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Jan de Croon 
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   airco Service | ruiT reParaTie
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TanKSTaTion & WaSSTraaT

 [ WELKOM@TAVERNE-TWELLO.NL ] 
RESERVEREN ENKEL VIA E-MAIL 

LIEVE GASTEN, 

WEES DE AANKOMENDE DAGEN LIEF VOOR 
ELKAAR EN HELP ELKAAR WAAR JE KAN! 

ONS HOTEL IS WEL GEWOON GEOPEND.

BEETJE HULP VOOR OOIEVAARS

TERWOLDE.- Al enkele weken pro-
beert een ooievaarspaartje verwoed 
een nest te bouwen op een half-om-
gezaagde boom op de begraafplaats 
aan de Twelloseweg in Terwolde. 
Door te weinig houvast waaiden de 

takken telkens van stam. Terwolde-
naren André Karper, Maurits Bos-
goed en Ruud Schimmel (alle drie 
ooievaarsnest-houders), hebben de 
Gemeente gepolst hoe zij stonden 
tegenover een ooievaarsnest op de 

begraafplaats. Zij stonden hier posi-
tief tegenover en in overleg en met 
hulp van de Gemeente (hoogwerker) 
hebben zij afgelopen week een een-
voudig stuk betonijzer met enkele in-
gevlochten takken aangebracht op de 

boomstam. Hierop kunnen de ooie-
vaars verder bouwen en dat doen ze. 
Inmiddels begint het al op een echt 
nest te lijken. Wel bijzonder: ooie-
vaars, symbolen van nieuw leven, die 
nestelen op een begraafplaats.

VAN EEK VINDT EERSTE KIEVITSEI IN DE GEMEENTE VOORST
NIJBROEK.- De niet zó jonge (80+) Henk 
van Eek uit Nijbroek heeft, helemaal in 
lijn met de traditie van zijn leeftijd én 
zijn familie, afgelopen weekeinde het 
eerste kievitsei in de gemeente Voorst 
gevonden.. Van Eek, niet alleen als 
agrariër, maar ook als pure liefhebber, 
volkomen bevlogen met de natuur en 
alles wat daarin groeit en bloei, was, 
zoals gebruikelijk al geruime tijd de ge-

dragingen van de weidevogels op zijn 
landerijen aan het bestuderen, toen hij 
door het aanvallende gedrag van enkele 
vogels er op werd geattendeerd dat het 
wel eens zao ver kon zijn… En inder-
daad, in een kunstig gemaakt grondnest 
vond hij het eerste eitje van de vogels. 
Hij heeft, zoals niet alleen hij, maar de 
meeste boeren doen, meteen nest en ei 
zo \goed mogelijk veilig gesteld, niet en-

kel tegen ondoordacht platlopen, maar 
meer nog tegen de vele predactoren die 
de nesten van de weidevogels belagen, 
zoals kraaien, eksters, gaaien, ooievaars 
etc. Voor de weidevogelstand is het nu 
niet alleen te hopen dat er dit voorjaar 
de nodige legsels bijkomen, maar vooral 
ook dat veel kuikens de roofzucht van 
hun vijanden weten te overleven. Het is 
in deze regio namelijk, in tegenstelling 

tot zo’n vijftig jaar terug, treurig gesteld 
met de stand van de weidevogels. Het is 
in dat kader aan mensen als Van Eek te 
danken dat er toch nog regelmatig nest-
jes van  kieviten tot volle wasdom komen 
en jonge vogels weten voort te brengen 
die de zomerse luchten boven het laag-
land weten om te toveren tot de balzalen 
met dansende vogels, waar Thijssen het 
in zijn natuurbeschrijvingen al over had.

ZUIVEL IN 
DE PRIJZEN
WILP-ACHTERHOEK.- Een aantal 
zuivelproducten van Boerderijwin-
kel Den Hoek, uit Wilp-Achterhoek, 
zijn op 12 maart beoordeeld tijdens 
de jaarlijkse zuivelkeuring. Zo wer-
den er kwark, yoghurt, karnemelk 
en boter gekeurd door de bond van 
boerderijzuivelaars. De resultaten 
van deze keuring vielen voor Den 
Hoek gunstig uit. Goud voor de boe-
renyoghurt en brons voor de boter, 
karnemelk en kwark. De producten 
werden gekeurd door keurmeesters 
en publiek. 

LIVESTREAM 
VOLKSSTERREN-
WACHT
BUSSLOO.- Via een livestream kun-
nen belangstellenden op vrijdag 27 
maart een lezing volgen, die gegeven 
word vanuit de Volkssterrenwacht. 
Doordat veel publieke ruimtes ge-
sloten zijn kan via de livestream de 
lezing toch aan het publiek gepre-
senteerd worden. Alex Scholten zal 
vertellen over winter- en zomertijd. 
Wie de livestream wil bekijken kan 
voor de juiste link terecht op site: 
www.volkssterrenwachtbussloo.nl 

LIEVE
Niemand meer op bezoek,

dat maakt zo alleen
Niemand die een knuffel 

komt geven
wat een onwerkelijk leven

Corona maakt de wereld zo klein.
 ”kon ik maar even bij jou zijn”

Kon ik maar even naast je staan
mijn armen om je heen slaan
jouw hand in de mijne leggen

“Ik hou van jou”, zeggen
een welverdiende knuffel geven

kon dat allemaal maar even.

Die warmte van ons leven
is door Corona verdreven
jij bent dáár heel alleen

ik wil zo graag naar jou heen
maar kies voor jou veiligheid

want ik wil je niet kwijt.

Gedachten met warmte gevuld
vergen van jou en mij geduld
wereldwijd zullen we Corona 

verslaan
ik zal dan weer naast je staan
mijn armen om je heen slaan
jouw hand in de mijne leggen

en in tranen zeggen:

“Ik hou van jou, 
wat heb ik je gemist.”

Zaterdag 28 op zondag 29 maart gaat de 
zomertijd in. Vergeet niet uw klokken 

één uur vooruit te zetten.

ZOMERTIJD

VOORJAARVOORJAARVOORJAAR
het Voorster

Voorjaar, 
wat fijn dat 
je er weer 

bent
Dit is een speciale uitgave van het Voorster NieuwsUitgegeven in o.a. gemeente Voorst, Apeldoorn, Deventer, Vaassen, Dieren, Brummen, Eerbeek etc.

DEZE WEEK IN 
UW BRIEVENBUS

http://www.volkssterrenwachtbussloo.nl


FAMILIE BERICHTEN 

Zorg en aandacht 
in kwetsbare tijden…

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

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

www.hemmesuitvaartzorg.nl

Afscheidscentrum Hemmes 
Piet Heinstraat 33, Twello

Het Afscheidshuis 
Binnenweg 13, Twello

Hemmes Uitvaartzorg
Piet Heinstraat 33, 7391 WK Twello

   Zorg en aandacht voor een
persoonlijk en passend
afscheid

  Respectvolle, persoonlijke 
en betrokken begeleiding

  Werkzaam in de Gemeente 
Voorst

  Familiekamers 24 uur per 
dag toegankelijk

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

I.v.m Coronacrisis tijdelijk gesloten
www.hofvantwello • tel: 06-51407980

MET AANKOPEN VIA DE HOF 
STEUN JE OOK MEER DAN 30 

REGIONALE BEDRIJVEN

HOF VAN TWELLO 
BEZORGT!

Meld je aan via info@hofvantwello.nl
en ontvang de bestellijsten en tal van leuke voordeeltjes!

 WWW.BMNATUURSTEEN.NL

Uw gedenkteken, onze zorg en kennis

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

gedenktekens
urnmonumenten
renovatie en onderhoud

De Matterij
  Meubelstoffering 

Showroom/werkplaats 
    Rijksstraatweg 47 
     7391 MH  Twello 

    www.matterij.nl  
      info@matterij.nl 

Bel voor een vrijblijvende offerte: 

   0571-272334     

 
  

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

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

 

CATERING B.V.

Osnabrückstraat 20 Deventer 0570-626606 www.gotink.nl

Heerlijke maaltijden aan huis
warm of koelvers

v.a. v.a.108.€ 756.€

Warm 
aan huis

Koud 
aan huis

De Kouswijken
Grafverzorging van begin tot eind

Zutphenseweg 4b (de Kar)
Tel: 055  - 3012365
dekouswijken@gmail.com
www.dekouswijken.nl

Schilschoterweg 4 - Harskamp - Tel 0318-456228
www.lmbbrink.nl - info@imbbrink.nl

“Ga met God, hij zal met je zijn”

Wetende dat ze is waar ze wil zijn, is 
overleden onze lieve moeder en oma

Reinie Woudenberg
weduwe van Johan Gerard Gerritsen

in de leeftijd van 86 jaar.

 haar kinderen: Jan †
  Everdien † 
  Willy
  Reinie en Henri

 haar kleinkinderen: Nancy
  Mats en Muriël
  Frank en Dianne
  Jelle
  Ingrid
  Maarten en Margriet

Reinie is jarenlang liefdevol verzorgd in 
Verpleeghuis Heemhof, afdeling Crocus.

Correspondentieadres: Warenargaarde 605
 7329 GM  Apeldoorn

De begrafenis heeft in besloten kring 
plaatsgevonden.

Bedroefd, maar in dankbare herinnering 
aan wat zij voor ons en vele anderen heeft 

betekend, delen wij u mede, dat in de leeftijd 
van 79 jaar, van ons is heengegaan, 

mijn lieve vrouw, onze moeder, 
schoonmoeder, oma en overgrootoma

Wilhelmien 
Klunder - Spijkerbosch

Wilhelmina Johanna Josephina

* Voorst,  † Deventer,
30 maart 1940 23 maart 2020

Henk

Irma en Tonnie
   Jeroen en Annelies
      Tobias
   Erwin en Elise

Joke en Ton

Dianne en Gerrit
   Maik
   Inge
   Rik

Michiel de Ruyterstraat 9
7391 CS Twello

De uitvaart zal vanwege het corona virus in 
besloten kring plaatsvinden.

U kunt uw steun betuigen in het online 
condoleanceregister via onderstaande link

www.hemmesuitvaartzorg.nl/
condoleanceregister

Daar vindt u het register van Wilhelmien.
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KOM 
EENS 

BINNEN 
LOPEN BIJ 

ONS IN 
TWELLO.

DE KOFFIE 
STAAT 

KLAAR!

WWW.ECKHUYS.NL

Engelenburgstraat 55, Twello   

Tel: 0571  78 50 28   
Engelenburgstraat 55, Twello

Tel: 0571  78 50 28

auto
schade?

OPROEP TWELLO CENTRUM; STEL WAAR MOGELIJK JE AANKOPEN UIT TOT LATER! 

IEDEREEN WIL TOCH STRAKS WEER 
GEZELLIG KUNNEN WINKELEN?! 

De mensen blijven zoveel mogelijk in en om het huis, gaan alleen de deur 
uit voor hun eventuele werk of de noodzakelijk boodschappen. Onderweg 
wordt nog een bloemetje gescoord of dat visje op de markt, zolang het nog 
kan. Veel winkels zijn leeg; niet omdat ze uitverkocht zijn, maar ze missen 
de klanten. Logisch, want de gezondheid gaat bóven alles en de overheid is 
daarover ook duidelijk. Wie niets bij een ander heeft te zoeken blijft thuis! 

Uitdagende tijden
Voor veel ondernemers breken uitda-
gende tijden aan. Plan ik mijn personeel 
nog in en wie laat ik thuis? Wat doe ik met 
de bedrijfsvoorraad? Uiteraard hebben 
we het dan niet over de koelkast of was-
machine, de auto of meubels. Maar wel 
over seizoensgebonden en/of beperkt 
houdbare artikelen. Nederland gaat lang-
zamerhand op slot en daarmee sluiten 
ook de meeste winkeldeuren … definitief? 

Online shoppen; verveling en 
belonen
Want wie lang en onvrijwillig thuis zit, 
gaat zich vervelen. Online shoppen is één 
van de bezigheden voor tijdverdrijf, maar 
het is ook een beloning als antwoord 
op de situatie waarin we verkeren. Het 
shoppen uit verveling is in feite ook een 
vorm van hamsteren. Je hebt het niet 
nodig, maar dan heb je het toch maar in 
huis. Met als gevolg dat, wanneer we de 
moeilijke tijden straks achter ons laten, 
de hamsteraars met enorme voorraden 

voorlopig niets of weinig hoeven in te 
slaan. 

Winkelen is gezellig
Ook Nederland zal straks, evenals de 
rest van de wereld, worden ‘bevrijd’, 
waarna we ons best gaan doen om het 
dagelijkse leven weer op te pakken. Het 
zou een vanzelfsprekendheid moeten 
zijn, dat we weer naar hartenlust kunnen 
winkelen en alles kopen dat we nodig 
hebben. Mits we nog overal terecht kun-
nen, wat voorheen zo gewoon was, het-
geen gezelligheid brengt en waarbij we 
menigeen tegen het lijf lopen voor een 
praatje of zelfs een kop koffie. 

Wanneer we straks weer in 
vrijheid leven
De ondernemers van Twello Centrum 
roepen je dan ook op, om waar moge-
lijk aankopen uit te stellen. De hand op 
de knip voor ‘straks’, het moment dat we 
weer volop kunnen genieten van onze 
vrijheid. De tijd dat we ons gaan belo-

nen voor de vreemde periode welke we 
dan, hopelijk voorgoed, achter ons laten. 
Geopende winkeldeuren waar de zaken 
weer vol lopen met klanten. Volle rek-
ken en schappen, keuze in overvloed, 
ook door de diversiteit aan winkels.  

Stel je aankopen uit! 
Twello heeft een grote aantrekkings-
kracht binnen de gemeente Voorst en 
ook in de regio; een breed winkelaan-
bod, persoonlijke service,  gratis parke-
ren en een levendige horeca voor het 
hapje en drankje. Een diversiteit waar 
het dorp trots en tevreden op is en dát 
willen we toch graag zou houden? Stel 
waar mogelijk je aankopen uit, want ook 
jij wil straks toch weer gezellig kunnen 
winkelen? 

De winkels zijn nog open
Tijdens het schrijven van dit bericht zijn 
de winkels nog geopend, mógen nog 
open zijn en de winkeliers hanteren ui-
teraard alle voorzorgsmaatregelen wel-
ke noodzakelijk zijn om zo veilig mogelijk 
te kunnen winkelen. En wil je toch liever 
niet meer de deur uit; kijk even of je onli-
ne ook bij de lokale winkel kan bestellen; 
in een webshop of wellicht gewoon via 
email of een telefoontje? Veel bedrijven 
leveren in deze tijden ook aan huis! 

REPAIR CAFÉ 
THUIS
TWELLO.- Het geplande Repair Café 
van zaterdag 4 april bij Kringloopwinkel 
Twello is afgelast. Het volgende Repair 
Café staat gepland voor zaterdag 6 juni. 
Natuurlijk hebben we wel wat tips om 
te doen in deze periode van huiskluis-
tering.
Loop eens een rondje door je huis en 
verzamel alle lege batterijen. Stop ze 
meteen in een zakje in je boodschap-
pentas en lever in bij de verzamelpaal in 
de supermarkt. Volgens MilieuCentraal 
zijn oplaadbare batterijen toch echt 
duurzamer, mits je ze goed gebruikt. Kijk 
voor tips eens op hun website. Struin de 
kasten, schuur, kelder, zolder af naar 
kapotte of nooit meer gebruikte appa-
raten en kleding. Met welke spullen ga 
je echt nog wat doen? Bewaar de echte 
repareerklussen in een doos voor het 
volgende Repair Café. Wist je dat op de 
site “Waardeer het- repareer het” handi-
ge tips en linkjes naar video’s staan om 
spullen zelf te repareren? Andere spul-
len kunnen een leerzame bestemming 
krijgen. Laat ze demonteren door ba-
sisschoolkinderen in uw omgeving. Een 
boeiende klus voor jonge thuiszitters. 
Kleintjes kunnen (met wat hulp) alles 

losdraaien en sorteren in klein-middel-
groot emmers (check school-tv Uit-Me-
Kaar). Grotere kinderen kunnen van de 
verzamelde onderdelen een robothuis-
dier of buitenaards wezen ontwerpen. 
Kunstzinnige types maken een collage 
op doek met alle onderdeeltjes uit één 
apparaat (à la Todd McLerran) of maken 
van de mooiste onderdeeltjes een sie-
raad. Restanten mag u ook gewoon inle-
veren bij de Kringloop voor het recycle-
station. Repair Café hoopt iedereen op 6 
juni weer te kunnen helpen.

PRIMEUR: ONLINE 
COLLECTE VOOR ZOA 
VANWEGE CORONA
REGIO.-  ZOA heeft besloten om de collecteweek die eind maart gehouden 
zou worden niet in de gebruikelijke vorm door te laten gaan vanwege de 
opmars van het coronavirus. Collectanten gaan niet met de collectebus 
langs de deuren. Als gevolg daarvan komt de hulp die ZOA kan bieden 
aan slachtoffers van oorlogen en rampen onder druk te staan. Om dit te 
voorkomen zal de collecte van 23 – 28 maart volledig online plaatsvinden.
 
Donatie online
De opbrengst van de collecte is van groot 
belang. Met deze donaties kan ZOA in 
noodsituaties snel te hulp schieten en 

mannen, vrouwen en kinderen in oorlogs-
gebieden ondersteunen. Steun uw naasten 
in nood, help mee op www.zoa.nl/doneren 
of sms ‘ZOA’ naar 4333 (eenmalig €3,00).

BROCANTEMARKTCOMMISSIE STOPT 
VOORLOPIG MET SPULLEN OPHALEN
TERWOLDE.- De mensen van de brocantemarkt in Terwolde stoppen, in verband 
met de coronacrisis, voorlopig met het ophalen van spullen. Ze kunnen momen-
teel nog niet inschatten wat er in de komende tijd op de samenleving af zal ko-
men i.v.m. het virus.

OPEN DAGEN AFGELAST
WILP.- Het zal niemand verbazen, maar ook de open dagen van de Stichting 
Stoomhoutzagerij Wilpsche Dijk op 4 en 5 april gaan niet door. Nieuwe open da-
gen worden natuurlijk weer bekend gemaakt!
Informatie: info@wilpschedijk.nl
 

STEUN VOOR EEN MINDFUL LOCKDOWN 
VANUIT HET YOGAHUIS IN TWELLO 
 
TWELLO.- Mindfulness training heeft 
veel mensen geholpen om beter met 
stress and moeilijkheden om te gaan. 
Normaal gesproken verzorgt het Yo-
gahuis in Twello deze trainingen aan 
groepen, en zijn er hier wekelijkse me-
ditatie- en yogalessen. Maar met de 
corona crisis is voorlopig niets normaal 
en veel onzeker. Veel mensen lijden on-
der stress en angst, en dat wordt soms 
verergerd door eenzaamheid of sociale 
druk om je flink en ‘nuchter’ op te stellen. 

In deze periode van ‘corona lockdown’ 
zoekt het Yogahuis naar manieren om 
mindfulness oefeningen aan te bieden 
als geestelijke hart onder de riem. Zo 
vind je op de website onder downloads 
een aantal luisterbestanden met medita-
ties. Ook kan je je inschrijven om gratis 
twee keer per week een email te krijgen 
met inspiratie en stress-verlichtende 
oefeningen. Verder ben je welkom voor 
een persoonlijke gesprek via skype of te-
lefoon. Zo hopen we hulpmiddelen met 

je te delen om je innerlijke rust en sta-
biliteit te bewaren, met aandacht voor 
de extra uitdagingen van deze tijd. Als 
we praktische hulp kunnen bieden, doen 
we dat ook graag. Yoga betekent im-
mers verbinding die de ‘social distancing’ 
overbrugt! We wensen alle lezers en hun 
naasten vrijheid van ziekte en van angst. 
Opgave voor ‘e-mindfulness’ het liefst 
per email bij Clare en Wouter van het Yo-
gahuis: info@theyogahouse.nl.  Tel: 0571 
299944 

UITVOERING OOSTERHUUZENS 
DIALECTKOOR  UITGESTELD
OOSTERHUIZEN – Wegens de aangekondigde maatregelen vanwege het Coronavirus heeft het bestuur van het Ooster-
huuzens Dialectkoor moeten besluiten om de geplande uitvoering van 4 april niet door te laten  gaan. De voorbereidin-
gen voor de uitvoering is grotendeels afgerond. Een programma met mooie nieuwe liedjes en succesliedjes uit vorige 
jaren was samengesteld. Alles moet nu een wachten. Het bestuur probeert in het najaar alsnog de uitvoering te kun-
nen houden in Het Boshuis in Klarenbeek. De reeds gekochte kaartjes blijven geldig.

http://www.zoa.nl/doneren
mailto:info@theyogahouse.nl


www.pijnappel.info
Pijnappel Twello      |     Duistervoordseweg 54   |   T 0571 - 271526
Pijnappel Heerde     |             Dorpsstraat 35           |   T 0578 - 691612

Nieuw in ons assortiment 
Leuke woonaccessoires en lampen om het sfeervol en 

aangenaam te maken in huis. Deze zijn direct uit voorraad leverbaar.

Kunt u de deur niet uit en heeft u toch iets nodig? 
Bel ons gerust en wij gaan kijken wat wij voor u kunnen betekenen.

Heeft u met spoed iets nodig? 
Wij hebben veel artikelen op voorraad dus wij kunnen snel leveren.

SLAPEN WONEN VLOEREN
RAAMBEKLEDING

uw specialist in de regio 
Twello & Heerde op het gebied van:
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Een aankoopmakelaar
heeft vele voordelen !

Bel voor meer 
informatie of een 
vrijblijvende afspraak!

0571 27 44 94
twello@bieze-makelaars.nl

AANKOPEN?

TONEELUITVOERING UITGESTELD
REGIO.- De voorjaarsuitvoering van het Beekbergens Toneel is uitgesteld naar 30 
en 31 oktober 2020. We spelen dan voor u  “ ’t Is maar tijdelijk“ een blijspel van J. 
Hemmink-Kamp. We hopen u dan te zien..

HOF VAN TWELLO DICHT EN GAAT BEZORGEN

Onder druk van het Corona virus gaat Hof van Twello voorlopig dicht.  In 
lijn met het advies besmettingslijnen zoveel mogelijk te breken neemt Hof 
van Twello haar verantwoordelijkheid, naar de vele oudere bezoekers en 
ook naar de eigen medewerkers.  Zeker nu de grote voorjaarsdrukte voor 
de deur staat.

