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DUURZAAMHEID KRIJGT EEN VERRASSENDE WENDING
RENOVATIE GEMEENTEHUIS IS GESTART 
Wie langs het gemeentehuis aan de 
H.W. Iordensweg rijdt of wandelt kan 
het niet zijn ontgaan; daar wordt ge-
werkt. De bouwketen en bouwhekken 
zijn geplaatst, de sloopwerkzaamhe-
den zijn vorige week maandag begon-
nen. Vanaf nu gaan we aftellen voor 
een periode van twee jaren, waarin 
het gemeentehuis gerevitaliseerd zal 
worden en ook een metamorfose on-
dergaat. 

De ontwerpfase werd doorgesproken 
tijdens het Ronde Tafel Gesprek van 20 
april. Daarna werd het ontwerp in de 
raadsvergadering van 11 mei behandeld. 
“Het was een hamerstuk” aldus wethou-
der Hans van der Sleen, waarbij compli-
menten werden gegeven aan de project- 
en stuurgroep. Daarmee is de renovatie 
van het gemeentehuis terecht gekomen in 
de realisatiefase. De daadwerkelijke bouw 
en verbouw kan gaan starten; geheel vol-
gens plan en ‘op schema’. 

Eerder was al bekend, dat kalkhennep 
gebruikt zou gaan worden aan de buiten-
gevel. Dit past in het plan om het gemeen-
tehuis duurzaam te renoveren. Hennep 
wordt biologisch geteeld, is een snelle 
groeier én zorgt tevens voor verbetering 
van grond waarin het groeit. Een ander 
opvallend en verrassend fenomeen op 
het gebied van duurzaamheid werd on-
langs pas geïntroduceerd; een SolarEis sy-
steem. “In Jip & Janneke taal; we gaan een 
hele grote koelkast in de grond plaatsen. 
’s Winters gaan we ijs maken, in de zomer 
laten we het ijs smelten” aldus projectlei-
der Ed Bakx. 

De ‘koelkast’ heeft een doorsnede en 
diepte van 14 meter en wordt in de grond 
geplaatst. “Het is een continuproces van 
ijs maken en ijs smelten, zoals de koel-
kast thuis.” De projectleider legt uit, dat 
door het koelen warmte vrij komt, zoals 
de koelkast thuis. Met die warmte kan 
het gemeentehuis worden verwarmd. 
Door het ijs in de zomer te laten smelten, 
ontstaat er juist koeling voor het gebouw. 

‘Vijf gratis hernieuwbare energiebron-
nen voeden het systeem en maken het 
een van de meest milieuvriendelijke en 

efficiënte verwarmingssystemen. Het 
fysische verschijnsel van de kristallisatie 
energie is met SolarEis voor het eerst op 
grote schaal technisch beheersbaar ge-
maakt. Het gebruik van zon-lucht collec-
toren maakt dit systeem uniek en ener-
giebesparend. Bij gebruik van de SolarEis 
buffer zijn er geen gevaren voor grond-
water. Het systeem kan zelfs worden 
toegepast in grondwater-beschermings-
gebieden. Een vergunning zoals bij WKO 
en gesloten bodemwisselaars zijn niet 
nodig. De CO2-belasting is (nagenoeg) 
nul.’ (Bron: www.solareis.nl) 

Gemeenteraad stelde onder meer de 
vraag, of er geen sprake is van stapeling 
van nieuwe en onbewezen technieken. Het 
systeem echter komt in diverse vormen al 
honderden jaren voor en is dus géén expe-
riment, zo verzekeren wethouder en pro-
jectleider. Het plan zorgt wel voor hogere 
kosten, maar deze worden direct terugver-
diend door een aanzienlijke verlaging van 
de energiekosten. De totale renovatie zal 
zo’n twee jaren in beslag nemen. Wanneer 
alles volgens planning blijft verlopen, kan 
het gerevitaliseerde gemeentehuis maart 
2022 in gebruik worden genomen. 

MEET-IN 
11 AL ÉÉN 
JAAR
TWELLO.- Vorig jaar voor Pasen 
zijn de Bibliotheek en de Dorpskerk 
gestart met “Meet-in 11”. Meet-in: 
Ontmoeten en 11 voor Marktplein 
11. Hier kan iedereen terecht voor 
een praatje, een kopje koffie of 
thee, gezelligheid en een luisterend 
oor. Koffie of thee met aandacht! 
Dat bestaat dus stilletjes aan al een 
jaar! Helaas kon het 1 jarig bestaan 
niet gevierd worden vanwege het 
coronavirus. Ook is het jammer 
dat er de afgelopen tijd geen bij-
eenkomsten waren, waar iedereen 
welkom is.

De bibliotheek is inmiddels weer 
opengegaan. Zodra het weer enigs-
zins kan, wordt er weer gestart. In 
welke vorm is nog niet bekend. Hoe 
er dan gezellig aan tafel gezeten 
kan worden  met 1,5 meter afstand 
is nu nog de vraag. Zodra Meet-in 
11 weer opengaat, leest u dat in het 
Voorster Nieuws. Heeft u behoefte 
aan een gesprek? Of heeft u hulp 
nodig? Schroom niet en neem con-
tact op. Er zijn telefooncirkels opge-
zet zodat u regelmatig door iemand 
wordt gebeld. 

Diaconie Dorpskerk Twello. Info: 
gosseling@pkn-twello.nl of Henk-
Jan Gosseling 06-46166193.

GEEN ROMMEL- EN ANTIEKMARKT IN TERWOLDE DIT JAAR
TERWOLDE.- Geheel in lijn van de 
verwachting gaat dit jaar de rom-
mel- en antiekmarkt in Terwolde 
niet door in verband met de co-
ronacrisis. Dat is erg jammer, om-
dat de uitvoering van dit jaar de 
40e rommelmarkt in het dorp op 
rij zou zijn geworden én omdat 
dit evenement dan al voor de 25e 
keer op het terrein van de familie 
Kloosterboer aan de Kuiperstraat 

zou worden ingericht. Nog veel 
zuurder voor de organisatoren is 
het gegeven dat het beroemde Na-
berorgel in de plaatselijke Cosmas 
en Damianus kerk hard aan een 
(dure) restauratie toe is. Een klus 
waar onder andere de opbrengst 
van de geplande markt voor was 
bestemd. Dat gaat helaas niet 
door, ook uitstel van de gebruike-
lijke datum van de zaterdag voor 
Pinksteren bleek geen optie in 
verband met de onzekere regels 
voor de rest van de zomer. Een en 

ander betekent ook dat tot nader 
order geen spullen voor de rom-
melmarkt meer kunnen worden 
aangeboden, want zoals iedereen 
kan begrijpen zijn de opslagruim-
tes momenteel volgestouwd met 
artikelen die nu een jaar zullen 
moeten wachten om op de rom-
melmarkt van 2021 een nieuwe 
blije eigenaar te vinden.

Het niet doorgaan van de markt 
is natuurlijk een behoorlijke strop 
voor de organisatoren en het res-

tauratiefonds van het plaatselijke 
kerkgebouw/orgel, maar natuur-
lijk bestaan er in Terwolde een 
schat aan creatieve geesten die 
van elk probleem een kans zullen 
proberen te maken. Dat lukt bijna 
altijd, gezien het succes dan de 
brocanteverkoop vorig jaar tijdens 
de kerstmarkt en de in gang gezet-
te verkoop van spullen via internet 
sites. Met enig geluk zal op die ma-
nier de zo noodzakelijke restaura-
tie van het Naberorgel toch plaats 
kunnen vinden vóór het kostbare 
én kostelijke instrument door de 
zware trillingen uit de orgelpijpen 
uit elkaar valt.

www.hofvantwello • tel: 06-51407980

BLOTE VOETENPAD
EN WINKEL

2e PINKSTERDAG 
GEOPEND

Woensdag t/m zondag v.a. 10.00 uur
GEOPEND

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



FAMILIE BERICHTEN 

‘Ik heb een mooi leven gehad.
Ik zou het zo weer over doen.’

Verdrietig hebben wij afscheid moeten 
nemen van onze lieve moeder, 

schoonmoeder en lieve en betrokken oma 

Willy 
Roeterdink - van Werven

sinds 17 december 1998 weduwe van 
Gerrit Roeterdink

* Twello,  † Apeldoorn, 
21 augustus 1933 18 mei 2020

De hemel heeft er een bijzonder mens bijgekregen. 
Dag lieve moeps.

   Marian en Wim
   Joke en Jan-Willem
   Gerard en Miranda
      Gijs
      Anouk
      Jelle 

Onze speciale dank gaat uit naar alle 
medewerkers en vrijwilligers van 

thuiszorg Sensire, de Zonnebloem en 
verpleeghuis Randerode, afdeling 
Zwaanspreng, voor de liefdevolle 

verzorging en begeleiding.

Grotenhuisstraat 28
7391 HA  Twello

Het afscheid heeft 
in besloten kring plaatsgevonden.

We willen iedereen hartelijk bedanken voor de 
lieve woorden, vele kaarten en bloemen die we 

mochten ontvangen na het overlijden van

Karel Hendrik Wansink

Dit heeft ons diep ontroerd en gesteund.

 Uit aller naam
 Willy Wansink - Dibbits

Onze ouders 

Herman en Kim Klomp Dreierink 
zijn a.s. zaterdag 30 mei 12,5 jaar getrouwd.

Willen jullie een kaartje sturen om er een onvergetelijke dag van te maken?

Dorpszicht 30, 7396 CK Terwolde

Alvast bedankt namens
Floor, Naomi, Iris en Tigo

Hartelijk dank voor uw medeleven,
dat wij mochten ontvangen na het overlijden 
van onze moeder, oma en overgroot oma

Tonia Aleida Romeijn-Hannink 
~Toos~ 

De mooie bloemen, brieven en kaarten 
hebben ons goed gedaan. 

Kinderen Klein- en achterkleinkinderen 

Voorst, mei 2020

Zorg en aandacht 
in kwetsbare tijden…

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

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

www.hemmesuitvaartzorg.nl

Afscheidscentrum Hemmes 
Piet Heinstraat 33, Twello

Het Afscheidshuis 
Binnenweg 13, Twello

Hemmes Uitvaartzorg
Piet Heinstraat 33, 7391 WK Twello

   Zorg en aandacht voor een
persoonlijk en passend
afscheid

  Respectvolle, persoonlijke 
en betrokken begeleiding

  Werkzaam in de Gemeente 
Voorst

  Familiekamers 24 uur per 
dag toegankelijk

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

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

n Steengoed in maatwerk

n aanrechtbladen
n vensterbanken
n vloeren

n gevelbekleding
n belettering
n grafwerken

n schouwen
n wastafelbladen
n tafelbladen

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

Besparing op tijd & geld

Al je data te beheren op 1 locatie

Optie tot koppelen meerdere shops

Realtime synchronisatie van data

++
magento exact

€

onlineconnector.nlc
Bekijk alle mogelijkheden op

VACATURE

Uw sollicitatie s.v.p. per mail naar:
info@overmars-tuinenpark.nl
t.a.v. J. Overmars.

1e MONTEUR TUIN 
EN PARKMACHINES
 Opleiding MBO Tuin en Park machine techniek

 Ruime kennis van en ervaring met machines 

zoals professionele maaimachines, compact 

trekkers, aftakas en dieselaangedreven 

houtversnipperaars, transporters enz.

 Goede kennis van repareren van benzine en 

dieselmotoren, mechanische en hydraulische 

aandrijfsystemen, hydrauliek, elektrische en 

electronische systemen.

 In bezit van rijbewijs BE, mogelijk ook basis VCA.

MACHINES VOOR TUIN EN PARK

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

Sierhekwerken en aanhangwagens

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

www.hulleman-zn.nl

Diverse maten
Alles op voorraad

Ook voor carports

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

Het betrouwbare adres 
voor al uw computerproblemen!

Michael Klooster
offenbachstraat 21
7391 SW Twello
06 29 470 650

info@computerhulptwello.nl | www.computerhulptwello.nl

MACHINES VOOR TUIN EN PARK

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

STIHL ACCU TUINGEREEDSCHAP
De grootste sortering
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Na een kort ziekbed is overleden onze oom 

Johan Zoetbrood
in de leeftijd van 87 jaar.

Jan en Marijke Brands

Correspondentieadres: 
Plasweg 39B, 3768 AK  Soest

De begrafenis heeft 
in besloten kring plaatsgevonden.

Onze grote dank gaat uit naar 
Wim en Anje Dalhuisen en 

Anke van Kooten voor de liefdevolle zorg.
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Engelenburgstraat 55, Twello   

Tel: 0571  78 50 28   
Engelenburgstraat 55, Twello

Tel: 0571  78 50 28
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EEN BEETJE 
MEER

Niets 
wordt

iets
als ik de 

“n” 
er afhaal

en klein beetje
minder 

een beetje meer

geschreven door Togram

HEMELVAARTSDAG: FIETSEN, WANDELEN EN RECREËREN

VOORST. - Ondanks de maatregelen zo-
als die door het kabinet waren bepaald, 
trokken mensen er afgelopen Hemel-
vaartsdag, massaal op uit.  Wandelen en 
fietsen was het beeld op deze zomerse 
dag. Met de anderhalve meter als be-
langrijkste uitgangspunt was het op de 
fietspaden in de regio best druk. Toch 
was het algemene beeld wel dat het 
merendeel van de recreanten voorzich-
tig is en afstand probeerde te houden. 

Afgelopen Hemelvaartsdag was een bij-
zondere en warme dag, de eerste echte 
zomerdag. Met temperaturen boven de 
25 graden was het lastig binnen te blij-
ven.   Bij het stadstrand aan de Bolwerks-
weg lagen verspreid mensen te zonnen. 
Iets verderop deed de ijsverkoper goede 
zaken. De rij wachtenden was dubbel zo 
lang door de anderhalve meter maat-
regel. Iedereen wachtte rustig op zijn 
beurt, om daarna van een koude lek-

kernij te genieten. Het nudistenstrand 
van recreatieterrein Bussloo ging enkele 
uren op slot. Het was er te druk om nog 
meer mensen toe te laten. Ook andere 
recreatiegebieden van beheerder Leisu-
relands werden afgesloten omdat het op 
bepaalde momenten te massaal werd.  
Bij de IJssel, aan de zijde van de Worp, 
moesten politie en handhavers in actie 
komen om mensen te vragen naar huis 
te gaan. 

Het stadsstrand in de uiterwaarden bij de Worp.

WANDELGROEP ‘KLEIN TWELLO’ WEER VAN START
TWELLO.-  Na maanden afwezigheid 
gaat de Twellose wandelgroep weer van 
start op woensdag 3 juni aanstaande. 
Na overleg met de buurtsportcoach van 
Mens en Welzijn Voorst en de beleids-
medewerker Sport van de gemeente is 
besloten dat het wandelen op een ver-
antwoorde manier vormgegeven kan 
worden. Men heeft de intentie om het 
wandelen vervolgens weer wekelijks op 
te pakken. 

Om 09.00 uur wordt er verzameld op het 
plein van ‘Klein Twello’ aan de Maarten 
Tromplaan 2 in Twello. Van de facilitei-
ten binnen, zoals het toilet, kan men 
nog geen gebruik maken. Ook het kopje 
koffie na afloop van de wandeling laat 
nog even op zich wachten. Maar samen 
wandelen, op gepaste afstand, dat kan 
gelukkig wel!

Afhankelijk van het aantal deelnemers 
wordt de groep opgesplitst in een ‘snelle’ 

en ‘langzame’ groep. Twee ervaren wan-
delcoaches begeleiden de wandelingen, 
verzorgen de warming-up en nemen de 
Corona-maatregelen in acht. Vaste deel-
nemers worden van te voren via de mail 

geïnformeerd. Nieuwe deelnemers kun-
nen contact opnemen met Guus Kroes, 
buurtsportcoach bij Mens en Welzijn 
Voorst, via 06-40103611 of mail naar 
g.kroes@mensenwelzijn.nl.

BRILJANTEN PAAR 
65 JAAR SAMEN

TWELLO.- Het echtpaar Roel en Trijntje 
Bruins hopen op donderdag 28 mei hun 
Briljanten huwelijk te gedenken. Bril-
jant mag het zeker genoemd worden 
want ze leerden elkaar al kennen op 
de zeer jonge leeftijd van 12 jaar. Niet 
zo erg verwonderlijk trouwens, want 
hun respectievelijke moeders waren 
nichtjes van elkaar, dus bij elkaar op 
bezoek komen was een vanzelfsprek-
endheid. In het hoge noorden van ons 
land (Veendam) groeiden ze op, maar 
dat was van korte duur. In de 65 jaar 
dat ze samen zijn hebben ze heel wat 
verhuizingen meegemaakt, in plaatsen 
als Dedemsvaart, Krimpen a/d IJssel, 
de Zaanstreek en Apeldoorn hebben ze 
hun sporen achter gelaten om uitein-
delijk in Twello te belanden. Dat vele 
verkassen had merendeels te maken 

met de werkzaamheden van de bruide-
gom. Maar die ‘onrust’ uitte zich ook in 
de talrijke vakanties die hen naar het 
buitenland voerden, Spanje, Portugal 
en Tunesië waren favoriet bij het stel. 
Maar ze bewaren ook goede herinner-
ingen aan de tijd toen de kinderen nog 
klein waren, teo werd er op uit getrok-
ken met de caravan naar Italië. De laat-
ste jaren werd het dichterbij gezocht 
zoals b.v. Osnabrück. Het echtpaar is in 
het gelukkige bezit van een zoon en een 
dochter die vervolgens zorgden voor 5 
kleindochters en 5 achterkleindochters. 
Ook voor dit Briljanten paar zat het 
er niet in om grote feestelijkheden 
plaats te laten vinden, niet alleen door 
de corona maar het wordt helaas ook 
overschaduwd door opname van mev-
rouw Bruins in een revalidatiecentrum.  

OUDIJZERACTIE VV SHE
HALL.- Het is inmiddels een traditie van meer dan tien jaar: voetbalvereniging SHE haalt jaarlijks in het voorjaar 
het oud ijzer op in de regio. De oudijzeractie is een welkome aanvulling op de inkomsten van SHE.
Daarom wordt er ook dit voorjaar weer een oudijzeractie gehouden door SHE. 

Op zaterdag 06 juni kunt u tussen 9 uur tot 12 uur uw oud ijzer weer komen brengen op onze parkeerplaats 
aan de Dorpsstraat in Hall. Alle metalen zijn van harte welkom, ook oude accu’s, echter koelkasten en diepvrie-
zers mogen we niet innemen.

Ook is het mogelijk dat het oud ijzer bij u wordt opgehaald. U kunt hiervoor contact opnemen met Alfred Gem-
mink (06-45762633) of Frank Minkhorst (06-19692832), belt u bij voorkeur tussen 18.00 en 20.00 uur. We ko-
men het oud ijzer in de regio ophalen, dus ook als u niet in Eerbeek of Hall woont, komen wij graag bij u langs! 
U kunt zich ook aanmelden via ons emailadres: oudijzeractie@live.nl
Wij verzoeken u dan om het oud ijzer buiten en op uw eigen terrein, niet direct in het zicht neer te leggen. 

In verband met de Corona maatregelen vragen wij u voor uw eigen gezondheid en die van onze vrijwilligers om 
1,5 meter afstand te houden als u het oud ijzer komt brengen of als wij het bij u op komen halen. 

mailto:g.kroes@mensenwelzijn.nl


Ambiance Dekazon, de zonweringsspecialist van de regio Apeldoorn, Deventer en Zutphen 
heeft door haar jarenlange expertise een bekende naam opgebouwd, waarbij service, 
zekerheid en betrouwbaarheid vaste waarden zijn.  
Ter versterking en wegens toenemende drukte zijn wij op zoek naar een:

Commercieel technisch medewerker (fulltime)

In deze dynamische, afwisselende en soms ook hectische functie ben je verantwoordelijk voor het 
invullen van de planning van onze montageteams. Je fungeert als schakel tussen sales, leveranciers, 
montage, planning en de eindklant. Je zorgt ervoor dat de juiste spullen gereed zijn en dat de 
afspraken met zowel de particuliere klanten als de zakelijke gemaakt zijn. Je staat klanten te 
woord in onze showroom en maakt offertes. Je wordt opgeleid in de wereld van de zonwering en 
bent bereid daartoe trainingen te volgen. Kortom; wij zoeken een coördinerende duizendpoot met 
commerciële en technische skills in een functie waarbij geen dag hetzelfde is.

Jouw profiel
• Je hebt ten minste een MBO-4 werk en denkniveau.
•  Je hebt minimaal 2 jaar relevante werkervaring. Ervaring met plannen is een pré.
• Je bent organisatorisch zeer sterk en kunt snel schakelen.
•  Je werkt nauwkeurig en gestructureerd en hebt een goede kennis van MS Office. 
• Je hebt een klantgerichte houding en een commerciële instelling. 
• Je hebt technisch inzicht.
• Je  bent bereid om 1 x per 14 dagen op zaterdag te werken. 

Wat we heel belangrijk vinden is dat je met plezier en enthousiasme je werk doet. Als we zien dat je 
het in je hebt, krijg je van ons alle ruimte om je verder te ontwikkelen en met ons mee te groeien.

Wij bieden
• Een fulltime dienstverband conform CAO Metaal & Techniek.
• Informele werksfeer in een team van enthousiaste collega’s.
• Een tijdelijk contract met daarna de intentie tot binding voor lange tijd. 

Interesse?
Wil jij onze nieuwe collega worden? Stuur dan je CV naar Miret Schierboom,  
Miret@ambiancedekazon.nl. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet 
op prijs gesteld.

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

www.ambiancedekazon.nl

Kijk voor meer informatie over de vacatures op onze website. 
Heb jij interesse neem dan telefonisch contact op 
of stuur een e-mail naar Norbert van Niel.

Wij zijn op zoek naar nieuwe collega’s

- Installatiemonteur
- Service- en Onderhoudsmonteur
- Leerling Installatiemonteur

Kom jij ons team versterken?

? ? ?
?

?

Van Niel Installatietechniek B.V. | Prins Bernhardstraat 8 | 7391 DL Twello
www.vannieltwello.nl | 0571-271976 | info@vannieltwello.nl 

HOOG TIJD 
VOOR DE 
BUITENBOEL

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

DEZE FOLDER IS GEDRUKT OP 100% GERECYCLED PAPIER

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

40%

INCLUSIEF
TERRASREINIGER

T-RACER 250

MAKKIE
MET ONZE 
VELGENWASBORSTEL 
29.95 24.95

A

199.95

159.95

Week 16-17

KORTING

20%

DA’S NOU HET MOOIE VAN MULTIMATE
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HOGEDRUKREINIGER 
K3.150MD 
1.600 watt. 360 liter/per uur.  

Werkdruk 20-120 bar. 

OPVOUWBARE TAFEL
Afmeting 182 x 74 x 74 cm.

14.95

8.95

43.95

MET MULTIPAS

69.95 48.95

VLAGGENSET
Nederlandse vlag 100 x 150 cm. 

Houten vlaggenstok van 2 meter 

met oranje knop en kunststof 

houder. Exclusief wimpel.

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

De prijzen worden beschikbaar gesteld door de organisator 

van Beste Folder Awards

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

STEM OP DE 
MULTIMATE FOLDERS 
en maak kans op een iPad

KLUNDER
Molenstraat 1 Twello
(0571) 27 12 66

DA’S NOU HET MOOIE VAN MULTIMATE

VR
OEGE VOGEL VOORDEEL

20% KORTINGOP ALLES*ÉN EEN GRATIS SNELLE JELLE 
KRUIDKOEK

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

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

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

reeds bestelde artikelen en aankopen op rekening.

