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LEES SNEL VERDER VOOR AL HET NIEUWS UIT UW GEMEENTE!

 [ 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.

NIEUWE OUTDOOR ADVENTURE GAME IN GO VELUWE APP VANAF 24 APRIL BESCHIKBAAR
BELEEF OPERATIE CANNONSHOT MET BERTJE & DE BUFFALO’S 
Vanaf 24 april gaat Bertje & De Buf-
falo’s van start. Het is de tweede out-
door adventure game in de Go Veluwe 
App. Voorst herdenkt 75 jaar vrijheid en 
brengt in dit jubileumjaar de belangrijke 
geschiedenis middels deze game bij de 
jeugd onder de aandacht. Wie de game 
speelt, maakt een indrukwekkende 
fietstocht door de gemeente Voorst en 
beleeft Operatie Cannonshot tijdens de 
dagen van april 1945. 

De fietsroute begint bij de Dorpskerk 
in Wilp en eindigt op vliegveld Teuge. 
Onderweg bezoek je tien gamelocaties 
die een grote rol speelden tijdens be-
vrijdingsoperatie Cannonshot. Daarbij 
staken Canadese militairen met hun Buf-
falo’s (amfibievoertuigen) de IJssel over 
van Gorssel naar Wilp. Door middel van 
Augmented Reality (AR) ga je op de tien 
gamelocaties echt terug in de tijd. Je ziet 
op oude foto’s hoe het er vroeger uitzag 
op de plek waar je bent. Je hoort de ge-
animeerde gesprekken tussen Bertje 
en opa Bril, die aangevuld worden met 
spannende geluidseffecten waarmee de 
beleving compleet is.  

Magische bril
Bertje is een jongen van 10 jaar. Hij vindt 
op de zolder van zijn oma een magische 
bril. Als hij hem opzet, ziet hij door de 
bril de wereld van april 1945. Bovendien 
hoort hij de stem van zijn overleden 
opa die hem vertelt over de dagen van 
Operatie Cannonshot. Bertje en opa Bril 
gaan samen op pad om aan de hand van 

gevonden voorwerpen uit de tweede we-
reldoorlog, de belangrijkste plekken van 
de bevrijding te bezoeken. De speler van 
de game, die gaat met ze mee!

De Go Veluwe App werd in mei 2019 voor 
het eerst gelanceerd met de game: Wilhel-
mientje & Woyko, de koninklijke queeste. 
Daarin nemen Wilhelmientje – de latere 
koningin Wilhelmina – en haar paard 
Woyko de speler mee naar de plekjes 

van haar jeugd aan het einde van de 19e 
eeuw. Die interessante belevingsroute is 
19 kilometer van Station Apeldoorn naar 
‘halte Assel’ en staat klaar om door onder-
nemende gezinnen ontdekt te worden.

Go Veluwe de prijswinnende 
app in Provincie Gelderland
De Go Veluwe App is bedacht en ont-
wikkeld door Mathanje Huisman. Het 
was haar inzending voor Prijsvraag de 

Veluwe, uitgereikt door de provincie Gel-
derland in december 2017. Door gebruik 
te maken van een game met Augmen-
ted Reality en audiotours als toevoeging 
aan de omgeving, worden spannende, 
educatieve verhalen verteld. Daarmee 
wordt fietsen op de Veluwe een avon-
tuur voor het hele gezin. De app is gratis 
te downloaden via de app stores (iPhone 
en Android). Voor meer informatie: www.
goveluwe.nl.  

K(W)ONINGSDAG
Koningsdag 

niet in Maastricht
geen festivals, 

geen feestgedruis
we blijven thuis

de  “K”  nu  “W”
van Woningsdag

met één wens
één denken

elkaar aandacht schenken

Klokken luiden
kwart voor tien

voor jou, voor mij
voor iedereen

samen zijn we één.

Het Wilhelmus
zingen we

in de buitenlucht
met mekaar
voor elkaar

Op balkon
voor- of achtertuin

ervaren we
dat saamhorigheid

nog nooit zo groot was

En 

met een Nationale Toost
tegen vieren
bestrijden we

in gezamenlijkheid
het virus “eenzaamheid”

Koningsdag
werd

Woningsdag

geschreven door Togram

KONINGSDAG 
TERWOLDE
TERWOLDE.- Normaal was Stich-
ting Oranje Comité Terwolde nu 
druk bezig om de laatste hand te 
leggen aan de voorbereidingen 
voor Koningsdag 2020. Inmiddels 
zou het dorp versierd zijn met de 
welbekende palen, voorzien van 
rood-wit-blauwe en oranje vlaggen. 
Helaas gaat het dit jaar allemaal 
niet door. Maar natuurlijk gaan de 
mensen van het Oranje Comité niet 
bij de pakken neerzitten. Ze blijven 
vooruit kijken. Koningsdag2021 
wordt vast héél feestelijk en gezellig. 
Dorpsgenoten zullen elkaar weer 
opzoeken en natuurlijk is iedereen 
dan weer van harte welkom. Noteer 
dus in ieder geval vast in de agenda: 
27 april 2021 Koningsdag Terwolde.

EVERT KLUIN BEWANDELT ANDERE GROND

NIJBROEK.- De bekende amateur arche-
oloog uit Terwolde heeft zich onlangs in 
Nijbroek op oneigenlijke gronden bege-
ven. In de nabijheid van één van zijn vind-
plaatsen, nl. een voormalige versterking 
uit de tijd van het Hamaland heeft hij een 
schitterende geologische vondst gedaan. 
Op een akker, in het oude stroomgebied 
van de Rijn/IJssel lag een agaat (een half-
edelsteen) te flonkeren in de ochtend-

zon. Kluin, die het steentje al op afstand 
herkende, hoewel slecht een fractie van 
de agaat boven het bouwland zichtbaar 
was. Was natuurlijk bijzonder opgetogen 
dat hij zo’n zeldzame vondst deed op zo’n 
grote afstand van de normale vindplaat-
sen van deze stenen. Hij schetste ons de 
weg die het steentje aflegde. In het Saal-
ien (tijdperk 228.000-116.000 voor Chris-
tus) is ongeveer het huidige landschap 
ontstaan door opstuwing van landijs en 
het ontstaan van rivierdelta’s zoals we nu 
kennen. Zo ook de  oer-Rijnbedding die nu 
IJsseldal heet.  Met moerassen, watergeu-
len en eilandjes, snel en trage   watersy-
stemen. Deze periode liet diverse sporen 
na in het landschap. De meest sprekende 
voorbeelden zijn stenen.  Een heel mooi 
voorbeeld is nu gevonden in onze omge-
ving. Er is een agaat steen gevonden, een 
half edelsteen die alleen gevonden word in 

de vulkaan Eiffel  nabij het beroemde Idar 
Oberstein een oeroud vulkanisch gebied. 
Daar stroomt nog steeds de oer-Rijn dwars 
doorheen. Tja met een beetje geluk kun je 
hier dan ook  agaat -jaspis en kwartsieten 
uit die regio aantreffen.

Ontstaan  van de  half edelsteen ‘agaat’
Lavastromen uit het binnenste der aarde 
baanden zich een weg door het aardopper-
vlak. Zo ontstonden   gasbellen met mine-

ralen die daar  opgesloten werden, Bij het 
afkoelen werden deze mineralen gevormd 
tot de stenen en halfedelstenen waar later 
oorlogen om werden uitgevochten. Eén 
zo’n agaat is dus via eeuwenlange druk en 
rolbewegingen van het Rijnwater uiteinde-
lijk in Nijbroek terecht gekomen. En wat in 
Terwolde of Nijbroek in de bodem terecht 
komt, wordt subiet vroeg of laat terugge-
vonden door… jawel, Evert Kluin, de Tjerk 
Vermaning van de IJsseldelta.

www.hofvantwello • tel: 06-51407980

Even bellen aan het hek, 
het nummer staat daar.

GEOPEND
WOENSDAG T/M ZATERDAG 

V.A. 10.00 UUR

WIJ BEZORGEN OOK!
info@hofvantwello.nl

http://www.goveluwe.nl
http://www.goveluwe.nl


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

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

   

Een ongelijke strijd kent alleen maar verliezers.
Van ons is heengegaan onze moeder,

schoonmoeder en oma

Alberta Johanna Willemina
Hoogers  -  Hollink

~ Bep ~
 

sinds 1986 weduwe van
Arend Jan (Arie) Hoogers

u Wilp Achterhoek,
20 september 1937

t Voorst,
17 april 2020

  
Arjan en Mariëtte

Robin
Luuk

  

Marion en Bernard
Bart
Max
Lieke

  

Marcel en Marion
Thomas

  

Walter t

  

Een speciale dank aan iedereen die Bep de
laatste periode begeleid heeft en haar een

liefdevolle verzorging heeft gegeven.
  

Correspondentieadres:
De Haarhamer 1
7335 KG  Apeldoorn
  

De crematieplechtigheid zal op donderdag
23 april in besloten kring plaatsvinden.

Als veel je wordt ontnomen,
als het leven niet meer jouw leven is,

dan komt de tijd dat het einde goed is.

Tot ons grote verdriet hebben wij afscheid 
moeten nemen van onze lieve moeder, 

trotse oma en omi.

Dina Beekman - Brink
Weduwe van Harm Beekman

12 september 1931 15 april 2020

Kinderen, klein en achterkleinkinderen

Correspondentieadres: 
Herdien Beekman

Dorpsstraat 25 b - 7025 AB - Halle

De begrafenis heeft in familiekring 
plaatsgevonden

Wij zijn verdrietig vanwege het overlijden van 
onze buurman

Harrie Klunder

Nog maar 65 jaar…
Harrie woonde vanaf de nieuwbouw van 
onze huizen (in oktober 1979) op zijn stekkie. 
Daarmee was hij samen met Trees en nog 
een aantal buren de “nestor” van onze buurt. 
Het is moeilijk om te bevatten dat hij ons 
niet meer groet, helpt of “gewoon” in de 
nabijheid is. Een trouwe, betrouwbare, rustige, 
verantwoordelijke en fijne buurman aan 
het Molenveld. Wij zullen hem missen.

Wij wensen Trees, Chris & Maaike, Lise & 
Loran en kleinkinderen heel veel sterkte.

Molenveld buurtjes

Ons bereikte het droevige bericht van het 
overlijden van

Harrie Klunder

Harrie was sinds 1974 lid van onze 
vereniging. Een betrokken Voorwaartsman, 
vooral bij de afdeling Handbal. 
Harrie speelde verdienstelijk in Heren 1 en 2 
en heeft diverse vrijwilligers-/bestuursfuncties 
binnen deze afdeling verricht. Maar zijn 
Voorwaarts-hart was groter en zijn horizon 
breder. Zo was hij o.a. regelmatig langs de 
lijn bij thuiswedstrijden van het 1e elftal van 
de afdeling Voetbal, vrijwilliger bij 
evenementen en secretaris van 
het Centraal Bestuur.

Wij wensen Trees, Chris & Maaike, Lise & 
Loran en kleinkinderen heel veel sterkte.

namens de leden van Voorwaarts 
het bestuur van de afdeling Handbal en 
het Algemeen Bestuur

Verdrietig zijn wij na het overlijden  
van onze broer en zwager

Harrie Klunder
We wensen Theresia, Chris en Maaike, 

Lise en  Loran en de kleinkinderen veel 
sterkte toe met dit verlies.

Anneke en Hans Gera en Arie
Eef † en Annie Ton
Ben en Bep † Jacintha en Erik
Gerard en Ans Alwies en Lisette
Theo Hans en Pauline
Neven en nichten

Opa Harrie
Bedankt voor al het samen spelen 
en de liefde die je ons gegeven hebt. 
We zullen je missen opa. 

Miles en Lennon Klunder

Met al zijn levenslust en wilskracht 
heeft hij deze strijd niet kunnen winnen

Wie wordt herinnerd leeft eeuwig

Harrie Klunder
Twello Twello
3 juli 1954 15 april 2020

Liefdevolle echtgenoot van
    Trees Klunder-Nijhuis
Zorgzame trotse vader van
    Chris en Lise
Betrokken schoonvader van
    Maaike en Loran
Enthousiaste lieve opa van
    Miles en Lennon

Molenveld 64, 7391 ZD  Twello

Een warmer en mooier afscheid van mijn man 
en onze (schoon)vader 

Gerrit Hagen
hadden wij ons niet kunnen wensen.
Dit zullen wij nooit vergeten en wij willen u 
hartelijk danken voor de manier waarop u ons 
gesteund heeft, in welke vorm dan ook. 

De belangstelling neemt het verdriet niet weg, 
maar geeft ons het gevoel dit niet alleen te 
dragen. 

Jannie Hagen - Blankespoor

Dennis en Claudia

Jacqueline en Niels 

Voorst, april 2020

Heel langzaam is het kaarsje opgebrand
en het vlammetje ging uit.

Het werd even donker,
maar in vol licht ben je de nieuwe weg gegaan.

Dankbaar dat zij zo lang in ons midden 
mocht zijn, delen wij u mede dat van ons 

is heengegaan onze lieve moeder, 
schoonmoeder en oma

Jo Winterman - Peters
Johanna Frederika

weduwe van Chris Winterman

* Klarenbeek,  † Voorst, 
30 januari 1923  18 april 2020

Bennie en Hennie
    Tom en Yvonne

Freek en Suzanne

Minie † en Martin
    Bernard, Ronald

Annie en Freek
    Natasja, Mariëlle, Gerwin

Martien †

Tinie en Henk
    Roy

Gertie †

Correspondentieadres:
Hemmes Uitvaartzorg T.a.v. Familie Winterman 
Piet Heinstraat 33, 7391 WK  Twello 

De uitvaart zal vanwege het coronavirus in 
besloten kring plaatsvinden. 

Onze grote dank gaat uit naar de medewerkers 
en vrijwilligers van De Benring in Voorst voor 

de liefdevolle verzorging van Jo.
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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.

Engelenburgstraat 55, Twello   

Tel: 0571  78 50 28   
Engelenburgstraat 55, Twello

Tel: 0571  78 50 28

auto
schade?

OUD PAPIER 
DE WORP
DE WORP.- In verband met de corona-
crisis zijn er vanuit verenigingen vragen 
gesteld hoe we nu moeten omgaan met 
de papierinzameling. Ook ontvangen wij 
signalen dat men dit tijdelijk wil stopzet-
ten. Om voor de komende periode, dus 
tot 1 juni, hier duidelijkheid in te verkrij-
gen willen wij graag goede afspraken 
maken zodat de uitvoering van deze 
taak gewaarborgd is. Omdat iedere rou-
te anders is en er niet overal dezelfde 
maatregelen genomen kunnen worden 
zullen we per vereniging contact op-
nemen en samen naar een passende 
oplossing zoeken.  Oplossingen staan 
uiteraard in het teken van ‘hoe bewa-
ren en bewaken we de 1,5 m afstand 
regel’  maar kan ook invloed hebben op 
de leeftijd van de vrijwilliger (niet ouder 
dan 60).  Ook zijn er verenigingen die 
zelf aangeven (tijdelijk) niet meer te wil-
len meewerken met de inzameling. Wij 
snappen deze keuze en gaan dit intern 
oplossen. Mocht dit het geval zijn horen 

wij dit graag zo snel mogelijk. We hopen 
jullie hiermee voorlopig voldoende te 
hebben geïnformeerd en als het enigs-
zins kan bewaar het papier voor de wijk 
en speeltuinvereniging.

Met vriendelijke  groet 
werkgroep oud  papier .

VANDALISME IN TWELLO

TWELLO.- Op de hoek Meester Zwiers-
weg/Schakerpad staat(stond) een 
bankje. Dit bankje wordt door jong en 
oud gebruikt om te genieten van het 
uitzicht, te kijken naar de mensen die 
voorbij wandelen en fietsen of gewoon 
om een beetje te hangen. Zelfs in de 
anderhalve meter maatschappij bleef 
dit bankje halsstarrig mensen aantrek-

ken om even te rusten. Helaas is dat 
nu niet meer mogelijk, getuige de staat 
waarin dit bankje nu verkeert. Volledig 
gesloopt, met kracht ontwricht en mee-
dogenloos zijn de houten balken door-
klieft. Dit is geen kwajongensstreek of 
baldadigheid maar puur vandalisme. 
Triest dat dit in Twello kan gebeuren, 
juist in een tijd waarin we toch aardig 

en open naar elkaar moeten zijn. Dit is 
niet wat bedoeld wordt met ‘het nieuwe 
normaal’! Beste vandaal/vandalen, 
mocht je na deze razernij tot inkeer zijn 
gekomen en je fout willen herstellen . . 
.  repareer dit bankje dan graag weer. 
Mocht je je zo schamen dat je dit niet 
durft, laten we dan afspreken dat dit de 
laatste keer was, ok?
 

