKKELS
Allereerst: De beste wensen voor
2022! Waarmee ik niet wil zeggen dat
uitgerekend míjn wensen de beste
zijn. En waarmee mijn eerste geval van
zelfplagiaat meteen een feit is, want
dit heb ik al eens eerder gezegd in de
maand januari. Het ligt er natuurlijk ook
aan wát je iemand wenst. Ik zou zeggen:
liefde, gezondheid, geluk en hopelijk een jaar
waarin we nu eindelijk eens definitief afscheid
nemen van C. Drie weken kerstvakantie, waarvan
één min of meer gedwongen, wat kun je erover
schrijven? Over school en onderwijs misschien niet zoveel,
want het was tenslotte vakantie. Deze week beginnen we weer met
de basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs, ondanks hoge
besmettingscijfers. Maar we zijn in het onderwijs gewend tussen de
virusdeeltjes door te slalommen, zoals een aantal vakantiegangers dat
misschien deed op een piste ergens buiten onze landsgrenzen.
Gelukkig was er genoeg te ontdekken en leren in de afgelopen weken.
Zo leerde ik dat je, wanneer je in Nederland mooi siervuurwerk
wilt zien op oudejaarsavond, je blijkbaar eerst een vuurwerkverbod
moet instellen. Misschien een idee om op school mobieltjes volledig
te verbieden, zodat het gevolg dan zal zijn dat alle leerlingen hun
telefoontje alsnog gewoon meenemen, maar hem dan in elk geval
netjes aan het begin van de les in de telefoontas doen?
Verder ontdekte ik dat een ‘woord van het jaar’ geclaimd kan worden.
Bij de vorige woorden van het jaar (zoals vorig jaar het woord
‘anderhalvemetersamenleving’, dat je trouwens aan elkaar schrijft,
anders zou je -wanneer je ‘anderhalve meter samenleving’ schrijfteen samenleving van slechts anderhalve meter hebben) dacht ik dat
het woord van iederéén was. Dit jaar was het woord van het jaar
‘prikspijt’. Er leek vooral op gestemd te zijn door mensen die achteraf
spijt hadden van hun prik. Maar al snel werd het ook vertaald met:
‘spijt hebben dat je je NIET hebt laten prikken. ’Zelfs het ‘woord van
het jaar’ gaf de verdeeldheid aan. We ‘kregen’ een nieuw kabinet,
waarvan ook velen onder ons het eerder een ‘tweedehandskabinet’
zouden noemen, wat trouwens óók best een leuk woord van het jaar
had kunnen zijn. Maar deze stond niet in de lijst en ik bedenk het nu
pas. Een kabinet dat al eerder is gebruikt, maar je kunt er nog best
een tijdje mee doen? Laten we positief blijven. In elk geval is er een
redelijk aantal nieuwe mensen benoemd en die gaan hopelijk met
veel energie en goeie ideeën het nieuwe jaar in. Ik moet sowieso

WWW.VELUWSCOLLEGE.NL/TWELLO

TWITTER.COM/VCTWELLO

uitkijken met ál te politieke uitspraken doen, want ik las dat in de V.S.
docenten maatschappijleer massaal bedreigd worden door ouders en
leerlingen, wanneer ze ook maar enigszins laten merken dat ze van
‘kamp Biden’ óf van ‘kamp Trump’ zijn. Ik zag de documentaire over
de bestorming van het Capitool, precies een jaar geleden. Heftige
beelden. Wanneer het klopt dat bijna alles uit Amerika uiteindelijk
overwaait naar Europa en dus Nederland, is het gewoon afwachten
wanneer hier de regeringsgebouwen bestormd gaan worden. We
hebben plannen om met onze derdejaars de Tweede Kamer te gaan
bezoeken. Het zal je gebeuren dat je daar middenin zo’n bestorming
terecht komt en je moet verstoppen in achterkamertjes. Of dat je zélf
je klassen zo indoctrineert dat je gewoon met school de Tweede kamer
gaat bestormen. Wel een onvergetelijke les die onmiddellijk ‘viral’ zal
gaan, maar toch…Sommige rondleiders ervaren zo’n scholenbezoek
misschien sowieso al als een bestorming, dus laten we vooral niet
verder gaan. Elkaar bedreigen lijkt helaas al bijna normaal te worden.
Je hoeft maar iets te zeggen en de haatberichten op de sociale media
vliegen je om de oren. Ook politici hebben hier dagelijks mee te
maken. En dat heeft impact op je gezin, je leven. Een politiepost (zo’n
soort bouwkeet op hoge poten) in de straat waar minister de Jonge
woont. Niet oké. Iemand die met een fakkel naar het huis van minister
Kaag gaat, aanbelt en boze woorden schreeuwt. Niet oké. Wéér een
kandidaat-woord van het jaar: ‘Haatfakkel’. Stond vorig jaar óók nog
niet in het lijstje. Bij maatschappijleer is er weer veel te bespreken.
En ik zal niet proberen m’n leerlingen mijn mening op te dringen. Je
hoeft het niet met me eens te zijn. Ik ook niet met jou. Je mag bijna
alles zeggen wat je wil, maar ik zal je wél vragen daar argumenten bij
te geven. En daar zal ik naar luisteren. En dan verwacht ik dat jij
naar die van anderen luistert.
Om van elkaar te leren.
Ik wens iedereen een mooi jaar.
En ik hoop alvast op een ‘woord van het jaar’
voor 2022. Dat aangeeft dat we elkaar weer
horen, respecteren en uit laten praten:
‘Luisterliefde.’
Bert Jansen
Docent VC Twello

FACEBOOK.COM/VELUWSCOLLEGETWELLO

Enthousiast over
Berts blog? Hij
schreef er nog
veel meer!
Scan de QRcode
om ze te lezen

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

Voorster Nieuws, Marktplein 5, Twello
Plaatsen in week:__________________________
Aantal keer:________________________________

1 regel

€5.00

2 regels €5.00

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

Last van mollen?
Laat ze vangen! E.L. de Weerd.
06-13456651

S TO P

Bert Peters Bouw- en Timmerbedrijf. Alle bouwwerkzaamheden. Timmerwerkplaats,
kozijnreparaties e.d.
Ook Tuinhuizen en schuren.
06-23592164/0575-502635
www.bertpetersbouw.nl

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

Te koop: Oude koemest voor
sier en moestuin (fijngemalen) Info: 06-45 69 89 74
(na 17.00 uur)

info@rioolserviceepe.nl

&more

Voorsternieuws
Print

Hiephiep MICHEL IS VANDAAG JARIG

Bleekselderij

Gez ond mee naa r het wer k?

Per struik

0.79

Ma alt ijd sa lad e me t to ni jn :

25% korting

Zoete aardappel 750 gram 1.49

Sn ac k pa pr ika

Spruiten

0.99
750 gram 0.99

per doosje
200 gram

Ra uw ko st va n de we ek :
25% korting
Duistervoordseweg 7
7391 CA Twello
tel: 0571-271797
mail: info@vanheesversmarkt.nl
www.vanheesversmarkt.nl

Gevraagd: oud ijzer, accu’s,
metalen en witgoed.
Wij komen het bij u halen.
Eventueel tegen kleine vergoeding. Tel 06-14101933

Riool verstopt?
STOP! En bel Rioolservice Epe

+31 (0)578 61 2917

Gezond, lekker en voordelig!

Hoera

Namens al je collega’s, gefeliciteerd!

Te koop: kippenmestkorrels.
Zak 25 kilo (voor 150m2 gazon,
sier- en moestuin) €9,- 3 zakken voor €25,-. V.d. Wetering,
Eperweg 55, Oene.
Tel. (0578) 62 39 76.

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

#Hubohelpt

Gezocht: huishoudelijke hulp
voor 4 uur per week, omgeving Wilp Voor meer informatie
bel met 06 - 55 83 02 70

Geldig van maandag 3 t/m
zondag 9 Januari 2022

PUNTJES

VAN HEES VERSMARKT

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR JOU!
Voor onze Golfbaan De Breuninkhof in Voorst zoeken wij

SCHOLIEREN,

STUDENTEN die in het weekend en de (school-) vakanties wat willen
verdienen én ons willen helpen met het onderhoud van de baan.

Je gaat samen met onze greenkeepers:
• De golfbaan maaien, bemesten en meer
• Beplanting onderhouden en snoeien
• Paden, waterpartijen etc. onderhouden
• Veilig werken met gereedschappen en machines
• Kleine reparaties aan onze machines uitvoeren

Doorgroeien naar greenkeeper is mogelijk!

Lijkt het jou leuk om bij ons te werken?
Neem contact op met Ingrid Martens
voor meer informatie, lonen@hgmgolf.nl

Enne ... wil je eerst meer weten over de golfbaan?
Zie www.debreuninkhof.nl

Wat wij graag van je willen:

LED lampen
3-pack
345 lumen.
GU 10 fitting.
806 lumen.
Grote Fitting (E27)

• Je vindt het leuk om ‘in het groen’ te werken
• Je houdt van aanpakken
• Rijbewijs B is fijn maar niet nodig