ALLEEN ZATERDAG 8 SEPT. VAN 8 TOT 10 UUR
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OP ZOEK 
NAAR 

HÉT HUIS?
WIJ ZOEKEN
GRAAG MEE!

WWW.ECKHUYS.NL

architectuur    bouwkunde    omgevingsvergunning
woningen    appartementen    bedrijfsgebouwen
verbouwingen uitbreidingen restylen

Klarenbeek 

Zutphenseweg 50
7382 AM Klarenbeek

Twello 
Torenbosch 64
7391 CA Twello

055 - 301 22 55 
info@dierenartsenpraktijk.com
www.dierenartsenpraktijk.com

Nieuws 

& Tips Dierenartsen
praktijk De Driehoek

Kom mee naar buiten allemaal…..

Voorjaar, mooi weer en nergens heen kunnen en mogen….. Wij mensen 
zijn er niet aan gewend dat we thuis moeten blijven terwijl het mooie 
voorjaarsweer er voor zorgt dat we erop uit willen! Gelukkig mogen 
we wel een ommetje maken en de natuur in, mits we dat niet allemaal 
tegelijk in het zelfde stukje natuur doen. 

Koeien krijgen ook de kriebels van het mooie lenteweer en als ze 
dan inderdaad naar buiten mogen, dan is dat voor veel mensen een 
bezienswaardigheid. Overigens blijven koeien juist graag bij elkaar in de 
buurt en hebben ze lak aan de anderhalve meter. 

Anders dan bij mensen die naar buiten gaan, betekent in de wei lopen 
voor koeien méér dan alleen de benen strekken. Het betekent vooral 
vers gras om te eten en dus een menuverandering. En laat dat nu net 
iets zijn waar een koeienmaag moeite mee heeft . 

Zoals u weet hebben koeien vier magen, of eigenlijk drie vóórmagen 
en één echte maag; de lebmaag.  In die voormagen wordt het ruwvoer 
voorbewerkt, gekneed, geweekt en teruggestuurd naar de bek om te 
worden ge-herkauwd. Dit proces is aangepast aan het soort ruwvoer dat 
de koe eet. Verandert het ruwvoeraanbod van kuilgras naar vers gras, 
dan kost het de voormagen ongeveer twee weken om zich aan te passen. 
Als de overgang te abrupt is of te snel gaat, raken de magen van slag en 
kan de lebmaag kantelen.  Een gekantelde of verplaatste lebmaag moet 
door middel van een operati e weer teruggebracht en vastgezet worden.  
Gelukkig kunnen we dit tegenwoordig door middel van een kijkoperati e, 
dit is voor de koe minder ingrijpend dan een open buikoperati e. 

Nu het voorjaar is en de koeien weer naar buiten gaan, komen de 
lebmaagverplaatsingen vaker voor. En hoewel een koe graag buiten 
loopt, voor de koeienmaag is een constant menu gedurende het jaar 
rond het beste om gezond te blijven!

Klarenbeek 

Zutphenseweg 50
7382 AM Klarenbeek

Twello 
Torenbosch 64
7391 CA Twello

055 - 301 22 55 
info@dierenartsenpraktijk.com
www.dierenartsenpraktijk.com

Nieuws 

& Tips Dierenartsen
praktijk De Driehoek

Klarenbeek 

Zutphenseweg 50
7382 AM Klarenbeek

Twello 
Torenbosch 64
7391 CA Twello

055 - 301 22 55 
info@dierenartsenpraktijk.com
www.dierenartsenpraktijk.com

Nieuws 

& Tips Dierenartsen
praktijk De Driehoek

EPILEREN MET EEN DRAAD EN 
BAARD SCHEREN MET EEN MES

TWELLO.- Begin december 2019 opende Emrah Karabulut samen met zijn 
vrouw Gurbet een barbershop aan de Stationsstraat in Twello. Niemand 
blij kunnen maken tijdens de lockdown betreurde Emrah het meest.

Enkele jaren was Emrah werkzaan als 
barber in Deventer. Lang droomde hij 
van een eigen barbershop. In decem-
ber 2019 ging deze wens in vervul-
ling. Hij koos voor Twello omdat daar 
nog niemand baarden scheerde met 
schuim en een open mes. Een spe-
cialiteit van Emrah en zijn twee me-
dewerkers. “Een strakke manier van 
baard knippen”, aldus Emrah.  Ook 
zijn vrouw, die op vrijdag werkzaam 
is en vrouwen behandelt, bracht een 
niet alledaagse handeling in Twello. 
Zij epileert wenkbrauwen met een 
draad.  Samen zagen we “een gat in de 
markt in Twello”, aldus Emrah. Het vak 
leerde hij op school en maar vooral in 

de barbershops van familieleden te 
Deventer. Emrah: “ Naast school heb 
ik met veel vegen en kijken bij hen het 
vakmanschap vooral geleerd.” In De-
venter een eigen zaak beginnen was 
voor Emrah geen optie. Concurreren 
met familie wilde hij niet. 

Hij geniet van het kappersvak. Hij 
maakt anderen graag blij.  Iemand de 
zaak zien verlaten met een mooi kap-
sel, een mooie baard, maakt hem ge-
lukkig. Voor corona kon men binnenlo-
pen zonder afspraak. De koffie stond 
altijd klaar, gezellig babbelen was altijd 
mogelijk.  Dat dit niet meer kan ontdek-
te Emrah maandag de 11de mei toen de 

kappers weer open mochten. Het was 
negen uur, de deur nog op slot,  tien 
klanten stonden al voor een knipbeurt 
te wachten. Niet veel later waren er 
15 wachtenden voor een afspraak. 
“Het was een gekkenhuis”, vertelt hij.  
Om aan alle voorwaarden te voldoen 
wordt er nu alleen nog gewerkt op af-
spraak. Ieder half uur een klant. Waar-
bij de anderhalve meter afstand in acht 
wordt genomen. Er wordt geknipt met 
handschoenen aan en bij het knippen 
van de baard wordt een mondmasker 
gedragen. Emrah was dolgelukkig dat 
hij na zeven weken weer met knippen 
mocht beginnen. Klanten weten hem 
inmiddels weer te vinden. Ook uit De-
venter komt men naar de barbershop. 
De brug over de IJssel is geen belem-
mering om naar Twello te komen. Zoals 
Emrah zegt: “Het bruggetje is verstopt.”

BIBLIOTHEEK WEER OPEN
TWELLO.-  Maandag 18 mei j.l. zijn 
de deuren van de Bibliotheken 
in Brummen, Eerbeek en Twello 
weer opengegaan. Alle voorberei-
dingen zijn getroffen om veilig en 
verantwoord het publiek te kunnen 
ontvangen. ‘Als Bibliotheek zijn wij 
natuurlijk heel verheugd om weer 
open te mogen gaan. We hebben 
onze werkwijze aangepast in de 
vestigingen. We gaan werken met 
een routing en met mandjes bij de 
deur, aldus Mirjam Wijers (direc-
teur)

De eerste dag druppelden de men-
sen naar binnen. Veel mensen von-
den het fijn weer even zelf door de 
Bibliotheek te kunnen lopen om 
een boek uit te zoeken. En inmid-
dels hebben we een hele kar vol 
met teruggebrachte boeken. Die 
blijven drie dagen in ‘quarantaine’ 
staan voordat ze opnieuw de kas-
ten ingaan. De medewerkers waren 
blij weer aan het werk te kunnen 
voor de klanten. Ze waren goed 
zichtbaar met hun oranje fluorise-
rende hesjes met de tekst: Pas op: 
zwenkt uit! Houd 1,5 meter afstand!

De Bibliotheek is wel genoodzaakt 
een aantal regels te hanteren om 
de veiligheid van bezoekers en 
medewerkers te kunnen waarbor-

gen. Voorop staat dat iedereen al-
leen welkom is als je je niet  ziek 
voelt.  Kom zoveel mogelijk alleen 
naar de Bibliotheek en houd je 
bibliotheekpas gereed. Je kunt al-
leen naar binnen op vertoon van je 
pas. Ben je een ouder met baby of 
peuter? Dan tellen jullie samen als 
één persoon. Blijf wel samen met 
je kind! Kun je zelfstandig een boek 
uitzoeken? Dan kun je zonder bege-
leiding naar binnen. 

Afhaalpunten Voorst en 
Terwolde
De afhaalpunten in zowel Voorst als 
Terwolde blijven voorlopig gesloten. 

Praktische informatie
Voorlopig zijn de Bibliotheken op 
werkdagen geopend van 13.00 uur 
tot 17.00 uur. Verdere berichtgeving 
hierover is te vinden op onze websi-
te: www.bibliotheekbrummenvoorst.
nl en via onze social media kanalen.

WEKELIJKS HUIS AAN HUIS DAGELIJKS ONLINE

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

http://www.bibliotheekbrummenvoorst.nl
http://www.bibliotheekbrummenvoorst.nl




Nieuwste generatie Roescher 
Quality-line met extreem veel 
extra garantie! 
• 20 jaar garantie op lades en  
  deuren 
• 8 jaar garantie op de  
  op alle Pelgrim apparaten 
• leverbaar in vele kleuren 
 
Inclusief kokend water kraan, 
80cm inductiekookplaat, 
schouw, oven, koeler en 
vaatwasser van het topmerk 
Pelgrim!

4995,-
Normaal 13.900,-

 Complete Wellness badkamer Tafel + 4 stoelen  Maatwerk schuifkast

VAKKUNDIGE 
MONTAGE DOOR 
ONS MOGELIJK 
(TEGEN VASTE PRIJZEN)

75x75 cm

PAUL ROESCHERBY

A++AA

90 cm schouw RVS met LED 
verlichting, adv.prijs 629,-

3-in-1 kraan kokend, 
koud en warm water uit 
1 kraan! adv.prijs 1030,- 

Inductie kookplaat 80 cm, 
adv.pr. 869,-

XXL- heteluchtoven  
adv.pr. 629,- 

Zekerheid & klasse op 
alle Pelgrim apparaten

+ + +
+ +

    Deze keuken is INCLUSIEF al het comfort en de luxe van deze 6 apparaten!

 Complete hoekkeuken incl. 6 apparaten 

A+

Klasse koeler A+ 
adv.prijs 679,-

+ +

Stuntprijs!

”Proef onze huisgemaakte tarte tatin  
Uw bezoek wordt door mij volledig 

verzorgd, daarnaast krijgt u deskundig 
advies over kook- en bak apparaten.” 

Huiskok Justin

Complete badkamer: 
+ sun shower 
+ inbouwkranen met waterval en 

regen douche 
+ 25 m2 XXL tegels 75x75cm, in 

beton look antraciet 
+ vrijstaand bad en kraan 
+ luxe meubel, spiegel met klok  

en verlichting 
+ randloos toilet, hygiëne glazuur

Acties Proeverij  
Kook & Bakfestijn  
Demonstraties  
Noviteiten Lunch  
& Lekkernijen

Iedereen blij! Wij bieden onze vaste fabrikanten  
een goede invulling van productie-uren die open vallen door 
vraaguitval uit Frankrijk, Spanje en Italië. U tekent in voor de 

premium-line tegen onvoorstelbaar lage prijs!

Wegens vraaguitval bij 
onze Duitse fabri kanten 
hebben onze inkopers 
een uitstekende deal 
voor u gemaakt!   
Tegen extreem scherpe tarieven 
hebben wij de hand gelegd op 
250 meest premium Duitse 
kwaliteitskeukens. Deze worden in 
de markt gezet tegen absurde 
tarieven. Uw voordeel loopt op tot 
meer dan 55%!  Wees er snel bij 
want deze editie is zeer  
gelimiteerd. Maak nu een  
afspraak of kom  
direct langs.

PLAATSELIJKE

MONTEUR

Met Megastores in: 
Rijssen: Plaagslagen 2 
(0548) 540 340  
Apeldoorn: Vlijtseweg 196  
(055) 360 1747

PAUL ROESCHER
K E U K E N • B A D • V L O E R • H A A R D

Open: di. t ⁄m vrij. 9-18 uur (zat. -16.30 uur). Koopavond = do. Zon/feestdagen gesloten. 
De koopavond van 21 mei is verplaatst naar vrijdag 22 mei

Keuken of badkamer kopen is een verzorgd en veilig dagje uit bij Roescher!
Megastore Apeldoorn Megastore Rijssen 

Veilig winkelen 
bij Paul Roescher

Buitenkans wegens   
            overcapaciteit!

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

Om veilig en tegelijkertijd zo leuk mogelijk winkelen te 
garanderen, hebben wij o.a. de volgende maatregelen getroffen: 

• Adviesgesprekken vinden plaats achter speciale plexiglazen 
veiligheids schermen, geplaatst tussen u en onze adviseur 

• In al onze winkels is desinfecterende handgel beschikbaar   

• We maken onze winkels extra goed en vaak schoon

PAUL ROESCHER
QUALITY-LINE

 PVC vloer

 XXL-Tegel Noviteit

Slijtvast voor  
zeer intensief gebruik! Uitermate 
geschikt voor vloerverwarming. 
Totaal inclusief egaliseren + 
leggen + materiaal.

Tegel 75x150 cm  
naar keuze in beton of steenlook. 
Zeer stapvast. Geschikt voor 
gehele woonbereik. In 2 kleuren.

Limited Edition keuken Actie!

Keuken en eettafel  
in stijl! Met het nieuwe Mix & Match 
programma combineert u de perfect 
bijpassende design tafel: alles is 
mogelijk, 100% maatwerk. Tafel 
180x90 cm, incl. 4 designstoelen.

999,-Normaal 1890,-

495,-
Volledig op maat gemaakt!

Inclusief basis interieur!

per m1

o.b.v. witte deur

Strak 
afgewerkt 
zonder 
stalen 
deur lijsten

Voorbeeld: kast 294cm breed  
= 3m x €495 = €1485,-. 
De hoogte bepaalt u zelf, max. 
270cm, deur max. 98cm breed.

4999,-Normaal 10.420,-

Wijziging in maten en samenstelling apparatuur is mogelijk. Reservering voor latere levering mogelijk.  

Geen aanbetaling nodig.

Meer info: scan de code 
en kijk op de websiteVaatwasser A++AA 

           adv.prijs 929,- 

ZAT. 
23
3029282726

VRIJ. 
22DON. 

21WOE. 
20

M E I  -  J U N I

DIN. 
19 HEMELVAART

KOOPAVOND

KOOPAVOND

65432 KOOPAVOND

39,95
Van 66,-

p/m2

39,-
Van 89,-

p/m2



1 regel e 2.25

2 regels e 2.50

3 regels e 2.90

4 regels e 3.40

5 regels e 3.85

6 regels e 4.40

7 regels e 5.00

U kunt uw puntje opgeven door de bon 
in te vullen. Tussen de woorden steeds 
een hokje openlaten en per leesteken 

een hokje gebruiken. Uiterlijk 
maandagochtend  inleveren (tegen 

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

dan ontvangt u een factuur, 
incl administratiekosten.

PUNTJES
Voorster Nieuws
Stationsstraat 17, Twello

U bent van harte welkom bij
 Dennis en Leendert Poldervaart 

úw specialisten in lekkere dranken!

Week 22-23 2020
Geniet, maar drink met mate. Geen 18? Geen alcohol

Zet- en/of drukfouten voorbehouden
Aanbiedingen zijn geldig van 25-05-2020 t/m 07-06-2020

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

Le Prince Zebra
Pays d’Oc, Frankrijk
• Marselan-Syrah
• Terret-Sauvignon Blanc
• Pinot-Grenache Rosé
75 cl

•  Colombard- 
Tendre

75 cl

Malibu
• Coconut
• Passion

• Lime
70 cl

Les Grandes
Caves d’Albret
Vin de Pays, Frankrijk
• Colombard-Chardonnay
• Grenache Rosé 
•   Merlot-Cabernet 

Sauvignon
• Moelleux 
75 cl

per fles 4,99

12,
99

per fles

5,
49

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER 6,

99
 doos à 6 flessen

27,
99

13,
99
per fles

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

Vodka
100 cl

Vodka
Copper Edition

70 cl

Esbjaerg

13,
49
per fles

Gibson’s
London Dry Gin

70 cl

Goblet
Jonge

Graanjenever
100 cl

12,
99

Poliakov 
Vodka

100% pure 
Graanvodka

100 cl

15,
99

White
70 cl

Dark
70 cl

Estaro RumCardhu Gold 
Reserve

Speyside Single 
Malt Scotch 

Whisky
70 cl

29,
99 9,

99
per fles

koopt u bij de vakhandel
Ook voor gebruikte machines

Reparatie van alle merken

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

Mobiel 06 28 44 98 25
06 38 62 01 29

Naaimachines

Fa. Berends GESLAAGD?

Duistervoordseweg 9, 7391 CA Twello, Dagelijks geopend 8.30 - 17.00 uur

24.99

VIER HET GESLAAGD FEESTJE 

MET DE ALLERLEKKERSTE 

SLAGROOMTAART VOOR 12 

PERSONEN MET EEN TOFFE 

AFBEELDING EROP. 

Limburgia Twello gaat weer open
op dinsdag 2 juni 2020 
U kunt nu alvast bestellen op 

www.limburgiavlaai.nl of bel 06-18222439

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

06-13456651

Gevraagd: oud ijzer, accu’s, 
metalen en witgoed. Wij komen 
het bij u halen. Eventueel tegen 

kleine vergoeding.  
Tel 06-14101933

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

zaamheden. Timmerwerkplaats, 
kozijnreparaties e.d. Ook 
Tuinhuizen en schuren.  

06-23592164/0575-502635 
www.bertpetersbouw.nl

Mulder Orthopedie voor uw 
steunzolen en sportzolen. 

Kindersteunzolen v.a. €90,00 
steunzolen volwassenen 

v.a.€147,50 sportzolen v.a. 
€147,50. Bel voor een afspraak 

of vrijblijvend advies  
06-14375736  

www.mulderorthopedie.nl

“De Holthoeve” Wilp ach 
06-25107061 voor graafwerk 

met minigraver en spit/frezen of 
klein tuinwerk

Vakkundige vloerenlegger 
heeft tijd over tegen betaal-

bare prijs laminaat PVC, Parket 
en Vinyl 06-86338107

De schilder bied zich aan voor 
buiten en binnen schilderwerk 

tegen betaalbare prijs  
06-86338107

Gevraagd: gras op stam  
06-30814261

Welke schilder (vakman) wil er 
in Terwolde schilderwerk voor 
ons doen? Tel: 0613311754

Huishoudelijke hulp gevraagd in 
Twello, 1 ocht. (3 uur) p.w.  

Mailen nr ag2020t@gmail.com

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

www.vanheesversmarkt.nl

VAN HEES VERSMARKTVAN HEES VERSMARKT

Zoete Red globe druiven 2.99

1.49

5.99

Snack komkommer

Asperge klasse 1 AA

3.49

0.99

0.99

15 stuks
kilo

750 gram

kilo

2 stuks

2 stuks

Duistervoordseweg 7 7391 CA  Twello tel: 0571-271797

Natuurlijk ook hierbij vers geschrapte 
krieltjes nieuwe oogst!

Super sappige Mandarijnen
nieuwe oogst

Komkommers

op = op

Courgette

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

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

Kopieën 

tot A0

Drukwerk

Gelegenheids

kaarten

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

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

 

Printen, drukwerk, afwerking,
ontwerp & gelegenheidskaarten

Omdat service niks bijzonders hoeft te zij
n!

Stationsstraat 17 Twello
Tel. 0571 27 61 91 
info@printandmore.nu
www.printandmore.nu
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Industrieterrein Eekterveld  |  Runnenbergweg 4  |  8171 MC Vaassen

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

Voorraadhouder van:
  - Kalkzandstenen en -blokken 

  - Gevelstenen

  - Div. soorten cement

  - Isolatie - vloer - spouw - dak 

  - Golfplaat ABC vrij 

  - Lichtplaat voor golf- en damwandplaat 

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

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

  - Panelen in diverse diktes en kleuren

  - Bevestigings materialen 

  - Hoek- nok- en windveren uit eigen produktie

  - Diverse soorten houten plaatmateriaal

  - Osb plaat 

  - Underlayment plaat 

  - Panlatten

  - Steigerplanken

  - Diverse soorten bouwstaal matten

  - Bouwstaal staven

  - Draadstaal matten 

    (Onbehandeld en gegalvaniseerd)

  - Diverse soorten Balkstaal HEA - IPE - UNP

  - Stripstaal

  - Buis- en kokerprofiel

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

  - Big bags en zakgoed van:

    - metsel (vloer)zand

    - hoogzand

    - zand / grind

    - grind

  - Tegel lijmen

  - Voegmiddelen

  - Diverse soorten tuinhout

Diverse bewerkingen:
  - Zaag straat / boren / lassen 

  - Knip- en zetbank tot 3,05 meter

  - Constructie werkzaamheden

www.KBouwmeester.nl

Bouwmeester B.V.
Kees

Vaassen    Tel. 0578 - 572797

Groothandel in

bouwmaterialen en staal

Een aankoopmakelaar
heeft vele voordelen !

Bel voor meer 
informatie of een 
vrijblijvende afspraak!

0571 27 44 94
twello@bieze-makelaars.nl

AANKOPEN?
FAMILIEBEDRIJF UIT TWELLO 
SCHENKT HANDGEL AAN RODE KRUIS

TWELLO- Woensdag  20 mei schonk het bedrijf Jann Products B.V. uit Twello 
48 jerrycans van 10 liter handgel aan het Rode Kruis. En beloofde daarbij dit 
nog twee keer te zullen doen.
Als één van de eerste firma’s werkten zij vanaf het begin van de pandemie 
aan het “hulp” geven aan veiligheid. 

Jann Products
Al 21 jaar levert familiebedrijf Jann Pro-
ducts parfums en cosmetica artikelen 
aan drogisterijen en parfumerieën, maar 
sinds maart is hier ook de verkoop van 
desinfecterende handgel en aanverwante 
desinfecteermiddelen aan toegevoegd. 
De winkels gingen dicht en de vraag naar 
handgel groeide. Vader, moeder en zoon 
van der Vegt speelden hierop in en had-
den binnen no time een verantwoorde 
handgel geproduceerd. Het product 
moest voldoen aan wet en regelgeving en 
minstens 75% alcohol bevatten om vol-
doende desinfecterend te zijn. 

Grote productie
Vaste fabrikanten in Spanje en Polen 
kregen de opdracht desinfecterende 
handgel te vervaardigen. Een ongeloof-
lijk resultaat in slechts twee weken tijd. 
Bereikt door zeer snel en adequaat den-
ken en handelen. De desinfecterende 
handgel is te koop bij meerdere win-
kelketens en is ook online bij meerdere 
webshops te vinden. Het wordt gebruikt 
door particulieren, zorginstellingen, on-
derwijsinstellingen en bedrijven. 

Rode Kruis
Daarnaast groeide de intentie om ook 

iets maatschappelijks te doen voor de 
hardwerkende zorgprofessionals. Toen 
bekend werd dat er een tekort bestond 
aan desinfecteermiddelen bij het Ne-
derlandse Rode Kruis heeft de familie 
van der Vegt besloten een flinke dona-
tie te doen. 480 liter handgel met de 
daarbij handige 500 ml flacons werden 
woensdag 20 mei enthousiast in ont-
vangst genomen door medewerkers 
van het Rode Kruis. 

Toekomst
Familie van der Vegt laat het niet bij die 
ene schenking. Er zullen er nog twee 
volgen. De medewerkers van het Rode 
Kruis verheugen zich hierop. Er is een 
groot tekort en dit probleem werd deels 
door het Twellose bedrijf opgelost. Hun 
bijdrage aan de maatschappij is er één 
die zeer gewaardeerd wordt.  