TUINEN VAN GROOT HONTSCHOTEN WEER OPEN

TEUGE.-  In goed overleg met de ge-
meente Voorst zijn de levenstuinen 
van Groot Hontschoten weer geopend. 
Omdat zij het belangrijk vinden dat dit 
op een verantwoorde manier gebeurt, 
hebben ze maatregelen opgesteld die 
moeten bijdragen aan een veilig bezoek 

aan de tuinen
. 
Het gaat hierbij om de 
volgende maatregelen :
Gelieve 1,5 m afstand van elkaar hou-
den. Maximaal 50 personen toegestaan 
in de tuinen, hiervoor geldt het volgen-

de:
Bij binnenkomst pak je een blokje bij het 
hek (bij de ingang). Je wordt verzocht 
deze tijdens het bezoek bij je te dragen 
en pas bij verlaten van de tuinen weer 
in te leveren. Zijn er geen blokjes meer 
voorradig bij de ingang dan betekent 
het dat er 50 mensen binnen zijn en dat 
je moet wachten tot er bezoekers weg-
gaan. Houd ook tijdens het wachten 
rekening met een afstand van 1,5 m tot 
elkaar. De sanitaire voorzieningen zijn 
gesloten, de horeca dus ook het Thee-
huis en de Veranda zijn niet toeganke-
lijk. Betaling van de entreeprijs is alleen 
mogelijk door betalen vooraf (NL24 
ABNA 0627027237 t.n.v. Levenstuinen 
van het Groot Hontschoten ) of door 
betaling ter plekke met de telefoon. Bij 
betaling vooraf dient een bewijs van 
overschrijving te worden overhandigd 
bij het ‘loket’ aan het Theehuis. Contante 
betaling of betaling per pin is momen-
teel niet mogelijk. Bestelde seizoenkaar-
ten zijn gewoon af te halen bij het loket 
aan het Theehuis met inachtneming van 
bovenstaande maatregelen. Het is lastig 
maar de eigenaren van Groot Hontscho-
ten hopen op ieders begrip.

Kunstwerk de Standing Stones met op de achtergrond De Kapel

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

WIJKAGENT VOORST NOORD: FAHIRA AALDERING

REGIO.- Sinds kort is Fahira Aaldering de 
wijkagent voor Twello-Oost, Teuge, Steen-
enkamer, Nijbroek, Spekhoek, Terwolde en 
de Vecht. 
Wat doet de wijkagent?
Elke politie-eenheid kent meerdere wijken 
en dus ook meerdere wijkagenten. Wijk-
agenten werken, net als de rest van de poli-

tie, aan verbetering van de veiligheid. Maar, 
wat doen zij nou eigenlijk precies? Wát zijn 
hun belangrijkste aandachtspunten? Wat 
kunnen zij voor hun wijk betekenen? En 
voor welke zaken kun je bij hen terecht?
De politie kent allerlei specialisten. Ie-
dere specialist werkt binnen zijn eigen 
aandachtsgebied aan verbetering van de 
veiligheid. De wijkagent is één van die spe-
cialisten. Hun naam zegt het al: voor hen 
staat de veiligheid in de toegewezen wijk 
centraal. Maar, wat doen ze nou eigenlijk 
precies? Wie is de wijkagent in welke wijk? 
En voor welke zaken kun je bij hen terecht?  
Wijkagenten hebben ruime algemene poli-
tie-ervaring en zijn de belangrijkste schakel 
tussen de politie-eenheid en de buurt om-
dat zij: criminaliteit bestrijden - veel aanwe-
zig zijn in de wijk - veel kennis hebben over 
de wijk, inclusief incidenten en criminali-
teitstrends - contactpersonen kennen bin-
nen instanties en instellingen die proble-
men kunnen oplossen - kennis hebben van 

jongerengroepen die overlast veroorzaken - 
verkeersgevaarlijke situaties kennen en aan 
de verbetering ervan werken.
Hoe beter de wijkagent zijn buurt kent, hoe 
meer hij of zij er kan doen voor de alge-
mene veiligheid. Die benodigde informatie 
moet deels ook uit de buurt komen. Ge-
beurt er dus iets bijzonders, geef dat dan 
door aan de wijkagent en help zo de buurt 
leuk en veilig te houden. Er zijn meerdere 
manieren waarop u met mij als wijkagent 
in contact kunt komen: Telefonisch via het 
landelijke politienummer 0900-8844. Via de 
website Politie.nl (Mijn Buurt). U kunt ook 
terecht tijdens het spreekuur bij u in de 
buurt, iedere 3e woensdag van de maand 
: 15.00 uur – 15.30 uur Dorpshuis d’Olde 
Schole te Terwolde en van 20.00 uur – 20.30 
uur Dorpshuis de Arend te Nijbroek
Meer informatie of contact met uw wijk-
agent? Vul op  www.politie.nl  (Mijn Buurt) 
uw postcode in. Automatisch verschijnen 
dan naam en foto.

http://www.politie.nl/


www.ambiancedekazon.nl

Z O N W E R I N G 

R O L L U I K E N 

R A A M D E C O R A T I E 

T E R R A S - 

O V E R K A P P I N G E N 

H O R R E N

 Persoonlijk advies op maat

  Beste prijs-kwaliteitverhouding

  Vakkundig inmeten en monteren

  Inspirerende showroom

 Altijd maatwerk

VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN VOOR PRIVATE SHOPPING

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

Thuis comfortabel 
wonen & werken

Zorg voor voldoende ventilatie

Ga regelmatig lekker naar buiten
Maak het jezelf gemakkelijk én haal het 
meeste rendement uit je zonwering

Zorg voor een comfortabele temperatuur 
binnen en filter het scherpe zonlicht

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

Kom langs of maak online een 
afspraak op gijsbertsbv.nl

Ruime keuze 
PVC vloeren

Badkamers      Keukens      Wand- vloertegels      PVC vloeren      Wellness      Accessoires      Maatwerk            

Afslag Apeldoorn Noord

Keukens, 
badkamers 
en tegels 

45 jaar

5000 m2

showroom
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Onder druk wordt alles vloeibaar
Onze wereld staat sinds vier weken totaal op zijn kop en het is 
verbazingwekkend hoe snel we ons aanpassen. We werken zoveel 
mogelijk thuis en onze sociale contacten vinden vooral online plaats. In 
winkels en op straat is anderhalve meter afstand houden de norm en de 
saamhorigheid is groot. Ook ondernemers passen zich zo goed mogelijk 
aan en bedenken creatieve oplossingen om toch omzet te behalen. Dit 
levert allerlei nieuwe vormen van dienstverlening op.

Verschillende restauranthouders, die van de een op de andere dag moesten 
sluiten, nemen de uitdaging aan. Onder het mom van: ‘Als de klant niet naar 
ons komt, komen wij naar de klant’, schakelen ze over op het bezorgen 
van maaltijden. Anderen verzorgen maaltijden voor voedselbanken of de 
daklozenopvang.

Hotels zien kansen in het verhuren van kamers aan mensen die thuis 
niet rustig kunnen werken. Een aantal hotels is inmiddels omgebouwd 
tot zorghotel. Een standbouwer is nu bezig met het opzetten van 
quarantaineruimtes. Een uitvaartondernemer lanceert het drive thru 
condoleren waarbij mensen vanuit de auto hun laatste groet aan de 
overledene kunnen brengen. 

Groentekwekers verkopen hun producten rechtstreeks aan de consument. 
Er zijn verschillende apps waar precies te zien wat waar te koop is. Ook 
hier kunnen de producten vaak vanuit de auto worden aangeschaft. Veel 
winkeliers vestigen hun hoop op internet. Kledingwinkels bieden daarnaast 
de mogelijkheid om op afspraak te winkelen. 

Niet iedere ondernemer heeft de mogelijkheid zijn diensten of producten 
aan te passen. Zij hebben het extra moeilijk. Steun deze bedrijven door 
lokaal te kopen en denk met ze mee over creatieve oplossingen om na de 
lock down weer van start te kunnen gaan. Zo help je elkaar de crisis door.
Heb je als ondernemer vragen wat je moet doen om je bedrijf te laten 
overleven, neem dan contact op met Wim Nijhof van TweeDee.

accountan ts  &  be las t ingadv iseurs

Munsterstraat 16 7418 EV Deventer
T 0570 - 210 500 M info@2dee.nl

www.2dee.nl

KOM EENS 
BINNEN 

LOPEN BIJ 
ONS IN 

TWELLO!

WWW.ECKHUYS.NLWWW.ECKHUYS.NLWWW.ECKHUYS.NL

DIAMANTEN HUWELIJK 
IN CORONA TIJD

TWELLO.- Corona tijd en dan ben je 
60 jaar getrouwd. De feestzaal al meer 

dan een jaar besproken en het zou 
groots worden gevierd. Hennie en Jo-
han Slijkhuis, woonachtig op de Badi-
jkstate, hebben er zo naar uitgekeken 
om dit samen met familie, kennissen 
enz. te vieren. Ook het gebruikelijke 
bezoek van de burgemeester om het 
diamanten paar namens de gemeen-
te te feliciteren zat er niet in. Helaas 
moest alles vanwege de coronacrisis 
worden afgezegd. Met inachtneming 
van de 1,5 meter hebben enkele bu-
ren er toch de nodige aandacht aan 
besteed en hun appartement uitbun-
dig versierd. En . . . er staat hun de 
komende dagen nog meer verrassin-
gen te wachten volgens de medebe-
woners. Ze waren door deze aandacht 
zichtbaar ontroerd. Fijn om dit samen 
in deze tijd te kunnen doen met elkaar. 
Samen sterk is het motto.

MENS EN WELZIJN PRESENTEERT 
ZICH VOOR DE GEMEENTERAAD

Het stond al geruime tijd op de agenda, 
een presentatie van Stichting Mens en 
Welzijn Voorst aan de gemeenteraad. 
Dankzij technische hulpmiddelen kon 
deze afgelopen woensdag ‘gewoon’ 
doorgang vinden. Via Microsoft Teams 
presenteerde verschillende medewer-
kers zich en vertelde ze over het (wel-
zijns)werk dat ze dagelijks uitvoeren. 

Raadslieden konden op hun beurt vra-
gen stellen en maakten daar regelmatig 
gebruik van. Ook bezoekers waren wel-
kom. Volgens de griffie werd er in totaal 
via 164 schermen meegekeken met de 
presentatie. “Een mooie opkomst en erg 
leerzaam voor de volgende raadsverga-
deringen” aldus de griffie. Voorlopig zal 
de raad enkel online samenkomen en al 

deze bijeenkomsten zullen op deze wijze 
worden vormgegeven. 

Geïnteresseerden kunnen de gehele 
presentatie terugzien op de website van 
Mens en Welzijn Voorst. Ga hiervoor 
naar www.mensenwelzijn.nl en klik op 
het nieuwsbericht over deze raadsver-
gadering.

NIEUWE SCHIPPER PONTJE GEZOCHT

DE WORP.- Omdat één van de schippers 
binnenkort met pensioen gaat is Rede-
rij Thuishaven opzoek naar een nieuwe 
schipper voor het pontje. Veerpont `De 
Stokvis` vaart dagelijks op en neer op 
de IJssel. De vacature staat nu ruim een 
week online en er is volgens eigenaar 

`De Stokvis` is de naam van het pontje bij Deventer. 

SENIORWEB BLIJFT ACTIEF
REGIO.- Seniorweb Brummen, Eerbeek en Twello heeft haar leslocaties nood-
gedwongen moeten sluiten, maar via de website kunt u met hen chatten. Ie-
dere werkdag van 14.00 uur  tot 15.00 uur is men aanwezig om u live te helpen 
met uw vragen op het digitale gebied. Buiten deze tijden kunt u ook heel ge-
makkelijk een berichtje sturen. Ga snel naar www.seniorwebbet.nl

Georg Keibler al gereageerd. ``Wie in-
teresse heeft moet wel in het bezit zijn 
van een groot vaarbewijs. Dit valt na-
melijk onder de beroepsvaart en zo`n 
vaarbewijs haal je niet zomaar even,`` 
geeft Keibler aan.  Hij is zelf al twaalf jaar 
schipper op het pontje en het is volgens 

hem zeker niet saai om te doen. ``Het 
contact met de mensen, de verhalen die 
je hoort en niet te vergeten de prachtige 
skyline van Deventer, maken dit werk 
extra leuk.`` Geïnteresseerden kunnen 
contact opnemen met Rederij Thuisha-
ven in Deventer. 

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

http://www.mensenwelzijn.nl


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

Schijveneg 

Trilstamper & Breekhamer Stobbenfrees

Minidumper Minikraan

Aanhangerhoogwerker

Alle prijzen zijn exclusief BTW 
en 8% verzekeringspremie. 

€25,- €70,-

€70,- €100,-

€130,-

vanaf

vanaf

per dag per dag

per dag per dag

per dag

Kopeg

Diverse 
landbouw
machines

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

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.

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

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

Griftsemolenweg 24 8171 NS  VAASSEN

CLUBSTEAKS BRENGT 
HET LEKKERSTE VLEES 
VOOR JE BARBECUE... 

Clubsteaks BV Molenallee 77, 7384 AR Wilp, T 0571 84 97 67
*Onze actuele openingstijden en de voorwaarden vindt u op de website www.clubsteaks.nl

Een goede voorbereiding 
is de basis voor een
geslaagde barbecue.

Vraag naar ons 
informatieve BBQ

bewaar boekje.

Bekijk het volledige aanbod en 
bestel eenvoudig via onze webshop. 

Wij bezorgen je bestelling GRATIS
in de gemeente Voorst*

www.clubsteaks.nl 
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Ga voor een  
succesvolle
verkoop!

Vraag een persoonlijk 
advies op maat!

0571 27 44 94
twello@bieze-makelaars.nl

VERKOPEN?
WEBINAR HERENBOERDERIJ LOENEN 29 APRIL

Het Coronavirus zet ons allemaal stil, 
maar de natuur gaat gewoon door. Zo 
ook de voorjaarsactiviteiten op onze 
Herenboerderij in Loenen. Vanwege alle 
maatregelen kunnen de geplande rond-
leidingen voor geïnteresseerden helaas 
niet doorgaan. Daarom organiseren 
we op woensdag 29 april om 20.00 uur 

een webinar en nodigen je uit voor een 
digitale rondleiding en een interactieve 
ontmoeting online. We informeren je 
op deze manier graag over ons unieke 
samenwerkingsproject. Een coöpera-
tie van maximaal 200 gezinnen die met 
elkaar duurzame, biologische voeding 
produceert. In deze bijzondere periode 

worden we ons extra bewust van de 
kwetsbaarheid van onze gezondheid en 
de kwaliteit van onze leefomgeving. Ben 
je geïnteresseerd in gezonde voeding 
van dichtbij? Loop dan met ons mee in 
de online rondleiding op 29 april. Meer 
informatie:  
grootemodderkolk.herenboeren.nl

BEVRIJDINGSETALAGE BIJ VOSKAMP TEXTIEL

bevrijdingsetalage

VOORST.- Ter gelegenheid van 75 jaar 
bevrijding van het dorp Voorst op 13 
april 1945,  heeft Voskamp Textiel een 
etalage ingericht met oorlogsherinne-
ringen. Daar is ook een herinneringsfles 
bij uit 1955, die Antoinette jaren geleden 
in het veen achter hun huis vond. De 
fles is puntgaaf. 
In de etalage hangen veel -uiteraard- 
zelf vervaardigde spullen zoals een ge-
haakte vlaggenlijn in rood-wit-blauw en 
veel oranje.  

Het boekje ‘oorlog en vrede in de ge-
meente Voorst’, een extra uitgave van 
de Oudheidkundige Kring, is hier ook 
te koop voor 5 euro. De extra Kroniek 
bevat allerlei (dagboek)-verhalen uit de 
oorlog- en bevrijdingsperiode, opgete-
kend door bewoners uit de gemeente 
Voorst.

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

Zaterdag 6 juni inzameling papier + oud ijzer.
Zaterdag 4 juli inzameling papier.
Zaterdag 3 oktober inzameling papier + oud ijzer.
Zaterdag 12 december inzameling papier.