SPECIALIST IN AANLEG,
ONDERHOUD & RENOVATIE
VAN GOLFBANEN
EN GROENPROJECTEN

LED’s light

www.hgmgolf.nl

6.6.-

6.-

KLUNDER
Molenstraat 1 Twello
(0571) 27 12 66

#Hubohelpt

Voorsternieuws
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EEN HYPOTHEEK ‘OVERSLUITEN’, WAT
IS DAT?
Je hoort het vast in je omgeving, dat mensen vanwege de lage
rente op het moment hun hypotheek hebben ‘overgesloten’. Maar
wat betekent dat eigenlijk, een hypotheek oversluiten? En hoe doe
je dat?
oversluiten
Het oversluiten van een hypotheek houdt in dat je de huidige
hypotheek aflost en een nieuwe hypotheek afsluit. Dat kan bij je
huidige of een andere bank zijn. Mensen sluiten hun hypotheek
over omdat ze daar hun maandlasten mee kunnen verlagen. Ze
kiezen namelijk voor een hypotheek met een lagere rente dan ze
nu hebben en waar ze nog een aantal jaren aan vast zitten.
kosten
Er hangt wel een kostenplaatje aan het oversluiten van een
hypotheek. Meestal moet je een boeterente betalen omdat je
eerder gaat aflossen. Als je aan het einde van een rentevaste
periode zit, kun je mogelijk zonder boeterente naar een nieuwe
hypotheek overstappen. Naast de boeterente zijn er nog andere
kosten. Denk bijvoorbeeld aan advieskosten van de bank,
taxatiekosten, de kosten bij de notaris. Het kostenplaatje moet
natuurlijk wel opwegen tegen de lagere maandlasten die je door
het oversluiten krijgt, dus is het verstandig om dat eerst in beeld
te brengen. Heb je een spaarhypotheek? Dan is het maar de
vraag of je lagere maandlasten krijgt door die te gaan oversluiten.
Dit heeft te maken met de ‘communicerende vaten’ tussen
de rente en de premies voor het spaardeel, maar ook met de
hypotheekrenteaftrek.
andere mogelijkheden
Er zijn ook andere mogelijkheden om je maandlasten te verlagen,
bijvoorbeeld deze. Je kunt elk jaar een deel van de hypotheek
boetevrij aflossen. Dit is meestal 10 tot 20 procent. Is je woning in
waarde gestegen? Dan kun je misschien in een lagere risicoklasse
komen waaraan een lager rentepercentage is gekoppeld. De bank
kan je informeren over deze mogelijkheden en heeft misschien nog
een andere mogelijkheid voor je in petto.
belastingen
Voordat je kiest om je hypotheek over te sluiten, is het goed
om ook te kijken naar de gevolgen voor de belastingen. Als
je een aflossingsvrije hypotheek hebt van vóór 2013 dan kun
je die oversluiten naar een nieuwe aflossingsvrije hypotheek
en de hypotheekrenteaftrek behouden. Je kunt er ook voor
kiezen een nieuwe hypotheekvorm te kiezen. Wil je dan nog
hypotheekrenteaftrek hebben, dan moet je aflossen op de
hypotheek. Dat aflossen gaat dan annuïtair of lineair.
Heb je een spaar- of beleggingshypotheek? Dan heb je vermogen
opgebouwd in je hypotheek en kun je dat vaak belastingvrij
‘meenemen’ naar een nieuwe hypotheek. Daar zijn wel
voorwaarden aan gekoppeld.
polis
Als je je weer in je hypotheek gaat verdiepen, kijk dan meteen ook
naar de polis van levensverzekering of overlijdensrisicoverzekering.
Misschien dat het oversluiten van de hypotheek hier invloed op
heeft. Maar het is sowieso goed om te kijken of de begunstiging
op de polis nog in orde is. Dat degene die de uitkering na jouw
overlijden moet krijgen, op de polis als begunstigde staat. Vanuit
hier kun je meteen ook een verband leggen met de vraag wie jouw
huis erft als je overlijdt. Dat hangt af van of je een testament hebt
of niet, een samenlevingscontract en huwelijkse voorwaarden.
notaris
Wij helpen je graag met je vragen over de begunstiging van de
polis, de erfbelasting over de uitkering daarvan en de vraag wie
er van je erft. Een hypotheek wordt overgesloten met een nieuwe
hypotheekakte, dus we zien je dan sowieso en kunnen je dan
adviseren over de bijkomende zaken. Bij een hypotheek geef je
namelijk je woning ‘in onderpand’. De bank wil zekerheid hebben
dat je de rente betaalt en de hypotheek (ooit) aflost. In de wet
staat dat de notaris ervoor zorgt dat er een hypotheek op de
woning komt. Hieraan zit nog het nodige werk; het gaat niet alleen
om de akte die je bij de notaris ondertekent. Het gaat om best
veel geld en het is dus belangrijk dat het juridische allemaal goed
in elkaar steekt. Wij kunnen hiervoor zorgen.
Wilt u meer weten? Neem contact met ons.
Wij helpen u graag verder.

RIJKSSTRAATWEG 88
7391 MT TWELLO
TELEFOON (0571) 27 46 68
INFO@SLAGHEKKENOTARIAAT.NL
WWW.SLAGHEKKENOTARIAAT.NL
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TWEE WEKELIJKSE COLUMN VAN DANNY ROELOFS

HELDEN
Vroeger was ik fan van Jari Litmanen, adoreerde ik Bart de Graaff en
was Superman mijn actieheld. Naarmate ik ouder werd, stopte de man
van glas, overleed de kleine grote
Bikkel in 2002 en bleek de man van
staal ook niet onfeilbaar. Vervolgens
heb ik met open mond gekeken
naar Gianni Romme die buitenaardse prestaties neerzette op het ijs van
Nagano in 1998, werd ik verliefd op
Heidi Klum en stierf rocker David
Bowie.
Na vele rondzwervingen in het heldendom ben ik nu neergestreken
bij singer-songwriter Douwe Bob.
Deze oud-winnaar van talentenjacht “de beste songwriter van Nederland” werd in 2016 elfde op het
Eurovisiesongfestival in Kiev. De
getatoeëerde mooiboy werd binnen
twee maanden vader van drie kinderen. Zelfs in Staphorst houden ze
dit tempo niet bij en hoe snel Max
Verstappen ook is hij verslijt alleen
maar rubber. Waar het Hugo de Jonge al niet was gelukt om het volk van

Nederland te verenigen lijkt het me een
nog grotere klus om drie vrouwen tevreden te houden. En dan te bedenken dat
ze alle drie gierende hormonen hadden
de afgelopen maanden. Van de pijnlijke
voeten van de één naar de rugklachten van de ander. En jezelf dan maar
staande houden bij al die stemmingswisselingen. Met drie vrouwen mee naar de
termijn- en twintig-weken-echo, het kinderkamertje uitzoeken en ondersteunen
tijdens hun nesteldrang. Ik snap wel dat
Douwe Bob de afgelopen maanden niet
meer wilde optreden. Waar haal je de
tijd nog vandaan?
Het mooie is wel dat Douwe Bob na al
die weken van zwangerschapsgym Olga
Commandeur zou kunnen opvolgen bij
het tv-programma “Nederland in Beweging”. Of wellicht dat hij zelf kandidaat
wordt bij “Een dubbeltje op zijn kant”
waar John Williams hem financieel weer
op weg kan helpen na die stroom aan alimentatie die hem te wachten staat.
Ondanks deze zware klus ben ik stiekem
toch jaloers op deze potente adonis.
Drie keer nieuw leven op aarde zetten is
het één na mooiste wat er is. Het mooiste is natuurlijk drie keer nieuw leven

INGEZONDEN
OPEN BRIEF AAN HET
NEDERLANDSE WILDPLAS GILDE
Bezint eer gij begint
Geachte oprichter NWG,
Onlangs kreeg ik, ambtenaar der gemeente
van Voors tot Wello, via het Voorsternieuws
van 29 december 2021 de oprichting van
het NWG ter inzage. Uiteraard juichen wij
als gemeente particuliere initiatieven toe
maar ; “Bezint eer gij begint”.

Het nut van wildplassen

Particuliere initiatieven worden in onze
gemeente in een ambtelijke werkgroep
doorgelicht op o.a. uitvoerbaarheid, mogelijkheden tot handhaving en de gevolgen
voor de gemeentelijke financiën.
Het door de NWG gemaakte voorbeeld van
het nut van de mineralen kringloop van de
Chinezen is anno 2022 achterhaald door
de Nederlandse stikstofproblematiek. Ongebreideld wildplassen zal in gelijke mate
behandeld moeten worden als de “mestproblematiek.” Een vergunningenstelsel is
dan ook noodzakelijk.
Vanuit ruimtelijk ordening zal bezien moeten worden welke gebieden als wildplasgebieden in aanmerking kunnen komen.
Aspecten als inpasbaarheid in het landschap, verkeersveiligheid voor toekomstige gebruikers en milieubelasting door
fosfaten en stikstof in de secreten dienen
beoordeeld te worden. Stel dat er in de gemeente van Voors tot Wello een geschikt
wildplasgebied kan worden aangewezen
dat zal dit eerst via de gebruikelijke procedures publiekelijk aangekondigd dienen te
worden met inspraak- en bezwaar mogelijkheden, etc.

De praktijk van het wildplassen

De door het NWG geschetste techniek
dient aangevuld te worden met aanwijzingen over diëten van wildplassers. Zo kan
het nuttigen van o.a. rode bieten of asperges niet toegestaan worden omdat dit
rode en of naar zwavel riekende plekken
kan veroorzaken. Ook het verspreid plassen over het totale wildplasgebied dient
gereguleerd te worden.
Een cursus “Hoe word ik wildplasser“ moet
verplicht worden. Dit opdat wildplassers
zich alle aspecten van gebruik van de tuinslangtechniek, de wildplascape (WPC), het
vermijden van ongewild aanstootgevend
gedrag, etc. eigen maken. Per gebruiker
dient het aandeel in de milieubelasting
vastgesteld te worden door bepaling van

fosfaat en stikstof en medicijnresten in
urinemonsters. Ook is registratie van frequentie en exacte plek van het plas

Noodzaak van organisatie

Het verlenen en controleren van vergunningen, registraties, urine monsters zal
tot uitbreiding van het aantal ambtenaren
der gemeente leiden. Voor de kosten van
de realisatie van wildplasgebieden, het
aanbrengen van noodzakelijk bebording,
het onderhoud en lediging van de opvangbakken voor WPC’s en de daadwerkelijke
controle en handhaving door BOA’s dient

creëren. En ook dat heeft hij gedaan!
Uit de maatschappij klinkt een hoop
onvrede, terwijl diezelfde mensen
keihard klappen als één van zijn kinderen in 2041 het songfestival wint.
Succesvolle mensen zouden zich wat
dat betreft ongegeneerd voort moeten kunnen planten. Er zou een wetswijziging moeten komen waarin staat
dat Sven Kramer, Waylon Jennings en
Arjan Robben polygaam moeten zijn.
Marco Borsato en Emile Ratelband
denken helaas al een aantal jaar in dat
wetboek te zijn opgenomen. 72 jaar
en dan een negende kind verwachten.
Je verwacht als je 72 bent je kleinkinderen, incontinentie of de thuiszorg
maar toch absoluut geen kind.
Danny Roelofs

financiële dekking binnen de gemeentelijk
begroting gevonden te worden. Introductie
van een wildplasbelasting is dan ook onvermijdelijk.
Concluderend: het pleidooi van de NWG
om het wildplassen te bevorderen is om
milieutechnische en financiële redenen
niet wenselijk en wildplasgebieden zijn op
korte termijn niet haalbaar.