BOERENPROGRAMMA BIJ MO’J IS LUUSTEREN
EERBEEK/TWELLO.- Het dialectprogram-
ma Mo’j is luusteren  bij de lokale omroe-
pen van RTV Voorst en RTV Veluwezoom 
heeft regelmatig een thema. Zaterdag 
30 mei is het ‘Onze boeren’. De boeren 
staan twee uur in de belangstelling met 
gesprekken, muziek en voordrachten. 

 In deze maanden waarbij veel wordt 
afgelast kunnen de programma’s bij de 
streekomroepen wel doorgaan. Ook het 
dialectprogramma op zaterdagmorgen 
van 10.00 tot 12.00 uur is te beluiste-
ren. De samensteller heeft boer Henk 
Verheul uit Loenen uitgenodigd om over 
de actuele zaken in de boerenwereld te 

praten. Er zijn veel problemen die hij zal 
belichten. Verheul is raadslid bij de CDA-
fractie in de gemeente Apeldoorn.

Tussendoor liedjes die over het boeren-
leven gaan. De Rockgroep Normaal heeft 
vanaf het begin van hun bestaan veel 
boerenliedjes gemaakt zoals: De boer 
dat is un keerl en De boer is troef.  Maar 
ook andere groepen en zangers bezin-
gen de boeren: Fons Platenkamp zingt: 
As de boer d’r niet was en ok de bekende 
Boertjes van Buuten met Bie mien op de 
boerderië. 

In het tweede uur is er een voordracht 

met de belevenissen van de Dika, 
Graads en Moo, de boerenfamilie van 
de Wierdense Revue. De weerman Mark 
Wolvenne geeft een weervoorspelling 
van de komende week. Zoals gebrui-
kelijk wordt het programma afgesloten 
met het shantykwartiertje. Dit keer met 
zeemansliedjes van De Loo en Dros-
tensingers onder leiding van Arend ter 
Horst.
Het programma is rechtstreeks te be-
luisteren via de ether RTV Voorst (105.3 
FM) en RTV Veluwe (107.5 FM)  en via de 
kabelkrant, internet of Uitzending ge-
mist. Een herhaling is er op woensdag 
van 19.00 en 21.00 uur.

“zelfs mijn broeksknopen proberen
de 1,5 meter afstand te bereiken”

“HET NIEUWE NORMAAL”

Vriendendiensten

Wij zijn op zoek naar jou

Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en Voorst

WORD 
OOK 

MAATJE

Flyer15x15_maatjeswerven.qxp_Opmaak 1  24-01-19  14:23  Pagina 1

Wij zoeken een vlotte Voorstenaar!
 
Wil jij:  
• Echt verschil maken in iemands leven?  
• Iets leuks en sociaals doen? 
 
Ben jij:  
• Initiatiefrijk & betrouwbaar? 
 
Dan ben jij hèt maatje dat wij zoeken!  

Als maatje spreek je regelmatig af met een deelnemer om koffie te drinken, te kletsen of samen 
iets te ondernemen (op afstand!). Onze deelnemers zijn 18+, hebben een psychische kwetsbaar-
heid, wonen zelfstandig of begeleid en zijn op zoek naar sociale contacten. Als maatje geef je 
zelf aan wat je wensen zijn in het contact en wat voor jou passende tijden zijn. Op basis van jullie 
voorkeuren wordt er een match gemaakt. Voor beiden is het een leuk, sociaal contact!  
 
Kennis van psychiatrie is geen vereiste, je wordt gekoppeld aan één van de coördinatoren voor 
de nodige begeleiding. Wij bieden onze vrijwilligers (vrijblijvend) regelmatig interessante, 
gezellige activiteiten om elkaar te leren kennen en om kennis op te doen over de psychiatrie. 
Je bent uiteraard WA verzekerd en de reiskosten worden vergoed. 
 
Enthousiast geworden? Neem contact op met Vriendendiensten via 
0570-613747 of mail naar maatjes@vriendendienstendeventer.nl.  
 
We zijn zoeken maatjes in de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en Voorst.  

Printen, drukwerk, afwerking,
ontwerp & gelegenheidskaarten



Geldig van wo 20 mei t/m di 16 juni 2020

AMSTEL, BRAND 
OF GROLSCH
Alle combinaties mogelijk
Amstel 24 x 30 cl, 
Brand 24 x 30 cl,
Grolsch 24 x 30 cl of
Grolsch beugel 16 x 45 cl

Geen 18, geen alcohol

3 KRATTEN

PER STUK
850

Geen 18, geen alcohol

3 KRATTEN

PER STUK
835

BIJ AANKOOP VAN

50%
KORTING

3 KRATTEN

**

BIJ AANKOOP VAN

2 KRATTEN

2e
HALVE
PRIJS*

BIJ AANKOOP VAN

3 KRATTEN
BIJ AANKOOP VAN

2 KRATTEN

Jumbo Binnendijk, Twello, Michiel de Ruyterstraat 101

Deze Seizoensaanbieding kan per Jumbowinkel verschillen.
Kijk voor de deelnemende biermerken in jouw winkel of op
Jumbo.com/bieraanbieding.
Alle combinaties mogelijk. Max. 8 kratten per transactie.
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DE PATRON IS ER KLAAR VOOR

TWELLO.- Het personeel van De Patron 
kan niet wachten de deuren 1 juni weer 
open te gooien. Toen bij Mark Rutte het 
hoge woord eruit was, zijn ze gelijk aan 
de slag gegaan met de zaak opnieuw in te 
richten, terras klaar te zetten en alles co-
ronaproof te maken. Omdat er maar max 
30 personen geherbergd mogen worden, 
heeft Mark Daley, de eigenaar van de 
zaak ervoor gekozen om met twee shifts 
te gaan werken. Zo kunt u van 17.00uur 
tot 19.30uur komen eten of van 20.00uur 
tot sluit, mits u geen gezondheidsklach-
ten heeft die lijken op corona. Om dit 
vast te stellen, wordt er door het perso-
neel voor het definitief maken van de 
reservering eerst een gezondheidscheck 
gedaan. Er kan dan ook alleen maar te-
lefonisch gereserveerd worden. Nog een 
ander verschil met voorheen is dat u kan 
kiezen uit een drie gangen menu. ,,Op 
deze manier kunnen we de service hoog 
houden,” aldus Daley.

Verder is de bar weer open, kan men 
op zaterdag en zondag vanaf 12.00 uur 
op reservering komen lunchen en biedt 

De Patron de mensen weer de moge-
lijkheid om een koffietafel of juist  iets 
feestelijks te organiseren. Eigenlijk kunt 
u voor alles weer terecht bij De Patron, 
maar dan wel volgens de richtlijnen van 
het RIVM.  ,,Het is iets anders dan an-
ders, maar wel met de service en kwali-
teit die men van ons gewend is met als 
extra dienst de take-away, want die wil 
ik er nu nog naast laten draaien. Voor 
hoe lang deze nog zal bestaan, hangt 
af van de drukte in het restaurant’’, 
vertelt de eigenaar verder. Iedereen 
van de Patron is er klaar voor en kan 
niet wachten om weer aan de slag te 
mogen. ,,Wij zijn er klaar voor dus laat 
de gasten maar komen”. Meer informa-
tie over het keuzemenu en alle andere 
richtlijnen vindt u op de website van De 
Patron. www.depatrontwello.nl.

HORECAONDERNEMERS OPGELUCHT
BRASSERIE KORDERIJNK KAN WEER AAN DE SLAG

Rogier Korderijnk ziet er naar uit om restaurantgasten te verwelkomen.

HET IS EEN KWESTIE VAN PLANNEN EN GOEDE AFSPRAKEN
WAARDIGE WAARD OPENT 1 JUNI 
OM 12.00 UUR WEER DE DEUREN 
Het zal niemand zijn ontgaan en er is lang op gewacht, niet in de laatste 
plaats door de horeca zélf! Maandag 1 juni mogen de deuren weer open en 
dat gaan wij ook doen; wagenwijd!! Dat vergt allemaal veel voorbereidin-
gen en planning, maar daar gaan we met onze gasten zonder meer goed 
uitkomen. We hebben alvast een ‘voorproefje’. 

Wie ons wil bezoeken binnen in ons res-
taurant, dient te reserveren.  Dit geldt 
zowel voor eten als voor koffie of een 
borrel! Wil je lekker op ons terras komen 
zitten, is er geen reserveringsplicht en 
bekijken we ter plekke wat er mogelijk is. 

We willen graag zoveel mogelijk gasten 
de ruimte bieden en laten genieten van 
onze gerechten. Daarom hebben we een 
tijdsindeling gemaakt. Vanaf 2 juni zul-
len wij voorlopig open zijn vanaf 09.00. 
De lunchtijden zijn 11.30-13.00 uur en 
13.00-14.30 uur. Diner zal in verschil-
lende blokken plaatsvinden. Er zijn twee 
blokken van 17.00-19.00 en 19.00-21.00 
en twee blokken tussen 17.30-19.30 en 
19.30-21.30. Uiteraard zijn er aangepas-
te huisregels, om het voor een ieder leuk 
en veilig te houden. De belangrijkste is 
wel, dat de gasten zich melden bij onze 

medewerkers. Zij leggen uit waaraan 
iedereen moet denken én je alle vragen 
stellen. 

Voor wie liever nog thuis wil eten; ook 
dat blijft voorlopig mogelijk! Je kan de 
dinergerechten nog steeds bij ons be-
stellen en laten bezorgen. Maar we ho-
pen uiteraard, dat velen van jullie ons 
binnenkort weer weten te vinden op het 
vertrouwde adres. Tot gauw! 

TWELLO.- Na wekenlang (12) stilzit-
ten en de gedachte ‘hoe nu verder’, 
kwam vorige week het verlossende 
woord van de minister president: de 
horeca mag (zij het omringd door tal 
van maatregelen) weer aan de slag. 
Ook Rogier Korderijnk en zijn team 
voelen zich opgelucht nu ze einde-
lijk weer aan de slag kunnen.

Rogier: ‘’Op 1 juni is het dan eindelijk 
zover, we kunnen de deuren voor onze 
gasten weer openen voor een heerlijk 
diner. In de achter ons liggende periode 
zijn we ondanks alles toch behoorlijk 
druk geweest met b.v. opruimen en on-
derhoud van het pand. Ook het voorbe-
reiden van ons nieuwe restaurant con-
cept volgens de richtlijnen van het RIVM 
heeft veel van ons inlevingsvermogen 
gevraagd. Naar ons idee zijn we hierin 
meer dan geslaagd. Door het restaurant 
te verplaatsen naar de Tuinderijzaal 
kunnen we zo een ruimere opstelling 
realiseren aan de maximaal 30 gasten 
en kan er bij mooi weer gebruik worden 
gemaakt van het aangrenzende terras.’’  

Frequent wisselende menu’s
Tot de maand september biedt bras-
serie Korderijnk een frequent wisse-
lend 3-gangenmenu aan voor de prijs 
van 32,50 euro welke bestaat uit drie 
voor-, hoofd- en nagerechten. Uiteraard 
bestaat de mogelijkheid om b.v. alleen 
een hoofdgerecht te bestellen. Elke ta-
fel krijgt een z.g. serveertafel waarop 
uw bestelde eten en drankjes geplaatst 
worden waarna u zelf deze dient af te 
nemen.

Belangrijk om te weten
Rogier Korderijnk hecht er waarde aan 
om in deze tijd een aantal ‘spelregels’ 
vast te stellen die voor de gast die wil 
reserveren, belangrijk zijn. Zoals met 
wie mag u komen eten, hoe neemt u 
plaats en waar moet u rekening mee 
houden?
Gasten uit 1 huishouden mogen sa-
men aan 1 tafel zitten zonder de 1,5 
meter restrictie. Gasten uit verschil-
lende huishoudens mogen max. met 2 

D o r p s s t r a a t  5 9  7 3 9 6  A L   Te r w o l d e
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CATERING OP LOCATIE

DEVENTER BUITENSOCIËTEIT OPENT WEER OP 1 JUNI!

personen aan 1 tafel zitten zonder de 
1,5 meter restrictie. Bij meer dan 2 per-
sonen uit verschillende huishoudens, 
geldt wel de 1,5 restrictie. U zit dan wel 
samen aan 1 tafel maar op 1,5 meter 
van elkaar. Het restaurant beschikt 
over diverse tafels waarbij hier aan 
voldaan kan worden. Bij binnenkomst 
dient u uw handen te desinfecteren 
met een speciale spray die op verschil-
lende plekken aangeboden worden.  

Reserveren
U dient te reserveren met opgaaf van 
naam, telefoonnummer, het aantal 
gasten en of het gaat om 1 huishou-
den of een samengestelde groep. Dit 
kan per mail: info@korderijnk.nl of 
telefonisch 0571 271851. Bij verkoud-
heid of luchtwegklachten, koorts of an-
dere symptomen die kunnen wijzen op 
Covid-19 (zie ook www.rivm.nl wordt u 
verzocht om uw reservering te annule-
ren. Verdere informatie over het menu 
en openingstijden vindt u op de web-
site www.korderijnk.nl

Mochten de regels in september vol-
doende versoepeld worden dan kunt 
u weer de vertrouwde uitgebreide a la 
carte kaart verwachten.

Dank
De familie Korderijnk wil bij deze graag 
een ieder bedanken die de afgelopen 
maanden gebruik heeft gemaakt van 
de voucher-actie. Rogier: ‘’Zij hebben 
ons daarmee gesteund in deze vreem-
de en moeilijke tijd. Wij hebben er 
enorm veel zin in om u weer te mogen 
begroeten in ons restaurant. Daarom 
schenken we de hele maand juni bij 
ontvangst een feestelijk glas cava van 
het huis. Zo willen we samen proosten 
op een gezonde toekomst’’..  

Na alle goede berichten vanuit de over-
heid, mogen wij ook weer een begin 
maken! Graag nodigen we jou weer uit 
vanaf maandag 1 juni 12.00 uur bij de 
Deventer Buitensociëteit. Onze bowling-
banen blijven nog gesloten, maar het 
terras, de speeltuin en ons restaurant 
binnen zijn wel geopend!

Voor het terras buiten hoef je niet te re-

serveren, voor binnen wel en hier geldt 
een maximum van 30 personen. Reser-
veren doe je telefonisch via 0570 - 612 
869. Per e-mail ontvang je van ons ver-
volgens nog een bevestiging. 

Door de ruimte die we hebben in en om 
ons pand, is de 1,5 meter afstand geen 
enkel probleem. We zijn dagelijks ge-
opend vanaf 11.00 uur (behalve 1 juni, 

dan vanaf 12.00 uur) en je kunt bij ons 
genieten van een lunch, borrel of diner!

Hou je bij een bezoek aan de regels van 
het RIVM en blijf thuis als je gezond-
heidsklachten hebt. Meer actuele infor-
matie vind je op onze website www.de-
venterbuitensocieteit.nl. 

We verwelkomen je graag weer!

mailto:info@korderijnk.nl
http://www.rivm.nl
http://www.korderijnk.nl


IEDERE VRIJDAGMORGEN OP 
STANDPLEK KLARENBEEK

‘AAN DE BOSWEG’

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

RUNDER HAMBURGERS

5 halen, 4 betalen

GEKRUIDE BBQ WORSTJES

4 stuks  ....................€2,95

NASI OF BAMI
+ 
BABI PANGANG

Samen 1 kilo voor  ...€6,95 WIJ BEZORGEN 
OOK AAN HUIS! 

AANBIEDINGEN
geldig t/m 

zaterdag 30 mei 

H. Smeltink
Broekstraat 37  Klarenbeek Telefoon (055) 301 12 73

WONINGINRICHTING & TEXTIEL

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

Scrap En Co
Scrap En Co Inspirati on

scrap_en_co

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

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

Geopend: woensdag t/m zaterdag 10.00 - 16.00 uur

Kijk voor meer informati e op
www.webwinkel.scrap-co.nl

www.dierenkliniekijsselvallei.nl
      DierenkliniekIJsselvallei

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

Donderdagavond spreekuur tot 20:00 uur

Behandelingen op afspraak

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

Kopermolenweg 11 
7382 BP Klarenbeek

Dierenkliniek de IJsselvallei
Michel Schoolmeesters

Kundige zorg voor groot en klein

Wij gaan weer open op 1 juni!
OPENINGSTIJDEN:

DINSDAG TOT EN MET ZONDAG 
VANAF 11.00 UUR

 OM ZEKER TE ZIJN VAN EEN TAFELTJE KUNT U 
RESERVEREN VOOR LUNCH OF DINER

NATUURLIJK WERKEN WE VOLGENS DE RICHTLIJNEN 
VAN HET RIVM

We zijn OPEN ; 
kom jij ook ?

De laatste ti jd hoor ik vaak in de winkel dat 
iedereen zo blij is dat de winkel gewoon open 
is, zegt Sandra Dijkstra eigenaresse van Scrap 
& Co. Door corona is de klant meer thuis en 
heeft  meer ti jd om te hobbyen/scrappen.

Sandra geeft  aan dat ze zelf natuurlijk ook 
blij is dat de winkel gewoon open kan zijn. 
Natuurlijk heeft  ze maatregelen getroff en om 
veilig te kunnen shoppen zoals hygiëne maat-
regelen, beperkt aantal mandjes/klanten en 
de 1,5 meter afstand houden.

Helaas is het op dit moment nog niet mogelijk 
om ook weer workshops te geven geeft  ze 
aan, maar zodra dit ook weer kan zullen we 
dit zeker gaan opstarten. Klanten kunnen dit 
volgen via de website www.scrap-co.nl , via 
Facebook Scrap En Co of de nieuwsbrief.

In de winkel zijn onlangs weer veel nieuwe 
leuke arti kelen bij gekomen zoals b.v. de col-
lecti e van Alexandra Renke. Prachti g designpa-
pier met heel veel supergave washitapes.
Washitape is superleuk om te gebruiken op 
een kaart, in je Planner of in een scrapboom-
album.

Maar ook collecti es van Dutch Doobadoo 
(met b.v. de leuke Berenmal en kleertjes) of 
Marianne Design, Altenew, My Favorite Things 
komen iedere maand binnen met veel gave 
arti kelen.

Nieuwsgierig geworden? 
Kom een kijkje nemen.

We zijn open van woensdag t/m 
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

WIL JIJ IEDERE DAG DOEN WAAR JE GOED IN BENT? 

DAN HEBBEN WE WAT GEMEEN!  

CAROOL INSTALLATIEBEDRIJF IS PER DIRECT OP ZOEK NAAR EEN: 

DAKDEKKER!

TOTAALLEVERANCIER IN 

DAKBEDEKKING, INSTALLATIETECHNIEK 

EN KLIMAATBEHEERSING

SOLLICITEER NU VIA 

        WWW.CAROOLINSTALLATIEBEDRIJF.NL 

           OF VIA          055 - 542 9806
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Opgave van advertenties
Uitgeverij Voorster Nieuws BV
Telefoon (0571) 27 61 91
Stationsstraat 17, 7391 EG  Twello
E-mail info@voorsternieuws.nl
www.voorsternieuws.nl

Aanleveren redactie

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

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

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

Acquisitie
Ton van Bussel
Telefoon 06 50 94 00 08

Henk Traanman
Telefoon 06 16 13 60 15

Michel van den Hengel
Telefoon 06 30 10 86 92INLEVEREN ADVERTENTIES 

VOOR MAANDAG 10.00 UUR 
INLEVEREN REDACTIE 

VOOR ZONDAG 12.00 UUR

KLACHTEN 
OVER 

BEZORGING:
ALL-INN 

VERSPREIDINGEN 
TEL. (0571) 27 41 37

KLACHTEN@
VERSPREIDINGEN.NL

WEERFOTO.NL

Voorsternieuws

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

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

Klarenbeek
info@voorsternieuws.nl

HECHT TEAM IS KLOPPEND HART VAN SUCCESVOL BEDRIJF YOOST
‘WE ZIJN EEN GROTE STEUNPILAAR KWIJT, 
MAAR DE ANDEREN BLIJVEN STAAN!’ 

Het was vanaf het begin af aan al helder, dat de broers Freddy jr. en Jeroen 
Scholten het bedrijf Yoost naar de toekomst mochten brengen. Toen hun 
vader in 2014 het bedrijf ging vormgeven, gaf hij daarbij al aan: ‘dit is jullie 
toekomst’. Hoewel de zonen altijd de vrije keuze kregen en zich allerminst 
verplicht voelden om in te stappen, kregen ze aan de keukentafel thuis wel 
een serieuze overweging én uitdaging. Beiden zeiden ze ‘ja’ op de momen-
ten dat ze eraan toe waren. Samen met een aantal collega’s van het eerste 
uur bouwden ze mee aan Yoost. Een bedrijf van onschatbare waarde, zeker 
nu de oprichter, aanvoerder en inspirator Freddy Scholten onlangs over-
leed. 

‘We hebben het zo goed samen, hart-
verscheurend dat ik afscheid van jullie 
moet nemen.’ Een alleszeggende per-
soonlijke tekst van Freddy Scholten in 
zijn overlijdensbericht. De ondernemer 
in hart en nieren, die als twintiger al 
z’n eerste succesvolle bedrijf runt. De 
gedreven man die mede heeft bijgedra-
gen aan een sterk, aantrekkelijk en gast-
vrij Twello Centrum én samen met velen 
heeft gespijkerd aan de huidige vorm en 
het succes van een jaarlijks Klompen-
feest. Té vroeg overleden, laat deze spil 
in het gezin en de samenleving, enorm 
veel kracht, energie en levendigheid na, 
waaronder het familiebedrijf Yoost. 

Het is gelijk een hartelijke ontvangst, 
wanneer we het prachtige kantoor aan 
de Stationsstraat binnenlopen. Als van-
zelf stappen we op elkaar af voor een 
begroeting, om tijdig en glimlachend te 
beseffen dat we voorlopig nog even in 
een andere tijd leven. Koffie dan maar? 
En terwijl we worden uitgenodigd in de 
spreekkamer, valt het oog op twee fles-
sen wijn welke prijken op het bureau 
van Herman Koerselman. Borreltijd bij 
Yoost? “Een tevreden klant” zo laat het 
drietal ons weten. En die tevredenheid 
is de spil binnen het bedrijf waar alles 
om draait, zo zal al snel uit het gesprek 
blijken. 

“Onze vader was in het begin van het 
bestaan van Yoost heel actief naar klan-
ten toe. Door de jaren heen liet hij de 
touwtjes wat meer vieren en op het 
laatst was hij vooral nog op de achter-
grond aanwezig.” Freddy jr. en Jeroen 

schetsen een beeld van hoe het door 
de jaren heen is gegaan. Vooropge-
steld, dat bij de start van het bedrijf 
alleen Freddy jr. al meedraaide. Jeroen 
was 18 en zat nog in de schoolbanken. 
“We draaiden toen vooral de zakelijke 
markt, maar dat betekende ook dat wij 
bijvoorbeeld onze vrienden/leeftijdsge-
noten zakelijk niet konden helpen” al-
dus Jeroen. De beslissing werd dan ook 
gemaakt om eveneens te gaan zorgen 
voor de particuliere markt. 

Vader Freddy nam zijn opvolgers mee 
wanneer hij op klantenbezoek ging. “Hij 
nam ons op sleeptouw om klanten te 
leren kennen, dossiers op te pakken en 
samen te sparren. Wat heeft de klant 
nodig, hoe help je de klant het beste” 
én zo maakten de klanten ook kennis 
met Freddy jr. en Jeroen. “Vader heeft 
ons veel dingen geleerd, ook empathie. 
Je moet je kunnen inleven in een klant. 
Daar werd ook samen over gesproken. 
Hij was de perfecte leermeester voor 
ons, zowel privé als zakelijk!” Tijdens het 
gesprek vallen er meerdere stiltes, wan-
neer we middels anekdotes stilstaan bij 
het doen en laten van de oprichter. Af 
en toe komen de emoties aan de opper-
vlakte, waaruit de liefde voor hun vader 
spreekt. Daarbij, het overlijden op 25 
april is nog zó kort geleden, waarbij je 
niet even het kantoor op slot kan draai-
en om op adem te komen. 