Over op bezorging
Voor de klanten uit de regio hoeft er 
niet veel te veranderen want vanaf deze 
week kun je online bestellingen doen 
en worden de boodschappen thuis be-
zorgd. Alles: groenten, fruit, vlees, zuivel, 
planten, zaden, boeken, tuinartikelen, 
potgrond,  meststoffen etc. Het hele as-
sortiment uit de winkel. In Twello, Wilp, 
Wilp Achterhoek, Teuge, Terwolde en 
Deventer is de bezorging gratis, voor lo-
caties verder gelegen wordt een kleine 
vergoeding gevraagd op basis van € 0,19 
per km.  (Verre) verzending per pakket-
post kan ook.

Assortiment op de website
Het hele assortiment staat op de website 
waarvan je de bestellijsten kunt down-
loaden. Handiger is om ons even een 
mailtje te sturen (info@hofvantwello.
nl). je krijgt dan alle bestellijsten thuis-
gestuurd. Die kun je simpelweg invullen 

en terugsturen. Vergeet niet je adres en 
telefoonnummer in te vullen!!  De be-
stelling wordt vervolgens klaargemaakt 
en op een afgesproken tijdstip geleverd 
inclusief factuur. Betalen kan per bank. 

Wekelijks bijgewerkt
Als je eenmaal in het systeem zit krijg je 
wekelijks een update van relevante be-
stellijsten zoals verse groenten en fruit, 
groenteplantjes en overige tuinartikelen.  
Elke week hebben wij speciale actie ar-
tikelen dus de moeite waard om bij te 
blijven! Kijk vooral ook eens naar alle 
heerlijke producten die de Hofkeuken 
zelf maakt en nu beschikbaar zijn zoals 
soepen, brood, crackers, jams, choco-
lade met hazelnoten van de Hof, pizza’s, 
etc. Heel veel hiervan is ook vegetarisch 
en vegan te bestellen. 

Steun aan regionale bedrijven
Door te kopen bij de Hof steun je niet al-

leen Hof van Twello die in 1 klap haar to-
tale omzet zag wegvallen. Ook de horeca 
en het Blote Voetenpad zijn dicht ten-
slotte. Hof van Twello verkoopt behalve 
haar eigen producten ook producten van 
meer dan 30 regionale producenten en 
die steun je dus ook! Van kaas en vlees, 
tot zaaizaden, plantgoed, biologische 
levensmiddelen, mosterds, honing en 
brood, etc, etc.

Ook mensen die normaal gesproken niet 
bij ons kopen maar ons en de regionale 
bedrijven wel een goed hart toedragen 
nodigen wij van harte uit gebruik te 
maken van ons assortiment en bezorg-
service. Voor zover je natuurlijk niet al 
bij een andere lokale leverancier koopt. 
Goed voor jezelf, goed voor ons. We 
moeten het samen doen!

Voor vragen bel met Gert Jan Jansen via 
06-51407980.  Bestellen kan via de web-
site www.hofvantwello.nl of middels een 
mailtje aan info@hofvantwello.nl . 

Mensen die  niet kunnen mailen mogen 
ook, bij uitzondering!, per telefoon be-
stellen via 06-51407980. 

KERKEN BLIJVEN VERBONDEN OP AFSTAND
VOORST.- De Streekgemeente Klaren-
beek Voorst Wilp wil graag verbonden 
blijven met alle gemeenteleden. Van-
wege alle maatregelen rondom het 
coronavirus is het bezoeken van de 
kerkdiensten onmogelijk geworden. 
De diensten worden alsnog gehouden, 
maar dan met alleen de medewerkers 
zoals koster, organist, voorganger en 
een voorzanger. Deze diensten worden 

uitgezonden via www.kerkomroep.nl, 
onder het kopje ‘Voorst’. In de komende 
weken is de Streekgemeente op deze 
manier wel dichtbij alle gemeenteleden. 
Voor zover dat mogelijk is, worden alle 
diensten door de eigen voorgangers 
verzorgd. Voor de diensten van de Stille 
Week wordt ook voor deze opzet geko-
zen. Ook deze diensten zijn thuis mee 
te beleven. Abonnees van het kerkblad 

krijgen een boekje met daarin teksten 
en inhoud van de diensten. Voor andere 
belangstellenden zal deze informatie via 
de website van de Streekgemeente te 
vinden zijn. Ook zijn daar tips voor acti-
viteiten met kinderen rondom Pasen te 
vinden. Net als vele andere kerken in het 
land probeert ook de Streekgemeente in 
deze bijzondere tijd een echte gemeen-
schap te zijn. 

ROMMELMARKT DORPSKERK UITGESTELD
TWELLO.- Vorige week was al besloten 
om i.v.m. de coronacrisis de inzamel-
zaterdagen stop te zetten en na enige 
mailwisseling zijn we ook tot de con-
clusie gekomen dat de rommelmarkt 
Dorpskerk op 18 april ook geen door-
gang kan vinden het ligt in de bedoeling 
deze te verplaatsen naar zaterdag 12 
september 2020. De redenen waarom 
we ervoor hebben gekozen om de rom-
melmarkt niet door te laten gaan zijn: 
De vrijwilligers bestaan voor het me-

rendeel uit mensen die behoren tot de 
risicogroep. De risico’s zijn niet op 18 
april verdwenen en we willen niet hier-
voor de verantwoording nemen. Door 
het opschorten van het inzamelen is de 
verwachting dat zelfs als per 6 april alle 
beperkingen vervallen, wij geen passen-
de hoeveelheid materiaal 1kunnen ver-
zamelen om een goede rommelmarkt te 
organiseren.
Om de rommelmarkt op 18 april a.s. 
te organiseren zullen we ons vanaf nu 

steeds meer moeten vastleggen op 
afspraken (levering containers, markt-
kramen, geluidsinstallatie, donaties van 
kwekers, afspraken met sponsoren. Het 
is onwerkelijk om in deze weken dat 
soort afspraken vast te leggen.
De gezondheid van ons allemaal is heel 
belangrijk en hopelijk kunnen we in sep-
tember er een mooie dag van maken. 
Zodra de inzamelzaterdagen weer wor-
den opgestart zullen wij dat aan u laten 
weten.

HARTSTICHTING COLLECTE OPGESCHORT
TWELLO.- Vanwege de corona virus epidemie heeft de Hartstichting besloten de collecteweek niet door te laten gaan. Deze 
was gepland van 5 t/m 11 april. De collecte wordt opgeschort tot nader order.

DEFISCALISERING VAN 
ERFRECHTELIJKE VERKRIJGINGEN
Uiterlijk 1 mei moet weer de aangifte voor de 
Inkomstenbelasting zijn ingediend. We krijgen regelmatig de 
vraag hoe om te gaan met een recht op een erfdeel als het gaat 
om de aangifte Inkomstenbelasting. Moet het erfdeel nu wel 
of niet worden opgegeven als spaarvermogen in Box 3 in de 
aangifte Inkomstenbelasting? 

Tot 1 januari 2012 werden de geldvorderingen van de kinderen 
die zij als gevolg van het overlijden van een ouder kregen op de 
langstlevende partner van de overleden ouder voor de heffing van 
inkomstenbelasting genegeerd, als alle goederen en schulden van de 
nalatenschap aan de langstlevende partner werden toebedeeld, de 
zogenoemde defiscalisering. Gevolg van de defiscalisering is dat de 
langstlevende partner alle aan hem/haar toebedeelde goederen voor 
de volledige waarde moet aangeven in de verschillende boxen voor 
de inkomstenbelasting. De schuld aan de (klein)kinderen wegens 
overbedeling wordt voor de inkomstenbelasting bij de langstlevende 
partner niet in box 3 in aanmerking genomen. Bij de kinderen worden 
de niet-opeisbare vorderingen op de langstlevende partner niet tot de 
bezittingen in box 3 gerekend. Wordt de eventueel verschuldigde rente 
niet jaarlijks betaald, dan neemt de omvang van de gedefiscaliseerde 
geldvordering of schuld toe. Niet alleen de ‘hoofdsom’ maar ook de 
niet uitbetaalde rente is gedefiscaliseerd.

Met ingang van 1 januari 2012 is de defiscaliseringsregeling verder 
uitgebreid. Defiscalisering vindt alleen plaats in de ouder-kind-
verhouding. Defiscalisering is geen keuze. Als aan de voorwaarden 
van artikel 5.4 Wet Inkomstenbelasting 2001 is voldaan, dan geldt 
de defiscalisering van rechtswege. De defiscalisering geldt in beginsel 
niet voor de verhouding grootouder-kleinkind. Er is een regeling 
getroffen voor de situatie dat een kind is vooroverleden en voor de 
situatie waarin een kind na de erflater, maar vóór de langstlevende 
partner overlijdt. Als het kleinkind uit eigen hoofde op komt in de 
nalatenschap van de grootouder in plaats van via de wettelijke 
plaatsvervulling is er in beginsel geen defiscalisering, behoudens in 
geval van een wettelijke verdeling.  

De defiscalisering van erfrechtelijke verkrijgingen bewerkstelligt 
feitelijk dat bepaalde goederen van de kinderen van erflater voor de 
heffing van de inkomstenbelasting volledig worden toegerekend aan 
de langstlevende partner, die ook de feitelijke beschikking en het 
genot over de goederen heeft. De goederen die zijn gedefiscaliseerd 
zijn de niet-opeisbare geldvordering van de belastingplichtige op 
de langstlevende ouder en de goederen waarop krachtens erfrecht 
een recht van vruchtgebruik rust ten behoeve van de langstlevende 
ouder. Onder ‘ouder’ wordt mede begrepen de echtgenoot van de 
langstlevende ouder; de stiefouder. De ongehuwde partner van 
de erflater die voor de Successiewet 1956 kwalificeert als partner 
wordt gelijkgesteld met de echtgenoot van erflater. Dit strekt ertoe 
ongehuwden fiscaal gelijk te behandelen met gehuwden. 

Defiscalisering van de erfrechtelijke vruchtgebruiksituaties geldt 
alleen voor box 3-vermogen binnen een ouder-kind situatie. Voor de 
toepassing van de defiscalisering is vereist dat het ‘vruchtgebruik’ 
daadwerkelijk juridisch is gevestigd. De staatssecretaris heeft 
aangegeven goed te keuren dat de defiscalisering met terugwerkende 
kracht geldt vanaf het moment van overlijden als het vruchtgebruik 
binnen twee jaar wordt gevestigd. De erfgenamen hebben dan 
voldoende tijd om de nalatenschap af te wikkelen. 

Bij een tweetrapsmaking wordt voor het vaststellen van de 
bezittingen in box 3 van de bezwaarde geen rekening gehouden met 
de ontbindende en daarop aansluitende opschortende voorwaarde. 
De verwachter hoeft voor de inkomstenbelasting in box 3 niets 
aan te geven. Pas als aan de ontbindende en daarop aansluitende 
opschortende voorwaarden is voldaan, geeft de verwachter de 
verkrijging krachtens de tweetrapsmaking voor de inkomstenbelasting 
aan in box 1, 2 en 3.

Niet-opeisbare geldvorderingen die voortvloeien uit het (contractuele) 
relatievermogensrecht vallen niet onder de werking van art. 5.4 Wet 
IB 2001. Bijvoorbeeld de situatie waarin een kind op grond van een 
verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap, een (periodiek of 
finaal) verrekenbeding of een verblijvingsbeding, een niet-opeisbare 
geldvordering op de langstlevende (stief)ouder heeft.

RIJKSSTRAATWEG 88

7391 MT TWELLO

TELEFOON (0571) 27 46 68

INFO@SLAGHEKKENOTARIAAT.NL

WWW.SLAGHEKKENOTARIAAT.NL

mailto:info@hofvantwello.nl
mailto:info@hofvantwello.nl
http://www.hofvantwello.nl
mailto:info@hofvantwello.nl


VEILIGER 
WINKELEN

ZORG GOED VOOR JEZELF – EN VOOR ELKAAR!

DANK VOOR JE MEDEWERKING EN BEGRIP

WINKELWAGEN VERPLICHT
Zo houd je makkelijker 1,5 meter afstand

DOE BOODSCHAPPEN ALLEEN
In principe 1 persoon per gezin

1,5 METER AFSTAND HOUDEN1,5m

Geef ook onze medewerkers 1,5 meter ruimte.

BETAAL MET PIN/CONTACTLOOS
Liever niet met brief- en losgeld betalen ivm hygiëne

DOE FUNCTIONEEL BOODSCHAPPEN
Geen sociale gesprekken in de winkel
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‘BIERVILTJESKONING’ TEKENT AL 
RUIM 15 JAREN VOOR HET VOORSTER NIEUWS
“HUMOR IS DE ZALF VAN HET LIJDEN”

DE PRAATSTOEL

Tekst Jos Bosch  foto Maarten Relker

Hij was een jaartje of zeven jong, deed mee aan een tekenwedstrijd op 
school en werd tweede. Maar zijn Calimero van toen werd het begin 
van een carrière, waarbij het feestje van een halve eeuw inmiddels is 
gevierd. Een realist en een optimist, ‘laat je niet negatief beïnvloeden, 
maar sta wel regelmatig even stil’. In gesprek met Hans Harleman alias 
Hansha, levenskunstenaar die van alles kan klooien en nog weer eens 
aantoont; je hoeft niet de beste te zijn om de beste te worden. 

Het is zaterdagmorgen 21 maart 2020, 
het begin van de lente. Weliswaar een 
stralende zon, maar qua temperatuur 
net uitdagend genoeg om niet de kap 
van je cabrio te trekken. Het is stil in 
de winkelstraten van Twello, de praat-
stoel staat midden op het plein maar 
krijgt weinig aandacht. Passanten zijn 
allen op missie om datgene te halen, 
dat nodig is om te overleven in deze 
barre tijden. We begroeten Hans op de 
inmiddels gebruikelijke arm-elleboog-
tik-wijze, om vervolgens twee banken 
in beslag te nemen, zodat we op ge-
paste afstand zo veilig mogelijk met 
elkaar kunnen praten en Hans vereeu-
wigen. 

Hans is cartoonist, tekent karikatu-
ren, fotografeert en is bóvenal cre-
atief. Bekend met bodypainting, de 
reclame-industrie en betrad ooit de 
kelders van de SM wereld, sprak op 
een respectvolle manier met meesters 
en slavinnen om er daarna een boek 
over te kunnen schrijven. Hans geniet 
volop, want hij creëert mooie dingen, 
waarbij hij zelfs bekendheid geniet in 
de buurlanden Duitsland en België. 
Zijn fantastische werk is een betaalde 
hobby naast z’n reguliere baan. Alle 
opbrengsten gaan, na aftrek van de 
kosten, naar goede doelen. “Eén ding 
is heel belangrijk; passie!! Volg je hart, 
waar ligt je kracht?” Het werk geeft 
Hans energie én is ontspanning. 

“Het is zo’n 16/17 jaren geleden dat ik 
met Gert Jacobs, toenmalige eigenaar 
van het Voorster Nieuws, in contact 
kwam. Eerder had ik daar al eens een 
boekje laten verzorgen.” Hans maakt 

vrij werk, ontwikkelt de cartoons in z’n ei-
gen brein, zonder opdracht of vastgelegd 
thema. “Maar eigenlijk heb ik mij met die 
cartoon in de vingers gesneden. Want het 
is de kunst om met één personage en één 
tekening in één plaatje de boodschap te 
raken” aldus Hans. Niet alles wordt ge-
plaatst, “de laatste weken is er geen car-
toon van mij te vinden in de krant”. De 
meningen zullen af en toe verdeeld zijn 
over de toegankelijkheid van zijn cartoon, 
hoewel ‘een Hansha’ nooit kwetsend of 
provocerend is. Smaken verschillen, dat 
wel, maar het tekent een kunstenaar om 
vooral dicht bij zichzelf te blijven, onge-
acht de publieke opinie. 

Levenskunstenaars zijn filosofisch aan-
gelegd, zo ook Hans. “Humor is de zalf 
van het lijden en dat heb ik ook in het 
Latijn; humor est unguentum, de pa-
tientia.” Toepasselijker kan het niet zijn 
in deze tijd, waar de wereld zich zorgen 
maakt over gezondheid en toekomst, 
met schaarste aan genezingsmiddelen. 
Pratend met Hansha voelt, alsof je een 
veelvoud ervan aan de ziekenhuisbedden 
zou kunnen zetten voor een genezende 
werking. “Nu spreken we met elkaar, een 
volgende keer kan er niet meer zijn. Dus 
ga altijd goed uit elkaar!” 

En hoe zit dat nu met het bierviltje? “Ik 
kwam ooit eens in een kroeg in Amster-
dam en daar vroeg iemand of ik hem 
wilde tekenen. Dat heb ik toen gedaan 
op een bierviltje. Een bierviltje volkladden 
is maar een half uurtje werk. Sindsdien 
heb ik altijd bierviltjes bij me. Mensen 
noemen me dus ook wel de bierviltjesko-
ning.” Wie Hans ziet, ontkomt niet aan zijn 
rijk uitgedoste vingers en polsen. Glan-

zende metalen ringen en armbanden 
sieren de kunstenaar. Een deel ervan 
is door hem zelf ontworpen en uitge-
werkt door een bevriend juwelier. Ook 
het witte overhemd, gilet en pet horen 
bij Hansha. “Het is herkenbaarheid, 
een gimmick, zodat ik boven de grijze 
massa uitsteek. Dan hoor ik roepen 
‘hey, is dat een rocker?’ en daarna mer-
ken ze, dat ik heel lief ben, ha, ha, ha!”  

Goede doelen, Hans heeft er diversen 
waar hij zich voor inzet. Door verkoop-
opbrengst van zijn werken maar ook 
door zijn medewerking op andere wij-
ze. Zoals aan SamenLoop voor Hoop 
in Alphen a/d Rijn of de ziekte van du-
chenne. Onbaatzuchtigheid siert deze 
karakteristieke man, die vooral geniet 
en dankbaar is dat hij al zolang mooie 
werken kan maken. Een man ook, die 
een sterke eigen mening heeft en hel-
der is in z’n uitspraken. Een kunstenaar 
die zijn beelden weet om te zetten in 
teksten en vice versa. “The only con-
stant thing in life is change.” Leg ons 
dat even uit Hans? “We anticiperen 
continu op prikkels en veranderingen 
in het leven. Niets is constant in het le-
ven en daar ben je zelf deel van.” 

Hans steekt nog een sigaretje op. 
“Rook jij ook?” Nee Hans, dank je. “Jam-
mer, want dan was het veel gezelliger.” 
Wij vonden het nu al heel gezellig Hans! 
“Koffie zit er nu ook niet in, dus dat 
houden we tegoed.” Inderdaad Hans, 
de koffie en een volgend goed gesprek 
parkeren we op ons wensenlijstje. Dan 
gaan we uitgebreid koffie drinken, 
een borrel erbij én een asbak voor jou 
Hans. “Het is me nu te koud, anders 
zou ik jullie graag even tekenen.” Dan 
zet je de ezel de volgende keer maar 
mooi naast die asbak en ga je ons 
vereeuwigen. Jou hebben we in ieder 
geval vastgelegd in de geschiedenis 
en hopen van harte, dat we nog lang 
mogen genieten van jouw kleurrijke 
zalf Hans! 

ONLINE-KERKDIENST
TWELLO.- In deze tijden waarin het houden van gewone kerkdiensten niet ver-
standig is, heeft de Protestantse Gemeente het initiatief genomen om in deze 
tijd online-kerkdiensten te houden. Deze zijn op zondag en later te volgen via 
www.kerkdienstgemist.nl. Afgelopen zondag (22 maart) was de eerste dienst 
(met ds. Menno Valk als voorganger) en komende zondag (29 maart) zal ds. Jo-
han Weijenberg voorgaan. Fijn, als je met ons verbonden bent.
Namens de Protestantse Gemeente Twello, ds. Menno Valk.

Wij ontmoeten graag markante mensen met een bijzondere levensstijl, iets ongewoons, 
geks, leuks, moois, bizars of zó gewoon, dat het alleen daarom al heel apart is. Hebben 

we je eenmaal gevonden, dan laten we je graag plaatsnemen op De Praatstoel. 

INFORMATIEAVOND ZONNEPARK 
DE SOMP WORDT DIGITAAL
KLARENBEEK.-  De bijeenkomst voor Zonnepark De Somp op donderdag 26 
maart bij MFC Klarenbeek wordt in verband met het Corona virus digitaal 
gehouden. In goed overleg met de gemeente zal Solarfields, initiatiefnemer 
van het zonneproject, deze avond via een webinar in gesprek gaan met ge-
interesseerden uit de omgeving van Klarenbeek.

Het zijn voor velen van ons spannende 
tijden en misschien voelt een webinar, 
zowel voor u als voor Solarfields, wat 
onpersoonlijk. De omstandigheden vra-
gen echter om een creatieve oplossing 
om u zo goed mogelijk te kunnen infor-
meren, maar ook om concreet gehoor 
te geven aan uw vragen en ideeën. 

Het is voor ons allen de eerste keer dat 
we een informatiebijeenkomst op deze 
manier organiseren. Tijdens de webi-
nar wordt informatie verstrekt over de 
eerste schetsen van het zonneproject, 
maar wordt er tevens veel ruimte gebo-
den om uw vragen in te dienen per chat 
en via de telefoon. Een volledig digitaal 
en bel-team zorgt ervoor dat dit in goe-
de banen wordt geleid. We hopen dat u 
begrip heeft voor deze oplossing en dat 
wij u op de webinar mogen ontvangen. 

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om 
deze webinar te volgen, dan is Solar-
fields ook de dagen erna bereikbaar 
voor persoonlijke toelichting en stil 
te staan bij uw vragen. De informatie-
avond vindt nog steeds plaats op don-
derdag 26 maart tussen 19.30 en 20.30 
uur. U kunt zich aanmelden voor de we-
binar op www.solarfields.nl/zonnepark-
de-somp/.

