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LEERZAME DAG HOUTZAGERIJ WILPSCHE DIJK
TWELLO.- De Open Monumentendag die afgelopen zaterdag plaats
vond, was voor menigeen een
mooie aanleiding om een kijkje te
nemen achter de schermen van
Houtzagerij Wilpsche Dijk.
De Houtzagerij vertelt, laat zien en laat
ervaren hoe de vrijwilligers een stuk
historie levendig houden. Op het terrein vindt er momenteel, met behulp van
Provinciale subsidies en eigen inbreng,
een grootscheepse renovatie plaats.
Hier krijgen de zagerij, klompenmakerij
en ateliers een ‘vernieuwd’ onderdak.
Met het betreden van het zandpad, welke toegang geeft naar de zagerij, waant
men zich al direct in de oude tijd. En dat
is precies wat de Open Monumentendag inhoudt, terug naar vroeger tijden.
Het geluid van van de buiten opgestelde
stoommachine, een echte aandachttrekker, draagt daar zeker aan bij. Het is dan
ook een en al nostalgie wat de bezoekers
voor geschoteld krijgen.
Het ‘oude’ ambacht zoals dat hier in
stand wordt gehouden trok tijdens de
Open Monumentendag veel publieke
belangstelling. Om alles coronaproof te
laten verlopen konden fietsers en automobilisten gebruik maken van de voormalige Intratuin parkeerplaats. Hoewel
de renovatie nog in volle gang is was er
toch voor gezorgd dat een ieder op veilige wijze zich een beeld kon vormen. Alles was dan ook in werking, de klompenmakerij en de afdeling waar (enorme)
tafels worden geproduceerd werden dan
ook door het geïnteresseerde publiek

De zogenaamde Schulpzaag werd aangedreven door een heuse stoommachine.
nauwlettend gevolgd. De vragenstellers
konden rekenen op vakkundige uitleg.

Rijke historie

Afbraak materialen worden in 1916
verscheept naar Deventer en hiermee
wordt aan de voet van de dijk in Wilp de
Stoomhoutzagerij gebouwd. En dit op
een plek die nu, meer dan 100 jaar later,

WINNAARS KLOMPENPUZZEL
TWELLO.- Uit de reeks ingezonden antwoorden op de drie vragen in de Klompenpuzzel zijn er na loting M. Karrenbeld en L. Mulder uit de bus gekomen.
De puzzel was kennelijk voor velen te
moeilijk om met de juiste antwoorden
te komen. Deze inzenders kwamen met
hun antwoorden het dichtst in de buurt.

De redactie heeft daarom besloten de
prijs te delen en ieder een dinerbon van
50 euro toe te kennen. Bovengenoemde
winnaars kunnen een dezer dagen een
dinerbon, te besteden bij het nieuw te
openen restaurant Patron, afhalen bij
het Voorster Nieuws.

FEESTJE, RECEPTIE?
Op Hof van Twello
hebben we de ruimte!
Bel Jan Willem:
06-12635320
Winkel, horeca en blote voetenpad
Elke dag geopend vanaf 10.00 uur.
info@hofvantwello • www.hofvantwello

T/M ZONDAG 20 SEPTEMBER

LAATSTE KANS

ZOMER
UITVERKOOP
TOT

75%

KORTING
WWW.PIETZOOMERS.COM

aan een nieuw hoofdstuk is begonnen.
In de afgelopen eeuw hebben er tal van
verandering en plaats gevonden. Zo ging
men op een gegeven moment over van
stoom naar elektriciteit. Het 25 jarig jubileum in de oorlogsjaren (1941) plaats,
onder dwang van de bezetter moesten
de werkzaamheden voortgezet worden.
Een hevige brand in 1964 verwoestte

een groot deel van de zagerij, vanaf dat
moment ging het helaas bergafwaarts
met het bedrijf. Dit had als gevolg dat
in 1984 de machines werden stopgezet
en het personeel naar huis werd gestuurd. In 2015 wordt de Stichting Stoomhoutzagerij Wilpsche Dijk opgericht met
als doel de zagerij te behouden, dit met
behulp van subsidies en vrijwilligers.

GROENE DORPSKERK
TWELLO NEEMT DEEL
AAN OPSCHOONDAG
TWELLO.- Toch een landelijke Opschoondag. Al 18 jaar viel de landelijke Opschoondag (World Cleanup Day) op de derde zaterdag van
maart. Het coronavirus zette daar
dit jaar een streep door. De Opschoondag is het moment voor inwoners, ondernemers, verenigingen,
sportclubs e.d. om samen in actie te
komen voor een omgeving zonder
zwerfafval. Een jaar overslaan zou
een slechte zaak zijn en daarom is
er landelijk een nieuwe datum geprikt: zaterdag 19 september. Ook
de gemeente Voorst doet weer mee.
Ze stelt gratis de benodigde materialen beschikbaar voor het opruimen.
Bovendien worden de volle zakken
opgehaald en is er een tegenprestatie van € 5,- per volle zak. En zorgt
de gemeente voor richtlijnen om coronaproof te werken. De werkgroep
Groene Kerk van de Dorpskerk in
Twello doet dit jaar ook mee aan de
actie. De werkgroep zet zich in voor
duurzaamheid, zowel binnen als buiten de kerkmuren. Zo zijn er vorig
jaar bloembermen ingericht bij het
station en de Doornweerdstraat.
U kunt nog meedoen met de opschoonactie. Geeft u zich dan zo
snel mogelijk op bij de werkgroep via
email groenekerk@pkn-twello.nl De
werkgroep zorgt voor de materialen,
informatie en verdeling in groepjes.
We verzamelen bij de Dorpskerk
Twello om 9.30 uur.
Werkgroep Groene Kerk Twello

TRIPALON BUSSLOO
BUSSLOO.- Aanstaande zondag (20 september) organiseert PPSV Bussloo de
jaarlijkse Tripalon Bussloo. Een samengestelde wedstrijd voor ruiters en
amazones maar dan net iets anders.
Tijdens Tripalon Bussloo rijden de deelnemers een dressuurproef (niet verplicht)
en leggen een cross- en springparcours af.
Het crossparcours bestaat uit een terreinrit
van ca. 8 kilometer rondom recreatiegebied Bussloo. Tijdens deze terreinrit komen
de deelnemers 18 – voornamelijk natuurlijke
- hindernissen (geen vaste) tegen. Ook een
waterbak maakt deel uit van het parcours.
De dressuurproef is een officiële KNHS wedstrijd en telt mee voor winstpunten. Het
springparcours bestaat uit ca. 6 hindernissen. De terreinrit gaat niet op tijd. Het maakt
dus niet uit hoelang je er over doet om te
finishen. Ook mag je er voor kiezen om de
terreinrit in groepjes te rijden. Ruiters en

amazones kunnen mee doen in de klasse B
t/m Z2 dressuur en kunnen kiezen om 60cm,
80cm of 100cm te springen. Bij de pony’s bestaat er de extra mogelijkheid om 40cm te
springen. Het was de afgelopen maanden
nog spannend of Tripalon Bussloo doorgang kon vinden door COVID-19. Op het moment van schrijven zijn de maatregelen zo
dat Tripalon Bussloo gewoon doorgang kan
vinden. Uiteraard houdt de organisatie rekening met de regels en zorgt ervoor dat deze
worden nageleefd. Wil je meer informatie?
Op www.startlijsten.nl onder de plaats Bussloo kan je meer informatie vinden. Ook op
de facebookpagina www.facebook.com/
ppsvbussloo is informatie te vinden.

Jan de Croon
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jandecroon.nl | Tel: 0571-275903

Twelloseweg 79, Terwolde | T 0571 29 06 41

www.de-grutter.nl

slapen & wonen

LEES SNEL VERDER VOOR AL HET NIEUWS UIT UW GEMEENTE!

Dorpsstraat 22 Twello

FAMILIE BERICHTEN

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

“De koek is op”
Verdrietig om zijn heengaan, maar met een
bevrijd gevoel dat zijn lijden nu voorbij is,
hebben wij afscheid moeten nemen van
mijn lieve vader en schoonvader

Fre Brinkman

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

Je moeder blijft je moeder
Zo eigen en vertrouwd
Je wilt haar niet missen
Omdat je zoveel van haar houdt
Maar eens dan komt de dag
Dat je haar moet laten gaan
Je verstand zegt dat het goed is
Maar in je ogen blinkt een traan

sinds 1987 weduwnaar van
Herma Brinkman - Dusseljee

Willem en Alinda
Correspondentieadres:
Familie Brinkman
Nieuweweg 23
7384 BK Wilp

Verdrietig, maar dankbaar dat ze zolang
bij ons mocht zijn, hebben wij afscheid
moeten nemen van onze lieve moeder,
oma en overgrootmoeder

Toos
Hulsebos - Blankhorst
sinds 1 juni 2002 weduwe van
Henk Hulsebos

† Deventer,
8 september 2020

* Lemelerveld,
25 juni 1926

Dini en Joop
Jan en Fieke
Arra en Ans
Willie en Willie
Ria en Carlo
Annelies
Aloys en Anita
Els en Bert
Agnes en Menno
Jos en Marja
Klein- en achterkleinkinderen

† Voorst,
7 september 2020

* Voorst,
1 oktober 1934

De uitvaart heeft
in besloten kring plaatsgevonden.

Ons bereikte het droevige bericht dat op
7 september jl is overleden,

Fré Brinkman
Fré was ruim 33 jaar lid van onze vereniging
en was tevens ‘Lid van Verdienste’.
Bij de diverse ETT activiteiten heeft hij
ons jarenlang geholpen.
Wij wensen zijn naasten veel sterkte toe
met dit verlies
Bestuur en leden van de
Eerste Twellose Toerclub

Ik ben er
voor u.
Arthur Hogenkamp-Becking

Na het verlies van een dierbare komt er veel op u af. Graag neem
ik u de zorg uit handen zodat u in alle rust afscheid kunt nemen.
U kunt mij altijd bellen voor een vrijblijvend gesprek.

Twello, 14 september 2020
Monuta
T 0800 - 023 05 50
E voorst@monuta.nl
I monuta.nl/uitvaart

Correspondentieadres:
Els van der Tol - Hulsebos
Hietweideweg 64
7391 XX Twello

Zorg en aandacht
in kwetsbare tijden…

Het afscheid heeft
in besloten kring plaatsgevonden.
Onze speciale dank gaat uit naar de
medewerkers van WZC De Bloemendal voor
de liefdevolle en professionele verzorging.
Mi
Beste

“Gooi je haar los…”
Linda

In liefde losgelaten, onze

Linda Zwienenbarg
Twello, 2 november 1969
Deventer, 9 september 2020
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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

Correspondentie:
7333HS, Wielingen 17, Apeldoorn

Eva en Bas
Madelief en Alec
Marcel en Debby
Josee en Kees
De crematie heeft in besloten
kring plaatsgevonden.
Correspondentieadres:
Familie Albers
Leliestraat 19, 7419 CT Deventer
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n Steengoe
n aanrechtbladen
n vensterbanken
n vloeren

n gevelbekleding
n belettering
n grafwerken

n schouwen
n wastafelbladen
n tafelbladen

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

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

www.marinkadehaan.nl

Afscheidscentrum Hemmes
Piet Heinstraat 33, Twello
Het Afscheidshuis
Binnenweg 13, Twello
Hemmes Uitvaartzorg
Piet Heinstraat 33, 7391 WK Twello

dag en nacht

06 43997838

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

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

VERGADERINGEN GEMEENTERAAD EN
BIJZONDERE BIJEENKOMSTEN

Zoals de vorige keer al aangekondigd,
heeft onze gemeenteraad afgelopen
week Ronde Tafelgesprekken gevoerd
op maandag en woensdag. De gemeenteraad wilde fysiek vergaderen.
Er stonden namelijk enkele belangrijke onderwerpen, met meerdere insprekers, op de agenda. De Regionale
Energie Strategie, de vergunning Buitensociëteit, het Programma Mobiliteit
en het Programma Groen. De bijeenkomsten in het MFC Klarenbeek waren zeer strak en vooral corona-proof
georganiseerd. Raadsleden en publiek
kwamen binnen met tijd-slots en er
waren vaste plaatsen. Bij wisseling van
insprekers werden steeds de stoel,
tafel en microfoon schoongemaakt.
Naar mijn mening waren het, wat de
RIVM-richtlijnen betreft, voorbeeldige
bijeenkomsten.

Ronde Tafelgesprekken

corona niet bij het clubgebouw Pigika
plaatsvinden. Gelukkig was er ruimte op
het parkeerterrein van SV Voorwaarts.
Gerben stond tussen de scouts en hun
ouders in het zonnetje dankzij ruim 30
jaar vrijwilligerswerk voor (zeeverkenners van) De Vundelaar. Geweldig!

HEEFT U IETS
AAN TE BIEDEN
OF BENT U NAAR
IETS OP ZOEK,
PLAATS EEN

OF VUL DE BON IN OP PAGINA 8

Bijzondere bijeenkomsten in
het weekend

Hele mooie hoogtepunten in het afgelopen
weekend waren voor mij de twee uitreikingen van een Koninklijke Onderscheiding.
Op zaterdagmiddag was ik in Klarenbeek
waar helaas vanwege corona, geen viering
kon plaatsvinden van het 150-jarig bestaan
van Houtindustrie Krepel. Wel werden Jan
Richard Krepel en Rikie Krepel-Hertgers tot
hun grote verrassing benoemd tot ridders
in de Orde van Oranje-Nassau. In deze coronatijd, mochten zij de onderscheidingen
bij elkaar opspelden. Ze ontvingen de bijzondere Koninklijke Onderscheidingen voor hun
grote verdiensten voor het behoud en de versterking van het cultuurhistorisch erfgoed,
en hun jarenlange steun voor (behoud van)
voorzieningen, in het dorp Klarenbeek. Denk
bijvoorbeeld aan de begraafplaats Het Heidepark, het Boshuis en sportclub Klarenbeek.

Koninklijke onderscheiding in Twello

Neem uw
verantwoordelijkheid

auto

schade?

PUNTJE
VIA WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

Stoomhoutzagerij Wilpsche Dijk

PAGINA 3

Engelenburgstraat
55, Twello
Twello
Engelenburgstraat 55,

Tel:
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0571 78
78 50
50 28

NIEUWE EIGENAAR VOOR
MONUMENTAAL KERKJE

Gelukkig was afgelopen dinsdag op
de landelijke kaart te zien dat onze
gemeente Voorst qua aantal besmettingen flink gedaald is. Deze week is er
nog sprake van zomerweer. Maar de
maanden met de R in de maand gaan
er straks voor zorgen dat we allemaal
weer meer binnen zijn.

Open Monumentendag

Zaterdag 12 september nam de gemeente Voorst deel aan de Open Monumentendag 2020. Dit jaar, vanwege
corona, zonder een officiële aftrap op
vrijdag. Op zaterdag genoot ik, fietsend van Terwolde naar Voorst langs
de deelnemende monumenten, van
onder andere de drie molens. Het
verheugde mij te zien hoe zorgvuldig
de deelnemers en hun bezoekers zich
aan de corona-richtlijnen hielden.
De meest bezochte plek was zeker
de Stoomhoutzagerij Wilpsche Dijk.
Honderden enthousiaste bezoekers
die niet alleen genoten van oude machines, maar vooral ook van de deskundige uitleg van de vele vrijwilligers
van deze stichting. Het was dus echt
genieten, ook dankzij het mooie weer.

Koninklijke onderscheidingen in Klarenbeek
En op zondag mocht ik Gerben van Triest
verrassen bij scouting De Vundelaar in
Twello. Tijdens de opening van het seizoen,
met de zogenaamde overvliegdag, werd
Gerben benoemd tot Lid van Oranje-Nassau. Zijn vader spelde hem de onderscheiding op. Deze overvliegdag kon vanwege

landelijke kaart 8 september ’20
Wij, als burgemeesters, denken goed
na over mogelijkheden voor de horeca
en voor evenementen de komende tijd.
Hoe dan ook, vraag ik iedereen om zelf
verantwoordelijkheid te nemen en voldoende afstand van elkaar te houden!
Burgemeester Jos Penninx

VERHUIZING DEMENTERENDE BEWONERS DE BENRING ONAFWENDBAAR

TELEURSTELLING EN FRUSTRATIE
OVER BESLUIT ZORGKANTOOR

VOORST – De vijf dementerende bewoners van zorgcentrum De Benring in Voorst die intensieve zorg nodig hebben,
moeten definitief verhuizen. Dit is het gevolg van het besluit van Zorgkantoor Midden IJssel om niet in zee te gaan
met Stichting Zorg Thuis. Zij wilde de verzorging van de vijf per 1 oktober overnemen.
Zorgkantoor Midden IJssel verklaart in
een brief dat het door Stichting Plan Thuis
ingediende plan ‘niet voldoende is om
de intensieve 24-uurszorg op De Benring
met ingang van 1 oktober 2020 blijvend te
kunnen voortzetten. Wij hebben het plan
daarom afgekeurd.’ Stichting Zorg Thuis
legt zich neer bij dit besluit, dat voor de
vijf betrokken bewoners – een zesde bewoner is onlangs naar Vorden verhuisd en hun naasten verstrekkende gevolgen
heeft.
Voor 30 september moeten zij zijn vertrokken uit De Benring. Sensire, de huidige zorgaanbieder, houdt vijf plekken
voor hen vrij op de Martinushof in Twello.
Als naasten de voorkeur hebben voor een
andere locatie, moeten zij dit tijdig bij het
zorgkantoor aangeven. Sensire trekt zich
per 1 oktober om financiële reden terug

uit De Benring wat betreft de intensieve
zorg.

zegt penningmeester Henk van Beek namens het voltallige bestuur.

Dat de strijd om het behoud van het kleinschalig wonen-concept met intensieve
verzorging voor Voorst is verloren, is een
enorme teleurstelling voor met name
familieleden van de bewoners. Woonzorgcoöperatie Voorst, die zich met hen
voor het behoud van deze afdeling heeft
ingezet, steekt haar frustratie niet onder
stoelen of banken.

Volgens Van Beek was de strijd tegen de
‘grootmachten’ Sensire en het zorgkantoor niet te winnen. ‘’We gaan nu bekijken
hoe we verder moeten.’’ Hij refereert nog
aan het ruim zes uur durende kort geding
dat in juli diende en tot uitstel van het besluit van het zorgkantoor leidde. ‘’Het ging
zes uur over geld en procedures en precies een kwartier over mensen.’’

Op losse schroeven

Uit alle macht heeft de Voorster gemeenschap geprobeerd het zorgaanbod op De
Benring op peil te houden. Indrukwekkend was de demonstratie in juli waaraan
ruim honderd boeren met hun tractoren
en veel Voorstenaren deelnamen. Het
heeft allemaal niet mogen baten. De verhuiswagens zijn in aantocht.

‘’Het is beschamend dat ze dit doen over
de ruggen van de mensen die intensieve
zorg nodig hebben. Ik ben bang dat de
toekomst van De Benring nu op losse
schroeven komt te staan. Niemand gaat
meer naar De Benring toe als daar geen
intensieve zorg meer wordt geboden’’,

TEUGE.- Het voormalig kerkje Rehoboth in Teuge is deze zomer van
eigenaar veranderd. Na een reisbureau voor de zakelijke markt vestigt
het IT-bedrijf Continue IT zich binnenkort in het monumentale pand
aan de Rijksstraatweg.
De kleine zaalkerk is gebouwd in
1907 en had aanvankelijk de functie van verenigings- en zondagsschoolgebouw van de Nederlands
Hervormde Kerk. Vanaf de Tweede
Wereldoorlog werd het gebruikt
voor kerkdiensten. Sinds 2001
heeft het pand de status van Rijksmonument. Oprichter en directeur
van Continue IT Jan van Hoorn:
“We willen het pand grondig aanpakken. Een beetje verbouwen en
vooral verduurzamen, restaureren
en in stand houden. Erfgoed is iets
moois, dat wij van vorige generaties
geërfd hebben. Dat willen we graag
behouden. Als het medio oktober
af is zal Continue IT het als tweede

Achtergrond Rehoboth

De eerste steen van de kerk is
gelegd op 22 juli 1907 door barones A. Bentinck. Mede door haar
financiële steun kwam de bouw
tot stond. Omdat de zaalkerk gebouwd is in de overgangsarchitectuur is het van architectuurhistorische waarde. De kerk is tevens
van cultuurhistorische waarde;
het is een voorbeeld van een eenvoudig vormgegeven evangelisatiegebouwtje in een kleine kern
bestemd voor christelijke bijeenkomsten van leden van de Nederlands Hervormde kerk. Rehoboth
heeft ruim 100 jaar dienst gedaan
als kerk, in 2010 is het verkocht en
grotendeels in de oorspronkelijke
staat teruggebracht.

KOM
EENS
BINNEN
LOPEN BIJ
ONS IN
TWELLO.

WEKELIJKS HUIS AAN HUIS DAGELIJKS ONLINE

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

kantoor in gebruik nemen, ons andere kantoor staat in Voorthuizen.
Dichterbij klanten in de Stedendriehoek Apeldoorn- Deventer -Zutphen en in het oosten van het land.’’

WWW.ECKHUYS.NL

DE KOFFIE
STAAT
KLAAR!

PERSONEEL
Vanaf 2GEZOCHT
maart vrijdagavond
geopend tot 20:00 uur!

VACATURE!

Vanaf 2 maart vrijdagavond
geopend tot 20:00 uur!

de patron in
twello gaat
binnenkort
weer open! Wij zijn op zoek naar:

Wij zijn 7 dagen per week geopend en ontvangen
onze gasten in een prachtige ambiance met heerlijke
en eerlijke gerechten voor een vriendelijke prijs.
Wij zijn op zoek naar positieve mensen met veel
energie om ons prachtige restaurant weer op
de kaart te zetten. Je kunt rekenen op marktconforme arbeidsvoorwaarden met perspectief.
Herken jij jezelf in één van onderstaande functies?
Neem dan snel contact met ons op.

Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging?
Jij zoekt een baan
voor ongeveer 20 uur.+
OFFIE +
5 APPELFLAPPEN
ITALIAANSE BOL
Af
en
toe
een
zaterdag
werken
vind
je
geen
probleem.
ULDE KOEK
5 DUITSE BROODJES
OMELET + FRISDRANK
Je bent een aanpakker en werkt graag met je handen.
met een glimlach
Samen 00
Samen Je doet er alles aan om mensenSamen
00
KOFFIE
+
5
APPELFLAPPEN
ITALIAANSE BOL
voor
voor de winkel uit te zien lopen.
voor+
GEVULDE Natuurlijk
KOEK heb je enige
5 DUITSE
BROODJES
OMELET + FRISDRANK
ervaring,
werk
je netjes en ben je flexibel.
Samen
Samen
Samen
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Omschrijft deze tekst jouw?
Reageer dan via twello.vanghentstraat@bakkerbart.nl
of kom langs in de winkel.

Bakker

altijd
vers
altijdlekker
lekker vers
BakkerTwello
Bart Twello
| (0571) 27
27 25250505
| www.bakkerbart.nl
Bart
| (0571)
| www.bakkerbart.nl

6,00

Een Sous-chef, Zelfstandig werkend kok

of chef de parti, Medewerkers bediening
(parttime en fulltime), Barmedewerkers,

Medewerkers spoelkeuken & Oproepmedewerkers*
*Leeftijd vanaf 16 jaar

Administratief medewerker
debiteurbeheer
(m/v) (parttime)

Is jouw interesse gewekt en wil je binnenkort aan de slag in
het leukste restaurant van Twello en omstreken? Stuur je CV
naar: Gasterij De Patron, T.a.v. de heer R. Lieferink, Kerklaan
1, 7391 AN Twello of email deze naar rlieferink@yahoo.nl

De organisatie:
Het familiebedrijf, Horesca Lieferink, is een regionaal opererende groothandel
in food en non-food producten met vestigingen in Twello, Zeist en Raamsdonksveer waarbij het hoofdkantoor in Twello gevestigd is. Wij leveren een
compleet assortiment producten voor horeca- en grootverbruiksector in de
provincies Utrecht, Gelderland, Overijssel en Flevoland. Daarnaast zijn wij ook
agent voor de biermerken Grolsch, Warsteiner, Kronenbourg, Bavaria, Alfa en
Gulpener.
Naast het assortiment van bekende A-merken leveren wij ook uitstekende kwaliteitsproducten onder het eigen Horesca huismerk. Wij bouwen aan langdurige
relaties met onze afnemers door méér dan alleen maar groothandel te zijn.