Advies aan de NWG

Op persoonlijke titel adviseer ik het NWG
om een ondergrondse organisatie te worden en haar leden te adviseren: “Doe zoals
vanouds, plas in het verborgene en zoek een
boompje“.
Hoogachtend,
D.R. Oogstoppel
Ambtenaar 1e klasse der gemeente
van Voors tot Wello.
Voor eventuele reacties :
terbijhereintjan@gmail.com
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Binnendijk
Twello, Michiel de Ruyterstraat 101
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DIGITALE LICHTJES PUZZELTOCHT DOOR
IJSSELVALLEI BOERT EN EET BEWUST

STUIFMEEL
In het voorjaar produceren
bomen en bloeiende grassen bij warm, zonnig weer
en een lage luchtvochtigheid veel stuifmeel. Door
het zachte weer van de
afgelopen maanden zie
je her en der al het eerste
stuifmeel loskomen. Stuifmeelkorrels, ook wel pollen genaamd, afkomstig
van dennen, berken, sparren en andere coniferen
kunnen bij een krachtige
wind afstanden afleggen
van honderden kilometers. Wanneer de wind in
de nacht gaat liggen, valt
het stuifmeel op het aardoppervlak. Het wordt vaak
aangezien voor zand of saharastof. Het is vooral goed
zichtbaar op tuinmeubilair
en auto’s. De hoeveelheden zijn groot. Op een
schuin liggend tuimelraam
met een oppervlak van één
vierkante meter komen
onder gunstige omstandigheden naar schatting meer
dan een miljard stuifmeelkorrels terecht. Deze zijn
voornamelijk
afkomstig
van de den, spar en berk.
Hogedruk boven ons hoofd
geeft niet altijd zonnig weer .Zeker in de winter niet dan kan doordat de zon
nog laag staat de in de nacht gevormde mist langzaam oplossen overdag.
Ook deze week zullen we dat merken.
Donderdag zal als de mist opgelost is de temperatuur oplopen
naar 8 graden.
Vrijdag in de ochtend zon maar in de middag zal de bewolking toenemen
bij ook dan nog 8 graden.
Zaterdag bewolkt bij dan slechts 5 graden.
Zondag zal de ochtend bewolking geven maar in de middag
zon bij 7 graden.
Mark Wolvenne, Twello

Voorsternieuws
Opgave van advertenties

Acquisitie

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

Henk Traanman
Telefoon 06 16 13 60 15

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

Aanleveren redactie

Twello

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

Voorst

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

Klarenbeek

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

Bussloo-Posterenk
Terwolde/Nijbroek
Wilp/Wilp-Achterhoek De Vecht/Welsum
info@voorsternieuws.nl
De Hoven
Marc Roerdink
Amerstraat 26
7417 CL Deventer
mobiel 06 39 89 98 71
marcroerdink1@hotmail.com
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KLACHTEN
OVER
BEZORGING:

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

REGIO.- Tot grote spijt moest de geplande lichtjestocht in december
worden afgelast in verband met de
corona maatregelen. Daar wisten
de boeren van IJsselvallei Boert en
Eet Bewust echter een positieve
draai aan te geven.
Er werden verlichte letters geplaatst
bij boerderijen en deze zijn via de digitale snelweg getoond. Tussen 15 en 24
december zijn dagelijks verlichte letters
vrijgegeven via Facebook. Na het verzamelen van maar liefst veertien letters
was het begin van een zin gevormd; ‘Mijn
kerstwens is’.
Deelnemers hebben de kans gekregen
om t/m 31 december de zin af te maken.
De drie mooist geformuleerde inzendingen hebben afgelopen week hun prijs in
ontvangst mogen nemen.
De eerste prijs is een trekker safari door
de natuur en het boerenland in de omgeving Twello voor 10 personen met
Boer Jan, van ‘Hoeve de Wellinkhof’ te
Terwolde en is gewonnen door Miny Nijboer met de volgende inzending:
‘Leven met elkaar
Leven naast elkaar
Na alles wat we afgelopen
jaar hebben gemist
Weer zorgeloos leven zonder stress en twist
Dat we kunnen doen wat allemaal niet kon
Dan schijnt voor boer en burger
weer de zon.’

De tweede prijs is een heerlijk boeren
streekproducten pakket t.v.w. 50 euro
van boerderijwinkel ‘Erve Trees’ te Twello
en is gewonnen door Vincent Gols met
de inzending:
‘Koop ook in 2022 lokaal voor een eerlijke
prijs, voor boer en consument wel zo wijs.’
De derde prijs is een ijstaart van IJsboerderij ‘De Schellenberg’ te Vorchten en is
gewonnen door Jan van Hartskamp met

de inzending:
‘Dat we in het komende jaar lief zijn
voor elkaar. Dus niet klagen, maar o
nze medemens verdragen.’
Stilzitten is aan de boeren van IJsselvallei Boert en Eet Bewust niet besteed, dus
houd de Facebook pagina in de gaten
voor onder andere aankondigingen van
meer activiteiten.

Mooi
Voorst

‘Randweg Twello,
een gepasseerd
station!’
- Hendrik
Veldhuizen
Scan de QR-code en lees
meer over onze speerpunten!

INGEZONDEN BRIEVEN

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

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

Lijst 2

voorstwijzer

Gemeentelijke informatie

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

gemeenteraad
Digitale ronde-tafelgesprekken op maandag 24 en
dinsdag 25 januari 2022 vanaf 18.00 uur
afwijkende dag en tijd

Op maandag 24 en dinsdag 25 januari 2022 houdt de gemeenteraad rondetafelgesprekken. De beide bijeenkomsten zijn digitaal en beginnen om 18.00
uur. Met de ronde-tafelgesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van de
onderwerpen die op de agenda staan. Raadsleden stellen vragen aan insprekers
en het college. Dat doen ze als voorbereiding op de raadsvergaderingen van 31
januari en 7 februari 2022.



Uitgangspuntennota 2023 GGD Noord- en Oost- Gelderland (GGD NOG)
De gemeente Voorst werkt met andere gemeentes samen in onder andere de GGD
NOG. Dat samenwerkingsverband heeft de gemeenteraad laten weten wat de uitgangspunten voor de begroting 2023 zullen zijn. De gemeenteraad kan met een
zienswijze eigen beleidsmatige en financiële aandachtspunten aan de GGD NOG
duidelijk maken. Het college adviseert de raad om geen zienswijze in te dienen.

Informatie en volgen

Alle stukken die betrekking hebben op deze agendapunten kunt u inzien op
https://voorst.raadsinformatie.nl/ of via de (gratis) app Politiek Archief (voor tablets).
De QR-code leidt uw smartphone en tablet direct naar de vergaderstukken.
De ronde-tafelgesprekken kunt u digitaal in beeld en geluid volgen via
https://voorst.raadsinformatie.nl/. Klik eerst in de kalender op de ronde-tafelgesprekken van 24 januari 2022 of 25 januari 2022 en daarna op ‘live’.
Vragen of suggesties? Neem gerust contact op met Bernadette Jansen (griffier):
Deelnemen
U kunt digitaal deelnemen aan een ronde-tafelgesprek. Wilt u inspreken en uw 0571-27 92 17 of Dini Vriezekolk (locogriffier): 0571-27 93 87.
mening geven over een onderwerp dat op de agenda staat? Stuur dan voor vrijdag
21 januari 2022 12.00 uur een e-mail naar raad@voorst.nl. Na de ontvangst van
uw e-mail neemt de griffie contact met u op. Elke inspreker krijgt maximaal 3
minuten tijd om een opvatting te geven. Reageert u liever schriftelijk? Stuur dan
een e-mail met uw reactie naar raad@voorst.nl.

Digitale publieke tribune

De gemeenteraad laat de bespreking live streamen. U kunt de ronde-tafelgesprekken volgen via https://voorst.raadsinformatie.nl/. Klik op de datum 24 januari
2022 of 25 januari 2022 en daarna op ‘live’. Zo ziet u ook alle stukken die op de
agenda staan.

Agenda

Maandag 24 januari 2022 vanaf 18.00 uur:




Burgerinitiatief Stookvrij Voorst
De initiatiefnemers van het burgerinitiatief Stookvrij Voorst zien graag dat de
gemeenteraad van Voorst een verbod invoert voor het stoken van hout bij mistig
en windstil weer. Het burgerinitiatief heeft ongeveer honderd handtekeningen
verzameld om dat verzoek te ondersteunen. Het burgerinitiatief pleit voor het
opnemen van een verbod in de algemeen plaatselijke verordening. De initiatiefnemers wensen dat de gemeente zo’n verbod vervolgens gaat handhaven.
De initiatiefnemers lichten hun initiatief toe in het ronde-tafelgesprek. Daarna
vraagt de raad eerst om advies aan het college. Het verzoek van het burgerinitiatief Stookvrij Voorst komt dan later nog een keer terug in het rondetafelgesprek en zal daarna in een raadsvergadering worden besproken, dus
niet op 31 januari of 7 februari 2022.

Dinsdag 25 januari 2022 vanaf 18.00 uur:



Laat u zelf horen bij de lokale politiek. Dat is op meerdere manieren mogelijk. Benader
raadsleden, praat mee in de ronde-tafelgesprekken of stuur een e-mail of brief naar
de raad: raad@voorst.nl of Postbus 9000, 7390 HA Twello.
U kunt de gemeenteraad volgen via het twitteraccount: @RaadVoorst.

Contact met de raadsfracties

U kunt telefonisch of per e-mail contact opnemen met de raadsleden en raadsfracties.
Op www.voorst.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/samenstelling staat meer Informatie over de fracties en de raadsleden.
U kunt rechtstreeks contact opnemen met de onderstaande contactpersonen van de
raadsfracties:
 Robin Hafkamp, fractievoorzitter Gemeente Belangen, via r.hafkamp@voorst.nl
of 06-53 11 65 06
 Emiel de Weerd, fractievoorzitter VVD-Liberaal2000, via e.deweerd@voorst.nl
of 06-13 46 48 23
 Bertine Grevinga, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, via b.grevinga@voorst.nl
of 06-15 41 54 47
 Jürgen Wolff van Wülfing, fractievoorzitter CDA, via j.wolffvanwulfing@voorst.nl
of 06-43 90 39 27
 Paul Jonkman, fractievoorzitter D66, via p.jonkman@voorst.nl of 0571-23 82 62
 Arend Jansen, fractievoorzitter Voortvarend Voorst, via a.jansen@voorst.nl
of 06-50 66 66 01
 Margret Suelmann, fractievoorzitter Fractie Suelmann, via m.suelmann@voorst.nl
of 06-37 31 54 22

Bestemmingsplan Nieuw Basselt en Fliertlanden, Twello
Het college van burgemeester en wethouders heeft het bestemmingsplan Nieuw
Basselt en Fliertlanden Twello opgesteld. Dat bestemmingsplan maakt onder
meer de bouw van 289 woningen aan de noordkant van Twello mogelijk.
Burgemeester en wethouders hebben in maart 2021 inloopsessies georganiseerd. Het college heeft in september/oktober 2021 het ontwerp voor het bestemmingsplan ter inzage gelegd. De gemeente heeft 37 reacties (zienswijzen)
op het ontwerp ontvangen.
Burgemeester en wethouders hebben voor de gemeenteraad een reactie op Scan de QR-code met uw tablet of smartphone voor meer informatie over de raadsleden.
de ingediende zienswijzen opgesteld. Het college heeft het ontwerp bestemmingsplan gewijzigd, een beeldkwaliteitsplan en een exploitatieplan opgesteld
en vraagt de gemeenteraad om voor de uitvoering van dit plan een krediet van
€ 28.520.075 exclusief btw beschikbaar te stellen. Het is de gemeenteraad die
een bestemmingplan vaststelt en een krediet beschikbaar stelt.