Zonnepark De Somp
Het voornemen is om een zonnepark 

te ontwikkelen van 10 MWp. De be-
oogde locatie ligt aan de noordkant 
van De Somp en ten oosten van de Van 
Spreekenslaan, met een oppervlakte 
van ruim 10 hectare. Hiermee kunnen 
ruim 2.800 huishoudens voorzien wor-
den van duurzaam opgewekte energie. 
Dit levert een grote bijdrage aan de 
ambities van de gemeente Apeldoorn.  

Solarfields
Solarfields is een ervaren producent 
van duurzame energie. Het bedrijf heeft 
inmiddels op veel verschillende plek-
ken in Nederland zonneparken gereali-
seerd. Dit doet Solarfields in nauwe sa-
menspraak met de gemeente, provincie 
en omwonenden. Acceptatie door de 
omgeving is altijd een belangrijke rand-
voorwaarde voor de realisatie van een 
zonnepark.

Praktische informatie
Datum:  26 maart 2020
Tijd:  19:30 - 20:30 u 
Locatie:  www.solarfields.nl/zonne-
park-de-somp/ 

Aanmelden
Via onderstaande opties kunt u zich 
aanmelden voor deze online bijeen-
komst:    
Website  via www.solarfields.nl/zonne-
park-de-somp/ 
Per email  via aanmelden@solarfields.nl    

BINGO SP TEUGE AFGELAST
 
TEUGE.- In verband met de maatregelen rondom het corona virus hebben is er  
besloten om de bingo van 3 april niet door te laten gaan. Omdat men niet weet 
hoe lang deze situatie aanhoudt worden trouwe bezoekers verzocht om de  web-
site www.sp-Teuge.nl te raadplegen voor verdere berichtgeving.

PAASBRUNCH HET BOSHUIS AFGELAST
 
KLARENBEEK.- De paasbrunch welke op eerste Paasdag, 12 april georganiseerd 
zou worden door het Boshuis in Klarenbeek gaat vanwege de corona maatrege-
len niet door.
 

http://www.kerkdienstgemist.nl
http://www.solarfields.nl/zonnepark-de-somp/
http://www.solarfields.nl/zonnepark-de-somp/
http://www.sp-teuge.nl/


1 regel e 2.25

2 regels e 2.50

3 regels e 2.90

4 regels e 3.40

5 regels e 3.85

6 regels e 4.40

7 regels e 5.00

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

een hokje gebruiken. Uiterlijk 
maandagochtend  inleveren (tegen 

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

dan ontvangt u een factuur, 
incl administratiekosten.

PUNTJES
Voorster Nieuws
Stationsstraat 17, Twello

Bronbemaling
Beregeningen

Waterbehandeling
Waterpompen

www.deltaline.nl

koopt u bij de vakhandel
Ook voor gebruikte machines

Reparatie van alle merken

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

Mobiel 06 28 44 98 25
06 38 62 01 29

Naaimachines

Fa. Berends

Vanaf 2 maart vrijdagavond 
geopend tot 20:00 uur!

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

KOFFIE +  
GEVULDE KOEK

Samen 3,
voor

5 APPELFLAPPEN + 
5 DUITSE BROODJES

5,00Samen 
voor

ITALIAANSE BOL  
OMELET + FRISDRANK

6,00Samen 
voor

Samen 5,00

Wij bezorgen op 
WOENSDAG en ZATERDAG in:

Bestellen 1 dag van te voren! 

Bel ons tussen 09.00 en 

10.00 op 0571- 272505.

» Twello
» Terwolde

» Klarenbeek

» Voorst 

Vanaf 2 maart vrijdagavond 
geopend tot 20:00 uur!

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

KOFFIE +  
GEVULDE KOEK

Samen 3,
voor

5 APPELFLAPPEN + 
5 DUITSE BROODJES

5,00Samen 
voor

ITALIAANSE BOL  
OMELET + FRISDRANK

6,00Samen 
voor

Samen 5,00

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

06-13456651

Gevraagd: oud ijzer, accu’s, 
metalen en witgoed. Wij 

komen het bij u halen. Even-
tueel tegen kleine vergoeding. 

Tel 06-14101933

Bert Peters Bouw- en 
Timmerbedrijf. Alle bouw-

werkzaamheden. Timmerwerk-
plaats, kozijnreparaties e.d. 

Ook Tuinhuizen en schuren. 
06-23592164/0575-502635 

www.bertpetersbouw.nl

Mulder Orthopedie voor 
uw steunzolen en sport-

zolen. Kindersteunzolen v.a. 
€90,00 steunzolen volwas-

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

afspraak of vrijblijvend advies 
06-14375736  

www.mulderorthopedie.nl

Edelsmederij Jansen Voor al 
uw handgemaakte sieraden, 
tevens reparaties aan juwelen 

en groot zilverwerk.  
www.edelsmederijjansen.nl 

06-51607885 Twello.

Te koop: Oude koemest voor 
de tuin fijngemalen info:  

06-45698974 na 17:00 uur 

ENL belastingservice voor 
uw belastingaangifte  

06 23096245 Evert Nagel

Voor graafwerk verticuteren 
takken kneuzen of (split)frezen 
“De Holthoeve”Wilp Streppel 

06-25107061

Ondersteuning bij leerpro-
blemen. Binnenkort enkele 
plekjes vrij. Voor informatie 
www.carrymolenaar.nl of 

info@carrymolenaar.nl

Praktijk Natuurlijk Happy 
Balanz Burn-out depressie 
stress of ziekte? Coaching-
Training, Ontspanning-mas-
sages Carlien Cramer Welsum 
06 24859626 - 0572 547995 

info@happybalanz.nl  
www.happybalanz.nl/praktijk 

Buurman 
Vleesch & Vis

Bestel telefonisch dan zorgen wij dat uw bestelling 
klaar staat. Zorg goed voor u zelf en uw naaste!

Stationsstraat 8, 7391 EK  Twello, 
vlees: 0571-271439 | vis: 0571-271662, www.buurmantwello.nl

1.35

2.85

1.80

3.40

5.00

4.259.00

Leverkaas

Coppa di Twello

Japanse kipspiesjes

Grillworst salade

Gourmet/steengrill
zie onze site
www.buurmantwello.nl

Runderburgers

ErwtensoepBoswachters

100 gram

100 gram

100 gram

200 gram

4 voor

per liter4 voor

1.75

2.25

Victoriabaarsfilet

Zalmroerbak

Portie visfriet

100 gram

100 gram

2.50

Griftsemolenweg 24 8171 NS  VAASSEN

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

www.vanheesversmarkt.nl

VAN HEES VERSMARKTVAN HEES VERSMARKT

2.99

0.79

2 kilo
Hollandse milwa appel

Dikke krop Hollandse sla

Hollandse milwa appel
hard sappig en friszoet

Dikke krop Hollandse sla
Of ijsbergsla

Hollandse komkommer

Galia meloen

0.69

0.99

Veilingkoopje op=op
Hollandse jonge raapstelen

Weer volop asperges uit Venlo

1.99kilo
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Twello
Adri Alburg
Parelhoendreef 7
7391 EC  Twello
Tel. (0571) 27 32 07
adri.alburg@gmail.com

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

Acquisitie
Ton van Bussel
Telefoon 06 50 94 00 08

Henk Traanman
Telefoon 06 16 13 60 15

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

VOOR MAANDAG 10.00 UUR 
INLEVEREN REDACTIE 

VOOR ZONDAG 12.00 UUR

KLACHTEN 
OVER 

BEZORGING:
ALL-INN 

VERSPREIDINGEN 
TEL. (0571) 27 41 37

KLACHTEN@
VERSPREIDINGEN.NL

WEERFOTO.NL

Voorsternieuws

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

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

Klarenbeek
info@voorsternieuws.nl

TREFPUNT DUISTERVOORDE 
BLIJFT VOORLOPIG GESLOTEN
TWELLO.- In tegenstelling tot eerdere 
berichten blijft Trefpunt Duistervoorde 
voorlopig, ook ná 31 maart, voor ALLE 
activiteiten gesloten. Zodra  bekend is 
dat wij weer van start gaan, zullen wij dat 
publiceren:
Op de deur van het ontmoetingscentrum ( 
buitenkant deur)
Op de website: https://trefpuntduister-
voorde.nl/nieuws/

Op de  facebook pagina.
En zo mogelijk in Voorster Nieuws.
Nu ons dagelijks leven er heel anders uit-
ziet kunnen wij ons indenken dat er her en 
der hulp gewenst is. Mag u het huis niet 
uit en heeft U hulp nodig, bijvoorbeeld 
voor boodschappen of de hond uitlaten? 
Of kent U iemand die hulp nodig heeft?  
Vraag dan op Kijkindekernen.nl  ( https://
kijkindekernen.nl/) om hulp voor U zelf of 

voor iemand anders. Schrijf of log in en 
voeg dan een hulpvraag toe. Uiteraard 
wil Trefpunt Duistervoorde ook  bemid-
delen in die hulpvraag; ons mailadres 
(trefpuntduistervoorde@gmail.com) 
kunt u hiervoor gebruiken, waarna wij 
samen kijken of er een match te vinden 
is. Heb oog voor elkaar en zorg goed 
voor elkaar, zodat wij elkaar later weer in 
goede gezondheid treffen.

STICHTING TAMARA BEZORGD OUDEREN 
VERWENTASJES IN CORONA TIJD

TERWOLDE.- In deze onrustige tijd zit 
stichting Tamara zeker niet stil. Wij le-

ven mee met allen die door het Corona 
virus al geruime tijd afgesloten zijn van 
de buitenwereld. Ook de leerlingen van 
OBS de Bongerd uit Terwolde zitten 
thuis door het Coronavirus. Opeens 
moeten ze thuis online hun huiswerk 
maken, zonder juf/meester en klasge-
noten om zich heen. 

Maar er is echter een hele groep men-
sen om ons heen voor wie het Coro-
navirus nog veel lastiger is. Het zijn de 
oudere mensen, ook in en rondom Ter-
wolde, die nu extra kwetsbaar zijn. Het 
advies vanuit de overheid voor hen is, 
dat ze zoveel mogelijk binnen moeten 
blijven zodat zij niet besmet raken. Dit 
kan heel ongemakkelijk en eenzaam 
zijn. 

Stichting Tamara en de kinderen van 

OBS de Bongerd willen deze mensen 
een hart onder de riem steken. De leer-
lingen van OBS de Bongerd zijn door 
de stichting gevraagd een brief, kaart 
of tekening te maken met als motto: 
“Wees lief, schrijf een brief”. Deze kaar-
ten, brieven of tekeningen worden bij 
“Verwen tasjes” toegevoegd, die aan de 
ouderen in ons dorp worden bezorgd.

Via facebook heeft de stichting een op-
roep gedaan waarbij familie, vrienden, 
buren of kennissen iemand in hun di-
recte omgeving op konden geven. Hier-
aan is massaal gehoor gegeven. Stich-
ting Tamara zal deze week maar liefst 
100 verwentasjes aan de deuren van 
deze dorpsbewoners hangen.

Een mooi gebaar in deze spannende en 
onzekere tijd. 

BEWEEGBLOG BUURTSPORTCOACH
TWELLO.- De Buurtsportcoach van Mens en Welzijn Voorst heeft een beweegblog gelanceerd die ten doel heeft de ‘’thuiszitters’’ 
er toe aan te zetten om juist nu meer te bewegen. Blijf in beweging Het alsmaar meer om ons heen grijpende coronavirus leidt 
er toe dat steeds meer mensen aan huis gekluisterd zijn. Blijf vooral fit door de kleine dagelijkse te onderhouden. Kies vooral 
iets wat je leuk vindt om het langer vol te houden. Kies voor een lekkere wandeling of fietstocht in de natuur. Ook worden er 
extra uitzendingen van Nederland in Beweging uitgezonden op televisie. Vanaf maandag 23 maart tot maandag 6 april zijn ze 
te volgen op NPO 1 om 06.uur , 10.15 uur en 13.25 uur.

FANTASTISCHE OPBRENGST 
POTGROND EN COMPOSTACTIE
NIJBROEK/TERWOLDE/DE VECHT.- On-
der zeer goede weersomstandigheden 
op beide zaterdagen hield de Stichting 
Vrienden van Loamneş hun jaarlijkse 
compost en potgrondactie op 7 en 14 
maart j.l. Het was een bijzonder goede 
actie, of het nu aan het weer lag of aan 
andere factoren, maar er werd zoveel 
verkocht dat er nog een nalevering van 
180 zakken compost moest plaatsvin-
den. De netto opbrengst van de ac-

tie was dit jaar € 4865,00. De verkoop 
van de potgrond was 12 % meer en de 
compost was 45 % meer (met name in 
Terwolde). De potgrond was ingepland, 
maar de compost was zoveel meer, dat 
kun je niet inplannen, zodat er nalevering 
moest worden verzorgd. Uiteindelijk, na 
distributie van de nalevering, is er nog 28 
zak potgrond en 13 zak compost overge-
bleven. Als u in de tuin bezig bent en u 
komt nog tekort, even een belletje naar 

Wim van der Snel telefoon
0571291556 of 0629464946 of een e-mail 
wvdsnel2@gmail.com en we kunnen u, 
zolang de voorraad strekt, nog leveren. 
Alle helpers bij de actie heel hartelijk be-
dankt voor de geweldige inzet bij de actie, 
want de leden van de Stichting kunnen 
dit niet zonder jullie hulp voor elkaar krij-
gen. De Vrienden van Loamnes kunnen 
nu de school in Hoghilag weer helpen 
met het verder renoveren van de school.  

INFORMATIE OVER DE EMMAÜS- EN 
HH FRANCISCUS EN CLARAPAROCHIE
REGIO.- In verband met het rondgaan 
van het Coronavirus zijn in de Emma-
us- en HH. Franciscus en Claraparochie 
voorlopig alle activiteiten afgelast. Toch 
probeert het pastoraal team van beide 
parochies wegen te zoeken om met pa-
rochianen en andere geïnteresseerden 
verbonden te blijven. 
Op de websites van de parochies (www.

franciscusenclara.com en www.emmaus-
apeldoorn.nl) en de facebookpagina’s (fa-
cebook.com/franciscusenclara en face-
book.com/emmausparochieapeldoorn) 
is alle informatie te vinden. Op deze me-
dia schrijven de leden van het pastoraal 
team ook iedere dag een bezinnende 
gedachte.
De vieringen op zondag en ook alle plech-

tigheden rond Pasen worden in besloten 
kring gevierd in de Antonius Abtkerk 
van Loenen. Deze vieringen worden via 
Internet uitgezonden. Meer informatie 
hierover is te vinden op de websites.
Voor telefonisch contact is het mogelijk 
om te bellen naar de bereikbaarheid-
stelefoon van het pastoraal team: 06-
53154358.

HOOIKOORTSWEER

Mensen met hooikoorts hebben last van stuifmeel (pollen) in de lucht. De ver-
schijnselen komen het meeste voor in het voorjaar, met name in mei en juni. 
Hooikoortsverschijnselen, zoals niezen, een jeukend gehemelte, tranende of 
jeukende ogen en soms lichte benauwdheid, komen voort uit het inademen 
van stuifmeel (pollen). Vooral stuifmeel afkomstig van grassen levert vaak pro-
blemen op.

Hooikoortsklachten
Hoe hoger de concentratie stuifmeel, ook wel pollen genaamd, hoe meer klach-
ten. De meeste mensen zijn allergisch voor gras dat bloeit tussen mei en au-
gustus. Ook stuifmeel van de berk en deels kunnen voor problemen zorgen. 
Ongeveer vijf procent van de Nederlanders heeft gedurende een periode van 
een aantal jaren lichte tot ernstige hooikoortsklachten.

Stuifmeelproductie
De stuifmeelproduktie van bloemen vindt plaats op zonnige, droge en warme 
dagen, voornamelijk in de ochtend. Op natte dagen met regen, mist of dauw 
is de hoeveelheid stuifmeel heel gering. Wind kan stuifmeel verspreiden. De 
aanvoerrichting van de lucht is daarom van groot belang voor mensen met 
hooikoorts.

Windrichting
Lucht die een lange weg over land heeft afgelegd, bevat meestal meer stuifmeel 
dan lucht vanuit zee. Daardoor is de stuifmeelconcentratie bij wind uit ooste-
lijke richting het hoogst. Komt de wind uit het westen, dan heeft deze verder 
landinwaarts ook een lange weg over land afgelegd. De ernst van hooikoorts-
klachten tussen kustbewoners en verder landinwaarts wonende mensen kan 
verschillen.

De afgelopen dagen met het droge en zonnige weer kwamen de pollen ook 
weer los. Probleem is nu hebben we last van de pollen of van het andere virus.
Donderdag hebben we nog een afwisseling van zon en wolken bij 9 graden.
Vrijdag loopt de temperatuur op naar 12 graden met een dag die naast zon ook 
de nodige wolken laat zien.
Zaterdag meest bewolkt met in de avond buien bij 12 graden.
Zondag buien en zon bij een wat lagere temperatuur van 9 graden.

Mark Wolvenne
Terwolde

ROOFVOGELTUIN DE HAVIKSHOF VOORLOPIG NIET OPEN
 
KLARENBEEK.- Roofvogeltuin de Havikshof zal niet zoals gebruikelijk vanaf april geopend zijn. In verband met Coronavirus 
zal de tuin voorlopig gesloten blijven
Als de tijd het toelaat is iedereen uiteraard weer van harte welkom. 

https://trefpuntduistervoorde.nl/nieuws/
https://trefpuntduistervoorde.nl/nieuws/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fkijkindekernen.nl%2F%3Ffbclid%3DIwAR1NRoSBorEJQL5yKA7Njkw1NhB-9pevPi_5oBHfbXYqf6j__-587AwoQEI&h=AT1zD8-UvEg1JnnYgWRlSF7douseUm18t7Yomb6lXbFXh9eM5IX7-brkWkuKgntsIHHh-pua4HD9PYZ1htCC9Q0rL6wYMoIJoFybHLJGSNGgSEfduli7QhK9r_dEuc5y6B0K&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT0__M-Dd2XU4rIdTInsfzEYvlW163W9VMnC43TZ7Onr_QGHCaZ2EaF7ep5ARyouD5J5gR58blEPCkdOpmI4tQsPGoOqM6htwkebzDuAn-RMjELl2KvSOihlqyyhPfF6sCpoELWsHWxdAl6Kf5VyXzsdKZaIapaaX65HCJyOnDLY
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fkijkindekernen.nl%2F%3Ffbclid%3DIwAR1NRoSBorEJQL5yKA7Njkw1NhB-9pevPi_5oBHfbXYqf6j__-587AwoQEI&h=AT1zD8-UvEg1JnnYgWRlSF7douseUm18t7Yomb6lXbFXh9eM5IX7-brkWkuKgntsIHHh-pua4HD9PYZ1htCC9Q0rL6wYMoIJoFybHLJGSNGgSEfduli7QhK9r_dEuc5y6B0K&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT0__M-Dd2XU4rIdTInsfzEYvlW163W9VMnC43TZ7Onr_QGHCaZ2EaF7ep5ARyouD5J5gR58blEPCkdOpmI4tQsPGoOqM6htwkebzDuAn-RMjELl2KvSOihlqyyhPfF6sCpoELWsHWxdAl6Kf5VyXzsdKZaIapaaX65HCJyOnDLY
mailto:trefpuntduistervoorde@gmail.com
mailto:wvdsnel2@gmail.com


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

Industrieterrein Eekterveld  |  Runnenbergweg 4  |  8171 MC Vaassen

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

Voorraadhouder van:
  - Kalkzandstenen en -blokken 

  - Gevelstenen

  - Div. soorten cement

  - Isolatie - vloer - spouw - dak 

  - Golfplaat ABC vrij 

  - Lichtplaat voor golf- en damwandplaat 

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

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

  - Panelen in diverse diktes en kleuren

  - Bevestigings materialen 

  - Hoek- nok- en windveren uit eigen produktie

  - Diverse soorten houten plaatmateriaal

  - Osb plaat 

  - Underlayment plaat 

  - Panlatten

  - Steigerplanken

  - Diverse soorten bouwstaal matten

  - Bouwstaal staven

  - Draadstaal matten 

    (Onbehandeld en gegalvaniseerd)

  - Diverse soorten Balkstaal HEA - IPE - UNP

  - Stripstaal

  - Buis- en kokerprofiel

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

  - Big bags en zakgoed van:

    - metsel (vloer)zand

    - hoogzand

    - zand / grind

    - grind

  - Tegel lijmen

  - Voegmiddelen

  - Diverse soorten tuinhout

Diverse bewerkingen:
  - Zaag straat / boren / lassen 

  - Knip- en zetbank tot 3,05 meter

  - Constructie werkzaamheden

www.KBouwmeester.nl

Bouwmeester B.V.
Kees

Vaassen    Tel. 0578 - 572797

Groothandel in

bouwmaterialen en staal

KLUNDER
Molenstraat 1 Twello
(0571) 27 12 66

DA’S NOU HET MOOIE VAN MULTIMATE

VR
OEGE VOGEL VOORDEEL

20% KORTINGOP ALLES*ÉN EEN GRATIS SNELLE JELLE 
KRUIDKOEK

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

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

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

reeds bestelde artikelen en aankopen op rekening.

ALLEEN ZATERDAG 8 SEPT. VAN 8 TOT 10 UUR

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

 Aangesloten incl. 
thermostaat

 vanaf: €1695,- 

Calenta  ACE 28c 

www.installatiebedrijfjanssen.nl

Tullekensmolenweg 119  
7364 BB Lieren 

055-5061860 
   

    en screens, rolluiken, horren, windschermen, Velux , etc etc 

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

Openingstijden:  Maandag gesloten (m.u.v. feestdagen). 
Dinsdag t/m zaterdag 16.00 - 21.30 uur. Zondag 12.00 - 21.30 uur.  Telefoon: 0571 27 49 83

Duistervoordseweg 128, 7391 CJ Twello 

BESTE KLANT,
In verband met de door overheids getroffen maatregelen 

op horeca gelegenheden zijn wij tijdelijk gesloten. 

U kunt onze website in de gaten houden bij nader nieuws: 
www.dynasty-twello.nl

Wij wensen u een hele veilige periode toe en hopen u snel 
weer bij ons welkom te kunnen heten.

met vriendelijke groet,
Dynasty Twello

Ook afhalen is niet meer mogelijk 

architectuur    bouwkunde    omgevingsvergunning
woningen    appartementen    bedrijfsgebouwen
verbouwingen uitbreidingen restylen

KLACHTEN OVER BEZORGING:
ALL-INN VERSPREIDINGEN 

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

MACHINES VOOR TUIN EN PARK

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

NU OOK BIJ ONS VERKRIJGBAAR!
Elektrische transporters en brommobielen.