Horesca Lieferink is op zoek naar een gemotiveerde en enthousiaste
medewerker debiteurbeheer.
De functie:
Als debiteurenbeheerder bij de Lieferink Groep te Twello houd jij jezelf volgens voorgeschreven procedures bezig met het schriftelijk en/of telefonisch
aanmanen van klanten. Jij verstuurt herinneringen en aanmaningen en treft
eventueel betalingsregelingen. Jij weet duidelijke afspraken te maken en weet
ondertussen de fijne samenwerking tussen ons en de klant in stand te houden.
Wanneer het echt nodig is, schakel jij het incassobureau in en zorg jij voor de
verdere afwikkeling van klantendossiers. Tevens verricht jij bijkomende administratieve werkzaamheden. Je werkt ca 20 uur, bij voorkeur verdeeld over 5
werkdagen per week vanuit onze vestiging in Twello.

Jouw profiel:
Je bent een ervaren team-player met sociale vaardigheden die het leuk vindt
om accuraat te werken op de afdeling administratie. Je bent een resultaat gerichte, initiatiefrijke en motiverende medewerker met een integere houding die
gewend is samen te werken met collega’s en de financieel manager. Daarnaast
ben je flexibel en voel je je prettig bij een dynamische werkomgeving, want bij
Horesca Lieferink is geen dag hetzelfde.
Om deze functie succesvol in te kunnen vullen, beschik je over een administratieve opleiding op minimaal MBO werk- en denkniveau en is het een pré indien
je ervaring hebt in een soortgelijke functie. Daarnaast beschik je over een goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid. Je bent woonachtig op
een bereisbare afstand van Twello of je hebt de bereidheid je hier te vestigen.

Wij bieden:
Een aantrekkelijke, afwisselende en uitdagende baan in een dynamische werkomgeving, waarbij je kan rekenen op marktconforme arbeidsvoorwaarden in
een groeiend bedrijf.

Geïnteresseerd?
Ben jij de persoon die wij zoeken en ben je geïnteresseerd in deze functie,
stuur dan binnen 14 dagen jouw sollicitatiebrief met CV naar:
Horesca Lieferink B.V., t.a.v. Edwin Brinkhof, Postbus 63, 7390 AB te Twello
of email deze naar e.brinkhof@lieferink.nl

Wij zoeken jou!

Verdien gegarandeerd € 200,- netto p/mnd meer.
In samenwerking met onze opdrachtgever Kollen BV zijn wij
per direct op zoek naar:
•
Mobiele kraanmachinist (16 ton)
•
Machinist minikraan (1,9 ton)
•
Machinist shovel (10 ton)
•
Trekkerchauffeur
•
(Leerling) Uitvoerder infrawerken
•
(Leerling) Stratenmaker
•
(Leerling) Grondwerker
Wat voor jou? Neem dan snel contact op.
Rob Linthorst
Bel 06-8323 8170 of mail
naar rlinthorst@unnpersoneel.nl
038 - 20 20 166 | www.unnpersoneel.nl | Hattem - Zutphen - Veenoord
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BEEKWEIDENPAD NU OOK OFFICIEEL OPEN BIJEENKOMSTEN DUREN TERGEND LANG DOOR
INEFFICIËNT GEBRUIK VAN TIJD EN INFORMATIE

GEMEENTERAAD VOORST WORSTELT ZICH
DOOR RONDE TAFEL GESPREKKEN
Het was tot in de puntjes geregeld! Twee RTG’s op rij in de afgelopen week,
welke plaatsvonden in het Multifunctionele Centrum te Klarenbeek. De
vele vrijwilligers van het centrum waren bijzonder gastvrij en droegen in
belangrijke mate bij aan de verzorging. Vanuit het gemeentehuis werd ook
niets aan het toeval overgelaten. Duidelijke protocollen, heldere aanwijzingen en instructies maakten, dat de aanwezigen wisten waar ze aan toe waren. En dát fysieke bijeenkomsten weer kunnen plaatsvinden, kan alleen
maar worden toegejuicht. Maar nu nog even zoeken waar de klok hangt …
Hoewel op een andere locatie dan het
gemeentehuis en op een vroeger tijdstip
van aanvang, namelijk 18.00 uur in plaats
van 19.30 uur, kunnen dat geen redenen
zijn geweest waarom de bijeenkomsten
tergend lang duurden. De voorzitters zijn
routiniers die weten hoe de hamer te hanteren, raadsleden dienen hun huiswerk te
hebben gedaan en insprekers krijgen instructies omtrent de werkwijze en het ‘hoe
heurt ’t eigenlijk’. Toch kon niet worden
voorkomen, dat de eerste RTG tot voorbij
middernacht duurde en ook de tweede RTG
téveel wachttijd vroeg van aanwezigen. Het
mogelijke gevolg; gedemotiveerde burgers
die een volgende bijeenkomst gaan mijden.

Arjan Vriend en Harjo Pinkster onthullen het startpaneel door het weghalen van de Voorster vlag
VOORST.- Iedereen had zich de opening van het klompenpad in Voorst anders voorgesteld. Wat een feestelijke
ingebruikname in april zou zijn, werd
een zeer sobere opening vorige week
zaterdag.

lijk kan zoiets alleen maar gerealiseerd
worden door de samenwerking en
inzet van de grote groep vrijwilligers,
grondeigenaren en (financiële) ondersteuning van gemeente en provincie
met de SLG als motor.”

In aanwezigheid van Voorster wethouder Harjo Pinkster, Arjan Vriend,
directeur van de Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en de leden van de werkgroep en een aantal
grondeigenaren werd zaterdag het
startpaneel onthuld bij het Dorpshuis
van Voorst.

De gemeente Voorst kent al veel klompenpaden, dit was de zevende en het
achtste is in de maak in Posterenk/
Bussloo. En in Nijbroek is men zelfs
aan het nadenken over een klompenpad voor kinderen. “Belangrijk is ook
dat SLG samen met vrijwilligers het
onderhoud waarborgt,” aldus Harjo
Pinkster.

Gerard Kooistra (voorzitter werkgroep)
heette de aanwezigen welkom buiten
op de parkeerplaats. Gerard Koopmans (Beekzicht) vertoonde een film
gemaakt van het klompenpad, aangeboden door het waterschap.
Pinkster: ”Op 7 juli werd het Beekweidenpad al opengesteld en we kunnen
stellen dat het voorziet in een behoefte. Het kwam precies op tijd, nu zoveel
mensen dichter bij huis moeten recreëren vanwege de pandemie. Het pad,
dat 16 kilometer lang is, kan gemakkelijk worden ingekort of uitgebreid
met een overstap naar bijvoorbeeld
het Appense Schouwpad. Het wandelen bevalt blijkbaar goed, gezien de
lovende reacties, maar ook wordt het
positief kritische beoordeeld. Natuur-

Arjan Vriend benadrukte trots te zijn
op de aanwezigen, die het met elkaar
gefikst hebben om in korte tijd een
klompenpad te realiseren. Trots ook
op het feit dat er al zoveel belangstel-

ling voor het klompenpad van wandelaars. Hij vertelde verder dat er in
Gelderland nog 25 klompenpaden in
ontwikkeling zijn en dat SLG hoopt
in 2022 het 100e klompenpad te kunnen openen. Vriend: “Ook al kan de
opening niet zo feestelijk zijn als we
allemaal hadden gewild, toch wil ik
alle betrokkenen zoals de grondeigenaren, het waterschap, provincie en
gemeente en natuurlijk de vrijwilligers
enorm bedanken en feliciteren met
het prachtige resultaat.” Hij had voor
alle medewerkers een presentje in de
vorm van een vogelhuisje, een nestkastje voor koolmezen. Vervolgens
noemde hij de namen van alle betrokkenen.
Tot slot was er nog een bedankje voor
de ondernemers, zoals de campings en
het Dorpshuis en natuurlijk bakker Bril.

Klompenpadkoek

Bakkerij Bril bood ter gelegenheid van
de opening de aanwezigen een koek
aan: de klompenpadkoek. We kennen
natuurlijk allemaal de gevulde koeken
van bakker Bril, maar dit is een gevulde koek in de vorm van een klomp. De
smaak was in ieder geval prima. Het is
nog niet duidelijk of de klompkoek in
het assortiment komt, maar op bestelling kunnen ze worden gemaakt.

MS COLLECTEWEEK COLLECTANTEN
GEZOCHT IN KLARENBEEK!
GEMEENTE VOORST.- Van 16 t/m 21
november 2020 vindt de landelijke
huis-aan-huiscollecte van het Nationaal MS Fonds plaats. in Klarenbeek
zijn ze hard op zoek naar collectanten. Help jij ons in de strijd tegen
multiple sclerose (MS)?
MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. Doordat er iets mis is in
het afweersysteem, wordt de laag
om de zenuwen aangevallen en beschadigd. Hierdoor komen signalen
van en naar de hersenen niet (goed)
door, waardoor verlammings- en
uitvalsverschijnselen optreden. In
Nederland hebben 17.000 mensen
MS en elk jaar komen hier zo’n 800
mensen bij. De eerste symptomen
treden meestal op tussen het 20e en
40e levensjaar. MS is de meest invali-

derende ziekte onder jonge mensen.

Onderzoek hard nodig

Er is nog geen oplossing voor MS.
Onderzoekers weten niet hoe MS
ontstaat en hoe de ziekte te genezen
is. Onderzoek is daarom hard nodig.
Nationaal MS Fonds investeert de
opbrengst uit de MS collecte in innovatieve onderzoeken naar MS.

Word collectant

Help jij mee? Het coronavirus heeft
grote impact, ook op het Nationaal
MS Fonds. Door de maatregelen
moesten de fondsenwervende evenementen worden uitgesteld of
afgelast. Hierdoor loopt het fonds
inkomsten mis. MS staat helaas niet
stil. Onderzoek naar MS en de strijd
tegen MS moet doorgaan.

Word collectant en haal geld op voor
onderzoek naar MS. Collecteren is
niet moeilijk en kost maar twee uur
van je tijd. En het is nog leuk ook.
Meer informatie of aanmelden:
www.nationaalmsfonds.nl/collecteren.

Over Nationaal MS Fonds

Het Nationaal MS Fonds strijdt voor
een beter leven voor mensen met
MS. Het fonds initieert en financiert
innovatief wetenschappelijk onderzoek naar betere behandelmethoden én naar uiteindelijke genezing
van MS. Het fonds heeft sinds de oprichting in 1993 een nationale functie als MS-expert en is uitgegroeid tot
dé organisatie die voorlichting geeft
over en onderzoek doet naar

De huidige tijd zou een reden kunnen zijn,
waarom alles langer duurt. Toegegeven,
de voorschriften vergen organisatie en tijd,
maar is feitelijk ook te verwaarlozen. Een
wisseling aan de tafels is gebruikelijk bij
een RTG, alleen het reinigen van de plekken
komt daar nu bij. Echter, daarvoor zijn extra
mensen aanwezig om dit snel te realiseren
en het leidde dan ook niet tot tijdsverlies.
Ook de verstaanbaarheid van de sprekers
was uitstekend, vele malen beter dan ooit
in het gemeentehuis. Een van de knelpunten diende zich op de maandagavond al
aan. Insprekers hielden een ellenlang betoog omtrent hun onderwerp, waarbij de
inhoud bij een ieder bekend was. Desondanks vond veelvuldig herkauwen van informatie plaats. Zelfs toen de voorzitter een
spreker maande om het slotpleidooi kort te
houden, werd dit genegeerd door de spreker zonder ingrijpen van de gespreksleider.

Sprekers wordt verzocht om hun epistels
naderhand aan te leveren bij de Griffie. Wat
is er mis met het op voorhand informeren
van de aanwezigen over hetgeen wordt gepredikt? Laat raadsleden meelezen, zodat
ze niet achteraf -tig vragen moeten stellen omdat een verhaal van 10 minuten nu
eenmaal niet woordelijk kan worden naverteld. Niets is geestdodender dan ellenlange
monotone, van té dure woorden voorziene
monologen aan te horen die veelal gaan
over hoe het was. Oplossingen liggen juist
in hoe het is of hoe het kan worden. Sprekers dienen informatie te geven, luisteraars
absorberen die informatie en pakken het
antwoord. Nu verzanden gesprekken in
vragenvuren en wil ieder raadslid een stukje van de puzzel.
Het zou goed zijn, dat de handboeken nog
eens onder de loep worden genomen, ter
voorbereiding van de aanstaande raadsvergaderingen. Wanneer burgerparticipatie
een van de intenties is, waarop sowieso nog
té vaak kritiek komt vanuit de burger, valt
hier winst te behalen. Een RTG is geen voorleeswedstrijd en raadsleden zijn geen advocaten die dienen te pleiten voor recht of onrecht. ‘Wie ben je’ en ‘wat wil je’ en dat dan
in een paar minuten. Raadsleden, trek uw
laarzen aan en ga veldwerken. De drempel
van uw paleis is voor vele burgers te hoog.
En wanneer u dan toch op ontdekkingsreis
bent, leg uw oren te luister bij overlast en
pak een wit tissue om roet te meten. Ga
naast uw kiezers staan, leer ze te begrijpen
en ga samenwerken, vóórdat ze u slapeloze
nachten gaan bezorgen.

KUNST-ZINNIG-BREIN EXPOSEERT
TWELLO.- De kunstenaars van Kunst-Zinnig-Brein exposeren van 17 september tot en met eind december in verenigingsgebouw Irene in Twello.
Kunst-Zinnig-Brein is een collectief kunstenaars met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH).
De expositie is een mix van al eerder getoonde werken van de afgelopen jaren en
geeft een beeld van de wijze waarop de
kunstenaars zijn gegroeid in hun werk.
Het collectief is in 2013 begonnen met het
exposeren van hun schilderijen en verhalen. De eerste expositie vond plaats in Galerie De Statenhoed in Twello. Sindsdien
heeft Kunst-Zinnig-Brein meerdere malen
geëxposeerd, onder andere in CODA en
het stadhuis van Apeldoorn. Het bijzondere aan het Kunst-Zinnig-Brein is dat de
kunstenaars allemaal op latere leeftijd
hersenletsel hebben opgelopen. Naast
het schilderij maken de kunstenaars altijd
een verhaal. Door het verhaal krijgt het
beeld nog meer zeggingskracht. Met hun

schilderijen en verhalen, met vormen, lijnen en kleuren, vertellen de kunstenaars
wat Niet-Aangeboren Hersenletsel met
hen heeft gedaan en/of nog doet. Maar zij
vertellen ook hoe ze hun leven opnieuw
vormgeven, mét de zichtbare en vooral
ook de onzichtbare beperkingen. Het collectief krijgt begeleiding van aanjager Ank
Kempink en ondersteuning van meerdere
vrijwilligers. In 2016 verscheen het boek
Kunst-Zinnig-Brein – Door kunst weer
perspectief. De overzichtstentoonstelling
is te zien van donderdag 17 september
tot en met eind december in het verenigingsgebouw Irene, Dorpsstraat 10 te
Twello, tijdens de openingstijden van het
verenigingsgebouw.

VERKOPEN?
Ga voor een
succesvolle
verkoop!
Vraag een persoonlijk
advies op maat!

0571 27 44 94

twello@bieze-makelaars.nl

Groothandel in
n en staal
bouwmateriale

Kees
Bouwmeester B.V.
Vaassen

Tel. 0578 - 572797

www.KBouwmeester.nl
Voorraadhouder van:

- Diverse soorten houten plaatmateriaal
- Osb plaat

- metsel (vloer)zand

- Gevelstenen

- Underlayment plaat

- hoogzand

- Div. soorten cement

- Panlatten

- zand / grind

- Isolatie - vloer - spouw - dak

- Steigerplanken

- Golfplaat ABC vrij

- Diverse soorten bouwstaal matten

- Tegel lijmen

- Lichtplaat voor golf- en damwandplaat

- Bouwstaal staven

- Voegmiddelen

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

- Draadstaal matten

- Diverse soorten tuinhout

- grind

(Onbehandeld en gegalvaniseerd)

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

JIJ

- Big bags en zakgoed van:

- Kalkzandstenen en -blokken

Diverse bewerkingen:

- Panelen in diverse diktes en kleuren

- Diverse soorten Balkstaal HEA - IPE - UNP

- Bevestigings materialen

- Stripstaal

- Zaag straat / boren / lassen

- Hoek- nok- en windveren uit eigen produktie

- Buis- en kokerprofiel

- Knip- en zetbank tot 3,05 meter

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

- Constructie werkzaamheden

Industrieterrein Eekterveld | Runnenbergweg 4 | 8171 MC Vaassen
Tel: 0578 572797 | Fax: 0578 572704 | Mob: 06 54294866 | E-mail: KBouwmeester@zonnet.nl
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Actieperiode: woensdag 16-09 t/m zaterdag 03-10-2020

Weteringstraat 7 | 7391 TX Twello | tel. 0571 271 712

www.overmars-tuinenpark.nl
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Molenstraat 1 Twello
(0571) 27 12 66
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*Voorwaarden Op zaterdag 8 september 2012 krijg je van 8.00 tot 10.00 uur 20% korting op het hele assortiment. Met uitzo
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.
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De totaalinstallateur uit uw regio voor particulieren en bedrijven!
Gas - Water - Sanitair - Dakwerken
Elektra - Centrale Verwarming
Service en Onderhoud

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

OP ZOEK NAAR NIEUWE
INSPIRATIE? KOM DAN NAAR DE
AFTER SUMMER SCHOOL 2020
REGIO.- Ook dit jaar wordt tijdens de After Summer School in Arnhem een week lang
meer dan 30 verschillende workshops en trainingen aangeboden. Keuze genoeg dus
om nieuwe inspiratie en motivatie op te doen! Alle workshops zijn bovendien gratis
voor alle inwoners van Gelderland, je mag aan zoveel workshops meedoen als in jouw
agenda passen! Denk aan een workshop Fondsen Werven, leer je eigen online Campagne Bouwen, ontwikkel een frisse blik met de workshop Creatief Denken en nog veel
meer praktische workshops!

Een Koninklijke onderscheiding voor Gerben van Triest: Lid in de Orde van Oranje Nassau.
TWELLO.- Afgelopen zondag werd door
burgemeester Jos Penninx een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan dhr.
G.B.H. van Triest uit Twello. De uitreiking
vond plaats bij Scoutinggroep De Vundelaar tijdens de opening van het nieuwe seizoen. Van Triest kan worden gekwalificeerd als ‘iemand die zich geruime
tijd ten bate van de samenleving heeft
ingespannen of anderen heeft gestimuleerd’. Van Triest werd benoemd tot Lid
in de Orde van Oranje Nassau.
Het leek een zondagmiddag te worden
zoals zo vaak voor Gerben van Triest.
Niets vermoedend van wat hem te wachten stond toog hij deze middag naar het

clubhuis van De Vundelaar om zich te
wijden aan de opening van het clubseizoen. Ook de aanwezigheid van meerdere personen dan gebruikelijk deed
bij hem geen lichtje branden. Maar dat
veranderde al snel toen burgemeester
Jos Penninx het woord nam en na enige
tijd zich speciaal tot hem richtte. Penninx sprak zijn bewondering uit voor de
tomeloze inzet van Gerben bij o.a. scouting De Vundelaar en dan met name bij
de zeeverkennergroep. Zijn betrokkenheid voor de club kan voor menigeen
als voorbeeld dienen. Ruim 30 jaar klaar
staan voor de medemens heeft dam ook
geleid tot benoeming als Lid in de Orde
van Oranje Nassau.

Veel Verdiensten

Gerben van Triest is al ruim 31 jaar
teamleider bij de zeeverkenners,
sinds 2010 tevens bestuurslid van
het stichtingsbestuur van scouting de
Vundelaar, Twello. Vanaf 1989 geeft
hij leiding aan ca. 35 zeeverkenners,
onderhoudt hij boten en het terrein
en levert hij een bijdrage aan de jaarlijkse aubade op Koningsdag en aan
de dodenherdenking. Vanaf 2010 is
hij als bestuurslid ook verantwoordelijk voor het gebouwenbeheer en is hij
notulist. Sinds april 2019 zet hij zich
voorts in als groepsbegeleider, waarbij hij leidinggevenden van speltakken
begeleidt.

TERWOLDE STRUIKELT OVER DIVERSITEIT
AAN UITGANGSPUNTEN VEILIG VERKEER

Tijdens het Ronde Tafel Gesprek van
woensdag 9 september is het dorp
vertegenwoordigd door zelfs drie
sprekers. Jaap Veldhuis, onder meer
verbonden aan het lokale brandweerkorps en namens Veilig Verkeer Terwolde schuiven Bernke Papenburg en
André Karper aan. Veldhuis gaat het
om de snelheidsbeperkende maatregelen welke worden voorgesteld voor
de N792. “Vijftig kilometer moet in principe zat kunnen en zo hard is dat niet”
aldus Veldhuis. De spreker geeft aan
dat je overal redelijk snel ter plaatse
moet kunnen komen en spreekt hier
met de pet op als lid van het vrijwillige
brandweerkorps. Hij erkent dat hij en
z’n teamleden bij melding weliswaar te
hard kunnen rijden om bij de kazerne
te koen, maar bij een verlaging van de
maximum snelheid zal het gevaar ervan toenemen.
Verlaging van de maximum snelheid
gaat ervoor zorgen, dat de brandweer
– die zelfs met toeters en bellen gebonden is aan maximum overschrijdingen
– langer onderweg is en haar werkgebied ziet krimpen door de wet- en regelgeving. Jaren geleden is het trottoir
langs de weg verlaagd. “Daardoor is
het naar mijns inziens een behoorlijke
racebaan geworden omdat de weg dan
veel breder lijkt.” Het verhogen van

de wandelroute zal leiden voor meer
verkeersveiligheid van de wandelaars,
aldus Veldhuis. De leden van Veilig Verkeer Terwolde juichen de verlaging van
de stoepen juist toe. Hierdoor kunnen
fietsers snel en gemakkelijk uitwijken,
wat regelmatig hard nodig is bij gevaarlijke verkeersmanoeuvres.
André Karper geeft aan, dat er aan de
stroom van de weg niet veel kan worden veranderd. Zo zijn vrij-liggende
fietspaden uitgesloten, terwijl er wel
dagelijks veel ouders en kinderen van
en naar school fietsen, juist vaak in of
direct naast de spitsuren. Er wordt te
hard gereden en er is veel sluipverkeer,
waaronder opvallend veel zwaarder
verkeer (vrachtwagens), afkomstig van
de A50 bij Vaassen met doorgang naar
Deventer. Hij noemt met name de navigatiesystemen welke de route door
Terwolde aangeven met een tijdsbesparing van ca. 3 minuten. Dan is er nog
niet gesproken over de vele files op de
snelwegen A50 en A1, wat ‘een bezoekje aan Terwolde’ interessant maakt.
Karper noemt ook het landbouwverkeer als ‘bedreiging’, hoewel de aanwezigheid uiteraard logisch is in een
agrarische omgeving. Agrariërs, aannemers, loonwerkers lijken allemaal
haast te hebben “terwijl ze in feite maar

Maatregelen rondom Corona

Uiteraard houden wij tijdens de After Summer School rekening met de richtlijnen van
het RIVM en volgen de ontwikkelingen op de voet. De inrichting van de locatie (Geniet in
de Weerd, Arnhem), voldoende mogelijkheden tot reinigen van handen en een beperkt
aantal deelnemers zorgen voor een veilige omgeving om de workshops te volgen. Toch
liever online een training doen? Houd dan de website www.leefbaarheidsalliantie.nl in
de gaten voor diverse mogelijkheden.