De boodschap welke Freddy jr. en Je-
roen vooral mee willen geven is: wij 
gaan door, wij zorgen voor onze klanten 
en iedereen is van harte welkom. Onze 

dienstverlening gaat onverminderd 
door. Uiteraard hopen ze daarbij hun 
klantenbestand verder uit te breiden. 
Daarbij is er een bijzondere band met 
Herman Koerselman en Patrick Zweer-
man. Beide mannen waren vroeger al in 
dienst van Scholten Advies, verhuisden 
mee na de overname en gingen samen 
met Freddy sr. het nieuwe avontuur van 
Yoost aan. Kortom, de beide ‘senioren’ 
kennen de zoons uit de tijd dat ze nog 
jochies waren. Daar is een sterke band 
gesmeed welke nu essentieel is voor de 
gedegenheid van de organisatie. Een 
heel hecht team dat elkaar aanvult en 
ondersteund, ook juist in déze tijd. 

Maar waar kunnen we Yoost dan voor 
benaderen? Het pallet van zakelijke 
dienstverlening is groot. Zakelijke verze-
keringen, pensioenadvies, bedrijfshulp-
verlening (BHV) verzuimbegeleiding en 
het leasen van een auto. Yoost streeft 
ernaar om de ondernemers te laten 
doen waar hun hart en prioriteiten lig-
gen en voor het overige worden ze ont-
zorgd. De particulieren kunnen terecht 
voor al hun verzekeringen en hypothe-
caire leningen. Zelfs een auto leasen 
behoort voor de particulier tot de moge-
lijkheden. Bovenaan staat de persoon-
lijke benadering en het bouwen aan een 
duurzame relatie op de lange termijn. 

“Er is een groot verdriet bij ons en onze 
collega’s, het is een groot gemis. Maar 
alle taken pakken we met z’n vieren on-
verminderd op. Dat zou onze vader ook 
hebben gewild. Niet bij de pakken neer 
gaan zitten maar ervoor gaan, met z’n al-
len. We zijn een grote steunpilaar kwijt, 
maar de andere pilaren blijven staan.” 
Freddy Scholten was een man met erva-
ring, kennis en doorzettingsvermogen. 
“Het was gewoon fijn om hem erbij te 
hebben, we missen hem enorm maar 
het geeft ons ook kracht om voor ons 
bedrijf te vechten! Vader zou zeggen 
‘kom op jongens, jullie kunnen het!’ En 
daar hebben we zelf ook alle vertrou-
wen in.” Samen zijn wij Yoost!

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

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

Kopieën 

tot A0

Drukwerk

Gelegenheids

kaarten

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

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

 

Wij staan gewoon voor u klaar! 
Maar onze winkel is geopend van maandag t/m vrijdag

van 9:00 tot 14:00 uur.
Graag ontvangen wij uw orders per mail

lukt het niet voor 14:00 uur laat het dan weten. 

Omdat service niks bijzonders hoeft te zijn!
Stationsstraat 17 Twello
Tel. 0571 27 61 91 
info@printandmore.nu
www.printandmore.nu

HET WEER MET PINKSTEREN

Gemiddeld hebben de Pinksterdagen de beste weercijfers  van alle feestda-
gen. Meestal overheersen zon en warmte met Pinksteren, waarvan de uiter-
ste data  liggen tussen 10 mei en 13 juni. Het is de zonnigste periode van het 
jaar met dagelijks zo’n 7 à 8 uur zon (soms bijna 15 uur) en een middagtem-
peratuur van 15 à 16 graden aan zee tot 18 à 20 graden in het binnenland. 
Van jaar tot jaar kan het weer met Pinksteren uiteraard behoorlijk verschil-
len, maar de kans op warm weer is in het algemeen tamelijk groot: op 47 
eerste Pinksterdagen sinds 1901 werd het in De Bilt warmer dan 20 gra-
den, waarvan er 17 zomers waren met temperaturen van 25 graden of ho-
ger. Op slechts 16 Pinksterdagen was het overdag kouder dan 15 graden.  
De laatste tropische Pinksteren hadden we in ons land in 1985, toen op 26 
en 27 mei temperaturen zijn gemeten van 27 tot 31 graden. Ook in 1979 was 
eerste Pinksterdag op sommige plaatsen tropisch, maar zowel in dat jaar als 
in 1985 ontaardde de warmte in onweer met tientallen millimeters regen. In 
2003 passeerde op 1e Pinksterdag (8 juni) een bijzonder actieve buienlijn met 
onweer en windhozen. Ook op Pinksteren 2004 (30 mei) leidde het warme 
weer in het oosten tot hevige buien, waarbij plaatselijk meer dan 30 mm viel.  
Volledig verregende Pinksterdagen zijn echter uitzonderlijk. De laatste keer ge-
beurde dat in 1990, toen het op 3 juni langdurig regende. De waarschijnlijk 
slechtste Pinksteren ooit beleefde ons land in 1860 toen een zware storm met 
windstoten van meer dan 120 kilometer per uur op 26 en 27 mei enorme schade 
aanrichtte. In die tijd bestond er nog geen weersverwachting en werd iedereen 
overvallen door zo’n storm. 

Mooi weer deze week.

Het weer met aanloop naar Pinksteren is best goed te noemen.
Donderdag zal de zon ene hoofdrol hebben in ons weer.
De temperatuur komt uit op 18 graden als maximum.
Vrijdag ook fraai weer met de zon in de hoofdrol, bij dan 19 graden als maximum.
Zaterdag ook veel zon het kwik loopt dan op naar 20 graden.
Eerste pinksterdag zondag puik weer in de middag kan een enkele wolk ontstaan 
bij 20 graden.
Maandag ook heel fraai weer 22 graden en veel zon.
Volgende week lijken de temperaturen te gaan oplopen naar 27 graden.

Mark Wolvenne
Twello



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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad
Ronde-tafelgesprekken dinsdag 2 juni en 
woensdag 3 juni om 19.30 uur 

Let op: tijdelijk alleen digitaal
Op dinsdag 2 juni en woensdag 3 juni 2020 heeft de gemeenteraad weer ronde-tafel-
gesprekken. In deze gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van het geagen-
deerde onderwerp door hierover vragen te stellen aan insprekers en het college, ter 
voorbereiding van de raadsvergadering over onderstaande onderwerpen op maandag 15 
juni 2020 vanaf 10.00 uur.

U kunt digitaal deelnemen aan een gesprek door u aan te melden via 
raad@voorst.nl. Doe dit uiterlijk vrijdag 29 mei om 17.00 uur, maar liever eerder. 
De griffie neemt daarna contact met u op. U kunt ook schriftelijk reageren op 
geagendeerde onderwerpen. U kunt uw e-mails sturen naar raad@voorst.nl. 

Alle gesprekken kunt u live volgen (beeld + geluid) via de website van de 
gemeenteraad: voorst.raadsinformatie.nl. Scan de QR-codes met u smartphone of tablet-
computer om de agenda en de vergaderstukken online te bekijken

Agenda ronde-tafelgesprekken dinsdag 2 juni

Agenda ronde-tafelgesprekken woensdag 3 juni

De volgende onderwerpen staan op de agenda: 
Dinsdag 2 juni vanaf 19.30 uur 

1. Jaarstukken 2019  gemeente Voorst 
Het college biedt de raad de jaarstukken 2019 ter vaststelling aan. De jaarstukken bestaan 
uit het jaarverslag en de jaarrekening. De jaarrekening 2019 sluit met een totaal nadelig 
resultaat van € 1.459.200. Binnen het sociaal domein zijn op onderdelen hogere en op 
andere onderdelen juist lagere lasten dan verwacht. Tegenvallers zijn ook een lagere op-
brengst leges omgevingsvergunningen en een afwaardering van gronden. Een voordeel was 
het resultaat vanuit de grondexploitatie en uit de verkoop van enkele gemeentegronden 
en van een bedrijfsruimte.

2. Aanpassing algemene subsidieverordening 2004 gemeente Voorst 
Het proces voor subsidies van bescheiden omvang kan makkelijker, vindt het college. Nu 
moet elke vereniging ieder jaar weer subsidie aanvragen. Het college stelt voor dit proces 
om te draaien. Dus tenzij de vereniging een wijziging meldt, loopt de subsidie door.

3. Regionale transitie voedsel, landbouw en landschap 
Een duurzaam voedsel- en landbouwsysteem zorgt dat we ook in de toekomst fijn kunnen 
wonen, werken en leven in de Cleantech Regio. Dit visiedocument geeft een kader voor 
de regionale samenwerking, de ontwikkeling en uitvoer van projecten. De afzonderlijke 
gemeenten kunnen het gebruiken als basis voor hun lokale visie 
op de transitie voedsel, landbouw en landschap.   

4. Tribuut Belastingsamenwerking: Toekomstplan met begroting 2021-2024 en eerste 
wijziging begroting 2020. 
Het college heeft in principe ingestemd met het Toekomstplan en begroting 2021-2024 en 
met de eerste wijziging van de begroting 2020. Deze plannen kosten Voorst meer dan eerst, 
maar Tribuut legt goed uit waarom dit nodig is, vindt het college. 

5. PlusOV: diverse onderwerpen [voorhangprocedure] 
Het college legt verschillende stukken voor van PlusOV. Op de onderdelen “ontwerpbe-
groting PlusOV 2021-2024” en “nieuwe verdeelsystematiek routegebonden vervoer” kan 
de raad een zienswijze inbrengen bij PlusOV. 

6. Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland: Financiële stukken [voorhangprocedure]
Met deze raadsmededeling informeert het college de gemeenteraad over de kaderbrief 
2021-2024 en de voorlopige jaarstukken 2019. Op 25 juni 2020 stelt het AB de begroting 
2021-2024 vast. De raad mag eerst nog een zienswijze geven.  
 
7. Omgevingsdienst Veluwe IJssel: Ontwerpbegroting 2021 en jaarstukken 2019 
[voorhangprocedure] 
Het college wil een besluit nemen over de ontwerpprogrammabegroting 2021 van de OVIJ. 
Maar eerst mag de raad zijn mening geven. De bijdrage van Voorst aan dit samenwer-

kingsverband stijgt de komende jaren door onder andere loonkosten en materiële kosten. 
De jaarstukken 2019 van de OVIJ zijn ter kennisgeving. 

8. GGD Noord- en Oost-Gelderland: Begroting 2021 en Jaarstukken 2019 [voorhangprocedure]
Onze gemeente neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling GGD-NOG, met 22  
gemeenten in het werkgebied Noord- en Oost-Gelderland (‘van Harderwijk tot Winterswijk’), 
met het hoofdkantoor in Warnsveld. Deze begroting is een uitwerking van de Uitgangs-
puntennota 2021. In de conceptprogrammabegroting 2021 zijn de zienswijzen van de 22 
gemeenten verwerkt.  

9. Regio Stedendriehoek: Begroting 2021 [voorhangprocedure]
Voordat het college definitief een besluit neemt over de begroting krijgt de raad gelegenheid 
zijn mening te geven. Aandachtspunt zijn de kosten voor financieel beheer, communicatie 
en public relations (pr) omdat deze relatief hoog zijn. Verder gaat de regio vol inzetten op 
de uitvoering van de opgaven uit de Agenda Cleantech Regio.

Woensdag 3 juni vanaf 19.30 uur

1. Voortgangsbericht 2020
Het voortgangsbericht zorgt in de eerste helft van het jaar voor tussentijdse informatie 
aan de raad over de actuele ontwikkelingen. Het college ziet aanleiding voor concrete 
bijsturingsvoorstellen van structureel € 461.925 nadelig. Dit komt vooral door een lagere 
verwachte opbrengst leges omgevingsvergunningen (€ 200.000); een lagere dividenduit-
kering van de Bank Nederlandse Gemeenten (€ 186.000) en andere kleinere afwijkingen 
van samen € 75.925 nadelig. In het Voortgangsbericht 2020 gaat het college uitgebreid 
in op de huidige coronacrisis. Over wat dit betekent voor de financiën van de gemeente 
bestaat nog veel onduidelijkheid. 

Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst? 
Om uw stem te laten horen kunt u de raadsleden benaderen, meepraten in de ronde-
tafelgesprekken of een brief of e-mail sturen aan de raad: raad@voorst.nl , Postbus 
9000, 7390 HA Twello. Twitter: @RaadVoorst.  In verband met de richtlijnen rond het 
coronavirus kunt u alleen telefonisch of per e-mail contact zoeken met raadsleden en 
raadsfracties.

Vergaderingen
Momenteel vergadert de gemeenteraad digitaal, de Tijdelijke wet digitale beraadslaging 
en besluitvorming maakt  dit mogelijk. U kunt deze vergaderingen live volgen (beeld + 
geluid) via voorst.raadsinformatie.nl  Daarna klikt u op de knop “live”. 

dinsdag    2 juni 19:30 uur ronde-tafelgesprekken [let op: afwijkende dag]
woensdag    3 juni 19:30 uur ronde-tafelgesprekken [let op: afwijkende dag]
maandag  15 juni 10.00 uur raadsvergadering [let op: afwijkend aanvangstijdstip]
maandag  22 juni 19.30 uur raadsvergadering

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

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

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

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



voorstwijzer
De gemeente Voorst geeft dagelijks alle officiële bekendmakingen/publicaties in elektronische vorm volledig weer op 
overheid.nl. 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 18 mei 2020 tot en met vrijdag 
22 mei 2020.

Bekendmakingen/
publicaties
Week 22: 27-05-2020

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Adresonderzoek onbekende verblijfplaats (uitschrijven uit Basisregistratie Personen)

Niet publiceerbaar, bekend bij de gemeente Voorst M. Debets Besluit genomen Z-19-04038_2020-30486

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Bij Dorpsstraat 24 en 26B in Twello Verkopen poffertjes en wafels Vergunning verleend BW-2020-0095

Meermuidenseweg 27 in Twello Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
12-05-20

Z-20-04543_2020-29843

Rijksstraatweg 168 in Teuge Brocante Markt op 13 juni 2020 Vergunning ingetrokken BW-2020-0037

Voordersteeg 13 in Twello Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
12-05-20

Z-20-04611_2020-29851

Beleid en regelingen

Gemeente Voorst Wijzigingsbesluit i.v.m. correcties van 
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio 
Noord- en Oost- Gelderland 11 mei 2020

Vastgesteld Z-20-03266_2020-30622

Milieumelding

Engelenburgstraat 18 in Twello Uitvoeren productieprocessen Melding ontvangen Z-MELD840-2020-000586

Omgevingsvergunning

Bandijk 27 in Terwolde Kappen boom Vergunning verleend SXO-2020-0222

Broekstraat 25B in Klarenbeek Kappen eikenboom Aanvraag ontvangen SXO-2020-0304

Burgemeester van der Feltzweg 88 in Twello Plaatsen dakkapel Vergunning verleend SXO-2020-0140

Kadijk 8 in Terwolde Dempen sloot Vergunning verleend SXO-2020-0209

Kopermolenweg 14 in Klarenbeek Plaatsen afzuiginstallatie Vergunning verleend SXO-2020-0185

Maarten Tromplaan 57 in Twello Legaliseren schutting Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0164

Parmentierstraat en Fokkerstraat in Teuge Kappen 6 bomen Vergunning verleend SXO-2020-0248

Rijksstraatweg 101 in Twello Kappen 3 bomen Aanvraag ontvangen SXO-2020-0303

Rijksstraatweg 42 in Twello Kappen kastanjeboom Vergunning verleend SXO-2020-0259

Sloopmelding

Doornweerdstraat 5 in Twello Slopen schuur Melding beoordeeld SXO-2020-0302

Kruisweg 45 in Twello Verwijderen asbesthoudend dakbeschot uit 
woning

Melding ontvangen SXO-2020-0301

Wet geluidhinder

Broekstraat ongenummerd in Klarenbeek Bouw woning Vastgesteld Z-20-03293_2020-30520

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

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

Ziet u de elektronische bekend-
making/publicatie niet op over-
heid.nl staan? Neem dan gerust 
contact op met de gemeente 
Voorst: 0571-27 99 11. Wij hel-
pen u graag!

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

Op overuwbuurt.overheid.nl kunt 
u zich aanmelden voor een e-mail-
service of de app downloaden. 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 water-
schappen via overheid.nl publice-
ren. U stelt het type bericht in en 
van welke organisatie u deze be-
richten wilt ontvangen. Daarbij is 
het ook mogelijk een afstand ten 
opzichte van uw adres aan te ge-
ven. U krijgt dan bericht over de 

actuele locatiegebonden bekend-
makingen/publicaties binnen de 
door u aangegeven afstand. 

WELSTAND
Burgemeester en wethouders 
van Voorst maken het volgende 
bekend:

Door de corona-uitbraak behande-
len wij bouwplannen zoveel moge-
lijk digitaal. 

De agenda (met daarin de lijst met 
te behandelen bouwplannen) ma-

ken wij bekend op www.voorst.nl.

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

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

Nieuwe website GGD: ggdsamengezond.nl

GGD Noord- en Oost-Gelder-
land heeft een nieuwe website: 
ggdsamengezond.nl       . Op deze 
website staat betrouwbare in-
formatie op het gebied van ge-
zondheid. Momenteel is hier veel 
informatie over het coronavirus 
te vinden. Denk aan actuele in-
formatie over (de versoepeling 
van) de coronamaatregelen, 
waar organisaties aan moeten 
denken als zij hun activiteiten 
weer opstarten en veel gestelde 

vragen over bijvoorbeeld testen 
en hygiënerichtlijnen. Bezoekers 
kunnen doorklikken naar onder 
andere relevante protocollen, 
filmpjes en lesmateriaal.
Op ggdsamengezond.nl vinden 
leerkrachten, medewerkers van 
de kinderopvang, gastouder-
opvang en sportverenigingen 
in Gelderland snel de informa-
tie die zij nodig hebben. Maar 
ook ouders en kinderen vinden 
er antwoorden op vragen die zij 

hebben. De website wordt con-
tinu uitgebreid met informatie 
voor bijvoorbeeld verpleeghui-
zen, contactberoepen en horeca.

Coronatest
Op de nieuwe website leest u ook 
wanneer u in aanmerking komt 
voor een coronatest. Bijvoor-
beeld wanneer u klachten heeft 
die duidelijk aan corona gere-
lateerd zijn, zoals hoesten en/
of neusverkouden en/of koorts. 

U leest hier ook dat u wel tot 
een bepaalde doelgroep moet 
behoren. Het gaat dan om me-
dewerkers in de zorg, kinder-
opvang, buitenschoolse opvang, 
gastouderopvang, (speciaal) 
basisonderwijs, groepsver-
voer voor school en kinderop-
vang, maar ook jeugdtrainers, 
mantelzorgers van kwetsbare 
groepen, Wmo-gefinancierde 
huishoudelijke hulp, politie en 
toezichthouders.

Thema’s
De website, die naast GGD 
Noord- en Oost-Gelderland 
ook wordt onderhouden door 
de GGD Gelderland Midden, 
wordt steeds verder uitgebreid 
met actuele thema’s voor di-
verse doelgroepen. Over corona, 
maar ook over andere gezond-
heidsthema’s. Zo wordt het een 
toekomstgerichte website voor 
iedereen die zoekt naar be-
trouwbare informatie.  ■



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

Net als voor de supermarkt geldt 
ook voor het bezoeken van de 
wekelijkse markt: kom zoveel 
mogelijk alleen. Dit is in het 

Spoel doekjes niet door het toilet

Energieadvies voor Twello

Op 2 juni organiseert de gemeente 
Voorst een informatieavond 
over de Buurtactie Energiezuinig 
Wonen voor bewoners in 
Twello. Met deze actie wil de 
gemeente energiebesparing 
onder de aandacht brengen en 
stimuleren. De actie is opgezet in 
samenwerking met het Regionaal 
Energieloket.

Adviesrapport 
 Afgelopen maand zijn voor 
vijf woningen in Twello een 
uitgebreid adviesrapport voor 
energiebesparing opgesteld 
door de experts van Regionaal 
Energieloket. Dit advies bevat 
onder andere een stappenplan 
naar een aardgasvrije woning. De 
rapporten zijn zo opgesteld dat ze 
te gebruiken zijn voor woningen 
van hetzelfde type en uit dezelfde 
bouwperiode. Daardoor kan de 
verduurzaming van woningen 
in Twello  grootschalig worden 
aangepakt.

Informatiebijeenkomst
Op 2  jun i  om 19 .30 
organiseren de gemeente en 
het Regionaal Energieloket een 
informatiebijeenkomst voor alle 
woningeigenaren in Twello. In 
verband met het Covid-19-virus 
zal deze online plaatsvinden. U 
kunt zich via uw computer, tablet 
of telefoon aanmelden. Een stap 
voor stap uitleg hoe u online 
kunt deelnemen is te vinden 
op regionaalenergieloket.nl na 

het invullen van uw postcode. 
Tijdens de bijeenkomst worden 
de rapporten kort toegelicht 
en kunt u vragen stellen aan 
de gemeente en het Regionaal 
Energieloket.

Gratis downloaden
Vanaf 3 juni kunt u het 
adviesrapport gratis downloaden 
via regionaalenergieloket.nl. U 
kunt zelf kijken op welke woning 
uw woning het meeste lijkt en 
dit rapport gratis downloaden. 
Het Regionaal Energieloket is 
telefonisch en per mail bereikbaar 
om hier aanvullende vragen over 
te stellen. Ook woningeigenaren 
die niet in Twello wonen kunnen 
de rapporten gratis downloaden. 
Let daarbij op het type woning 
en het bouwjaar voor het meest 
geschikte adviesrapport. 

Regionaal Energieloket
Als energieloket van gemeente 
Voors t  he lp t  Reg ionaa l 
Energieloket woningeigenaren 
met het verduurzamen van de 
woning. Door hen te informeren 
over duurzame maatregelen 
voor de woning én collectieve 
projecten te organiseren om 
samen ook daadwerkelijk aan 
de slag te gaan. Het Regionaal 
Energieloket werkt in opdracht 
van gemeente Voorst.  ■
 

Aangepaste dienstverlening
Onze openingstijden zijn anders en we werken alleen op afspraak. 

De openingstijden van het 
gemeentehuis zijn aangepast. 
We zijn alleen op afspraak 
geopend. Dit is nodig om 
verspreiding van het coronavirus 
te voorkomen. Telefonisch zijn 
we gewoon bereikbaar. Veel 
producten kunt u online op 
voorst.nl regelen. Verloopt uw 
product binnen twee weken? 
Of is het absoluut noodzakelijk 
dat u in persoon langskomt om 
een product aan te vragen? Dan 
kunt u telefonisch een afspraak 
maken. U maakt dan ook 
meteen een afspraak voor het 
ophalen van het document. U 
kunt geen afspraak maken voor 
producten die u via onze website 
digitaal kunt aanvragen. Zonder 
afspraak naar het gemeentehuis 

gaan heeft dus geen zin. De 
medewerkers mogen u dan niet 
helpen. 