Voor meer informatie bel of kom langs O
VERM

ARSOVERM
ARS

O
VER

M
ARS

VANAF 

(INCL. BTW)
€10.600,- 



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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad
Besluitenlijst raadsvergadering 23 maart 
De gemeenteraad heeft kort vergaderd op 23 maart. 
 
Besluiten
■	 Bommenregeling	2019	
■	 Bestemmingsplan	Wellinkhofweg	14,	Terwolde
■	 Bestemmingsplan	Polveensweg	23-25,	Klarenbeek
■	 Nieuwe	inschaling	functie	griffier
■	 Benoeming	plaatsvervangend	voorzitter	van	de	raad	/	lid	werkgeverscommissie
■	 Verordening	rechtspositie	raads-	en	commissieleden	gemeente	Voorst	2019
■	 Verslag	informatieve	beeldvormende	bijeenkomst	20	januari	2020
■	 Verslag	 ronde-tafelgesprekken	 2	maart	 2020,	 met	 uitzondering	 van	 het	 deel	 over	 het	
krantendistributiepunt

■	 Bestemmingsplan	Derde	herziening	De	Schaker	Twello

Informatie
Op	voorst.raadsinformatie.nl.	kunt	u	de	vergaderstukken	en	de	besluitenlijst	bekijken.	In	de	ka-
lender	klikt	u	op	de	gewenste	datum.	

Hoe	komt	u	in	contact	met	de	politiek	in	Voorst?	
In	verband	met	de	richtlijnen	rond	het	corona	virus	kunt	u	alleen	telefonisch	of	per	e-mail	contact	
opnemen	met	raadsleden	en	raadsfracties.

Raadsfracties
De	contactgegevens	zijn:	 
voorst.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/samenstelling		:
■	 Robert	Bosch,	fractievoorzitter	Gemeente	Belangen,	r.bosch@voorst.nl	/	06-55	53	21	13
■	 Gerrit	Schimmel,	fractievoorzitter	VVD-Liberaal2000,	g.schimmel@voorst.nl	/	06-22	37	82	24
■	 Bert	Visser,	fractievoorzitter	PvdA-GroenLinks,	b.visser@voorst.nl	/	06-53	87	71	61
■	 Bert	van	de	Zedde,	fractievoorzitter	CDA,	b.vandezedde@voorst.nl	/	06-53	67	85	62
■	 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.

Vergaderingen
De	vergaderingen	van	de	raad	t/m	6	april	zijn	vervallen.	Kijk	regelmatig	op	voorst.nl	voor	actuele	
informatie.

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

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

VOORST	GAAT	VOOR	DUURZAAM

Autodeelwedstrijd	‘Auto	
van	de	Straat’
Het	 delen	 van	 een	 elektrische	
auto heeft veel voordelen. De 
Provincie	Gelderland	en	Natuur	
&	Milieu	willen	zoveel	mogelijk	
mensen kennis laten maken met 
deze	 voordelen.	Daarom	orga-
niseren	ze	samen	de	actie	‘Auto	
van	de	Straat’.	Buren	kunnen	hun	
straat	tot	2	april	2020	opgeven	
om kans te maken op een elektri-
sche	deelauto	voor	zes	maanden.	
Drie straten krijgen een elektri-
sche	deelauto	die	bij	gebruik	
€	2,50	per	uur	kost.	De	elektri-
sche	laadpalen	worden	verzorgd.	
De	straat	die	de	deelauto	het	bes-
te	gebruikt	en	daarover	commu-
niceert,	mag	de	deelauto	daarna	
nog eens vier maanden langer in 
deelgebruik	houden.	

Voordelen	deelauto
Autodelen	is	hét	alternatief	voor	
het	 bezit	 van	 een	 eigen	 auto.	
Het	is	schoner,	goedkoper	en	de	

milieubelastende	autoproductie	
neemt af. Ook is er meer ruimte 
op	straat.	Uit	onderzoeken	blijkt	
dat	niet-gedeelde	auto’s	gemid-
deld	95%	van	de	tijd	stil	staan.	Dit	
vraagt een groot aantal parkeer-
plaatsen ten koste van groen en 
mooie	speelplekken	in	wijken.	

Eerste	proef	succesvol
In	2019	is	in	Noord-Brabant	een	
eerste	proef	met	elektrisch	au-
todelen	geweest.	Vier	maanden	
deden	 40	 huishoudens	 in	 drie	
straten	mee.	Twee	straten	gingen	
door	na	afloop	van	de	wedstrijd.	
Zij	maken	nu	permanent	gebruik	
van	deelauto’s.

Aanmelden
Bewoners	van	straten	in	Gelder-
land	die	mee	willen	doen	kunnen	
zich	tot	2	april	2020	via	
rijelektrisch.natuurenmilieu.nl	
opgeven. Hier staan ook de spel-
regels	van	de	actie	‘Auto	van	de	
Straat’.		■

Opruimen die hondenpoep!

Kinderen	spelen	graag	buiten	in	het	
gras.	Lekker	een	balletje	trappen,	
rennen,	klimmen	en	verstoppertje	
doen. Dat is niet alleen heel leuk 
maar	ook	goed	voor	hun	gezond-
heid.	Kinderen	die	regelmatig	bui-
ten	spelen,	eten	en	slapen	beter.	
Maar	 als	 kinderen	 schrikken	 van	
loslopende honden en hondenpoep 
is	het	speelplezier	van	de	kinderen	
gauw	afgelopen.	Al	rennend	uitglij-
den	over	de	hondenpoep	of	bij	het	
verstoppertje spelen in de honden-
poep	stappen,	dat	vindt	niemand	
leuk.	En	ook	de	ouders	of	verzor-
gers	worden	niet	blij	van	kinderen	
die	met	schoenen	en	kleren	onder	
de poep thuiskomen. Daarom doen 
we	een	oproep	aan	alle	honden-
bezitters	om	hun	honden	aange-

lijnd te houden en de poep van hun 
hond op te ruimen. Hondenpoep op 
speelveldjes	kan	echt	niet!	Als	ie-
dereen	netjes	de	boel	opruimt	dan	
kunnen	 de	 kinderen	weer	 lekker	
buiten	voetballen	en	spelen.	

Eigenaar	verantwoordelijk
De	 eigenaar	 van	 de	 hond	 is	 zelf	
verantwoordelijk	voor	het	opruimen	
van de hondenpoep in de gemeente 
Voorst.	Dit	is	heel	eenvoudig	door	
altijd	plastic	zakjes	 (en	eventueel	
een	klein	schepje)	mee	te	nemen	als	
u	de	hond	uitlaat.	Thuis	gooit	u	de	
plastic	zakjes	in	uw	container.	Of	in	
één	van	de	hondenpoep	bakken	die	
op	verschillende	plaatsen	staan.	De	
opruimplicht	geldt	voor	alle	open-
baar	toegankelijke	terreinen,	zoals	
straten,	pleinen,	gazons	en	overige	
groenstroken. 

Hondenpoep op speelveld-
jes	kan	echt	niet
Een	hondenpoepvrije	woonomge-
ving	draagt	bij	aan	de	leefbaarheid	
van	uw	buurt.	Dat	 is	prettig	voor	
u	zelf,	voor	uw	buren	en	voor	de	
kinderen	 die	 weer	 lekker	 buiten	
spelen.  ■

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

De openingstijden van het ge-
meentehuis	 zijn	 aangepast.	We	
zijn	alleen	op	afspraak	geopend.	

Dit is nodig om verspreiding van 
het	 coronavirus	 te	 voorkomen.	
Telefonisch	zijn	we	gewoon	be-
reikbaar.	Ook	kunt	u	 veel	pro-
ducten	online	regelen.	Verloopt	
uw	product	binnen	twee	weken?	
Of	 is	het	absoluut	noodzakelijk	
dat u in persoon langskomt om 
een	product	aan	te	vragen?	Dan	
kunt	u	telefonisch	een	afspraak	
maken.	U	maakt	dan	ook	meteen	
een afspraak voor het ophalen van 
het	document.	U	kunt	geen	af-
spraak	maken	voor	producten	die	
u	via	onze	website	digitaal	kunt	

aanvragen. 

De	frontoffice	in	het	Kulturhus	is	
nu	gesloten.	De	collega’s	van	het	
Maatschappelijk	Netwerk	Voorst	
(MNV)	en	het	Centrum	voor	Jeugd	
en	Gezin	 (CJG)	werken	sinds	23	
maart vanuit het gemeentehuis 
aan	de	Hietweideweg	20.	Zo	hou-
den	we	één	 locatie	draaiend	en	
houden	we	onze	dienstverlening	
op peil. 

Heeft u een vraag aan de gemeen-
te,	het	CJG	of	het	MNV?	Bel	dan	

met	een	van	onze	nummers.	We	
proberen	zoveel	mogelijk	digitaal	
of	telefonisch	af	te	handelen.	Al-
leen	als	het	echt	nodig	is,	plannen	
we	een	afspraak	voor	u	in.

Persoonlijk	langskomen
Heeft u een afspraak om naar het 
gemeentehuis	te	komen?	Dan	vra-
gen	wij	u	om	te	letten	op	de	lan-
delijke	hygiënemaatregelen.	Voor	
uw	eigen	gezondheid	en	die	van	

onze	medewerkers.

Heeft	u	klachten	als	verkoudheid,	
hoesten,	keelpijn	of	koorts?	Zeg	
dan	uw	afspraak	af!

Algemeen	telefoonnummer	
gemeente	Voorst:	0571	27	99	11
Telefoonnummer	 frontoffice	
MNV:	0571	74	51	11
Telefoonnummer	frontoffice	CJG:	
0571	74	51	50		■



voorstwijzer
De gemeente Voorst geeft dagelijks alle officiële bekendmakingen/publicaties in elektronische vorm volledig weer op 
overheid.nl. In de Voorstwijzer leest u als aanvullende service een weekoverzicht van de bekendmakingen/publicaties die wij 
al op overheid.nl hebben geplaatst.

Overzicht
Hieronder leest u het overzicht van de elektronische bekendmakingen/publicaties van maandag 16 maart 2020 tot en met 
vrijdag 20 maart 2020.

Bekendmakingen/
publicaties
Week 13: 25-03-2020

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Bandijk 2 in Terwolde Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
10-03-20

Z-20-01695_2020-16170

Beelelaan 1 in Voorst Nachtvoetbaltoernooi op 20 mei 2020 van 19-4 uur Vergunning verleend BW-2020-0043

Holthoevensestraat 15 in Teuge Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
17-03-20

Z-20-01476_2020-17974

Jachtlustplein 5 in Twello Voorster Muziek Experience op 17 mei 2020 van 15-18 uur Vergunning verleend BW-2020-0047

Molenallee 50 in Wilp Zomerfeest Zozijn op 30 juni 2020 van 10-21 uur en 1 juli 
2020 van 10-21 uur

Vergunning verleend BW-2020-0032

Noord Emperweg 1 in Voorst Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
06-03-20

Z-20-01187_2020-15916

Ossenkolkweg 4 in Terwolde Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
17-03-20

Z-20-01449_2020-17962

Terwoldseweg 1 in Twello Huwelijksvoltrekking op 13 juni 2020 van 15.30-00 uur Melding ontvangen BW-2020-0087

Zonnenbergstraat 26A in Wilp Alpe d’HuZes dag op 9 mei 2020 van 16-1 uur Vergunning verleend BW-2020-0063

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

Middendijk 33 in Nijbroek Herinriching bedrijfsperceel Voornemen Z-20-01800_2020-16764

Milieumelding

Kadijk 9 in Terwolde Wijzigen dierenbestand Melding ontvangen Z-MELD840-2020-000371

Rozendaalseweg 12 in Terwolde Veranderen bedrijf Melding ontvangen Z-MELD840-2020-000372

Omgevingsvergunning

Bonenakker 23 in Twello Plaatsen overkapping Aanvraag ontvangen SXO-2020-0141

Burgemeester van der Feltzweg 88 in Twello Plaatsen dakkapel Aanvraag ontvangen SXO-2020-0140

Burgemeester van der Feltzweg 98 in Twello Bouwen kapschuur en veranda Vergunning verleend SXO-2019-1204

Deventerweg 10 in Terwolde Bouwen veranda Ontwerpvergunning SXO-2018-0310

Goeman Borgesiusstraat 32 in Twello Uitbouwen woning en plaatsen erker Vergunning verleend SXO-2020-0040

Holtweg 2 in Wilp Verbouwen woonboerderij Aanvraag ontvangen SXO-2020-0150

Holtweg 3 in Wilp Kappen boom Aanvraag ontvangen SXO-2020-0154

Houtwalstraat 2 in Wilp Herplaatsen kas Aanvraag ontvangen SXO-2020-0143

Kadijk 8 in Terwolde Kappen 12 bomen Proceduretermijn  
verlengd

SXO-2020-0050

Langs Bussloselaan (kad. VOO B 967) in 
Voorst

Kappen boom Vergunning verleend SXO-2020-0046

Rijksstraatweg 80 in Voorst Realiseren 2 studio’s Aanvraag ontvangen SXO-2020-0152

Schoolstraat 55 in Twello Vervangen bestaande kozijnen Proceduretermijn  
verlengd

SXO-2020-0043

Vaassenseweg (kad. VOO M 499) in Terwolde Kappen 3 bomen Proceduretermijn  
verlengd

SXO-2020-0045

Withagenweg 17 in Wilp Uitbreiden restaurant en escaperooms Vergunning verleend SXO-2019-0490_
NL.IMRO.0285.20282-VS00

Zuiderlaan 5 in Twello Vervangen en uitbreiden veldverlichting Vergunning verleend SXO-2020-0020

Sloopmelding

Bachstraat 16 in Twello Verwijderen asbesthoudende materialen uit woning Melding ontvangen SXO-2020-0142

Burgemeester van der Feltzweg 106 in Twello Verwijderen asbesthoudende rioleringsbuis Melding ontvangen SXO-2020-0153

Burgemeester van der Feltzweg 84 in Twello Verwijderen asbesthoudende materialen van dak schuur en 
afdak

Melding ontvangen SXO-2020-0149

Enkweg 23 in Wilp Verwijderen asbesthoudend dak van schuur Melding ontvangen SXO-2020-0145

H.W. Iordensweg 1 in Twello Verwijderen asbest uit kantoorpand Melding ontvangen SXO-2020-0148

Mr. van Marlestraat 12 in Steenenkamer Verwijderen asbesthoudende materialen van en uit woning Melding ontvangen SXO-2020-0144

Rijksstraatweg 217 in Teuge Verwijderen asbestplaten van composthoop Melding ontvangen SXO-2020-0147



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

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

Kopieën 

tot A0

Drukwerk

Gelegenheids

kaarten

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

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

 

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

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

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

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

voorstwijzer voorstwijzer

■ 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

over de actuele locatiegebonden 
bekendmakingen/publicaties 
binnen de door u aangegeven 
afstand. 

WELSTAND
Burgemeester en wethouders 
van Voorst maken het volgende 
bekend:

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

De agenda (met daarin de lijst met 

te behandelen bouwplannen) ma-
ken wij bekend op voorst.nl.

Volgens artikel 12 van de Woning-
wet is deze vergadering openbaar. 
Door de corona-uitbraak kunt u 
daar helaas tijdelijk niet bij aan-
wezig zijn. Een telefonische toe-
lichting geven mag natuurlijk wel.

Houd er als derde belangheb-
bende voor de goede orde ook 
rekening mee dat een ingediend 
bouwplan al behandeld kan zijn 
in een welstandsvergadering.

Verkeersbesluit

(Deel van de) Woudweg in Teuge Instellen parkeerverbod Besluit genomen Z-20-02555_2020-15728



CORONAHULPCORONAHULPCORONAHULPCORONAHULPCORONAHULPCORONAHULPCORONAHULPCORONAHULPCORONAHULPCORONAHULPCORONAHULPCORONAHULP

SAMENWERKEN IN DE DORPEN:SAMENWERKEN IN DE DORPEN:SAMENWERKEN IN DE DORPEN:

VOLG DE INFORMATIEVOLG DE INFORMATIEVOLG DE INFORMATIE

SAMEN ZORGEN WE ERVOOR DAT SAMEN ZORGEN WE ERVOOR DAT SAMEN ZORGEN WE ERVOOR DAT SAMEN ZORGEN WE ERVOOR DAT SAMEN ZORGEN WE ERVOOR DAT SAMEN ZORGEN WE ERVOOR DAT 

... OF VOOR HET KRIJGEN VAN ... OF VOOR HET KRIJGEN VAN ... OF VOOR HET KRIJGEN VAN ... OF VOOR HET KRIJGEN VAN ... OF VOOR HET KRIJGEN VAN ... OF VOOR HET KRIJGEN VAN 

HIERONDER STAAN ENKELE TIPS HIERONDER STAAN ENKELE TIPS HIERONDER STAAN ENKELE TIPS HIERONDER STAAN ENKELE TIPS HIERONDER STAAN ENKELE TIPS HIERONDER STAAN ENKELE TIPS 
EN MOGELIJKHEDEN OMEN MOGELIJKHEDEN OMEN MOGELIJKHEDEN OM

Nu ons dagelijks leven er heel anders uit ziet door de maatregelen om het Corona-virus te beperken, betekent dit ook 
veel voor kwetsbare mensen in onze dorpen. Activiteiten in de dorpshuizen, maar bijvoorbeeld ook bij de dagbeste-
ding en op andere plekken gaan vaak niet door. Bovendien krijgen veel kwetsbare mensen nauwelijks nog bezoek, 
zeker nu verzorgingstehuizen hun deuren sluiten. Dat terwijl voor hen de toch al spaarzame contacten vaak het hoog-
tepunt van de week zijn. Maar ook mensen die werken in de zorg, politie of supermarkten kunnen wel hulp gebruiken.

CORONAHULPCORONAHULPCORONAHULPCORONAHULPCORONAHULPCORONAHULPin de gemeente Voorst

In de dorpen werken we volop samen. Daarin hebben on-
der andere de dorpsbelangenorganisaties, dorpscontact-
personen, Mens en Welzijn Voorst, de zorgorganisaties, 
CJG Voorst, MNV Voorst, de gemeente Voorst, de buurt-
verbinders en alle vrijwilligers in de dorpen elk hun eigen 
rol. Gezamenlijk roepen we iedereen op om de komende 
tijd ook een bijdrage te doen. Hieronder staan een aantal 
tips, maar we zien vooral in elk dorp ook al heel mooie 
initiatieven ontstaan. Op de Facebookpagina ‘Kijk in de 
Kernen’ maken we deze zichtbaar. We zijn er hartstikke 
trots op hoe dit in onze dorpen vorm krijgt, super!

SAMENWERKEN IN DE DORPEN:SAMENWERKEN IN DE DORPEN:SAMENWERKEN IN DE DORPEN:

In de dorpen werken we volop samen. Daarin hebben on-

ieders bijdrage is welkom!

VOLG DE INFORMATIEVOLG DE INFORMATIEVOLG DE INFORMATIE
binnen jouw dorp!

SAMEN ZORGEN WE ERVOOR DAT SAMEN ZORGEN WE ERVOOR DAT SAMEN ZORGEN WE ERVOOR DAT SAMEN ZORGEN WE ERVOOR DAT SAMEN ZORGEN WE ERVOOR DAT SAMEN ZORGEN WE ERVOOR DAT 
we deze moeilijke periode doorkomen!

... OF VOOR HET KRIJGEN VAN ... OF VOOR HET KRIJGEN VAN ... OF VOOR HET KRIJGEN VAN 
een luisterend oor

EN MOGELIJKHEDEN OMEN MOGELIJKHEDEN OMEN MOGELIJKHEDEN OM
elkaar aandacht te geven...

Bel vaker en langer: tegenwoordig kun je ook heel 
goed videobellen of samen een online spelletje spe-
len! Om ouderen een hart onder de riem te steken kun 
je ook een persoonlijke videoboodschap inspreken 
via de site www.anbo.nl. 

Schrijf eens een kaartje of een brief: veel mensen 
hebben nu minder reistijd en werken vanuit huis. Dat 
maakt het goed mogelijk om weer eens een brief te 
schrijven of een kaartje te posten. Verschillende tips 
hiervoor staan op de website www.kijkindekernen.nl. 

Doe mee op het digitaal dorpsplein: www.kijkindeker-
nen.nl. Met het onderdeel Elkaar Helpen is Kijk in de 
Kernen hét platform om hulpvraag en hulpaanbod te 
matchen. Wil je wat doen voor een ander of heb je 
juist hulp nodig? Plaats dan een bericht op de site.

De gemeente is telefonisch (en op afspraak) be-
reikbaar via de bekende telefoonnummers:

- Algemeen: 0571 27 99 11. Kijk op www.voorst.nl 
voor alle informatie.

- Frontoffice Maatschappelijk Netwerk Voorst  
(MNV): 0571 74 51 11. Zie www.MNVoorst.nl  voor 
vragen op het gebied van o.a. langer zelfstandig 
wonen, ondersteuning thuis, hulp bij financiële 
zorgen en zorgen om een familielid of kennis.

- Frontoffice Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): 
0571 74 51 50. Op de website  www.cjgvoorst.
nl staan praktische tips om het samen thuis gezel-
lig te houden.

Heb je een luisterend oor, advies of extra hulp no-
dig omdat je in quarantaine of thuisisolatie zit? 
Dan kun je contact opnemen met de Rode Kruis 
Hulplijn (070-4455 888).

Ouderen met een vraag over het coronavirus, die 
zich zorgen maken of gewoon even een praatje 
willen maken, kunnen terecht bij de ANBO. Zij zijn 
elke dag tussen 09.00 en 21.00 uur bereikbaar op 
telefoonnummer 0348 - 46 66 66.

Iedereen in Nederland kan gebruik maken van de 
Luisterlijn. Via 0900-0767 of lokale nummers kun-
nen ook ouderen er terecht voor een gewoon 
kletspraatje of een goed gesprek. 
Het lokale nummer voor Apeldoorn en omgeving 
is 055 - 541 54 15.

De omroepen KRO-NCRV brengen mensen in con-
tact via http://www.kro-ncrv.nl/corona. 