Nieuws
NieuwsNieuws
& Tips & Tips

DORP WORDT OVERSPOELD DOOR SLUIPVERKEER DANKZIJ NAVIGATIESYSTEMEN

De onrust in het dorp Terwolde is groot, veroorzaakt door het té vele verkeer dat langs en door het dorp raast. Aan de oostkant is het de Bandijk
welke als racebaan dienst doet voor met name motoren. Controles zijn er
nauwelijks, waardoor snelheidsmaniakken vrij spel hebben. Resultaat; de
lokale bevolking durft er niet meer te lopen of te fietsen. Een ander groot
probleem is de provinciale weg N792, de verkeersader die zorgt voor verbinding tussen Vaassen en Twello maar zorgt voor tweespalt onder de lokale bevolking.

Kijk snel op www.spectrumelan.nl/aftersummerschool voor alle informatie en het aanmeldformulier.

25 mogen rijden tot op heden”. André
Karper is dagelijks getuige van zeer
onveilige situaties aan zijn voordeur,
waar een wegversmalling en drempel
zorgen voor frustraties op de doorgaande weg. De verkeersgroep zocht
steun bij onder meer de school en de
sportvereniging en heeft ook al een
aantal acties laten plaatsvinden, in samenspreek met gemeente en politie.
Bernke Papenburg zegt dat zij positief is over het voorliggende plan en
dat verlaging van snelheid de enige
methode is om de veiligheid meer te
garanderen. Ze legt uit wat het essentiële verschil is in snelheid; bij 30 sta
je gewoon eerder stil. Er is onderzoek
gedaan in het dorp en informatie opgevraagd bij inwoners. Onder meer over
ook bijna-ongelukkig, waarbij weggebruikers aangeven blij te zijn dat men
kon uitwijken dankzij verlaagde bestrating. ‘Er is geen veiligere manier om in
de setting zoals die nu is, behalve tijd
winnen” aldus Papenburg. Zodat automobilisten bij gevaarlijke situaties op
tijd kunnen remmen. “Ook wij zijn geen
voorstanders van heuvels en dergelijke, maar de inrichting vanTwello
de weg zal
wel moeten worden aangepast,
zodat 64
Torenbosch
er meer ruimte is voor de voetganger.”
7391 CA Twello

& Tips

Dierenartsen
praktijk

Dierenartsen
praktijk

Dierenartsen
De Driehoek
praktijk

De Driehoek
De Driehoek

Harrie heeft streken
Zo af en toe kom je iets tegen in de praktijk wat niet vaak voorkomt,
maar waar je als dierenarts wel enthousiast van wordt. Een echte
uitdaging om het tot een goed einde te brengen.
In dit geval ging het om een melding tijdens de dienst voor een
vrouwelijke kalkoen, een hen.
De hen werd samen gehouden met haar mannelijke partner Harrie, die
zijn hormonen soms niet de baas was. Harrie had vaak de neiging om het
vrouwtje te betreden en daarbij had hij haar rug met zijn scherpe nagels
beschadigd. Het vel lag hierbij ook open en de eigenaar belde of het
mogelijk was om te hechten.
De oorzaak van het vaak betreden lag hier in de verhouding van het
aantal mannelijke kalkoenen ten opzichte van de vrouwelijke. Een
kalkoen wordt geboren met een knop aan de poten (een spoor) wat
bij een mannetjeskalkoen uitgroeit tot wel vijf centimeter lang. Dit kan
voor beschadigingen zorgen bij het vrouwelijke dier als ze te vaak wordt
betreden door de haan. Bij een vrouwtjeskalkoen groeit deze knop niet
verder uit. Heb beste is om op één mannelijke kalkoen per minimaal vijf
vrouwelijke dieren te houden. Dit geldt overigens ook voor kippen.
Dit kalkoenvrouwtje was gelukkig goed te behandelen. De wond is
gesloten met meerdere hechtingen en omdat het een “vieze” wond
betrof heeft het dier ook antibiotica en uiteraard pijnstilling gekregen.
Na een aantal weken alleen gezeten te hebben om de wond te laten
genezen, mocht het vrouwtje weer worden herenigd met haar partner.
Inmiddels zijn er een aantal mannelijke kalkoenen verplaatst en meer
vrouwelijke dieren voor in de plaats gekomen. Harrie maakt het goed en
moet zijn aandacht nu verdelen.

Klarenbeek
Twello
Klarenbeek
Zutphenseweg
Torenbosch 64 50
Zutphenseweg 50
7382
Klarenbeek 7382 AM Klarenbeek
7391 AM
CA Twello

‘Programma Mobiliteit 055
2020-2030’
- 301 22 55
055 - 301 22 55
staat op de agenda van de
raadsverinfo@dierenartsenpraktijk.com
info@dierenartsenpraktijk.com
Twello
Klarenbeek
gadering van woensdag 23
septemwww.dierenartsenpraktijk.com
www.dierenartsenpraktijk.com
ber. De vergadering vindt plaats in het
Torenbosch 64
Zutphenseweg 50
MFC aan de Bosweg 14 te Klarenbeek
7391
CA
Twello
7382 AM Klarenbeek
en start om 19.30 uur. Wie aanwezig
wil zijn, dient voordien en vroegtijdig
055 - 301 22 55
contact op te nemen met het gemeentehuis om zich aan te melden. Dit i.v.m.
info@dierenartsenpraktijk.com
de huidige regelgeving.

www.dierenartsenpraktijk.com

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

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

Last van mollen? Laat ze
vangen! E.L. de Weerd. 0613456651

De schilder bied zich aan voor
buiten en binnen schilderwerk
tegen betaalbare prijs 0686338107

Gevraagd: oud ijzer, accu’s,
metalen en witgoed. Wij komen
TE KOOP Pompoenen en
het bij u halen. Eventueel
kalabassen voor consumptie
tegen kleine vergoeding. Tel en decoratie Rijksstraatweg 231
06-14101933
Teuge 055-3231472

KLACHTEN
OVER BEZORGING:

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

Bert Peters Bouw- en TimHedera, laurier, rhodo, taxus,
merbedrijf. Alle bouwwerkilex ipv buxus, beukenhaag,
zaamheden. Timmerwerkplaats,
sierheersters, ligusters enz.
kozijnreparaties e.d. Ook
www.kwekerijhetveld.nl
Tuinhuizen en schuren. 06- Veldw 50 7381 AT Klarenbeek
23592164/0575-502635 www.
0651554827
bertpetersbouw.nl
Zaterdag 19 sept meubel-en
Vakkundige vloerenlegger
curiosaverkoop. Avervoordeheeft tijd over tegen betaalseweg 12 7396PE Terwolde
bare prijs laminaat PVC, Parket
T.B.V. KERK Terwolde
en Vinyl 06-86338107

U bent van harte welkom bij
Dennis en Leendert Poldervaart
úw specialisten in lekkere dranken!
topSlijters Poldervaart

Stationsstraat 14 • Twello • T 0571-275757
E info@topslijterspoldervaart.nl • www.topslijterspoldervaart.nl
Malibu
Coconut

Glen Talloch

Cocoslikeur
100 cl

Blended Scotch
Whisky
70 cl

15,99

10,49

Hooghoudt

Jonge
Dubbele
Graanjenever
100 cl

Vieux
100 cl

12,49

Ventisquero
Yelcho
Colchagua Valley, Chili
• Sauvignon Blanc
• Carménère
• Cabernet Sauvignon
75 cl

per fles

Gibson’s

Goblet

London
Dry Gin
70 cl

Jonge
Graanjenever
100 cl

12,99

12,99

Singleton
of Dufftown
12 years

Havana Club

26,99

15,99

Añejo Especial
70 cl

Speyside Single Malt
Scotch Whisky
70 cl

Le Prince Zebra

75 cl

Pays d’Oc, Frankrijk

• Marselan-Syrah
• Terret-Sauvignon Blanc
• Pinot-Grenache Rosé
per fles

5,49

per fles

5,

99

Week 38-39 2020
Geniet, maar drink met mate. Geen 18? Geen alcohol

• ColombardTendre

6,99

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

Zet- en/of drukfouten voorbehouden
Aanbiedingen zijn geldig van 14-09-2020 t/m 27-09-2020

VAN HEES VERSMARKT
Nie uw e oog st & ver s ges chr apt
Kri eltj es
kilo
héél kilo

Venkel met receptblad

Nie uw e oog st sat sum a
20 stuks
ma nda rijn en

kilo

Vers geschrapte worteltjes

Koo lhyd raat arm en gew oon lekk er
2 kilo
Zoe te aar dap pel en
Bramen

op=op

per doosje

1.49
1.79

3.49
1.99

2.99
0.99

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

www.deltaline.nl

Bronbemaling
Beregeningen

Waterbehandeling
Waterpompen

WOENSDAG 16 september 2020

Voorsternieuws

Buiten de paden
Column over natuurzaken

ENGERLING

JOHAN EN RIKIE KREPEL GERIDDERD
OP HUN LANDGOED KLARENBEEK
stellen voor publiek. Volgens het bestuur
van Vereniging Klarenbeeks Belang zorgen zij ervoor ‘dat Klarenbeek nationaal
en internationaal op de kaart wordt gezet met het prachtige, cultuurhistorische
landschap van Klarenbeek’. Jan Richard
Krepel is ook hoofdsponsor van Sportclub Klarenbeek.

Van Erik-Jan Beekman.

Het gewone leven is dan toch
weer begonnen, tenminste,
het ‘nieuwe gewoon’. De zomer loopt op zijn eind, hoewel
daar deze week natuurlijk niets
van te merken is. Er wordt
weer gesport, scholen zijn
weer begonnen, en veel kinderen beginnen nu weer bij een
nieuwe school. Ik vind het altijd
spannend als de scholen weer
beginnen, zeker nu het ook nog samenvalt met de maisoogst. Dan wordt nu
ook nog volop gras gekuild. Grote trekkers met hoge snelheid, lange werkdagen. Maar goed, als de mais van de velden is dan is het toch altijd weer een
kantelpunt richting de herfst en winter. Hoe mooi is het dan om te zien dat
er nog volop planten in bloei staan. Een van mijn favorieten is de Campsis
radicans, oftewel trompetbloem in het Nederlands.
Afgelopen week zag ik nog een hele mooie in bloei staan. Lang geleden was ik
met mijn toenmalige vriendin in Frankrijk, en daar zag ik in een klein dorpje in
Bretagne een oude, weelderig bloeiende Campsis staan. Dat was een mooie
zomer, sindsdien heeft deze bijzondere klimplant een streepje voor bij mij.
Zoals ik de vorige keer al schreef zijn we nu door omstandigheden niet zover weg geweest. Op de terugreis vanuit Zuid-Limburg passeerden we het
altijd weer fraaie Roermond. En wie Roermond zegt, zegt het outlet center
op de voormalige kazerne. Daar moesten we natuurlijk ook naar toe. Niet
een van mijn meest favoriete bezigheden, maar aangezien ik als inwoner van
de gemeente Voorst toch wel enige verwantschap voel met Roermond wou
ik dit bezoek ook weer niet voorbij laten gaan. Een bekende politicus heeft
hier voor al die bedrijvigheid gezorgd, dit geconstateerd hebbende dacht ik
even aan ARO in Oene. Ook een grote kledingwinkel op een bijzondere plek
die waarschijnlijk in onze gemeente minder problemen zou hebben dan nu
in Epe.
Door Corona komen we allerlei problemen en uitdagingen tegen. O.a. sporten en het bezoeken hiervan gaat nu op een heel andere manier. Een volle
tribune bij de Eagles is ook waarschijnlijk nog ver weg. We hebben als mensen
niet alles in de hand, maar er gebeuren meer bijzondere dingen. Al vele jaren
teistert een klein beestje onze gazons en sportvelden.
Kraaien, dassen, en op de Veluwe de wilde zijnen zetten hele grasvelden op
de kop voor deze, voor hen, lekkernij. Dit beestje, de engerling genaamd, is
de larve van de meikever, maar zijn nog talloze andere keversoorten, zoals de
junikever waarvan de larven ook engerlingen worden genoemd.
De wortels worden afgevreten, en met deze droge zomers sterft het gras af.
Er zijn geen bestrijdingsmiddelen tegen, alleen aaltjes mogen gebruikt worden als bestrijding. Op zich niets nieuws, alleen deze beestjes zorgen nu onbedoeld wel voor een nieuwe ontwikkeling. Alweer een aantal jaren geleden waren er hevige protesten om te voorkomen dat Voorwaarts aan de Zuiderlaan
ging voetballen. Afgelopen zaterdagmiddag was ik bij de VHC aan het kijken,
en hoorde ik dat een deel van Voorwaarts hier nu wel aan het voetballen is.
Reden, een klein beestje met de naam engerling dat zich te goed doet aan de
grasplantjes van De Laene. Het kan verkeren.

DOE MEE AAN APELDOORN PHOTO
REGIO.- Iedere fotograaf, amateur of
professional wil graag zijn/haar beelden tonen aan het publiek. Maar ook
voor jouw workshop of expositie wil je
graag de aandacht die het verdient. De
inschrijving voor het festival 2021 van
Apeldoorn Photo is geopend. Hiermee
kun je onderdeel worden van het grootste fotofestival van Apeldoorn en omgeving. Het enige dat je hoeft te doen
is het aanmeldformulier invullen voor
1 december. Dit formulier staat op de
website apeldoorn.photo.
Om mee te doen aan het festival zijn er

een aantal uitgangspunten: Natuurlijk
staat fotografie centraal in jouw activiteit en sluit het aan bij het thema ‘In de
beperking toont zich de meester’. Jouw
activiteit vindt plaats tussen 15 mei en
26 juni 2021 in de Gemeente Apeldoorn
en je maakt gebruik van origineel, recent
werk en eigen werk. Schrijf je in voor
deelname via de website van Apeldoorn
Photo. Daar vraag je met 2 klikken het
formulier aan en kan jouw avontuur op
weg naar het grootste fotografiefestival
van de regio beginnen. Ga voor 1 december naar: apeldoorn.photo en geef
je op.

CURVES ZOEKT
NIEUWE LOCATIE
TWELLO.- Curves Twello is op zoek naar een nieuwe plek, dit omdat de verhuurder van de huidige locatie grote verbouwingsplannen heeft voor het
pand Oude Rijksstraatweg 43. Uiterlijk 28 december moet Curves de huidige
locatie verlaten.
Uiteraard zijn we al druk bezig om een nieuwe geschikte plek te vinden en
hebben hiervoor ook een makelaar in de arm genomen. Echter het is nog niet
eenvoudig en we kunnen alle hulp gebruiken. Weet jij iets, zie jij iets of heb
je informatie over een pand dat nog vrij komt, laat het ons s.v.p. weten. We
zoeken een ruimte van 150 – 200 m2 in Twello. Hopelijk is er een fijne nieuwe
plek te vinden voor Curves Twello.
Tel:0571-274227 / twello@curves.nl
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Echtpaar Krepel compleet verrast
KLARENBEEK – In haar eigen kunstgalerie op Landgoed Klarenbeek is Rikie
Krepel (64) zaterdagmiddag, net als echtgenoot Jan Richard (74), benoemd
tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Voorster burgemeester Jos Penninx reikte aan beiden deze hoge koninklijk onderscheiding uit.
Jan Richard en Rikie Krepel beheren
sinds 1980 Landgoed Klarenbeek. Dit
landgoed, en het dorp Klarenbeek, is in
1732 ontstaan door de industrie die daar
werd gevestigd door de familie Krepel.
Met name sinds 2006 is het echtpaar
intensief bezig met het masterplan voor
het landgoed.
In de jaren negentig ontstonden plannen
voor een oecumenische begraafplaats in
Klarenbeek, waarvoor de Krepels een
stuk grond ter beschikking stelden. In
2006 werd begraafplaats Het Heidepark
gerealiseerd. Toen de plaatselijke Katholieke kerk aan de eredienst werd onttrokken, werd besloten het gebouw te
behouden voor de gemeenschap.
Het echtpaar zette zich in voor de verkoop aan de Stichting Vrienden van het
Kerkgebouw Klarenbeek en de verbouwing tot een multifunctioneel centrum
door een grote gift en creatieve ideeën.
Jan Richard is sinds 2015 voorzitter van
de stichting. In 2019 verleende hij met
zijn echtgenote zijn medewerking aan
de aanleg van een fiets-voetpad van de
basisschool op het landgoed naar het
multifunctionele centrum.

Pieter van Vollenhovenprijs

Daarnaast werken de Krepels mee aan
het masterplan van de gemeente en de

provincie, waarbij het bos en de negen
rijksmonumenten op Landgoed Klarenbeek worden gerenoveerd. Met als doel
het landgoed een duurzaam karakter te
geven en het industriële erfgoed in stand
te houden. Jaren geleden zijn de zagerij
en het landhuis gerestaureerd, nu zijn
de oranjerie en tuinmanswoning aan de
beurt. In 2016 ontving het echtpaar Krepel de Pieter van Vollenhovenprijs voor
het behoud van het erfgoed op en de
herbestemming van hun landgoed.
De landgoedeigenaren helpen al jaren
de leefbaarheid van het dorp te verbeteren door de restauratie van het landgoed en door dit regelmatig open te

Rikie Krepel (64) dankt haar koninklijke
onderscheiding verder aan vrijwilligerswerk, aan de door haar opgezette succesvolle kunstgalerie en haar inzet voor
het landgoed. Sinds 2018 zet zij zich in
samenwerking met de gemeente Voorst
in voor de aanleg van een moestuin en
voedselbos op het landgoed. Hier wordt
ook basisschool De Kopermolen bij betrokken om het educatieve en sociale
karakter van het landgoed verder uit te
breiden.
Als vrijwilligster is Rikie Krepel betrokken
bij het provinciale project SHARE. Hierin
delen binnen- en buitenlandse partijen
kennis op het gebied van (roerend) erfgoed en het beheer daarvan zoals kunst,
papier, porselein, kleding en schilderijen.
Zelf is zij bezig met de ontwikkeling van
plannen voor een restauratiecentrum
voor onder meer meubels en klokken op
Landgoed Klarenbeek. Idee is ook hier
restauratiecursussen te gaan geven.

Bekende kunstenaars

De veelzijdige Klarenbeekse is sinds
2017 penningmeester van Stichting
Cultuurhistorisch Voorst. Met haar in
2004 geopende galerie slaagde zij erin
verschillend bekende kunstenaars uit
binnen- en buitenland te strikken voor
exposities. In 2013 ontving zij een oorkonde van een Franse internationale
academie voor haar inzet om Franse
kunst tentoon te stellen.

Ze dachten dat ze naar Paleis Het Loo zouden gaan, maar betraden zaterdagmiddag uiteindelijk de met familie, vrienden, (oud-)medewerkers en andere relaties gevulde galerie op hun eigen landgoed. Jan Richard en Rikie Krepel kregen
aanvankelijk van burgemeester Jos Penninx te horen dat hij hier was wegens het
150-jarige bestaan van Houtindustrie Krepel, maar dat was niet het hele verhaal.
Hij verraste vervolgens eerst Jan Richard Krepel met een koninklijke onderscheiding en die was tot tranen toe geroerd. Zijn vrouw mocht hem de versierselen
opspelden. Daarna mocht Rikie Krepel bij Penninx blijven staan en onderging zij
hetzelfde eerbetoon als haar man.
‘’Samen bent u integere en hardwerkende mensen’’, loofde de burgemeester
de Krepels. Hij benadrukte ook het grote belang van de familie Krepel voor heel
Klarenbeek.

75 JAAR BEVRIJDING POSTERENK

ONTHULLING GEDENKSTEEN EN
BOEKPRESENTATIE BIJ WILPERMOLEN

POSTERENK.- De werkgroep “Bevrijding Posterenk” organiseert sinds
2015 ieder jaar op 13 april, de dag
waarop Posterenk is bevrijd een herdenking. Dit jaar zou op 13 april een
nieuwe gedenksteen bij de molen
worden onthuld, dit gaat nu plaatsvinden op zondag 27 september om
15:00 uur. Graag nodigt de werkgroep
alle (oud) Posterenkers en belangstellenden uit om bij deze speciale gebeurtenis aanwezig te zijn.

Verbinding Canada

In 2014 is de werkgroep “ Bevrijding
Posterenk” gestart met onderzoeken
in het gemeente archief en bij de Oudheidkundige Kring van de gemeente
Voorst. In Posterenk zijn in 1945 Canadese soldaten gesneuveld, de gedenksteen in de molen verwijst naar
deze geallieerden van het Carleton &
York Regiment. De namen van de soldaten zijn mede door samenwerking
met het informatiecentrum van de

Canadese Begraafplaats in Holten in
kaart gebracht, en worden nu jaarlijks
herdacht. Tijdens de onthulling van
de gedenksteen zal burgemeester Jos
Penninx aanwezig zijn, alsmede de
Royal Canadian Legion en een afvaarding van de Canadese Begraafplaats
in Holten. Tijdens de ceremonie zullen opnames worden gemaakt voor
een rechtstreekse verbinding met Canada. Dit wordt gedaan voor de neef
van sergeant R.B. Savage, hij zou dit
jaar op 13 april naar Posterenk komen, speciaal voor de onthulling van
de gedenksteen.

Boekje vol herinneringen

Daarnaast heeft de werkgroep in
2015 vele verhalen en foto’s ontvangen van (oud) Posterenkers. De werkgroep en studenten van Hogeschool
Windesheim hebben nu deze foto’s
en verhalen samengebundeld in een
prachtig herinneringsboekje “75 jaar
Bevrijding Posterenk”. Hierin treft u

ook de biografieën van de zes Canadese soldaten die in Posterenk zijn
gesneuveld. De werkgroep is supertrots deze speciale editie nu te kunnen presenteren op zondagmiddag
27 september, na de onthulling van
de gedenksteen. De prijs van het
boekje bedraagt € 7,50 (Pin betalen
mogelijk). Graag nodigen we alle belangstellenden uit op 27 september
om 15:00 uur bij de Wilpermolen in
Posterenk. Zie ook www.wilpermolen.
nl of de Facebookpagina “Bevrijding
Posterenk” voor alle informatie.

Tuinen
De Roode Hoeve

OPEN TUINEN
za 19 sept.
10.00-16.30 uur.

Naaimachines

Sierhekwerken en aanhangwagens

koopt u bij de vakhandel
Ook voor gebruikte machines
Reparatie van alle merken

Fa. Berends

Middendijk 14, Nijbroek
www.tuinenderoodehoeve.nl

Ook voor carports

Veilingstraat 51
Twello • Tel. (0571) 27 17 29
Mobiel 06 28 44 98 25
06 38 62 01 29

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

www.hulleman-zn.nl
Diverse maten
Alles op voorraad

NIEUW IN DE VERHUUR:
EVERS GRASLAND
DOORZAAIMACHINE

Michael Klooster
offenbachstraat 21
7391 SW Twello
06 29 470 650

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

Kwaliteit van uit het verleden,
aangepast voor de toekomst!

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

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

Maandag 21 september

Uw partner in autoschade:

in verband met bezoek
aan de meubelbeurs

gesloten.