Agenda


Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst?

Masterplan Bussloo
Het college informeert de gemeenteraad over de stand van zaken bij de ontwikkeling van Bussloo tot een volwaardige, aantrekkelijke en recreatieve plek.
In 2018 heeft de gemeenteraad daarom gevraagd. Samen met de twee andere
trekkers van dit project heeft de gemeente besloten te stoppen met de samenwerking. Het college bekijkt of de gevraagde ontwikkeling nog op een andere
manier mogelijk is. Initiatieven blijven mogelijk binnen de bestaande kaders.
Actualiseren beleidsregels subsidie ouderenwerk
In de gemeente Voorst organiseren niet alleen ouderensosen en ouderenbonden
activiteiten voor inwoners op leeftijd. Ook vrijwilligersinitiatieven verzorgen
inloopvoorzieningen. Burgemeester en wethouders willen die initiatieven structureel subsidie gaan geven. Daarvoor is een wijziging van het beleid nodig. Het
college informeert de raadsleden daarover. Zo krijgen raadsleden de gelegenheid om daar iets van te vinden.

Vergaderingen

Vanwege de coronamaatregelen vergadert de gemeenteraad momenteel digitaal.
De digitale vergaderingen zijn via een livestream te volgen. Ga naar
https://voorst.raadsinformatie.nl en klik op de juiste datum en daarna op ‘live’.
De komende bijeenkomsten van de raad zijn op:
 maandag 24 januari 2022
vanaf 18:00 uur
 dinsdag 25 januari 2022
vanaf 18:00 uur
 maandag 31 januari 2022
vanaf 19:30 uur
 maandag 7 februari 2022
vanaf 19:30 uur

ronde-tafelgesprekken
ronde-tafelgesprekken
raadsvergadering
raadsvergadering

E-mailservice raadsstukken

Met de e-mailservice ontvangt u een directe link naar de vergaderstukken. Stuur een
e-mail naar raad@voorst.nl om u aan te melden voor de e-mailservice.

Vragen?

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

voorstwijzer
Bekendmakingen
Week 2: 12-1-2022

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 3 januari 2022 tot en
met vrijdag 7 januari 2022.

Adres/Locatie

Onderwerp

Status

Nummer

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)
Middendijk 26 in Nijbroek

Herontwikkeling voormalig agrarisch perceel

Ontwerp

NL.IMRO.0285.20300-OW00

Veluwsedijk 55 in Nijbroek

Toevoegen functieaanduiding plattelandsbedrijf
en positieve bestemming kleinschalige handel in
trekkers en veevoer

Vastgesteld

NL.IMRO.0285.20294-VS00

Abraham Kuyperstraat in Twello
kad. perceel B9752 Twello

Kappen 10 bomen

Vergunning verleend

SXO-2021-0748

Ardeweg 2 in Wilp

Uitbouwen woning

Aanvraag ontvangen

SXO-2021-0771

Bachstraat in Twello

Kappen 10 esdoorns

Vergunning verleend

SXO-2021-0709

Broekstraat 41 in Klarenbeek

Uitbouwen woning

Aanvraag ontvangen

SXO-2021-0773

de Zanden 107 in Teuge

Bouwen hangar

Proceduretermijn verlengd

SXO-2021-0691

Hartelaar 13A in Twello

Kappen 6 beuken

Vergunning van rechtswege verleend

SXO-2021-0505

Kerkstraat 2 in Voorst

Kappen walnotenboom en snoeien bomen
op terrein en kant van openbare weg

Vergunning verleend

SXO-2021-0588

Koningin Julianastraat Twello - kad.
perceel B9750 Twello

Verplanten 1 boom

Vergunning verleend

SXO-2021-0749

Lange Klarenbeekseweg in Voorst
kad. perceel K268 Voorst

Ophogen grond

Vergunning verleend

SXO-2021-0678

Lochemsestraat 9 in Terwolde

Kappen populier

Vergunning van rechtswege verleend

SXO-2021-0511

Mulderserf in Twello

Kappen 3 kersenbomen

Vergunning verleend

SXO-2021-0710

Rijksstraatweg 75A in Twello

Kappen 2 eiken

Vergunning geweigerd

SXO-2021-0590

Rijksweg A1 De Paal 932 in Wilp
kad. perceel R345 Voorst

Bouwen overkapping voor snelladers
(zuidelijke kant)

Aanvraag ontvangen

SXO-2022-0002

Troelstralaan in Twello - kad. percelen
B6219 en B9754 Twello

Kappen 13 bomen

Vergunning verleend

SXO-2021-0747

Verdistraat en Thorbeckelaan in Twello

Kappen 3 bomen

Vergunning verleend

SXO-2021-0708

Voordersteeg in Twello

Kappen 2 populieren

Vergunning verleend

SXO-2021-0711

Gemeente Voorst

Toekenning subsidie Burgers met Energie

Besluit genomen

Z-21-12925_2021-70717

Gemeente Voorst

Vaststelling subsidie VluchtelingenWerk
Oost Nederland 2022

Besluit genomen

Z-21-00134_2022-00404

Bongerdskamp 6A in Voorst

Slopen schuur

Melding ontvangen

SXO-2022-0007

Broekstraat 41 in Klarenbeek

Gedeeltelijk slopen woning voor uitbreiding

Melding ontvangen

SXO-2021-0772

Parallelweg 1 in Twello

Verwijdering asbestdak schuur

Melding ontvangen

SXO-2021-0770

Omgevingsvergunning

Overig

Sloopmelding

Meer informatie

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

dens welke periode dit kan.
Ziet u de elektronische bekendmaking/publicatie niet op overheid.nl
staan? Neem dan gerust contact op
met de gemeente Voorst
0571-27 99 11. Wij helpen u graag.

Berichten over uw buurt via
overuwbuurt.overheid.nl

Snel en overzichtelijk alle ontwikkelingen in uw buurt volgen of de
officiële bekendmakingen van de
gemeente Voorst inzien? Dat is
mogelijk op overheid.nl.

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

locatiegebonden bekendmakingen/publicaties binnen de door u
aangegeven afstand.

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

WELSTAND

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

Burgemeester en wethouders
van Voorst maken het volgende
bekend:
Iedere maandag in de even weken houdt de welstandscommissie een mandaatvergadering in het
gemeentehuis in Twello (Hietweideweg 20). De vergadering begint
om 10.00 uur.

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

voorstwijzer
Inzameling kerstbomen

Op vrijdag 14 januari 2022 kunt
u tussen 15.00 uur en 18.00 uur
gratis uw kerstboom inleveren bij
het inzamelpunt van CirculusBerkel bij Sportpark Zuiderlaan,
Zuiderlaan 5 in Twello. U kunt
dan ook uw klein chemisch afval
inleveren.

Eénrichting looproute op de weekmarkt
thuis in handzame stukken zagen.
Op het inleverpunt is geen zaag
aanwezig.

Veiligheidsmaatregelen

Tip: De lege pot van de kerstboom
mag niet bij het pmd. De potten
geven door het formaat problemen in de sorteerinstallatie,
waar het pmd in verwerkt wordt.
Doe uw lege pot bij het restafval of lever het gratis in als hard
kunststof bij een Recycleplein van
Circulus-Berkel.

 Het openbaar toilet is gesloten
voor publiek.
 Eet en drink niet op het marktplein.
 Houd anderhalve meter
afstand van elkaar en van onze
marktlieden.
 Ga niet in groepjes bij elkaar
staan.
 Voorkom drukte bij de kramen.
 Betaal bij voorkeur met pinpas/
smartwatch/of mobiele telefoon.
 Blijf thuis als u verkouden bent
of koorts of griepverschijnselen
heeft.
 Gebruik papieren zakdoekjes, en
nies in uw elleboog. ■

Inzameling KCA

U kunt op 14 januari ook kleine
hoeveelheden KCA (niet meer
dan één doos vol) inleveren bij
de chemokar. Onder klein chemisch afval (KCA) verstaan we
huishoudelijk afval waar chemische stoffen in zitten die schadelijk zijn voor de gezondheid en
het milieu. Voorbeelden zijn lege
batterijen, accu’s, verfpotten en
resten schoonmaakmiddelen of
olieproducten.

Verder gelden ook de volgende
maatregelen op de markt:

Tijdens de vrijdagmarkt in Twello
moeten bezoekers zich weer aan de
éénrichting looproute houden. Deze
looprichting staat met bewegwijzering aangegeven. Op deze manier
is het gemakkelijker om een veilige
afstand van elkaar te houden.

Let op! Verwijder de pot en alle
versiering van uw kerstboom. Bij
het inleverpunt staat een inzamelwagen klaar, waar u de boom
zelf in gooit. Bomen mogen een
maximale stamdikte van 15 cm
hebben. Heeft u een erg grote Meer informatie:
boom, dan kunt u deze eventueel www.circulus-berkel.nl ■

Bezoek de weekmarkt
alleen

Bezoek de markt zoveel mogelijk
alleen, dus niet in gezelschap. Volg
deze oproep in het belang van uw
eigen gezondheid en die van uw
medemens.

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

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

Telefonisch bereikbaar op maandag tot en
met donderdag 08.30-17.00 uur en op vrijdag 08.30-14.00 uur. Burgerzaken is ook
op maandagavond telefonisch bereikbaar
17.00-20.00 uur.
Burgerzaken is alleen op afspraak geopend
voor het aanvragen en ophalen van paspoort, ID-kaart en rijbewijs en voor het
aangifte doen van geboorte en overlijden.

www.twitter.com/gemeente_voorst

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

www.facebook.com/gemeentevoorst

Kwaliteit van uit het verleden,
aangepast voor de toekomst!