De frontoffi  ce in het Kulturhus is 
nu gesloten. De collega’s van het 
Maatschappelijk Netwerk Voorst 
(MNV) en het Centrum voor Jeugd 
en Gezin (CJG) werken sinds 23 
maart vanuit het gemeentehuis 
aan de Hietweideweg 20. 
Zo houden we één locatie 
draaiend en houden we onze 
dienstverlening op peil. Heeft u 
een vraag aan de gemeente, het 
CJG of het MNV? Bel dan met een 
van onze nummers. We proberen 
zoveel mogelijk digitaal of 
telefonisch af te handelen. Alleen 
als het echt nodig is, plannen we 
een afspraak voor u in. Wij vragen 
u dan rekening te houden met de 
landelijke hygiënemaatregelen. 
Voor uw eigen gezondheid en 
die van onze medewerkers. Heeft 
u klachten als verkoudheid, 
hoesten, keelpijn of koorts? Zeg 
dan uw afspraak af!
Algemeen telefoonnummer 
gemeente Voorst: 0571 27 99 11
Telefoonnummer frontoffice 
MNV: 0571 74 51 11
Telefoonnummer frontoffi  ce CJG: 
0571 74 51 50

Gemeente, CJG Voorst en 
MNV op maandag 1 juni 
gesloten

Het gemeentehuis, CJG Voorst 
(Centrum voor Jeugd en Gezin) en 
Maatschappelijk Netwerk Voorst 
(MNV) zijn de gehele dag gesloten op 
Tweede Pinksterdag maandag 1 juni. 

Spoedeisende zaken
Bij spoedeisende zaken in de 
openbare ruimte (zoals een 
gevaarlijke wegverzakking, 
rioolstoring of omgewaaide 
boom) die niet kunnen wachten 
tot de eerstvolgende werkdag, 
belt u de Calamiteitenlijn 0571-
27 37 60 (24 uur per dag). 

Tijdens de feestdagen en buiten 
de openingstijden zijn Veilig 
Thuis en Spoedeisende Zorg 
(voor jeugd) via de gebruikelijke 
telefoonnummers bereikbaar:
Als er sprake is van dreigend 
geweld: politie 112 of Veilig Thuis 
0800 -20 00
Spoedeisende Zorg (voor jeugd) 
0900 – 99 55 599
S p o e d e i s e n d e  h u l p  b i j 
psychiatrische- en psychosociale 
problemen: via dienstdoende 
huisarts(enpost).  ■

belang van uw eigen gezondheid 
en van die van uw medemens. De 
inloopkraam van van de fi rma 
van Laar met groenten en fruit is 
voorlopig alleen voor individuele 
klanten (dus zonder gezelschap) 
toegankelijk. 
Verder is de markt in Twello nog 
steeds eenrichtingsverkeer. Er 
hangen bordjes bij de ingangen 
om de wandelrichting aan te 
geven. Dit is altijd met de klok 
mee. Op deze manier is het 
gemakkelijker om een veilige 
afstand van elkaar te houden. 
Een andere maatregel is het 
sluiten van het openbaar toilet 

bij de markt voor publiek. 
Hiernaast gelden de bekende 
maatregelen:

■ Betaal  zoveel  mogel i jk 
contactloos (met pinpas, 
smartwatch of mobiele 
telefoon)

■ Ga niet in groepjes bij elkaar 
staan

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

koorts hebt of griep hebt
■ Gebruik papieren zakdoekjes
■ Nies in uw elleboog
Actuele informatie over de 
weekmarkt: voorst.nl   ■

Bibliotheek Twello weer open

De bibliotheek in Twello is weer 
open. Alle voorbereidingen 
zijn getroffen om veilig en 
verantwoord boeken te lenen. 
De afhaalpunten in de kernen 

Voorst en Terwolde blijven 
voorlopig nog wel gesloten.
 
Regels
De bibliotheek heeft een aantal 
regels ingesteld om de veiligheid 
van bezoekers en medewerkers 
te waarborgen. Voorop staat dat 
u alleen welkom bent wanneer u 
zich niet ziek voelt. Kom zoveel 
mogelijk alleen naar de bibliotheek 
en houd uw bibliotheekpas 
gereed. U kunt namelijk alleen 
naar binnen op vertoon van uw 
pas. Bent u een ouder met baby 
of peuter? Dan tellen jullie samen 
als één persoon. Blijf wel samen 
met uw kind! 

Winkelmandje
Daarnaast wordt gevraagd uw 
handen bij binnenkomst te reini-
gen of handschoenen te gebruiken. 
Maak gebruik van een winkelmand-
je. Is er even geen mandje bes-
chikbaar, dan graag even wachten. 
Boeken kunt u zelf inleveren in de 
inleverkast in de b ibliotheek.Toi-
letten, leescafé, internetcafé en 
studie- en werkplekken zijn niet 
toegankelijk. De boeken die worden 
teruggebracht gaan voor de veilig-
heid is drie dagen in ‘quarantaine’, 
voordat ze opnieuw uitgeleend 
worden. De bibliotheek is voorlopig 
op werkdagen geopend van 13.00 
uur tot 17.00 uur  ■

Op dit moment lopen in de ge-
meente veel rioolpompen vast 
door hygiënedoekjes die door 
de toiletten worden gespoeld. 
We snappen dat iedereen in 
deze coronacrisis - meer nog 
dan normaal - aan het poetsen 
is. Hiermee voorkomen we im-
mers nieuwe besmettingen. Bent 
u echter klaar met poetsen, gooi 
uw schoonmaakdoekjes, was-
handjes en keukenpapier dan bij 
uw restafval. Spoel ze niet door 
het toilet! We komen zelfs hand-
schoenen en mondkapjes tegen. 

Billendoekjes
Ook merken we dat billen- en 
snoetpoetsdoekjes voor de ba-
by’s veelvuldig door het toilet 
worden gespoeld. Ook dit ver-
zamelt zich in de rioolpompen, 
waardoor deze vastlopen. Ook 

kunnen de doekjes verstoppin-
gen veroorzaken in de leidingen 
waardoor het rioolwater niet 
weg kan en in de toiletten of 
op straat naar boven komt. Dit 
leidt tot overlast en onnodige 
onderhoudskosten.

Denk aan de monteurs
Inmiddels is aangetoond dat het 
coronavirus in rioolwater voor 
kan komen. Dit levert voor u als 
gebruiker geen problemen op. 
Maar voor het personeel van de 
ontstoppingsbedrijven en de on-
derhoudsmonteurs kan dit wel 
gevaarlijk zijn. Zij moeten na-
melijk de vastzittende doekjes 
met de handen verwijderen uit de 
pompen. Natuurlijk worden hier-
bij voorzorgsmaatregelen getrof-
fen, maar ook hier geldt: voor-
komen is beter dan genezen!  ■

bron: GAW  stichting RIONED
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Tijdelijke locatie 1:
Oudbouw Veluws College
Hietweideweg 20
7391 XX  TWELLO 
0571-27 99 11

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

Telefonisch bereikbaar op maandag tot 
en met donderdag 08.30-17.00 uur en op 
vrijdag 08.30-14.00 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. 

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

De Frontoffice MNVoorst en CJG Voorst, 
tijdelijk in het gemeentehuis 
(Hietweideweg 20, Twello), 
is alleen op afspraak geopend.

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

Vanaf de bank op bezoek bij een duurzaam huis 
Huiseigenaren delen ervaringen over energiezuinig en aardgasvrij wonen

VOORST GAAT VOOR DUURZAAM

Wie interesse heeft in duurzaam 
wonen, krijgt de unieke kans om 
via videoverbinding binnen te kij-
ken in een duurzaam huis. Geert 
Jan te Wierik uit Teuge geeft op 
6 juni uitleg over zijn aardgas-
vrije jaren ’70- woning met on-

der meer een warmtepomp. Harry 
Stolk uit Wilp laat op 9 juni zien 
hoe je met een relatief klein bud-
get veel energie kunt besparen. 
Mensen die graag deelnemen aan 
een van de online thematours, 
kunnen zich aanmelden via de 
website van de Nationale Duur-
zame Huizen Route. 

Energiebesparing
“We hebben eerst alles geïso-
leerd”, vertelt Geert Jan te Wierik 
over de verbouw van zijn woning. 
“Het dak van binnenuit, de muren 
van buitenaf en de kozijnen lieten 
we vervangen.” In 2018 kwamen 
er zonnepanelen op het dak en in 
2019 is een lucht/water-warm-
tepomp geïnstalleerd. Tijdens 

de online thematour helpt hij 
anderen graag op weg door zijn 
ervaringen te delen. Harry Stolk 
woont in een jaren ’30-woning 
in Wilp. Hij nam veel maatrege-
len om energie te besparen, zoals 
zuinige apparaten, HR++-glas en 
isolatie. “Tijdens de thematour 
laat ik zien dat je een kleine in-
vestering veel kunt bereiken. Ik 
heb de kosten en baten bijgehou-
den, dus kan laten zien wat het 
resultaat is. Als we allemaal iets 
kleins doen, dan hebben we al 
een groot gedeelte van het pro-
bleem opgelost.” 

Online thematours
Dit voorjaar vinden in heel Ne-
derland online thematours plaats. 

Deze zijn een alternatief voor de 
reguliere thematours, waarbij 
mensen op bezoek gaan bij een 
duurzame woning. Via video-
verbinding geven huiseigenaren 
een presentatie over de duurza-
me maatregelen. De bezoekers 
krijgen de kans om in gesprek 
te gaan met de huiseigenaar, 
en om zo tot een plan te komen 
voor hun eigen woning. Per online 
thematour zijn acht plekken be-
schikbaar. Een actueel overzicht 
van alle thematours is te vinden 
via duurzamehuizenroute.nl/the-
matours. Hier kunnen geïnteres-
seerden zich ook inschrijven. Na 
inschrijving ontvangen deelne-
mers een e-mail met uitleg over 
de deelname. 

Nationale Duurzame 
Huizen Route
De thematour wordt georgani-
seerd in samenwerking met ge-
meente Voorst en is een initia-
tief van de Nationale Duurzame 
Huizen Route. Via het platform 
Nationale Duurzame Huizen 
Route delen meer dan 1.500 
huiseigenaren hun ervaringen: 
online en tijdens verschillende 
evenementen. 

Wie zelf in een duurzaam huis 
woont, kan ook zijn ervaringen 
delen via de Duurzame Huizen 
Route. Zo kunnen andere huis-
eigenaren kennis en inspiratie 
opdoen om zelf ook aan de slag 
te gaan met hun woning.  ■

Machine en Materiaalverhuur Bonhof  
Zonnenbergstraat 36, 7384 DL Wilp   
T 055 - 323 12 63  verhuur@bonhof.com

Schijveneg 

Trilstamper & Breekhamer Stobbenfrees

Minidumper Minikraan

Aanhangerhoogwerker

Alle prijzen zijn exclusief BTW 
en 8% verzekeringspremie. 

€25,- €70,-

€70,- €100,-

€130,-

vanaf

vanaf

per dag per dag

per dag per dag

per dag

Kopeg

Diverse 
landbouw
machines

Voor ons complete verhuur assortiment kijk op www.bonhof.com 

MARBOzonwering en overkappingen 
   Rijksstraatweg 47  Twello                                       
   T: 0571-270565                                      
    I: www.marbozonwering.nl                   

Buitenzonwering 

Overkappingen  Binnenzonwering 

    rolluiken, horren, windschermen,  
             Velux zonwering, etc. etc. 

 maandag en dinsdag                                  gesloten 
 dinsdag woensdag en donderdag       10.00 tot 18.00 u. 
 vrijdag                                                     10.00 tot 21.00 u. 
 zaterdag                                                  10.00 tot 16.00 u.   



van Ghentstraat 6 Twello tel. (0571) 27 18 61

30 JAAR ONBETWIST LEKKERSTE IJSSPECIALIST!

Geniet tijdens de Pinksteren

Gepast contant betalen is mogelijk.

met een ijsje 
van 50 cent per bol

30 JAAR ONBETWIST LEKKERSTE IJSSPECIALIST!30 JAAR ONBETWIST LEKKERSTE IJSSPECIALIST!30 JAAR ONBETWIST LEKKERSTE IJSSPECIALIST!30 JAAR ONBETWIST LEKKERSTE IJSSPECIALIST!30 JAAR ONBETWIST LEKKERSTE IJSSPECIALIST!30 JAAR ONBETWIST LEKKERSTE IJSSPECIALIST!

Geniet tijdens de Pinksteren
 Geopend met Pinksteren

van 12:00 tot 18:00 uur

Vanaf 2 maart vrijdagavond 
geopend tot 20:00 uur!

Bakker Bart Twello | (0571) 27 25 05 | www.bakkerbart.nl
altijd lekker vers

KOFFIE +  
GEVULDE KOEK

Samen 3,
voor

5 APPELFLAPPEN + 
5 DUITSE BROODJES

5,00Samen 
voor

ITALIAANSE BOL  
OMELET + FRISDRANK

6,00Samen 
voor

Samen 5,00

DINSDAG 2 JUNI 
wegens verbouwing  

Vanaf 2 maart vrijdagavond 
geopend tot 20:00 uur!

Bakker Bart Twello | (0571) 27 25 05 | www.bakkerbart.nl
altijd lekker vers

KOFFIE +  
GEVULDE KOEK

Samen 3,
voor

5 APPELFLAPPEN + 
5 DUITSE BROODJES

5,00Samen 
voor

ITALIAANSE BOL  
OMELET + FRISDRANK

6,00Samen 
voor

Samen 5,00

3 juni weer 

open met terras 

en lunchroom.

GESLOTEN

GRATIS KLEINE 
MOSTERD DILLEMOSTERD DILLEMOSTERD DILLEMOSTERD DILLE

Zuivelhoeve. Onmeunig lekker.
www.zuivelhoeve-winkels.nl

BIJ AANKOOP VAN 
3 HARDE WORSTEN

-20%
ALLE
BROEKEN

t/m 30 mei 2020

20% KORTING
OP SLIPPERS EN SANDALEN

ACTIE IS GELDIG T/M 31 MEI 2020.

VAN GHENTSTRAAT 4, TWELLO

Van Ghentstraat

De winkels zijn
 bereikbaar en staan

 net als anders 
gewoon voor u klaargewoon voor u klaar

Van Ghentstraat TWELLO
wordt alleen maar mooier!

-20%
ALLE
BROEKEN

t/m 30 mei 2020

Hooijer maakt ze mooier.

Asselsestraat 42
7311 EM Apeldoorn

Tel.(055) 5786966

Van Ghenstraat 8
7391 CR Twello
Tel.(0571) 273392

Wist u dat:
 Wij uw schoenen duurzaam en 

ambachtelijk repareren
 Uw schoenen hierdoor langer mee gaan
 Uw schoenen nog lekkerder gaan zitten 

dan voordat u ze wegbracht
 Uw schoenen er na de reparatie er 
 weer uitzien als nieuw en misschien 
 nog wel mooier?
 Wij goed bereikbaar zijn.

www.schoenmakerijhooijer.nl 



www.pijnappel.info
Pijnappel Twello      |     Duistervoordseweg 54   |   T 0571 - 271526

 Pijnappel Heerde     |             Dorpsstraat 35           |   T 0578 - 691612

Boxspring JBML
Elektrisch verstelbaar 
mogelijk

Relaxfauteuil Tara
In stof 

Hoekbank Chantal

2e pinksterdag geopend 
van 12:00 uur tot 17:00 uur in Twello

vanaf   €869,- vanaf   €999,-vanaf   €1340,-

VAN GHENTSTRAAT 10, TWELLO, (0571) 274731

249

Princess
air conditioner
 Energieklasse A
 980 watt
 3 werkmodi, koelen, 
 drogen & ventilator
 Instelbare temperatuur
 Koelt kamer tot 80 m2

Van Ghentstraat TWELLO
wordt alleen maar mooier!

My Way
Van Ghentstraat 7, 7391 CR  Twello

M   O   D   E

WOENSDAG 27 MEI T/M ZATERDAG 30 MEI

OP DE GEHELE COLLECTIE!
(VANAF 19, 95)

15% KORTING

MERKEN:
RED BUTTON

NEW STAR
 POOOLS

FOS
 SIGNATURE

ZIZO
MAICAZZ

 YEST
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Buiten de paden

Column over natuurzaken
Van Erik-Jan Beekman.

EPILEPSIEFONDS 
COLLECTEERT ONLINE 
KLARENBEEK.- De collectanten van het Epilepsiefonds gaan dit jaar niet met 
hun collectebus langs de deuren, omdat het fonds veiligheid voorop stelt. “Dit 
was geen eenvoudig besluit,” vertelt Joost Wijnhoud, directeur Epilepsiefonds. 
“De collecteweek is een van de belangrijkste weken van het jaar voor ons fonds. 
Gelukkig biedt online collecteren uitkomst.” 

Dankzij de inkomsten uit de collecteweek kunnen cruciale stappen gezet wor-
den in epilepsie-onderzoek. Het Epilepsiefonds subsidieert wetenschappelijk 
onderzoek en biedt hulp en informatie. In Klarenbeek gaan normaal gespro-
ken zo’n 25 collectanten langs de deur. Enkele collectanten hebben nu een di-
gitale collectebus aangemaakt en zijn te vinden via epilepsie.nl/geef. De namen 
van deze collectanten zijn bekend bij de collecteorganisatoren in Klarenbeek: 
Ans Kleverwal (055 – 301 21 90) en Gerda Beumkes (055 – 301 10 75). 
Uiteraard kunt u ook gewoon een bijdrage overmaken naar bankrekeningnum-
mer NL71 RABO 0326 3284 08 ten name van het Epilepsiefonds te Houten. 
Voor mensen met epilepsie is het immers altijd vallen en weer opstaan. Het is 
daarom belangrijk om met elkaar òp te staan, in actie te komen en een bijdrage 
te geven. Zo kan het Epilepsiefonds, ook nu, zijn belangrijke werk blijven doen.

In Nederland leven zo’n 120.000 mensen met epilepsie. Omdat aanvallen niet 
altijd onder controle te krijgen zijn, heeft dit een enorme invloed op het dage-
lijks leven. “Juist voor die mensen zijn we er,” vertelt Joost Wijnhoud. “We willen 
hun onzekerheid wegnemen, hun omgeving ontlasten en genezing dichterbij 
brengen. Dat kunnen we alleen met steun van iedereen die geeft.”

IN ACTIE VOOR VOEDSELBANK
TWELLO.- ‘Wij wonen in het rijke westen 
en arme mensen wonen in Afrika.’ Zo 
wordt nog wel eens gedacht. De werke-
lijkheid is een stuk ingewikkelder. In onze 
eigen omgeving zijn mensen afhankelijk 
van de Voedselbank.  Om een voorbeeld 
te geven: van de Voedselbank in Deven-
ter maken ongeveer 260 adressen, ruim 
500 mensen gebruik waaronder veel 
gezinnen met kinderen. Ook mensen uit 
Twello. Het pakket is een noodzakelijke 
aanvulling op hun eigen inkopen, waar-
voor ze nauwelijks geld hebben.
De voedselpakketten zoals die door de 
Voedselbank worden verstrekt, zijn be-
doeld als noodhulp voor mensen die 
voor kortere of langere tijd financieel niet 
rond kunnen komen. Ze zijn niet bedoeld 
als extraatje voor mensen die het niet 
breed hebben. Tijdens een intakegesprek 
toetst de Voedselbank aan de hand van 
landelijke voedselbankcriteria of een cli-
ent in aanmerking komt voor een voed-
selpakket. De Voedselbank komt op ver-
schillende manieren aan producten.  Via 
de grote landelijke supermarktketens 
en vanuit de lokale bedrijven en super-
markten die hun overtollige producten 
aan de voedselbank geven. Maar ook van 
particulieren. De Dorpskerk Twello wil de 
Voedselbank juist nu ondersteunen. Door 
de Coronacrisis is er een toename van 
het gebruik van de voedselbank. Meer 
mensen komen in de problemen. Super-
markten hebben minder producten over. 
Daarom staat er in het Stiltecentrum van 
de Dorpskerk in Twello (ingang achter-
zijde) een winkelwagentje waar u artike-
len voor de Voedselbank kunt doneren. 
De bedoeling is dat u houdbare artikelen 
extra koopt bij uw boodschappen. Let u 
op de houdbaarheidsdatum? Het gaat 
bijvoorbeeld om zonnebloemolie, aard-
appelpuree, vis-/vlees-/fruitconserven, 
soep, blikgroenten, macaroni, rijst, pas-
ta’s, sauzen en mixen, snoepgoed voor 
de kinderen, broodbeleg, zoals jam, pin-
dakaas enz. En verder reinigingsmiddelen 
voor huishoudelijk gebruik en toiletarti-
kelen (shampoo, zeep, tandpasta). Wie 

wat inlevert is niet bekend. Maar er zijn 
ook tassen en tasjes vol met zelfde soort 
artikelen ingeleverd. Zo heeft de wereld-
winkel veel paasartikelen gedoneerd, om-
dat de winkel niet open kon. En tasjes met 
verzorgingsartikelen zijn gedoneerd. Fijn 
dat u zo meedoet. Er staat ook een col-
lectebus. U kunt tevens rechtstreeks geld 
storten. Kijk dan op www.voedselbankde-
venter.nl.

Helpt u weer mee om er een mooie 
actie van te maken?

Intussen zijn er al een 2 autoladingen 
vol levensmiddelen afgeleverd bij de 
Voedselbank.

Namens de klanten van de Voedsel-
bank alvast bedankt.
Diaconie PKN Twello

PINKSTEREN VULT DE KERK!
KLARENBEEK.- Zondag 31 mei is het 
Pinksteren. In de kerken wordt de komst 
van de Heilige Geest gevierd. Het is een 
feest over het vinden van enthousiasme, 
vuur, warmte en geborgenheid in het ge-
loof. Zeker in deze tijd is het vinden van 
enthousiasme en hoop om door te gaan 
van groot belang! Aanvankelijk was het 
de bedoeling dat in de Pinksterdienst van 
de Streekgemeente een gelegenheids-
koor zou zingen. Dat gaat nu niet door. 
Pinksteren wordt gevierd in de lege kerk 
van Klarenbeek. Maar, inmiddels weten 
velen de viering online te vinden. De kerk 
is misschien veel leger dan anders, het 
enthousiasme voor het feest is er niet 
minder om. Iedereen die dat wil kan dat 
ook laten zien. Om de kerk te vullen wordt 
iedereen uitgenodigd aan de slag te gaan. 
De vraag is: ‘Van welk Bijbelverhaal word 
jij enthousiast?’ Het antwoord mag in 
creatieve manier vormgegeven worden. 
Dat kan door middel van een foto, een 
collage, een gedachte of een gedicht. Alle 
creaties, foto’s of teksten mogen worden 
opgestuurd naar: predikant@kerkvoorst.
nl. In de dienst op zondag 31 mei zal aan-
dacht besteed worden aan alle inzendin-
gen. Daarna zijn ze natuurlijk ook te be-

wonderen op de facebookpagina van de 
Streekgemeente Klarenbeek-Voorst-Wilp. 
De dienst begint om 10.00 uur en is te be-

luisteren via www.kerkomroep.nl/Voorst 
of via de oecumenische omroep, op www.
rtvvoorst.nl. 