LMB Jabotech Nijbroek,
voor Service en
Precies Vakmanschap!

H. S meltink
WONINGINRICHTING & TEXTIEL
Broekstraat 37 Klarenbeek Telefoon (055) 301 12 73

U bent welkom bij ons in Nijbroek.
Middendijk 33 Nijbroek T: 0571-216000
E: info@jabotech.nl I: www.jabotech.nl

Badkamers

Keukens

Wand- vloertegels

PVC vloeren

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

Kom vrijblijvend langs voor advies betreffende autoschade.
Vaassen

Wellness

Accessoires

Maatwerk

2

5000 m
showroom

45 jaar
Ruime keuze
PVC vloeren
Kom langs of maak online een
afspraak op gijsbertsbv.nl

Keukens,
badkamers
en tegels
Afslag Apeldoorn Noord

Vlijtseweg 190 | 7317 AM APELDOORN | Tel.: 055 5219175 | www.gijsbertsbv.nl | Open van dinsdag t/m zaterdag

WOENSDAG 16 september 2020
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‘VEILIG WILP’ STAAT OP TEGEN RACEGEDRAG,
GEVAARLIJKE KRUISING EN SLUIPVERKEER

CONVECTIE

Convectie in de atmosfeer betekent het opstijgen van luchtbellen doordat de
lucht in de hoogte kouder is dan aan de grond. Een typische situatie waarbij
convectie optreed, is wanneer de zon in de loop van de dag het aardoppervlak
en zo ook de onderste luchtlagen verwarmt. Warmere lucht heeft een kleinere dichtheid dan koudere lucht, zodat ze de neiging heeft om op te stijgen.
Het is ook mogelijk dat een koude luchtmassa over een warmere ondergrond
stroomt en zo convectie veroorzaakt (mogelijk ook ‘s nachts). Dit gebeurt bijvoorbeeld achter een koufront of wanneer van oorsprong Arctische lucht over
veel warmer zeewater stroomt.
Door de stijgende bewegingen is het mogelijk dat er bewolking ontstaat
(zie wolkenvorming). Hiervoor moet de lucht wel voldoende vochtig zijn. Anders zijn er enkel verticale verplaatsingen zonder wolkenvorming en spreken
we van droge convectie. Convectie wolken worden ook stapelwolken of cumuliforme wolken genoemd. De luchtbellen kunnen enkel blijven stijgen zolang
de atmosfeer onstabiel is. De convectie kan verticaal gezien kilometers ver
doorgaan, zelfs tot aan de tropopauze. In dat geval spreken we van diepe
convectie met vorming van grote cumuluswolken of cumulonimbus waaruit
veelal buien vallen.
Het is ook mogelijk dat de atmosfeer maar over een beperkte laag onstabiel is,
zodat de stijgende luchtbellen al snel botsen op een stabiele laag of inversie.
In dat geval is de convectie ondiep en ontstaan er geen wolken of slechts bescheiden cumuli, de zogenaamde mooiweerwolken.

Na de ware

Me dagen van begin deze week krijgen we te maken met oosten wind, die
brengt ons ook veel zon maar iets lagere maxima.
Donderdag een dag waar de zon volop aanwezig is bij 21 graden.
Vrijdag ook vel zon dan 23 graden.
Zaterdag geeft de ochtend de meeste zon, de middag geeft wat meer wolken.
De temperatuur zal blijven steken bij 21 graden.
Zondag lijkt een dag te gaan worden met wolken en zon bij 25 graden.
Mark Wolvenne
Twello
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Uitgeverij Voorster Nieuws BV
Telefoon (0571) 27 61 91
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WILP - Op de Rijksstraatweg in Wilp
wordt veel te hard gereden. Geregeld
scheuren automobilisten met minimaal
100 kilometer per uur door het dorp.
Dit beeld schetst Martin Peters, woordvoerder van de nieuwe Projectgroep
Veilig Wilp, die onder de paraplu valt
van Belangenvereniging Wilp.
Als aanwonende van de Rijksstraatweg
ervaart Peters vrijwel dagelijks dat automobilisten lak hebben aan de limiet
van 50 km/h en met een bloedgang
het 1100 meter lange traject tussen
beide komborden afleggen. ‘’We gaan
een plan van aanpak maken en willen
draagvlak creëren bij de betrokken instanties, met name bij wegbeheerder
de provincie. Het zou mooi zijn als de
gemeente Voorst zich ook achter ons
schaart.’’
Volgens Peters is de eventuele terugkeer van de eind 2015 weggehaalde
flitspalen langs de Rijksstraatweg onvoldoende. Eenmaal voorbij zo’n paal
kan immers het gas er weer vol op.
Een denkrichting van Veilig Wilp is een
herinrichting van de weg binnen de bebouwde kom. ‘’We maken ons ernstig
zorgen dat alleen een ernstig ongeluk
met misschien wel fatale afloop de

overheidsinstanties pas in beweging
brengt.’’

met 100 tot 120 kilometer per uur
langs.’’

De projectgroep vraagt verder aandacht voor de kruising RijksstraatwegMolenallee-Dorpsstraat.
Vooral
in
de ochtendspits is de Rijksstraatweg
oversteken om bijvoorbeeld kinderen
naar school te brengen bijna niet te
doen, zegt Peters. Fietsers moeten de
rijbaan delen met automobilisten. Dat
maakt de situatie volgens hem zeer onoverzichtelijk. ‘’Je houdt je hart vast. Dit
geldt ook voor cliënten van Zozijn die
hier onder begeleiding fietsen of met
de paardentram langskomen.’’

De snackbarhouder benadrukt dat
de Rijksstraatweg ook een drukke
weg is, zeker als er iets mis is op de
A1. Dan gebruiken veel automobilisten de weg door Wilp als sluiproute.
Overmaat denkt niet dat een herinrichting van de weg, zoals die in
Voorst is uitgevoerd, tot de mogelijkheden behoort. ‘’Alleen al, omdat
er veel vrachtwagens over deze weg
rijden richting Deventer.’’

Een doorn in het oog van Veilig Wilp
is ook het sluipverkeer dat bij stremmingen op de A1 via de Dorpsstraat en
de Wilpse Klei richting Bolwerksmolen
rijdt om zo niet lang stil te hoeven staan
voor de Wilhelminabrug.

Hopeloos

Harrie Overmaat van Snackbar De
Pitstop herkent zich in het verhaal
van Projectgroep Veilig Wilp: ‘’Het
klopt dat hier hard gejaagd wordt.
Sinds de flitspalen weg zijn, is het
hopeloos. Vooral in de avonduren en
tegen de avond aan komen ze hier

Wel ziet Overmaat heil in het verhogen van de kruising met de Molenallee om de snelheid daar af te remmen. Daarnaast zou een bord dat
aangeeft of iemand wel of niet te
hard rijdt enig soelaas kunnen bieden in de strijd tegen racegedrag,
aldus de ondernemer.
In februari 2016 uitte Belangenvereniging Wilp in het Voorster Nieuws
al haar zorgen over de verkeersveiligheid in het dorp. Zij begon een
petitie in een poging weer flitspalen
langs de doorgaande weg te krijgen.
Deze actie leidde niet tot het gewenste resultaat.

voorstwijzer

Gemeentelijke informatie

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

gemeenteraad

QR code naar raadsvergadering 21 september

Openbare vergaderingen gemeenteraad

maandag 21 september 19.30 uur en woensdag 23 september 19.30 uur
Multifunctioneel Centrum, Bosweg 14, Klarenbeek

Vergadering bijwonen?

U kunt één of meerdere agendapunten van de raadsvergaderingen fysiek bijwonen vanaf de publieke tribune. Meldt u zich dan uiterlijk vrijdag 18 september om 12.00 uur aan door een e-mail naar raad@voorst.nl te sturen met uw naam, telefoonnummer en het agendapunt dat u bij wilt wonen.
In verband met corona-maatregelen is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. U
kunt alleen komen als u een bevestiging van de griffie heeft ontvangen. Wij vertrouwen op uw begrip.

Vergadering afluisteren?

We maken een audioverslag van de raadsvergadering. Dit audioverslag is de volgende
dag via voorst.raadsinformatie.nl woordelijk af te luisteren. Klik via de ‘kalender’ op
de gewenste vergadering. Na enkele dagen is het verslag bewerkt en kunt u direct
kiezen voor een agendapunt of spreker.

Agenda raadsvergadering maandag 21 september

De gemeenteraad debatteert over onderwerpen, die in de meeste gevallen eerder in
de ronde-tafelgesprekken besproken zijn. In deze vergadering wordt gesproken over:
▪ Benoemen nieuw lid van de Raad van Toezicht van Stichting Archipel Bestuur
[besluit]
▪ Instellen commissie onderzoek geloofsbrieven [besluit]
▪ Vaststellen verslag ronde-tafelgesprekken 7 september 2020 [besluit]
▪ Vaststellen verslag ronde-tafelgesprekken 9 september 2020 [besluit]
▪ Onderzoek geloofsbrieven van de opvolger van raadslid R.W. Kooij en toelating
in de raad [besluit]
▪ Concept Regionale Energie Strategie [finaal debat; voorhangprocedure]
▪ ‘Duimen voor de dorpen’, een onderzoek naar de vitaliteit van de dorpen Klarenbeek, Terwolde, Teuge en Voorst door de rekenkamercommissie [finaal debat]
▪ Beantwoording schriftelijke vragen Buitensociëteit en aanvullende vragen [finaal
debat]
▪ Beantwoording schriftelijke vragen over Handhavend optreden tegen een krantendistributiepunt [finaal debat]
▪ Beantwoording schriftelijke vragen nieuwbouw Aldi en inbreiding [finaal debat]
▪ Wenselijkheid blijverslening [finaal debat]

Agenda raadsvergadering woensdag 23 september
▪
▪
▪
▪
▪

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

De raad stelt bij aanvang van de vergadering de agenda vast. Het is altijd mogelijk
dat er dan wijzigingen worden aangebracht in de onderwerpen of de volgorde van
behandeling. In deze vergadering neemt de raad besluiten over de onderwerpen
waarover het finale debat is gevoerd en/of het onderwerp besluitrijp wordt gevonden.

QR code naar raadsvergadering 23 september

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
of Postbus 9000, 7390 HA Twello. Twitter: @RaadVoorst.

Vergaderingen en bijeenkomsten

De gemeenteraad vergadert weer fysiek. En uiteraard houden we ons aan de maatregelen die landelijk, regionaal en lokaal gelden met betrekking tot corona. Alleen
vooraf aangemelde bezoekers zijn welkom om de fysieke raadsvergaderingen bij te
wonen. Voor de raadsvergaderingen van 21 en 23 september kunt u zich tot vrijdag
18 september 12.00 uur via griffie@voorst.nl opgeven onder vermelding van uw
naam, telefoonnummer en het agendapunt dat u bij wilt wonen.
▪
▪

maandag 21 september 19.30 uur raadsvergadering
MFC, Bosweg 14, Klarenbeek
woensdag 23 september 19.30 uur raadsvergadering
MFC, Bosweg 14, Klarenbeek

Contact met de raadsfracties

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

Geen inspreekmogelijkheid

U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor kunt
u de ronde-tafelgesprekken gebruiken. Deze worden meestal twee weken voor de
raadsvergadering gehouden.

Informatie

Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct op
voorst.raadsinformatie.nl bij de vergaderstukken te komen. U kunt ook via uw browser naar voorst.raadsinformatie navigeren. Ga dan via ‘de kalender’ en klik op de
vergadering van uw keuze.
In het Multifunctioneel Centrum Klarenbeek is WIFI aanwezig, zodat u tijdens de
vergadering de stukken digitaal kunt bekijken via uw eigen apparatuur.

E-mail service raadsstukken

Wilt u zich aanmelden voor de e-mail service raadsstukken? Stuur een e-mail naar
raad@voorst.nl , dan ontvangt u 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
Bekendmakingen
Week 38: 16-09-2020

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 7 september 2020 tot en met
vrijdag 11 september 2020.

Adres/Locatie

Onderwerp

Status

Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning
de Zanden 57B in Teuge

AirFair Teuge op 12 september 2020 van 10-16 uur

Melding ontvangen

BW-2020-0132

Twello en Wilp

Scootmobieltocht op 26 september 2020 van
10-16 uur

Melding ontvangen

BW-2020-0133

Vermeersdwarsweg 8 in Twello

Ontheffing verbranden kap- en snoeihout

Ontheffing verleend
31/08/20

Z-20-07612_2020-53628

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)
Blankematerweg 3 in Nijbroek

Wijziging bouwvlak van wonen naar agrarisch voor
bouwen van nieuwe stal

Ontwerp

NL.IMRO.0285.20293-OW00

Dorpsstraat 4, 6 en 6A in Wilp

Planologisch mogelijk maken behoud drie bestaande
woningen

Ontwerp

NL.IMRO.0285.8118-OW00

Bekendijk 3 in Terwolde

Wijzigen actualisatie vergunningvoorschriften milieu

Ontwerpvergunning

SXO-2020-0567

de Kar 11T in Klarenbeek

Bouwen zonnepark (wijzigingsaanvraag op
SXO-2019-0169)

Aanvraag ontvangen

SXO-2020-0541

De Schaker Twello Oost II kavel 12-fase 5
(TLO B 9618) in Twello

Bouwen woning

Proceduretermijn verlengd

SXO-2020-0445

Deventerweg 44 in Voorst

Plaatsen grondgebonden zonnepanelen

Aanvraag ontvangen

SXO-2020-0455

Enkweg 13 in Voorst

Bouwen kapschuur

Proceduretermijn verlengd

SXO-2020-0426

Fokkerstraat kavel 18/F2 (kad. TLO D 1610)
in Teuge

Bouwen woning

Aanvraag ontvangen

SXO-2020-0561

Fokkerstraat kavel 19/F2 (kad. TLO D 1610)
in Teuge

Bouwen woning

Aanvraag ontvangen

SXO-2020-0560

Grotenhuisweg 20 in Wilp

Bouwen buitenberging met carport

Vergunning verleend

SXO-2020-0450

Hoofdweg 69 in Klarenbeek

Verhuizen bloemenwinkel van Hoofdweg 82 naar
Hoofdweg 69

Aanvraag ontvangen

SXO-2020-0548

Jupiter 37 in Twello

Bouwen carport

Aanvraag ontvangen

SXO-2020-0556

Kruisweg ong. (VOO E 3770) in Voorst

Bouwen woning

Aanvraag ontvangen

SXO-2020-0557

Lochemsestraat 5B in Terwolde

Plaatsen kunstwerk

Proceduretermijn verlengd

SXO-2020-0463

Molenallee 30 in Wilp

Plaatsen dakkapel

Aanvraag ontvangen

SXO-2020-0555

Molenweg 29 in Terwolde

Vervangen dak theehuis

Vergunning verleend

SXO-2020-0446

nabij Bussloselaan (kad. VOO B 967) in Voorst

Kappen Amerikaanse eik

Aanvraag ontvangen

SXO-2020-0559

Oudhuizerstraat 32B in Klarenbeek

Verbouwen bedrijfsgebouw

Vergunning verleend

SXO-2020-0341

Sikkestraat 1 in Twello

Plaatsen 2 dakkapellen

Gedeeltelijk verleend/geweigerd

SXO-2020-0213

Sint Maartenserf 85 in Twello

Verbouwen verpleeghuisdependance

Proceduretermijn verlengd

SXO-2020-0457

Tussen Bonenkampsweg in Voorst en Wellinkhofweg in Terwolde

Uitvoeren inrichtingswerkzaamheden Fliert ter
verbetering ecologische en hydrologische kwaliteit

Aanvraag ontvangen

SXO-2020-0543

van Hogendorpstraat 36 in Twello

Realiseren entree

Aanvraag ontvangen

SXO-2020-0549

Weteringstraat 5 en 9 in Twello

Uitbreiden bedrijfsactiviteiten

Aanvraag ontvangen

SXO-2020-0562

Heemskerkstraat 74 in Twello

Verwijderen asbesthoudend materiaal uit woning

Melding ontvangen

SXO-2020-0552

Hoofdweg 72 in Klarenbeek

Verwijderen en afvoeren asbesthoudende daken 2
schuren

Melding ontvangen

SXO-2020-0544

Kolkweg 9 in Terwolde

Verwijderen asbesthoudende materialen uit woning

Melding ontvangen

SXO-2020-0554

Rijksstraatweg 89 in Wilp

Verwijderen asbesthoudend dak van houthok

Melding ontvangen

SXO-2020-0547

Omgevingsvergunning

Sloopmelding

Meer informatie

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

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

Berichten over uw buurt via
overuwbuurt.overheid.nl

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

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

Op overuwbuurt.overheid.nl kunt
u zich aanmelden voor een emailservice 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 waterschappen via
overheid.nl publiceren. U stelt het
type bericht in en van welke organisatie u deze berichten wilt ontvangen. Daarbij is het ook mogelijk een afstand ten opzichte van
uw adres aan te geven. U krijgt

dan bericht over de actuele lo- we op voorst.nl bekend.
catiegebonden bekendmakingen/
publicaties binnen de door u aan- Volgens artikel 12 van de Wogegeven afstand.
ningwet is deze vergadering
openbaar. Door de coronauitbraak kunt u daar helaas
WELSTAND
Burgemeester en wethouders tijdelijk niet bij aanwezig zijn.
van Voorst maken het volgende Een telefonische toelichting
geven mag natuurlijk wel.
bekend:
Door de corona-uitbraak behandelen wij bouwplannen zoveel
mogelijk digitaal. De agenda
(met daarin de lijst met te behandelen bouwplannen) maken

Houd er als derde belanghebbende rekening mee dat
een ingediend bouwplan al
behandeld kan zijn in een
welstandsvergadering.
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We helpen u graag, maak wel eerst een afspraak Speel mee en RESq your future
Onze openingstijden zijn anders en we werken alleen op afspraak

planeet, wetgeving en productie
van duurzame energie. De Cleantech Regio is bezig met een
regionale energiestrategie. En dit
is jouw kans om mee te beslissen hoe jouw gemeente er over
20 jaar uit ziet. De uitkomsten van
het spel gebruiken we in de uitvoeringsplannen van de Regionale
Energie Strategie.

Aanmelden voor RESq your
future
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. Bel ons eerst als u langs
wilt komen, zodat we een afspraak
kunnen maken. Zonder afspraak
naar het gemeentehuis gaan heeft
geen zin. De medewerkers mogen
u dan niet helpen.

Regel het online op
voorst.nl

Veel producten kunt u online op
voorst.nl regelen. Verloopt uw
product binnen twee weken? Of
is het absoluut noodzakelijk dat
u in persoon langskomt om een
product aan te vragen? Maak dan
eerst telefonisch een afspraak met
ons. We maken dan ook meteen
een afspraak met u voor het ophalen van het document. Inwoners
kunnen nu ook voor een aantal
producten zelf digitaal op voorst.
nl een afspraak maken met de

gemeente. Bijvoorbeeld voor het Ben jij tussen de 16 en 26 jaar Deze serious online game voor
aanvragen van een paspoort of en wil je graag echt meepraten de ingewikkelde duurzame enerrijbewijs.
over klimaatverandering? Wil je gieopgave wordt gespeeld op
weten hoe weilanden en daken in woensdagavond 7 oktober door,
jouw gemeente er straks uitzien wat ons betreft zoveel mogelijk,
Frontoffice CJG en MNals we over zijn geschakeld op jongeren tussen 16 en 26 jaar.
Voorst
Ook de frontoffice van het Maat- duurzame energie zoals zonneschappelijk Netwerk Voorst (MN- panelen en windmolens? En wil je Woon je in Voorst, Apeldoorn,
Voorst) en het Centrum voor Jeugd graag invloed uitoefenen? Meld je Brummen, Epe, Heerde, Lochem
en Gezin (CJG) in het Kulturhus is al- dan snel aan voor de ‘We Energy of Zutphen? Geef je dan op en leer
alles over winst, balans, mensen,
leen op afspraak geopend. Bel eerst Game’ van Cleantech Regio!
als u langs wilt komen. Zonder afspraak naar het Kulturhus gaan heeft
geen zin, omdat de medewerkers u
dan niet mogen helpen. De frontoffiVOORST GAAT VOOR DUURZAAM
ce is telefonisch gewoon bereikbaar.
Heeft u een vraag aan de gemeente, Oproep voor gezinnen:
het CJG of het MNV? Bel dan met een
van onze nummers.
Doe mee met ‘Junior Energiecoach’
Algemeen telefoonnummer
gemeente Voorst: 0571 27 99 11

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

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 mogelijk contactloos (met pinpas, smartwatch
of
mobiele telefoon)
▪ Ga niet in groepjes bij elkaar
staan
▪ Eet niets ter plaatse
Voor het bezoeken van de wekelijkse markt vragen we u om
zoveel mogelijk alleen te komen.
Dit is in het belang van uw eigen
gezondheid en van die van uw
medemens.

en door het hele gezin, waarbij
Junior Energiecoach gelooft in
het kind als motor voor energiebesparing. Kinderen (ongeveer
7-12 jaar) en ouders spelen met
Junior Energiecoach on- en offline
een spel met leuke, leerzame opdrachten, puzzels, experimenten
en winacties. Kennis en bewustMet energie kun je lachen wording over energie nemen toe.
Doel van het Junior Energiecoach- Het motto is: met energie kun je
spel is een schoner milieu en een lachen!
vollere portemonnee. Deelnemende gezinnen krijgen meer Lampenjacht en stekkerinzicht in de mogelijkheden om expeditie
thuis gemakkelijk energie te be- In het spel komen wekelijks spesparen. Het spel start op 3 okto- ciale Junior Energiecoach-filmpjes
ber en duurt vijf weken. Elke week van Varkentje Rund (bekend van
staat in het teken van een andere Het Klokhuis) online. Deze gaan
opdracht. Het is een project voor vergezeld van leuke en geheime

Thuis zo leuk en zo gemakkelijk
mogelijk energie besparen? Doe
mee met ‘Junior Energiecoach’,
Telefoonnummer frontoffice MNV: een leuk en leerzaam spel voor
0571 74 51 11
gezinnen om thuis energie te
besparen. In de gemeente Voorst
Telefoonnummer frontoffice CJG: kunnen 50 gezinnen gratis hier0571 74 51 50 ■
aan meedoen.

▪ 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 ■

Bezoek het gemeentehuis
alleen na telefonische afspraak
Bel ons eerst als u langs wilt komen, dan plannen
we een afspraak met u.

Geef je op en vul je gegevens in
op:
cleantechregio.nl/res/nieuws/
speel-mee-en-resq-your-future.
De bevestiging van deelname en
je inloggegevens ontvang je via de
mail. Zet woensdagavond 7 oktober alvast in je agenda. Het spel
begint om 19.30 uur en duurt 1.5
uur. Tip je ook even je vrienden?
Hoe meer jongeren meedoen, hoe
beter: RESq your future! ■

opdrachten, winacties, interessante weetjes en spellen. Wie
durft mee op lampenjacht of stekkerexpeditie? Kinderen worden
echte Junior Energiecoaches.

Gratis meedoen

In de gemeente Voorst kunnen
50 gezinnen gratis meedoen. Op
juniorenergiecoach.nl staat meer
informatie en kunt u zich tot en
met 27 september 2020 als gezin aanmelden. Doe mee, voor
een schoner milieu en vollere
portemonnee.