Uw partner in autoschade:

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

Kom vrijblijvend langs voor advies betreffende autoschade.
Vaassen

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

WhatsApp: 06 – 21 65 44 44

Regel het
online op

voorst.nl

Brood
AANBIEDINGEN!
APPEL
TAART
00

4

PER STuk vAn € 4.59 Nu vOOR

SPELT
BROOD

3

PER STuk € 3.40 Nu vOOR

00

BOEREN APPEL
BROOD HALF

2

PER STuk € 2.65 Nu vOOR

25

6 APPELROTSJES+
6 WITTE BOLLEN

3

SAmEN vAN € 4.56 Nu vOOR

50

APPEL
nESTJES
00

2

PAk à 2 STukS € 2.30 Nu vOOR

APPEL
SLOF
50

5

PER STuk vAn € 6.49 Nu vOOR

uit eigen BAKKERIJ!

€

magento

Buitenzonwering

Binnenzonwering

Overkappingen

Pergola zonwering

screens, rolluiken, horren, windschermen, Velux

exact

Openingstijden:

+

Woensdag :10.00 – 18.00 u.
Donderdag: 10.00 – 18.00 u.
Vrijdag: 10.00 – 21.00 u.
Zaterdag: 10.00 – 16.00 u.

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

Boeren
en tuinders staan soms voor moeilijke keuzes in het bedrijf, voor
het gezin en voor zichzelf. Stichting Zorg om Boer en Tuinder helpt

Boeren en tuinders staan soms voor moeilijke keuzes in het bedrijf, voor

Besparing op tijd & geld

ondernemers op een kruispunt om richting te bepalen.
het gezin
en voor zichzelf. Stichting Zorg om Boer en Tuinder helpt
ondernemers op een kruispunt om richting te bepalen.

Al je data te beheren op 1 locatie
Optie tot koppelen meerdere shops

ZORG OM BOER EN TUINDER

Realtime synchronisatie van data
Mogelijkheden vrijwel onbeperkt! Wij koppelen ook o.a.:

www.zorgomboerentuinder.nl

Viktor Münster,
Henk
regio
Oost
RegioSlagman,
coördinator
Oost
Wim
06 - Bolink,
22 39 56regio
40 Oost

Bekijk alle mogelijkheden op

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

Wim Bolink, Regio Voorst
06 - 30 90 91 89
h.bolink4@kpnplanet.nl
06 - 54
94 25 20
06 - 54 94 25 20
oost@zorgomboerentuinder.nl
oost@zorgomboerentuinder.nl
info@zorgomboerentuinder.nl
Landelijk emailadres
Landelijk emailadres
info@zorgomboerentuinder.nl

ZORG OM BOER EN TUINDER

c

www.zorgomboerentuinder.nl

Welkom in Voorst!
www.voskamptextiel.nl
Vanaf 13 januari weer geopend voor afhaal
van uw vers gebakken patat en snacks

• AGRARISCH LOONWERK
• GEWASBESCHERMING
• SPORT EN RECREATIE
• CULTUURTECHNIEK
• GRONDVERZET
• CIVIELE TECHNIEK
• ADVIES EN ONTWERP
• NATUURONTWIKKELING

Rijksstraatweg 75
7383 AL Voorst
Geopend van donderdag t/m zondag
Voor vragen en/of bestellingen:

06 58 99 79 27

Ambachtelijke
OOK VOOR BROODBAKMIXEN
EN CAKEMIXEN KUNT U
BIJ ONS TERECHT

Lange

WWW.HOFMEIJERVOORST.NL • TEL: (0575) 50 14 98

Bakkerij Bril
& Zonen

0172075 Adv 8x8 cm Hofmeijer.indd 1

voor al uw oven heerlijke
ambachtelijke
kerststollen & kerstkransen
Rijksstraatweg 24, Voorst
Telefoon (0575) 50 12 71

09-06-17 10:00

•  Tuinrenova=e  
•  Straatwerk  
•  Grondverzet  
•  Sloopwerk    
•  Riolering  
•  Container  plaatsing  
Tel:  (0575)  501  313          
info@slijkhuissloopwerken.nl    
www.slijkhuissloopwerken.nl  
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Maurits Bosgoed is dierenarts en vertelt wekelijks over zijn avonturen.

DIERENARTS ALS PLASTISCH CHIRURG
Plastische chirurgie is een vaak gehoorde term, maar het is niet altijd
bekend dat dit vakgebied zich op meer
richt dan alleen het maken van lichamelijke aanpassingen om het schoonheidsideaal te helpen evenaren.
Ook bij dieren voeren mensen soms
chirurgische ingrepen uit, puur voor
het uiterlijk. Het couperen van staarten en oren is in Nederland al een tijdje
verboden, maar eigenlijk kon je dit in
dezelfde hoek plaatsen als bijvoorbeeld het opspuiten van menselijke
lippen. Alleen is het grote verschil dat
het dier zélf niet mee mocht beslissen
over de ingreep.
Maar het grootste deel van de plastische chirurgie is er nu op gericht het
leven van een dier prettiger te maken.
Daar waar ik eerder het corrigeren van
een staart van een bulldog beschreef,
moeten er soms ook ooglidcorrecties gedaan worden zodat haren niet
steeds in de ogen prikken. Deze beperkingen zijn meestal het gevolg van
menselijke fokkerij.
Een nazaat hiervan was een hond uit
Griekenland met Shar-pei-voorouders.
Zijn lijf was gelukkig vrij van die rare
rimpels, maar zijn kop was meer huid
met plooien dan hoofd. Met vele nadelige gevolgen van dien.
Door deze ruime huid waren zijn ogen
eigenlijk totaal verdwenen en was zijn
neus zo dik alsof hij net zijn neus in
een wespennest had gestoken. Het
ademen ging hierdoor alleen maar
snuivend.

Door het veel teveel aan huid was
knipperen met de ogen niet mogelijk en prikten haren steeds in
zijn ogen. Tijd om in te grijpen dus,
anders had het redden uit Griekenland niet echt meerwaarde gehad
voor hem.
In tegenstelling tot een entropionoperatie waar er een correctie gedaan moet worden aan alleen het
ooglid, zodat de haartjes niet meer
in het oog prikken, bestond deze
operatie uit meer fases.

Huid rondom de ogen

Een paar weken na de eerste operatie
waren de wonden hersteld en was duidelijk dat rondom de ogen nog steeds
erg veel huid zat.
Hier haalde ik op een afstand van twee
cm vanaf de ogen grote stroken weg en
weer een strook bij het voorhoofd.

Oogleden zelf

De laatste fase van de operaties was gericht op de oogleden zelf. De ogen wa-

ITALIAANS WEEKEND
BIJ KORDERIJNK

TWELLO.- Vrijdag 21, zaterdag 22 en zondag 23 januari organiseert restaurant
Korderijnk wederom een
Italiaans weekend. Normaal staat de maand januari bij het restaurant altijd
in het teken van de Italiaanse keuken, maar door
de lockdown is dat helaas
dit jaar niet mogelijk. Dus
gaat Korderijnk gewoon
een lekker menu cateren.

Reserveren svp

Voorhoofd

Omdat de huid van het voorhoofd
met gemak bij zijn neus kon komen,
richtten we ons eerst op dit deel.
Ter grootte van het hele voorhoofd haalde ik een strook met een breedte tien
centimeter weg. Een ware facelift dus.
Omdat het moeilijk is te zien wat het
echte effect is op de stand van de rest
van het gezicht, is het belangrijk dit eerst
te laten herstellen en dan te kijken wat
de volgende correctie moest gaan zijn.

Tekening: Nova Bosgoed, 7 jaar
ren al wel wat beter te zien, maar de
oogleden krulden alle vier nog naar
binnen.
Dit was behoorlijk meet-, knip- en
naaiwerk, maar zijn leven was er zeker
mee verbeterd.
Veel operaties, huidflappen en hechtingen later maakte het dat zijn wenkbrauwen ongeveer twintig cm hoger
waren komen te zitten.
Als hij een mens was geweest had hij
een nieuw paspoort moeten regelen
en zou de gezichtsherkenning van zijn
telefoon zeker niet meer werken.
Maar hij was geen mens en ook geen
geplooide patiënt meer, maar een gelukkige hond, die dankzij de operaties
zijn soort van strak getrokken rare
glimlach en verbaasde blik niet meer
van z’n kop kon krijgen.

Om wachttijden te voorkomen is er besloten het Italiaans weekend alleen op reservering te organiseren. Zo wordt voorkomen dat er teveel drukte ontstaat bij het afhalen. Heeft u liever dat het bij u wordt bezorgd? Geen probleem, binnen Twello is
het bezorgen gratis. Wel is het zo dat er geen onbeperkte mogelijkheden zijn qua
bezorgen, dus het kan zijn dat bepaalde bezorgtijden al gereserveerd zijn. Afhalen
kan dan natuurlijk wel.
U kunt uw bestelling doorgeven via 0571-271851 of per mail via info@korderijnk.nl
Doe dit wel tijdig want vol = vol & op = op.

Menu

Carpaccio van Iers rundvlees
met Parmezaan, truffelcrème en een ciabatta à 9,50
Tagliatelle al spezzatino
Lintpasta met heerlijk Italiaans stoofvlees en ratatouille à 16,50
Tiramisu
Overheerlijke Italiaanse dessertklassieker à 6,50
U kunt bovenstaande gerechten ook als 3 gangen menu bestellen. De menuprijs is
dan geen 32,50,= maar slechts 28,50.

Lockdownvouchers

Ook nu bestaat er weer de mogelijkheid om lockdownvouchers te verkrijgen. Deze
bestelt u voor 37,50 euro p.p. en zodra het restaurant weer open mag kunt u deze
inwisselen tegen een heerlijk drie gangen diner inclusief alle drankjes. Daarnaast
biedt Korderijnk ook de gehele maand januari en februari catering gerechten voor
thuis, variërend van stamppot, balletjes gehakt tot stoofschotel van hert en wildzwijn.
Dagelijks af te halen of gratis thuis bezorgd binnen Twello. Voor meer info over het
cateringmenu en de lockdownvouchers kijkt u op www.korderijnk.nl
Catering van Korderijnk. Lekker makkelijk.

nieuwbouw de 4 erven
hypotheek?
bel eric, ellen
of rick:
0571-274440

PAGINA 17

Voorsternieuws

DÉ AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

WOENSDAG 12 januari 2022

PAGINA 18

www.autoswpijkerbosch.
www.autoswpijker
bosch.