WEKELIJKS HUIS AAN HUIS DAGELIJKS ONLINE

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL
 www.veluwscollege.nl/twello

 

Anderhalvemeter
schooldagdroom 

Het is half negen. Het schel rinkelende geluid van de bel 
doorklieft het schoolgebouw. De deur van mijn lokaal 
staat open. Ik kijk op. De eerste van mijn tien leerlingen 
kijkt voorzichtig om de deur. Mondkapje. Een door een 

doorzichtige plastic handschoen omhulde hand gaat 
aarzelend omhoog ten teken van groet. De mijne reageert 

al even voorzichtig. De leerling heeft een bordje met een 
nummer in zijn hand. Hij kijkt erop en daarna speurt zijn 

blik het klaslokaal af. Daar. Nummer tien. Achterin de hoek. Zijn 
plek. Terwijl hij de pijlen volgt die op de vloer zijn getapet komt de 

tweede binnen. Iedere volgende leerling wacht tot het getapete vak op de vloer 
vóór hem of haar vrij is. Er wordt nauwelijks gesproken, hooguit gemompeld. Als 
een stoet mummies schuifelt de groep in een anderhalvemeterpolonaise binnen. 
Na een minuut of vijf zijn alle tien leerlingen aanwezig en zitten ze op hun 
plaats. Vanachter mijn plexiglazen scherm van twee meter hoog heet ik iedereen 
welkom. Ik kende die dingen tot nu toe alleen wanneer ze gebruikt werden om 
de drummer van een band af te schermen van de andere muzikanten. Ik frummel 
wat aan mijn mondkapje. Duidelijk articuleren, anders wordt het niks. Ik heb 
van mezelf al zo’n lage bromstem. Ik start een PowerPoint op. Ik had deze thuis 
al van mijn ingesproken commentaar voorzien, zodat ik maar zo min mogelijk 
hoef te praten tijdens de les. Een aantal hypergevoelige camera’s in het lokaal 
registreert nauwkeurig de hoeveelheid microdruppels na iedere nies, kuch, of 
uitroep. Bij een te hoge dosis gaat er onmiddellijk een alarm af en moeten alle 
ramen en deuren een aantal minuten open. Roepen of hard praten is verboden. 
Na het bekijken van de presentatie gaan de leerlingen aan het werk. Een enkeling 
overlegt via een online chat met een medeleerling. Vragen aan mij komen voorbij 
in de chat op mijn eigen beeldscherm. Naar een leerling toelopen om een vraag te 
beantwoorden is niet mogelijk. Er is te weinig ruimte, ondanks de afstand tussen 
de bezette tafeltjes. Ik beantwoord de vraag door terug te chatten. Af en toe deelt 
een leerling zijn beeldscherm met me om te laten zien wat hij of zij bedoelt. Aan 
het einde van de les klinkt weer die schelle bel. Waar ooit de klas alvast de laatste 
minuut vóór die bel samendromde tegen de deur van het lokaal, blijft iedereen 
nu stoïcijns zitten. Alleen ik verlaat de ruimte. Steek mijn hand op naar de groep 
en sla rechtsaf de gang op. Eerst kijken of er collega’s in aantocht zijn. Eentje in 
de verte. Ik duik een ander lokaal in, waar een andere groep op me zit te wachten. 
Achter me zie ik een collega de ruimte binnengaan waar ik net uit kwam. Hoorde 
ik haar hoesten? Het zal mijn gespannen verbeelding zijn geweest. In de pauze 
legen de lokalen zich leerling voor leerling. Nummer één eerst. Nummer tien als 
laatste. Weer die polonaise op de getapete vloeren. Een aantal houdt pauze in 
de aula. Ver uit elkaar. Anderen zoeken hun met stoepkrijt getekende vak buiten 
de school op. Aan het eind van de korte pauze vertrekken ze weer klas voor klas, 
nummer voor nummer naar hun lokaal voor nog een paar lessen. Het valt me op 
dat bij de leerlingen de drang om het toilet te bezoeken sterk is verminderd. Na 
je toiletbezoek wordt onmiddellijk alles ‘achter je’ gereinigd door iemand in een 
beschermend pak. Onherkenbaar. Niemand weet wie het is. Na mijn laatste lesuur 
volg ik de vloervakken naar buiten. Onze conciërge staat in het fietsenhok en reikt 
iedere passerende anderhalvemeterpolonaiseganger zijn of haar fiets aan. Hij weet 
precies van wie welke fiets is, hoe kan dat? Ik wandel naar mijn auto. Opeens loopt 
er iemand naast me en niest zó hard in mijn gezicht dat het zwart wordt voor mijn 
ogen. Wanneer ik ze weer opendoe zit ik thuis, met mijn hoofd op het toetsenbord 
van mijn laptop. Het is maandagochtend, tien over negen. Naast me een koude kop 
koffie. Over tien minuten begint m’n online les. Het was maar een korte droom in 
een verlaat R.E.M-slaapje. Morgen horen we het. Scholen open? En hoe dan? 

Gelukkig nog een meivakantie om daar over na te denken… Maak van die 
meivakantie vooral ook even JOUW vakantie!

Bert Jansen
Docent VC Twello



Buitenzonwering 

Overkappingen  Binnenzonwering 

 MARBO zonwering en overkappingen 
      Rijksstraatweg 47                                  
      791MH  Twello                                       
      T: 0571-270565                                      
      E: www.marbozonwering.nl                   
                                                               
 
 
 

    en rolluiken, horren, windschermen,  
             Velux zonwering, etc etc 

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

 Lente aanbieding:  
Verano knikarmzonwering 
met gratis draadloze Somfy 

motor t.w.v. € 350,00 
Geldig tot 27 april 

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

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

LMB Jabotech Nijbroek, 
voor Service en 

Precies Vakmanschap!

U bent welkom bij ons in Nijbroek.

Buurman 
Vleesch & Vis

Verse Zuiglamsvlees uit het natuurgebied 
Reggendal in Enter van Erwin onze worstmaker

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

2.50

1.90

5.20

5.50

4.25

5.00

1.601.75

Gegrilde lams rollade

Mortadella

Party broodje hamburger

Asperge schotel

Asperge soep

Lams kebab spiezen

LamsstoofpotjeZuiglams stoofvlees

100 gram

100 gram

4 voor

400 gram

pot voor

4 voor

100 gram500 gram

11.95

5.00

Verse paling

Vis pizza

Bestel online op 
webshop.buurmantwello.nl

250 gram

per stuk

Heeft uw alpaca een scheer-
beurt nodig op een handig 
hoog/laag bed? Bel of app: 

E.L. de Weerd, 06-13456651’

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

men het bij u halen. Eventueel 
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

Tuinklusje??  
Bel Frits 06-55330534

Mulder Orthopedie voor uw 
steunzolen en sportzolen. 

Kindersteunzolen v.a. €90,00 
steunzolen volwassenen 

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

of vrijblijvend advies 06-
14375736  

www.mulderorthopedie.nl

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

en groot zilverwerk.  
www.edelsmederijjansen.nl 

06-51607885 Twello.

ENL belastingservice voor 
uw belastingaangifte 06 

23096245 Evert Nagel

Klus?? kleine klussen om het 
huis Bel Frits 06-55330534

WIJ HEBBEN DAN OOK DE BESLISSING GENOMEN 
OM DE WINKEL TE SLUITEN TOT EN MET 28 APRIL

DE GEZONDHEID EN VEILIGHEID VAN 
ONZE KLANTEN EN ONZE MEDEWERKERS 

ZIJN VOOR ONS HET BELANGRIJKS.

DE IMPACT VAN HET 
CORONAVIRUS OP 

NEDERLAND WORDT 
STEEDS GROTER.

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

www.vanheesversmarkt.nl

VAN HEES VERSMARKTVAN HEES VERSMARKT

5.99

Nieuw product lekker proberen

Ze zijn er weer de allermooiste 

aardbeienplanten!! 

Nieuw product lekker proberenNieuw product lekker proberen
Zoete aardappel gesneden sticks

of Win’m via facebook

Milwa appel, hard, sappig en friszoet

Asperges vers uit Venlo AA klasse I

2.99

6.99

Veilingkoopje op=op
Raapstelen of andijvie 1.49kilo

2.5 kilo

kilo

25% 
KORTING
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Buitenzonwering 

Overkappingen  Binnenzonwering 

 MARBO zonwering en overkappingen 
      Rijksstraatweg 47                                  
      791MH  Twello                                       
      T: 0571-270565                                      
      E: www.marbozonwering.nl                   
                                                               
 
 
 

    en rolluiken, horren, windschermen,  
             Velux zonwering, etc etc 

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

 Lente aanbieding:  
Verano knikarmzonwering 
met gratis draadloze Somfy 

motor t.w.v. € 350,00 
Geldig tot 27 april 

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

Aanleveren redactie

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

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

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

Acquisitie

Henk Traanman
Telefoon 06 16 13 60 15

Michel van den Hengel
Telefoon 06 30 10 86 92

INLEVEREN 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

ONDERZOEK ONDER LEDEN COÖPERATIE ERFGOED 
GELDERLAND OVER GEVOLGEN CORONACRISIS: 
ONZEKERHEID EN FINANCIËLE IMPACT IS GROOT

REGIO.- Deze week zijn de resultaten 
bekend gemaakt van een onderzoek dat 
Erfgoed Gelderland heeft uitgevoerd on-
der haar leden over de gevolgen van de 
coronacrisis. De respons van maar liefst 
70% binnen een week en de resultaten 
tonen aan dat de onrust ook onder de 
Gelderse erfgoedorganisaties groot is. 
Dit is in lijn met de landelijke tendens. 
Met de resultaten van het onderzoek wil 
Erfgoed Gelderland, samen met andere 
brancheorganisaties, aandacht vragen 
voor deze problematiek bij overheden 
en fondsen. 

Het onderzoek bestond uit een enquête 
en een telefonische rondgang langs een 
groot aantal erfgoedorganisaties, allen 
leden van Erfgoed Gelderland. Uit het 
onderzoek blijkt vooral dat de onzeker-
heid groot is, met name over de duur 
van de beperkende maatregelen en de 
interpretatie van de regelingen. Voor 
bijna alle leden geldt dat hun openstel-
ling, exposities, doorlopende activitei-
ten zoals lezingen en rondleidingen zijn 
afgelast. Slechts een klein deel van de 
aangesloten leden van de coöperatie 
zegt dat zij rustig doorwerken. Dit be-
treft met name de historische vereni-
gingen. 

Grote financiële impact
Voor een groot deel van de musea en 
monumentenorganisaties is vooral de 

financiële impact groot. Met name de 
musea zonder structurele subsidie die 
zich de afgelopen jaren een meester 
toonden in het ondernemerschap, wor-
den nu hard getroffen. Bij 48% van de 
ondervraagden valt een substantieel 
deel van de inkomsten weg uit entree, 
verkoop en horeca. Een aantal vreest 
voor het voortbestaan. Dat is in lijn met 
het onderzoek van de Museumvereni-
ging: 25% van de Nederlandse musea 
denkt dit jaar nog om te vallen, 20% 
denkt de lonen van de maand mei niet 
meer te kunnen betalen.

Medewerkers en vrijwilligers
Voor de meeste organisaties met be-
taalde medewerkers geldt dat de beta-
ling van de lonen doorloopt, een kleiner 
deel heeft werktijdverkorting of een 
uitkering aangevraagd. Een aantal le-
den geeft duidelijk aan dat deze situatie 
niet al te lang kan duren, omdat er dan 
wel serieuze liquiditeitsproblemen gaan 
ontstaan. De organisaties die alleen 
met vrijwilligers werken, worden soci-
aal en maatschappelijk getroffen door 
het wegvallen van het netwerk en alle 
contacten. Zij maken zich zorgen over 
de kwetsbaarheid van de oudere vrijwil-
ligers. 

Tegemoetkomingen 
Deze week is bekend geworden dat een 
aantal Gelderse musea zowel een tege-

moetkoming in de salariskosten (TNOW) 
als een bedrag van €4.000,- hebben ont-
vangen voor de dekking van vaste lasten 
(TOGS). Ook heeft minister van Onder-
wijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid 
van Engelshoven steun toegezegd voor 
‘cruciale culturele instellingen’. Erfgoed 
Gelderland zal zich, samen met andere 
brancheorganisaties, blijven inzetten 
voor steun aan de regionale en kleinere 
erfgoedorganisaties.
De volledige resultaten van het onder-
zoek zijn te bekijken op erfgoedgelder-
land.nl.

Foto: Airborne Museum – nieuwe pre-
sentatie zonder publiek. 
Bijschrift: Het Airbornemuseum had 
in het kader van de herdenking van de 
bevrijding de gehele presentatie ver-
nieuwd. Helaas op dit moment door nie-
mand te zien

Coöperatie Erfgoed 
Gelderland – Samen verleden 
toekomst geven
Erfgoed Gelderland werkt vanuit een 
hecht netwerk van meer dan 200 erf-
goedorganisaties en draagt bij aan de 
versterking van het brede erfgoedveld 
door kennisdeling te stimuleren, in te 
spelen op trends en ontwikkelingen en 
bovenregionale en multidisciplinaire sa-
menwerkingsprojecten te initiëren. 

BOEK NIET TE KRAKEN OVER 
‘HONDERD JAAR VETKAMPSTRAAT’

Vanaf 2 mei ligt er – ondanks de voet-
balstop vanwege het coronavirus en 
de uiterst onzekere voortgang van het 
seizoen – een nieuw Kowet-boek in de 
schappen. Precies honderd jaar eerder, 
op 2 mei 1920, speelde Go-Ahead voor 
het eerst op de plek van de huidige Ade-

laarshorst, en uiteraard kan de stichting 
Niet te Kraken dat niet ongemerkt voor-
bij laten gaan.

In dit tweede boek – in 2015 publiceer-
den we een boek naar aanleiding van 
‘vijftig jaar Go-Ahead-Celtic’– kijken we 
terug op deze ‘honderd jaar Vetkamp-
straat’. Volgens vele voetballiefhebbers 
en voetbalromantici is de Adelaarshorst 
immers het laatste authentieke ‘Engelse’ 
voetbalbastion en de Vetkampstraat 
de voetbalhoofdstraat van Nederland. 
Waar in die honderd jaar bovendien 
unieke geschiedenis is geschreven.

Hoe is de huidige Adelaarshorst er des-
tijds gekomen? Wat was er daarvoor 
op de plek van het stadion? Hoe is het 
stadion in honderd jaar gegroeid en ver-
anderd? Wat heeft er zich naast voetbal 
nog meer afgespeeld? Dit soort vragen 
worden in het eerste deel van het boek 
beantwoord. In het tweede deel worden 
25 legendarische wedstrijden beschre-
ven die in die honderd jaar op het heilige 

gras van de Horst zijn gespeeld. Van de 
allereerste in 1920 tot en met een zeer 
memorabele uit 2019 … Wij doken in de 
archieven en ontdekten prachtige verha-
len, onbekende wetenswaardigheden en 
uniek beeldmateriaal rond het Kowet-
stadion waar de rood-gelen nu al hon-
derd jaar spelen.

‘Honderd jaar Vetkampstraat’ kan vanaf 
15 april via de website www.niettekra-
ken.nl besteld worden en is vanaf 2 mei 
te koop bij de bekende boekhandels in 
Deventer en omgeving. De prijs van het 
boek bedraagt € 19,20, excl. eventuele 
verzendkosten.

Het boek telt 184 pagina’s en is een uit-
gave van de stichting Niet te Kraken. Het 
is met zorg en liefde gemaakt door drie 
auteurs met een roodgeel hart en schit-
terend en kleurrijk vormgegeven door 
Pieter Ellens van Allison grafische vorm-
geving. Kortom: het is een aanwinst voor 
de boekenkast van iedere Kowet-fan en 
voetballiefhebber.

SCHRAAL DEZE WEEK

Het weer voelt schraal aan als het relatief koud is en er veel wind staat uit 
noordoost of oost. Daarmee wordt droge lucht (relatieve vochtigheid min-
der dan 40 procent) aangevoerd, die een lange weg over land heeft afgelegd. 
Onderweg naar het zuiden wordt de van oorsprong koude poollucht ge-
leidelijk minder koud en relatief steeds droger. Als er bovendien weinig of 
geen bewolking in voorkomt dan krijgt de hemel overdag een donker blau-
we kleur en is de zonnestraling zeer intensief. Dat komt doordat de lucht 
weinig vocht bevat waardoor het witte zonlicht weinig wordt verstrooid.  
Het temperatuurverschil tussen dag en nacht, de dagelijkse gang, is onder zulke 
omstandigheden groot, in het voorjaar wanneer de zonnestraling aan kracht 
wint kan het verschil in temperatuur tussen minimum en maximum tot soms 
meer dan 20 graden oplopen. Overdag loopt de temperatuur dan flink op, terwijl 
de warmte ‘s nachts ongehinderd wordt uitgestraald en het flink afkoelt. Vooral 
wanneer de wind ‘s nachts gaat liggen kan de temperatuur sterk dalen. Blijft het 
ook na zonsondergang waaien dan wordt de afkoeling getemperd en koelt het 
op windbeschutte plaatsen het sterkst af.

Schraal voorjaarsweer deze week, donderdag veel zon bij een temperatuur van 
19 graden.
Vrijdag ook een zonnige dag met een afwisseling van enkele wolken. Bij ook dan 
een mooie 19 graden.
Zaterdag overdag iets koeler, met 17 graden als maximum.
Zondag zullen we de zon ook zien en dan ook 17 graden als maximum.