Op de actiepagina kunnen mensen aangeven ge-
beld te willen worden.

De Zilverlijn is een speciale belservice voor oude-
ren. Professionele vrijwilligers bellen regelmatig en 
bieden een luisterend oor, een gezellig praatje of 
een goed gesprek. Je kunt je aanmelden om gebeld 
te worden of om juist belvrijwilliger te worden. Dit 
kan op telefoonnummer 088-344 2000 of via 
https://www.ouderenfonds.nl/aanmeldenzilverlijn. 

Geestelijk verzorgers van het  Centrum voor Le-
vensvragen Oost-Veluwe bieden telefonische on-
dersteuning aan voor thuiswonende ouderen. 

Aanmelden kan iedere werkdag van 08.30 tot 17.00 
uur via telefoonnummer 06- 294 461 03.

Tot slot is de oproep: volg informatie van jouw dorps-
belangenorganisatie en/of dorpscontactpersoon. Zij 
brengen lokale initiatieven verder onder de aandacht 
via hun sociale media, websites en (digitale) nieuws-
brieven of flyers. Ook zetten wij hiervoor 
www.kijkindekernen.nl in.

Alvast heel veel dank voor ieders inzet!

Mede namens alle dorpsbelangenorganisaties, 
dorpscontactpersonen en maatschappelijke
organisaties uit onze 12 dorpen,



YOU’LL NEVERYOU’LL NEVERYOU’LL NEVERYOU’LL NEVERYOU’LL NEVERYOU’LL NEVERYOU’LL NEVERYOU’LL NEVERYOU’LL NEVERYOU’LL NEVERYOU’LL NEVERYOU’LL NEVERYOU’LL NEVERYOU’LL NEVERYOU’LL NEVERwalk alone!
Zo’n 180 radiozenders in meer dan 30 landen draaiden afgelopen vrijdag de klassieker van Gerry & The Pace-
makers. Even waren we weer verbonden. “Tears in me eyes! We’re all in this together!” schreef een Engelsman 
op Twitter. Ondertussen blijft de realiteit hard. Ouderen en kwetsbare mensen hebben het zwaar. Maar ook 
mensen die werken in de zorg, politie of supermarkten kunnen wel hulp gebruiken. En wat blijkt? Veel mensen 
willen helpen, maar weten niet goed waar ze hun hulp kunnen bieden. 

DOOR: Ingrid ten Have

KERN: Twello

BESCHIKBAAR: maandag & zaterdag

OMSCHRIJVING: Een helpende hand daar waar 
mogelijkheden zijn. In deze tijd van bezinning en zorg rondom 
het corona virus.

DOOR: Karin Lenderink

KERN: alle kernen

BESCHIKBAAR: woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag 
& zondag

OMSCHRIJVING: Hallo! Ik wil graag helpen waar ik kan, 
naast mijn werk dat ik nu vanuit huis moet doen. Dat kan bij 
particulieren zijn, maar eventueel ook in de vitale sectoren.
Op woensdag ben ik meestal hele dag beschikbaar, op 
donderdag en vrijdag de middagen, maar ook ‘s avonds en in 
het weekend.

DOOR: Tinie Rozema

KERN: Terwolde

BESCHIKBAAR: Flexibel

OMSCHRIJVING: Vragen kan altijd. Mocht er in welke 
vorm dan ook hulp nodig zijn met betrekking tot het corona 
virus. Oudjes kunnen ten alle tijde een beroep op me doen.

DOOR: Jacques Verkerk

KERN: Terwolde

BESCHIKBAAR: alle dagen

OMSCHRIJVING: Hulp nodig? Laat het me weten.

DOOR: Lisanne Barmentloo

KERN: Alle kernen

BESCHIKBAAR: Flexibel

OMSCHRIJVING: In deze rare tijd geldt deze blijdschap 
niet voor iedereen. Vanwege de coronacrisis sluiten o.a. veel 
verzorgingshuizen hun deuren voor bezoekers. Wij kunnen ons 
voorstellen dat de dagen hierdoor té lang duren! Om de dagen 
een heel klein beetje dragelijker te maken, willen wij een 
leuke kaart sturen. Voor hen die alleen zijn, hun verjaardag 
niet kunnen vieren of een andere reden mag natuurlijk ook! 
Bent u of kent u iemand aan wie wij een kaart kunnen sturen?

DOOR: Jolanda Witteveen

KERN: Klarenbeek, Posterenk, Terwolde, Teuge, Twello, 
Voorst, Wilp, Wilp-Achterhoek

BESCHIKBAAR: dinsdag, woensdag, zaterdag & zondag

OMSCHRIJVING: Mocht u iemand nodig hebben om 
boodschappen te doen, de hond uit te laten of een praatje te 
maken, ik ben beschikbaar op dinsdag, woensdag, zaterdag en 
zondag. DOOR: Anja Van den Berg

KERN: Voorst

BESCHIKBAAR: Flexibel

OMSCHRIJVING: Even voorstellen, ik ben Anja, een 
vrouw van 61 jaar jong van geest, mens- en diervriendelijk. 
Hierbij bied ik mijn hulp aan voor alles en nog wat, maakt niet 
uit waar ik moet helpen.

DOOR: Marsha Klomp

KERN: Twello

BESCHIKBAAR: Flexibel

OMSCHRIJVING: Laat het me weten als ik iets voor je/u 
kan doen. Groeten, Marsha Klomp

DOOR: Anne ten Vergert

KERN: Steenenkamer

BESCHIKBAAR: Flexibel

OMSCHRIJVING: Wil of kan je nu je huis niet uit; ik wil 
graag helpen bij het doen van boodschappen, de hond uitlaten 
of bijvoorbeeld een bezoek aan de dierenarts. De komende 
weken ben ik flexibel inzetbaar.

DOOR: Suzan Timmermans

KERN: Alle kernen

BESCHIKBAAR: Flexibel

OMSCHRIJVING: Hallo! Ik ben Suzan, een 20 jarige 
studente die normaal gesproken in Groningen studeert. Naar 
aanleiding van de huidige situatie zal ik de komende periode 
in Twello, Voorst zijn. In deze rare tijden zou ik graag mijn hulp 
aanbieden aan diegenen die dit nodig hebben, in welke vorm 
dan ook. Hartelijke groet, Suzan Timmermans

DOOR: Marjan Jonge

KERN: Bussloo, Posterenk, Steenenkamer, Twello, Voorst & 
Wilp

BESCHIKBAAR: Flexibel

OMSCHRIJVING: Ik heb eigenlijk geen goed beeld van 
de hulpvragen die er ivm het coronavirus zijn. Wellicht hulp bij 
het aanschaffen van boodschappen of iets dergelijks.

DOOR: Chantal Venema-Bruns

KERN: Twello

BESCHIKBAAR: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 
& vrijdag

OMSCHRIJVING: Hallo, mijn naam is Chantal Venema, 
42 jaar oud en ik woon in Twello. Tijdens deze corona-crisis 
bied ik graag mijn hulp aan voor de inwoners van Voorst. Bijv. 
als je boodschappen of oppas voor je kinderen nodig hebt, de 
hond uitgelaten moet worden. We kunnen samen overleggen 
wanneer we wat kunnen regelen. Groeten, Chantal.

DOOR: Joyce Weijn

KERN: Alle kernen

BESCHIKBAAR: op alle dagen

OMSCHRIJVING: Hoi! Ik ben Joyce en ik werk in 
het onderwijs. Daarom heb ik nu ruimte om voor anderen 
boodschappen te doen.
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HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:
boodschap of luisterende oor voor 

kwetsbare /eenzame ouderen

HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:
Boodschappen doen, hond uitlaten, 

(telefonisch) praatje maken etc.

HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:
Vraag gerust!

HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:
Hulp nodig? Laat het me weten.

HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:
Niemand alleen, kaartje voor iedereen

HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:
Iets betekenen?

HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:
Hulp aangeboden tijdens corona-crisis

HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:
Boodschappen doen

HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:
Hulp & gezelligheid

DOOR: DOOR: Anja Van den BergAnja Van den Berg

HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:
Hulp voor van alles en nog wat

HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:
Hond uitlaten, boodschappen doen, oppas

Anne ten Vergert

HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:
Hulp tijdens Corona

HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:
Studente biedt hulp aan

Op het online dorpsplein Kijk in de Kernen worden de 
krachten gebundeld. Onder het kopje ‘Elkaar Helpen’ 
bieden veel mensen hun hulp aan. Omdat we begrij-
pen dat niet iedereen even digitaal vaardig is, zetten 
we hieronder een deel van de aangeboden hulp op 
een rij.

U kunt zelf reageren via www.kijkindekernen.nl. Bent 
u hiertoe niet in staat, omdat u bijvoorbeeld geen in-
ternet of computer heeft?  Bel dan met Guus Kroes 
(Mens en Welzijn Voorst): 06 – 40 10 36 11 of de Front-
office van het Maatschappelijk Netwerk Voorst: 0571 
74 51 11. Als samenwerkende organisaties houden we 
Kijk in de Kernen in de gaten, zodat we actief kunnen 
matchen tussen mensen die hulp aanbieden en men-
sen die hulp nodig hebben. 



Jumbo Binnendijk - Michiel de Ruyterstraat 101 - Twello

Aanbiedingen geldig van woensdag 
25 maart t/m dinsdag 31 maart

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

25 maart t/m dinsdag 31 maart

U kunt ons ook volgen op instagram:  jumbobinnendijkbakkerij

Wit brood
per stuk van €2.10 voor 

Kruidcake
per stuk van €2.95 voor 

Maisbroodje
+/- 450 gram, per stuk van €1.45 voor 

Beschuitbollen
Zak 5 stuks van €2.05 voor 

Suikerbrood / koffie suikerbrood
Voor velen een bekend lekkernij,
per stuk van €2.15 voor 

2
1
1

1
1

50

20

8   

75

75

Brood van de maand maart: Twello’s krachtig
Een brood van volkoren tarwe meel met o.a:
zonnebloempitten, lijnzaad en sesamzaad.2 50

5



PAGINA  17 WOENSDAG 25 maart 2020 Voorsternieuws

BEESTENBOEL
Dagelijks zijn er mensen die in onze-
kerheid verkeren. Zo kun je als groep 

wachten op een besluit van de VAR of op 
de resultaten van je eindexamen. Maar ook 

als individu op de uitslag van een SOA-test na 
onbeschermde geslachtsgemeenschap met een 

Filipijnse straatprostitutie of kort in spanning zitten nadat je een klein klef 
scheetje tussen de billen door hebt laten glippen. Die tergende onzekerheid 
waar we nu met zijn allen langdurig in beland zijn is echter niet te vergelijken 
met al het kleine leed om ons heen. Waar doe ik goed aan? Hoe lang gaat 
dit duren? En moet ook ik als intelligente nuchtere Nederlander gaan ham-
steren? Door het “contact” verbod probeert een ieder op zijn eigen manier 
een steentje bij te dragen aan de samenleving. Waar volksmenner DJ Sander 
vanuit zijn schuur de kinderen van Voorst en omstreken entertaint middels 
een online kinderdisco. Gaan restaurants zoals Take Off en Ribhouse Texas 
hun heerlijke spijs aan huis bezorgen. 

Door de vrijwillige ophokplicht ontloop ik de wereld steeds meer en ga in 
uiterste naar mijn werk en de supermarkt. Na het zien hamsteren van de 
rest van Nederland heb ik tijdens elk supermarkt bezoek ook wat extra’s 
meegenomen. U kent het wel, de standaard dingen die je haalt in paniek, 
wc-papier en macaroni. Je moet de tijd toch doden door een macaroni ket-
ting te rijgen en een wc papier mummy te creëren zodat je je even veilig 
waant voor dit verwoestende virus. Maar eerlijk, wc-papier! Is iedereen zich 
aan het opmaken voor een EK kleien of WK toilet papering, waarbij je de 
buurt doorgaat om de huizen in te pakken? Het ergste is nog dat mij niks 
is verteld en ondanks deze verbindende gebeurtenis ik me zeer buiten ge-
sloten voel. Door de menselijke overlevingsdrang kan ik mij het hamsteren 
naar voedsel goed voorstellen. Maar na het faciliteren van het toilet kun je 
thuis altijd nog de douche opzoeken om de witte kadetten te wassen en in 
het uiterste geval kun je een gordijn of stuk behang van de muur trekken om 
door het strakke naadje te trekken. Maar door alle ongeorganiseerde mas-
saal bezochte wandelevenementen, bosbezoeken en hangplekken gaan we 
ons laatste beetje vrijheid straks ook nog inleveren. En kan ik straks vanuit 
mijn eigen glazen kooi loeren naar de buren voor me in hun stenen hok-
ken. En zie de Veldermannetjes hun ingeblikte tomatensaus met macaroni 
oppeuzelen, in het verblijf ernaast grazen de Brouwertjes de laatste verse 
producten weg, op de hoek maakt het mannelijke Linthorstje zijn vrouwtje 
het hof nu Second Love voor beide geen keuze meer is, de Eunkjes bouwen 
een fort van wc-papier en recht voor me zie ik dat het voedertijd is bij de 
Berenschotjes aangezien de Jumbo het eten voor het deurtje zet. En dan is 
het maar te hopen dat onze schoonmaakster onder de vitale beroepsgroep 
valt om ons hok schoon te houden. Maar om onszelf niet te ketenen als 
dieren in ons huisje lijkt het mij een kleine moeite om anderhalve meter 
afstand te houden.

Danny Roelofs

TWEE WEKELIJKSE COLUMN

VAN DANNY ROELOFS

VOLGEND JAAR DUBBEL ZO 
GROOT FEEST IN KLARENBEEK 
KLARENBEEK.- Ook OVK last dit jaar het paasvuur en Koningsdag af, volgend 
jaar beloven we er een dubbel groot feest van te maken. ‘’Kalm an’’ en blijf ge-
zond allemaal. 

MARHE
In- en verkoop van alle bestratingen.

Tevens straatwerk.

Woudweg 127
7381 BC  Klarenbeek
Tel. (055) 301 16 16
Mob. (06) 222 462 04
www.marhe.nl

Bestrating v.o.f.
“MARHÉ”

www.dierenkliniekijsselvallei.nl
      DierenkliniekIJsselvallei

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

Donderdagavond spreekuur tot 20:00 uur

Behandelingen op afspraak

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

Kopermolenweg 11 
7382 BP Klarenbeek

Dierenkliniek de IJsselvallei
Michel Schoolmeesters

Kundige zorg voor groot en klein

VIRTUELE KINDERDISCO
TEUGE.- Sander Uenk heeft afgelopen weekend een virtuele kinderdisco gehou-
den.  Dat was een groot succes, meer dan 600 kijkers/volgers. Foto’s en filmpjes 
kwamen binnen dat de kids en de papa’s en mama’s op de tafels en banken ston-
den. Zie: https://www.facebook.com/djsanderuenk/videos/711707786031680/

VOORSTER MUZIEK EXPERIENCE 
WORD VERZET NAAR HET JAAR 2021
Het muzikale programma was vastge-
legd, de kosten afgedekt door de vele 
sponsoren, de muziekstukken op de les-
senaars van de vele musici en organisa-
torisch werden puntjes op de i gezet. De 
Voorster Muziek Experience (VME), een 
uniek muzikaal experiment, welke een 
dag ná het Eurovisie Songfestival zou 
gaan plaatsvinden, gaat de draaiboeken 
vooralsnog in de kast leggen. 

Zondag 17 mei was gepland voor een 
non-stop muzikaal programma in Jacht-
lust te Twello, waarbij alle muziekver-
enigingen van de gemeente Voorst zich 
muzikaal zouden presenteren. Daar-
naast waren er workshops in wording, 
waarbij met name de jongeren middels 
een grote diversiteit aan beleving, ken-
nis konden maken met vele facetten van 
geluid en muziek. 

De organisatie achter het evenement is 
onverminderd enthousiast en hoewel 
alle betrokkenen uiteraard uitkeken 
naar het evenement, heeft het uitstel 
een voordeel. Een nóg bredere en lan-

gere voorbereiding van dit toonaange-
vende evenement. Gedurende het afge-
lopen jaar ontstonden er namelijk nog 
vele nieuwe ideeën en plannen, waarbij 
de factor tijd ervoor zorgde, dat niet alles 
zou kunnen worden uitgevoerd. 

Wanneer de VME in 2021 gaat plaats-
vinden is nog niet vastgelegd, wél staat 
vast dát het evenement er gaat komen. 
Deelnemers, organisatoren en sponso-
ren zijn inmiddels allen aangeschreven 
en op de hoogte gesteld. 

BEUKENHAAG VOOR MOLEN DE OOIEVAAR

Het was bikkelen afgelopen zaterdagmorgen. Een koude oostenwind maak-
te, dat de winterjas geen overbodige luxe bleek te zijn en ook de muts op 
kon. Alle ontberingen werden getrotseerd want er was een missie; het ver-
fraaien van ‘de tuin’ rondom de molen. 

Normaliter is het op zaterdag een ko-
men en gaan van mensen. Vers brood, 
diverse soorten meel van onder de eigen 
maalsteen, heerlijke cadeauartikelen, 
koffie en gezelligheid. Het is momenteel 

even niet mogelijk gezien de omstandig-
heden waarin Nederland verkeert. Maar 
andere tijden gaan weer aanbreken en 
dan kan je maar beter goed voorbereid 
zijn. En dus wordt er hard gewerkt, de 

omgeving van de molen te verfraaien. 

Een beukenhaag rondom het gehele ter-
rein, als een natuurlijke afscheiding van 
het terrein maar ook om de tuin van 
meer beplanting te voorzien. Het is een 
begin, want er zijn volop plannen om de 
aanblik én het gebruik van De Ooievaar 
een ware boost te geven. Er is tuinmeu-
bilair aangeschaft om toekomstige gas-
ten uit te nodigen wat langer te kunnen 
blijven. Ook binnen zal aandacht worden 
besteed aan een uitnodigende sfeer. 

Maar zoals het vanochtend ook bleek; 
het zijn de vrijwilligers die het allemaal 
doen! Mensen die de handen uit de 
mouwen steken, daarvan kan je er niet 
gauw teveel hebben. Allerlei klusjes die-
nen er gedaan te worden om de molen 
in goede conditie te houden. Daarnaast 
zijn er ook mensen nodig om op zater-
dag de molenwinkel te runnen, waarbij 
de opbrengst wordt gebruikt voor het 
onderhoud van de molen. 

De beukenhaag kan gaan groeien, de 
tuinstoelen blijven nog even opgeslagen. 
Maar wie ook graag bij wil dragen aan 
alle andere klusjes, in en om de molen, 
is meer dan van harte welkom! 
Stuur daarvoor een email aan terwoldse-
molen@gmail.com 

WEKELIJKS HUIS AAN HUIS DAGELIJKS ONLINE

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

https://www.facebook.com/djsanderuenk/videos/711707786031680/
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0571 – 74 51 11 - www.mnvoorst.nl - info@mnvoorst.nl Openingstijden:
ma. t/m vrij. 
08.30 – 12.30 uur

Vrijstelling betaling eigen bijdrage Wet 
Maatschappelijk ondersteuning (Wmo)
Maakt u gebruik van een Wmo-
voorziening van de gemeente? 
Heeft u een Wmo-voorziening zo-
als een scootmobiel, huishoude-
lijke hulp, begeleiding, dagopvang 
of een woningaanpassing? Dan be-
taalt u daarvoor een eigen bijdrage 
Wmo aan het Centraal Administra-
tie Kantoor (CAK) in Den Haag. In 
2019 was dit een bedrag van 
€ 17,50 per vier weken. In 2020 
is dit een bedrag van € 19,00 per 
maand.

Vrijstelling betaling 
eigen bijdrage Wmo
Heeft u een laag inkomen? Dan 
komt u waarschijnlijk in aanmerking 
voor vrijstelling van de betaling van 
de eigen bijdrage voor uw Wmo-
voorziening van de gemeente. In 
dat geval hoeft u geen eigen bijdra-
ge meer aan het CAK te betalen.

Kom ik voor vrijstel-
ling van de eigen bij-
drage Wmo in aan-
merking?
U komt in aanmerking voor vrij-
stelling van de betaling van eigen 
bijdrage Wmo als uw maandelijkse 
inkomen minder bedraagt dan het 
maximumbedrag dat voor u geldt. 
U mag spaargeld hebben, daarvoor 
geldt wel een maximumbedrag.

Hieronder ziet u de meest voor-
komende maximum inkomensbe-
dragen en de maximum bedragen 
voor spaargeld.

Hoe kom ik voor vrij-
stelling van de eigen 
bijdrage Wmo in aan-
merking?
Wilt u vrijstelling van de eigen bij-
drage Wmo aanvragen? Of heeft u 
vragen over de vrijstelling van de 
eigen bijdrage Wmo? 
Neem dan telefonisch contact op 
met de Frontoffice van het Maat-
schappelijk netwerk Voorst (MN-
Voorst): . 0571-74 51 11.

Ontvangt u bijzondere 
bijstand?
Ontvangt u een maandelijkse bij-
zondere bijstandsuitkering voor de 
kosten van eigen bijdrage Wmo 
die u aan het CAK betaalt? Dan 
hoeft u niets te doen. Wij zorgen 
ervoor dat u met terugwerkende 
kracht vanaf 1 januari 2020 geen 
eigen bijdrage Wmo meer aan het 

maximum inkomen per 
maand (netto)

maximum bedrag 
spaargeld

alleenstaande € 1.249,63 €   6.225,00

alleenstaande ouder € 1.606,66 € 12.450,00

echtpaar/samenwonend € 1.785,18 € 12.450,00

alleenstaand 
pensioengerechtigd

€ 1.417,40 €   6.225,00

echtpaar/samenwonend 
pensioengerechtigd

€ 1.934,57 € 12.450,00

CAK hoeft te betalen. U ontvangt 
daarover nog een brief van de ge-
meente.

Vragen?
Heeft u vragen? Neem gerust 
contact op met de Frontoffice 
van MNVoorst (maandag tot en 
met vrijdag 08.30-12.30 uur). De 
medewerkers van de Frontoffice 
werken in verband met het corona-
virus tijdelijk in het gemeentehuis 
aan de Hietweideweg 20 in Twello. 
De Frontoffice probeert vragen zo 
veel mogelijk telefonisch (0571-74 
51 11) of digitaal (info@mnvoorst.
nl) te beantwoorden. Als dit niet 
mogelijk is dan plannen de mede-
werkers een afspraak voor u bin-
nen de normale openingstijden. 