Bel voor een
afspraak:

0571 - 27 99 11

Veel producten kunt u ook online regelen op voorst.nl

Gladde wegen door modder maisoogst
rische bedrijven afgesproken
dat zij modderborden plaatsen
om de overige weggebruikers te
waarschuwen voor een vervuild
wegvak. Daarnaast maken de
agrariërs, na afloop van de werkzaamheden, zelf de openbare
weg schoon. De politie en medewerkers van de gemeente Voorst
gaan hier nauwlettend op toezien.
Ziet u een gevaarlijke (weg)situatie? Maak hier dan melding van
Modderborden
De gemeente heeft met de agra- op verbeterdebuurt.nl ■
In de laatste week van september en
de eerste twee weken van oktober
wordt vaak mais geoogst. Tijdens het
oogsten van mais is het mogelijk dat
er modder op de weg komt. Vooral
als het regent worden de vervuilde
wegen glad en ontstaan er gevaarlijke verkeerssituaties. Weggebruikers
moeten in deze periode daarom alert
zijn op gladde (land)wegen.

voorstwijzer
Stoptober: Stoppen met roken in oktober

Rookt u en wilt u stoppen? Doe
dan mee aan Stoptober. Stoptober geeft u op allerlei manieren steun om het vol te houden.
Daardoor is de kans dat u blijvend stopt met roken wel 5x
groter.

op de hoogte en is er de mogelijkheid om ervaringen met andere stoppers te delen. En bij het
Kruidvat ligt een gratis Stoptober
Magazine, Een blad vol inspiratie en steun tijdens Stoptober.

Met z’n allen 28 dagen
stoppen met roken? Dat
kan met Stoptober!

Doet u mee? Schrijf u in via
stoptober.nl en maak gebruik
van alle steun die Stoptober u
te bieden heeft. De Stoptoberapp is vanaf 28 september te
downloaden. De niet roken-reis
start vervolgens op 1 oktober.

De landelijke kick-off van Stoptober was op donderdag 3 september. Vanaf 1 oktober start de
actie. In de afgelopen jaren zijn al
honderdduizenden rokers tijdens
Stoptober gestopt met roken. Zij
hebben bewezen dat Stoptober werkt. Voor deelnemers aan
Stoptober is er een speciale Stoptober-app (gratis). In deze app
leest u wat stoppen met roken
betekent voor uw gezondheid
en staan tips. Ook heeft de app
een groepsfunctie, zodat u steun
kunt krijgen van bijvoorbeeld uw
voetbalteam, de buren of collega’s. Via social media blijft u

Meedoen aan Stoptober

Stoptober voor bedrijven

Stoptober heeft ook een speciaal
aanbod voor bedrijven en organisaties die stoppen met roken
bij hun medewerkers onder de
aandacht brengen. Zij kunnen
via de bedrijven.stoptober.nl
promotiematerialen bestellen en
trainingen aanvragen. De Gezonde Werkvloer adviseur, gwa@
nogfitterenvitaler.nl , adviseert
uw bedrijf graag op maat. ■

Eerste Sappersdag groot succes

Op 9 september waren ‘De Sappers’
op het erf van Boerderij De Kolke
in Voorst. De Sappers persten hier
de hele dag allerlei soorten fruit
tot sap. Het versappen van fruit is
erg duurzaam omdat het voedselverspilling tegengaat. Grote hoeveelheden fruit zijn moeilijk vers
te houden. Sap van geperst fruit is

veel langer houdbaar. Daarnaast is Aanmelden
zo’n persdag ook een gezellige en Wilt u ook uw fruit laten persen?
vruchtbare dag.
Aankomende persdagen in de
buurt zijn op 23 en 26 september
bij Boerderij de Kolke in Voorst.
Hoe laat ik mijn fruit
Op persdagen.desappers.nl kunt
persen tot sap?
Op de ‘persdagen’ staan De Sap- u zich inschrijven voor een van de
pers klaar om uw oogst te wassen, persdagen. Hier staat ook meer insnijden en persen. Kort pasteu- formatie over De Sappers en hun
riseren zorgt ervoor dat het sap persdagen.
nog minstens een jaar houdbaar
blijft, Daarna wordt uw sap ver- Andere mogelijkheden
pakt in een handige saptap.
Twee andere mogelijkheden om
Vanaf 75 kilo is het mogelijk om fruit te verwerken zijn het stroop
uw eigen fruit te laten persen. Als koken (Stroopstokerij Vaders Erf in
u minder dan 75 kilo fruit heeft Wapenveld) en het cider maken (onis het met minimaal 10 kg fruit der andere IESSEL Cider in Diepenmogelijk om mee te doen met een veen en Ciderdrinks in Lochem). Als
‘happy hour’. Dan wordt uw oogst u bijvoorbeeld uw fruit aanlevert bij
samen met het fruit van andere iesselcider.nl dan krijgt u er cider
inschrijvers geperst.
voor terug en het kost u niets! ■

Advies bij rioolverstopping
In de gemeente Voorst zijn twee
soorten riolering: vrijvervalriolering (voornamelijk in de kernen)
en drukriolering (in het buitengebied). In dit artikel adviseren we u
wat te doen bij een rioolverstopping (afhankelijk van het soort
riolering).

Vrijvervalriolering

Heeft u een rioolverstopping bij
een vrijvervalriolering? Zoek het
ontstoppingsstuk in de riolering
(ligt meestal op de grens van gemeentelijk- en particulier terrein)

en graaf deze vrij. Vragen? Bel gerust de gemeente: 0571- 27 98
42.
Wanneer het ontstoppingsstuk
vrij gegraven is, zijn er twee
mogelijkheden:
1. De rioolbuis staat ter plaatse van
het ontstoppingsstuk vol met water: er is een verstopping in de leiding op gemeentegrond. Bel in dit
geval de storingslijn drukriolering
van de gemeente: 0571-27 37 60.
2. De rioolbuis staat ter plaatse
van het ontstoppingsstuk niet vol
met water: de verstopping is dan

op particulier terrein, tussen het
ontstoppingsstuk en de riolering,
binnen het gebouw. De bewoner/eigenaar van het pand moet
in dit geval zelf de verstopping
oplossen of hiervoor een bedrijf
inschakelen.

Drukriolering

Afvalwater bij panden in het buitengebied wordt via kleine gemalen
weggepompt. Bij problemen met de
afvoer van het afvalwater belt u de
storingslijn drukriolering van de gemeente Voorst: 0571-27 37 60. ■

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

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

Burgerzaken is alleen op afspraak geopend
voor het aanvragen en ophalen van paspoort, ID-kaart en rijbewijs en voor het
aangifte doen van geboorte en overlijden.

www.twitter.com/gemeente_voorst

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

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

www.facebook.com/gemeentevoorst

BUURTBUSVERENIGING STEDENDRIEHOEK
PLEIT VOOR ABRI’S EN MEER OPSTAPPLAATSEN
Tijdens het Ronde Tafel Gesprek van woensdag 9 september stond ‘Programma mobiliteit 2020-2030’ op de agenda. Maar liefst acht insprekers
wilden hun zegje doen naar aanleiding van de zienswijzen. Buurtbusvereniging Stedendriehoek werkt met 65 vrijwillige chauffeurs en voorziet in een
grote behoefte op het gebied van openbaar vervoer. Er zijn wat kritische
kanttekeningen, welke als ‘handzaam formaat’ uit de doeken werden gedaan.
De Buurtbusvereniging Stedendriehoek werkt met 65 vrijwillige chauffeurs, wat het minimum is om alle
ritten te kunnen bezetten en te continueren. Er wordt aan de gemeenteraad verzocht om op een goede
manier te kijken naar de wegen in en
rondom gemeente Voorst m.b.t. snelheid en veiligheid.
De laatste jaren hebben er nogal wat
veranderingen plaatsgevonden in het
wegennet van Voorst. Een van de nadelen is de beperking van snelheid
van 80 naar 60. Veiliger voor de weggebruikers, maar een langere rijtijd
voor de chauffeur. Een aantal punten

van kritiek zijn vervolgens, dat aan de
Rijksstraatweg in het dorp Voorst vier
goede abri’s zijn verdwenen na de
herstructurering van de weg. “Er ligt
een nieuwe weg, maar de service is
afgenomen” aldus de woordvoerder.
Want wie nu op de bus wacht, kan niet
meer schuilen voor koude en regen.
Sowieso heeft het op de schop nemen van de Rijksstraatweg in Voorst
veel impact gehad. “Dat heeft ons
zéér veel passagiers gekost” aldus
de zegsman. “We moeten nog maar
afwachten of we dat weer terugkrijgen.” De vereniging merkt voorts op,
dat zij geen gehoor krijgt bij voor-

stellen tot nieuwe opstapplaatsen
op plekken waar meer of nieuwe
passagiers worden verwacht. De
vereniging wil er alles aan doen om
weer meer passagiers te krijgen.
Want wanneer sprake zal zijn van té
weinig passagiers, kan de provincie
de vereniging opheffen. Ook wordt
gewaarschuwd voor de toenemende stress welke de chauffeurs oplopen door allerlei maatregelen. Hierdoor kunnen vrijwilligers afhaken,
terwijl er juist niemand kan worden
gemist.
Woensdag 23 september mag de Gemeenteraad zich gaan buigen over
de kritieken en aanbevelingen van de
sprekers. De Raadsvergadering vindt
plaats het in MFC, Bosweg 14 te Klarenbeek en start om 19.30 uur. Wie
aanwezig wil zijn, dient voordien en
vroegtijdig contact op te nemen met
het gemeentehuis om zich aan te melden. Dit i.v.m. de huidige regelgeving.

WhatsApp: 06 – 21 65 44 44

HET LEVEN VAN EEN
SCHAAPHERDER
TWELLO.- Op maandag 21 september is schaapherder Hans Abbink van de
Schapenhoeve in Eibergen op bezoek bij de Vrouwen van Nu met dia beelden om te laten zien wat het werk van een schaapherder inhoudt en hoe een
schaapherdershond wordt opgeleid voor zijn werk. Een schaapskudde en de
wolf in Nederland is een actueel onderwerp. “Hoe houd je de wolf buiten”?
Het programma wordt om 16.00 uur en 19.00 uur aangeboden bij BrasserieRestaurant Korderijnk. In verband met de corona veiligheidsmaatregelen zijn
er per sessie 50 dames welkom.

Printen, drukwerk, afwerking,
ontwerp & gelegenheidskaarten
ft te zijn!
Omdat service niks bijzonders hoe
Stationsstraat 17 Twello
Tel. 0571 27 61 91
info@printandmore.nu
www.printandmore.nu

Kopieën
tot A0

Zondag 4 oktober

:

Herfst(Paas)brunch
Den Haag

Meer rust in je hoofd
Ruimte in je dag
Richting in je leven

Introductiecursus zenmeditatie
Gratis proefles 30 sept en 03
oktober

 Oktober: Duitse maand in ons restaurant
 November: Retrofood maand in ons restaurant
 25&26 december all inclusive vijf gangen
Kerstdiner = beperkt plaats

info en aanmelding:

www.zen.nl/apeldoorn

info@korderijnk.nl 0571-271851 www.korderijnk.nl

Nissan QASHQAI
Tech that moves

5 jaar gratis onderhoud
5 jaar garantie
5 jaar financiering en € 5.000 korting
U rijdt een nieuwe Nissan QASHQAI vanaf € 219/mnd*
Laan v.d. Dierenriem 29
7324 AB Apeldoorn
Tel. (055) 369 62 12
herwers.nl/nissan

Rekenvoorbeeld
QASHQAI Acenta DIG-T 140

Kruisbergseweg 8
7255 AE Hengelo GLD
Tel. (0575) 46 22 44

Solingenstraat 3
7421 ZN Deventer
Tel. (0570) 519 360

facebook.com/herwers

Kelvinstraat 2
6902 PW Zevenaar
Tel. (0316) 52 35 23

twitter.com/herwers

Edisonstraat 79
7006 RB Doetinchem
Tel. (0314) 32 72 02
(Alleen service)

Consumentenprijs

Korting

Prijs incl. korting

Aanbetaling

Aanbetaling %

Te financierenbedrag

Slottermijn

Slottermijn %

Jaarlijks kostenpercentage

Looptijd

Maandtermijn

€ 32.100

€ 5.000

€ 27.100

€ 9.309

29,00%

€ 17.791

€ 6.420

20%

2,90%

60

€ 219

* Het gecommuniceerde maandbedrag van een Nissan QASHQAI Acenta is o.b.v. 29% aanbetaling, 60 maanden looptijd, 20% slottermijn en een jaarlijks kostenpercentage van 2,9% rente. Maandbedrag is incl. een onderhoudscontract en verlengde garantie voor max. 60
maanden. Op de financiering en services zijn algemene voorwaarden van toepassing, op te vragen via nl-marketing@rcibanque.com. Minimaal te financieren bedrag is € 5.000, geen maximaal te financieren bedrag. De maximale slottermijn is afhankelijk van de looptijd van
de financiering en is berekend op basis van de waarde van de auto (40% bij 36 maanden, 30% bij 48 maanden en 20% bij 60 maanden financiering). Nissan Financial Services behoudt zich het recht voor de actie zonder opgaaf van redenen te beëindigen, zonder effect op
lopende contracten. Acceptatie op basis van VFN normen (http://www.vfn.nl/consumenten/), toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Aflopend krediet (huurkoop) met vaste debetrentevoet verstrekt door Nissan Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services
B.V. te Schiphol-Rijk (KvK nummer 30055070, AFM vergunningsnummer 12009781). Ga voor de actievoorwaarden naar nissan.nl. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. De 5 jaar garantie bestaat uit 3 jaar standaard fabrieksgarantie + 2 jaar gratis verlengde garantie, met een
maximum tot 150.000 km. Neem contact op met de officiële Nissan-dealer voor de bijbehorende voorwaarden. De actie is uitsluitend geldig op nieuwe klantorders in de periode van 01/09/2020 tot en met 30/09/2020, niet geldig voor fleet en (private) lease orders en niet
inwisselbaar tegen contanten. Rentewijzigingen en typfouten voorbehouden.

QASHQAI

139 - 162 G/KM

5,3 - 7,1 L/100 KM ( WLTP)

NISSAN.NL
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SCHRIJVERSCAFE KUNSTKRING MET ‘SPANNING IN VERHALEN’

GALERIE OMGEBOUWD TOT
RUIMERE LUISTERPLEK
brein te laten onderzoeken. En net als de
lezer denkt te weten hoe het zit, blijkt het
toch weer anders te zijn.
Maar spanning in een verhaal kan ook
heel subtiel opgebouwd worden. Er zijn
ook andere verhaalgenres die niet in de
detective of thrillerwereld spelen. Denk
aan personages die charmant zijn en intrigerend en dus veel voor elkaar krijgen.
Daarmee kan een schrijver ook prachtige
situaties creëren die spanning oproepen.
Neletta haalt haar favoriete schrijver aan:
,,Martin Michael Driessen ziet het als een
nuttige, noodzakelijke taak van een schrijver, in ieder geval voor zichzelf, zich in de
duistere kanten van de ( met name zijn eigen!) ziel te verdiepen. Daaruit resulteerde
zijn (schelmen)roman De Heilige, waarin
het hoofdpersonage een schurk van de
bovenste plank blijkt te zijn.

TWELLO.- In galerie De Statenhoed aan
de Dorpsstraat 11 a is vrijdag 18 september weer een schrijverscafé. Een aantal
vaste schrijvers van de Kunstkring draagt
voor uit zelf geschreven werk en belangstellende luisteraars zijn van harte welkom
in een volgens Covid protocol ingerichte
ruimte met open deur. Hierbij is aanmelden vooraf wel handig. Het schrijverscafé
begint om 1600 uur. De inloop is vanaf
1500 uur, wat u tevens gelegenheid geeft
de huidige expositie nog even te bekijken.
Ja, als u net zo fanatiek liefhebber spannende verhalen bent als de groeiende
groep fans, dan zit u op vrijdag 18 september wel goed. Te denken valt aan Britse

series als inspector Morse, Lewis, Vera
Stanhope tot Scandinavische thrillers als
de Millennium trilogie van Stieg Larson.
In dit soort verhalen is spanning extra belangrijk. Zo zal ook ieder zijn eigen favoriet hebben. Het idee voor dit onderwerp
kwam van auteur Neletta van Heuven. Zelf
is zij met een bundel spannende verhalen
bezig. Thriller-en detectiveschrijvers zetten
spanning extra aan. Er is een recept voor.
Ze schrijven volgens een bepaald patroon.
Vooral daar waar het om moord en andere
misdaden gaat, is het spel van diverse wendingen in dit genre cruciaal. Bovendien heb
je in een roman ook de ruimte om de lezer
alle hoekjes van het potentiele criminele

Zoals Neletta aangeeft draagt de menselijke psyche en daaraan gerelateerd gedrag in een verhaal eveneens veel bij tot
spanning. Maar vergeet ook de locatie en
de sfeer in een verhaal niet. Want waar
je je verhaal laat afspelen, (locatie of milieu) heeft ook invloed op de spanning.
Of het nu gaat over een donkere kamer
(W.F. Hermans), of dat je je verplaatst in
een groepje Amerikaanse studenten op
de campus die gebruiken uit de Griekse
oudheid naspelen (Donna Tart), spanning
is aanlokkelijk. We kijken uit naar wat deze
schrijvers te vertellen hebben. U bent welkom op vrijdag 18 september in ons schrijverscafé bij de Kunstkring. Inloop 15.00 u,
start 16.00 uur. Bij verkoudheidsklachten
blijft u thuis. Aanmelding/reservering via
lisvandergeer@hotmail.com

DOGLOVERS WANDELING

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

VLUCHTELING EIGEN LAND
oorlogskinderen. ‘Als wij er niet meer
zijn, kan niemand meer vertellen hoe
erg het was.’ Ze vertellen wat hun generatie meemaakte en wat hen voor het
leven tekende: de angst tijdens de Slag,
de uittocht, de barre winter verdreven
van huis en haard, de honger. De meesten doen dat voor het eerst.

REGIO.- Vluchteling in eigen land is
een uniek boek. Hierin wordt voor
het eerst beschreven hoe kinderen de
Slag om Arnhem, de door de Duitsers
opgelegde evacuatie en de opvang in
Apeldoorn plus omliggende dorpen
hebben ervaren. Die gebeurtenissen
in 1944 zijn van grote invloed geweest
op hun verdere leven.
In september 1944 gaven de Duitsers
97.500 Arnhemmers het bevel de stad
te verlaten. Hoe kinderen de gedwongen vlucht en het maandenlange verblijf elders ervoeren, is nooit eerder
beschreven. Ineke Inklaar, journalist
en dochter van evacués, tekende de
aangrijpende verhalen op van vijftien

‘’Je omgeving wordt gebombardeerd en
in brand gestoken, je moet dagen met
wanhopige volwassenen schuilen in
een donkere kelder. Vervolgens moet
je je vertrouwde huis, kilometers lang
achter je ouders aanlopen die niet weten waar ze terecht kunnen, je wordt
beschoten, ziet voor het eerst zwaargewonde of dode mensen. Dat zijn dingen
die een kind niet hoort mee te maken.
Toch overkomt dat tienduizenden Arnhemse oorlogskinderen in september
1944.’’
De rol van Apeldoorn en het Rode Kruis
bij de opvang komt ook uitgebreid aan
bod, net als de bureaucratie van de
evacuatie en de problemen bij de terugkeer. Maar vooral beschrijft dit boek
de evacuatie door de ogen van burgers
die toen kind waren, maar dat door de
oorlog niet meer konden zijn.
De prijs van het rijk geïllustreerde boek
dat 252 pagina’s telt is € 24,95 excl. verzendkosten. Bestellen kan via mail: epa.
secretariaat@coda-apeldoorn.nl,
of
telefonisch: 06-42 89 50 90. Het is ook
verkrijgbaar in de (lokale) boekhandel
en via www.bol.com.

WIENER POTPOURI: DE CSAKÁN –
ONDERDUIKER BIJ DE BIEDERMEIERS

BUSSLOO.- Leisurelands organiseert op 4 oktober van 10:00 tot 15:00 de
‘Doglovers Wandeling’ - een hondenwandeling - op recreatiegebied Bussloo,
om zo de start het laagseizoen af te trappen. Het laagseizoen – ook wel het
hondenseizoen genoemd - loopt van 1 oktober tot en met 30 april.
Vanaf 1 oktober begint het laagseizoen
bij Leisurelands. Dat betekent dat honden de komende zeven maanden weer
welkom zijn op de geliefde recreatiegebieden. Dit wil Leisurelands graag vieren
door alle hondeneigenaren samen met
hun trouwe viervoeters op Dierendag uit
te nodigen op recreatiegebied Bussloo.
De hondenwandeling is geheel vrijblijvend. De bezoekers mogen zelf hun

wandelroute bepalen. Alle kiosken zijn
geopend. De bezoekers zijn hier welkom
om uit te rusten van het wandelen onder
het genot van een hapje en een drankje.
Maar ook aan de honden is natuurlijk gedacht. Zij worden tijdens dit evenement
verwend met verschillende heerlijke
hondensnacks die door Vitakraft (producent diervoeding) beschikbaar zijn gesteld. Zij doen dit uit liefde voor je huisdier, in dit geval de trouwe viervoeter.

Praktische informatie

Doglovers Wandeling Bussloo is gratis
te bezoeken. Er is geen vast begin- of
eindpunt. Parkeergeld is niet inbegrepen
en is € 3,00 per auto. Leisurelands heeft
een speciale najaarsactie voor een parkeerpas voor bezoekers die vaker willen
komen op Bussloo en/of de andere recreatiegebieden in het laagseizoen. Deze
parkeerpas kost € 37,50 en is geldig tot
en met eind april 2021.
Leisurelands hoopt op een goed begin
van het najaar, met een leuke dag gevuld
met enthousiaste honden en baasjes.
Meer informatie op www.leisurelands.nl.

BUSSLOO.- In een programma met
muziek van Diabelli, Krähmer, Giuliani,
Bosisio vertellen Annelies Schraa (op de
Csakán) en Michiel Niessen (gitaar) het
spannende verhaal van een bijna verloren gegaan instrument, de herontdekking van een groot stuk repertoire, dat
ten grondslag ligt aan de Klassieke muziek zoals wij die nu kennen.
Kom luisteren op zaterdagavond 19
september 20.00 uur in de St. Martinuskerk in Bussloo. Bestel wel van tevoren

uw kaarten; in verband met de Coronamaatregelen is er beperkt plaats en vol
= vol.
In de voorverkoop via de website betaalt
u voor dit concert € 22,50 en aan de kassa op locatie is dat € 25,-. U kunt bij de
kassa pinnen of contant afrekenen. Voor
Studenten/CJP geldt een korting en betaalt u € 15,- Kinderen tot 12 jaar mogen
gratis naar binnen.
Bestel uw kaarten op wiener.ingoedehanden.management

MANDARIJNEN

MONTAIGNAN WIJNEN

2 netten à 1 kilo

Land van herkomst: Frankrijk
6 flessen à 750 ml

2 VOOR

5.–

6 HALEN*

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

1+1

3 BETALEN

GRATIS*

Geen 18, geen alcohol

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

1+1

GRATIS*

QUAKER CRUESLI
2 pakken à 375-450 gram

a5,58 - a6,24

2 VOOR

4

75

KIES & MIX FRUIT

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

3 VOOR

4

99

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

2 HALEN*
1 BETALEN

SUKADELAPPEN
Alle soorten
Per 500 gram

4

a5,90

99
Kiloprijs 9,98

Geen 18, geen alcohol

Geldig t/m di 6 oktober 2020

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

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

Jumbo Jumbo Binnendijk , Twello, Michiel de Ruyterstraat 101
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OPTREDENS MUZIEKKOEPEL
WORPPLANTSOEN
DE WORP.- Op zondag 27 september
zijn er optredens in Muziekkoepel
Nering Bögel in het Worpplantsoen.
Tussen 14.30 en 16.30 kan het publiek
genieten van The Celtic Tribe en singer- songwriter Martin van de Vrugt.
De Celtic Tribe neemt mensen mee
op een muzikale reis. Over sprookjes,
vliegende draken, de legendarische
eenhoorn en over de oude tijden en
volkeren van weleer. Mythen, sagen
en gedichten zorgen voor een ongekende, adembenemende muzikale
beleving. Mandy Rotgans, Sandra de
Bruin, Michiel Nijs en Karel Tadema
treden, in verschillende formaties, al
jaren samen op. Vier beroepsmusici,
die hun sporen dik verdiend hebben,
delen hun voorliefde voor Keltische en
Ierse muziek.