Mark Wolvenne
Terwolde

https://erfgoedgelderland.nl/wp-content/uploads/2020/04/Enquete-Erfgoed-Gelderland-voorjaar-2020-1.pdf
https://erfgoedgelderland.nl/wp-content/uploads/2020/04/Enquete-Erfgoed-Gelderland-voorjaar-2020-1.pdf


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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad
Raadsvergadering 20 april 
Op maandag 20 april heeft de gemeenteraad digitaal vergaderd. Het digitale verslag  van deze 
vergadering (beeld + geluid) is terug te kijken in het raadsinformatiesysteem Politiek Portaal via 
voorst.raadsinformatie.nl. In de kalender klikt u dan op de gewenste datum. De besluiten die genomen 
zijn, kunt u ook lezen op dezelfde pagina van de website van de gemeente.
Voor vragen over Politiek Portaal kunt u contact opnemen met de griffi  e via 0571-27 93 87.

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

Vergaderingen
Momenteel vergadert de gemeenteraad digitaal. De Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluit-
vorming maakt dit mogelijk. U kunt deze vergaderingen live volgen (beeld + geluid) via 
voorst.raadsinformatie.nl  U klikt daarbij op de kalender. Daarna klikt u op de knop “live”. Houd ook de 
website van de gemeente Voorst (voorst.nl) in de gaten. De eerstvolgende (digitale) raadsvergadering 
is op maandag 11 mei om 19:30 uur. 

De raadsfracties
De contactgegevens vindt u op voorst.nl/bestuur organisatie/gemeenteraad/samenstelling 
▪ Robert Bosch, fractievoorzitter Gemeente Belangen, via r.bosch@voorst.nl  / 06-55 53 21 13
▪ Gerrit Schimmel, fractievoorzitter VVD-Liberaal2000, via g.schimmel@voorst.nl / 06-22 37 82 24
▪ Bert Visser, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, via b.visser@voorst.nl / 06-53 87 71 61
▪ Bert van de Zedde, fractievoorzitter CDA, via b.vandezedde@voorst.nl  / 06-53 67 85 62
▪ Paul Jonkman, fractievoorzitter D66, via p.jonkman@voorst.nl 
▪ Arend Jansen, fractievoorzitter Lijst Arend, via a.jansen@voorst.nl / 06-50 66 66 01
▪ Margret Suelmann, fractievoorzitter Fractie Suelmann,  via m.suelmann@voorst.nl / 06-37 31 54 22

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

E-mail service raadsstukken
Wilt u zich aanmelden voor de e-mail service raadsstukken? Stuur een e-mail naar raad@voorst.nl. U 
ontvangt dan bij nieuwe agendaʼs 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 raadsgriffi  er, Bernadette Jansen 0571-27 92 17 of 
de locogriffi  er, Dini Vriezekolk: 0571-27 93 87.

Spoel doekjes niet door het toilet

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

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

kunnen de doekjes verstop-
pingen veroorzaken in de lei-
dingen waardoor het rioolwater 
niet weg kan en in de toiletten 
of op straat naar boven komt. 
Dit leidt tot overlast en onnodige 
onderhoudskosten.

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

Advies bij rioolverstopping

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

Vrijvervalriolering
Heeft u een rioolverstopping bij een 
vrijvervalriolering? Zoek het ont-
stoppingsstuk in de riolering (ligt 
meestal op de grens van gemeente-
lijk- en particulier terrein) en graaf 
deze vrij. Vragen? Bel gerust de ge-
meente: 0571- 27 98 42.
Wanneer het ontstoppings-
stuk vrij gegraven is, zijn er twee 
mogelijkheden:
1. De rioolbuis staat ter plaatse 
van het ontstoppingsstuk vol met 

water: er is een verstopping in de 
leiding op gemeentegrond. Bel in dit 
geval de storingslijn drukriolering 
van de gemeente: 0571-27 37 60.
2. De rioolbuis staat ter plaatse van 
het ontstoppingsstuk niet vol met 
water: de verstopping is dan op par-
ticulier terrein, tussen het ontstop-
pingsstuk en de riolering, binnen 
het gebouw. De bewoner/eigenaar 
van het pand moet in dit geval zelf 
de verstopping oplossen of hiervoor 
een bedrijf inschakelen. 

Drukriolering
Afvalwater bij panden in het bui-
tengebied wordt via klein gemalen 
weggepompt. Bij problemen met de 
afvoer van het afvalwater belt u de 
storingslijn drukriolering van de ge-
meente Voorst: 0571-27 37 60.  ■

Snel regelen bij de gemeente

Wist u dat u voor veel producten 
van de gemeente terecht kunt op 
onze website voorst.nl? Onder het 
tabje ʻRegel snelʼ vindt u alle pro-
ducten die u direct kunt aanvra-
gen, regelen of melden. U kunt hier 
bijvoorbeeld digitaal uw verhuizing 
doorgeven of een uittreksel uit de 
Basisregistratie aanvragen. Of een 
bestelling van Voorster afvalzakken 
plaatsen. Heel eenvoudig en veilig 

vanuit huis te doen. Dit voorkomt 
een bezoek aan het gemeentehuis.

Mijnoverheid.nl
Bent u benieuwd naar uw persoon-
lijke gegevens die geregistreerd 
staan in de Basisregistratie perso-
nen (BRP)?  Kijk dan eens op mijn-
overheid.nl. Hier ziet u in een hel-
der overzicht alle gegevens van u 
die bij de gemeente bekend zijn.  ■
 

Subsidieregeling sociale initiatieven rondom coronavirus

Het coronavirus (COVID-19) zet 
de Gelderse samenleving onder 
grote druk. Brengt u mensen 
met elkaar in contact, ondanks 
alle maatregelen? En doet u dat 
samen met anderen? Dan ver-
goedt de Provincie Gelderland 
mogelijk de kosten! 

Subsidie
Stichtingen,  verenigingen en 

groepen van 3 of meer inwo-
ners kunnen vanaf 16 april 
2020 subsidie aanvragen voor 
plannen die de sociale verbin-
dingen ʻin coronatijdʼ verster-
ken. De plannen moeten na 
11 maart 2020 zijn of worden 
uitgevoerd. De provincie ver-
goedt – onder voorwaarden 
– alle kosten tot maximaal € 
10.000. Allerlei initiatieven zijn 

mogelijk. 
Denk aan digitale voorlees-
activiteiten, activiteiten voor 
inwoners van zorginstellin-
gen, het opzetten van een ver-
bindend digitaal platform of 
het opzetten van thuishulp. 

Interesse? 
Kijk voor meer informatie op 
gelderland.nl/zorgvoorelkaar.  ■

bron: GAW  stichting RIONED



voorstwijzer
De gemeente Voorst geeft dagelijks alle officiële bekendmakingen/publicaties in elektronische vorm volledig weer op over-
heid.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 13 april 2020 tot en met 
vrijdag 17 april 2020.

Bekendmakingen/
publicaties
Week 17: 22-04-2020

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

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

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

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

Op overuwbuurt.overheid.nl kunt 
u zich aanmelden voor een e-mail-
service of de app downloaden. Met 
enkele stappen schrijft u zich in. U 
ontvangt dan dagelijks per e-mail 
een overzicht van besluiten en 
andere berichten die onder meer 
gemeenten, provincies en water-
schappen via overheid.nl publice-
ren. U stelt het type bericht in en 
van welke organisatie u deze be-
richten wilt ontvangen. Daarbij is 
het ook mogelijk een afstand ten 
opzichte van uw adres aan te ge-
ven. U krijgt dan bericht over de 

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

WELSTAND
Burgemeester en wethouders 
van Voorst maken het volgende 
bekend:

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

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

ken wij bekend op www.voorst.nl.

Volgens artikel 12 van de Woning-
wet is deze vergadering open-
baar. Door de corona-uitbraak 
kunt u daar helaas tijdelijk niet bij 
aanwezig zijn. Een telefonische 
toelichting 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.

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Avervoordseweg 32 in Terwolde Actiedag op 9 mei 2020 Vergunning ingetrokken BW-2020-0048

Basseltlaan 5A in Twello Verjaardagsfeest op 29 augustus 2020 (gewijzigde da-
tum)

Melding ontvangen BW-2020-0083

de Oude Ziele 3 in Twello Ontsteken paasvuur op 12 april 2020 Ontheffing ingetrokken BW-2020-0007

Hoevenallee in Terwolde Lentelive! 2020 op 3 april t/m 5 april 2020 Vergunning ingetrokken BW-2019-0217

Jachtlustplein 7 in Twello Music & More 2020 op 5 mei 2020 Vergunning ingetrokken BW-2020-0040

Kerklaan 2A in Twello Vier de Zomer - Kubbs Toernooi op 12 juli 2020 van  
9-21 uur

Vergunning verleend BW-2020-0090

Molenallee 50 in Wilp Avondwandelvierdaagse op 9 t/m 12 juni 2020 Vergunning ingetrokken BW-2020-0030

Molenallee 50 in Wilp Zomerfeest Zozijn op 30 juni en 1 juli 2020 Vergunning ingetrokken BW-2020-0032

Mr. van Marlestraat 2A in Steenenkamer Ontsteken paasvuur op 11 april 2020 Ontheffing ingetrokken BW-2020-0036

Rondom het centrum van Twello Dorpsloop Twello op 26 april 2020 Vergunning ingetrokken BW-2019-0245

Sleedoorn tegenover huisnummer 12 in Wilp Bevrijdingsfestival op 2 mei 2020 Vergunning ingetrokken BW-2020-0005

Start/eindpunt Molenallee 50 in Wilp Truckersdag op 26 september 2020 van 13-17 uur Vergunning verleend BW-2020-0033

Zonnenbergstraat 26A in Wilp Alpe d’HuZes dag op 9 mei 2020 Vergunning ingetrokken BW-2020-0063

Omgevingsvergunning

Bandijk 27 in Terwolde Kappen boom Aanvraag ontvangen SXO-2020-0222

Dernhorstlaan 24 in Twello Renoveren en uitbreiden woning Vergunning verleend SXO-2020-0098

Dorpsstraat 47 in Terwolde Nieuw bouwen woning met bijgebouw Vergunning verleend (revisie) Z-HZ_WABO-2012-000283

Goeman Borgesiusstraat 32 in Twello Kappen boom Aanvraag ontvangen SXO-2020-0220

H.W. Iordensweg 55 in Twello Realiseren verdieping op overkapping  
(wijzigingsaanvraag op SXO-2019-0099)

Aanvraag ontvangen SXO-2020-0219

Helmbloem 3 in Twello Bouwen tuinhuisje Vergunning geweigerd SXO-2020-0014

Jupiter 33 en 35 in Twello Bouwen carport Aanvraag ontvangen SXO-2020-0214

Kerklaan 2A in Twello Plaatsen overkapping Vergunning verleend SXO-2020-0107

Kruisakkerweg 5 in Twello Aanleggen betonvloer en plaatsen voorziening ter  
bescherming van schakelkasten

Aanvraag ontvangen SXO-2020-0218

Rotonde Rijksstraatweg/Oude Rijksstraatweg/
Oude Wezeveldseweg (kad. VOO P 445) in Twello

Plaatsen reclameborden Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0104

Sikkestraat 1 in Twello Plaatsen 2 dakkapellen Aanvraag ontvangen SXO-2020-0213

Terwoldseweg 24 in Twello Plaatsen trekkershut Vergunning verleend SXO-2020-0092

Tuinstraat 46 in Voorst Bouwen overkapping Aanvraag ontvangen SXO-2020-0227

Zonnenbergstraat 9 in Wilp Kappen 2 bomen Vergunning verleend SXO-2020-0012

Sloopmelding

de Spil 11 en 13 en Molenveld 67 en 69 in Twello Verwijderen asbesthoudende materialen uit bergingen Melding ontvangen SXO-2020-0223

H.W. Iordensweg 72 in Twello Verwijderen asbesthoudend dak schuurtje Melding ontvangen SXO-2020-0216

H.W. Iordensweg 74 in Twello Verwijderen asbesthoudend dak schuurtje Melding ontvangen SXO-2020-0215

Omloop 133 in Twello Verwijderen asbesthoudende platen uit tuin Melding ontvangen SXO-2020-0221

Sleedoorn 2, 4, 6 en 8 in Wilp Verwijderen asbesthoudende lekdorpels Melding ontvangen SXO-2020-0224

van der Duyn van Maesdamstraat 55 in Twello Verwijderen asbesthoudend dak schuur Melding ontvangen SXO-2020-0217

Veluwsedijk 33 in Nijbroek Slopen woning en bakhuis Melding ontvangen SXO-2020-0225

Zwarte Kolkstraat 59 in Wilp Slopen schuur Melding ontvangen SXO-2020-0226



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

De openingstijden van het ge-
meentehuis zijn aangepast. We 
zijn alleen op afspraak geopend. 
Dit is nodig om verspreiding van 
het coronavirus te voorkomen. 
Telefonisch zijn we gewoon be-
reikbaar. Veel producten kunt u 
online op voorst.nl regelen. Ver-
loopt uw product binnen twee we-
ken? Of is het absoluut noodzake-
lijk 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. Zonder afspraak naar 
het gemeentehuis gaan heeft dus 
geen zin. De medewerkers mogen 
u dan niet helpen. 

De frontoffi  ce in het Kulturhus is 
nu gesloten. De collegaʼs 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 ge-
meente, het CJG of het MNV? Bel 
dan met een van onze nummers. 
We proberen zoveel mogelijk di-
gitaal of telefonisch af te hande-
len. Alleen als het echt nodig is, 
plannen we een afspraak voor u 
in. Wij vragen u dan rekening te 
houden met de landelijke hygi-
enemaatregelen. Voor uw eigen 
gezondheid en die van onze me-
dewerkers. Heeft u klachten als 
verkoudheid, hoesten, keelpijn of 
koorts?  Zeg dan uw afspraak af!

Algemeen telefoonnummer 

gemeente Voorst: 0571 27 99 11
Telefoonnummer frontoffi  ce MNV: 
0571 74 51 11
Telefoonnummer frontoffi  ce CJG: 
0571 74 51 50

Gemeente, CJG Voorst en 
MNV op Koningsdag 
gesloten 

Het gemeentehuis, CJG Voorst 
(Centrum voor Jeugd en Gezin) en 
Maatschappelijk Netwerk Voorst 
(MNV) zijn de gehele dag gesloten 
op Koningsdag, maandag 27 april. . 

Spoedeisende zaken
Voor aangifte van overlijden kunt u 
telefonisch contact opnemen met 
de gemeente Voorst: Diny Boer-
kamp-Brugman 06-10 80 94 50 of 
Sandra van Oosten-van 
Nieuwkasteel 06- 52 42 12 94.

Bij spoedeisende zaken in de open-
bare ruimte (zoals een gevaarlijke 
wegverzakking, rioolstoring of 
omgewaaide boom) die niet kun-
nen wachten tot de eerstvolgende 
werkdag, belt u de Calamiteitenlijn 
0571-27 37 60 (24 uur per dag). 
Tijdens de feestdagen en buiten de 
openingstijden zijn Veilig Thuis en 
Spoedeisende Zorg (voor jeugd) via 
de gebruikelijke telefoonnummers 
bereikbaar:
Als er sprake is van dreigend ge-
weld: politie 112 of Veilig Thuis 
0800 -20 00
Spoedeisende Zorg (voor jeugd) 
0900 – 99 55 599
Spoedeisende hulp bij psychiatri-
sche- en psychosociale problemen: 
via dienstdoende huisarts(enpost).  ■

Vier de Dag van de Aarde!

Vandaag is alweer de 50ste edi-
tie van de Dag van de Aarde. Een 
goed moment om stil te staan bij 
het behoud en de bescherming 
van de aarde. Doet u ook mee?

Wat is de dag van de 
aarde? 
Al sinds 1970 wordt op of rond 
22 april in veel landen een zo-
genaamde Earth Day gehouden. 
Oorspronkelijk komt het idee 
uit de Verenigde Staten in 1970, 
en sindsdien doen er miljoenen 
mensen aan mee op allerlei ma-
nieren in maar liefst 175 landen. 
Tijdens deze dagen worden er 
talrijke activiteiten georganiseerd 
die mensen laten nadenken over 
hun eigen gedrag en de invloed 
hiervan op de aarde. 

Iedereen kan bijdragen
Nu we met zʼn allen massaal thuis 
zitten, is dit het perfecte moment 
om nieuwe duurzame alternatie-
ven uit te proberen. Zelfs als u 
denkt dat u als persoon niet veel 
kan bereiken, zijn de gevolgen 
groot. Hier geldt: kleine dingen 
maken het verschil! Wie bewuster 
leeft, draagt een steentje bij aan 
de bescherming van onze planeet. 