Ooijman

autobedrijf

B.J. Spijkerbosch

Hierbij een greep uit onze occasions
KIA PICANTO 1.0 CVVT COMFORTLINE NAVIGATOR

SEAT IBIZA 1.0 ECOTSI STYLE CON

€8.950 | bouwjaar: 28-02-2018

€10.500 | bouwjaar: 08-01-2016

MAZDA CX-30 SKYACTIV-G 122 LUXE

VOLVO V40 CROSS COUNTRY T3 LUXURY

Te koop
Peugeot 308 1.6 5D, grijs met
Suzuki Splash 1.2, 5 drs.
Volvo S70, zilver, 170PK, 2.5 benzine
Saab 93 Aero
Nissan Qashqai plus 2
Citoen C1, 5drs, wit
Mini One 1.6, 3-drs., rood
Verkocht
Hyundai i30 1.6 5-drs. zilver

Reparatie
APK
€28.750 | bouwjaar: 01-09-2020

€23.999 | bouwjaar: 01-08-2019

PEUGEOT 108 1.0 E-VTI ACTIVE

PEUGEOT 2008 ACTIVE 1.2 PURETECH

€10.850 | bouwjaar: 02-02-2021

€14.750 | bouwjaar: 01-04-2018

Kijk op onze site voor het aanbod
Leigraaf 40, 7391 AL Twello, tel. (0571) 27 58 12, bedrijventerrein Engelenburg, info@autospijkerbosch.nl

BJ 2009
BJ 2014
BJ 2000
BJ 2000
BJ 2010
BJ 2011
BJ 2003

136.000 km
65.000 km
391.000 km
175.000 km
150.000 km
151.000 km
216.000 km

BJ 2011

129.000 km

Schadeherstel
Verkoop nieuw en gebruikt

Reparatie en onderhoud
Ook voor uw
airco service

Like ons op facebook

Service Partner

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

GARAGE LEIJENAAR
Koekendijk 8 | 7437 CK Bathmen | 0570 541224 BATHMEN
Ruim aanbod occasions bij uw Nissan dealer. Kijk voor uitgebreide informatie en foto’s op

WWW.AUTOBEDRIJFSPITHOLT.NL

NISSAN NOTE 1.2 80PK
CONNECT EDITION
Renault Captur 1.5 dCi Dynamique + Camera,
NL auto + dealer onderhouden

Renault CapturTCE 90 Dynamique + Trekhaak +
Camera, NL auto dealer onderhouden

Bouwjaar: 2016 | 96.920km | €12.950

Bouwjaar: 2013 | 99.805 km | €10.450

DACIA LOGAN MCV 0.9 TCE
90PK LAURÉATE

€ 11.475,18238 km, BJ 2017, Stationwagon

€7.750,142136 KM, BJ 2014, Hatchback
Merk

Renault Clio IV TCE 90 Expression + Navi +
Airco, NL auto + dealer onderhouden

Renault Captur II1.3 TCE 130pk Intens + Navi +
Stoelverw. + PDC

Bouwjaar: 2013 | 100.232 km | €7.950

Bouwjaar: 2020 | 16.095 km | €24.950

Nissan
Nissan
Nissan
Nissan
Nissan
Nissan

Model

Micra
Micra
Micra
Juke
Qashqai
Qashqai

Automaat
Nissan

Micra

Ander merk
Renault CapturTCE 120 EDC Intens + Trekhaak
+ Camera NL auto + dealer onderhouden

Bouwjaar: 2018 | 89.169 km | €17 .950

Opel AstraSports Tourer 1.4 Turbo Edition +
Trekhaak

Bouwjaar: 2012 | 123.708 km | €7.950

Opel
Suzuki

Astra
Swift

Type

IG-T 90 Acenta
1.2 Acenta
1.2 Acenta
1.6 Acenta Navi
Dig-T 115 Acenta
2.0 Acenta Navi 4x4

Deuren Bouwjaar

Km Stand
16675 km
32002 km
9232 km
147301 km
41038 km
188346 km

Prijs

5-drs
5-drs
5-drs
5-drs
5-drs
5-drs

2017
2017
2016
2011
2014
2010

12.475,9.750,9.475,8.750,14.750,10.475,-

1.2 Acenta

5-drs

2009

111346 km

5.750,-

1.4 Sports Tourer
1.2 Style Hybrid

5-drs
5-drs

2011
2018

138298 km
44984 km

7.250,15.250,-

APK-Keuring nu voor €29,- Incl. Viergasmeting, excl. Afmeldkosten en Roetmeting

Duistervoordseweg 88, 7391 CH Twello, 0571-271857, www.autobedrijfspitholt.nl
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het geld is wel bijna “gratis”, maar
terugbetalen hoort er ook bij…

DE RAFELS VAN DE RANDWEG –
GA DOOR MET VRAGEN! Blij met reacties inwoners
Voorst

Vorige week hebben we als CDA
Voorst een brief ingezonden met betrekking tot de randweg Twello. We
hebben daar veel reacties op gekregen. Dank daarvoor, want dat is juist
wat wij willen. Contact met de mensen waar je het voor doet. En dat zijn
de inwoners van Gemeente Voorst.
Zo blijven wij scherp.

De randweg en de euro’s

Een vraag die een paar keer voorbij
kwam was: “Hoe komen jullie aan
die 10 miljoen en de last voor de
burger?” Terecht dat dit gevraagd
wordt.
Ten eerste was het stuk ‘De rafels
van de randweg’ een reactie op het
artikel in de De Stentor van 29 december jl. Daarin wordt melding
gemaakt van een bedrag “tussen
de 17 en 20 miljoen euro”. We zijn
uitgegaan van het meest negatieve
scenario, namelijk 20 miljoen. 10
miljoen zou van ProRail moeten komen. De rest vanuit de Gemeente
Voorst.
We hebben een en ander nagere-

kend vanuit financiële stukken van de
gemeente (de Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025). Daarin staat met
betrekking tot de randweg Twello: “investering Randweg Twello: 4,7 miljoen;
extra middelen randweg 3 miljoen; aanpassen wegennet i.v.m. westelijke randweg 1,5 miljoen.” Dat maakt een totaal
van ca. 9,5 miljoen euro.
Hierbij is geen rekening gehouden met
tegenvallers (dat komt toch regelmatig voor bij overheidsaanbestedingen),
plus de bouwkosten die momenteel
sterk stijgen. Dus 10 miljoen. Best in de
buurt schatten wij in.
Ten tweede de jaarlijkse last. De Gemeente kan tegen gunstige voorwaarden lenen. De lening heeft een looptijd
van 40 jaar. In die periode moet de lening dan dus wel terugbetaald worden.
We hadden gerekend met 1%. Voor een
bedrag van 10 miljoen. En met een annuïteit, wellicht bekend van de eigen hypotheek. Dan kom je op ruim € 304.000
per jaar.
Stel nou dat de gemeente kan lenen
tegen 0,01%. Bijna nul dus. Dan betaal
je als gemeente nog steeds tussen de
€ 240.000 en € 250.000 per jaar. Want

En, o ja. De coalitie gaat sowieso
voor € 8.000.000 in plaats van de
eerder overeengekomen vijf miljoen. Voor een te lenen bedrag van
€ 8.000.000 betaal je jaarlijks nog
steeds € 200.000 per jaar! En louter
financieel gezien (nog afgezien van
een bizarre bomenkap) zegt CDA
Voorst daartegen dus ‘nee’.

Blijf vragen

In het bovenstaande hebben we
een toelichting gegeven op de cijfers. We hopen dat dit meer duidelijkheid geeft.
We zijn echt blij zijn met de reacties. Dat is belangrijk voor het
raadswerk. Democratie werkt doordat de volksvertegenwoordigers
de bestuurders bevragen. In de
gemeente is dat het College van
Burgemeester en Wethouders. Als
CDA Voorst geven wij graag invulling aan die rol. Essentieel is om te
luisteren naar onze inwoners. Niet
om iedereen maar gelijk te geven.
Wel om het contact te hebben met
de maatschappij, met de laarzen in
de Voorster Klei. Daar doe je het immers voor. Blijf vragen!
Jürgen Wolff van Wülfing
Fractievoorzitter CDA

Heb je vragen?

Contact opnemen kan via één van
de leden van de fractie of via
https://cdavoorst.nl

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

GEBEDSDIENST VOOR DE
EENHEID VAN DE CHRISTENEN
TWELLO.- Op zondag 16 januari vieren de Moluks Evangelische Kerk en de
Protestantse Gemeente Twello samen een Gebedsdienst voor de Eenheid
van de Christenen. Aanvang: 10.00 uur in de Dorpskerk in Twello. Het materiaal voor deze oecumenische dienst is voorbereid door de Raad van Kerken
in het Midden Oosten (MECC).
Als gevolg van de coronamaatregelen kunnen er helaas geen gemeenteleden aanwezig zijn in de dienst, maar online is het gelukkig wel mogelijk om deze bij te wonen:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/946-Protestantse-Gemeente-Twello.
Dat is des te meer de moeite waard omdat ook twee Molukse zanggroepen medewerking verlenen: Ambon Manise en de gospelgroep API Indjil (Heilig vuur). De laatste
groep luisterde op 11 september de Open Monumentendag in de Molukse Bethelkerk op met hun bijzondere muziek en zang. Weet u/je van harte uitgenodigd om
deze gezamenlijke dienst mee te beleven.
Ds. Menno Valk

DÉ AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO
Banden nodig? Kijk & bestel bij ons online.