PAGINA 19

Elektra installaties
CV installaties
Gas/water/sanitair
Dak- en zinkwerken

Data installaties
Advies - begeleiding
Service - onderhoud
Duurzame energie

HAMU totaalinstallateur V.O.F.
www.hamutwello.nl

OEK DE JONG IN BIBLIOTHEEK
het gras, Hokwerda’s kind en Pier en oceaan. Van zijn werk werden ruim 500.000
exemplaren verkocht, het werd in negen
landen vertaald en bekroond met de
Reina Prinsen Geerligsprijs, F. Bordewijkprijs (2x), Busken Huetprijs en de Gouden
Uil. Daarnaast werd hij viermaal genomineerd voor de Libris Literatuurprijs en
Gouden Uil. Zijn nieuwe roman Zwarte
schuur verscheen op 3 september 2019.

Tijdloze muziek

Martin van de Vrugt is meer dan een
singer-songwriter alleen. Sinds 1980
schrijft en speelt hij zijn eigen nummers, zich zelf begeleidend op akoestische gitaren en harmonica. In zijn jeugd
geïnspireerd door o.a. Bob Dylan, Joni
Mitchell en Neil Young maar later ook
de traditionele (Amerikaanse) folk,
country, jazz en blues begon Martin in
1980 als straatmuzikant en werkte zich
op naar vele kleine en grotere podia in
Nederland en daarbuiten. Zijn shows
zijn afwisselend dynamisch en verstild,
zijn liedjes ontroeren, niet in de allerlaatste plaats omdat Martin feilloos
zijn visie op gevoelens over de wereld
en zichzelf weet te vangen en weet om
te zetten in mooie teksten, tijdloze muziek en niet in het minst omdat hij er
genoegen in schept om de dialoog aan
gaat met het publiek.

0571 298 175
Koppelstraat 12
7391 AK Twello

De Celtic Tribe

TWELLO.- Schrijver Oek de Jong is donderdag 1 oktober te gast via de Boekenvrienden, in de bibliotheek in Twello. Oek
de Jong (1952) is de zoon van voormalig
staatssecretaris Klaas de Jong Ozn. en
Dies Windig. Zijn jeugd bracht hij door in
Dokkum en Goes. Hij studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit van
Amsterdam. Oek de Jong is de schrijver
van een oeuvre van romans, verhalen en
essays. Zijn bekendste boeken zijn de romans Opwaaiende zomerjurken, Cirkel in

In verband met de corona-maatregelen
die gehanteerd moeten worden, is er helaas minder plaats voor bezoekers. Rekening houdend met de 1,5 meter afstand
onderling, is er plaats voor slechts 30
bezoekers. Reserveren voor deze lezing is
verplicht. Wees er dus snel bij, want vol
is vol.
Praktische informatie: Datum: donderdag
1 oktober. Locatie: bibliotheek Twello.
Aanvang lezing: 20.00 uur. Kosten donateurs € 2,50 / € 7,50 voor niet-donateurs
in de voorverkoop te koop. Aanmelden
via de website van de Bibliotheek:
www.bibliotheekbrummenvoorst.nl

HELP MEE
OM KINDERENSamen op weg naar
een
Rookvrije
Generatie!
ROOKVRIJ
TE LATEN SPELEN!
Rookvrij en gezond opgroeien

gemeente Voorst hebben in het

Een groeiend aantal partijen in de gemeente Voorst
is al bezig om zoveel mogelijk plekken waar kinderen komen rookvrij te maken. Zij zetten zich samen
ervoor in om te zorgen dat niemand in de verleiding komt om te gaan roken. Op initiatief van de
gemeente Voorst zijn alle speellocaties nu voorzien
van een bord ´Rookvrije Generatie en dus rookvrij´.
Zo geven wij onze kinderen het recht om rookvrij én
gezond op te groeien.

project Voorst onder de Loep aandacht

Geef het goede voorbeeld

Inwoners en professionals in de

gevraagd voor een gezonde leefstijl.
En het verstandig omgaan met het
gebruik van genotsmiddelen. Een
onderdeel daarvan is roken en daarom
stimuleert de gemeente Voorst de
rookvrije omgeving van kinderen.

Geef kinderen het goede voorbeeld. Ziet u dat er
gerookt wordt op een speellocatie? Ga daar dan over
in gesprek met diegene.
Reageren op dit initiatief? Mail naar nix18@voorst.nl
of bel met Robert Horstink, adviseur gezonde leefstijl: 06-50 43 86 59. Voor de speellocaties neemt
u contact op met Ingrid de Croon, adviseur sport en
bewegen: 06-11 48 20 93.

Wim Vrijhoef

wethouder volksgezondheid

Kinderen die hulp kunnen gebruiken bij:
• zelfvertrouwen,
• (faal)angst,
• omgaan met emoties,
• piekeren,
• boos en/of agressief gedrag,
• pesten of gepest worden,
• concentratie,
• verwerken van verdriet,
• het omgaan met veranderingen
thuis zoals bijvoorbeeld
een scheiding, verlies of
een verhuizing.

KINDERCOACH

Voor wie?

magento

exact

+
Besparing op tijd & geld
Al je data te beheren op 1 locatie
Optie tot koppelen meerdere shops
Realtime synchronisatie van data
Mogelijkheden vrijwel onbeperkt! Wij koppelen ook o.a.:

Bekijk alle mogelijkheden op
Kindercoach: op zoek naar jouw kracht!

WWW.BIJ-MONIQUE.NL

Ondernemers

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

Bij Monique
op zoek naar jouw
kracht !

€

Reparatie en onderhoud
Uitlijnen
Airco onderhoud
Verkoop auto’s nieuw/
gebruikt

TERWOLDE/
NIJBROEK
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De Smederij 8 Terwolde - 0571 29 29 44

TERWOLDE
0571 - 84 18 66
Ik ben Ilona Bloeme.
Ik ben coach geworden met een missie.
Ik help vrouwen om hun manier van denken te
veranderen zodat ze meer in zichzelf gaan geloven, hun
eigen keuzes durven maken, nee kunnen zeggen zonder
schuldgevoel en minder afhankelijk worden van wat
anderen van ze vinden.
Ik help ze om het heft in eigen handen te nemen, beter
voor zichzelf te zorgen en onvoorwaardelijk van zichzelf
te houden door hun manier van denken te veranderen.

NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD
RENOVATIE

b.v.

WWW.BOUWBEDRIJF-GROTERS.NL

www.rietdekkersbedrijfveldhuis.nl

Ben of ken jij deze dame?
Mail dan naar info@ilonabloeme.nl of app/bel naar
06-20414823 zodat we kennis kunnen maken en kijken
of we wat voor elkaar kunnen betekenen.
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GELDERSE ERFGOEDMONITOR 2019

ONDERZOEK NAAR HET PUBLIEKSBEREIK, BATEN
EN LASTEN VAN DE GELDERSE ERFGOEDSECTOR
Gelderse erfgoedinstellingen wisten vorig
jaar vijf miljoen bezoeken te genereren,
waarvan zo’n 70% museumbezoeken. De
totale bezoekersinkomsten bedroegen
ruim 34 miljoen euro. Qua werkgelegenheid is de sector goed voor meer dan
1600 banen (1.050 FTE) en 11.000 vrijwilligersplekken. Dat betekent dat 6 op de 1000
inwoners van Gelderland zich actief bezig
houden, vrijwillig of betaald, met het Gelderse erfgoed.

Vandaag heeft coöperatie Erfgoed Gelderland de Gelderse Erfgoedmonitor 2019 gepresenteerd. De monitor geeft onder andere inzicht in het
publieksbereik, de baten en lasten en de opbouw van het personeelsbestand van de Gelderse erfgoedsector. Naast musea zijn ook landgoederen
en monumenten, historische verenigingen en bibliotheken en archieven
vertegenwoordigd in het onderzoek.

Het onderzoek is een vervolg op de in 2015
uitgevoerde nulmeting (peiljaar 2014). De
volgende Gelderse Erfgoedmonitor zal echter minder lang op zich laten wachten: komend jaar staat de derde editie op de planning. Dan moet inzichtelijk worden welke
impact de coronacrisis heeft op Gelderse
erfgoedinstellingen.
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scheiden.

Jullie gaan
Heb ’t erover!
Kulturhus, Jachtlustplein 11, Twello
0571-74 51 50
Inloopspreekuur:
maandag t/m vrijdag 8.30-12.30 uur
info@cjgvoorst.nl, www.cjgvoorst.nl

CARAMBA OP KLEINE
NOORDIJK

De Erfgoedmonitor en de bijbehorende infographic is te lezen op erfgoedgelderland.nl

FOR-FASHION - TWELLO
TWEE KEER IN HET NIEUW
REGIO.- Zondag 18 oktober is Joris
Linssen en zijn groep Caramba weer
te gast bij Kleine Noordijk. Onder
de noemer Nieuwe Streken worden
er nieuwe liedjes uitgeprobeerd en
worden er mooie persoonlijke verhalen verteld. De band werd o.a.
bekend en geliefd door hun Nederlandstalige versies van Mexicaanse

evergreens. Nu hebben ze hun focus verlegd naar eigen land met
pareltjes uit de provincie, liedjes in
streektaal of dialect.
Zondag 18 oktober 13.30 uur en
16.00 uur. Reserveren verplicht.
Entree 22,50 euro (losse verkoop).
Vrienden SCKN 17,50 euro.

OMROEP GELDERLAND
HERDENKT OPERATIE
MARKET GARDEN

TWELLO.- Begin september was het
vertrouwde beeld van de etalagepoppen op de hoek van het pand aan de
Dorpsstraat 16 in Twello, waar ForFashion dameskleding gevestigd is,
vervangen door afgeplakte ramen. De
aanplakbiljetten met de melding over
een restyling van de winkel gaven al
een klein beetje prijs van wat er zich
achter deze ramen afspeelde. Na drie
dagen was het moment van de onthulling daar. Een dubbele onthulling want
het speciale winkelinterieur zorgt samen met de introductie van de nieuwe
najaarscollectie 2020 voor een ware
beleving waarbij het “nieuwe” For-

fashion twee keer in het nieuw is! Het
team van For-Fashion bestaat uit Annet, Yvonne, Maureen. Zij vertellen dat
het winkelinterieur verandert is maar
de merken Helena Hart, Soyaconcept,
Josephine & Co, Mavi-Jeans en Rosner zijn gebleven. De winkel biedt een
indeling in kleurvakken waarin deze
merken door elkaar vertegenwoordigd
zijn. Zo kunnen ze makkelijk onderling
met elkaar gecombineerd worden.
Onze nieuwe najaarscollectie start al
met prijzen vanaf € 19,99. Een gevarieerde collectie waarbij de laatste modetrends op de voet gevolgd worden.
Zo is er 6 keer per jaar een nieuwe

collectie en worden er tevens ook tussentijds nog diverse nieuwe items hieraan toegevoegd. Deze snelle wisseling
zorgt voor steeds een nieuw en afwisselend kledingaanbod. Voor de afstyling van de outfits zijn er diverse accessoires van sjaals, riemen en tasjes
aanwezig. For-Fashion nodigt klanten,
liefhebbers van damesmode en belangstellenden uit om de “nieuwe” winkel en betaalbare najaarscollectie zelf
te komen bekijken. Kom kijken, passen en het “dubbele nieuw” ervaren.
Natuurlijk staat er koffie/thee voor u
klaar! Onze stylisten heten u welkom
op Dorpsstraat 16 in Twello.

1 printje? Of 5000?
Kan bij ons allemaal !
eft te zijn!
Omdat service niks bijzonders ho
Stationsstraat 17 Twello
Tel. 0571 27 61 91
info@printandmore.nu
www.printandmore.nu

Kopieën

ARNHEM.- Omroep Gelderland staat
komend weekend in het teken van Operatie Market Garden. Ter nagedachtenis
aan deze militaire actie vinden er in en
rondom Arnhem diverse herdenkingen
plaats. De uitzendingen zijn live te volgen via TV Gelderland én online via Facebook, YouTube, Gld.nl en de Omroep
Gelderland app.
Omroep Gelderland is aanwezig bij:

Vrijdag 18 september

18.40 uur | Herdenking Eusebiuskerk
19.30 uur | Herdenking Airborneplein
20.30 uur | Bridge to Liberation (on
screen)

Zaterdag 19 september

10.45 uur | Herdenking Ginkelse Heide
15.00 uur | Herdenking Driel

Zondag 20 september

10.00 uur | Herdenking Airborne Be-

graafplaats Oosterbeek

Special De Week van
Gelderland

Daarnaast is er op vrijdag 18 september een speciale uitzending van
De Week van Gelderland. Angelique Krüger en Peter van der Heiden staan vanaf 17.20 uur stil bij
Operatie Market Garden met een
avondvullend programma. Met verschillende gasten spreken ze over
de Tweede Wereldoorlog. Naast de
persoonlijke interviews schakelen
we tussentijds door naar de liveherdenkingen bij de Eusebiuskerk
en de Berenkuil in Arnhem. Tot
slot wordt deze indrukwekkende
avond afgesloten met een live-registratie van Bridge to Liberation.
Meer weten? Kijk op www.gld.nl/
marketgarden.

VOLG ONS OOK OP
SOCIAL MEDIA
VOORSTERNIEUWS

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

Bij aankoop van 2 speltbroden

Bij aankoop van 2 broden uit eigen bakkerij

een 400 gram volkorenbroodje

(Koffie)suikerbrood
per stuk van €2.15 voor

Speculaasjes uit eigen bakkerij
met en zonder amandelen

Jumbo Binnendijk - Michiel de Ruyterstraat 101 - Twello

Aanbiedingen geldig van woensdag
16 september t/m dinsdag 22 september.

U kunt ons ook volgen op instagram:
jumbobinnendijkbakkerij

1

50
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SPANNENDE TENNISPARTIJEN EN VEEL
OUD=GOUD (11)
GEZELLIGHEID OP OOIEVOORSTOERNOOI EEN DOOSJE EIEREN EN
VOORST – De coronacrisis heeft niet
kunnen voorkomen dat het jaarlijkse open Ooievoorstoernooi van de
Voorster Tennisclub (VTC) wederom
op een zeer geslaagd evenement is
uitgelopen. Zelfs de ooievaar die afgelopen week geregeld neerstreek
op zijn of haar post schuin achter
baan vier kon dit beamen.

EEN BUSJE KRUIDEN

De toernooicommissie had er alles
aan gedaan om het toernooi volgens
de geldende coronaregels te laten verlopen. Zo moest iedereen zich bij aankomst op het park aan de Beelelaan
registreren, stond er desinfecterende
handgel klaar en gold in het clubhuis
een duidelijke looproute.
Op de vijf banen van de VTC werden
in totaal 96 wedstrijden gespeeld door
87 spelers uit onder meer Deventer,
Gorssel, Vorden, Eibergen, Amersfoort, Zutphen, Warnsveld, Otterlo
en Voorst. Toeschouwers kregen veel
spannende partijen voorgeschoteld
en konden zich, net als de deelnemers
zelf, dagelijks laven aan heerlijke hapjes. Dit laatste was met name te danken aan diverse lokale ondernemers
en bedrijven die als sponsoren optraden.
Met zijn grote muzikaliteit en gevarieerde repertoire zorgde muzikant - en
fanatiek tennisser - Guido van Heuvelen uit Voorst vrijdag voor een extra
sfeervolle avond. De sportief verlopen
en zeer gezellige finaledag was zondag
een waardige afsluiting van het Ooievoorstoernooi 2020.
Het ging er niet alleen spannend maar ook gezellig aan toe tijdens het toernooi.

Foto: Voorster Tennisclub

PANNAVELD EN HOOFDVELD SV
TERWOLDE OFFICIEEL GEOPEND
de en de Vrienden van Terwolde hebben voorafgaand aan de opening een
woordje gericht aan de genodigden en
aanwezigen. In beide toespraken kwam
goed naar voren dat er vele werkzaamheden zijn verricht door de leden van de
sv Terwolde. Rondom het ruime overdekte terras, in verband met de gewenste afstand, waren flipovers geplaatst
met daarop een fotocollage van beide
projecten. Van het begin van de werkzaamheden tot aan het resultaat. Op de
website www.svterwolde.nl zijn de foto’
s van de werkzaamheden nog te zien. De
officiële opening van beide velden werd
verricht door een aantal jeugdleden van
de club door symbolisch een blauw witte
slinger door te knippen.

De supermarkt. Dinsdagmiddag. Een
bezoek aan vrienden vroeg om een fles
wijn.
Terwijl ik naar de rekken loop, zie ik een
wat oudere vrouw. Naast haar een leeg
winkelwagentje.
Ze valt me op omdat ze steeds opnieuw
een doosje eieren pakt, het opent, sluit
en het volgende pakt.

teruglopen de winkel in. De man neemt
haar bij de hand.
‘Kom Anneke’, hoor ik hem fluisteren.
‘We gaan naar huis’. Dan heb ik kans
haar aan te kijken. Ze lijkt afwezig en
veraf in de tijd. Ik zie haar blik die een
grens gepasseerd is, terecht gekomen
in een wereld, die de mijne niet is, nog
niet is.

Een paar rekken verderop staat een
man, ongeveer van dezelfde leeftijd als
die dame bij de rekken ‘kruiden’, pakt
een willekeurig busje en zet het weer
terug. Het is een toneelstuk voor twee
mimespelers. Ik zie dat de man op de
vrouw let, de vrouw op niemand, beiden
bezig met een zinloos lijkende handeling, doos open, doos dicht, busje oppakken, busje terug. Een ballet in de supermarkt, in het ritme van een sarabande,
houterig, dus geen sarbande, meer een
klompendans.

Ik ga naar huis. Het tafereel waar ik uit
pure nieuwsgierigheid getuige van was,
blijft mij de verdere avond bij.
De volgende dag kom ik de man tegen.
Hij herkent mij. Híj groet en zegt verontschuldigend: ‘Mijn vrouw dementeert,
ziet u. Soms probeer ik het nog eens om
met haar naar een winkel te gaan.’

De man loopt naar de vrouw. Hij legt
een doosje eieren in de winkelwagen.
Hij pakt haar bij de arm. De vrouw lijkt
gelukkig. Zij rijdt het wagentje de winkel
uit, hij betaalt aan de kassa. De vrouw
draait zich om, pakt de eieren en wil

En ik ? Ik loop naar huis. Wat moet ik anders .

Ik zit niet gauw om een weerwoord verlegen. Nu schiet ik vol. Hij zie het. ‘Je went
er niet gauw aan. Ik heb een lieve dochter, precies haar moeder’. Hij zegt ‘dag’
en loopt de straat verder in. Kaarsrecht.

Wiel Palmen

VERMISTE EN GEVONDEN
HUISDIEREN

Pannaveld

De Vrienden van Terwolde hebben vorig
jaar tijdens het 100 jarig jubileum van
de sv Terwolde een panna veld aangeboden aan het bestuur van de club.
De start van de werkzaamheden vond
plaats op 1-6-2020 en op 11-07-2020 waren de werkzaamheden afgerond.

Renovatie Hoofdveld

Pannaveld en hoofdveld sv Terwolde officieel geopend.
TERWOLDE.- Zondag 6 september j.l.
zijn beide nieuw/hernieuwde velden van

sv Terwolde officieel geopend. De voorzitters van respectievelijk de sv Terwol-

De werkzaamheden zijn op 03-08-2019
gestart en op 11-04-2020 waren de
werkzaamheden op en rondom het veld
afgerond. Het veld ligt er nu echt als een
biljartlaken bij. Gelooft u het niet, kom
dan gerust een keer bij de sv Terwolde
kijken.

WEKELIJKS HUIS AAN HUIS DAGELIJKS ONLINE

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

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

Lapjespoes, veel wit, rode en zwarte vlekken op de kop en rug: Kadijk, Terwolde.
Witte perzische kater, is geschoren, Johan Willem Frisostraat, Twello.

Gevonden

Lapjespoes, zwart op de kop langs
de oren, rood op het voorhoofd
doorlopend over de neus en naar
het achterhoofd, rood/zwart gevlekt op de rug, rood/zwarte staart,
zwarte vlek op de linker achterpoot,
verder wit, aanhankelijk: Hooistraat,
Voorst.
Ik ben als gevonden opgegeven vanaf de Hooistraat in Voorst.

Voorsternieuws
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STICHTING NATUUR TWELLO UIT HARDE KRITIEK OP BELEID
MOBILITEIT GEMEENTE VOORST

HET GEEFT ONS WEDEROM GÉÉN GEVOEL VAN PARTICIPATIE
Tijdens het Ronde Tafel Gesprek van woensdag 9 september stond ‘Programma mobiliteit 2020-2030’ op de agenda. Maar liefst acht insprekers
wilden hun zegje doen naar aanleiding van de zienswijzen. Zo ook de heer
Timmermans namens Stichting Natuur Twello. In zijn stem klonken diepe
emoties, terwijl hij fel van leer trok jegens de aanwezige raadsleden en het
college.
De stichting is erg teleurgesteld in de
reactie op de zeer uitgebreide zienswijze welke zij hebben neergelegd.
“Wij constateren dat er nagenoeg op
geen enkel door ons ingebracht punt
inhoudelijk reactie volgt.” Volgens
Timmermans wordt slechts gewezen
op de procedure van de bestemmingsplanwijziging. “Het geeft ons
wederom geen gevoel van participatie!” terwijl naar zijn mening wel
degelijk inhoudelijk punten zijn ingebracht.
Er is volgens Timmermans sprake va
een incorrecte doorrekening van het
verkeersmodel, waardoor onterechte
conclusies worden getrokken in het
voordeel van de te ontwikkelen randweg in Twello. De stichting noemt het
‘manipulatie van cijfers’. Voorts hekelt
Timmermans onder andere de plannen Twello West, waar natuurgebied
moet wijken voor wegen en ontsluitingen van bedrijventerreinen. Hij zet
dit af tegenover de trots van Voorst
als groenste gemeente van Europa.
Naar mening van de stichting is het er
de gemeente Voorst aan gelegen om
het plan rondom de randweg door te
drukken.