Begin in uw eigen tuin
Wist u dat uw eigen tuin een waar 
natuurparadijs is? U hoeft niet per 
se naar een bos om de natuur te 
beleven. Stiekem is uw eigen tuin 
ook al een prachtige plek voor de 
natuur. Vogels zoals merels, kool-
mezen en roodborstjes maken 
graag gebruik van tuinen om in 
te nestelen of voedsel te zoeken. 
En wist u dat bloemen nectar le-
veren en daardoor een belangrijke 
voedselbron zijn voor vlinders, 
bijen, hommels en zweefvliegen? 
U kunt deze nuttige diertjes hel-
pen door ervoor te zorgen dat er 
veel bomen, struiken en nectar-
planten in uw tuin staan. Verder 
zijn er talloze mogelijkheden om 
uw tuin te verduurzamen: maak 
bijvoorbeeld een eigen compost-
hoop, kweek uw eigen groenten 

en fruit of  installeer een bijen,- of 
insectenhotel.

Eet bewust
Door uw eetpatroon aan te pas-
sen, neemt uw grote duurzame 
stappen. Wist u dat eten en drin-
ken alleen al zorgt voor 20 tot 30 
procent van onze milieubelasting? 
Het maakt veel verschil als u bij-
voorbeeld minder dierlijke pro-
ducten eet en geen eten weggooit. 
In de supermarkt kun u letten op 
keurmerken voor duurzame voe-
ding. En hebt u al er eens aan ge-
dacht om seizoensgroente en fruit 
te kopen? 

Voorkom afval
Minder afval produceren is goed 
voor het milieu, nog beter dan af-
val recyclen. U bespaart zo grond-
stoff en en energie. Met een paar 
makkelijke tips kunt u uw eigen 
afvalberg flink kleiner maken:
1. Probeer wat stuk is te repareren.
2. Maak een ander blij: verkoop, 
ruil of deel
3. Neem altijd uw eigen tas mee 
naar de supermarkt
4. Download de Afvalscheidings-
wijzer van Milieu Centraal voor al 
uw vragen over het scheiden van 
afval 

En wat gaat u doen op de Dag van 
de Aarde? Klein of groot, iedere 
verandering draagt bij aan een 
betere toekomst!  Voor meer in-
formatie en tips, kijk op 
milieucentraal.nl  ■

■ Postbus 9000 - 7390 HA Twello ■ 0571 - 27 99 11 / 14 0571 ■ www.voorst.nl ■ gemeente@voorst.nl

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

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 Frontoffi  ce 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

HET VOORSTER NIEUWS
WENST U EEN FIJNE KONINGSDAG!
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Een luisterend oor voor boeren en tuinders 
Het zijn onzekere tijden. Het coronavirus heeft momenteel een grote impact op
het leven van iedereen. Ook op dat van boeren en tuinders kan deze crisis 
stressverhogend werken. Naast misschien al bestaande zorgen om de toekomst van 
het bedrijf, over geld, of hoe te blijven voldoen aan de ingewikkelde milieuwetgeving. 

Erover praten 
Hoewel het met de meeste boeren in de gemeente Voorst goed gaat, kunnen deze zorgen 
voor een enkeling zo groot worden dat zij er zelf soms niet meer uitkomen. Met grote 
gevolgen voor het bedrijf, maar ook voor het gezin. Stichting Zorg om Boer en Tuinder 
(ZOB) ontfermt zich over deze ondernemers. Want ‘erover praten’ helpt! 

Vrijwillig 
Wim Bolink uit Twello zet zich onder andere in de gemeente Voorst en omgeving als 
vrijwilliger in om boeren en tuinders met zorgen te helpen. Wim: “Sturen op cijfers en 
goede bedrijfsresultaten halen worden steeds belangrijker in de land- en tuinbouw. Als dit 
vervolgens onvoldoende lukt, maar je hebt wel een forse investering gedaan, dan geeft dat 
druk en extra zorgen.” 

Keukentafel 
Met gesprekken aan de telefoon of aan de keukentafel helpt hij ondernemers richting te geven 
aan hun bedrijf. Wim heeft een achtergrond in de veevoerindustrie. Daarom kent hij de 
zakelijke en technische kant van het agrarisch bedrijf goed. “Ik maak graag een doorkijk naar 
de mogelijkheden voor de bedrijfsvoering en bespreek samen met de ondernemer een 
toekomstvisie voor het bedrijf.” 

Onafhankelijk 
De landelijke organisatie ZOB bestaat uit 50 onafhankelijke vrijwilligers. Ook heeft de 
organisatie contact met zogeheten ‘erfbetreders’, bijvoorbeeld accountants, veevoeradviseurs, 
dieren- en huisartsen. Zij komen regelmatig op het erf van een boer of tuinder en kunnen van 
groot belang zijn bij het vroegtijdig signaleren van een hulpvraag. Wim: “En uit ervaring weet 
ik dat de boerin meestal aan de bel trekt en de boer zich juist terugtrekt in de stal.” 

Preventief 
Een neutrale partij als de ZOB gaat met deze hulpvraag aan de slag. De vrijwilligers bieden een 
luisterend oor en zorgen voor helderheid. Ze brengen partijen bij elkaar en ondersteunen de 
boer in zijn rol als ondernemer. 

Samen optrekken
Dat geeft rust. “Want als je problemen laat voortsudderen 
gaat het vaak van kwaad tot erger”, weet Wim. 
“Samen optrekken en nadenken over een gezamenlijke 
aanpak, helpt de boer en zijn gezin het beste!”

Wim Bolink uit Twello zet zich onder andere in de gemeente Voorst en omgeving als 
vrijwilliger in om boeren en tuinders met zorgen te helpen.

Herken de signalen 
Erfbetreders zijn belangrijk om vroegtijdig 
een probleem bij een boerenbedrijf 
te signaleren. Vaak herken je aan het 
gedrag of er zorgen zijn, zoals: 

▪ Besluiteloosheid 
▪ Gezondheidsklachten 
▪ Geen toekomstperspectief zien 
▪ Trekt zich terug en is stil 
▪ Komt niet meer bij bijeenkomsten 
▪ Relaties lopen stroef 
▪ Zegt afspraken af 
▪ Kort lontje en snel boos 

Als erfbetreder ben je niet verantwoordelijk 
voor je klanten, maar je kunt een boer of 
tuinder wel helpen. Gewoon door een 
praatje te maken en te vragen hoe het gaat. 
Verwijs naar de mogelijkheden van ZOB.

Meer informatie?
Neem contact op met Wim Bolink: 
Telefoon: 06-54 94 25 20  
E-mail: h.bolink4@kpnplanet.nl

Kom in contact met ZOB 
Wilt u meer informatie over de Stichting 
Zorg om Boer en Tuinder? 
Kijk op zorgomboerentuinder.nl of 
neem contact op met Victor Munster, 
regio-coördinator Oost Nederland:
Telefoon: 06-22 39 56 40  
E-mail: oost@zorgomboerentuinder.nl 

ZORG OM BOER EN TUINDER

Henk Slagman, regio Oost 
Wim Bolink, regio Oost 

Landelijk emailadres 

06 - 30 90 91 89
06 - 54 94 25 20
oost@zorgomboerentuinder.nl
info@zorgomboerentuinder.nl

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

het gezin en voor zichzelf. Stichting Zorg om Boer en Tuinder helpt 

ondernemers op een kruispunt om richting te bepalen.

www.zorgomboerentuinder.nl

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

UIT VELUWE:  VELUWSE PRODUCTEN 
NU OOK THUISBEZORGD:

REGIO.- Vanaf deze week kunnen inwoners en bedrijven van de Veluwe ook 
de echte Veluwse streekproducten aan huis laten bezorgen. Er zijn twee 
pakketten samengesteld met gevarieerde producten. Leuk voor thuis of 
voor bedrijven om je medewerkers een hart onder de riem te steken in 
deze bijzondere tijd. Bestellen kan via www.uitveluwe.nl
 
Veel Veluwse voedselproducenten 
leveren normaal gesproken hun kwa-
liteitsproducten grotendeels aan de 
horeca op de Veluwe en in Gelderland. 
Nu mensen de komende periode veel-
al in- en rondom huis moeten blijven 
en de voorraden bij de producenten 
ongewenst oplopen, werd dit nieuwe 
initiatief ‘Uit Veluwe’ snel geboren om 
deze ondernemers te steunen, aan-
gesloten bij de landelijke campagne, 
onder de noemer #supportyourlocals-
Veluwe.
Een groep van 11 producenten met 
het keurmerk “Erkend Veluws Streek-

product’ slaan de handen ineen. Ini-
tiatiefneemster Pleuni Timmermans, 
PleuniDOET zocht de samenwerking 
op met Bart Boon van biologisch 
Kalfshouderij Ecofields. Ecofields 
heeft al jarenlange ervaring en kennis 
van veilige opslag- en distributie van 
(gekoeld) voedsel. Vervolgens hebben 
ook Maarten Soetens, platform ont-
wikkelaar van Woensdag.nl en mar-
keteer Marieke Laméris van Proeflab 
Wageningen hun medewerking in de 
opstart gratis toegezegd om in deze 
fase zo snel mogelijk te kunnen scha-
kelen en zoveel mogelijk mooie Ve-

luwse producten (alsnog) een goede 
bestemming te kunnen geven.

Deelnemende 
Erkende Veluwse 
Streekproducenten
Er worden vooralsnog 2 vaste pakket-
ten aangeboden van leveranciers met 
het keurmerk “Erkend Veluws Streek-
producent” die per keer per week be-
steld kunnen worden. Een pakket twv 
€ 49,95,- en een pakket twv € 94,95. 
Deelnemende producenten zijn: bio-
logisch kalfsvlees via Ecofields, Scha-
vuyt pils van bier brouwerij de Vlijt 
uit Apeldoorn, Wijngaard de Telgt, Ve-
luws bronwater uit de Steeg, Veluwse 
Cranberryjam en sap via boerderij de 
Kolke uit Voorst, Veluwse honing van 
imkerij ’t Haagje, biologische eieren, 
pasta en vlees via de Lankerenhof, 
rundvlees van biologische oud Hol-
landse runderrassen als Lakenvelders 
en Blaarkoppen vanuit boerderij de 
Schaapsheuvel in Drempt, biologisch 
schapenkaas en vlees van de Ouwen-
dorperhoeve uit Garderen, brood- en 
pannenkoekenmix, hachee, merquez 
en worst van biologische boederijwin-
kel de Nieuwenburgt uit Spankeren en 
het lekkerste ambachtelijke vanille ijs 
van IJs & Co uit Hoenderloo. De groep 
met producenten kan nog groeien.

Herre Dijkema, directeur VisitVeluwe: 
‘Dit initiatief om de smakelijke Veluw-
se producten bij de inwoners van de 
Veluwe op het bord te krijgen, onder-
steunen wij van harte! Stuk voor stuk 
ambachtelijke producten waarmee je 
de Veluwe ook thuis kan beleven. We 
bundelen onze krachten om zo bewo-
ners het mooiste gebied van Neder-
land tóch te laten ervaren’.

http://www.uitveluwe.nl


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 

 

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

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

Boerderij 
‘De Elshof’ 

Familie van de Kamp 
Zwarte Kolkstraat 22, Wilp 

Openingstijden 
melktap 

dagelijks van 
08.00 - 20.00 uur

Ook verkoop van 
gedroogde koemest, zie 

www.melktapwilp.nl

MELK
Verse

M
E

LKTAP  W

I L
P

15.-NU

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

OP 27 APRIL ZIJN WIJ GESLOTEN 
VANWEGE KONINGSDAG
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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 

 

NESTKASJES GEPLAATST 
TEGEN EIKENPROCESSIERUPS 

KLARENBEEK.- In Klarenbeek is het Co-
mité Dorpsverfraaiing druk bezig om 
nestkastjes te bevestigen. De nestkastjes, 
speciaal voor koolmezen, zijn vervaar-
digd door het bedrijf van de familie Kre-
pel. Deze nestkastjes kunnen bijdragen 
om de eikenprocessierups te bestrijden. 
Het stimuleren van de aanwezigheid van 
vogels is  een goede aanvulling op het 
bestrijden van de eikenprocessierups. Er 
zijn door de familie Krepel 24 nestkastjes 
gratis aangeboden aan Klarenbeek en 

zijn verspreid opgehangen. 
De kastjes zijn gemaakt van FSC gecerti-
ficeerd Elzenhout en gemakkelijk schoon 
te maken door middel van een opklap-
bare voorkant. De kastjes zijn bij de 
firma Krepel  voor een iedereen te koop 
a € 12,00 euro per stuk, 5 voor € 55,00 
en 10 voor €100,00. Op de dinsdag- en 
donderdagmiddag tussen 14.00 uur en 
16.00 uur zijn de kastjes verkrijgbaar in 
de meubelwerkplaats van Landgoed Kla-
renbeek, Kopermolenweg 14. 

Nestkasje.

LAAT JE NIET BEET NEMEN

Het weer wordt mooier en velen trekken 
er afstandhoudend op uit.
De natuur in trekken is niet geheel zon-
der gevaar. Ook dit jaar moet er weer 
opgepast worden voor teken.

Teken, wat zijn dat voor 
beestjes?
Teken behoren tot de spinachtigen. Ze 
hebben evenals de spinnen acht poten.
Ze variëren in grootte van 1 tot 3 millime-
ter. Het voedsel van de teek is het bloed 
dat ze eten bij een gastheer. De bekend-
ste teek in Nederland is de schapenteek. 
Deze teek brengt ons de Lymeziekte. 
Door de opwarming van de aarde groeit 
de populatie.

Bloed eten
De teek heeft een zuigsnuit, handig om 
zich vast te bijten in de gastheer. De 
zuigsnuit bestaat uit een met weerhaken 
getand steekorgaan, waarmee de huid 
wordt doorboort. 

Het speeksel van de teek zorgt voor ver-
doving en is een anti stolmiddel voor het 
bloed. 
De duur van een bloedmaaltijd varieert 
van enkele uren tot dagen.

Bol staan van het bloed
Vrouwtjes zuigen veel meer bloed op 
dan mannetjes. Zij eten zich helemaal 
rond. Ze hebben namelijk proteïnen no-
dig voor de ontwikkeling van het aantal 
eitjes. Een vrouwtje legt honderden tot 
enige duizenden eitjes. Na het leggen 
sterft ze.

Wie zijn de gastheren
Gastheren voor de teken zijn bijvoor-
beeld vogels, reptielen, verschillende 
zoogdieren, hoefdieren, honden en zo-
als we allemaal weten, ook wij mensen. 
Gastheren helpen de teken verhuizen.
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het ei kruipt wordt het beestje larve ge-
noemd. Het beestje heeft dan nog maar 
zes poten. Om te kunnen groeien gaat 
de larve op zoek naar een gastheer. Voor 
de groei heeft de larve bloed nodig. De 
larve kan nog geen ziektes overbrengen.
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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

BRASSERIE KRIEBELZ 
BEZORGT 1000E MAALTIJD

Afgelopen weekend was het zover, 
Brasserie Kriebelz uit Terwolde bezorg-
de de 1000e bezorgmaaltijd.

Toen de eerste maatregelen getroffen 
werden, schakelde Brasserie Kriebelz 
over naar bezorging van hun Dekselse 
Pannetjes. Al snel liepen de bestellin-
gen binnen en kon de gemeente Voorst 

thuis genieten van de Pannetjes van 
Kriebelz.
Nu, anderhalve maand later, werden de 
heer en mevrouw Janse verrast met een 
leuke tegoedbon van Kriebelz.

Brasserie Kriebelz bedankt al hun gas-
ten die  hebben kunnen genieten van 
de fijne gerechten!

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. 



 Luxe badkamer New style 2020

Topmerk! Complete wellness badkamer incl. vrijstaand design 
bad, douche, badmeubel, kranen, toilet, spiegel, etc. Kranen in 
5 kleuren: Koper, goud, rvs, zwart en chroom naar keuze!

4895,-
Tijdens de WoningsdagenElders 9700,-

p/m2

Koeltoren 
adv.prijs 1299,-

Draadloos  
telefoon 
laadstation 
adv.prijs 150,-

Boiler en 3-in-1 kraan  
kokend, koud en warm 
water. Veilig en snel 
adv.prijs 1030,- 

Kookworkshop  
t.w.v. 70,- van onze huiskok, 
specifiek voor de door u 
uitgezochte apparaten.  

Hetelucht 
stoomoven 
Volledig tiptoets 
adv.prijs 1400,- 

Combi-oven /  
magnetron  
Volledig tiptoets 
adv.prijs 1370,- 

Vaatwasser A+AA 
Met Airdry 
droogsysteem 
adv.prijs 780,- 

Inductiekookplaat met 
geïntegreerde afzuiger 
80 cm,  
adv.prijs 2030,-

7495,-
Tel uit je winst: géén 16.950,-

Incl. 7 apparaten en Qualitec werkblad

    Deze keuken is INCLUSIEF al het comfort en de luxe van deze 7 apparaten!