PERSONENAUTO’S



BEDRIJFSAUTO’S



ONDERHOUD



REPARATIE



APK-KEURINGEN



SCHADE-AFWIKKELING



MOBILITEITSGARANTIE



EXPORT-SERVICES

www.autowientjes.nl/banden

€ 36,-

Al
Vanaf
100% ELEKTRISCH

FIAT 1.4
500-E
FIAT 500
SPORT
24 KWH KM
| SPORT
115.000
- 2008
51.000 KM - 2014

€€11.950
7.900,-

NU
NUVOOR
VOOR

OPEL ASTRAHYUNDAI
1.3 CDTI BUSINESS
I10 |81.000
I-DRIVE
5-DRS
KMBLUE
- 2010
14.000 KM - 2015

VOLVO V70MITSUBISHI
1.6 T4 AUT. 132 KW

€ 10.750,€7.450

NU NU
VOOR
VOOR

SPACE-STAR
| 1.0
143.000
KMACTIVE
- 2011 5 DRS
44.000 KM - 2019

€ 22.750,€9.750

NU NU
VOOR
VOOR

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

Bouwbedrijf Koerkamp gaat
voor Kwaliteit en Vakmanschap
 NIEUWBOUW
 AAN- EN VERBOUW
 RESTAURATIE
 BADKAMERS
 MACHINAAL TIMMERWERK
Koppelstraat 35, 7391 AK Twello
[T] (0571) 270049
[F] (0571) 270549
[I] www.koerkamp.nl
[E] info@koerkamp.nl

Voor het leveren en plaatsen
van diverse soorten glas

info@glasteamtwello.nl - www.glasteamtwello.nl

KNIEPERTJES (OPGEROLD) VOOR HET
NOG ONBEKENDE NIEUWE JAAR
LIEREN.- De bedoeling was om in het nieuwe jaar onder toeziend oog van de ouderen kniepertjes te bakken in De Huiskamer om ter plekke te kunnen proeven
onder het genot van een kop koffie. Door de lockdown ging dat dus niet door.
Dat gaan we anders doen dachten Ans en Anja. Zij gingen ieder met een kniepertjes wafelijzer en een eigen recept als ervaren bakkers aan de slag met hulp
van Miranda en Lidy.
Toen alles was afgekoeld en ingepakt gingen Tilly, Yvonne en Zwanette op pad
om de ouderen persoonlijk een zakje met kniepertjes te brengen en een toepasselijke woordzoeker met de beste wensen voor 2022.
Fijn om alle dankbare reacties in ontvangst te mogen nemen en wij hopen dat we
dit jaar de deuren van De Huiskamer weer snel open kunnen zetten.

MET VERF MAAK JE JE
HUIS PERSOONLIJK
Kan jouw interieur wel een nieuwe uitstraling gebruiken? Of ga
je verhuizen en kan er in je nieuwe huis wel een fris likje verf op
de muur? Een kwalitatieve binnenverf zorgt voor een intense
kleurbeleving waar je jarenlang plezier van hebt. Maar voor welke
kleur verf kies je? En voor welke soort verf?
PERSOONLIJK ADVIES
Onze verfprofessional leidt je door kleur, product en glansgraden
zodat je deze -vaak lastige keuze- samen kunt maken. Hierbij zal
hij uiteraard materialen voorstellen die passen bij de door jou
gewenste kleur- en uitstraling. Wij zorgen voor de uitvoer van het
project binnen de afgesproken tijd en budget.
Bekijk onze website of kom naar onze winkel voor
een vrijblijvende offerte.

DRAAIJER
SCHILDERWERKEN
BONENBURGERLAAN 27 | 8181 HB HEERDE | T 0578 69 15 43
D O M I N E E S T R A AT 1 8 | 7 3 9 1 G H T W E L LO | T 0 5 7 1 2 7 1 1 7 3
W W W.D R A A I J E R B V.N L

Tapijt

SENIOREN KRIJGEN BIJ ONS EXTRA AANDACHT

Gordijnen

• Verhuizingen door heel Nederland
• Piano- en vleugel vervoer
• (De)montage meubilair
• Inboedelopslag
• Vrijblijvende offerte
VakVerhuizers
www.jacob-hissink.nl
info@jacob-hissink.nl
Twello/Terwolde 0571-29 08 18

Vloeren
Zonwering

OSKAR

FIETJE HET BLINDE PARKIETJE
Vandaag vragen we uw aandacht
voor een bijzonder vogeltje:
Onze prachtige gele grasparkiet !
Nu kunt u denken : “Wat is er zo bijzonder aan een gele grasparkiet?”
Aan de meeste grasparkieten misschien niets maar dit parkietje is
blind:
Fietje Parkietje ziet heel weinig tot
niets. Toch vindt ze in de voliére prima de weg en heeft ze er een enkel

probleem mee haar drink- en voerbakje
te vinden.
Kortom: met haar levenslust is niets mis.
En dat maakt haar, in onze (ziende) ogen,
toch heel bijzonder.
Het enige wat er in haar blije leventje
ontbreekt is een vriendje of vriendinnetje. Het is nu eenmaal zo dat deze papegaaiachtige vogeltjes niet graag alleen
door het leven gaan
En dat geldt ook voor dit lieve meisje.

ZOEK DE BA

Bedtextiel
Oskar’s Interieuradvies:
info@oskars-interieuradvies.nl
Duistervoordseweg
21
7391
CA Twello
www.oskars-interieuradvies.nl
tel.
tel.0571-271574
0571-271574
www.oskars-interieuradvies.nl

AS!

We denken daarom dat we Fietje een
groot plezier doen door voor haar een
blinde-geleide parkietje te zoeken.
Als ze dan ook nog in een ruime voliere/
kooi mag wonen, geschikt voor grasparkieten is ze volmaakt gelukkig. Heeft u
voor dit dametje zo’n bijzonder vriendje/
vriendinnetje en de ruimte ?
Neem dan contact met ons op en
vermeld Fietjes registratienummer :
1124996.

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

Welkom op de markt Twello
Sinds 1978
MANDARIJNEN

NIEUWE OOGST, ZOET,
VOL SAP EN ZONDER PIT
20 STUKS

4

99

XXXL HONING MELOEN BILDSTAR EN
FRIESLANDER
PER STUK

0

99

BETUWSE KLEI

10 KILO

SUPER WITLOF

6

99

KILO

1

49

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

12.99 Lecithine granulaat 10.99
versgebakken pinda’s
2.99 Verse Cranberries 4.99
Gedroogde banaan
2.50 Vitiv premium
100 tb Van 41.99 30.00
Gemengde rauwe noten
180 tb Van 66.99 55.00
14.99
Amandelmeel

100% zuiver 2x 500 gram van 17.99

400 gram van 14.99

500 gram van 12.99

500 gram

uit de USA

multivitaminen

UIt Afrika zonder suiker 250 gram
1 kilo voorverpakt van 21.80

Wilt u verzekerd zijn van deze
aanbiedingen? Bestel dan per
mail met vermelding van uw naam;
info@de-eekhoorn.com en het
staat vrijdagmiddag voor u klaar!

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

van Weenen Groenten en Fruit

Nieuw-Zeelandse
Kiwi’s
3 dozen

3.00

Clementine
mandarijnen
Zonder pit

2 kilo

4.50

Super grote
Bloemkool

1.00

AMBITIEUZE OLAF KOK: ‘WIL ALLES ERUIT HALEN WAT ERIN ZIT’
DEVENTER.- Als aanvoerder van Go Ahead Eagles Onder-21 klopte Olaf Kok
al een tijdje op de deur van de eerste selectie. Eind oktober werd die deur
voor hem geopend, toen hij in de bekerwedstrijd tegen Almere City FC als
invaller zijn eerste officiële wedstrijd voor de hoofdmacht van Go Ahead Eagles speelde. Een mooi moment voor de 19-jarige voetballer, maar de spits
wil meer…
Woensdag 27 oktober 2021 is een dag
die Olaf Kok niet snel meer zal vergeten. Door de absentie van Isac Lidberg
(schorsing) en Jacob Mulenga (blessure)
mocht hij mee met de selectie van Kees
van Wonderen voor de bekerwedstrijd
tegen Almere City FC. “Ik hoorde het een
dag van tevoren”, vertelt de aanvaller.
“Dat was op zichzelf best onverwacht. In
oefenwedstrijden mocht ik al een paar
keer mijn opwachting maken, maar een
officiële wedstrijd is toch een ander verhaal. Toen ik het te horen kreeg, stond ik
er heel open in. Misschien ging ik spelen,
misschien ook niet: we zouden het wel
gaan zien.”
Olaf Kok begon op de bank en zag het
team een allesbehalve moeiteloze avond
beleven. Go Ahead Eagles stond weliswaar met 0-1 voor door een benutte
strafschop van Luuk Brouwers, maar

had het geruime tijd lastig tegen Almere
City. “In de 60e minuut mocht ik gaan
warmlopen”, herinnert de spits zich.
“Toen dacht ik wel bij mezelf: ‘Het kan
vanavond zomaar gaan gebeuren’. Op
een gegeven moment riep de trainer me
en mocht ik me klaar gaan maken om in
te vallen. Heel zenuwachtig was ik niet,
ik zat erg in mijn focus. Daardoor besefte
ik het op het moment zelf ook niet helemaal. Mijn invalbeurt ging verder prima
en naderhand ging ik even naar mijn vader en broer toe, die langs het veld stonden. Ze waren door het dolle heen en
waren helemaal enthousiast dat ik mijn
debuut had gemaakt. Pas tóén kwam
bij mij ook het besef dat ik gewoon mijn
officiële debuut had gemaakt voor Go
Ahead Eagles…”
Het was de ultieme beloning voor Olaf
Kok, die zichzelf als aanvoerder van Go

Ahead Eagles Onder-21 wil blijven ontwikkelen. “Ik wil mezelf steeds meer bewijzen in de wedstrijden met O21 en me
laten gelden tijdens de trainingen van het
eerste elftal”, zijn de standvastige woorden van Kok. “Grotendeels train ik namelijk mee met de eerste selectie, waar
het niveau natuurlijk een stuk hoger ligt
dan bij Onder-21. Er wordt zoveel van je
gevraagd: met én zonder bal. Vooral in
fases van balverlies maak ik op tactisch
gebied mooie stappen, die neem ik dan
ook weer mee naar de wedstrijden van
O21. Daar leg ik dan weer, op mijn beurt,
aan mijn teamgenoten uit wat ik bij de
eerste selectie heb geleerd, en zo wordt
de intensieve speelstijl beetje bij beetje
geïmplementeerd in ons team.”
Met het oudste jeugdteam van Go Ahead
Eagles, dat zijn thuiswedstrijden speelt
op sportpark Zuiderlaan in Twello, gaat
het sportief gezien uitstekend. “We staan
op een eerste plaats met een voorsprong
van drie punten op FC Den Bosch O21 en
vier punten meer dan AFC O21”, vervolgt
Kok. “De bovenste twee teams promoveren. Mijn persoonlijke doel is om qua
doelpunten en assists één-op-één te