Verder is er veel kritiek op motivaties
van plannen welke naar mening van
de stichting niet overeenkomen met
de werkelijkheid. Met name worden
belangrijke wegen genoemd, zoals de
HW Iordensweg, de Molenstraat als
ook het woongenot op Molenveld. Als
laatste wijst Timmermans op de nieuwste ontwikkelingen, waarbij meer sprake is van bijvoorbeeld thuiswerken,
wat een andere beweging gaat geven
in het verkeer. Hij beroept zich op het
advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur aan het kabinet en roept op tot verandering van
zienswijzen. “De Raad adviseert om
niet te investeren in nieuwe wegen,
onder meer omdat deze minder hard
nodig zijn nu de mensen meer thuiswerken.” “We blijken bereid om onze
verplaatsing te beperken” aldus het
citaat welke door Timmermans wordt
voorgelezen.
De kritieken en het felle pleidooi sluiten
vrijwel naadloos aan bij de woorden
van inspreker Stefan Rutgers die al 20
jaren aan de Neptunus woont. Hij zegt
te spreken namens bewoners van de
Neptunus, Doornweerdstraat, Offenbachstraat en Mahlerstraat, waarbij een

deel van de woningen op slechts tientallen meters is verwijderd van de Zuiderlaan. Tevens zijn alle gebruikers van het
naastgelegen sportterrein belanghebbenden. Daarvan ruim 700 jeugdleden
die meerdere keren per week de oversteek maken op de betreffende laan.
Vanuit zijn achterban is contact gezocht
met Veilig Verkeer Nederland (VVN) en
deze heeft onderzoek gedaan naar de
situatie, waarbij VVN ook contact heeft
gehad met het gemeentehuis. Partijen
geven meerdere argumenten om de
snelheid op deze weg terug te brengen
van 80 naar 50 km. per uur. Daarbij is
het verzoek, om de kom van Twello te
wijzigen, zodat de Zuiderlaan binnen de
zone van 50 km. per uur gaat komen.
Een kwestie van het slechts verplaatsen
van enkele borden binnen een afstand
van ca. 100 meter, aldus de heer Rutgers. Een en ander vraagt om een herziening van plannen en ook dhr. Rutgers
wijst raad en college erop, dat de tijden
zijn veranderd en dat de auto niet meer
op nummer één staat.
‘Programma Mobiliteit 2020-2030’ staat
op de agenda van de raadsvergadering
van woensdag 23 september. De vergadering vindt plaats in het MFC aan de
Bosweg 14 te Klarenbeek en start om
19.30 uur. Wie aanwezig wil zijn, dient
voordien en vroegtijdig contact op te
nemen met het gemeentehuis om zich
aan te melden. Dit i.v.m. de huidige regelgeving.

IVN-EXCURSIE RAVENSWAARDEN
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GELDERLANDERS ZETTEN ZICH TIJDENS
WORLD CLEANUP DAY IN VOOR EEN
ZWERFAFVALVRIJE OMGEVING
REGIO.- Honderden Gelderlanders gaan
zaterdag 19 september met de prikstok
op pad om hun omgeving zwerfafvalvrij te
maken. Dit doen zij tijdens World Cleanup
Day: ’s werelds grootste opschoonactie van
het jaar. Burgers, bedrijven en gemeenten
van over de hele wereld steken gezamenlijk de handen uit de mouwen om de omgeving op te ruimen. In Arnhem gaat een
enthousiaste groep uit het Spijkerkwartier
zelfs een stap verder. Daar wordt het ingezamelde zwerfafval als grondstof gezien en
apart ingezameld voor hergebruik. Dit jaar
wordt World Cleanup Day in Nederland georganiseerd door Plastic Soup Foundation
en Nederland Schoon. Ga naar www.worldcleanupday.nl voor meer informatie of het
aanmelden van een actie.

Van plastic flesje naar bankje in
de wijk

In de hele provincie worden tijdens World
Cleanup Day straten, speelpleinen en stadsparken opgeschoond. In het Arnhemse
Spijkerkwartier gaan initiatiefnemers van
Circulair Spijkerkwartier en BuurtGroenBedrijf zelfs verschillende samenwerkingen
aan met partners uit de wijk om te zorgen
dat afval niet alleen opgeruimd wordt, maar
ook op een nuttige manier wordt hergebruikt. Zo smelt Plastic Fantastic het ingezamelde plastic uit het Spijkerkwartier om tot
een nieuw bankje voor in de wijk. Germa
Huijbers, een van de initiatiefnemers van
de opschoonactie in het Spijkerkwartier:
“Circulariteit is voor ons heel belangrijk.
We beginnen klein, maar als het een succes is willen we dit vaker op deze manier
organiseren.”, aldus Cathelijne Bouwkamp,
wethouder klimaat en energie in Arnhem,
komt ook helpen bij deze opruimactie.

Coronamaatregelen: kleine
groepen en 1,5 meter

Op basis van de RIVM-richtlijnen zijn preventiemaatregelen geformuleerd om de
opruimacties coronaproof en verantwoord
uit te voeren. Daardoor blijft de kans op
besmetting minimaal. Zo verzoeken Plastic Soup Foundation en Nederland Schoon
deelnemers om alleen in kleine groepen
deel te nemen en de anderhalve meter af-

stand te allen tijde in acht te houden.

Gebruik de Litterati-app

Tijdens World Cleanup Day kan iedereen
gebruik maken van de Litterati-app. Hiermee kunnen deelnemers het gevonden en
opgeruimde afval vastleggen op hun telefoon. Zo worden waardevolle data verzameld, zoals het soort afval, de locatie en de
herkomst ervan, wat uiteindelijk gebruikt
wordt voor onderzoek, waarmee het zwerfafvalprobleem bij de bron kan worden aangepakt. Elke gebruiker van de Litterati-app
draagt dus bij aan een oplossing voor het
zwerfafvalprobleem.

Krachten bundelen tegen
zwerfafval

Vanwege de coronacrisis moest de 18e editie van de Landelijke Opschoondag van Nederland Schoon, die jaarlijks medio maart
plaatsvindt, worden afgelast. Daarom besloten Nederland Schoon en Plastic Soup
Foundation de krachten te bundelen en
gezamenlijk de organisatie van World Cleanup Day op zich te nemen. Samen sporen
zij niet alleen particulieren van jong tot oud
aan om mee te doen, maar ook scholen,
bedrijven, verenigingen, (sport)clubs en gemeenten.

Over Plastic Soup Foundation
en NederlandSchoon

Plastic Soup Foundation, de initiator van
World Cleanup Day in Nederland, heeft
naast het opruimen van zoveel mogelijk
zwerfafval als doel om waardevolle informatie te verkrijgen over het soort afval
dat op straat en in het milieu ligt. Inzicht in
soort, locatie én de herkomst van het
zwerfafval is onmisbaar bij het vinden van
structurele oplossingen. Nederland Schoon
beschikt over ruime ervaring en kennis op
het gebied van het mobiliseren van burgers
voor opschoonacties én biedt kennis en
ervaring ter voorkoming van zwerfafval. Zij
werkt veel samen met en voor gemeenten,
scholen en maatschappelijke organisaties
en organiseert jaarlijks de Landelijke Opschoondag.

ONDERZOEK BEZOEKERSDRUKTE
GEBRUIKERS WEREN DEZE
ZOMER DRUKKE LOCATIES
REGIO.- Nu de zomer ten einde loopt, komt er ook een einde aan de monitor
bezoekersdrukte. De tool heeft het beoogde doel bereikt, zo blijkt uit onderzoek
van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen: het attenderen van bezoekers en inwoners van provincie Gelderland op drukke en rustige plekken tijdens de zomervakantie. De komende weken zal de tool nog één dienst bewijzen: het reguleren
van de bezoekersstromen tijdens de herdenkingsperiode in de Airborne Region.

GORSSEL.- Wandel op zondag 27 september mee met een natuurgids, op
zoek naar de invloeden van de meanderende IJssel op het landschap in de
uiterwaarden. Bij deze wandeling krijgt
u inzicht in de vroegere lopen van de
IJssel. Verassend hoe slenken en rivierduinen nog zichtbaar zijn in dit gebied.

Ook de geschiedenis van de rivier krijgt
aandacht.
Start om 14.00 uur bij de parkeerplaats
op de hoek Ravensweerdweg-Bruggeweerdsdijk te Gorssel.
Organisatie: IVN. We houden ons uiteraard aan de coronarichtlijnen. Opgave

verplicht via jac.duivenvoorden@hetnet.
nl.
Een vrijwillige bijdrage is welkom. Honden kunnen helaas niet mee.
Informatie over de excursie is verkrijgbaar via tel. 0575-492369 of 06-49923293
Voor meer informatie: www.ivn.nl/afdeling/zutphen
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Kopieën

Ontwikkelaar van de monitor, marketing- en
bestemmingsmanagementorganisatie Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen, vroeg 627
gebruikers naar hun ervaringen. Daaruit
blijkt dat een groot deel van de gebruikers
(88%), drukke – ofwel de rood of oranje gemarkeerde locaties – hebben vermeden. Zij
besloten één van de voorgestelde alternatieve ‘groene’ locaties te bezoeken, op een ander tijdstip naar de gewenste locatie te gaan
of thuis te blijven. 94% van de respondenten
geeft aan de monitor te willen blijven gebruiken. Niet alleen tijdens, maar ook na corona.
De meesten zouden de tool ook aanraden
aan familie en vrienden. ‘Het is goed om te
zien dat onze monitor in de behoefte voorzag’, vertelt directeur Herre Dijkema. “Wij
geloven dat spreiding van bezoek aan onze
regio’s belangrijk blijft, zowel in tijd als plaats.
Daarom zullen we de komende tijd nieuwe
producten blijven ontwikkelen.”

Extra inzet Airborne Region

Oorspronkelijk zou de monitor bezoekersdrukte vlak na de zomervakantie eindigen,
wanneer de topdrukte in de regio’s afneemt.
Toch blijft de tool de laatste weken van september nog even actief om bezoekersdrukte

tijdens de Airborne activiteiten te meten. Het
gaat daarbij uitsluitend om de gemeenten
Arnhem, Renkum, Ede en Overbetuwe.

Over de monitor
bezoekersdrukte

Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen ontwikkelde in opdracht van provincie Gelderland de monitor bezoekersdrukte. Een tool
die liet zien op welke plekken het deze zomer
druk was en waar juist niet. Door alternatieven aan te bieden voor drukke plekken, werden bezoekers over de provincie gespreid
en de veiligheid van bezoeker en inwoners
gewaarborgd in tijden van het corona-virus.
Toerisme-gedeputeerde Peter van ’t Hoog:
“De monitor bezoekersdrukte is succesvol
geweest, ik ben blij dat dit instrument aan
recreanten is aangeboden. Overigens blijven
we ook na de zomer als provincie nadenken
over het goed reguleren van de grote groep
toeristen in Gelderland.”
In totaal werd de monitor bezoekersdrukte
475.238 keer geraadpleegd. Het hoogste bezoekersaantal werd op één van de warmste
zomerdagen van dit jaar - 31 juli - gemeten
met 29.152. Meer onderzoeksresultaten
staan in de bijgevoegde factsheet.
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GEEF EEN LIDMAATSCHAP CADEAU
TWELLO.- Soms is het lastig om een origineel cadeau te vinden voor je (klein-)
kind. Ze hebben al zoveel speelgoed of
weten zelf eigenlijk niet zo goed meer
wat ze moeten vragen voor hun verjaardag.
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SPORT
NIEUWS

GO AHEAD EAGLES TECHNIEKTRAININGEN

Oma van Ommeren bedacht het meest
originele cadeau: Een lidmaatschap bij
VHC Twello. Ze stuurde een mail naar
VHC Twello of haar kleindochter Anna
een keer mee kan trainen bij de hockey.
Oma had namelijk begrepen dat haar
kleindochter hockey wel een leuke sport
leek. Hoe leuk en origineel om dit als cadeau te geven!? VHC Twello wilde daar
uiteraard graag aan meewerken.
Maar hoe pak je een lidmaatschap nou
in een cadeaupapiertje? Bij VHC Twello
krijgt ieder kind welke voor het eerst
komt mee doen bij een training een welkomstasje.
VHC Twello vond dit zo leuk bedacht van
oma, dat ze voor Anna een klein cadeautje extra mee hebben gegeven in het welkomstasje. Zo kan een lidmaatschap een
heel leuk cadeau zijn om te geven. Heb
jij nou ook zo’n sportieve (klein-)zoon/
dochter? En zit jij thuis ook te dubben wat
voor cadeau je gaat geven voor zijn of
haar verjaardag? Geef dan een lidmaatschap cadeau! Stuur een mail naar werving@vhctwello.nl en wij ontvangen de
jarige graag bij ons op de club, met een
mooie ingepakt ‘ lidmaatschap-cadeau’.

REGIO.-Vanaf vrijdag 2 oktober a.s. vinden de jaarlijkse Go Ahead Eagles Techniektrainingen weer plaats op het sportcomplex van DVV Go Ahead. De Go Ahead
Eagles Techniektrainingen bestaan uit
een cyclus van tien weken met trainingen
van 75 minuten, waarbij de focus op persoonlijke voetbalontwikkeling ligt.
De trainingen zijn voor jongens en meisjes in de leeftijd van 7 tot en met 15 jaar.

WEKELIJKS HUIS AAN HUIS DAGELIJKS ONLINE
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Inschrijven voor de Go Ahead Eagles
Techniektrainingen kan via www.ga-eagles.nl/techniektrainingen

NIET OVER
JONGEREN,
MAAR
mét
jongeren
PRATEN
Wat hebben de jongeren
van nu van de gemeente
nodig? Die vraag willen we de
komende tijd beantwoorden.
We gaan kijken of het
jongerenwerk dat we
aanbieden nog wel aansluit
bij wat de Voorster jongeren
eigenlijk willen. Daarom is
er een digitale vragenlijst
opgesteld voor alle jongeren
tussen 12 en 23 jaar oud.
Vraagt u de jongeren in uw
omgeving ook om het in te
vullen?

Jongerenwerk in
Voorst
Jongerenwerk bestaat al jaren in
onze gemeente. Maar de jongeren
van pakweg 10 jaar geleden hadden
hele andere behoeften dan die van
nu. Maar welke dat dan precies
zijn.. Daar proberen we achter te
komen. Zo kunnen we jongerenwerk
neerzetten waar onze jongeren echt
wat aan hebben.
Dus praten we met organisaties zoals
het onderwijs, maatschappelijk werk
en politie. Maar het allerbelangrijkst
zijn de jongeren natuurlijk zelf!
Daarom de oproep: vraag uw
kind(eren) of kleinkind(eren)
de vragenlijst in te vullen via
voorst.nl/onderzoek en zo mee
te denken over de toekomst van
jongerenwerk in onze gemeente.

Onderzoeksbureau

Voor het onderzoek hebben we een
onderzoeksbureau ingeschakeld:
Van Lier Onderzoek. Zij stellen de
enquête op en zorgen ervoor dat
deze helemaal anoniem is. Alle
jongeren in onze gemeente tussen
12 - 23 jaar krijgen de komende
weken een brief op de mat om hen
persoonlijk uit te nodigen om de
vragenlijst in te vullen. Maar mochten
ze dat vergeten, wilt u ze er dan aan
herinneren?
Alvast hartelijk dank!

Harjo Pinkster

Go Ahead Eagles Soccer
Camp en Keeperskamp in
herfstvakantie

Go Ahead Eagles organiseert ook in de
herfstvakantie (13, 14 en 15 oktober a.s.)
weer een driedaags Go Ahead Eagles
Soccer Camp en Keeperskamp, dit keer
bij ABS Bathmen in Bathmen. Het Go
Ahead Eagles Soccer Camp en Keeperskamp is voor jongens en meisjes van 6
tot en met 15 jaar.
Inschrijven voor het Go Ahead Eagles
Soccer Camp kan via www.ga-eagles.nl/
soccercamps
.

Harjo Pinkster, wethouder
jeugd: ‘Het wordt tijd dat
de stem van jongeren ook
gehoord wordt. Dan weten
we pas echt wat er leeft in
onze gemeente. We zijn al wel
gewend om met inwoners in
gesprek te gaan. Bijvoorbeeld
over groene energie of een
nieuwe weg. Maar dit is zover
ik weet de eerste keer dat we
rechtstreeks de mening van
jongeren vragen. We hopen op
veel reacties!’
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AVONTUREN OP HET BOERENLAND
DRIE EAGLES-JEUGDTEAMS
KINDEREN EN OUDERS HEBBEN GENOTEN OP JACHT NAAR EERSTE
COMPETITIEZEGE IN TWELLO
VAN VEELZIJDIGE FOODCAMP
VOORST.- Zaterdag 12 september
bezochten ruim 60 deelnemers de
Foodcamp op biologisch dynamische tuinderij de Zonnegaard in
Voorst, vlakbij Apeldoorn. Veel deelnemers uit de buurt, waaronder kinderen en ouders die via hun bso in
Voorst, Smallsteps en Ut Trepke, via
de gemeente vrijkaartjes hadden
ontvangen.
In 2019 nam LekkerBoer het initiatief om van het voedselverhaal een
avontuur te maken op een boerenerf. Lekker naar buiten, kinderen met
ouders, voor een gezonde leefstijl.
Dit jaar organiseren boeren en tuinders opnieuw een serie Foodcamps
op het erf samen met LekkerBoer.
In een rondje over de tuinderij liet
Carlijn Geluk de deelnemers zien
wat er voor nodig is om op een natuurlijke manier groenten op haar
bedrijf te telen. Kinderen mochten
pompoen, sla, tomaten en frambozen oogsten. Koks Han en George
van Charmehotel Oranjeoord maakt

samen met kinderen en ouders een
verrassend lekkere groenteburger
(spinazie, biet of champignon) klaar
in de LekkerBoer foodtrailer, op een
broodje met zelf geoogste groenten
van de tuinderij. Daarbij een milkshake met zelf geplukte frambozen.
Bootcamp055 had een kind-ouder
bootcamp tussen de groentes voorbereid, die gegeven werd door een
vervanger vanwege gezondheidsredenen. Er was een parcours over de
tuinderij uitgezet met bonenstokken,
groentekratjes en touwen, startend
met een stukje rennen net als de
Daily Mile op scholen, een initiatief
van JOGG Nederland.
Gea van JLE Gelderland gaf een mini-workshop moestuinieren. Hierbij werden ook radijsjes gezaaid en
kregen de kinderen een pakketje ‘De
Bolster’ zaden mee voor thuis.

Scholen en kinderopvang

Foodcamps worden ook georganiseerd voor scholen en kinder-

opvang. Niet alleen voor basisonderwijs, maar ook voor voortgezet
onderwijs en mbo. Hiervoor is subsidie vanuit het landelijke programma
Jong Leren Eten beschikbaar. Van 1
t/m 30 september kunnen scholen
aangeven dat zij belangstelling hebben voor de subsidieregeling. Toekenning vindt plaats op basis van
vooropgestelde criteria/randvoorwaarden

Foodcamp tijdens Dutch
Food Week

LekkerBoer verzorgt de organisatie
van de Foodcamps. Daarbij werkt ze
nauw samen met deskundige partners. Zo verbindt elke Foodcamp lokale partijen op het gebied van een
gezonde en duurzame leefstijl.
Op 16 oktober, tijdens de nationale
Dutch Food Week, is er een tweede
Foodcamp in Apeldoorn / Voorst bij
melkveebedrijf De Bolkhorst.
Op www.lekkerboer.nl/foodcamp is
meer informatie te vinden en een
overzicht van alle Foodcamps.

TAFELTENNISCLINIC VOOR KINDEREN VAN DE FLIERT

Go Ahead Eagles O13 (4) - Fotograaf Carlo Bruil
TWELLO.- Een overwinning voor Onder-16, een gelijkspel voor Onder-21 en
een nederlaag voor Onder-15. De drie jeugdteams van Go Ahead Eagles die
afgelopen zaterdag in actie kwamen op sportpark Zuiderlaan in Twello,
boekten wisselend succes. Ook aanstaande zaterdag worden de velden van
SV Twello door drie Eagles-jeugdteams betreden.
Na twee competitiewedstrijden wacht
het oudste jeugdteam van Go Ahead
Eagles, Onder-21, nog altijd op de eerste
zege in Divisie 3A. Aanstaande zaterdag
is het team van O21-trainer Jouad Boufarra gastheer van Zeeburgia O21. De
Amsterdammers begonnen het seizoen
2020/2021 met twee competitienederlagen.
Ook Go Ahead Eagles Onder-15 speelt
voor het tweede weekend op rij op
sportpark Zuiderlaan. Deze keer is FC
Den Bosch O15 de tegenstander. De
Bosschenaren staan, net als het team
van O15-trainer Tristan Berghuis, op één
punt uit twee wedstrijden in Divisie 3A.
Go Ahead Eagles Onder-13 behaalde in
Divisie 2A eveneens één punt uit twee
competitieduels. Aanstaande zaterdag is
AFC O13 de tegenstander voor het team
van O13-trainer Martijn Jongbloed. De

Amsterdammers begonnen het seizoen
2020/2021 met een nederlaag en een
overwinning.
Go Ahead Eagles Onder-18, Onder-16 en
Onder-14 spelen aanstaande zaterdag
een uitwedstrijd. Onder-18 gaat op bezoek bij Argon O18, voor Onder-16 staat
de IJsselderby tegen PEC Zwolle O16 op
het programma, terwijl Onder-14 het in
Flevoland opneemt tegen Almere City FC
O14.
De thuiswedstrijden van de jeugdteams
van Go Ahead Eagles zijn voor iedereen
vrij toegankelijk op sportpark Zuiderlaan
in Twello. Wel is het coronaprotocol van
SV Twello van kracht. Dit protocol houdt
onder meer in: blijf bij coronagerelateerde klachten thuis en houd op het sportpark (ook langs de lijn) anderhalve meter
afstand tot mensen die niet tot hetzelfde
huishouden behoren.

Competitieprogramma Go Ahead Eagles Voetbalopleiding
(zaterdag 19 september)

TWELLO.- Tafeltennisvereniging TRIAS
heeft vrijdag 11 september samen met
MJTafeltennis een onvergetelijke tafeltennisclinic verzorgd voor kinderen
van de basisscholen van De Fliert. De
gymzaal werd omgetoverd tot een tafeltennisparadijs, waarbij de kinderen op
kleine, grote en zelfs ronde tafels mochten tafeltennissen. Aan het einde van de
dag sloot ook de buitenschoolse opvang
Smallsteps aan bij de tafeltennisinstuif.

Het vervolg bij de club

Voor de allerjongsten start tafeltennis-

vereniging TRIAS met een minicursus
van 4 weken op de zondagen 20-9,
27-9, 4-10 en 11-11; altijd van 09:30
uur-10:30 uur bij het TRIASPANT aan
Stinzenlaan 89 te Twello. Samen met
trainer Bart van der Zanden kunnen
kinderen van 6 t/m 10 jaar kennismaken met de eerste beginselen van tafeltennis. De kosten voor de minicursus
zijn 5,- euro. Een batje mag je uiteraard
lenen. Heb je zin om te kijken of tafeltennis misschien jouw sport is, geef je
dan zo snel mogelijk op via jeugdtrainers@ttv-trias.nl. Voor vragen/opmer-

kingen, kun je hier ook terecht.
Ben je al wat ouder en/of een meer
doorgewinterde speler of speelster
en is geen tafeltennistafel thuis, in
de buurt of op de camping meer veilig voor jou dan kun je natuurlijk ook
bij ons instromen tijdens de reguliere
groepen op maandag en/of woensdag van 17:30 uur-18:30 uur. We bekijken samen welke groep het beste
bij jou past. Kijk voor meer informatie
ook eens op www.ttv-trias.nl of onze
Facebook pagina.

Divisie 3A (16:00 uur, sportpark Zuiderlaan, Twello)
Go Ahead Eagles O21 – Zeeburgia O21
Divisie 4B (12:00 uur, sportpark Argon, Mijdrecht)
Argon O18 – Go Ahead Eagles O18
Divisie 3A (12:30 uur, sportpark Be Quick ‘28, Zwolle)
PEC Zwolle O16 - Go Ahead Eagles O16
Divisie 3A (13:30 uur, sportpark Zuiderlaan, Twello)
Go Ahead Eagles O15 – FC Den Bosch O15
Divisie 3A (10:00 uur, sportpark Fanny Blankers Koen, Almere)
Almere City FC O14 – Go Ahead Eagles O14
Divisie 2A (11:00 uur, sportpark Zuiderlaan, Twello)
Go Ahead Eagles O13 – AFC O13

WEKELIJKS HUIS AAN HUIS DAGELIJKS ONLINE

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

“NA DE VAKANTIE”

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

bigblow.nl

“de eerste dag na de vakantie heeft weer bevestigd
wat ik al langer wist: ik ben beter in vakantie dan in werken”

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

NATIONALE SPORTWEEK

GEMEENTE VOORST 18 T/M 27 SEPTEMBER

FIETS(PUZZEL)TOCHT
■
■
■
■

Alle activiteiten
zijn GRATIS en
voor alle

Er worden drie afstanden aangeboden: 20 km, 28 km en 42 km.
leeftijden.
De route voert langs verschillende kernen in de gemeente Voorst.
De fietstocht kan gedurende de Nationale Sportweek zelfstandig worden gefietst.
Informatie over de route en het antwoordformulier is te vinden op www.voorstactief.nl
of te krijgen bij de Waardige Waard in Twello.