Tot wel 60% voordeliger dan elders!

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

Topkwaliteit keuken incl. 7 wereldtop-
apparaten. Boordevol noviteiten met kook- 
en bak faciliteiten van een echte profkok. 
Kookplaat met geïntegreerde afzuiger, 
combi-oven, stoomoven en kokend 
waterkraan. Extreem grote koelkast. A

39,95
Geen 66,-

p/m2

 CV-kachel of Zonneboiler naar keuze  PVC vloer

Maak 2020 gasloos! Bespaar op stookkosten en koop nu 
een kachel en/of zonneboilerpakket.

Slijtvast voor zeer intensief  
gebruik! Uitermate geschikt voor vloer-
verwarming. Totaal incl. egaliseren + 
leggen + materiaal.

2495,-
Tijdens de Woningsdagen

Tijdens de Woningsdagen

Elders 3600,-

Tot 160 cm 
breed.

1497,-Tijdens de Woningsdagen

 Schuifdeursysteem

Met 20 jaar garantie op lade- en 
scharnierwerk.  
Leverbaar in 80 modelvarianten, zoals: 
• Hoogglans twenty-twenty  
• Mat twenty-twenty 
• Betonlook  
• Houtlook verticaal 
• Houtlook horizontaal 

A++ A+AA A+

KoningsdagWoningsdagen bij Paul Roescher
Onze eigen woning blijkt belangrijker dan ooit! Ondanks de rare tijden, gaat het leven door met 
verhuizing en verbouwing. In de megastores van Roescher hebben uw en onze gezondheid onze 
hoogste prioriteit. Daarom volgen we de regels van het RIVM strikt.

klanten 
vertellen

A+

+           +             +           +                     +               +                +               + 

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

17.580,-

 

 

 

 
Keuken 
incl. 7 apparaten   7495,- 
 
Badkamer  
5440,-  -/- 10%     4895,- 
 
CV-kachel of Zonneboiler  
naar keuze   
2627,-  -/- 5%      2495,- 

 
    30 m2 PVC  
  1261,- -/- 5%      1198,- 

 
Schuifdeur- 
systeem  
1665,-  -/- 10%      1497,-

Alles bij elkaar

 Trendline keuken Greeploos wit 
hoogglans compleet 
zoals opgesteld en incl. 
kookplaat, koeler en 
afzuigkap.

1564,-Tijdens de Woningsdagen

• We voeren een deurbeleid en laten niet meer 
bezoekers toe dan voorgeschreven door het RIVM 

• We groeten wel, maar geven geen hand 

• Iedereen houdt gepaste afstand: 1,50 meter  
(dit is ook aangegeven in de winkel) 

• Adviesgesprekken vinden plaats achter speciale 
plexiglazen veiligheidsschermen, geplaatst tussen 
u en de adviseur 

• We monitoren de gezondheid van al onze 
medewerkers. Iedereen met (lichte) 
klachten blijft thuis 

• In al onze winkels is desinfecterende 
handgel voor u beschikbaar. Onze mede -
werkers wassen hun handen met 
regelmaat.   

• We maken onze winkels extra vaak schoon

Plexiglazen veiligheids- scherm

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

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

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

Veilig  
winkelen 
bij Paul Roescher

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

vloercv-kachel schuifdeurbadkamerKeuken of zonneboiler ++++++++ =

999,-
 Normaal 1890,-!

Tijdens de Woningsdagen

 Woonvloer

30
x1

80
 c

m

49,50Tijdens de Woningsdagen

p/m2

 Van 116,-

Randloos. 
Compleet, incl. 
auto cleaning -
systeem. Design 
door Philippe 
Starck.

 Duravit toilet

XXL-Tegel NOVITEIT

75x 
150 cm

 Van 89,-

39,-Tijdens de Woningsdagen

p/m2

 Toilet Starck Me

595,-Tijdens de Woningsdagen Normaal 1053,-

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

Tafel 180x90cm 
incl. 4 designstoelen 

TAFEL-ACTIE

Keramisch parket   
30x180cm.  
Luxe Italiaans 
fabricaat met 
voelbare structuur.

Uw en onze gezondheid hebben onze prioriteit.

90% van de 
klanten beveelt 
Paul Roescher 
aan!

Paul Roescher Lager in prijs dan waar ook! A P R I L  /  M E I
DON. 
23

KOOPAVOND

WOE. 
22 ZAT. 

25
VRIJ. 
24

DON. 
30

KOOPAVOND

WOE. 
29

DIN. 
28 ZAT. 

2
VRIJ. 
1

Gezond? Of toch niet?
Dit gerecht kan zowel als avond eten of als 
snack tussendoor.
Ingrediënten 
Oranje punt paprika’s
300 gram gehakt
pakje cheddar cheese
half bakje cherry tomaatjes

Ingrediënten 
200 gram geraspte wortels
220 gram suiker
220 gram bloem
30 gram maïzena
3 eieren

koken_met_Jessey

Worteltjescake
Ken je die mop van dat konijn dat naar de bakker 
gaat voor worteltjescake? Deze is wel lekker!

zakje bakpoeder
1 sinaasappel
halve citroen
snufje zout
120 ml olie 

Maken:
Klop de eieren in een grote kom door de suiker tot het schuimt.
Rasp de schil van de sinaasappel en van de halve citroen en doe dit erbij, 
samen met het sap ervan.
Voeg de wortels en de olie toe en klop alles door. 
Zeef de bloem en maïzena en voeg dit samen met het bakpoeder aan 
het mengsel toe. 
Klop alles nog even goed door en schenk het dan in een ingevette vorm 
en zet de cake in de voorverwarmde oven op 175 C voor ongeveer 35/40 
minuten.

Als de cake klaar is versier hem dan met sinaasappel en poedersuiker. Ik 
heb er ook wat kleine scheutjes likeur 43 overgedaan. 

Oranje paprika 
nacho’s

zak nacho chips
Kruiden voor het gehakt: 
paprikapoeder, knoflookpoeder,
peper, zout

Maken:
Rul het gehakt en kruid het naar je eigen smaak. Snij 1  paprika in kleine stukjes 
en bak deze mee met het gehakt. Snij ook de tomaatjes klein en voeg dit aan het 
gehakt toe. Bak alles even door.
Zorg dat de oven is voorverwarmd op 200 graden.
Leg in een ovenschaal onderop de nacho’s, leg er wat cheddar over. 
Vul de paprika’s met het gehaktmengsel en doe hier ook de rest van de cheddar 
overheen.
Zet de schaal ongeveer een kwartiertje in de oven tot de kaas lekker gesmolten is.
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Wanneer 
vlaggen?

De Nederlandse vlag mag alleen tussen zonsopgang en 
zonsondergang gehesen worden. 

Er is geen wet die vlaggen verbiedt of 
bepaalt hoe u moet vlaggen. 

U bent dus nooit strafbaar als u de vlag uithangt.

Het ontstaan van Koningsdag

Ontstaan van het Wilhelmus

Prinsessedag  31 augustus van 1885 -1890
Op 31 augustus 1885 werd de eerste Prinsessedag gevierd.
Ter ere van de vijfde verjaardag van prinses Wilhelmina. 

Koninginnedag 31 augustus van 1890 - 1948
Koning Willem lll overleed in 1890. Wilhelmina werd koningin 
en vanaf dat moment heette de viering op 31 augustus niet meer 
Prinsessedag maar Koninginnedag.
De Koninklijke familie nam geen deel aan de landelijke 
festiviteiten

Koninginnedag 30 april van 1949- 2013
Koningin Juliana werd in 1948 koningin. Zij wenste de viering 
op de 30ste  april, haar verjaardag. Jaarlijks een bloemen hulde 
en defi lé op Paleis Soestdijk
In 1980 werd Beatrix koningin. Koninginnedag bleef op 30 april 
ter ere van haar moeder. 

Het Wilhelmus is een geuzenlied, geschreven omstreeks 1570.
Het is een van de oudste volksliederen ter wereld.
De vermoedelijke schrijver Filips van Marnix van Sint-Alde-
gonde. De tekst veranderde meerdere malen. Op 10 mei 1932 
werd het Wilhelmus voor het 25 jarig jubileum van Wilhelmina 
het volkslied. Het lied kent 15 coupletten.
De eerste letters van de coupletten vormen samen de woorden 
Willem van Nassov
We zingen alleen het 1ste en 6de couplet 

Eerste couplet
Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Opmerkingen 
• Half maart werd de nationale viering van Koningsdag op 
 27 april in Maastricht geschrapt vanwege het nieuwe coronavirus. 
• Koningsdag 2020 staat in het teken van saamhorigheid.
• Social distancing op 27 april
• We vieren dit jaar Woningsdag in plaats van Koningsdag.
• Wat is Woningsdag ?
 Verkopen en toosten vanuit eigen woning.
 Spullen kunnen verkocht worden via een speciale website in plaats van op straat.
 starttijd 12.00 uur 
• Oproep thuis-toosten
 ALLEMAAL om 16.00 uur tegelijk het glas heffen op elkaars gezondheid en het leven.                        
 Niemand eenzaam, samen het ‘eenzaamheidsvirus’ bestrijden. 
 Toosten door iedereen voor iedereen. 
 In huis, op de gang of overloop, op het balkon of dakterras, in voor- of achtertuin,

• Het Oranje Fonds werkt aan een samenleving waarin niemand er alleen voorstaat. 
 Op Koningsdag met als doel het “eenzaamheidsvirus” effectief bestrijden.

• Natúúrlijk doen we mee! 
 Iederéén doet mee. 
 En zo hoort het.  

Zesde couplet
Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

Beatrix is op 31 januari jarig, geen geschikte datum voor 
buitenevenementen. Zij besloot om de bevolking niet naar haar te 
laten komen maar met zoveel mogelijk volwassen Koninklijke 
familieleden twee plaatsen in Nederland te bezoeken.

Koningsdag van 2014 – heden
Prins Willem Alexander werd koning op 28 januari 2013. Dat jaar 
werd het feest voor de laatste keer gehouden op 30 april. In 2014 
veranderde de naam, Koninginnedag werd Koningsdag en de viering 
verplaatste zich naar de geboortedatum van de koning, naar 27 april. 
Eén gemeente in Nederland wordt sindsdien bezocht. Ook niet 
volwassen Koninklijke familieleden nemen deel aan de festiviteiten.

Vieringen toen:
In de regeringsperiode van Juliana gingen de schoolkinderen naar het 
stadhuis om de burgemeester een aubade van liederen te brengen met 
tot slot het Wilhelmus. Overal werden traditionele kinderspelen zoals, 
zaklopen en koekhappen georganiseerd. In de avond een 
lampionnenoptocht met  als afsluiting vuurwerk.

Uitnodiging voor kinderen 
jonger dan 12 jaar

Feliciteer de koning met een digitale brief 
(15 regels) of tekening.

Schrijf op wat de coronacrisis met je doet.
In de middag wordt het werk overhandigd 

aan koning Willem-Alexander.

Uitnodiging voor kinderen 

Wat is de leeftijd opgeteld van 

Willem Alexander, Maxima, Amalia, 

Alexia en Ariane op 27 april 2020?

Wil jij een van de twee 
puzzels winnen?

Mail je antwoord voor 27 april naar 

info@voorsternieuws.nlMail je antwoord voor 27 april naar 

Programma Woningsdag op 27 april
•  09.45 uur: in het hele land luiden de klokken na het luiden van de klokken 
  vanuit huis zingt iedereen het Wilhelmus 
• 10.00 uur:   speciale televisie-uitzending waarin het Concertgebouworkest
  het Wilhelmus speelt
• 10.10 uur:   speciaal NOS programma met een terugblik op voorgaande Koningsdagen
• 12.00 uur:  vrijmarkt op het internet en digitale kleedjesmarkt
• 16.00 uur:  nationale thuistoost op de 53ste verjaardag van de koning
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Ter ere van de vijfde verjaardag van prinses Wilhelmina. 

Koninginnedag 31 augustus van 1890 - 1948
Koning Willem lll overleed in 1890. Wilhelmina werd koningin 
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Kruisvoorderweg 4  –  Tel. 0571 - 27 66 16

Voor een goede gezondheid

EET MEER FRUIT
ALLE SOORTEN

APPELS, PEREN en KERSEN

www.fruitkwekerijklomp.nl

VERKOOP - ONDERHOUD - VERHUUR

Pijnappel aanhangwagens B.V.

Rijksstraatweg 140, 7391 MG Twello • Tel 0571-271753

www.pijnappel.com

THUIS UIT ETEN?

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

VANAF VRIJDAG SALLANDSE 
ASPERGES MET ZALM OF BEENHAM

OOK OP KONINGSDAG

WIJ BEZORGEN AAN HUIS!

StatiOnsstraat 4 Twello | 0571 271 509

Pas goed op jezelf!
Team Oonk

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 wensen u een 
fijne Koningsdag!

Stationsstraat 17 Twello
Tel. 0571 27 61 91 
info@printandmore.nu
www.printandmore.nu
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Wenst u een smaakvolle
koningsdag toe!

Koningsdag geopend afhalen is mogelijk 
van 16.30 uur tot 19.30 uur

Het liefst telefonisch bestellen 0571 27 49 83

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

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

Bedankt voor uw bergrip

Duistervoordseweg 128, 7391 CJ Twello 



Nu voor een jaren ‘90 prijsje

€ 50ctPer bolletje!

Nu voor een jaren ‘90 prijsje

€ 50ctPer bolletje!

U vindt ons aan de 
van Ghentstraat 6, 7391 CR Twello
info@debanketbakkerij.nl

Openingstijden
Ma t/m vr 7:30 tot 17:00 & za tot 16:00u

Voor uw en onze gezondheid 
geen tompoucen en oubletten 
op koningsdag in de winkel...

Voor uw en onze gezondheid 
oubletten oubletten oubletten oubletten 

Maandag 27 april 

Koningsdag

Helaas gesloten..

De jaarlijkse toestroom van honderden tompouce
liefhebbers is voor ons een heel evenement. Het team 
van De Banketbakkerij wil graag dat iedereen gezond 
blijft, en kan met deze drukte uw veiligheid niet waar-
borgen bij ons voor de winkel. Daarom helaas geen 
Koningsdag openstelling op maandag 27 april.

Bestellen kan ook online op debanketbakkerij.nl

Een trieste mededeling van uw banketbakker:

De jaarlijkse toestroom van honderden tompouceDe jaarlijkse toestroom van honderden tompouce

Gelukkig tot en met zaterdag 25 april 
  wél volop in de winkel verkrijgbaar!

Archief foto

Geef ons uw tompoucebestelling door want;op=op

Nieuw! Vanaf a.s. zondag elke zondag geopend voor het lekkerste ijs!

Ambachtelijk ijs van 
De Banketbakkerij!
Vanaf nu weer verkrijgbaar aan de ijscounter
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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. 

OVER VERINNERLIJKEN, KONKELEN, DRIJFVEREN, HELDEN EN DE VRAAG;
‘IK? WIE IS IK? HET GAAT OM WIJ!’ 

Hij staat aan het roer van een prelude voor 2020, waar het grote idee naar 2021 is verplaatst; samen op zoek 
naar het 13e dorp van de gemeente Voorst. Een puberale dj die zijn carrière ooit bij Pampus in Posterenk begon, 
altijd bleef leren en z’n visie deelde met de wereld. Schudde ooit de hand van wereldleider Desmond Tutu en 
ontdekte dat hij altijd al ‘Ubuntu’ leefde. Hij ‘is’ omdat wij ‘zijn’ en al spreekt hij de gevleugelde woorden ‘het gaat 
niet om jou beste Frans’, ligt daar voor nu juist de essentie. In gesprek met een levensontdekker die de wereld 
groter maakt door alles te delen. 

Posterenk en Pampus
We zitten in de historische, nog 
werkende molen van Posterenk 
en snuiven de oudheid uit 1736. 
Frans Pol, startte op z’n veertien-
de een carrière als dj bij stich-
ting Pampus. Uit nood geboren, 
want voor zijn grote voorbeeld 
en vriend Stef de Krosse, helaas 
veel te jong overleden, was het 
te druk om dit alleen in te vullen. 
Muziek was cult en je koos, even-
als bij voetbal, je eigen ‘club’ waar 
je bij wilde horen. Voor Frans be-
tekende Pampus zoveel meer, 
werd er bestuurslid en zelfs 
voorzitter. “Pampus was een 
community waar mensen hun 
talenten ontdekten. Ik heb er ge-
leerd hoe je directeur kan zijn en 
hoe het bij mij past. Het is mijn 
kunst geweest in het onderwijs!”  