Olaf Kok (uiterst rechts) viert samen met zijn medespelers de bekerzege van Go Ahead
Eagles op Almere City FC met de meegereisde Eagles-supporters. (Foto: Henny Meyerink)
lopen, dat eis ik ook echt van mezelf. Als
aanvoerder moet je een voorbeeld zijn
en één van de betere spelers van het
team, vind ik.”
En dús is Olaf Kok ambitieus. Met zijn
vwo-diploma nog maar net op zak heeft
hij besloten om nog geen vervolgstudie
te kiezen. “Ik wil de volle focus op het
voetbal hebben”, benadrukt hij. “De ko-

mende periode moet ik er alles uithalen wat erin zit. Daarvoor heb ik tijd en
energie nodig, ook buiten de uren op de
club. Ik ben nu zó dichtbij… Achteraf wil
ik geen spijt hebben dat ik er niet alles
uit heb gehaald. Verder ben ik ook realistisch, hoor. Je moet soms ook een beetje
geluk hebben. Maar dat geluk kun je wel
afdwingen, en daar ga ik alles aan doen.”
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Als u buiten de spreekuren dringend
een huisarts nodig heeft
Klarenbeek: bellen naar Apeldoorn:
0900 600 90 00 Voorst: bellen naar Zutphen: 0900 200 90 00 Twello/Terwolde/Wilp: bellen met Spoedpost Huisartsenzorg 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 openingstijden kunt u terecht bij Dienst
Apotheek Salland, gevestigd in de centrale hal van het Deventer Ziekenhuis.
Tel. 0570 53 65 05.
TANDARTSDIENST
Voor informatie kunt u het antwoordapparaat van uw tandarts afluisteren.
VERLOSKUNDIGE TWELLO E.O.
Nelleke Sicco Smit en Mathilde BonhofDijkhof Tel: 0571-275503 of www.deeiber.nl
NAVIVA KRAAMZORG
24 uur per dag Tel. 088 77 77 666
YUNIO OOST GELDERLAND
Tel. 0900-9864 24 uur per dag bereikbaar voor kraamzorg, jeugdgezondheidszorg
ZORGSAAM; UITLEEN HULPMIDDELEN
Duistervoordseweg 57, Twello: dinsdag
t/m vrijdag van 11.00 tot 16.00 uur
Regentesselaan 2, Apeldoorn: Maandag
t/m vrijdag van 9.30 – 17.30 uur; 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, Tuinstraat 51 in Voorst.
Dinsdag t/m vrijdag van 9.30 – 11.00 uur
Voor informatie bel met Zorgsaam op
werkdagen van 9.00 – 17.00 uur, tel. 055
– 58 898 58 op kijk op www.zorgsaam.nl
SENSIRE
Bij Sensire kunt u dag en nacht terecht
voor een compleet pakket aan diensten
op het gebied van gezondheidszorg,
zorg, wonen en welzijn. Tel.: (0900) 8856,
24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Internet: www.sensire.nl, E-mail:
info@sensire.nl .
VÉRIAN ZORGLIJN
Informatie over wijkverpleging, huishoudelijke verzorging, jeugdgezondheidszorg, dieetadvisering 088-1263126. 24
uur per dag bereikbaar.
GELDER THUISZORG VOORST
Biedt Huishoudelijke verzorging en dagbesteding in de gemeente Voorst.
Bereikbaar via tel: 0571-726991. Meer informatie: www.gelderthuiszorg.nl
TRIMENZO ZORG AAN HUIS
De zorgverlening door Trimenzo is sinds
oktober 2019 overgenomen door Sensire.
Voor informatie over wijkverpleging en
verpleeghuiszorg is Sensire 24 uur per
dag, 7 dagen per week bereikbaar via tel.
0900-8856 of e-mail: info@sensire.nl. Meer
informatie vindt u op www.sensire.nl.

KERKDIENSTEN
Ger.Gem. De Vecht-Terwolde, 09.30 uur
ds. S. Janse, en 14.30 uur ds. J. Schipper.
Prot.gem. Klarenbeek, Voorst, Wilp,
10.00 uur, online dienst in Wilp, ds. L. van
Prooyen Schuurman.
Herst.Herv.gem. Emst/Epe, 09.30 uur ds.
J. den Boer, 15.00 uur ds. D. de Pater.
Prot.gem. Nijbroek, ds. J. Lammers.
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, ds. R. v/d
Hurcht, tot nader bericht geen diensten
met publiek, wel te volgen via You Tube.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 10.00 uur,
ds. M. Valk.
Prot.gem. Welsum, 10.00 uur dhr. G.
Timmer.
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 09.00
uur, pastoor Hermens en diaken Dashorst,
reserveren verplicht.
Hervormde Gemeente “Irene” Zutphen
(Hoven), 10.00 uur, ds. J. Boer, 16.30 uur
ds. J. van Daalen, (Besloten dienst).

Woensdag 12 januari

Ger.Gem. De Vecht-Terwolde, 18.30 uur
ds. Mulder.

Oecumenische
Omroep Voorst

Normaal zendt de OOV zondagmorgens
volgens een vast rooster een kerkdienst
via Radio Voorst uit. Nu de kerken zijn
gesloten is er een alternatief rooster opgesteld.
Uitzending kerkdiensten Oecumenische
Omroep Voorst, te beluisteren via www.
rtvvoorst.nl en op 105,3 FM. Tevens in
het gebied van de gemeente Brummen
op www.rtv-veluwezoom.nl en 107,5 FM.
Sinds kort ook te ontvangen via Ziggo op
Kabelradio kanaal 915 en via KPN Kabelradio 1168 van de gemeente Twello en
Brummen. De uitzending van de kerkdiensten die de OOV verzorgt zijn ter
aanvulling van het bericht in V.N. onder
de kerkberichten.

NaastenhulpVoorst

Bereikbaar via
naastenhulpvoorst@gmail.com

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

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

www.historischeverenigingvoorst.nl

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

Het enige bekende aan deze foto is het jaartal: 1912. Wie weet de plek?
Reacties naar Jan Siero, 0571-273433 of info@historischeverenigingvoorst.nl

Week 52

De foto zou genomen kunnen zijn
aan de noordzijde van de Meermuidenseweg, door de fotograaf staande met de rug naar de boerderij
Meermuidenseweg 27.
Daar stond 2 jaar geleden nog een
populierenbos, maar nu nog tientallen stobben.
Het gebied op de foto met riet is nu
nog een plek die bij hoog IJsselwater
regelmatig onder water staat. Aan
de meidoornhaag op de dijk kun je
zien dat die aan ‘t einde linksaf buigt,
wat overeenkomt met de bocht in
de Meermuidenseweg.
Waar op de foto links 3 paaltjes
staan, is nu een rij paaltjes met een
touw erop gespannen om de wandelaars van het Tuijlermarkerklompenpad te helpen de helling te nemen.

Week 1

De foto week 1 is van de boerderij
die behoorde bij huize Meermuiden
( 1786-1973). De stal links op de foto
bestaat nog en wordt gebruikt voor
de ezels en schapen, maar heeft nu
oranje dakpannen.
Deze boerderij stond aan de Meermuidenseweg 25 links aan de opgang van de dijk. In 1944 werd de
boerderij bij een bombardement
vernield. De boerderij hoorde bij
villa Meermuiden, het werd jaren
gepacht door familie Joh. Aalpoel. In
de jaren dertig neemt de heer Aalpoel de boerderij ‘De Weuste’ over.
In de jaren vijftig werd de boerderij
aan de Meermuidenseweg gesloopt.
Alleen de schuur links staat nog in
het weiland.

DIERENARTSEN
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 Klarenbeek. www.dierenkliniekijsselvallei.nl
Kundige zorg voor groot en klein

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 Diabetesvereniging.

HISTORISCHE VERENIGING VOORST

Zondag 16 januari

PLAATS

WIJKAGENT

SPREEKUUR WIJKAGENTEN
GEMEENTE VOORST
In verband met het aanhouden van de
Corona pandemie en de aanscherping
van de maatregelen schorten de wijkagenten van de gemeente Voorst de
spreekuren tot nader bericht op.
Uiteraard zijn de wijkagenten bereikbaar. Dit kan via het contactformulier op
de website van de politie,
www.politie.nl en via het landelijke
telefoonnummer 0900 8844.

Reacties kwamen van: Gert Gootjes, Margo Pen en Leen Esselink. De foto’s van
nu werden gemaakt door Leen Esselink

ort- en
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n
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Terwolde
Klarenbeek
Wilp
Teuge
De Vecht
Twello
Twello
Wilp Achterhoek
Twello
Twello
Voorst
Twello
Bussloo
Nijbroek

DAG

Maandag
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag

On tour

Tom Spijker

Beweegcoördinator

DATUM

10 en 24
17
11 en 25
18
12 en 26
12 en 26
19
19
13
20
27
14
21
28

TIJD

14:15 uur tot 15:15 uur
15:00 uur tot 16:00 uur
14:30 uur tot 15:30 uur
14:45 uur tot 15:45 uur
14:15 uur tot 15:15 uur
14:00 uur tot 15:00 uur
15:30 uur tot 16:30 uur
14:30 uur tot 15:30 uur
14:45 uur tot 15:45 uur
14:45 uur tot 15:45 uur
14:45 uur tot 15:45 uur
14:45 uur tot 15:45 uur
13:15 uur tot 14:15 uur
14:15 uur tot 15:15 uur

leeftijd

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

4 t/m 12 jaar
4 t/m 12 jaar
4 t/m 12 jaar
4 t/m 12 jaar
4 t/m 12 jaar
4 t/m 12 jaar
4 t/m 12 jaar
4 t/m 12 jaar
4 t/m 12 jaar
4 t/m 12 jaar
4 t/m 12 jaar
4 t/m 12 jaar
4 t/m 12 jaar
4 t/m 12 jaar

TWELLO CENTRUM Marktstraat Twello
DEVENTER Winkelcentrum Colmschate

Rinse Procee

Buurtsportcoach

Mobiel: 06-23596080
Email: rinse@voorstactief.nl

LOCATIE

Schoolplein De Bongerd
Schoolplein De Kopermolen
Schoolplein OBS De Hagewinde
Schoolplein De Zaaier
Schoolplein Antonius
Speelveld Demmerskamp
Speelveld Stinzenlaan
Schoolplein Kindcentrum Wilp-Achterhoek
Schoolplein De Wingerd
Speelveld de Groene Wig
Schoolplein De Wiekslag
Schoolplein Martinusschool Twello
Schoolplein Martinus Bussloo
Schoolplein Ten Holtens Erve

Januari

Bellen
=
Bestellen
=
Afhalen
=
Bezorgen
Een overzicht van wie wat aanbiedt
vind je op bezoekvoorst.nl/kooplokaal