WANDEL(PUZZEL)TOCHT
■
■
■

Voor de wandeltocht wordt er gebruik gemaakt van de bestaande
Klompenpaden.
Er worden twee afstanden aangeboden: 10 km en 16 km.
Informatie over de route en het antwoordformulier is te vinden op
www.voorstactief.nl of te krijgen bij de Waardige Waard in Twello.

BEWEEGBINGO

■
■

Er zijn leuke

De buurtsportcoaches hebben leuke filmpjes opgenomen van
beweegactiviteiten, die je thuis kunt doen.
De filmpjes van de beweegbingo staan op www.voorstactief.nl
of gebruik de onderstaande QR-code.

prijzen te winnen,
bij zowel de ﬁets- en
wandeltocht en de
beweegbingo.

SPORT- EN BEWEEGAANBIEDERS
TC Teuge
Scouting Gelre Groep
Scouting Gelre Groep
Scouting Gelre Groep
Do-In Yoga
Wandelgroep Klein Twello
Seniorengym

Clinic voor senioren
Open les voor kinderen 7 t/m 11 jaar
Open les voor kinderen 11 t/m 14 jaar
Open dag
Open les
Open les
Open les

Alle activiteiten kunnen gedurende de Nationale Sportweek
zelfstandig worden gedaan.
Meer informatie op www.voorstactief.nl

Zaterdag 19 september
Zaterdag 19 en 26 september
Vrijdag 18 en 25 september
Zaterdag 26 september
Woensdag 23 september
Woensdag 23 september
Donderdag 24 september
Bekijk

hier

de ﬁlm
pjes

16:00 uur – 17:00 uur
14:00 uur – 16:00 uur
19:00 uur – 21:00 uur
14:00 uur – 16:00 uur
09:30 uur – 10:30 uur
10:00 uur – 11:30 uur
10:00 uur – 11:00 uur

Voorsternieuws
VOORWAARTS SLUIT BEKERREEKS POSITIEF AF
SPORT NIEUWS
WOENSDAG 16 september 2020

TWELLO.- Voorwaarts voetbal heeft de
bekerreeks positief afgesloten. Het had
zich in de poule na twee wedstrijden
al geplaatst voor de volgende ronde.
De derde wedstrijd afgelopen zondag
tegen vv. Vorden was een formaliteit.
Tegenstander Vorden had aan een
puntje genoeg voor de tweede plaats
in de poule en daarmee een ticket
voor de volgende ronde. Dat succes
werd hen echter niet gegund. Voor rust

PAGINA 29

bracht een eigen doelpunt van Matthijs
Kamphuis de Vordenaren nog wel op
voorsprong, 1-0. Na rust was het echter
Samuel Wakana die met twee goede acties de verdiende eindstand op het scorebord zette. Voorwaarts behaalde op
basis van het vertoonde spel een verdiende overwinning. Met negen punten
uit drie wedstrijden en een doelsaldo
van +8 kan gesproken worden van een
geslaagde bekerreeks.

Aankomende zondag staat echter een
veel belangrijker duel op stapel. Het
elftal kijkt reikhalzend uit naar de start
van de competitie. Tegenstander VV
Heino is een ervaren eersteklasser en
het afgelopen jaar was Voorwaarts
nog kansloos in de enige wedstrijd van
het seizoen. Aanstaande zondag trapt
Voorwaarts een half uur later af dan
gebruikelijk, namelijk om 14.30 uur aan
de Laene.

ZWEM- EN POLOCLUB PROTEUS START NIEUW SEIZOEN
TWELLO.- Een nieuw schooljaar, een nieuw sportseizoen! Wellicht ben jij toe aan een nieuwe uitdaging? Lijkt het je leuk om
twee keer vrijblijvend mee te doen met een zwemtraining of een waterpolotraining? Kom dan op een van onderstaande
dagen naar zwembad De Schaeck, dan laten wij je zien hoe leuk onze vereniging is.
Elke woensdagmiddag van 16.30 uur tot 17.30 uur kun je meedoen met een zwemtraining.
Elke vrijdagavond van 18.30 uur tot 19.30 uur kun je beleven hoe stoer een waterpolotraining is. Alle geïnteresseerden met
een zwemdiploma zijn van harte welkom! Je kunt je melden in de hal van het zwembad. Proteus biedt voor zowel de jeugd als
voor volwassenen diverse trainingen aan. Het rooster met de trainingstijden kun je vinden op onze website: www.proteus.
nu. Mail voor meer informatie naar: info@proteus.nu

OVERVLIEGDAG SCOUTING DE VUNDELAAR

TERWOLDE

Zondag 20 september

14.00 Terwolde 1 – Wesepe 1
12.00 Terwolde 2 – ZVV’56 3
09.30 Terwolde 3 – Heeten 6
09.30 Ulu Spor 35+1 – Terwolde 35+1
11.30 Terwolde VR1 – Vorden VR1
10.00 Terwolde VR2 – Columbia VR1

TEUGE

Veldvoetbal
Zaterdag 19 september
14.00 Twello 2 – Apeldoorn 7
14.30 Oene 4 – Twello 3

Zondag 20 september

09.30 TKA VE – Twello VE
10.30 Klarenbeek 3 – Twello 3
11.00 Twello 2 – Heeten 4
14.00 Klarenbeek 1 – Twello 1

VOORWAARTS

Zaterdag 19 september

Donderdag 17 september

CCW ’16

VOLLEYBAL
JACHTLUST

15:00 Teuge - ZZC
14:30 Excelsior 3 - Teuge 2
15:00 Albatross 2 - Teuge 3
14:30 Activia 3 - Teuge 4
14:30 Teuge 5 - CCW 3
Vrouwen
15:00 HMC 1 - Teuge 1

Zaterdag 19 september
13.00 Groen Wit 9-CCW.2
14.30 Teuge 5-CCW 3
Zondag 20 september
14.00 Voorst 1 - CCW’16 1
10.30 Colmschate 2 - CCW’16 2
10.00 Zwolle 5 - CCW 4
12.00 Raalte Vr. 2 - CCW Vr.1

Volleybal Jachtlust
19.00 Voorwaarts DS2 – Salvora DS2
19.00 Voorwaarts DS3 – Avior DS8
19.00 Voorwaarts DS7– Salvora DS4
21.00 Voorwaarts HS2 – WSV HS1
21.00 Voorwaarts HS3 – Blok EVC HS2
21.00 Voorwaarts HR1 – D.S.C. HR1

Zaterdag 19 september

12.30 Voorwaarts DS4 – Bruvoc DS1
14.30 Voorwaarts DS1 – Trivos DS2
17.00 Voorwaarts HS1 – Xanthos HS1

VOETBAL DE LAENE

Zondag 20 september

TWELLO

Zaalvoetbal
Vrijdag 18 september

19.30 Twello 1 – Holten 1
20.30 Twello 2 – Extudiantes 2
elders
21.00 Vict.Boys 3 – Twello 3
21.00 Voorwaarts 3 – Twello 4

09.30 Voorwaarts T 8 – FC Ulu Spor
09.30 Voorwaarts T 6 – Schalkhaar
11.30 Voorwaarts T 5 - Beekbergen 2
11.30 Voorwaarts T 2 - Columbia
14.00 Voorwaarts T 1 - Heino

VOLG ONS OOK OP
SOCIAL MEDIA
VOORSTERNIEUWS
TWELLO.- Afgelopen zondagmiddag was
een stralende nazomerdag. De perfecte setting voor een mooie overvliegdag. Ieder jaar

worden de leden die overgaan naar een nieuwe groep op ludieke wijze “overgevlogen”.
Dit jaar mochten de leden die overvlogen, via

een grote waterglijbaan en kruipend onder
de touwen de bel zien te bereiken, waar ze
werden opgevangen door hun nieuwe groep.

DUBBELE ZEGE FREEK WAGENAAR

AFDELINGSKAMPIOENSCHAP EEN FEIT

TWELLO.- Afgelopen zaterdag vond het
voorlaatste “vliegweekend” voor de duivensporters van Steeds Verder plaats.
Volgende week de laatste natourvlucht
en dan zit het officiële seizoen er op.
In Twello worden dan nog een vijftal
zgn. Taartvluchten georganiseerd. Dit
zijn vluchtjes oplopend van 30 naar
100 km om de late jonge duiven nog
wat mandervaring op te laten doen.
Zaterdag werden de laatste vlucht voor
de jonge duiven, vanuit Nanteuil (413
km), en de voorlaatste natourvlucht
(Quievrain 263 km) georganiseerd. Bij
de jonge duiven viel in groter verband
meteen de beslissing v.w.b. de kampioenschappen, voor die van de natour is
de spanning nog volop aanwezig.

Quievrain

De duiven in Quievrain werden om 9.15
uur gelost. Met een toch wel redelijk
windje uit westelijk richtingen werd rekening gehouden met hoge snelheden.
We hebben het al vaker geschreven: de
duiven moete het kompasje goed hebben staan, anders zitten ze voor ze het
weten in Duitsland. Veel duiven zijn al
vergevorderd met de rui. Het verenpak
is niet meer aerodynamisch. Dit geeft
extra weerstand met het vliegen en
maakt een topnotering al bij voorbaat
onmogelijk. De mensen die echt voor
de top gaan hebben daar voor en in

het seizoen d.m.v. spelen met “licht” en
“donker” maatregelen tegen genomen.
Door de winter wat langer te laten duren door het hok donker te maken en
de zomer te verlengen door bijlichten
kan de rui beïnvloed worden. De echte
toppers hebben dit tot in de finesse uitgezocht en laten dat wekelijks zien met
geweldige uitslagen. Daarnaast moet je
natuurlijk een goede verzorger zijn en
goede duiven onder de pannen hebben.
De laatste weken is het Freek Wagenaar,
met in de achtervolging Steffan Willems,
die de meest onwerkelijke uitslagen realiseert. Afgelopen zaterdag was het niet
anders: met 9 duiven in de top 10, laat
hij aan duidelijkheid niets te raden over.
Steffan pakt fraai de 2e plek maar moet
met een kleine 2 minuten, zo snel gaat
het, te lang wachten om Freek de voet
dwars te zetten.

Nanteuil

In Nanteuil werd om 9.00 uur gelost. Uiteraard gaan de grotere afstand en de
massale lossing van de gehele afdeling
meetellen en daalde de snelheid een
beetje maar een goed uur na de laatste prijs op de natour arriveerden de
eerste jonge duiven al. Buiten Freek en
Rein Evers was er in de club verder deelname door een viertal liefhebbers uit
Bathmen. Op de laatste vluchten loopt
de deelname altijd terug omdat de dui-

ven kaal worden en de liefhebbers geen
motivatie meer hebben. Wie nog wel
motivatie had was wederom Freek. Hij
stond in alle kampioenschappen goed
gepositioneerd en zou met een mooie
uitslag wellicht zelfs kampioen van de
gehele afdeling kunnen worden. Freek,
die vreesde voor een kleine terugval vanwege een ogenschijnlijke virusbesmetting, was de hele week druk in de weer
geweest om zijn favorietjes op scherp te
krijgen. Duiven werden extra getraind,
neststandjes in de gaten gehouden en
van alles voorzien wat ze nodig hebben
om goed te kunnen presteren. Met een
volle tank en super gemotiveerd werden
de duifjes donderdagavond ingekorfd
voor Nanteuil. Al het harde werken werd
door de duiven op waarde geschat. Met
werkelijk een fenomenale uitslag, 19 van
de 20 ingezette duiven klasseerden zich
in de uitslag, werd het jonge duivenseizoen in stijl afgesloten en werd het kampioenschap van de hele Gelders Overijsselse Unie met glans veroverd. Een meer
dan geweldig resultaat dat “Twello” weer
even op de duivensportkaart zet. Om de
druk wat op te voeren bombarderen we
Freek ook maar meteen tot de grote favoriet voor komende week.
Top 10 Quievrain: 1,3,4,5,6,7,8,9,10.
Freek Wagenaar, 2. Steffan Willems.
Top 10 Nanteuil: 1 t/m 10. Freek Wagenaar.

Agenda

Iedere dag, SAMEN EEN LEKKER BAKKIE DOEN ?
Trefpunt Duistervoorde te Twello, 10.00 - 11.00 uur
Iedere woensdag, SPORTIEF WANDELEN VANUIT TWELLO
Klein Twello te Twello, 10.00 - 12.00 uur
Iedere woensdag, WEKELIJKS DO-IN YOGA & STOELYOGA
Zorgboerderij Sterrenland, 09.30 & 11.00 uur
Iedere donderdag, SENIORENGYM
Gymzaal te Wilp, 10.00 - 11.00 uur
Iedere donderdag, YOGA OP EN RONDOM EEN STOEL
Gebouw Irene te Twello, 9.30 - 10.15 uur
Iedere donderdag, GEZELLIG EEN SPELLETJE KOERSBAL
Dorpshuis Voorst te Voorst, 14.00-16.00 uur
18 t/m 27 september, NATIONALE SPORTWEEK
Diverse locaties, Zie onze digitale agenda
Zaterdag 19 september, CONCERT WIENER POTPOURI
St. Martinuskerk te Bussloo, 20.00 - 21.00 uur
Zaterdag 19 september, LANDELIJKE OPSCHOONDAG
Diverse locaties, Zie www.voorst.nl/nieuws
Zaterdag 19 september, WIENER POTPOURRI
St. Martinuskerk te Bussloo, 20.00 uur
21 t/m 25 september, AFTER SUMMER SCHOOL (GRATIS WORKSHOPS)
Arnhem / online, Zie onze digitale agenda
Zaterdag 26 september, NATIONALE BURENDAG
Diverse locaties, Zie www.burendag.nl
Dinsdag 6 oktober, LEZING ‘DROMEN ALS SCHATKAMER VAN DE ZIEL’
Gebouw Irene te Twello, 20.00 - 22.00 uur
Kijkindekernen.nl is hét online dorpsplein van de gemeente Voorst. Iedere inwoner kan
hier een account aanmaken, individueel of namens een organisatie. Vervolgens heb je de
mogelijkheid om activiteiten te plaatsen. Wij zullen deze vervolgens delen via bovenstaande agenda en onze Facebookpagina. Daarnaast bied KijkindeKernen nog meer mogelijkheden zoals het plaatsen van een hulpvraag, prikbordadvertentie, vacature of nieuwsbericht. Voor vragen kunt u terecht bij Guus Kroes (g.kroes@mensenwelzijnvoorst.nl) of
Chris Frencken (c.frencken@voorst.nl)

3
8
2
1

Nieuw!!!

verwen jezelf of collega’s

Chinese hapjes +/- 20 stuks (met saus)
1 fles wijn of 3 flesjes Aziatische bier

€28,-

dinsdag t/m zaterdag van 16.30 uur tot 20.00 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

Het restaurant
blijft voorlopig
gesloten

Wij houden gepaste afstand niet meer dan 2 personen binnen graag buiten wachten
Bedankt voor uw begrip
Duistervoordseweg 128, 7391 CJ Twello

Kom en proef de sfeer
Markt open van 12:30 - 17:30 uur
9.98
Kingsalamo dadels
9.98
Tukse Abrikozen
7.99
Grote gele jumbo rozijnen
7.99
Cranberrys
1000 gram
1000 gram
1000 gram

ouwen
• Sch minken • Clown komt Ballonv

1000 gram

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!

HOLLANDSE BOSPEEN

GROTE BOS

HOLLANDSE SUIKER MAIS

100

Nieuwe oogst satsuma
mandarijnen
2 kilo

5.00

2 STUKS

100

8.98
8.98
7.98
4.98

Gemengdenoten
500 gram

Pistaches
500 gram

Elitehaver
500 gram

chocolade rozijnen
500 gram

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

ZOETE HOLLANDSE AARDBEIEN

ZOETE HOLLANDSE FRAMBOZEN

‘EXTRA LEKKER’

‘EXTRA KWALITEIT’

2 DOZEN

Super grote witte druiven
2 kilo

6.00

349

2 DOZEN

Elstar appels
klasse 1
3 kilo

349

5.00

Voorsternieuws
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MEDISCHE DIENSTEN
Als u buiten de spreekuren dringend
een huisarts nodig heeft
Klarenbeek: bellen naar Apeldoorn:
0900 600 90 00 Voorst: bellen naar Zutphen: 0900 200 90 00 Twello/Terwolde/Wilp: bellen met Spoedpost Huisartsenzorg Deventer e.o. (0570) 501 777
DIENST APOTHEEK SALLAND
De apotheek in Twello is van ma t/m vrij
geopend van 8.00 tot 17.30.
Voor spoed recepten buiten deze openingstijden kunt u terecht bij Dienst
Apotheek Salland, gevestigd in de centrale hal van het Deventer Ziekenhuis.
Tel. 0570 53 65 05.
TANDARTSDIENST
Voor informatie kunt u het antwoordapparaat van uw tandarts afluisteren.
VERLOSKUNDIGE TWELLO E.O.
Nelleke Sicco Smit en Mathilde BonhofDijkhof Tel: 0571-275503 of www.deeiber.nl
NAVIVA KRAAMZORG
24 uur per dag Tel. 088 77 77 666
YUNIO OOST GELDERLAND
Tel. 0900-9864 24 uur per dag bereikbaar voor kraamzorg, jeugdgezondheidszorg
ZORGSAAM; UITLEEN HULPMIDDELEN
Regentesselaan 2, Apeldoorn:
Maandag t/m vrijdag van 9.30 – 17.30
uur; zaterdag van 9.30 – 15.00 uur.
Buiten deze openingstijden kunt u op
werkdagen van 17.00 – 20.00 uur en op
zaterdag, zon- en feestdagen van 10.00
– 17.00 uur terecht bij de Heemhof,
Beatrijsgaarde 5 in Apeldoorn.
Uitleenservicepunt de Benring, Tuinstraat 51 in Voorst. Dinsdag t/m vrijdag
van 9.30 – 11.00 uur Voor informatie bel
met Zorgsaam op werkdagen van 9.00 –
17.00 uur, tel. 055 – 58 898 58 op kijk op
www.zorgsaam.nl
SENSIRE
Bij Sensire kunt u dag en nacht terecht
voor een compleet pakket aan diensten
op het gebied van gezondheidszorg,
zorg, wonen en welzijn. Tel.: (0900)
8856, 24 uur per dag, 7 dagen per week
bereikbaar. Internet: www.sensire.nl, Email: info@sensire.nl .
VÉRIAN ZORGLIJN
Informatie over wijkverpleging, huishoudelijke verzorging, jeugdgezondheidszorg, dieetadvisering 088-1263126. 24
uur per dag bereikbaar.
GELDER THUISZORG VOORST
Biedt Huishoudelijke verzorging en dagbesteding in de gemeente Voorst.
Bereikbaar via tel: 0571-726991. Meer
informatie: www.gelderthuiszorg.nl
TRIMENZO ZORG AAN HUIS
De zorgverlening door Trimenzo is sinds
oktober 2019 overgenomen door Sensire.
Voor informatie over wijkverpleging en
verpleeghuiszorg is Sensire 24 uur per
dag, 7 dagen per week bereikbaar via
tel. 0900-8856 of e-mail: info@sensire.
nl. Meer informatie vindt u op www.
sensire.nl.
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

KERKDIENSTEN

OUDHEIDKUNDIGE KRING VOORST

Zaterdag 19 september

‘UIT HET ARCHIEF’

R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 19.00
uur, pastoor Hermens.

Zondag 20 september

Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 09.30
uur leesdienst, 14:30 uur ds. B.v/d Heiden.
Prot.gem. Klarenbeek, 10.00 uur, pastor Steenbeek. Dienst in Voorst,
Herst.Herv.gem. Emst-Epe, 15.00 uur
ds. A.v/d Weg. I.v.m. de wijzigingen m.b.t.
coronabeleid en het advies van het moderamen van onze kerk beleggen we
weer diensten met een maximum van 30
personen. De diensten zijn ook te beluisteren via de kerkomroep en via YouTube
onder de naam HHG Emst-Epe e.o.
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 10.00
uur ds. B. Nobel.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 10.00
uur online-dienst door ds. M. Valk en
pastor Pragt in Martinuskerk..
Prot.gem. Voorst, 10.00 uur, pastor
Steenbeek.
Prot.gem. Welsum, 10.00 uur, ds. Luijmes.
Prot.gem. Wilp, 10.00 uur pastor Steenbeek. Dienst in Voorst.
Herv.Geref.Evang. Zutphen (Hoven),
10.00 uur en 17.00 uur besloten dienst
i.v.m. coronamaatregelen.
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 10.00
uur, oec. viering.
RESERVEREN VOOR DE VIERING IS
NOODZAKELIJK VIA MEEVIEREN.NL

Dinsdag 22 september

Ger.gem. De Vecht-Terwolde,
uur ds. D. Tuinier.

PAGINA 31

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

Vijf zusjes uit de oude doos.

Maar wie zijn die mooi geklede kinderen? Misschien is er nog iemand die hier iets bekends in ziet.

Reactie week 37

Er kwam geen reactie komt in beweging de ,,Brugewacht” we willen toch graag meer weten van de lolbroeken in Gietelo

19.30

Oecumenische Omroep
Voorst

Normaal zendt de OOV zondagmorgens
volgens een vast rooster een kerkdienst
via Radio Voorst uit. Nu de kerken zijn
gesloten is er een alternatief rooster opgesteld. 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 Kabelradio 1168 van de gemeente Twello en
Brummen.
De uitzending van de kerkdiensten die
de OOV verzorgt zijn ter aanvulling van
het bericht in V.N. onder de kerkberichten:

NaastenhulpVoorst

Bereikbaar via
naastenhulpvoorst@gmail.com

U bent welkom bij de Oudheidkundige Kring Voorst. Gelet op de huidige omstandigheden verzoeken wij u vooraf een
afspraak te maken, telefoon 0571 277090 of via info@okvvoorst.nl
Adv. Voorster Nieuws.qxp_Opmaak 1 24-04-19 09:09 Pagina 5

EIGENTIJDS

BETROKKEN

TOONAANGEVEND

DICHTBIJ

HERKENBAAR

Taxatie van uw
woning of
bedrijfspand?

DIERENARTSEN

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

DIERENKLINIEK TWELLO
Dierenarts voor huisdieren zaterdag
10.30-11.30 uur. Voor spoedgevallen
24 uur per dag bereikbaar 0571 27 26
24. Molenstraat 49, 7391 AB Twello.
www.dierenkliniektwello.nl
DIERENARTSENPRAKTIJK
DE DRIEHOEK
Dierenarts voor gezelschapsdieren,
paarden & landbouwhuisdieren,
Zutphenseweg 50, Klarenbeek.
Voor spoedgevallen dag en nacht
bereikbaar 055-301 22 55, www.
dierenartsenpraktijk.com
DIERENKLINIEK DE IJSSELVALLEI
Dierenarts Michel Schoolmeesters Tel
055-3669286. Kopermolenweg 11 Klarenbeek. www.dierenkliniekijsselvallei.nl
Kundige zorg voor groot en klein

TRANSPARANT

Dorpsstraat 19, 7391 DC Twello



Telefoon (0571) 273377



info@vdbeltmakelaars.nl



www.vdbeltmakelaars.nl