De groei naar een 
gemeentegroot 
evenement
“Regels, wetten, de laatste tien 
jaren is alles ontzettend veran-
derd. Veel ander vermaak, het 
uitgaanspatroon is anders ge-
worden en dit was allemaal de-
bet voor Pampus. Toen ik zo’n 
vijf/zes jaren geleden, samen 
met enkele oud voorzitters, werd 
benaderd om het 50-jarig jubile-
um te organiseren, vroeg ik aan 
de organisatie; mogen we Pam-
pus ondersteunen in de vraag 
‘en hoe nu verder?’ Wat zou je 
nu eigenlijk de komende tien ja-

ren willen zijn voor deze omgeving? 
Daaruit kwam onder meer voort, 
om een keer per jaar – naast het 
carnaval – een festival te organi-
seren. De deuren openzetten voor 
opnieuw die gemeente Voorst en 
hopelijk ook daarbuiten.” 

Het 13e dorp
In 2019 werd gestart met de voor-
bereidingen en Frans mocht de 
trekker zijn. “We waren een heel 
eind op weg; muziek, beeldende 
kunsten, cultuur, schilderkusten, 
praatkunsten, het brede spec-
trum en vooral hobbymatig. We 
willen, eenmaal per jaar, een 13e 
dorp bouwen voor alle leeftijden 
en waar ontmoeting, verbinding 
en gezelligheid troef is. Het dorp 
bouwen we samen, op twee hec-
tare grond rondom Pampus. Denk 
eens mee hoe je zo’n dorp invult. 
Dat levert fantastische beelden op!” 
De contracten hadden nu geregeld 
moeten worden aldus Frans. “Maar 
waar nu – april 2020 – mensen zor-
gen hebben en overlijden, gaan wij 
geen feestje organiseren. Daarom 
wordt het evenement verplaatst 
naar september 2021.”

‘Ik? Wie is ik? Het gaat om 
wij’
Frans neemt in het jaar 2019 af-
scheid als directeur Saxion Re-
search & Graduate School. Op de 
site van Saxion staat een helder 
interview met een krachtige quo-

te; ‘als je erachter komt wat jouw 
drijfveren zijn, dan kan je de we-
reld veroveren.’ Maar wat zijn de 
wereldveroveringen en drijfveren 
van Frans? “Ik ben iets buiten het 
dorp Posterenk geboren, in een ge-
zin van 15 kinderen, 7 broers en 7 
zussen. Daar is het begin geweest, 
zeker voor deze vraag. Als je in een 
omgeving opgroeit met veel kinde-
ren, bestaat het woord ‘ik’ niet. Mijn 
moeder zei altijd; ik, wie is ik, het 
gaat om wij.” Zijn ouders en het ge-
zin waren de basis voor wat feitelijk 
wereldvrede zou kunnen brengen, 
wanneer iedereen het lef zou heb-
ben om eigen belangen los te laten 
en sámen naar misschien wel de-
zelfde doelen te streven. 

De hand van Desmond 
Tutu
Het is 2011, het jaar dat Frans direc-
teur is van academie gezondheids-
zorg bij Saxion, waarbij verpleeg-
kundigen en fysiotherapeuten 
worden opgeleid en stage lopen 
in Afrika. Het is tevens het jaar dat 
Desmond Tutu Deventer bezoekt. 
Het werk voor Afrika brengt de 
twee samen. “Ik heb een middag 
met Tutu mogen optrekken en ik 
dacht; het is onvoorstelbaar wat er 
gebeurt! Los van het feit dat je één 
hand verwijderd bent van de gro-
ten der aarde. We tekenden een 
overeenkomst, om opnieuw stage-
plaatsen te kunnen bieden in Zuid 
Afrika.” Frans is nog steeds zwaar 
onder de indruk van deze ontmoe-

ting, want Tutu heeft enorm veel 
invloed gehad op veranderingen in 
de wereld.  

Ubuntu 
“Een van de verhalen van Tutu 
was Ubuntu, maar ik wist van het 
bestaan niet af. Ubuntu (spreek uit 
als oe-boen-toe) betekent letterlijk; 
ik ben omdat wij zijn. Mijn moeder 
gebruikte niet het woord ‘Ubuntu’, 
maar wat het betekent heeft ze al-
tijd al gezegd. Dát is hetgeen mijn 
ouders hebben meegegeven. Het 
gaat niet om jou beste Frans, het 
gaat niet om het individu. Je bent er 
alleen maar, omdat er om je heen 
mensen zijn die jou herkennen en 
erkennen. Dus je kunt er alleen 
maar zijn, als anderen dat ook be-
vestigen. En dat maakt dat je bent, 
al klinkt het wat filosofisch. Ubuntu 
was voor mij een soort lijfspreuk, 
zonder dat ik het woord kende.” 

Van kalf naar koe
Het kenmerkte Frans in zijn wijze 
van leiderschap, hoe hij de func-
tie van directeur invulde en hoe 
hij vroeger als verpleegkundige 
z’n werk heeft uitgevoerd. Ook bij 
Pampus was er Ubuntu, leerde hij 
te organiseren, mensen te moti-
veren en vooral om bij mensen te 
ontdekken; wie ben je nu eigenlijk? 
Gedachten over zijn studenten; je 
hebt zoveel mogelijkheden en je 
bent zo’n klootzak dat je nu iets 
laat vallen of kansen laat lopen. 
“Ook ik was ooit een kalf, ik ben nu 
een koe. Ik heb ook dingen gedaan 
waar ik niets trots op was. Maar 
wanneer je de mogelijkheid krijgt 
om iets groots te ontwikkelen, dan 
leer je daarvan. Alles wat we vragen 
in onderwijs, leer je in organisaties 
als Pampus. Samen een idee uit-
werken en dromen waarmaken. 

Helden!
“Veertig procent van studenten in 
het onderwijs stopt of switcht. Zon-
de, maar ook goed! Als je maar in 
een stream komt dat je wél je talent 
ontdekt. In mijn afscheidsspeech op 
Saxion heb ik dat ook meegegeven 
en heb, samen met mijn dochter 
Kim, het nummer Heroes van Da-
vid Bowie gezongen. Daar omheen 
heb ik het verhaalt verteld; wat is 
nou mijn opdracht geweest tijdens 
het werken in het onderwijs? Dat is 
het zoeken van de held in iemand. 
Het zoeken van jouw eigen talen-
ten, zodanig dat jij jezelf herkent en 
erkent. Yes, dit ben ik, dit moet ik 
groter maken, hierin moet ik inves-
teren! Daar zit ook het geheim van 
vrijwilligerswerk. Niet op zoek zijn 
naar functies, maar wat wil je, wat 
vind je leuk.”

Verinnerlijking
Frans is met pensioen en de drive 
van het onderwijs achterlatend is 
er die logische vraag; zijn er din-
gen die je wilt doen? Waar je zelf 
naar op zoek bent? “Toen ik mijn 
pensioen aankondigde had ik een 
fantastische baan. Ik werkte met 
hoog opgeleide mensen en profes-
sionals uit de hele wereld. Maar er 
waren andere dingen die ik wilde 
ontdekken. Ik wilde de verinnerlij-

king opzoeken. Dat je weer terug 
moet gaan naar een aantal ba-
sisbeginselen van de mens. Daar 
ben ik nog steeds naar op zoek. 
Maar als je ergens opvalt, wordt 
je ook snel benaderd voor aller-
lei dingen.” 

Verbinding met 
krachtige kernen
“Maar ik zoek verinnerlijking en 
dat vind ik bijvoorbeeld niet in 
de (lokale) politiek, maar juist 
om me heen. Zoals met Poste-
renkers het samen ontwikkelen 
van een meer-jaren dorpsplan 
en ook de wijze waarop Terwol-
de bezig is met de molen en de 
muziektent, hier gaat het om. 
Om mensen met initiatieven 
die elkaar ontmoeten, waar ze 
een brug bouwen, waar dromen 
worden waargemaakt en projec-
ten tot stand komen. Ik geloof in 
verbinding en burgemeester Jos 
Penninx begrijpt die verbinding 
ook. Hij heeft het over verbin-
ding met krachtige kernen. Dat 
is de kracht van de gemeente 
Voorst. Dat wil ik een zwengel 
geven en dus voel ik me aange-
sproken.”

In de lijn met wat je 
drijft
Gedurende het gesprek heeft 
Frans de zaken wel uitgestip-
peld over hoe hij leeft en denkt, 
waarbij de drijfveren in de de-
tails zitten. Maar ook een kleine 
steen veroorzaakt kringen in het 
water. “Je moet ervoor zorgen, 
dat de mensen die aan je gebon-
den zijn het zelf kunnen vinden, 
dat ze het naar hun zin hebben. 
Alles op inhoud, niet om jezelf 
maar om de wij. Kennelijk heb-
ben we een klein virusje nodig 
om de wereld op de rem te zet-
ten, op de bewustzijn stand om 
na te gaan denken. Maar ik heb 
geen grote vergezichten. Ik ben 
op zoek naar de dingen die men-
sen samenbrengt en versterkt. 
Ik ben redelijk in lijn met wat mij 
drijft.”

Een slotwoord van de 
meester
“Het is een rare tijd, ook voor 
alle ouders die thuis met de 
kinderen aan het werk moeten. 
Ik hoop ook dat we er over een 
jaar nog zo naar kijken, zoals we 
nu kijken naar de professionals 
in de zorg en het onderwijs. We 
prediken dat het basisonder-
wijs ‘t meest belangrijke goed 
is, maar we investeren het min-
ste. Europa breed hebben we 
de beste kwaliteit van onderwijs 
en gezondheidszorg. Dat zal on-
der meer komen omdat het de 
meest gepassioneerde mensen 
zijn die er werken, maar we doen 
ze tekort!”

En een mooie slotquote 
om dit af te sluiten 
Frans?  
“Je moet zorgen dat je een goed 
mens wordt, zorg voor je naas-
ten. Misschien is dat wel de re-
den dat je hier op aarde bent. 

Tekst Jos Bosch  foto Maarten Relker



foenix.nlElke dag iets nieuws

Voor jullie gastvrijheid, jullie aankopen,  
het buurtmaken, 200 ton hergebruikte 
spullen, de samenwerking, de mooie  
verhalen en het vertrouwen.

Voorst
bedankt!

Helaas sluiten, na twee mooie jaren,  
de deuren van onze kringloopwinkel in 
Voorst. Jullie blijven van harte welkom in  
onze kringloopwinkels in Apeldoorn.

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

IEDERE VRIJDAGMORGEN OP 
STANDPLEK KLARENBEEK

‘AAN DE BOSWEG’

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

ROLLADE SCHIJVEN

4 halen, 3 betalen 

SCHNITZEL VARKENS FILET

500 gram .................€5,95

VERSE WORST
+ gratis Oenenaartje! 

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

WEEK AANBIEDINGEN
geldig t/m 

zaterdag 25 april 

KWEKERIJ LE PAPILLON
Van kweker naar klant

Wij zijn weer geopend met nieuwe openingstijden:
Maandag t/m zaterdag

van 7.00 - 18.00 uur
Zondag gesloten

Ook dit voorjaar weer een ruime keus aan vrolijk 
gekleurde perkplanten voor tuin, terras en balkon.

In onze winkel houden wij ons 
aan de richtlijnen van het RIVM

Rijksstraatweg 249, Teuge / tel: 055-3231228
www.lepapillonteuge.nl

Volg ons ook op facebook voor acties.

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
architectuur    bouwkunde    omgevingsvergunning
woningen    appartementen    bedrijfsgebouwen
verbouwingen uitbreidingen restylen

WEKELIJKS HUIS AAN HUIS 
DAGELIJKS ONLINE

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL
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Uw technische groothandel voor bedrijf en particulier!

JET pomp Sector sproeier
1 PK 3,6 m³/h max 4 bar Verstelbare sproeistatief

€219,-
incl. BTW

ACTIEACTIEACTIE
Zorg dat uw tuin 
er klaar voor is.

Ook al weer zo’n 
zin in de zomer?

aanleg • onderhoud • levering

Beregenings
specialist!

ACTIES

Ledderweg 48, Epe 
T  +31 (0)578 - 70 10 68

Ma-vr  
07.00 uur
geopend!

,-

ACTIES

€60,-
incl. BTW

Bezorging
is mogelijk!

Vraag naar de 
mogelijkheden.

BETER WEGGEVEN DAN NALATEN?
Hoe groter uw erfenis, des te meer belasting uw erfgenamen betalen. 
Hoe kunt u dat voorkomen? Met een goed plan, dat voorziet in 
schenkingen en in vermogensoverdracht. Geven met de warme hand 
als alternatief voor nalaten na overlijden. Met als doel dat u en uw 
erfgenamen zo min mogelijk belasting betalen, dat u zonder financiële 
zorgen oud kunt worden en dat de familierelaties ongeschonden 
blijven. Zo’n plan, dat maken wij graag samen met u.

Estate planning is eigenlijk een combinatie van testamenten, 
huwelijkse voorwaarden en een schenkingsplan. Er komt van alles bij 
kijken: fiscale gevolgen (wie betaalt belasting, en hoeveel), juridische 
gevolgen (regelingen), sociale gevolgen (familiesfeer) en emotionele 
gevolgen (bij u zelf). Dat vraagt om een goede afweging, waarin u alle 
voor- en nadelen tegen elkaar kunt afzetten.

Zomaar wat voorbeelden:
1. Als u jarenlang uw kinderen jaarlijks €5.515 schenkt (belastingvrije 

grens 2020), dan betaalt u minder vermogensrendementsheffing in 
box 3.

2. U kunt eventueel grotere bedragen “vrij van recht” schenken. Dan 
betaalt niet de ontvanger, maar u de schenkbelasting.

3. Bent u op huwelijkse voorwaarden getrouwd en is de 
vermogensverhouding tussen u en uw partner niet in evenwicht? 
Met het opheffen of omzetten (naar een finaal verrekenbeding) 
van uw huwelijkse voorwaarden wordt u beiden eigenaar van de 
helft van het totale vermogen, zodat er minder erfbelasting over de 
nalatenschap hoeft te worden betaald.

4. Maak gebruik van de eenmalige mogelijkheid om elk van uw 
kinderen (tussen 18-40 jaar) €26.457 belastingvrij te schenken. Als 
het geld wordt besteed aan het kopen of verbouwen van een huis 
dan mag u zelfs €103.643 belastingvrij schenken.

5. Goede doelen die onder de ANBI-regeling vallen – Algemeen Nut 
Beogende Instellingen – hoeven helemaal geen schenkbelasting 
te betalen, maar ontvangen de gehele schenking netto. Dat geld 
ook voor “Sociaal Belang Behartigende Instellingen” (SBBI), zoals 
dorpshuizen of sportverenigingen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Slaghekke notariaat.

RIJKSSTRAATWEG 88

7391 MT TWELLO

TELEFOON (0571) 27 46 68

INFO@SLAGHEKKENOTARIAAT.NL

WWW.SLAGHEKKENOTARIAAT.NL

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

0571 298 175
Koppelstraat 12 
7391 AK  Twello 

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

Data installaties
Advies - begeleiding
Service - onderhoud

Duurzame energie

ONDERNEMERS VERENIGING TERWOLDE 
WIL GRAAG ALLE HANDEN INEENSLAAN
‘WAAROM DOEN WE HET NIET SAMEN?’ 

Een aantal weken geleden werden de evenementenladders in de dorpen 
herplaatst. Dit, nadat de borden eerder waren verwijderd om grondig on-
derhanden te worden genomen. De tand des tijds had toegeslagen en in-
middels was er vanuit het gemeentehuis groen licht, om de ladders een 
tweede leven te geven. Omdat de evenementen nog even zullen uitblijven, 
werd de lokale ondernemers op ludieke wijze een hart onder de riem gesto-
ken; steun ze en help elkaar! Een goede reden om eens in gesprek te gaan 
met mensen die bijdragen aan de leefbaarheid voor iedereen. 

De evenementenladder van Terwolde 
staat aan de Dorpsstraat, waardoor 
ook vele passanten meedelen in de 
aangekondigde activiteiten. We spre-
ken er af met Carla Douwma en Agnes 
Nengerman, beiden ondernemers en 
tevens resp. voorzitter en secretaris 
van de OVT, Ondernemers Vereniging 
Terwolde. Ooit was deze straat hét 
winkelgebied van het dorp en ook al 
staan er veel Terwoldse ondernemin-
gen ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel, de zichtbaarheid ervan 
is aanzienlijk kleiner. Het zal mede 
daarom zijn, dat de onderlinge con-
tacten van ondernemers zijn veran-
derd, maar ook die met de inwoners. 