INGEZONDEN
DE GEBETEN HOND
In de verte lopen een man en een vrouw ons tegemoet met twee loslopende 
redelijk grote honden. Het is zondagmiddag en we maken een ommetje. Mijn 
echtgenote en ik wandelen bijna dagelijks. Meestal een uur of daar omtrent.  
Mijn vrouw heeft angst voor honden, temeer omdat ze in het verleden een keer 
is aangevallen door zo’n loslopende trouwe viervoeter. Ze is dan ook blij als de 
hondenbezitters op 10x coronavirus veilige afstand linksaf slaan naar een tegel-
paadje langs een grasveldje.
Plotseling begint een van de honden op het grasveldje nabij een struik als een 
hondsdolle hond ontelbare rondjes te rennen met een diameter van één meter 
vijftig. Het is een grappig gezicht en we moeten er een beetje om lachen. Maar 
als we iets verder lopen, zien we waarom de hond zo dol te keer gaat. Achter de 
struik staat, als aan de grond genageld, een baasje van, ik schat, een jaar of 10 
met zijn aangelijnde jonge hond die angstig rillend op de grond ligt.

Mijn vrouw fluistert meestal: “Zeg maar niets,” als we een niet-aangelijnde hond 
zien. Maar dit keer wacht ik haar advies niet af, en met mijn vriendelijkste ge-
zicht roep ik de man toe: “U weet dat honden hier aangelijnd moeten zijn?” “Goh, 
moet dat?” is zijn retorische wedervraag. “Dat weet u waarschijnlijk beter dan ik,” 
breng ik nog in. “Ik heb hem altijd onder controle,” of iets van gelijke strekking 
vertrouwt de man mij toe.
Het doet me denken aan een vage kennis, wiens hond ook altijd los liep, en die hij 
“altijd onder controle” had. Als hij stopte, stopte de hond en ging zitten, ging pas 
weer lopen als hij het zei. Op een dag zag ik hem zonder hond. “Waar is je hond?” 
“Dood!” “Ouderdom, ziekte?” “Nee, hij zag een hond aan de andere kant van de 
straat, maar de aanstormende auto niet!”

De man poogt inmiddels zijn hond aan te lijnen, maar nu vindt de bazin het tijd 
zich ermee te bemoeien. Ze roept me iets toe dat op een verwensing lijkt en ik 
moet van haar mijn energie maar in andere dingen stoppen. Ook de man voegt 
nog iets toe wat ik niet kan verstaan, maar het klinkt niet vriendelijk. Plotseling 
ben IK de gebeten hond.

Wijselijk houd ik mijn mond, want de vrouwelijke helft van de hondenbezitters 
heeft natuurlijk helemaal gelijk. Het is volkomen nutteloos dat ik energie in dit 
type hondeneigenaren steek. We vervolgen onze weg, een verse hondendrol 
ontwijkend. Waarmee ik niet zeggen wil, dat de drol het DNA van een van beide 
honden bevat. Maar ik vraag mij wel af: als je niet bereid bent simpele regels na 
te leven, hoe moeten we dan in godsnaam de coronacrisis indammen?

Henk Casteel.

KAPSALON KORTEN RESTYLED
 

TWELLO.- Het zijn roerige tijden. Moeili-
jke tijden. Corona tijden. Mensen moet-
en binnen blijven en op gepaste afstand 
van elkaar communiceren. Uitgestorven 
straten, hamsterend door de super-
markten, winkels raken leeg of moeten 
op advies van de overheid een paar wek-
en sluiten. Dit virus raakt ons allemaal. 
Zo ook bij kapsalon Korten.
 
“Ik kan bij de pakken neer gaan zitten, 
met de handen in het haar. Of ik kan de 
tijd positief gaan invullen”, aldus kapper 
Han. “Het ondernemerschap staat nooit 
stil.”
Kapsalon Korten heeft zijn tijd positief 
benut door de kapsalon een compleet 
nieuwe uitstraling te geven. Een beetje 
richting de Retro-Vintage-Style.
Al het meubilair heeft een ietwat don-
kere laklaag gekregen waardoor er een 
mooie ‘old-look’-sfeer is gecreëerd is. Hi-
ermee krijgt de zaak een wat rustige en 
ontspannen sfeer.

De wachtruimte is uitgerust met stoel-
en en salontafel ‘60-er jaren style’ wat 

de zaak een extra dimensie geeft. De 
salon heeft hiermee een frisse, verrui-
mende en een ‘toen was geluk nog heel 
gewoon’ aanblik gekregen. En het mooie 
is dat Han Korten sr., de grondlegger van 
Kapsalon Korten, in de 60er jaren  be-
gonnen is met deze entourage. “Wie wat 
bewaart heeft nog eens wat,” zegt Han.
Het zijn roerige tijden. Moeilijke tijden. 
Corona tijden. Computertijden. Mobiele 
telefoon tijden. Drukke tijden. Hectische 
tijden.

Kapsalon Korten heeft met de nieuwe 
uitstraling een perfecte sfeer gecreëerd 
waar men nog gewoon de tijd neemt 
voor een kopje koffie met een praatje, 
tijd voor elkaar, een rustpuntje nemen 
kan.

“We werken zonder afspraak, dus u 
hoeft zich niet te haasten in deze drukke 
tijden.”

Kapsalon Korten
Dames-Heren-Kinderen
Schoolstraat 19 - Twello.

Bellen kan wel!
#coronavirus

Ook in deze periode kunnen wij u goed van dienst zijn! Er zijn veel Nederlanders 
die ondanks het Coronavirus doorwerken en dit niet vanuit huis kunnen doen. 
U wilt natuurlijk ook dat zij in een gezonde leefomgeving hun werk kunnen doen. 
Dus laat uw technische installaties keuren! Heeft u vragen of wilt u een afspraak  
maken? Neem dan contact op met 0571 - 27 90 00. 
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UW AUTO
ONZE ZORG

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

ABC-BANDEN.NL

ONDERHOUD
APK
BANDEN
AIRCO
REMMEN
ACCU
VELGEN

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

GARAGE LEIJENAAR
BATHMENKoekendijk 8 | 7437 CK Bathmen | 0570 541224

Renault Clio
IV Estate TCe 90 Limited, NL auto
Bouwjaar: 2018 | 32.670 km | €13.150

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

Renault Captur
TCE 90 Intens + Camera, NL Auto
Bouwjaar: 2017 | 44.236 km | €15.400

Suzuki Swift
1.2 Dynamic EASSS 5drs + Navi + Airco, NL auto
Bouwjaar: 2015 | 45.800 km | € 9.450

Renault Clio
1.2-16V Dynamique + Airco + Trekhaak
Bouwjaar: 2009 | 171.487 km | €4.450

Renault Koleos
1.6 DCI 130 Intens FULL OPTIONS
Bouwjaar: 2018 | 42.864 km | €31.950

Ooijman

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

Te koop 
Mitsubishi pajero 3.2 diesel, grijs kenteken, automaat BJ 2008 155.000 km
Citroën C1, 5 drs, zilver met. BJ 2007 169.000 km
Toyata Yaris, rood, 5drs. BJ 2009 130.006 km
VW Caddy Maxi, wit, airco, bluemotion 1.6 TDI BJ 2012 81.000 km
Citoen C1, 5drs, wit BJ 2011 151.000 km
Suzuki Splash 1.2, 5 drs. BJ 2014 65.000 km
Volvo S70, zilver, 170PK, 2.5 benzine BJ 2000 391.000 km
Audi A4 1.6 BJ 2006 98.000 km

Service Partner

Reparatie Schadeherstel 
APK Verkoop nieuw en gebruikt

Like ons op facebookLike ons op facebookLike ons op facebook

Reparatie en onderhoud
Ook service en 
onderhoud van 

het airco systeem

Kwaliteit van uit het verleden,
aangepast voor de toekomst!

Koppelstraat 49 - 7391 AK  Twello, Tel. 0571-274804  
Raadpleeg uw dealer/garagebedrijf voor advies betreffende autoschade

Uw partner in autoschade:

Vaassen

Koppelstraat 49, 7391 AK Twello, Tel. 0571-274804
Talhoutweg 36, 8171 MB Vaassen, Tel. 0578-576777

Kom vrijblijvend langs voor advies betre�ende autoschade.
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Doe mee met onze Knutsel-Actie
Versier op je eigen manier de paashaas, het ei of het kuikentje. Alles mag: kleuren, ver-
ven, knippen en plakken, etc. (zie voorbeelden). Iedereen mag mee doen, jong en oud. 
Download en print de knutselpagina via de facebookpagina van het Voorster Nieuws en 
doe mee met de knutsel-actie.

Lever je versierde figuur en infokaartje in voor 9 april 2020 
en maak kans op een leuke prijs. 
Inleveren of opsturen kan naar onderstaand adres.*

Het Voorster Nieuws
O.V.V. Knutsel-Actie
Stationsstraat 17
7391 EG Twello

*i.v.m. met virus kun je ook een foto maken en 
mailen naar info@voorsternieuws.nl





Naam: 

Leeftijd: 

Woonplaats: 

Telefoonnummer: 

Knutsel-Actiehet Voorster VOORJAAR



Download en print deze 
knutselpagina via

www.facebook.com/voorster.nieuws

Download en print deze Download en print deze 

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

KIJK VOOR  OCCASIONS OP WWW.AUTOWIENTJES.NL

DUIDELIJK | DESKUNDIG | DICHTBIJ

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

Banden nodig? Kijk & bestel bij ons online.

€ 36,-Al
Vanaf

www.autowientjes.nl/banden
 PERSONENAUTO’S

 BEDRIJFSAUTO’S

 ONDERHOUD

 REPARATIE

 APK-KEURINGEN

 SCHADE-AFWIKKELING

 MOBILITEITSGARANTIE

 EXPORT-SERVICES  

FIAT 500 1.4 SPORT
115.000 KM - 2008

NU VOOR  € 7.900,-

OPEL ASTRA 1.3 CDTI BUSINESS
81.000 KM - 2010

NU VOOR  € 10.750,-

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

NU VOOR € 22.750,-

BMW Z4
ROADSTER 2.3I HIGH EXECUTIVE SPORT 150 KW 

195,000 KM - 2011

OPEL MERIVA
1,6 CDTI 81 KW BUSINESS +

91,000 KM - 2015

SMART FORFOUR
1,0 BUSINESS SOLUTION

17,000 KM- 2018

NU VOOR €16.950 NU VOOR €8.950 NU VOOR €8.950

AUTOMAAT HOGE INSTAP
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Nu de Coronacrisis een ongekende vorm 
aangenomen heeft, het sociale leven na-
genoeg stil heeft gelegd, heeft ons land 
deze impact sinds de Tweede Wereldoor-
log nog niet eerder meegemaakt.
Ook toen werd het sociale en maatschap-
pelijk leven maar door twee zaken beïn-
vloed: overleven en vrijheid.  Toch zijn 
grote epidemieën van alle tijden. De laat-
ste grote epidemie die ons land en Voorst 
stevig in de greep had, was Difterie in 
1921-1933.
Echter in de historie van Voorst was dit 
zeker niet de enige epidemie.      
Daarvoor is het interessant eens terug te 
gaan naar de oorsprong van epidemieën, 
die zich zoal over Voorst, Nederland, Eu-
ropa en de rest van de Wereld  verspreid 
hebben.

Onder een epidemie wordt verstaan een 
besmettelijke ziekte die minimaal 10.000 
personen treft maar in het meest ex-
treme geval verantwoordelijk is voor de 
dood van bijna een half continent.

Door de eeuwen heen hebben besmet-
telijke ziekten massale sterfte aangericht 
onder de wereldbevolking. Slechte hygië-
nische omstandigheden, gebrek aan me-
dische kennis, vervuild drinkwater en ook 
de leefomstandigheden droegen daartoe 
bij.

Het was dan ook geen uitzondering dat in 
de Middeleeuwen de gemiddelde leeftijd 
niet hoger lag dan 25 tot 30 jaar.

De Plaag van Athene
De eerste echte epidemie is opgetekend 
als de ‘Plaag van Athene’ in de periode 
430 tot 426 voor Christus.
Het betrof een epidemie, die zijn oor-
sprong had in Ethiopië en zich stroom-
afwaarts langs de Nijl tot aan de Middel-
landse zee verspreid zou hebben.
De ook hier slechte hygiëne en grote 
volksmassa’s zorgden er voor dat deze 
plaag één derde van de bevolking van 
Athene het leven kostten.
Tot ver in de twintigste eeuw is de veroor-
zaker van deze epidemie onduidelijk.
Wetenschappers buitelden over elkaar 
heen, voor de één was het een variant 
van de builenpest, voor de ander zouden 
het de pokken zijn geweest en de laatste 
verklaring zou zijn gekomen, nadat in 
2007 Griekse onderzoekers uit een graf 
enige botresten op DNA kon onderzoe-
ken en ze een stam van de Salmonella 
(typhi) bacterie, de veroorzaker van para-
tyfus, ontdekten.

De pest epidemie van de 14e 
eeuw.
Al tussen 541 en 544 na Chr. kreeg het 
Romeinse Rijk te maken met de eerste 
grote pestgolf. Toch kreeg deze ziekte in 
de geschiedenis pas in 1348 betekenis als 
grootste verwoester van circa 75 miljoen 
mensen, dertig procent van de Westerse 
wereld.
De builenpest is overgebracht naar Eu-
ropa door slechts twaalf Genese galeisla-
ven uit Constantinopel, die de besmetting 
overbrachten op de bevolking van Sicilië.
Na hun aankomst brak er in de stad een 
epidemie uit waarbij de zieken grote puis-
ten op dijen en armen ontwikkelden.
Ze gingen bloed ophoesten en de be-
smetting was compleet.
Al snel werd de oorzaak gezocht bij deze 
galeislaven die onmiddellijk van het ei-
land werden verbannen maar op door-
reis in de volgende havenstad Genua op-
nieuw de builenpest verspreidden.
De besmetting van heel Italië was een 
kwestie van tijd.

Ook China ontkwam niet aan de ‘zwarte 
dood’ zoals de epidemie werd genoemd. 
Het aantal slachtoffers werd op 25 mil-
joen geschat.
De pest werd feitelijk veroorzaakt door 
een bacil die huisde in rattenvlooien.
De ratten werden aangetrokken door de 
slechte hygiënische omstandigheden en 
het vele vuil en afval, dat in de steden op 
straat werd gegooid en er tijden lag te rot-
ten.
In alle grote steden werden uit angst voor 
besmetting de pestlijders in speciale pest-
huizen ondergebracht.
Het was niet mogelijk deze ziekte te be-
strijden. Medici stonden volkomen mach-
teloos.
Het zou de grootste epidemie in de ge-
schiedenis worden.

Lepra
Tot een andere grote epidemie, die Eu-
ropa heeft geteisterd, behoorde lepra.
Deze ziekte, die zijn oorsprong in Azië 
vond, kwam al in het begin van onze jaar-
telling bij de Grieken en de Romeinen 
voor. De oorzaak van lepra was niet be-
kend.
Ook hier was bestrijding niet mogelijk en 
door angst voor besmetting werden de 
leprozen, zoals ze werden genoemd, uit 
de gemeenschap geweerd en leden ze 
een zwervend bestaan, veelal in groepen.
Ze waren van verre herkenbaar aan hun 
verplichte zwarte kleed, die ze droegen 

en aan hun ratel, die ze moesten laten 
horen bij nadering. 
In de Middeleeuwen werden speciale 
huizen opgericht om deze melaatsen te 
isoleren, de leprozenhuizen of Lazerus-
huizen. Ook Deventer moest noodge-
dwongen een leprozenhuis oprichten. 
Gebruikelijk was deze melaatsenhuizen 
(liefst ver) buiten de stad te plaatsen. Na-
bij Deventer stond tussen 1348 en 1572 
het zieken- en leprozenhuis St. Jurriëns 
aan de Snipperlingsdijk.
Na verwoesting in 1572 door een oorlog 
kreeg het leprozenhuis nu toch een plek 
binnen de stadsmuren.
In het begraafboek van Wilp is te zien dat 
in het Lazerushuis mensen gestorven zijn, 
maar helaas is niet omschreven in welke, 
in die van Deventer of van Zutphen.

Sint Vitusdans
Nauwelijks waren pest en lepra in Europa 
enigszins uitgewoed of een nieuwe epide-
mie deed haar intrede, de Sint Vitusdans, 
een zenuwstoornis na vermoedelijk een 
streptokokken infectie, die in 1374 in 
Aken uitbrak. 
In een vreemde bezetenheid dansten ge-
troffenen met onwillekeurige schokkende 
bewegingen in een soort vervoering uren 
en uren achter elkaar tot ze er uitgeput 
bij neer vielen.
Het fenomeen verspreidde zich van stad 
tot stad en bereikte ook ons land. Een 
vorm van massahysterie.
Even zo onverwacht als de epidemie was 
ontstaan, verdween ze ook weer.

Syfilis
In 1495 kwam vanuit Zuid Amerika een 
volgende epidemie over Europa razen.
Nadat Columbus in 1492 in de ‘nieuwe 
wereld’ arriveert en daar behalve dat hij 
er grondstoffen te halen had, er ook wat 
heeft gebracht. Hij en zijn mannen brach-
ten de Europese infectieziekten zoals 
pokken, mazelen en tyfus over en namen 
de zeer besmettelijke ziekte syfilis (een 
geslachtziekte) mee terug.
Deze ziekte greep snel om zich heen en 
in het jaar 1500 was praktisch geheel Eu-
ropa besmet.
Ondanks de toch wat losse moraal in die 
tijd bracht deze epidemie vooral in ko-
ninklijke en adellijke kringen veel beroe-
ring.

Pokken
Was het na 1500 nog enigszins ‘rustig’ 
in Europa - we laten kinkhoest, mazelen 
en roodvonk even buiten beschouwing 
- in het begin van de 18e eeuw sloeg het 

noodlot opnieuw toe, nu met de zeer be-
smettelijke pokken.
Overgewaaid uit de oostelijke landen, wa-
ren het ook hier wederom de kruisvaar-
ders die deze, aanvankelijk nog milde vi-
rusziekte, mee namen naar West Europa. 
In de 18e eeuw namen pokken een agres-
sieve vorm aan. Na heftige koorts ont-
stond een uitslag over het hele lichaam, 
de schrik van een ieder, die het in zijn of 
haar omgeving zag gebeuren.
De aanvankelijk rode stippen verander-
den in blaren en niet zelden daarna trad 
vrij snel de dood in.
Uiteindelijk is deze epidemie wereldwijd 
bedwongen door de uitvinding van het 
koepokkenvaccin, waarmee op grote 
schaal ingeënt kon worden.

Tyfus en Cholera
Tyfus en cholera waren de volgende be-
dreigingen voor de Europese bevolking. 
Begin 1800 zorgden deze door besmet 
water overgebrachte ziekten weer voor 
miljoenen doden.
De oorsprong van de grote cholerabe-
smetting moet gezocht worden in India, 
waar een grote epidemie uitbrak, die 
door de rivier de Ganges wereldwijd voor 
verspreiding zorgde.
Als in 1812 Napoleon met zijn ‘Grande Ar-
mee’ zijn aanval op Rusland inzet, is het 
niet alleen zijn gebrek aan inschatting van 
wat hem te wachten stond, ook niet de 
slimheid van de Russen, die uiteindelijk 
zijn ondergang is geworden, maar kou en 
tyfus waardoor zijn leger werd verslagen. 
Van de 420.000 mannen waarmee hij 
zijn veldtocht begon, overleefden slechts 
18.000.

Spaanse griep
In 1918 brak de Spaanse griep, een influ-
enzavirus uit. Niet afkomstig uit Spanje 
maar zo genoemd omdat Spanje als 
eerste land begreep dat er hier iets heel 
ernstigst aan de hand was en alarm sloeg.
Het virus was oorspronkelijk afkomstig 
uit Amerika en kwam over naar Europa 
met de soldaten die ingezet werden voor 
de eerste Wereldoorlog.
Deze zeer agressieve griepvorm heeft 
wereldwijd naar schatting 100 miljoen 
slachtoffers gemaakt, waarvan alleen al in 
Nederland 27.000 in een paar maanden.
Het is na de pest de grootste epidemie uit 
de wereldgeschiedenis.

Al deze epidemieën hebben het gebied, 
wat nu de gemeente Voorst is, niet ge-
spaard.
In de begraafboeken van Wilp, Nijbroek, 

Terwolde en Twello, staat in meer of min-
dere mate de doodsoorzaak beschreven.
Iedere koster, of custos, zoals hij zichzelf 
noemde, had zijn eigen manier van regi-
streren, maar duidelijk is te zien dat ziek-
ten als pokken en dysenterie, genaamd 
‘rode loop’, in de gemeente Voorst de 
meest voorkomende epidemie was en 
zodanig indruk maakte dat het vermeld 
werd.
Dysenterie was een uiterst besmettelijke 
en agressieve ontsteking van de darmen 
waar de toenmalige geneesheren geen 
raad mee wisten. Die konden slechts 
aderlaten en ‘piskijken’. De grootste uit-
braak was tussen 1747 en 1796. 
Gezien ook de zeer grote kindersterfte in 
Voorst, was deze ziekte bij hen de belang-
rijkste doodsoorzaak. De jonge kinderen 
in de gemeente bleef overigens niets 
bespaard. In 1721 brak in Terwolde een 
mazelen epidemie uit en benam daarbij 
ook nog eens een groot aantal kinderen 
het leven.
Alle besmettelijke ziekten moesten ge-
meld worden aan de schout. Wat kon hij 
doen?

In 1779 bij weer een dysenterie uitbraak 
kwam het lokale bestuur in actie. Zo 
moesten alle besmette huizen dagelijks 
met azijn besprenkeld worden en moest 
de ontlasting direct begraven worden. 
Kinderen uit de besmette gezinnen 
mochten niet meer naar school en de 
gestorvenen moesten binnen 2 x 24 uur 
begraven worden.
De kisten moesten tevens met behulp 
van pek en mos dichtgemaakt worden. 
Het heeft weinig geholpen, de ‘rode loop’ 
zou nog 20 jaar haar ‘beloop’ hebben.
  