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

Stationsstraat 17 • 7391 EG  Twello
T 0571 27 61 91 • info@printandmore.nu 
www.printandmore.nu
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GROEN IN DE BUURT
Al enkele maanden moe-
ten we verplicht zoveel 
mogelijk thuisblijven. 
Voor diegenen onder ons 
die een beetje ruim wo-
nen hoeft dit niet eens 
zo’n groot probleem te 
zijn. Een rondje lopen 
door je eigen tuin, of voor 
de bofkonten die een 
park of ander groen bij 
hun woning hebben: een 
groter rondje wandelen. 
Nu in deze tijd zie je een 
bijzonder verschijnsel. Een virus maakt geen onderscheid tussen mensen, voor 
een virus zijn alle mensen gelijk. Maar de gevolgen van deze crisis zijn niet voor 
alle mensen gelijk! Voor diegenen met vaste contracten bij b.v. de overheid of 
grote bedrijven is er nog weinig aan de hand. Door deze vaste baan en meestal 
goed salaris woont men meestal ook in een goede buurt met veel groen. En dan 
is thuis werken, met af en toe een rondje door het park, geen straf. Veel men-
sen die minder goede arbeidsvoorwaarden hebben wonen vaak in buurten waar 
ook minder groen is. Die laatste groep is nu ook de groep die als eerste wordt 
geraakt. En dan is het niet thuis werken, maar werkloos thuis met alle gevolgen 
van dien. Vorige week was Wim Pijbes te gast bij het programma “Buitenhof”. 
Deze voormalig directeur van het Rijksmuseum hield een pleidooi voor parken 
in steden. Allerlei onderzoeken wezen uit dat het wonen bij een park of ander 
groen de leefbaarheid enorm vergroot. Parken zorgen voor verkoeling, ontspan-
ning en zijn belangrijk voor planten en dieren. Voor de mensen onder ons die 
vooral in geld denken: “de waarde van woningen die aan een park grenzen is ook 
hoger”. Afgelopen week was ik bij een goede vriendin van ons op bezoek. We 
hadden het o.a. over Twello, waar zij vroeger ook gewoond had, over de school 
van onze kinderen. Dezelfde school waar zij ook ooit op heeft gezeten, een bijna 
honderd jaar oud gebouw naast ons gemeentehuis, het gemeentehuis dat in 
de jaren tachtig is gebouwd. Ze vertelde me dat toen ze nog op De Wingerd zat, 
zij samen met de toenmalige burgemeester Van Blommestein de opening van 
het gemeentehuis mocht doen. De jaren tachtig, en nu wordt het gemeentehuis 
alweer grotendeels afgebroken…

In haar huis uit de jaren dertig keek ik uit over het Prinsenpark, een van de par-
ken in de bekende Parkenbuurt in Apeldoorn. Gezegend ben je als je zo mag 
wonen en thuis kunt werken. Bomen zijn heel belangrijk voor ons welzijn, en 
zeker binnen de bebouwde kom. Heel bijzonder om te zien dat vooral in de “be-
tere” wijken het meeste groen is. En dat “betere” is eigenlijk een rotwoord, maar 
dure woningen en veel groen gaat bijna altijd samen. Ik kijk af en toe op de site 
“ruimtelijke plannen”. Elk jaar worden nu de luchtfoto’s vervangen, zodat je een 
goed beeld hebt hoe onze leefomgeving er uit ziet. Op de foto’s van Twello staan 
nu nog een aantal groene gebieden, maar ik begrijp dat vier hiervan de komende 
tijd toch worden versteend. Waar nu nog groene plekjes zijn, komen daar in de 
omgeving van de Troelstralaan, Abraham Kuyperstraat, Frans Halsstraat en de 
Koningin Julianastraat allemaal bakstenen voor in de plaats. Jammer, hoe mooi 
zou het zijn als heel Twello een grote “Parkenbuurt” zou zijn. Maar blijkbaar mag 
dit toch niet voor iedereen zo zijn, helaas.
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ZONWERING

BUITENJALOEZIEËN LAMELLENDAK LUXAFLEX® RAAMDECORATIE

Om je de service te kunnen bieden die je van ons gewend bent, is onze winkel volledig coronaproof gemaakt. 
Zo heb je de zekerheid dat je veilig en zonder zorgen bij ons terecht kunt. Naast de standaard voorgeschreven 
maatregelen hebben wij bovendien de beschikking over geautomatiseerde, hoogwaardige meetapparatuur. 
Hierdoor kunnen we, ook bij een oogmeting, een veilige 1,5 meter afstand aanhouden. Loop dus gerust bij ons 
binnen want we staan voor je klaar. Er gaat een wereld voor je open.

Met afstand 
de veiligste 
oogmeting

Dankzij onze 
geautomatiseerde, 

hoogwaardige 
meetapparatuur

jos  |  Duistervoordseweg 12a, Twello
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AUTO’S WASSEN VOOR KIKA

VOORST.- Daphne en Nick van Grol 
begonnen zich toch te vervelen in 
deze quarantainetijd omtrent Corona.  
Ze kwamen op het idee om auto’s te 
gaan wassen voor een goed doel. 
Het goede doel hebben ze samen be-
dacht: het werd KIKA. De gedachte dat 
er toch nog zoveel kinderen overlijden 
aan kanker vinden ze niet acceptabel. 

Daphne en Nick zijn vrijdag 22 mei 

en zaterdag 23 mei aan het wassen 
geslagen, nadat ze een week daar 
voor hadden geflyerd in de buurt: 
Auto’s wassen   voor 4  euro, fiets 
wassen voor 1 euro. Er werd gretig 
ingeschreven door de buurtbewo-
ners en de ‘was’-dagen waren snel 
vol gepland. Uiteindelijk hebben ze 
de mooie opbrengst van 75 euro 
mogen storten op de rekening van 
KIKA.

Mooie actie. Bedankt voor jullie inzet Daphne en Nick!

Helena van der West
Miranda van Triest

betrokken • passie voor het vak • enthousiast

 Ik mag weer werken, wat ontzettend 
fi jn. De weken zijn voorbij gevlogen en 
ondanks alle spanning die komt kijken bij 
het ervoor zorgen dat je zo snel mogelijk 
weer aan de slag kunt, heb ik eigenlijk ook 
heel erg genoten van het loslaten van veel 
verplichtingen. 

Wat ik vooral heel erg fi jn vond om te 
doen is wandelen. Ik heb uren gewandeld. 
En ik ben niet de enige, want volgens mij 
is dat nu volkssport nummer een. Het 
liefst wandel ik heel vroeg, zodra de zon 
opkomt. Honden aan de lijn, wandelapp 
aan en gaan. Het is zo mooi om de zon 
zien opkomen boven de mist die op de 
weilanden hangt of de eerste zonnestralen 
tussen de bomen door zien stralen in het 

bos. Tijdens het wandelen geniet ik van 
alle natuur om me heen, want als je zo 
vroeg bent, dan ontwaakt de wereld. Vooral 
alle vogels zorgen voor een prachtig mooi 
gezang. 

Ik heb gemerkt dat ik graag elke dag een 
andere route kies, en het liefst afsla daar 
waar ik nog niet ben geweest. Toch loop ik 
de meeste routes vaker, zodat ik veel beter 
alle details kan zien. 

In refl ectie merkte ik dat ik zo ook graag 
werk. Werkzaamheden die ik al jaren doe 
wil ik nog beter uitvoeren en patiënten in 
de stoel die ik al ken wil graag nog beter 
leren kennen, maar nieuwe kennis zuig ik 
ook graag op en voeg ik graag toe om mijn 
patiënten beter te helpen. Maar ik zie ook 
graag nieuwe mensen, met nieuwe wensen 
en routes.

Dus wat is het superfi jn dat ik weer mag. 
Ik ben zo blij met de mensen die ik al ken.  
En ik ken ik je nog niet? Bel of mail voor 
een afspraak …. Dan bepalen we samen de 
route...

Voor toegankelijke mondhygiëne en preventie in 
uw buurt! Bel dan voor een vrijblijvende check: 
06-14 77 32 22. Of mail naar: 
info@mondhygienetwello.nl

HELP HET MUSEUM IN DE BUURT TE HEROPENEN
GEMEENTE VOORST.- Om op 1 juni weer 
verantwoord en veilig open te kunnen 
hebben Gelderse musea extra hulp no-
dig van inwoners. De website Erfgoed-
vrijwilliger.nl doet een beroep op men-
sen die zich in coronatijd willen inzetten 
voor een museum of monument in hun 
dorp of stad. 

De heropening van veel Gelderse mu-
sea en monumenten is afhankelijk van 
de beschikbaarheid van vrijwilligers. 
Een grote groep vrijwilligers is achter 
de schermen al hard aan het werk om 
alles voor te bereiden. Tegelijkertijd zijn 
er vrijwilligers die hun werkzaamheden 
voorlopig niet kunnen hervatten, vanwe-
ge een kwetsbare gezondheid, leeftijd, 
zorgtaken of andere omstandigheden. 
Het risico bestaat daardoor dat verschil-

lende musea en monumenten in Gelder-
land dicht moeten blijven.  
Toch open dankzij hulp

Erfgoed Gelderland doet via de website 
Erfgoedvrijwilliger.nl een beroep op Gel-
derlanders om de musea en monumen-
ten in hun woonplaats bij te staan. Door 
(tijdelijk) in te springen als erfgoedvrijwil-
liger, kan een museum of monument 
toch open gaan en blijven. Voor een 
aantal van hen kan dit net het verschil 
maken. 

Hoe kunnen inwoners 
helpen?
Geïnteresseerde inwoners kunnen via 
erfgoedvrijwilliger.nl/vacature/help-het-
museum-in-de-buurt-te-heropenen/ 
aangeven dat zij zich willen inzetten 

en in welk gebied. Erfgoed Gelderland 
brengt de geïnteresseerde vervolgens in 
contact met een museum of monument 
in de buurt. Mensen die een bijdrage wil-
len geven, kunnen ook zelf op zoek naar 
een passende vrijwilligersvacature via 
erfgoedvrijwilliger.nl/vacatures.
 
Coöperatie Erfgoed Gelderland – Samen 
verleden toekomst geven
Erfgoedvrijwilliger is een initiatief 
van  Erfgoed Gelderland. Erfgoed Gel-
derland werkt vanuit een hecht netwerk 
van meer dan 200 erfgoedorganisaties 
en draagt bij aan de versterking van het 
brede erfgoedveld door kennisdeling te 
stimuleren, in te spelen op trends en 
ontwikkelingen en bovenregionale en 
multidisciplinaire samenwerkingsprojec-
ten te initiëren.

INTERNET BUITENGEBIED
Beste Jos, geachte burgemeester,

Ik richt mij tot u. Hieronder is te lezen 
waarom.

Vlak voor ik in 2016 vanwege mijn ge-
zondheid moest stoppen als raadslid 
diende ik mijn laatste motie in: ‘Het glas 
is halfvol’

Hierin werd het college opgeroepen al-
les in het werk te stellen om de beoogde 
aanleg van glasvezel in het buitengebied 
zo snel mogelijk tot stand te brengen.

De motie werd met overweldigende 
meerderheid aangenomen. Alleen de 
VVD/L2000 stemde tegen. (Vrij onbegrij-
pelijk maar zij waren toen vrijwel overal 
tegen).

Waarom diende ik die motie in?
Dat zat zo: Er lag een prachtige kans, 
maar uit de houding van de wethouder 
bleek dat hij niet zo’n zin had om zich 
daarvoor in te zetten. Zelfs zijn eigen 
CDA stemde vervolgens voor de motie...

Want snel internet was en is een absolu-
te levensbehoefte voor de ondernemers 
en bewoners van het buitengebied. Nu 
meer dan ooit.

We zijn vier jaar verder. De kabels liggen 
in de grond. De kastjes zitten in de me-
terkasten. Twee jaar later dan beoogd! 
Toen die aanleg uiteindelijk begon liet 
de wethouder zich samen met wat colle-
ga’s breed lachend fotograferen en o.a. 
op Twitter zetten. Voorst was als één 
van de laatsten in de regio aan de beurt.

U voelt al waar dit heengaat. 

Eindelijk zouden we twee maanden ge-
leden worden aangesloten. Dat werd 
even uitgesteld, een maand uitgesteld. 
En nu is er zelfs geen streefdatum 
meer. Wij staan machteloos en met lege 
schermen: Voor je werk beeldbellen te-
gelijkertijd met je vrouw: VERGEET HET 
MAAR.

Een goede vriendin stuurde begin mei 

over deze problematiek een bericht 
naar de gemeente. Ze kreeg niet eens 
antwoord. Toen ze aandrong kreeg ze 
van u wel direct bericht en daarna van 
de verantwoordelijk ambtenaar.

Hij schreef een lange ambtelijke mail. 
In het kort:

Hij stelde doodleuk dat toegang tot in-
ternet geen nutsvoorziening is en dat 
de rol van de gemeente derhalve zeer 
beperkt is. Zaak van u en de onderne-
mer. Bedankt en tot ziens.

Er zijn diverse oud-Nederlandse-ver-
voor-het-internet-classificaties voor 
die houding:

- Kluitje in het riet
- Kastje naar de muur
- Kop in het zand
- In de steek laten

Want hij, u en ik weten dondersgoed 
hoe belangrijk dit is én dat de betrok-
ken gemeenten veel druk kunnen uit-
oefenen. Vaak met resultaat. Deze tij-
den vragen om dat resultaat.

Ik kan echter maar één conclusie trek-
ken: De wethouder heeft er nog steeds 
geen zin in, tenzij er een leuk fotomo-
ment is natuurlijk. Nou, bij deze en hij 
staat er slecht op.

Daarom wend ik mij tot u.

Ik kan u enkele oud-Nederlandse aan-
sporingen aanraden voor uw wethou-
der en zijn ambtenaren, in het belang 
van onze gemeente:

- Doe waar je voor aangenomen bent 
(de motie)
- Als de sodemieter aan de slag
- Leg het vuur aan de schenen
- Laat je niet kennen
- Ga voorop in de strijd

Is dat teveel gevraagd, nee toch?
Ik hoop dat u wel tot ze doordringt.

Frank Willem Hogervorst

INGEZONDEN

HULPLIJN VOOR ONDERNEMERS IN 
OOST-NEDERLAND: DE CASHCALL 
REGIO.- De coronacrisis stelt onderne-
mers voor onverwachte uitdagingen. 
Steeds meer gezonde bedrijven worste-
len met liquiditeitsproblemen. Reden 
voor Bedrijfsovernamehulp.nl om voor 
de regio Oost-Nederland een reddings-
boei te introduceren: de Cashcall. Initi-
atiefnemer mr Ernest Loor van Bedrijfs-
overnamehulp.nl licht de dienst toe. 
“Veel ondernemers zoeken kapitaal om 
de coronaperiode te overbruggen. Dat 
kapitaal is er: private investeerders blij-
ven zoeken naar rendabele onderne-
mingen met een investeringsbehoefte. 

Met de Cashcall brengen we vraag en 
aanbod bij elkaar.” Ondernemingsrecht 
advocaat Loor heeft voor de Cashcall 
de handen ineen geslagen met Rutger 
van Zelst, ondernemer in de maakin-
dustrie met ervaring op het gebied van 
investeringen en herstructureringen. 
“We weten hoe belangrijk een relevant 
netwerk en regionale binding zijn bij dit 
soort trajecten. Door onze netwerken 
en kennis te combineren kunnen we 
meer ondernemers helpen.” Aanmel-
dingen worden vertrouwelijk behan-
deld. “Er komt geen online marktplaats 

waar we bedrijven presenteren. We 
zetten achter de schermen de stap om 
vraag en aanbod van kapitaal te mat-
chen.” 

Vervolg 
Het vervolg op een Cashcall kan op ver-
schillende manieren vorm krijgen. “Het 
kan gaan om het nemen van een deel-
belang in een onderneming, maar ook 
om herstructurering of een doorstart.” 
De Cashcall is gratis voor ondernemers 
met een kapitaalbehoefte. Inschrijven 
kan op Bedrijfsovernamehulp.nl. 

VOORSTERNIEUWS
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SPELREGELS:
  Op de foto’s staan stukjes van winkels in 

Twello Centrum. Schrijf de naam op van de 
winkel bij het bijbehorende nummer. 

  Zoek op www.intwello.nl naar tips.
  Mail de oplossing voor 
 maandagavond 1 juni 20.00 uur naar: 
 promotiecommissie@intwello.nl
  Dit is de laatste van de vier #puzzeljacht 

4 weken krijgen 5 winnaars een cadeaubon 
t.w.v. 25,-

  De winnaars krijgen persoonlijk bericht.

Frieda Veldwijk, Geert Jacobs,

Harry Huis in ‘t Veld, 

Mirjam Beekman enTheo Boers.
OPLOSSING

steun de lokale winkeliers#PUZZELJACHT
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VANAF DE BANK OP BEZOEK BIJ EEN DUURZAAM HUIS 
HUISEIGENAREN DELEN ERVARINGEN OVER 
ENERGIEZUINIG EN AARDGASVRIJ WONEN
TEUGE/WILP.- Wie interesse heeft in 
duurzaam wonen, krijgt de unieke kans 
om via videoverbinding binnen te kijken in 
een duurzaam huis. Geert Jan te Wierik uit 
Teuge geeft op 6 juni uitleg over zijn aard-
gasvrije jaren ’70- woning met onder meer 
een warmtepomp. Harry Stolk uit Wilp laat 
op 9 juni zien hoe je met een relatief klein 
budget veel energie kunt besparen. Men-
sen die graag deelnemen aan een van de 
online thematours, kunnen zich aanmel-
den via de website van de Nationale Duur-
zame Huizen Route. “We hebben eerst al-
les geïsoleerd”, vertelt Geert Jan te Wierik 
over de verbouw van zijn woning. “Het dak 
van binnenuit, de muren van buitenaf en 
de kozijnen lieten we vervangen.” In 2018 
kwamen er zonnepanelen op het dak en 
in 2019 is een lucht/water-warmtepomp 
geïnstalleerd. Tijdens de online thema-
tour helpt hij anderen graag op weg door 
zijn ervaringen te delen. Harry Stolk woont 
in een jaren ’30-woning in Wilp. Hij nam 
veel maatregelen om energie te besparen, 
zoals zuinige apparaten, HR++-glas en iso-
latie. “Tijdens de thematour laat ik zien dat 
je een kleine investering veel kunt berei-
ken. Ik heb de kosten en baten bijgehou-
den, dus kan laten zien wat het resultaat 
is. Als we allemaal iets kleins doen, dan 
hebben we al een groot gedeelte van het 
probleem opgelost.” 

De online thematours
Dit voorjaar vinden in heel Nederland 
online thematours plaats. Deze zijn een 

alternatief voor de reguliere thematours, 
waarbij mensen op bezoek gaan bij een 
duurzame woning. Via videoverbinding 
geven huiseigenaren een presentatie over 
de duurzame maatregelen. De bezoekers 
krijgen de kans om in gesprek te gaan met 
de huiseigenaar, en om zo tot een plan te 
komen voor hun eigen woning. Per online 
thematour zijn acht plekken beschikbaar. 
Een actueel overzicht van alle thematours 
is te vinden via www.duurzamehuizenrou-
te.nl/thematours. Hier kunnen geïnteres-
seerden zich ook inschrijven. Na inschrij-
ving ontvangen deelnemers een e-mail 
met uitleg over de deelname. 

De Nationale Duurzame 
Huizen Route
De thematour wordt georganiseerd in 
samenwerking met gemeente Voorst en 
is een initiatief van de Nationale Duurza-
me Huizen Route. Via het platform Na-
tionale Duurzame Huizen Route delen 
meer dan 1.500 huiseigenaren hun er-
varingen: online en tijdens verschillende 
evenementen. Wie zelf in een duurzaam 
huis woont, kan ook zijn ervaringen de-
len via de Duurzame Huizen Route. Zo 
kunnen andere huiseigenaren kennis 
en inspiratie opdoen om zelf ook aan de 
slag te gaan met hun woning. 

DRAAIORGELDAG BIJ WOONZORGCENTRA 
Als geen ander weet de familie Van Eijk uit 
Terwolde hoe je in een mum van tijd een 
glimlach op het gezicht van mensen kunt 
toveren. Met hun draaiorgels zijn de he-
ren Van Eijk al decennialang een bekend 
gezicht op vele evenementen en bij diver-
se festiviteiten. Nu we in coronatijd leven 
en het niet zo gemakkelijk is om wat leuks 
te gaan doen, komt het leuks gewoon 
naar de mensen toe. 

Hart onder de riem
Rotaryclub Voorst heeft voor aanstaande 
vrijdag 29 mei een draaiorgeldag georga-
niseerd. Zo kunnen we lokale onderne-
mers als de familie Van Eijk steunen en 
bewoners van verschillende woonzorg-
centra een hart onder de riem steken. 
Bewoners van maar liefst vijf zorginstel-
lingen kunnen genieten van de bijzondere 
muziek die het draaiorgel de Rembrandt 
speelt. 

Agenda
De draaiorgeldag begint om 10.00 uur 
bij De Benring in Voorst. Om 10.45 uur 

worden de bewoners van de Zonneburg 
in Empe verrast met muziek en om 11.30 
uur zijn de bewoners van de Nieuwenhof 

in Voorst aan de beurt. In Twello krijgen 
bewoners van het Grotenhuis en de Marti-
nushof ’s middags een muzikale traktatie. 

BUITEN DE GEMEENTEGRENZEN (4)
Ook buiten de gemeentegrenzen van Voorst is heel veel gaande.  Nu bouwt Voorst 

gelukkig geen muren rond zijn gemeente. In de loop der jaren hebben Voorstenaren 
de wereld binnen de gemeente gebracht. Over hen en over hun activiteiten in de 

wijde wereld en hun uitstraling binnen Voorst wil Wiel Palmen schrijven, 

VROUWEN ZIJN DE TWEE 
WIELEN AAN DEZELFDE KAR

Wereldwijd is er veel aandacht voor de emancipatie van vrouwen. In onze 
media zijn vooral activiteiten van overheid en grote organisaties bekend. 
Wie naar het buitenland reist ook als toerist en de ogen openhoudt ziet dat 
zelfs in kleine gemeenschappen, ver weg van de grote wereld, vrouwen zich 
verenigen.  En het mooie is zonder enige steun of bemoeienis vanuit het 
buitenland. Ik vroeg sociaal werker Arbind Chaudhary om zijn visie over de 
positie van de vrouw in Nepal.

Wij zijn goed bekend met het spreek-
woord ‘Mannen en vrouwen zijn de 
twee wielen aan dezelfde kar’. Echter 
dit spreekwoord bestaat alleen in ge-
schrift. Onze samenleving geeft bij wat 
voor arbeid dan ook meer prioriteit aan 
mannen dan aan vrouwen. Wanneer we 
de geschiedenis van Nepal beschouwen 
dan ontdekken we dat vrouwen als sla-
ven van mannen zijn behandeld. Vrou-
wen moesten onder de mannen werken. 
Bovendien werden vrouwen om onno-
zele redenen gemarteld, maar in de hui-
dige context van Nepal is deze tendens 
veranderd.

Met het ingaan van de 21ste eeuw is het 
belang van vrouwen toegenomen. Het 
ongevoelige deel van de samenleving 
dat gewoon was het ´sati´ systeem te 
volgen heeft een verandering onder-
gaan; het is weduwen nu wel toegestaan 
te blijven leven en opnieuw te trouwen. 

Gouden kansen
Met de groei en ontwikkeling van de 
maatschappij is de positie van vrouwen 
snel aan het veranderen. De vrouwen 
die vroeger altijd verachtelijk waren voor 
hogergeplaatsten zijn nu gaan werken 
op een ander terrein. 

Zoals wij allen weten dat men in ons land 
heeft geloofd dat zelfs vrouwen in staat 
zijn een land te besturen, zo hebben we 
nu als president Bidhya Devi Bhandari. 
Zij is een levend voorbeeld van het gege-
ven dat zelfs vrouwen alles kunnen doen 
als zij dat willen. 

Recht op vrijheid
In de loop der jaren is er ook een veran-
dering gekomen in het denken van de 
mensen. Als deze tendens zich zo voort-
zet zal onze maatschappij ook aan vrou-
wen alle kansen geven. Zelfs de vrouwen 
krijgen macht, krijgen onderwijs en kun-
nen een wezenlijke rol spelen bij het 
ontwikkelen van de situatie van andere 
vrouwen. Ik denk dat ook de regering 
aan vrouwen dezelfde belangrijkheid zal 
toekennen als aan mannen, ook in de ko-
mende tijd. Vrouwen zullen in hun leven 
het recht op vrijheid krijgen zodat ze vol 
vertrouwen kunnen zijn in de nabije toe-
komst. Vrouwen kunnen het werk doen 
dat zij zelf wensen en zij kunnen succes-
vol in Nepal leven en tegelijk vreemde 
landen vermijden. (Arbind werkt en 
woont in Haripur, gelegen in de laagvlak-
te Terai, tegen de noordgrens van India. 
Haripur bestaat voor een groot deel uit 
dalits, onaanraakbaren.  )
 

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

Vermist
Grijs gesreepte gecastreerde kater met 
witte snuit, borst en buik, rechter voor-
poot wit sokje, links helemaal wit, achter-
poten wit: Molenstraat, Twello.