De begraafboeken zijn bijgehouden tus-
sen 1686 en 1811.
In deze periode is te zien dat ook tuber-
culose, ‘de teering’, en ‘heete koortsen’, een 
verzamelnaam voor een onduidelijke di-
agnose (overigens meestal tyfus), de no-
dige slachtoffers hebben gemaakt.
Opmerkelijk is dat de vele slachtoffers 
‘gewoon’ in de kerk begraven werden. 
Een vermeldenswaardig detail is dat de 
begrafenis in nature betaald werd met ½ 
tot 6 schepel rogge.   Het moet een bloei-
ende graanhandel geweest zijn.

Difterie
De laatste grote epidemie die de gemeen-
te Voorst heeft geteisterd was tussen 
1921 en 1933.
Weer stak tyfus de kop op maar nu ook 
‘Diphtheria’, difterie, een dodelijke keel-
luchtweginfectie.  Inmiddels was men 
zover, dat voor difterie een inentingspro-
gramma opgezet kon worden en werden 
alle ouders middels een circulaire opge-
roepen om hun kinderen te laten inenten. 
Het resultaat was onmiddellijk te zien. De 
aantallen nieuwe gevallen liepen sterk 
terug.
In mindere mate gold dat voor tyfus. Nog 
met de grote tyfus uitbraak in de achter-
liggende eeuw in gedachten was de angst 
zo groot dat men tyfus patiënten onmid-
dellijk isoleerde. Er werden achter het 
ziekenhuis van Twello aan de Binnenweg 
speciaal daarvoor barakken gebouwd 
waar aanvankelijk maar zes patiënten in 
grote afzondering konden worden ver-
pleegd. Ze werden er in een daarvoor 
speciaal apart gehouden koetsje naar toe 
gebracht.
Zoals verwacht waren die zes bedden 
veel te weinig en ook de capaciteit van 
de medische staf was niet toereikend. Er 
werd een beroep gedaan op de barakken 
van de omliggende ziekenhuizen.
Dat ging niet zonder slag of stoot; er is bij-
na vier jaar over gesteggeld wie de kosten 
zou moeten dragen.
Uiteindelijk kwam koningin Wilhelmina er 
aan te pas om de regeling tussen de ge-
meente Deventer en de gemeente Voorst 
goed te keuren en te bevestigen.
De barakken in Twello hebben ook nog 
enige tijd onderdak geboden aan t.b.c. 
patiënten (zie foto).
Eerder gepubliceerd in de Kroniek van de 
OKV 2013

Milly Westerhuis-Duvoort

Bron:  Gemeente archief Voorst 
Begraafboeken gemeente Voorst

            G. Lindeboom, Inl. Geschiedenis der Geneeskunde
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KRONIEK : OORLOG EN VREDE IN 
DE GEMEENTE VOORST

Ter gelegenheid van 75 jaar Vrijheid 
heeft de Oudheidkundige Kring Voorst 
een extra KRONIEK samengesteld met 
de titel ‘Oorlog en vrede in de gemeen-
te Voorst’. Het is een boekje geworden 
van 120 bladzijden waarin in woord en 
beeld het ontstaan van de Tweede We-
reldoorlog, de oorlog en het verzet en 
de bevrijding van de gemeente Voorst 
door de Canadezen in beeld wordt ge-
bracht. Naast enkele algemene stukken 
treft u in dit boekje verhalen aan van 
inwoners van de gemeente Voorst die 
schrijven hoe zij de oorlog en vooral de 

bevrijding hebben beleefd. Prachtige 
verhalen met mooie beelden. 

Het plan was om deze extra KRONIEK, 
zodra het van de drukker komt, tijdens 
de Algemene Ledenvergadering offici-
eel aan te bieden aan de schrijvers en 
aan de burgemeester. Echter door de  
ontstane situatie kan dat nu niet. De 
Oudheidkundige Kring heeft er daarom 
voor gekozen om het nu toch te verzen-
den aan de schrijvers en de leden. Het 
officiële moment zal dan op een later 
tijdstip tijdens een Algemene Ledenver-

gadering plaatsvinden.

Krijgt u de KRONIEK niet automatisch 
omdat u geen lid bent van de Oud-
heidkundige Kring Voorst? Na het ver-
schijnen van dit Voorster Nieuws is het 
boekje verkrijgbaar op een aantal plek-
ken mits bereikbaar in overeenstem-
ming met de richtlijnen van het RIVM:

Het boekje kost € 5,-  U kunt dit boekje 
kopen vanaf 3 april op de volgende 
plekken:

Bij de tentoonstelling in de Kribbe zo-
dra die geopend is.
Bij de lezingen en filmvoorstellingen 
die door de OKV worden georganiseerd 
(Zie voor data en plaatsen elders in 
deze krant afhankelijk van de openstel-
ling).
Bij Boekhandel Primera Oonk.
Bij de Oudheidkundige Kring aan de 
Dorpsstraat 11a (gewoon even aanbel-
len) op dinsdag woensdag en donder-
dag van 09.00 uur tot 16.00 uur. (Ook 
hier geldt In deze periode mits vrijwil-
ligers aanwezig tel. 0571-277090)

Kunt u niet wachten? Bestel uw exem-
plaar dan via e-mail: info@okvvoorst.nl. 
en maak € 5 + € 3.65 verzendkosten over 
op bankrekeningnummer: NL80 RABO 
0362 8092 67 o.v.v. OORLOG EN VREDE 
en uw naam, adres en woonplaats.

U kunt natuurlijk ook lid worden van de 
Oudheidkundige Kring Voorst dan krijgt 
u het boekje gratis bij uw lidmaatschap!
  

VERBOUWING AANPASSEN NIEUWE 
INGANG DORPSHUIS OP SCHEMA
VOORST.- De entree van het Dorpshuis 
wordt veranderd. De doorgang wordt 
breder en de toegankelijkheid wordt 
verbeterd met name voor bezoekers 
met rollator of rolstoel, maar ook voor 
bijvoorbeeld de bevoorrading. 

Het nieuwe kozijn is geplaatst en de hui-
dige voordeur weggehaald. De vloer is 
gestort en de stoep voor het Dorpshuis 
is opnieuw gestraat zodat er geen hoog-
teverschil meer is. Woensdag wordt het 
glas geplaatst. De verbouwing ligt op 
schema.

De achterste nooddeur aan de kerkzijde 
is zo aangepast dat de deur ook als al-
ternatieve ingang kan worden gebruikt. 
De werkzaamheden gaan vooralsnog ge-
woon door nu het Dorpshuis is gesloten 
door de richtlijnen van het RIVM. 

 www.veluwscollege.nl/twello

 

CoroNáleven
Een leeg schoolgebouw. Op een paar mensen na. Ik 
schreef al eens eerder dat zo, vlak voor een omervakantie 
bijvoorbeeld, het zo vreemd voelt, met die lege lokalen 
en overal opgestapelde stoelen. De ziel is eruit. In een 

school horen leerlingen. Ik mis het om mijn auto te 
parkeren achter het gebouw en behangen met tassen 

die voordeur in te lopen. De eerste begroeting van een 
vrolijke mentorleerling die zijn of haar fiets in de stalling 

parkeert. ‘Goeiemorgen meneer Jansen!’ Directeur Piet bij de 
deur. ‘Mogge meester!’ Hij noemt me altijd ‘meester..’ Naar binnen, 

een knipoog náár of het eerste grapje vóór Miep, op de administratie. Een paar 
meter verder een boks of peace-teken naar Johan, onze conciërge, vaak al aan de 
telefoon. Linksaf zwenken, de trap op, waar meestal al een eerste clubje leerlingen 
op de trappen zit. Mobieltjes, boeken, tassen. Misschien hoort het niet, maar ik 
houd van leerlingen op trappen. Of buiten op de muurtjes. De eerste collega’s. 
‘Mogge!’ Koffie. Even langs Joke, checken hoe het zat met die roosterwijziging. In 
het lokaal alvast de boel opstarten. Duurt soms lang. De bel. De eerste leerlingen 
voor de eerste les. Graag een klas vol, dat geeft energie en leven. Ik mis het. Maar 
toch: wat is er ongelooflijk veel gebeurd de afgelopen anderhalve week. Wat is 
er hard gewerkt door ál mijn collega’s! Wat zijn er veel mooie en creatieve lessen 
bedacht die aansluiten op deze situatie! Wat doet iedereen z’n best. Mensen die 
thuis werken en hun eigen kinderen rond hebben lopen, maar intussen ook bezig 
zijn voor hun werk alles goed te regelen. Mooie challenges van mijn gymcollega’s, 
om leerlingen te motiveren in beweging te blijven. Troostende woorden én 
relativerende grapjes in de groepsapp. En tips en trucs. Een mooie rap in het 
Engels van een collega. Even videobellen met een andere collega, die mij graag 
uitleg geeft over een aantal digitale zaken. Leerlingen die echt graag mee willen 
denken en elkaar helpen met het doorsturen van aantekeningen en screenshots. 
Ontroerend. Hou dat vol jongens en meisjes! Ik ben blij met de duidelijke, 
serieuze en persoonlijke berichtgeving ‘van bovenaf’, van bestuur tot en met ons 
eigen M.T. Trots voor deze club te mogen werken. En dan heb ik het nog niet eens 
over al die duizenden mensen in de zorg, in de ziekenhuizen, die het vele malen 
zwaarder hebben dan wij, docenten. Heel, heel veel respect voor het werk dat zij 
doen, wat voelen we met jullie mee, wat moeten jullie, zowel fysiek als mentaal, 
onwaarschijnlijk veel meemaken deze dagen. Soms vliegt het ook míj even aan 
allemaal. Dan ga ik even een stuk hardlopen. Zolang het nog kan en mag. Ik 
zoek een plek op waar ik niemand tegenkom, ja, dat kan, langs de weilanden, in 
de zon, de wind, even het hoofd leeg. Maar ook dan schrik ik soms. Wanneer ik 
langs een huis loop, waar een groep van zo’n twintig jongeren lachend onder een 
overkapping staan voor een groepsfoto. En een volwassen man, waarschijnlijk 
vader van één of meer van hen, vrolijk de foto maakt. Drommen mensen bij de 
bouw- of andere markt, of op weg naar het strand. Dit kan écht even niet nu…
Het zou me niet verbazen wanneer ook déze column (ik schrijf hem op 
maandag de 23e) weer wordt ingehaald door de actualiteit en we straks toch 
écht binnen moeten blijven. Ik zal mijn rondje hardlopen dan met alle plezier 
opgeven. Er zijn belangrijker dingen nu. We klagen wel eens over leerlingen 
die hun verantwoordelijkheid niet nemen, maar ook nu weer blijkt dat we als 
volwassenen echt niet anders zijn.  Vrijheid is een groot goed. Ermee óm kunnen 
gaan is vaak een stuk moeilijker. Leef ze ná, die regels. Er gaan mensen dood. Niet 
aan een mislukte video-les, vanwege een overbelast systeem. Wél aan het niet 
naleven van een aantal regels, die letterlijk van levensbelang zijn. 

Coronáleven dus, die regels.
Sterkte allemaal, houd elkaar vast. 
Op gepaste afstand.
Yes, we can!

Bert Jansen
Docent VC Twello

AFHALEN EN BEZORGEN IN 
DE GEMEENTE VOORST

INFO OP DE WEBSITE

DEKSELSE PANNETJES
ASPERGES

D o r p s s t r a a t  5 9  7 3 9 6  A L   Te r w o l d e
T:  0 5 7 1  -  2 9 2  0 2 2
E  i n f o @ b r a s s e r i e - k r i e b e l z . n l
w w w. b r a s s e r i e - k r i e b e l z . n l

 f a c e b o o k . c o m / k r i e b e l z

 t w i t t e r. c o m / k r i e b e l z

“door de vele annuleringen van evenementen kunnen de 
cursussen omgaan met teleurstellingen de komende tijd

geen doorgang vinden” 

“ANNULERINGEN”

EEN EIGEN KRANT LATEN MAKEN?
VOOR UW BEDRIJF OF VERENIGING.

MEER INFORMATIE: INFO@VOORSTERNIEUWS.NL - (0571) 27 61 91
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Wekelijkse column Voorst Herdenkt

OORLOGSSITUATIE
Het coronavirus, het houdt ons alle-
maal op een manier bezig. We wer-
ken thuis, we kunnen onze vrienden 
en familie niet fysiek zien en sporten 
op de vereniging zit er ook even niet 
in. Al deze maatregelen zijn niet leuk, 
maar wij kunnen ons er maar beter 
aan houden om te voorkomen dat 
wij Italië achteraan gaan. Daar spre-
ken ze op dit moment al over een 
oorlogssituatie met de zorgsector in 
de frontlinie. Verplicht thuisblijven, 
legervoertuigen door de straten van 
de stad en door overvolle ziekenhui-
zen kiezen wie er geholpen kan wor-
den op de intensive care. Afgelopen 
weekend volgden veel landen met 
een totale lockdown. Italië is hier nog 
een stapje verder in gegaan. Alle niet-
essentiële zakelijke activiteiten zijn in 
het land is stilgelegd, een oorlogseco-
nomie met het coronavirus als vijand.

In Nederland hebben wij, op het mo-
ment van schrijven, geen volledige 
lockdown en spreken wij, gelukkig, 
niet van een oorlogssituatie. Maar 
het is duidelijk dat wij niet dezelfde 
kant op willen als Italië. De maatre-
gelen die nu in Nederland gelden, 
zijn voor een groot gedeelte van de 
Nederlanders nieuw. Er wordt ons 
sterk aangeraden om thuis te blijven 
en minstens 1,5 meter afstand van el-
kaar te houden. Het idee van vrijheid 
in de zin van het gaan en staan waar 
je wilt, komt hierdoor ineens in een 
ander daglicht te staan. In deze peri-
ode is vrijheid niet meer vanzelfspre-

kend. Sterker nog, vrijheid is in de afge-
lopen 75 jaar niet zo onzeker geweest. 
En dat precies in het jaar 2020 dat de 
boeken in had moeten gaan als het 75e 
jaar leven in vrijheid dat heel Nederland 
zou gaan herdenken en vieren.

Na 1,5 jaar van voorbereiding door 
alle organisaties en vrijwilligers, gaat 
er een streep door veel herdenkings-
activiteiten. In de week van 11 april tot 
en met 18 april zou de Veluwe in het 
teken staan van Veluwe Remembers. 
In de gemeente Voorst zou de aftrap 
van deze bevrijdingsweek plaatsvinden 
met de herdenking van Operatie Can-
nonshot. Helaas kan ook dit evenement 
niet doorgaan. Dit heeft betrekking op 
het evenement op Recreatiegebied 
Bussloo (11 april) en de bevrijdings-
tour door de kernen van de gemeente 
Voorst (12 april). Gelukkig is dit een vage 
en tijdelijke streep. Wij zijn namelijk op 
dit moment de mogelijkheden aan het 
bekijken om het evenement te verplaat-
sen. Wij willen deze belangrijke operatie 
namelijk graag op een ander moment 
herdenken en vieren, juist in deze tijd.

We hebben er als organisatoren van het 
jubileumjaar vaak over nagedacht. Hoe 
kunnen wij de jonge generatie betrek-
ken bij het herdenken en het beseffen 
van de vrede en vrijheid? Voor deze ge-
neratie is vrijheid namelijk erg vanzelf-
sprekend. Maar sinds de uitbraak van 
het coronavirus is deze situatie veran-
derd. Door het verplicht thuisblijven en 
weinig fysieke sociale contacten, is voor 

veel mensen vrijheid niet meer van-
zelfsprekend. Uiteraard is deze situ-
atie, gelukkig, nog niet te vergelijken 
met de situatie van 75 jaar geleden. 
Maar deze situatie helpt ons te besef-
fen wat vrijheid überhaupt is en wat 
er met ons gebeurd als dat van ons 
afgenomen wordt. Misschien kunnen 
wij ons nu beter inleven in de situatie 
van 75 jaar geleden? Beseffen wij ons 
beter wat vrede en vrijheid inhou-
den? 

Zodra wij bevrijd zijn van het corona-
virus, kunnen we met elkaar de vrij-
heid vieren, herdenken en beseffen. 
Ben je nieuwsgierig naar alle activitei-
ten en ontwikkelingen rondom Voorst 
Herdenkt 75 jaar vrijheid? Kijk dan 
op bezoekvoorst.nl/75jaarvrijheid. 
Hier vind je ook meer persoonlijke 
verhalen en gebeurtenissen over de 
oorlog.

De aankomende weken zal ik iedere 
week in de pen kruipen om jullie, 
lezers van het Voorster Nieuws, te 
inspireren met de activiteiten in de 
gemeente Voorst en om jullie mee te 
nemen in de organisatie van dit jubi-
leumjaar. Dus lees iedere week deze 
column en blijf volledig op de hoogte. 
Voor vragen of suggesties voor deze 
column kan je contact opnemen met 
Shavonne Korlaar via s.korlaar@
voorst.nl. 

EVENEMENT VOORST 
REMEMBERS OPERATION 
CANNONSHOT UITGESTELD
Het aankomende paasweekend zou de gemeente Voorst in het teken staan 
van Operatie Cannonshot, het begin van de bevrijding van de Veluwe. He-
laas zijn de activiteiten voor 11 en 12 april tot nader order uitgesteld van-
wege het coronavirus. Er is goede hoop dat dit evenement later dit jaar 
alsnog door kan gaan.

75 jaar Operatie Cannonshot
De activiteiten van Voorst Remembers 
Operation Cannonshot zijn georgani-
seerd in het kader van het jubileumjaar 
75 jaar vrijheid. Tijdens deze activitei-
ten herdenken, beleven en beseffen wij 
Operatie Cannonshot. Cannonshot is de 
codenaam voor het oversteken van de 
IJssel bij het dorp Wilp. Het slagen van 
deze operatie betekende het begin van 
de bevrijding van de Veluwe en West-
Nederland.

Evenement uitgesteld
De organisatie heeft besloten om het 
evenement Voorst Remembers Ope-
ration Cannonshot te verplaatsen. Dit 
heeft betrekking op het evenement op 
Recreatiegebied Bussloo (11 april) en de 
bevrijdingstour door de kernen van de 
gemeente Voorst (12 april).  In deze pe-
riode waar tot 6 april maatregelen zijn 
genomen, vindt de organisatie van het 
evenement het niet realistisch om een 

weekend later een evenement te organi-
seren dat een groot publiek kan aantrek-
ken. Bovendien komen de voorbereidin-
gen en de opbouw van het evenement 
onder druk te staan.

Verplaatsen evenement
De komende periode onderzoeken wij 
de mogelijkheden voor verplaatsing 
van het evenement. Wij willen deze be-
langrijke operatie namelijk graag op een 
ander moment herdenken en vieren. 
Voor alle activiteiten en ontwikkelingen 
rondom Voorst Herdenkt 75 jaar vrij-
heid, kunt u terecht op bezoekvoorst.
nl/75jaarvrijheid. 

KRINGLOOPWINKEL FOENIX OP 
LOCATIE VOORST GAAT DICHT 
WIE PAKT DE DRAAD IN 
DE BENRING WEER OP?

De Woonzorgcoöperatie Voorst en Omgeving heeft als belangrijkste doel, 
het behouden van voorzieningen voor ouderen, chronisch zieken en men-
sen met een beperking, primair uit het dorp Voorst en omgeving. Daarbij 
is het streven, om van de Benring een plek te maken waar mensen elkaar 
kunnen ontmoeten en waar gezelligheid volop aanwezig is. Dit is de reden 
geweest, waarom twee jaren geleden de kringloopwinkel Foenix gevraagd 
werd een filiaal te openen in de Benring. 

De Woonzorgcoöperatie en de bewoners 
van de Benring zijn vanaf het eerste begin 
betrokken geweest bij de verbouwing en 
inrichting van de kringloopwinkel. De win-
kel bracht gezelligheid, vrijwilligers gingen 
er aan de slag en de bezoekers aan de win-
kel gaven afleiding. Foenix was daarmee 
een welkome aanvulling op alle andere 
activiteiten binnen de Benring. Medewer-
kers voelden zich thuis en bewoners waren 
welkom in de winkel.

Afgelopen januari werd het bestuur van 
de Woonzorgcoöperatie onaangenaam 
verast met de mededeling, dat kringloop-
winkel Foenix de deuren in de Benring gaat 
sluiten. De directie van Foenix ziet zich 
genoodzaakt om tot sluiting over te gaan, 
omdat de totale organisatie forse verliezen 
maakt. De omzet in Voorst is niet kosten-
dekkend en ook de winkels in Apeldoorn 
leiden verlies. Na alle inspanningen vanuit 
Foenix en de Woonzorgcoöperatie om de 
winkel tot een succes te maken, is dit een 

enorme teleurstelling. Met het sluiten van 
de winkel verliest ook het dorp Voorst een 
onderneming die een bijdrage leverde aan 
de aantrekkingskracht van het dorp.

Uiteraard wordt niet bij de pakken neerge-
zeten. De Woonzorgcoöperatie, gemeente 
Voorst en pandeigenaar Habion zoeken 
naar gegadigden die activiteiten onderne-
men, welke passen binnen de functie van 
de Benring. De Benring biedt huisvesting 
aan mensen, veelal ouderen, die in een 
veilige omgeving willen wonen, onder-
steuning nodig hebben en gezamenlijk 
dingen willen doen. Er wordt gezocht naar 
organisaties en ondernemers, bij voorkeur 
werkzaam binnen het sociale domein. De 
activiteiten sluiten bij voorkeur aan op de 
doelstelling en visie van de Benring. Alle 
betrokkenen hopen dan ook, dat geïnte-
resseerden zich gaan melden om, samen 
met vele enthousiaste vrijwilligers en be-
woners, de draad in de Benring weer op te 
pakken. 