Rode poes, op de linkervoorpoot een 
zwarte stip, sproetjes op het bekje, ge-
ringde staart: Binnenweg, Voorst.

Gevonden
Grijs gestreepte kater, witte snuit en 
borst, witte vlek bovenaan rechter voor-
poot, witte voetjes voor, achterpoten wit, 
zwarte staartpunt: Bandijk, Terwolde.

Ik ben als vermist opgegeven vanaf de 
Binnenweg in Voorst.

WEKELIJKS HUIS AAN HUIS DAGELIJKS ONLINE

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

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

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

Kopieën 

tot A0

Drukwerk

Gelegenheids

kaarten

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

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

 

Printen, drukwerk, 
afwerking, ontwerp & 
gelegenheidskaarten

Omdat service niks bijzonders hoeft te zij
n!

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

http://www.duurzamehuizenroute.nl/thematours
http://www.duurzamehuizenroute.nl/thematours
mailto:apeldoorn@amivedi.com
http://www.amivedi.nl


Nieuw!!! verwen jezelf of collega’s
Chinese hapjes +/- 20 stuks (met saus)
1 fl es wijn of 3 fl esjes Aziatische bier 

Duistervoordseweg 128, 7391 CJ Twello 

€28,-
Afhalen is mogelijk 
1e en 2e Pinksterdag 
16:00 tot 20:00 uur 
dinsdag t/m zaterdag van 16.30 uur tot 19.30 uur
zondag van 16:00 tot 20:00 uur

Het liefst telefonisch bestellen 0571 27 49 83

Let op! keuze uit kleine kaart zie onze website
www.dynasty-twello.nl

Wij houden gepaste afstand niet meer dan 
2 personen binnen graag buiten wachten

Bedankt voor uw begrip

28,-

Het restaurant 
blijft voorlopig

gesloten

Haringparty!Haringparty!Haringparty!
DE KAR’S DRIVE IN

VRIJDAG 12 JUNI AANSTAANDE BIJ

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR HET 

WEGRESTAURANT DE KAR
Zutphenseweg 17

7382 AJ Klarenbeek
T. 055- 3034303

WEGRESTAURANTDEKAR

WEGRESTAURANTDEKAR

WEGRESTAURANTDEKAR



              @deventerbuitensocieteit
www.deventerbuitensocieteit.nl
info@deventerbuitensocieteit.nl

OPEN!
Pssst...
geheimpje

OP 1 JUNI, VANAF 12.00 UUR, ZIJN ONS 
TERRAS & SPEELTUIN WEER GEOPEND!



DÉ AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

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

KIJK VOOR  OCCASIONS OP WWW.AUTOWIENTJES.NL

DUIDELIJK | DESKUNDIG | DICHTBIJ

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

Banden nodig? Kijk & bestel bij ons online.

€ 36,-Al
Vanaf

www.autowientjes.nl/banden
 PERSONENAUTO’S

 BEDRIJFSAUTO’S

 ONDERHOUD

 REPARATIE

 APK-KEURINGEN

 SCHADE-AFWIKKELING

 MOBILITEITSGARANTIE

 EXPORT-SERVICES  

FIAT 500 1.4 SPORT
115.000 KM - 2008

NU VOOR  € 7.900,-

OPEL ASTRA 1.3 CDTI BUSINESS
81.000 KM - 2010

NU VOOR  € 10.750,-

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

NU VOOR € 22.750,-

MITSUBISHI SPACE STAR
CLEAR TEC INTENSE
39.000 KM - 2016

PEUGEOT 107
1.0-12V XS 5DRS
90.000 KM - 2010

VW GOLF
1,4 TSI GTE PHEV 5 DRS

102.000 KM- 2015

€6.950,- €3.500,- €13.950,-

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

KIJK VOOR ALLE OCCASIONS OP WWW.AUTOWIENTJES.NL

DUIDELIJK | DESKUNDIG | DICHTBIJ

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

ü PERSONENAUTO’S

ü BEDRIJF SAUTO’S

ü ONDERHOUD

ü REPARATIE

ü APK-KEURINGEN

ü SCHADE-AFWIKKELING

ü MOBILITEITSGARANTIE

ü EXPORT-SERVICES  

 

 

  

 

EXCL. BTW

INCL. BTW

UW AUTO
ONZE ZORG

DEVENTER          ESSENSTRAAT 8          0570 - 62 08 20          
DEVENTER@ABC-BANDEN.NL

ABC-BANDEN.NL

ONDERHOUD
APK
BANDEN
AIRCO
REMMEN
ACCU
VELGEN

Ooijman

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

Te koop 
Mitsubishi pajero 3.2 diesel, grijs kenteken, automaat BJ 2008 155.000 km
Citroën C1, 5 drs, zilver met. BJ 2007 169.000 km
Toyata Yaris, rood, 5drs. BJ 2009 130.006 km
VW Caddy Maxi, wit, airco, bluemotion 1.6 TDI BJ 2012 81.000 km
Citoen C1, 5drs, wit BJ 2011 151.000 km
Suzuki Splash 1.2, 5 drs. BJ 2014 65.000 km
Volvo S70, zilver, 170PK, 2.5 benzine BJ 2000 391.000 km
Toyota Aygo, zwart, 5 drs.  BJ 2014  49.000 km
VW Fox, blauw, 3 drs. BJ 2009  110.000 km

Service Partner

Reparatie Schadeherstel 
APK Verkoop nieuw en gebruikt

Like ons op facebookLike ons op facebookLike ons op facebook

Reparatie en onderhoud
Ook service en 
onderhoud van 

het airco systeem



DÉ AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO DÉ AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

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

Seat Ibiza
1.2 Style

Peugeot 107
1.0 Active Airco BT

Daihatsu Cuore
1.0-12V 100th Anniversary

Citroën C3
1.4i Ligne Prestige Unieke KM-stand

€7.990

€4.790 €1.940

€3.890

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

voordelig uurtarief
transparante werkwijze
vooraf kostenindicatie
persoonlijke benadering
kwaliteit

een APK
een reparatie
een diagnose
onderhoud
uitlezen
airco service
automaatbak spoelen

Zonnebergstraat 34D - Wilp - 06 54654008 - www.garagebedrijf-tijssen.nl

ONTDEK DE VOORDELEN

KOMT U LANGS VOOR

Ook voor het onderhoud van uw camper.

Voor onze complete voorraad kijk op: www.garageleijenaar.nl

GARAGE LEIJENAAR
BATHMENKoekendijk 8 | 7437 CK Bathmen | 0570 541224

Dacia Duster
TCE 125 pk 4x2 Prestige + Trekhaak
Bouwjaar: 2014 | 97.790 km | €10.950

Renault Twingo
III SCE 70 Collection + Airco
Bouwjaar: 2015 | 57.617 km | €7.450

Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 140pk AUT. Comfort 
&Design 4Motion + Trekhaak + Camera + Navi
Bouwjaar: 2009 | 175.182 km | €7.950

BMW X1 sDrive18i + Airco + Trekhaak
+  Sportstoelen+ PDC, NL auto
Bouwjaar: 2010 | 96.200 km | € 10.950

Suzuki Alto
1.0 Comfort EASSS + Airco
Bouwjaar: 2014 | 106.745 km | €5.450

Renault Scénic
III Xmod TCE 130 Bose + Panor. dak
Bouwjaar: 2014 | 59.758 km | €14.950

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

SUZUKI SWIFT 1.2

€8.750 | bouwjaar: 11-2015

OPEL ADAM OPC LINE 1.4

€12.999 | bouwjaar: 08-2018

RENAULT CAPTUR TCE 90 EXPRESSION

€10.999 | bouwjaar: 08-2014

SUZUKI CELERIO 1.0 COMFORT

€6.999 | bouwjaar: 04-2017

FIAT 500 500 SPORT 1.2 LUXE

€7.999 | bouwjaar: 04-2015

autobedrijf

B.J. Spijkerbosch

www.autospijkerbosch.nlwww.autospijkerwww.autospijkerwww.autospijker

Hierbij een greep uit onze occasions

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

Kijk op onze site voor het aanbod

FORD FOCUS WAGON 1.0 ECOBOOST 125PK TITANIUM BUSINESS

€20.999 | bouwjaar: 02-2019



Jumbo Binnendijk - Michiel de Ruyterstraat 101 - Twello

Uit eigen bakkerij
En weer een mooi assortiment met lekkers voor een heerlijk pinksteren!

Pink Ster NIEUW
Een broodje met krenten en rozijnen in stervorm met pink glazuur.
Per stuk voor 

3

1 9

Pinksterslof NIEUW
Met amandelspijs, krenten, rozijnen en abrikoos.
Per stuk voor 2 99

Dikkers dubbel donker
Van €2.45 voor 2 00

Panda broodje
Een baby panda in Ouwehands dierenpark en daarom dit broodje. 
Van ieder verkocht broodje gaat er €0.50 naar het WWF.   +/- 400 gram voor 1 50

Amandelkoeken
4 stuks van €2.60 voor

Vikorn vruchten vreugde
De naam zegt het al. Genieten van iedere hap van dit broodje gevuld met

rozijnen, vijgen, dadel, cranberry en een mix van zaden. Per stuk van €3.99 voor

Mais bolletjes
Lekker met gepofte mais. Zak 6 stuks van €2.46 voor 

Brood van de maand Mei:Twello’s Lente
Brood van volkorentarwe meel en gerstemoutmeel met zonnebloempitten, 
pompoenpitten, lijnzaad en sesamzaad

Brood van de maand Juni: Twellose stoet
Verandering van spijs doet eten. 
Weer een nieuw brood uit eigen bakkerij. 

2
2
2
2

25

50

25

50

50

8

Aanbiedingen geldig van woensdag
27 mei t/m dinsdag 2 juni.



VOLG ONS Gerritsenweg 3   I   7202 BP Zutphen   I   T: 0575 514537
Openingstijden: Ma.: 13:30 - 17:30 uur Di./Do.: 09:30 - 17:30 uur

Vrij: 09:30 - 21:00 uur Za.: 09:30 - 17:00 uur
www.onsteinmeubelen.nl

De grootste in 
relaxfauteuils met 
de beste prijzen!

Je vindt het bij Je vindt het bij Je vindt het bij De grootste in De grootste in 
relaxfauteuils met relaxfauteuils met 
de beste prijzen!de beste prijzen!

v.a.

779,-

v.a.

489,-

v.a.

729,-

v.a.

769,-

v.a.

369,-

v.a.

969,-

v.a.

695,-

v.a.

649,-

v.a.

329,-
v.a.

399,-

v.a.

1879,-

v.a.

589,-

v.a.

995,-

v.a.

599,-
v.a.

779,-

v.a.

1089,-

Pieter
Incl. relax, 
verstelbaar hoofdsteun,
maatwerk mogelijk,
diverse pootmogelijkheden,
meer dan 150 kleuren

Mart
Incl. relax,
sta-op optie,
maatwerk mogelijk,
verstelbaar hoofdsteun,
meer dan 150 kleuren

Kay
Incl. relax,
maatwerk mogelijk,
verstelbaar hoofdsteun,
meer dan 175 kleuren 

Kreta
Incl. relax,
maatwerk mogelijk,
verstelbaar hoofdsteun,
diverse pootmogelijkheden,
meer dan 175 kleuren

Lars
Incl. relax,
maatwerk mogelijk,
diverse pootmogelijkheden,
meer dan 150 kleuren

Filepien
Incl. relax,
hocker optie,
diverse pootmogelijkheden,
maar dan 80 kleuren

Arthur
Incl. relax,
maatwerk mogelijk,
verstelbaar hoofdsteun,
diverse pootmogelijkheden,
meer dan 150 kleuren

Tiquan
Incl. relax,
maatwerk mogelijk,
verstelbaar hoofdsteun,
meer dan 150 kleuren

Camaro
Incl. relax,
maatwerk mogelijk,
verstelbaar hoofdsteun,
diverse poot mogelijkheden,
meer dan 175 kleuren 

Estelle
Diverse pootmogelijkheden,
hocker optie,
meer dan 80 kleuren

Veneto
Incl. relax,
meer dan 125 kleuren,
hocker optie

Felisa
Incl. 2 motorig met accu,
maatwerk mogelijk,
diverse pootmogelijkheden,
meer dan 80 kleuren

Felix
Incl. relax,
diverse pootmogelijkheden,
meer dan 150 kleuren

Wales
Incl. 2 motorig,
incl. sta-op,
maatwerk mogelijk,
meer dan 80 kleuren 

Mees
Incl. relax,
sta-op optie,
maatwerk mogelijk,
verstelbaar hoofdsteun,
meer dan 150 kleuren

William
Incl. relax,
maatwerk mogelijk,
verstelbaar hoofdsteun,
diverse pootmogelijkheden,
meer dan 150 kleuren

A.S. ZONDAG 
GEOPEND VAN
12:00 TOT 17:00

2E PINKSTERDAG GEOPEND 
VAN 11.00 TOT 17.00 UUR



DEZE PAGINA IS EEN INITIATIEF VAN: In samenwerking met alle vrijwilligers, dorpsbelangenorganisaties en dorpscontactpersonen uit onze 12 dorpen. Wil jij 
initiatieven met ons delen? Of heb jij hulp nodig om een initiatief op te zetten?  Onderstaande genoemde partijen helpen 
je graag! Ook voor allerlei andere vragen omtrent de huidige situatie kan je bij hen terecht. 

GEMEENTE VOORST 
Contactpersoon: 
Chris Frencken 
c.frencken@voorst.nl

KIJKINDEKERNEN

Contactpersonen: 
Guus Kroes & Chris Frencken
info@kijkindekernen.nl

CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN 
Contactpersoon: 
0571-745150
info@cjgvoorst.nl

MAATSCHAPPELIJK NETWERK VOORST 

Contactpersoon: 
0571-74 51 11
info@mnvoorst.nl

STEUNPUNT MANTELZORG

Contactpersoon: 
Annet Reimert
a.reimert@mensenwelzijn.nl

ZODUS

Contactpersoon: 
Joris van Rest
joris@zodus.nu

MENS EN WELZIJN VOORST 

Contactpersoon: 
Guus Kroes 
g.kroes@mensenwelzijn.nl

VRIJWILLIGERS CENTRALE VOORST 

Contactpersoon: 
Dorothy den Boer
d.denboer@mensenwelzijn.nl

INTERVIEW OCHTENDPOST: 2020 INTERVIEW OCHTENDPOST: 2020 INTERVIEW OCHTENDPOST: 2020 INTERVIEW OCHTENDPOST: 2020 INTERVIEW OCHTENDPOST: 2020 INTERVIEW OCHTENDPOST: 2020 
IS EEN GESCHIEDENISBOEKJAAR IS EEN GESCHIEDENISBOEKJAAR IS EEN GESCHIEDENISBOEKJAAR IS EEN GESCHIEDENISBOEKJAAR IS EEN GESCHIEDENISBOEKJAAR IS EEN GESCHIEDENISBOEKJAAR 
EN WIJ WAREN ERBIJEN WIJ WAREN ERBIJEN WIJ WAREN ERBIJEN WIJ WAREN ERBIJEN WIJ WAREN ERBIJEN WIJ WAREN ERBIJ

DE VIRTUELE ATELIERROUTE MET DE VIRTUELE ATELIERROUTE MET DE VIRTUELE ATELIERROUTE MET DE VIRTUELE ATELIERROUTE MET DE VIRTUELE ATELIERROUTE MET DE VIRTUELE ATELIERROUTE MET 
MIENTJE SEVERIN MIENTJE SEVERIN MIENTJE SEVERIN 

CORONAHUMORCORONAHUMORCORONAHUMOR

SAMEN EXTRA ALERT SAMEN EXTRA ALERT SAMEN EXTRA ALERT 
OP HUISELIJK GEWELD!OP HUISELIJK GEWELD!OP HUISELIJK GEWELD!

CORONA KANSENCORONA KANSENCORONA KANSENCORONA KANSENCORONA KANSENCORONA KANSENCORONA KANSENCORONA KANSENCORONA KANSENCORONA KANSENCORONA KANSENCORONA KANSEN
INTERVIEW OCHTENDPOST: 2020 INTERVIEW OCHTENDPOST: 2020 INTERVIEW OCHTENDPOST: 2020 

CORONA KANSENCORONA KANSENCORONA KANSENCORONA KANSENCORONA KANSENCORONA KANSENInitiatieven en nieuws uit de gemeente

Vandaag spreken we Marcel Arends, ondernemer (48) uit Twello, in de 
Ochtendpost. Met hem volgt een gesprek over het leven en werken in 
deze ‘coronatijd’. 

KUN JE IETS MEER VERTELLEN OVER JE THUISSITUATIE?
‘Ik ben getrouwd en heb drie kinderen van 14, 16 en 18 jaar. Mijn vrouw 
werkt in het Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn. Mijn kinderen zijn nu thuis 
online aan het werk. De één is bezig met schooltoetsen voor het eind-
examen, de oudste is bezig met zijn propedeuse en de jongste is al over 
naar de derde klas. Het loopt allemaal anders voor de kinderen. De 
feestjes en het eindexamengala gaan nu allemaal niet door. Het is wel 
even anders om je eindexamen dit jaar te vieren.’

HOE COMBINEER JE OP DIT MOMENT 
JE WERK MET JE PRIVÉLEVEN?
‘Ik ben 48 jaar en heb, net als velen, nog nooit een pandemie meege-
maakt. De impact die het heeft op mijn leven is een heel klein vlekje 
in mijn levenslijn. Voor mij is het glas altijd halfvol. Ik vind het vooral 
interessant om te zien wat er in de samenleving gebeurt aan bewust-
wording. En welke rol ik daar zelf in ga vervullen. Dit is een geschiede-
nisboekjaar en wij waren erbij.’ 

HEB JE ER IN JE WERK DAN GEEN LAST VAN?
‘Ik heb mijn eigen bedrijf waar ik ZZP-klussen doe en daarnaast ben ik 
docent aan Nyenrode, waar ik nu online lesgeef. Ik ben ook financieel 
specialist bij de NAM waar ik bezig ben met het overdragen van het 
aardbevingsdossier aan de overheid. En daarnaast ben ik met vijf man 
druk met het opzetten van een nieuw bedrijf. Dat krijgt eigenlijk nu veel 
meer aandacht door deze crisis. Het is een bedrijf dat zich richt op in-
zichten in de voedselketen. Iedereen merkt nu dat de voedselketen een 
‘vitale’ logistiek is. Mensen moeten altijd eten. De centrale spelers in 
deze keten zijn de supermarkten en daar zijn we allemaal afhankelijk 
van. De inkoopstructuur van supermarkten is zo machtig dat zij groten-
deels bepalen wat geproduceerd wordt en wat wij eten. Mocht je zelf 
iets anders willen eten, dan moet je daar naar op zoek gaan. Stel dat je 
helemaal vegetarisch wilt eten of een speciaal dieet moet volgen, dan 
moet je het vooral zelf uitzoeken. Met de inzichten die wij gaan aan-
bieden, kan je gebruik maken van het gemak van een digitale butler.’ 

DAT KLINKT INTERESSANT, KUN JE WAT MEER VERTELLEN?
‘Als consumenten moeten we het doen met de informatie die op de 
verpakking staat. Terwijl deze informatie vaak niet transparant is, 
waardoor we vaak te veel en ongezond eten. Wij willen een platform 
(www.foodned.com) in de markt gaan zetten waarbij mensen de su-
permarkten inzicht geven welke producten in te kopen, namelijk waar 
zij als consument behoefte aan hebben. De voedselketen wordt daar-
door vraaggestuurd. Wij praten bijvoorbeeld met contract-cateraars. 
Met hen zijn we in gesprek over een gezonde kantine. Het zou het 
mooist zijn als mensen ’s ochtends inchecken bij een locatie waar ze 
gaan lunchen en direct hun lunchvoorkeur kunnen bestellen. Nu ga je 
vaak niet in de kantine eten, enerzijds omdat het te duur is, maar ook 
omdat je het geschikte eten niet kunt vinden. Cateraars werken ook 
aanbodgestuurd. Dit kun je omdraaien door contact te gaan leggen 
met de consument. Met ons platform bepalen consumenten zelf de 
vraag, waardoor de voedselketen gerichter kan inkopen. Zo kun je met 
minder voedselverspilling een veel gerichter aanbod creëren.’ 

ZIJN ER SPECIALE DINGEN, IN JE WERK OF PRIVÉ, 
DIE JE MIST OP DIT MOMENT?
‘Ik mountainbike doorgaans veel en bereid me dan ook altijd voor op 
bepaalde uitdagingen. Zo zou ik in Limburg mee gaan doen aan een 
speciale tocht. Dat gaat nu niet door. Ik mis de training naar zulke eve-

Getekend heeft Mientje haar hele leven, alleen en in groepen. In Burki-
na Faso is ze onder meer dessin gaan geven op een college. Terug in Ne-
derland gaf ze tekenles bij Mens & Werk en was ze lid van de Deventer 
Amateur Kunstenaars. Vanaf 1990 aquarelleerde ze elk jaar landschap-
pen bij kunstenaars in binnen- en buitenland. Mientje probeert de door 
het leven getekende mens te vatten. Van haar reizen neemt ze foto’s 
als uitgangspunt voor portretten, maar het levend model blijft haar 
belangrijkste inspiratiebron.  Een fijne hobby naast haar werk als do-
cent NT2 bij Aventus. Daarnaast beeldhouwt ze. Zwaar, spannend, ver-
slavend. Sinds januari 1996 schildert en tekent Mientje wekelijks in het 
Deventer modelschilderscollectief en sinds 2009 is ze lid van Kunstkring 
Voorst. Verder schrijft ze haar zesde boekje in de serie “Echt waar”, met 
belevenissen, gedichten en illustraties. Je kunt virtueel lekker zwerven 
door haar atelier en beeldentuin in Twello via www.kunstkringvoorst.nl.

Met het mooie lenteweer blijkt het toch erg lastig om thuis te blijven. 
We laten ons niet ophokken. We blijven kudde- en buitendieren. Zo 
pakken we op Hemelvaartsdag massaal de fiets. Als het bloed kruipt 
waar het niet gaan kan is het maar wat fijn dat zoiets ‘gewoon’ mag én 
kan. We veroordelen het absoluut niet, maar uit voorzorg overweegt 
de gemeente toch het straatmeubilair aan te passen….

nementen toe. Ik ga nu niet het bos in met de mountainbike, want ik 
wil niet het risico lopen dat ik val en naar een ziekenhuis zou moeten. 
De zorgsector heeft het al druk genoeg. Ik heb mijn loopschoenen ge-
pakt en ben begonnen met hardlopen. De Rotterdam marathon is uit-
gesteld, dus ben ik gaan ik trainen voor de marathon. Ik heb nog nooit 
hardgelopen, maar vind het wel mooi om deze uitdaging op te pakken. 
Inmiddels al twee keer in 2 uur een halve marathon gelopen en dan 
te bedenken dat echte marathonlopers dan al klaar zijn met een hele. 
Werk aan de winkel dus, geen tijd om stil te zitten.’

WAT NEEM JE MEE, NA DEZE CORONACRISIS?
‘Iedereen heeft in zijn leven dingen meegemaakt en dat zijn momenten 
waarop je vaak gaat relativeren. Dit zou ook zo’n relativeringsmoment 
kunnen zijn voor mensen. Besteed ik wel genoeg tijd aan mijn gezin 
en hoe ga ik meer maatschappelijk betrokken zijn, minder materialis-
tisch? Zelf ben ik al bezig met maatschappelijk verantwoorde projec-
ten op te pakken naast mijn werk. Op www.maatschappelijkeobliga-
tie.nl is bijvoorbeeld een van mijn initiatieven om maatschappelijke 
waarde te creëren. Het geluk ligt over het algemeen heel dichtbij, dat 
heb ik mogen ervaren toen mijn vrouw in 2008 een week op de IC lag te 
vechten voor haar leven. Niet door corona, maar door een inwendige 
bloeding. Geluk kan dan heel klein zijn. Soms moet ik daar wel weer 
eens extra bewust van zijn, als je meegezogen wordt in de ‘ratrace’ van 
het leven. Maar mijn vrouw en ik houden elkaar scherp op dat vlak. Blijf 
vooral genieten van de dingen die je hebt. En streef geen materieel 
geluk na, maar kijk naar de dingen die er echt toe doen.’

WAT IS JOUW VERHAAL?
GEEF JE OP VOOR DE OCHTENDPOST
Vind je het ook leuk om jouw verhaal te delen? Stuur dan even een 
e-mail naar: communicatie@bibliotheekbrummenvoorst.nl. Wij nemen 
dan zo snel mogelijk contact met je op. 

Auteur Sylvia van den Top

Ieder jaar zijn er in Nederland zo’n 200.000 slachtoffers van ernstig 
huiselijk geweld. Geen enkele andere vorm van geweld komt zó vaak 
voor. De maatschappelijke en persoonlijke gevolgen zijn enorm. In 
deze corona-tijd neemt de kans op huiselijk geweld verder toe. 

WAT IS HUISELIJK GEWELD?
Huiselijk geweld is geweld dat wordt gepleegd door iemand uit de hui-
selijke of familiekring. De term ‘huiselijk’ verwijst dus naar de relatie 
tussen de betrokkenen. Huiselijk geweld kan plaatsvinden op heel veel 
verschillende manieren of vormen. Denk bijvoorbeeld aan fysieke of 

psychische mishandeling, seksueel geweld, verwaarlozing, vernede-
ring, stalking of financieel misbruik. Dit kan opzettelijk plaatsvinden, 
maar dat hoeft niet. Soms kunnen mensen de zorg voor hun naasten of 
cliënten niet meer aan. In zo’n situatie kan hun gedrag ontsporen met 
mishandeling tot gevolg. Huiselijk geweld komt binnen alle lagen en 
groeperingen van de bevolking voor. 

HUISELIJK GEWELD IN DE CORONA-TIJD
Door de coronamaatregelen werken en leven mensen meer thuis. Dit 
betekent minder sociale contacten. Ook kan er onzekerheid zijn over 
het inkomen. De spanningen thuis kunnen daardoor sneller oplopen, 
met mogelijk fysiek, psychisch of seksueel geweld als gevolg. Veel 
slachtoffers zijn momenteel uit het zicht van huisartsen, leerkrachten 
en maatschappelijk werkers. Slachtoffers zijn vaak de hele dag thuis 
met de geweldspleger. Dat maakt het lastig om te bellen naar Veilig 
Thuis of andere hulpverleners. 
 
VERMOEDEN VAN HUISELIJK GEWELD? KIJK NIET WEG!
Heeft u een vermoeden van huiselijk geweld? Kijk dan niet weg, maar 
besteed extra aandacht aan de persoon. Neem een vermoeden van hui-
selijk geweld altijd serieus. Geef aan dat u er altijd bent als diegene met 
u wilt praten. Houd er rekening mee dat iemand de situatie zelf mogelijk 
niet herkent of beschouwt als huiselijk geweld of (ex-)partnergeweld. 
Wat niet helpt zijn ‘waarom’ vragen te stellen, emoties te bekritiseren of 
te pushen. Heb het er met elkaar over dat er volgens u niet klopt. 

LANDELIJKE CAMPAGNE
Onder het motto ‘Het houdt niet op, totdat je iets doet’ helpt de nieuwe 
landelijke campagne om in actie te komen bij huiselijk geweld. De 
campagne richt zich op de eerste belangrijke stap die mensen kun-
nen maken: praat er over of vraag advies. Op de website www.ikdoei-
etstegenhuiselijkgeweld.nl kunnen mensen concrete tips en adviezen 
vinden over wat zij kunnen doen.

VEILIG THUIS 
Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermis-
handeling. Veilig Thuis is bereikbaar op telefoonnummer 0800-2000. 
Slachtoffers, plegers, omstanders en professionals kunnen contact op-
nemen met Veilig Thuis als zij een vermoeden hebben van huiselijk 
geweld. Veilig Thuis kijkt samen met de beller wat er aan de hand is 
en wat de beller zelf kan doen. Eventueel kan de beller een melding 
doen, dit kan ook anoniem. Op basis van de melding doet Veilig Thuis 
zelf onderzoek naar de situatie of roept ze de hulp in van een lokale 
hulpverlener, zodat het gezin geholpen kan worden.

CODEWOORD VOOR MELDEN BIJ DE APOTHEEK
Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen vanaf 1 mei hulp vragen bij 
apotheken door het codewoord ‘masker 19’ te noemen. Als mensen in 
de apotheek om ‘masker 19’ vragen is het duidelijk dat ze hulp nodig 
hebben. Een apotheker zal na het horen van het codewoord ‘masker 
19’ het slachtoffer in contact brengen met hulporganisatie Veilig Thuis.

DE WAAG
De Waag biedt een hulplijn aan mensen die zich agressief gedragen of drei-
gen te gaan gedragen in de thuissituatie. Zij proberen hen te ondersteunen 
door te luisteren en tips te geven over hoe zij zich kunnen beheersen en 
welke veiligheidsmaatregelen zij kunnen toepassen. De Waag is bereik-
baar op telefoonnummer 030-8507112. Mensen kunnen anoniem, gratis 
en vrijblijvend contact opnemen op werkdagen tussen 15.00 en 17.00 uur. 
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DIVISIE-INDELING JEUGDTEAMS GO AHEAD 
EAGLES SEIZOEN 2020/2021 BEKEND

De nieuwe Divisie-indelingen voor de landelijk spelende jeugdteams in het 
voetbal zijn bekend. De Go Ahead Eagles Voetbalopleiding komt in het sei-
zoen 2020/2021 met zes jeugdteams in competitieverband uit: Onder-13, 
Onder-14, Onder-15, Onder-16, Onder-18 en Onder-21. Evenals afgelopen 
seizoen spelen alle jeugdlichtingen van Go Ahead Eagles ook in voetbaljaar-
gang 2020/2021 hun thuiswedstrijden op sportpark Zuiderlaan in Twello. 

In het seizoen 2019/2020 werkte de 
KNVB bij de indelingen van de landelijk 
spelende jeugdteams nog met bena-
mingen als Eredivisie-hoog, Eredivisie-
laag, Eerste Divisie-hoog en Eerste 
Divisie-laag. Dat systeem komt met 
ingang van de nieuwe voetbaljaargang 
te vervallen. Divisie 1 zal in het seizoen 
2020/2021 het hoogste jeugdniveau 
zijn; daarachter volgen Divisie 2, Divisie 
3, Divisie 4 en verder.

Een of meer poules van zes of acht 
teams zijn het uitgangspunt voor alle 
Divisies, waarbij promotie en degrada-
tie in de winterstop geschieden op ba-
sis van de eindstand na het spelen van 
een ‘dubbele’ competitie.

Debuut
Het nieuwe Go Ahead Eagles Onder-21 
debuteert in Divisie 3. Dit gebeurt on-
der de nieuwe trainer  Jouad Boufarra. 

In Divisie 3 treft Onder-21 onder meer 
AFC O21, Fortuna Sittard O21, Brabant 
United O21 en Zeeburgia O21. Dennis 
van Beukering is volgend seizoen als 
trainer verantwoordelijk voor Go Ahead 
Eagles Onder-18 en wordt daarbij geas-
sisteerd door zijn broer Jhon. Zij komen 
met Go Ahead Eagles Onder-18 uit in 
Divisie 4, die uit twee poules van acht 
teams zal bestaan.

Uğur Yildirim is ook volgend seizoen 
jeugdtrainer van Go Ahead Eagles en 
krijgt Onder-16 onder zijn hoede. Yildi-
rim komt met zijn team uit in Divisie 3 
en treft daarin onder meer de leeftijds-
genoten van PEC Zwolle en N.E.C. als 
tegenstanders.

Een lichting jonger vinden we Go Ahead 
Eagles Onder-15 terug in Divisie 3. In de 
tweede seizoenshelft van het afgelopen 
seizoen kwam Onder-15 uit in de Eerste 

Divisie-hoog. Aankomend seizoen komt 
de ploeg van O15-trainer Tristan Berg-
huis dus op hetzelfde niveau uit, maar 
dan onder de naam Divisie 3.

Hoogst acterend
Onder-14 is een nieuw jeugdteam bin-
nen de Go Ahead Eagles Voetbaloplei-
ding. Deze lichting staat onder leiding 
van Jip Ellenbroek, die afgelopen sei-
zoen nog trainer was van Go Ahead 
Eagles Onder-13. Onder-14 speelt zijn 
wedstrijden volgend seizoen in Divisie 
3, die in tegenstelling tot de andere leef-
tijdscategorieën uit een poule van zes 
ploegen zal bestaan.

Het jongste jeugdteam van de Voetbal-
opleiding is ook volgend seizoen weer 
Go Ahead Eagles Onder-13. Met  Mar-
tijn Jongbloed staat er bij Onder-13 een 
nieuwe trainer voor de groep. Ten op-
zichte van de tweede seizoenshelft van 
de afgelopen voetbaljaargang speelt Go 
Ahead Eagles Onder-13 volgend seizoen 
een niveau hoger: in Divisie 2 in plaats 
van Divisie 3. Dit betekent dat Onder-13 
in het seizoen 2020/2021 als hoogst ac-
terende Eagles-jeugdteam van start zal 
gaan.

BUITEN DANSEN IN DE VOORJAARSZON

TERWOLDE.- Door de huidige omstan-
digheden kunnen de liefhebbers van 
dansen vn de afdeling Dans van s.v. 
Terwolde niet binnen dansen in de ver-
trouwde gymzaal aan de Schoolstraat. 
Dus werden er alternatieven bedacht 
om toch de jeugd in beweging te hou-
den. Dan gaan we toch naar buiten 
dachten de organisatoren van de afde-
ling Dans. Zo gezegd zo gedaan. Toen 
het signaal uit Den Haag op groen ging 

voor buiten sporten is er goed geke-
ken hoe ze dit met ruim 70 leden van 
de afdeling Dans dan ook  daadwerke-
lijk konden realiseren. Vrijdag 15 mei 
2020 was het dan zover. Zes groepen 
werden samengevoegd naar drie groe-
pen en alle regels van de overheid wer-
den in acht genomen. Als locatie werd 
gekozen voor het sportcomplex “De 
Woldermarck”. Het grote terras voor 
het clubhuis was een prima dansplek. 

Kortom heerlijk buiten dansen. Een 
bijzondere bijkomstigheid bestond 
wel uit het gegeven dat het buiten 
rook naar het gevorderde voorjaar, de 
omgeving in natuurlijk pracht en praal 
stond en de dansers niet alleen bege-
leid werden door electronische mu-
ziek, maar bovendien door het gezang 
van ontelbaar veel vogels die kennelijk 
met hun zang boven het geluid van de 
boxen uit probeerden te komen.

Bijschrift: Afdeling Dans van de sv Terwolde pakt de draad weer op, ditmaal buiten dansen.

Open Tuinen en 
Lenteplein

Te bezoeken volgens 
richtlijnen van het RIVM

Za 30 mei en 2de 
pinksterdag 1 juni

Geopend van 
10.00 uur – 16.30 uur

Tuinen De 
Roode Hoeve

Middendijk 14, Nijbroek
www.tuinenderoodehoeve.nl

CORONA 2
 

De wereld gaat weer langzaam open
Maar het moet niet uit de hand lopen

De stranden en parken lopen vol
Opeens is niets te dol

Waar is het gezonde verstand
En die 1.50 meter afstand

Eenzame ouderen zonder bezoek
Ze kwijnen weg met alleen tv en een boek

Mensen verliezen hun baan
De horeca, ga er maar aanstaan

Is dit het nieuwe normaal
Een ander leven, een andere moraal

Laboratoria werken hard aan een medicijn
Dat zou DE oplossing zijn

De zorg kan even bijkomen
Deze ervaring, daar konden ze niet van dromen

Mensen hebben veel over voor elkaar
En zetten de boodschappen bij de deur klaar

Kaarten sturen, skypen en bellen
Zodat ze elkaar toch wat kunnen vertellen

We zijn er nog niet, maar kijken vooruit
Totdat deze moeilijke periode afsluit.

 
Louise Kapiteijn

500 GRATIS 
BLOEMBOLLENPAKKETTEN 
VOOR BASISSCHOLEN
Vanaf nu kunnen basisscholen zich inschrijven voor een gratis bloembol-
lenpakket van Bulbs4Kids. Bulbs4Kids is een internationale campagne voor 
basisschoolkinderen om kinderen op een interactieve en spannende ma-
nier kennis te laten maken met bloembollen. Er zijn in totaal 2.200 pakket-
ten beschikbaar, waarvan 500 voor Nederlandse basisscholen.

Groen is gezond
Steeds meer onderzoeken bevestigen de 
positieve invloed van natuur op de ge-
zondheid. Spelen in en met een natuur-
lijke omgeving draagt bij aan een even-
wichtige en gezonde ontwikkeling van 
kinderen. Het maakt kinderen creatiever, 
slimmer én fitter. Alleen is de afstand 
tussen mens en natuur door de verste-
delijking nog nooit zo groot geweest als 
nu. Voor Bulbs4Kids is dit de reden om 
2.200 gratis Bulbs4Kids-pakketten aan te 
bieden aan basisscholen in Nederland, 
Duitsland, Engeland, Canada, Frankrijk 
en Zweden, zodat kinderen samen met 
hun klasgenoten bloembollen kunnen 
ontdekken.

Hoe werkt het?
Met het Bulbs4Kids-bloembollenpakket 
maakt de klas kennis met bloembol-
len. Het pakket heeft alle ingrediënten 
om op een educatieve manier kinderen 
te laten zien en ervaren hoe bloembol-
len uitgroeien tot kleurrijke bloemen. In 
het pakket zitten verschillende soorten 
bloembollen, schepjes, plantenstekers, 
werkboekjes en een lesondersteuning 

voor de docent. Aan Bulbs4Kids is ook 
een leuke foto- en videowedstrijd ver-
bonden. Dat maakt het planten van de 
bollen nóg spannender! De hoofdprijs is 
de Gouden Bloembol 2021.

Inschrijven 
Deelnemen aan Bulbs4Kids is eenvou-
dig. Meesters en juffen schrijven hun 
klas in op bulbs4kids.com voor een gra-
tis bloembollenpakket. Zij krijgen hier 
een bevestiging van en ontvangen in het 
najaar, als het plantseizoen begint, het 
Bulbs4Kids-bloembollenpakket. Let wel 
op, want aan deelname zijn voorwaarden 
verbonden; de bloembollenpakketten 
zijn geschikt voor kinderen van 6-12 jaar 
(groep 3 t/m 8), de bloembollenpakketten 
worden alleen weggegeven aan basis-
scholen in Nederland, er wordt 1 pakket 
per basisschool weggegeven, en op is op.

Initiatief van iBulb
Bulbs4Kids is een initiatief van iBulb, de 
promotieorganisatie voor de bloembol-
lensector. Het is het zevende jaar op rij 
dat iBulb deze campagne mogelijk maakt 
voor basisscholen.

HEEFT U 
IETS AAN TE 
BIEDEN OF 

BENT U NAAR 
IETS OP ZOEK, 
PLAATS EEN

VIA WWW.VOORSTERNIEUWS.NL 
OF VUL DE BON IN OP PAGINA 8
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• Schminken • Clown komt Ballonvouwen

Sinds 1978
Welkom op de markt Twello

De Matterij
  Meubelstoffering 

Showroom/werkplaats 
    Rijksstraatweg 47 
     7391 MH  Twello 

    www.matterij.nl  
      info@matterij.nl 

Bel voor een vrijblijvende offerte: 

   0571-272334     

 
  

     Open:  Di t/m do: 10.00-18.00u Vrij: 09.00–21.00u  Za: 10.00–16.00 u      
 
 
 
  

 * Klassiek en modern  
 * Caravan bekleding 
 * Kussens maken 
 * Reparaties/vullingen 
 * Leer reparatie 
 * Biezen en webbing 

 

Nu bij Installatiebedrijf A.Janssen 
De  meest doordachteCV- ketel ooit

 Aangesloten incl. 
thermostaat

 vanaf: €1695,- 

Calenta  ACE 28c 

www.installatiebedrijfjanssen.nl

Tullekensmolenweg 119  
7364 BB Lieren 

055-5061860 
   

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

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

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

cashewnoten 7.50500 gram 
kingsalamo dadels 9.981000 gram 

pistache 8.99500 gram 
grote blauwe rozijnen 7.991000 gram 

macadamiamix 8.99500 gram 
grote gele rozijnen 7.991000 gram 

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

koudgeslingerde polderhoning 

nu 450 gram 7.98

Asperges 
klasse 1

Grote hollandse 
komkommers 1.00 5.005.00 2 stuks3 dozen

Hollandse aardbeien
klasse 1

kilo

WEKELIJKS HUIS AAN HUIS 
DAGELIJKS ONLINE

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

149 349 299149 
KILO 2 DOZEN PER STUK

HOLLANDSE TROS TOMATEN HOLLANDSE AARDBEIEN ZOETE GALIA MELOENEN EXTRA EXTRA KWALITEIT
MANGO’S ‘ BY AIR’

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

OUDHEIDKUNDIGE KRING VOORST

‘UIT HET ARCHIEF’

TWELLO
Gea Venema, op afspraak via 0900-8844

KLARENBEEK
Wilco Jansen, elke 3e woensdag van de 
maand 19:00 tot 19:30 uur.

WILP/VOORST/BUSSLOO/
Wilco Jansen, elke 1e dinsdag van de 
maand. Wilp 19:00 tot 19:30 uur Dorps-
huis de Pompe.
Voorst: 20:00 tot 20:30 uur Dorpshuis 
Voorst.

NIJBROEK/TERWOLDE 
Iedere 3e woensdag van de maand!
Terwolde: Dorpshuis D’ Olde Schole
15:00-15:30 uur
Nijbroek: Dorpshuis de Arend 
20:00-20:30 uur

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

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

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

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

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

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

ZORGSAAM; UITLEEN HULPMIDDELEN
Regentesselaan 2, Apeldoorn:
Maandag t/m vrijdag van 9.30 – 17.30 
uur; zaterdag van 9.30 – 15.00 uur. 
Buiten deze openingstijden kunt u op 
werkdagen van 17.00 – 20.00 uur en op 
zaterdag, zon- en feestdagen van 10.00 
– 17.00 uur terecht bij de Heemhof, 
Beatrijsgaarde 5 in Apeldoorn. 
Uitleenservicepunt de Benring, Tuin-
straat 51 in Voorst. Dinsdag t/m vrijdag 
van 9.30 – 11.00 uur Voor informatie bel 
met Zorgsaam op werkdagen van 9.00 – 
17.00 uur, tel. 055 – 58 898 58 op kijk op 
www.zorgsaam.nl 

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

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

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

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

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

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

MEE VELUWE 
VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING 
Voor alle vragen over een beperking, 
chronische ziekte of autisme spectrum 
stoornis. Maatschappelijk Netwerk 
Voorst, inloopspreekuur bij Kulturhus 
op werkdagen van 09.00-14.00 uur. Tel. 
0570 74 51 11. Voor meer informatie 
www.meeveluwe.nl 

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

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

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

MEDISCHE DIENSTEN KERKDIENSTEN

DIERENARTSEN

WIJKAGENT

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

E I G E N T I J D S     B E T R O K K E N      T O O N A A N G E V E N D     D I C H T B I J     T R A N S P A R A N T     H E R K E N B A A R
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De kerkdiensten worden wel gehouden, 
maar veelal in aangepaste vorm. Deze 
zijn te beluisteren via de kerkomroep/
website.

In Terwolde zijn er tot nadere aankon-
diging geen kerkdiensten. Door het ont-
breken van technische mogelijkheden is 
het niet mogelijk de diensten uit te zen-
den. Gemeenteleden kunnen eventueel 
de kerkdiensten van andere kerken on-
line volgen. Zodra het beleid verandert 
wordt dit uiteraard medegedeeld.  

Zondag 31 mei (Eerste Pinksterdag)
Ger.gem. De Vecht-Terwolde,     09:30 
uur en 14:30 uur Leesdienst.

Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 10.00 
uur online-dienst door ds. E. Rijks en is 
gelijktijdig en nadien te zien via 
www.kerkdienstgemist.nl.

Maandag 1 juni (Tweede Pinksterdag)
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 
09:30 uur ds. A. Schreuder.

Oecumenische Omroep 
Voorst
Normaal zendt de OOV zondagmorgens 
volgens een vast rooster een kerkdienst 
via Radio Voorst uit. Nu de kerken zijn 
gesloten is er een alternatief rooster op-
gesteld. Onderstaand treft u het rooster.
Uitzending kerkdiensten Oecumenische 
Omroep Voorst, te beluisteren via www.
rtvvoorst.nl  en op 105,3 FM. Tevens in 
het gebied van de gemeente Brummen 
op www.rtv-veluwezoom.nl en 107,5 FM. 
Sinds kort ook te ontvangen via Ziggo op 
Kabelradio kanaal 915 en via KPN Kabel-
radio 1168 van de gemeente Twello en 
Brummen.

Zondag 31 mei vanuit PKN Klarenbeek; 
voorganger ds. Bassa
Zondag 7 juni vanuit RK Parochie H. An-
tonius Abt, Loenen; voorganger Pastoor 
Hermes.
 
NaastenhulpVoorst
Bereikbaar via 
naastenhulpvoorst@gmail.com  

Vader en zoon Havekes showen hun menagerie. Wat zijn hun voornamen? 

Reacties naar rubriekmedewerker Jan Siero, telefoon 0571-273433. 

Reactie week 21
Hier op een akker aan de Molendwarsstraat Twello wordt haver gemaaid met de zicht en welhaak om de garven 
(bossen) bij elkaar te houden in 1934. Aan het maaien zijn op de voorgrond Arend- Jan Kraaijenzank en knecht ?
Reactie van mevrouw Oostendorp-Kraaijenzank uit Twello.

http://www.kerkdienstgemist.nl/
https://www.kerktijden.nl/voorg/2901/geref-gem-c-van-ruitenburg
http://www.rtvvoorst.nl/
http://www.rtvvoorst.nl/
http://www.rtv-veluwezoom.nl/
mailto:naastenhulpvoorst@gmail.com


Geniet van vers gemalen koffie

ACCESSOIRE-ACTIE

Expert Twello | Duistervoordseweg 11 | 7391 CA Twello | 0571 271346 | twello@expert.nl | www.expert.nl

Geautoriseerd JURA-dealer:

Nu tijdelijk bij aankoop van een 
JURA-koffievolautomaat een 
GRATIS Koppenwarmer of Cool Control 
of reinigingspakket en koffie
ter waarde van maximaal € 225,-!*

*Actie geldig t/m 07-06-2020. Uw cadeau is afhankelijk van het type van de aangekochte machine. Zolang de voorraad strekt. Vraag naar de voorwaarden.

Kom proeven in onze winkel en overtuig uzelf!
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