BINNEN DRIE WEKEN 600 LEDEN
`VOORSTER HERINNERINGEN` OP 
FACEBOOK MASSAAL BEKEKEN

VOORST.- Sinds 1 maart is de Facebook-
pagina Voorster Herinneringen online. 
Op deze pagina inmiddels enorm veel 
fotomateriaal en leuke reacties van de 
leden op de getoonde foto`s. De Face-
bookpagina is een initiatief van Marc 
Roerdink, die nu samen met zijn zus 
Jolanda de pagina beheerd. ``Na een 
eerdere publicatie in deze krant kwam 
er nog meer bekendheid en kwamen er 
veel bezoekers die een verzoek indien-
den om lid te worden,’’ vertelt Marc. ``Ik 
begon zelf met het plaatsen van foto`s 

en knipsels uit mijn eigen archief. Steeds 
meer zag je dat de leden zelf ook thuis 
de fotoalbums indoken om een leuke 
klassenfoto, knipsel of zomaar een leuke 
herinnering te delen. leuk om te merken 
dat een stukje dorpsverleden altijd weer 
leeft onder de mensen en dat een foto, 
van bijvoorbeeld een verdwenen slacht-
huis, een winkel, of een gebeurtenis, 
veel reacties oplevert.’’ Inmiddels heb-
ben ruim 600 mensen zich gemeld als 
lid op Voorster Herinneringen. Best veel 
voor een Facebookpagina die nog geen 

maand online is. En het aardige is ook 
dat iedereen lid mag worden van Voor-
ster Herinneringen.

Foto`s delen
Momenteel staan er veel oude 
elftalfoto`s van onder meer Voorwaarts, 
Avanti en V&K op de site.  Van Voor-
waarts zelfs foto`s uit 1934 en 1939. 
Maar ook van voormalig slachterij Cove-
co, de bandenbrand in Twello uit 1990, 
Muziekvereniging Excelsior in 1927.  
Kortom een leuke Facebookpagina waar 
leden foto`s en informatie kunnen de-
len. Bij deze een oproep aan iedereen 
die leuke foto`s heeft uit het verleden 
van de gemeente Voorst deze vooral te 
delen, zodat meer mensen er van kun-
nen genieten en herinneringen kunnen 
ophalen. Tevens ook een verzoek aan de 
vele verenigingen binnen de gemeente 
Voorst om eens in de archieven te dui-
ken en leuke zaken online te zetten.  
Voor wie foto`s plaatst moet even reke-
ning houden dat ze vrij moeten zijn van 
rechten. Voor foto`s die men zelf heeft 
gemaakt is dit geen probleem. Op foto`s 
die uit boeken worden gekopieerd kun-
nen rechten zitten. Vaak moet dan eerst 
toestemming worden verkregen van de 
samenstellers van het bewuste druk-
werk. Wie lid wil worden van Voorster 
Herinneringen op Facebook is van harte 
welkom en zo nu en dan een foto delen 
of een reactie achterlaten wordt zeer op 
prijs gesteld. 

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

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

Kopieën 

tot A0

Drukwerk

Gelegenheids

kaarten

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

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

 

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

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

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

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

mailto:s.korlaar@voorst.nl
mailto:s.korlaar@voorst.nl
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VOLG DE BIBLIOTHEEK ONLINE
REGIO.- Door de aangescherpte regelgeving van de overheid om verdere 
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is de Bibliotheek de ko-
mende weken gesloten. 

Bijna iedereen is veel meer thuis aan 
het werk of aan huis gebonden. Ge-
durende deze tijdelijke sluiting bieden 
wij meer activiteiten online aan voor 
kinderen en volwassenen. We hebben 
talloze digitale mogelijkheden om jezelf 
uit te dagen, nieuwe kennis op te doen 
om even in een andere wereld te kun-
nen verdwijnen. Elke week proberen wij 
nieuwe activiteiten toe te voegen. Volg 
ons via de website: www.bibliotheek-
brummenvoorst.nl . 

Leuke spelletjes en video’s 
voor kinderen
Bereslim is er voor kinderen van 3 tot 
7 jaar én hun ouders en opvoeders. 
Schermpjes hebben een magische aan-
trekkingskracht op kinderen, bij Bere-
slim kunnen zij op een veilige manier 
kennismaken met computerspelletjes 
en leuke, leerzame games spelen. Ook 
zijn er prachtige prentenboeken te be-
kijken. Vind je het leuk om video’s te kij-
ken?  Via Bieblab-video’s kun je vanuit 
huis dagelijks de leukste opdrachten 
maken. Elke dag om 14.00 uur een nieu-
we video op dit kanaal!
Lezen stom? Nee hoor, niet met Yo-

leo! Je verdient punten om je virtuele ka-
mer mee in te richten met elke bladzijde 
die je leest. En het lezen is niet moeilijk, 
want het wordt  voorgelezen terwijl je 
ogen over de woorden glijden. Karaoke-
lezen dus!
Vind je sommige vakken op school 
moeilijk? Dan kan Junior Einstein je hel-
pen. Je kunt alle vakken zelfstandig en 
op je eigen niveau oefenen. Dat doen 
elke week meer dan 100.000 kinderen 
dus sluit je bij hen aan!

Oefenen voor je theorie-
examen
Heb jij binnenkort een rij-examen ge-
pland staan, maar kun je wel wat hulp 
gebruiken bij de voorbereidingen? Je 
kunt gratis oefenen voor je theorie-exa-
men scooter (bromfiets), auto of motor. 
Vergroot je slagingskans en ga aan de 
slag!

E-books en luisterboeken 
ook beschikbaar als je geen 
lid bent
Onze Bibliotheken hebben een collectie 
van ruim 25.000 titels aan e-books die 
je onbeperkt kunt verlengen. Met een 

e-reader, tablet of smartphone zoek je 
een lekker boek, je leent hem en je kunt 
gelijk in het verhaal duiken. Als lid van 
de Bibliotheek heb je altijd automatisch 
toegang tot de collectie e-books. Ben je 
geen lid, maar wil je wel e-books lenen? 
Dan is er een speciaal e-book abonne-
ment.  In de Luisterbieb bieden wij luis-
terboeken aan. Zowel online als via de 
app op je telefoon kun je kiezen uit ruim 
2600 titels. Ben je geen lid van de Biblio-
theek? Dan heb je toch beperkt toegang 
tot een aantal titels.

Passend lezen
Als je een leesbeperking hebt, kun je 
dankzij de service Passend Lezen toch 
boeken lenen. Er staan 45.000 gespro-
ken boeken online die je op je boeken-
plank kunt zetten en zo lang mag lenen 
als je maar wilt. Met een werkende in-
ternetverbinding kun jij genieten van 
al die mooie boeken die voor je klaar-
staan.

Muziekweb
Muziekweb is dé muziekbibliotheek van 
Nederland. Leuk om je favoriete muziek 
te vinden, maar helemaal handig als je 
nieuwe muziek wilt ontdekken. Muziek-
web biedt alles om je smaak te ontwik-
kelen op het gebied van klassiek, jazz, 
wereldmuziek en pop. 

VERWEN UZELF MET 
LEKKER MOLUKS INDISCH 
ETEN VAN MEDJA MAKAN

REGIO.- U kent ons misschien wel van 
uw buurt- of familiefeest. Of van het 
Marktplein in Twello waar wij 7 jaar elke 
dinsdag voor de bieb stonden: Medja 
Makan, uw cateraar in Moluks Indi-
sche gerechten uit Wilp. Al ruim 11 jaar 
koken wij met passie en bezorgen wij 
complete warme maaltijden voor groe-
pen maar nu ook voor 1 a 2 personen.  
Nu zijn het andere tijden maar wij willen 
graag blijven koken. Wij bezorgen ook u 
graag een heerlijke maaltijd. 

Hoe werkt het? 
Als u ons voor 15.00 uur belt of mailt 

spreken we samen af hoe laat wij het 
eten bij u thuis brengen. Wat krijgt u? 
Een heerlijke Moluks Indische maal-
tijd bestaande uit verschillende ge-
rechten, ook vegetarisch. Kijk op de 
Nieuwspagina van onze website. 

Wat kost het?
Een maaltijd kost € 15,-- als we het eten 
brengen kunt u pinnen of krijgt u een 
factuur. We berekenen geen bezorgkos-
ten. Voor bestelling van thuisbezorging: 
bel: 06 27551580. 
mail: contact@medjamakan.nl
website: www.medjamakan.nl

BOOTCAMP OP DE BOERDERIJ
APELDOORN EN TWELLO PRIMEUR FOODCAMP 2020 

REGIO.- 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 tuin-
ders opnieuw een serie Foodcamps op het erf samen met LekkerBoer. Apel-
doorn en Twello hebben de primeur, als het Corona virus het toelaat, en 
anders wordt het verschoven naar een later moment voor de zomer. De 
Foodcamp wordt nog wel op een speciale manier geopend. Hoe precies, dat 
is nog een verrassing. 

Je uitleven samen met jouw vader of moe-
der  tijdens de bootcamp. Daarna samen 
op voedselavontuur! In de stal, de wei, de 
boomgaard of de groentetuin scharrel je je 
producten bij elkaar om samen te bereiden 
in de foodtrailer met een echte kok. De boer 
helpt je bij het oogsten en vertelt erover.  

Gezonde leefstijl en 
voedseltransitie
LekkerBoer wil bijdragen aan een gezonde 
en duurzame leefstijl. Door kinderen letter-
lijk in beweging te brengen voor hun eten, 
op de plek waar het ‘gemaakt’ wordt. Op 
een boerderij en tuinderij komen alle aspec-
ten van een gezonde en duurzame leefstijl 
samen. Gezonde voeding, bewegen in de 
buitenlucht en contact met alles wat leeft op 
en rond het boerenerf. Foodcamps hebben 
als doel deelnemers te stimuleren in het 
maken van gezonde keuzes, maar ook het 
publiek dat via de communicatiecampagne 
rondom de Foodcamps bereikt wordt, deelt 
in het gezonde verhaal. Door zowel consu-

ment als voedselketen te betrekken, wil Lek-
kerBoer een bijdrage leveren in de bewust-
wording en transitie naar een duurzaam 
voedselsysteem. 

Scholen en kinderopvang
Foodcamps worden ook georganiseerd 
voor scholen en kinderopvang. Niet alleen 
voor basisonderwijs, maar ook voor voort-
gezet onderwijs en mbo. 

Lokale organisatie 
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. 
Boer Harry Bieleman neemt de deelnemers 
mee over zijn bedrijf en gaat melk met de 
kinderen ‘oogsten’ van zijn favoriete koe. 
Kok Onno Pel van Charmehotel Oranje-
oord maakt samen met kinderen en ouders 
wat lekkers klaar met de producten van 
de boerderij in de LekkerBoer foodtrailer. 

Ouders hoeven dus thuis niet te koken. 
De plaatselijke sportaanbieder neemt de 
deelnemers mee in een kind-ouder boot-
camp tussen de koeien, over het erf en 
door de weilanden. MAM’s Kinderopvang 
Apeldoorn begeleidt de groepen tijdens de 
verschillende onderdelen. Ook wordt de 
Foodcamp ondersteund door bedrijven uit 
de voedselketen, leveranciers en afnemers 
van de boerderij, zoals voerleverancier For 
Farmers, accountant Flynth, stalinrichter 
InFarming en zuivelverwerker Farmel en 
gemeenten en gezondheidsorganisaties. 
Albert Heijn Twello levert aanvullende pro-
ducten voor de maaltijd en organiseert een 
win-actie met vrijkaartjes voor de Food-
camp. Meer info over de actie www.lekker-
boer.nl/actie. 

Waar en wanneer
17 april bij boerderij de Bolkhorst, Bolk-
horsterweg 1, Teuge. Op 12 september 
is er een tweede Foodcamp in Apeldoorn 
bij tuinderij de Zonnegaard in Voorst. Op 
www.lekkerboer.nl/foodcamp is meer in-
formatie te vinden en een overzicht van alle 
Foodcamps.

Opgave en kosten
Kinderen kunnen zich aanmelden met hun 
ouders  voor de Foodcamp via www.lekker-
boer.nl/foodcamp. De prijs is 7,50 euro per 
persoon. 

ZESTIEN MEIDEN UIT 
OMGEVING TWELLO GEVEN 
GEHOOR AAN DE OPROEP

Zestien meiden uit Twello, Klarenbeek, Deventer en Zutphen zijn op Face-
book een actie gestart, waarbij ze persoonlijke kaartjes sturen naar men-
sen die door het coronavirus veel alleen zijn. 

Via de Facebookpagina “Does lief schrijf 
een brief” schrijven de meiden dat zij 
zich kunnen voorstellen dat de dagen 
lang duren nu verzorgingshuizen hun 
deuren sluiten voor bezoek en mensen 
minder sociale contacten hebben. Om 
de dagen dragelijker te maken voor hen, 
schrijven ze kaartjes.

Een persoonlijke kaart
Via de Facebookpagina ontvangen de 
meiden de verzoekjes met namen en 
adressen. Aan deze mensen schrijven ze 
een mooie kaart. Ze vinden het fijn om 
ook persoonlijke informatie te ontvan-
gen, zodat de ontvanger echt persoonlij-

ke aandacht ervaart. Kent u nog iemand 
die een kaart kan gebruiken? Stuur een 
bericht!

Veel positieve reacties op de 
actie
De meiden ontvangen veel positieve re-
acties op hun actie. Inmiddels zijn er zo’n 
100 kaarten verstuurd. Diverse onder-
nemers hebben al een mooie bijdrage 
geleverd. Boekhandel Oonk in Twello, 
RM Sanitair uit Deventer en Kaartje2Go: 
bedankt voor de postzegels en kaarten!!

U kunt uw verzoek doorgeven op de Fa-
cebookpagina @doesliefschrijfeenbrief

http://www.bibliotheekbrummenvoorst.nl
http://www.bibliotheekbrummenvoorst.nl
https://www.youtube.com/channel/UChV9qUey4yfYuzBP1ApzOUA/featured
https://www.yoleo.nl/
https://www.yoleo.nl/
https://biblionetgroningen.nl/junior-einstein
mailto:contact@medjamakan.nl
http://www.medjamakan.nl
http://www.lekkerboer.nl/actie
http://www.lekkerboer.nl/actie
http://www.lekkerboer.nl/foodcamp


• Schminken • Clown komt Ballonvouwen

Sinds 1978
Welkom op de markt Twello

Wij brengen graag het zonnetje bij u in huis, 
daarom profiteert u nú van 15% voorjaarskorting. 
Wij komen graag bij u thuis om uw wensen om te 
zetten in een passend advies. Daarna plaatsen 
we uw kozijnen en deuren met de grootste zorg. 
Geniet zorgeloos van de zon in huis, met maar 
liefst 20 jaar garantie op onze producten. 

Ontdek het op Belisol.nl

*Actievoorwaarden in de showroom.

ZORGELOOS 
HET VOORJAAR 
IN MET BELISOL!

Belisol Apeldoorn - Lange Amerikaweg 71-B
7332 BP Apeldoorn, T 055-360 30 23

Belisol.
Al meer dan 40 jaar
kozijnen en deuren 
zonder zorgen.

Clementine mandarijnen
zonder pit

Pitloze druiven

2.00 4.001.50 2 dozen2 voor 2 kilo

Grote hollandse 
komkommers

149 249 349299 
PER STUK 3 STUKS 2 KILO

HONING MELOEN
‘EXTRA GROOT EN ZOET’

SUPER MANGO’S
‘HEERLIJK ZOET’

BLAUWE BESSEN
‘EAT ME, EXTRA KWALITEIT’

BLOED SINAASAPPELAPPELS 
‘ZOET EN VOL SAP’

3 DOZEN

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

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

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

Vitamine c-1000 zuurvrij 

Vitamine C-1000  
24.95
34.95

100 tabletten 

250 tabletten

cranberry’s

Turkse abrikozen 

king salamo dadels 

9.98
7.99
9.98

elitehaver 

studentenhaver  

macadamiamix 

7.99
7.99

8.99

1000 gram 

1000 gram 

1000 gram 

500 gram 

500 gram 

500 gram 
Mega aanbieding met vitamine c 
tabletten. Voldoende Vitamine c 
is zeer belangrijk bij een goed 

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

OUDHEIDKUNDIGE KRING VOORST

‘UIT HET ARCHIEF’

TWELLO
Gea Venema, op afspraak via 0900-8844

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MEDISCHE DIENSTEN KERKDIENSTEN

DIERENARTSEN

WIJKAGENT

De kerkdiensten worden wel gehouden, 
maar veelal in aangepaste vorm. Deze 
zijn te beluisteren zijn via de kerkom-
roep/website).

Zondag 29 maart 
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 09.30 
uur en 14.30 uur ds. v/d Heiden.
Prot.gem. Klarenbeek, 10.00 uur, ds, J. 
Plante.
Herst.Herv.gem. Emst/Epe, 09.30 uur, 
ds. H.v/d Ziel, 15.00 uur ds. C. de Pater. 
Prot.gem. Nijbroek, 09.30 uur, ds. 
Staalduine.
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 10.00 
uur, ds. Leijenhorst.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 10.00 
uur, ds. M. Valk.
Prot.gem. Voorst, 10.00 uur, ds. Bruin.
Prot.gem. Welsum, 10.00 uur,  ds. La-
vooij.
Prot.gem. Wilp, 10.00 uur, ds. 
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 10.00 
uur, . Kerk eveneens geopend van 14.00 
uur tot 16.00 uur.
Hervormde Gemeente b.a. “Irene” te 
Zutphen, 10.00 uur, Veldhuizen, 17.00 
uur ds. Vermeer.
St Martinuskerk Bussloo,  Taizévier-
ing  elke tweede donderdag van de 
maand om 19.00 uur.
 
Oecumenische Omroep 
Voorst
Uitzending Oecumenische Omroep 
Voorst iedere zondag van 09.00 uur tot 
12.00 uur. Eerste blok 09.00 tot 09.30 of 
10.00 uur (afhankelijk van de aanvang-
tijd van de kerkdienst): muziek en in-
formatie uit de bij de OOV aangesloten 
kerken. Tweede blok (09.30), (10.00) tot 
11.00 uur: uitzending kerkdienst vanuit 
één van de bij de OOV aangesloten ker-
ken. Derde blok: tot 12.00 uur – verzoek-
platenprogramma.

NaastenhulpVoorst
Bereikbaar via 
naastenhulpvoorst@gmail.com  

De Wolbos ca 1930. Op zondagochtend kwam de barbier op de Wolbos. 
Wie vertelt ons meer over deze familie.

Reactie week 12
Deze oude boerderij ,,De Ossenhoeve” staat aan de Koestraat 6 Wilp Achterhoek,  het is afgebrand en in 1948 
herbouwd. De foto is in de winter 1938 en mevrouw Toos Dollekamp-Borgonje staat hier in het pad. De reac-
ties kwamen van mevrouw Timmermans-Dollenkamp uit Twello en mevrouw Jansen-Borgonje uit Deventer. 

Natuurlijk riet
De ideale dakbedekking,

door ons vakkundig aangebracht.

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

Sierhekwerken en aanhangwagens

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

www.hulleman-zn.nl

Diverse maten
Alles op voorraad

Ook voor carports

mailto:naastenhulpvoorst@gmail.com
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Actie Twello Centrum
Wie verdient er volgens jou een hart onder 

de riem in deze vervelende tijd?

Spelregels

Kies een kaartje en 
wij doen de rest!

Er worden
 maximaal 
50 kaarten 
verstuurd!

Deze actie word mogelijk 
gemaakt door:

K ies een kaartje en K ies een kaartje en K ies een kaartje en K ies een kaartje en K ies een kaartje en K ies een kaartje en K ies een kaartje en K ies een kaartje en K ies een kaartje en K ies een kaartje en K ies een kaartje en K ies een kaartje en K ies een kaartje en K ies een kaartje en K ies een kaartje en K ies een kaartje en K ies een kaartje en K ies een kaartje en K ies een kaartje en K ies een kaartje en K ies een kaartje en K ies een kaartje en K ies een kaartje en K ies een kaartje en K ies een kaartje en K ies een kaartje en K ies een kaartje en K ies een kaartje en K ies een kaartje en K ies een kaartje en K ies een kaartje en K ies een kaartje en K ies een kaartje en K ies een kaartje en K ies een kaartje en K ies een kaartje en K ies een kaartje en K ies een kaartje en K ies een kaartje en K ies een kaartje en K ies een kaartje en K ies een kaartje en K ies een kaartje en K ies een kaartje en K ies een kaartje en K ies een kaartje en 
wij doen de rest!wij doen de rest!wij doen de rest!wij doen de rest!wij doen de rest!wij doen de rest!wij doen de rest!wij doen de rest!wij doen de rest!wij doen de rest!wij doen de rest!wij doen de rest!wij doen de rest!wij doen de rest!wij doen de rest!wij doen de rest!wij doen de rest!wij doen de rest!wij doen de rest!wij doen de rest!wij doen de rest!wij doen de rest!wij doen de rest!wij doen de rest!wij doen de rest!wij doen de rest!wij doen de rest!wij doen de rest!

K ies een kaartje en 
wij doen de rest!

K ies een kaartje en K ies een kaartje en 
wij doen de rest!

K ies een kaartje en K ies een kaartje en 
wij doen de rest!

K ies een kaartje en K ies een kaartje en 
wij doen de rest!

K ies een kaartje en K ies een kaartje en 
wij doen de rest!

K ies een kaartje en K ies een kaartje en 
wij doen de rest!

K ies een kaartje en K ies een kaartje en 
wij doen de rest!

K ies een kaartje en K ies een kaartje en 
wij doen de rest!

K ies een kaartje en K ies een kaartje en 
wij doen de rest!wij doen de rest!

B

 Maak een keuze uit kaartje A,B,C of D
 Een boodschap van maximaal 20 woorden
 Een duidelijke afzender
 Een adres en naam waar het kaartje heen gaat
 Mail naar info@voorsternieuws.nl voor 27 maart 12:00 uur
 Kaartje moet gericht zijn aan iemand in de Gemeente Voorst
 Wij mailen u terug als uw inzending is uitgekozen

Er wordenEr wordenEr wordenEr wordenEr wordenEr wordenEr wordenEr wordenEr wordenEr wordenEr wordenEr worden
 maximaal  maximaal  maximaal  maximaal  maximaal  maximaal  maximaal  maximaal  maximaal  maximaal  maximaal  maximaal  maximaal  maximaal  maximaal  maximaal  maximaal  maximaal  maximaal  maximaal  maximaal  maximaal 
50 kaarten 50 kaarten 50 kaarten 50 kaarten 50 kaarten 50 kaarten 50 kaarten 50 kaarten 50 kaarten 50 kaarten 50 kaarten 50 kaarten 50 kaarten 50 kaarten 50 kaarten 50 kaarten 50 kaarten 50 kaarten 50 kaarten 50 kaarten 
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