Terwolde is normaliter een dorp vol 
activiteiten en festiviteiten, waarbij 
veel verenigingen en organisaties van 
alles op touw zetten voor de gemeen-
schap. Juist nu verbondenheid meer 
dan eens een hoofdrol speelt, stellen 
de beide bestuursleden de vraag, of 

daar niet veel meer bruggen kunnen 
worden gebouwd. “Dat wat leeft en 
zorgt voor leefbaarheid in z’n alge-
meenheid, dat is van ons allemaal” 
aldus Carla Douwma. “Wanneer daar-
in iets niet gaat lukken of verdwijnt, 
hebben we daar allemaal last van.” 
En de voorzitter vervolgt: “Het moet 
niet zo zijn dat, hetgeen eigenlijk van 
algemeen nut en belang is en wat we 
allemaal koesteren, het de opdracht 
is voor een groepje mensen om daar-
voor te zorgen.” 

De vele initiatieven, welke vaak lei-
den tot samenkomsten van inwoners, 
juichen de beide bestuursleden van 
harte toe. Graag dragen ze daar op di-
verse mogelijke manieren ook aan bij, 
als ondernemer én als ondernemers-
vereniging. Maar er is een zorgpunt 
van aandacht en Carla ligt toe. “Ik vind 
het in een dorp zoals Terwolde heel 
lastig om iets heel groots in stand te 
kunnen houden. Het zou zo mooi zijn, 

wanneer iedere inwoner van Terwol-
de daaraan bijdraagt.” Op de vraag 
hoe zij dit voor zich ziet, kan ze daar-
van wel een beeld vestigen. Ze noemt 
als voorbeeld, dat iedere inwoner een 
lidmaatschap heeft van een algemene 
vereniging, een ‘Stichting Terwolde’, 
waaraan iedereen bijdraagt voor het 
belang van allen. “Maar dat zou ook 
Vereniging Dorpsbelangen kunnen 
zijn.” 

“We hebben te zorgen voor een molen 
welke jaarlijks onderhoud behoeft. Er 
is een muziektent welke hoognodig in 
de steigers moet. De muziektent is ei-
genlijk van ons allemaal, de molen is 
niet alleen van de stichting. Maar het 
gaat ook over andere monumenten 
en mooie plekken” waarbij en pas-
sant de speeltuinverenigingen wor-
den genoemd. Carla en Agnes pleiten 
er dan ook voor, dat er bijvoorbeeld 
geïnventariseerd gaat worden. Waar 
kan je mensen met elkaar verbinden? 
“Als de noodzaak binnenkomt bij 
mensen, kan er wat veranderen”. Een 
mooie taak ligt weggelegd, voor alle 
organisaties, initiatiefnemers en fei-
telijk iedere inwoner van Terwolde. En 
wat zou het dan mooi zijn, wanneer 
de evenementenladder te klein blijkt 
te zijn voor het succes van de samen-
werkingen. 
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Ooijman

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

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

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

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

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

Audi A3 Sportback
1.8 TFSI Ambition Pro Line S

Mitsubishi ASX
1.6 Cleartec Invite

Renault Grand Modus
1.2 TCE Exception Nwe Apk

Nissan Qashqai
1.5 dCi Acenta

€14.490

€13.490 €5.240

€6.240

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

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

GARAGE LEIJENAAR
BATHMENKoekendijk 8 | 7437 CK Bathmen | 0570 541224

Renault Captur TCE 120 
EDC Dynamique + Trekhaak + Camera, NL auto
Bouwjaar: 2017 | 20.606 km | €17.450

Renault Clio IV Estate TCE 90 
Night&Day + Trekhaak, NL auto, dealer onderh.
Bouwjaar: 2014 | 43.100 km | €10.250

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

Renault Captur
TCE 90 Dynamique + Trekhaak
Bouwjaar: 2014 | 96.121 km | € 11.850

Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 140pk AUT. Comfort 
& Design 4Motion + Trekhaak + Camera + Navi
Bouwjaar: 2009 | 175.182 km | €8.450

Opel Meriva
1.4 Turbo Edition + Trekhaak
Bouwjaar: 2011 | 122.475 km | €5.750
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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,-

FORD FOCUS
1.0 ECOBOOST 74 KW TREND EDITION

119.000 KM - 2016

MAZDA CX-5
2.2 D AUTOMAAT HP GT-M 4WD

150.000 KM - 2014

NISSAN QASHQAI
1.5 DCI 81 KW BUSINESS EDITION

76.000 KM- 2018

€9.750,- €14.950,- €18.950,-

AUTOMAAT/4WD

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

KIJK VOOR ALLE OCCASIONS OP WWW.AUTOWIENTJES.NL

DUIDELIJK | DESKUNDIG | DICHTBIJ

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

ü PERSONENAUTO’S

ü BEDRIJF SAUTO’S

ü ONDERHOUD

ü REPARATIE

ü APK-KEURINGEN

ü SCHADE-AFWIKKELING

ü MOBILITEITSGARANTIE

ü EXPORT-SERVICES  

 

 

  

 

Ruim aanbod occasions bij uw Nissan dealer. Kijk voor uitgebreide informatie en foto’s op 

WWW.AUTOBEDRIJFSPITHOLT.NL

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

Duistervoordseweg 88, 7391 CH  Twello, 0571-271857, www.autobedrijfspitholt.nl

NISSAN MICRA
1.2 ACENTA 80PK

RIJKLAAR PRIJS

NISSAN JUKE
1.6 117PK ACENTA

RIJKLAAR PRIJS

SUV, 60247 km, BJ 2014, benzineHatchback, 32828 KM, BJ 2017, benzine

WIJ HANTEREN DE NORMALE OPENINGSTIJDEN EN 
HOUDEN ONS AAN DE RICHTLIJNEN VAN HET RIVM

€9.975,- €11.750,-

Merk Model Type Deuren Bouwjaar Km Stand Prijs
Nissan Note 1.2 Acenta 5-drs 2017 13626 12.975,-
Nissan Qashqai 115 Dig-T N-Connecta 5-drs 2018 17500 23.975,-
Nissan Qashqai 115 Dig-T Acenta 5-drs 2014 41038 16.750,-

Automaat     
Opel Meriva 1.6 Maxx Cool 5-drs 2005 168490 3.650,-

Ander merk     
Dacia Logan MCV 0.9 Laureate 5-drs 2017 18238 12.475,-
Toyota Aygo 1.0 X-Play 5-drs 2017 36386 9.250,-

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

SUZUKI BALENO 1.2 EXCLUSIVE LUXE

€12.950 | bouwjaar: 06-2016

MITSUBISHI SPACE STAR 1.0 COOL+

€8.999 | bouwjaar: 01-2019

PEUGEOT 207 SW X-LINE 1.4-16V VTI BLUE LEASE

€4.450 | bouwjaar: 04-2009

LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2.0 SI4 240 4WD SE URBAN SERIES

€41.500 | bouwjaar: 01-2018

TOYOTA AYGO 1.0 VVT-I X-FUN

€9.999 | bouwjaar: 07-2017

autobedrijf

B.J. Spijkerbosch

www.autospijkerbosch.nlwww.autospijkerwww.autospijkerwww.autospijker

Hierbij een greep uit onze occasions

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

Kijk op onze site voor het aanbod

FORD KA 1.2 TITANIUM

€3.750 | bouwjaar: 01-2010
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in deze bijzondere “Coronatijd”” in gesprek met:

OCHTENDPOST: IN HET VOEDSELBOS OCHTENDPOST: IN HET VOEDSELBOS OCHTENDPOST: IN HET VOEDSELBOS 
BEWEGEN WE MET HET BOS MEEBEWEGEN WE MET HET BOS MEEBEWEGEN WE MET HET BOS MEE

Een kerkgemeenschap aan de Dorpstraat 10 in Twello. Waar meer dan 
100 vrijwilligers zich inzetten voor, zoals de burgemeester zo mooi 
aangeeft: Samen voor elkaar. Een grote groep enthousiaste vrijwilli-
gers die meehelpen met allerlei activiteiten binnen, maar vooral ook 
buiten de kerk. De kerk is onderdeel van het dorp geworden, voor alle 
Twellonaren. Wij gingen in gesprek met één van de vrijwilligers van de 
Dorpskerk; Piet Ruijsbroek.

Piet is getrouwd met Leny en woont nu 7 jaar in Twello. “Wij kerken in de 
Protestante Gemeente Twello, beter bekend als de Dorpskerk. 4 jaar gele-
den ben ik diaken geworden. Diaken betekent dienen, hulp bieden waar 
geen helper is. Of het nu in de kerk is of daarbuiten, dichtbij of aan de an-
dere kant van de wereld. In de kerk doet de diaken de collecte. Geld dat 

DE DORPSKERK, DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLODE DORPSKERK, DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLODE DORPSKERK, DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLODE DORPSKERK, DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLODE DORPSKERK, DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLODE DORPSKERK, DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLODE DORPSKERK, DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLODE DORPSKERK, DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLODE DORPSKERK, DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLODE DORPSKERK, DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLODE DORPSKERK, DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLODE DORPSKERK, DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLODE DORPSKERK, DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLODE DORPSKERK, DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLODE DORPSKERK, DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO

opgehaald wordt voor een doel in Nederland of ver weg.”
De Diaconie is een belangrijk deel van de kerk vertelt Piet: “Samen met vier 
anderen (de Diaconie) proberen we op te komen voor mensen in proble-
men, door welke oorzaak dan ook. Zo verlenen we weleens financiële hulp 
bij noodgevallen of helpen we bij het opruimen van een woning. Verder 
werken we goed samen met gemeentelijke instanties. We helpen mensen 
om de weg te vinden.”

De Dorpskerk heeft goede contacten met de gemeentelijke instellingen en 
werkt daar goed mee samen. “Wij kunnen verwijzen naar hen, of aanklop-
pen met de vraag wat we het beste kunnen doen. Andersom kunnen wij 
weer helpen. De gemeente kan niet in alle gevallen direct helpen. De Di-
aconie heeft die mogelijkheid soms wel. Praktisch of soms ook financieel. 

Zo helpen we soms mensen aan een fiets, een vakantie, een boodschap-
pentas vol etenswaren. Want ook in Twello is er verborgen armoede.”

Vrijwilligerswerk is belangrijk voor de kerk, de gemeenschap maar 
ook voor jezelf zo geeft Piet aan: “Als je ergens lid van bent, moet je 
er ook wat voor doen. Ik kom uit de financiële wereld en wilde daar 
wat anders mee doen. Het geeft mij voldoening om mensen te helpen, 
bijvoorbeeld bij hun financiën. Maar vaak is het ook coachen. Daar-
om ben ik vorig jaar vrijwilliger geworden bij de formulierenbrigade 
van Mens en Welzijn Voorst. De kerk is vaak intern gericht, maar wil 
steeds meer ook open staan naar anderen. Daar wil ik mijn steentje 
aan bijdragen, dat is mijn drijfveer. Ik vind het leuk om nieuwe dingen 
te bedenken, gewoon gaan proberen. Ik hoop door mijn enthousiasme 
anderen er ook bij te betrekken. En dat lukt aardig.”

Bij de kerk zijn meer dan 100 vrijwilligers betrokken vertelt Piet: “Een 
grote groep enthousiaste vrijwilligers met wie we van alles organise-
ren. Dat doen we binnen, maar ook buiten de kerk voor alle inwoners 
van Twello. Deze grote groep vrijwilligers is ook nodig, vooral voor de 
jaarlijkse rommelmarkt. Deze is dit jaar helaas uitgesteld. Het leuke 
van deze activiteit is dat er veel mensen meehelpen die anders nooit 
in de kerk komen. En ook mensen van buiten de kerk helpen mee.”
Samen met de katholieken zijn er elke maand bijeenkomsten over 
zingeving. Ook worden er lunches voor vluchtelingen/statushouders 
georganiseerd. Activiteiten voor de kerkleden zelf zijn de ouderen-
middag, de soos en het koffiedrinken na de kerkdienst op zondag 
waar mensen elkaar ontmoeten. Ook is er een bezoekdienst waarbij 
de kerkleden worden bezocht door contactpersonen. En er zijn bij-
eenkomsten over zingeving.

Een van de jongste activiteiten in samenwerking met de Bibliotheek is 
“Meet-in 11”. Een plek op de vrijdagmiddag aan het Marktplein, waar 
iedereen zo binnen kan lopen voor een kopje koffie of thee en een 
praatje. 

Verder zet de kerk zich in voor duurzaamheid en vindt het milieu en 
klimaat belangrijk. “We zijn als kerk ‘groen’ geworden. Zo zijn we ge-
start met het inzaaien van bloembermen. Leuk is dat ¾ van deelne-
mers geen kerklid zijn. In januari hebben we bloembollen uitgedeeld. 
Ruim meer dan 100.000 die anders doorgedraaid zouden zijn. Zo was 
er een bijeenkomst gepland over voedsel en milieu. Wat is onze im-
pact op het klimaat en wat kunnen wij eraan doen. Allemaal opgezet 
voor alle Twellonaren.”

Piet vervolgt: “Ook mooi om te vertellen, is dat er een paar dames 
initiatief hebben genomen om een Kledingbank op te zetten in onze 
gemeente. De diaconie helpt hen daarbij. Helaas is de voortgang door 
de corona vertraagd. We hadden gehoopt al open te zijn gegaan”.

“In deze Coronatijd zijn veel activiteiten afgelast, maar er is ook veel 
voor teruggekomen. Zo wordt er nu veel vaker even gebeld, gewoon 
belangstelling voor hoe het met je gaat. Dat gaat over de kerkmuren 
heen. Er worden bloemen bezorgd, er is aandacht voor elkaar. Zo is er 
nu een actie voor de Voedselbank. De voedselbanken hebben het nu 
moeilijker. Er is meer aanloop, maar er worden minder producten ge-
leverd. Daar hebben we als kerk nu een inzamelingsactie voor gestart. 
In het Stiltecentrum van de Dorpskerk (ingang aan achterzijde, de 
kant van gebouw Irene red.) staat een winkelwagentje. Daar kunnen 
mensen tussen 10.00 en 17.00 uur, de tijd waarop het Stiltecentrum is 
geopend, producten voor de Voedselbank brengen. Iedereen kan aan 
hieraan meedoen. Voor en door alle Twellonaren! ”

Inmiddels leven we alweer bijna drie weken in en om het huis. We ra-
ken gewend aan de afgekondigde maatregelen. Onze wereld is een 
stuk kleiner, maar gelukkig hebben we online contact met elkaar. Van-
daag spreken we Chris Frencken (30). Hij woont in Brummen. 

HOE IS JE PERSOONLIJKE SITUATIE?
‘Ik ben thuis aan het werk. Mijn vriendin werkt in de ouderenzorg in 
Eerbeek. Daar is gelukkig nog geen corona. Ze zijn volop bezig met be-
schermende maatregelen. Wij hebben geen kinderen, dus de druk bij ons 
op het gezin is wat minder. Ik heb de ruimte om voor het werk dingen 
op te pakken. Ik ben coördinator maatschappelijke initiatieven, nu bijna 
een jaar, bij de gemeente Voorst. Vanuit die functie ben ik contactper-
soon voor de dorpsbelangenorganisaties in alle twaalf dorpen van de 
gemeente. Daarnaast ben ik aanspreekpunt voor initiatiefnemers in de 
gemeente. Als mensen leuke ideeën hebben, dan kunnen ze bij mij te-
recht en probeer ik ze verder te helpen of met andere organisaties te 
verbinden.’

HOE IS HET JOU DE AFGELOPEN WEKEN VERGAAN?
‘Allereerst was het wel even wennen om thuis te gaan werken. In mijn 
werk merk ik dat alle reguliere zaken en activiteiten in de dorpen zijn 
gestopt. Je gaat op een andere manier nu contact zoeken met elkaar. 
Vanuit mijn functie heb ik de dorpen daarbij geholpen. In veel dorpen 

worden mooie initiatieven ontplooid. Je ziet bij ons de ‘noaberhulp’ die 
weer meer zichtbaar wordt. Ik vul mijn tijd met het aanjagen van al-
lerlei projecten binnen de dorpen. We proberen alle projecten te delen 
via de site (en Facebook): www.kijkindekernen.nl.’

HEB JE NOG EEN GOEDE 
LEES- OF FILMTIP OF ANDERE TIP?
‘De verhalen van ‘Frontberichten’ op televisie, vind ik wel mooi. Zeker 
hoe de mensen die in de zorg werken zich inzetten voor de mede-
mens. Ik ben zelf vrijwilliger bij het voedselbos in Brummen. Het voed-
selbos is een plek in de wijk Elzenbos in Brummen. In 2017 hebben we 
een grote plantdag gehad. We hebben allerlei mooie fruit- en noten-
bomen geplant. Elk weekend werken we met een grote groep vrijwilli-
gers in het bos van drie hectare. Het is een andere manier van omgaan 
met de openbare ruimte. Ik vind het heel mooi dat de gemeente Brum-
men dat ondersteunt. We zijn ook bezig een natuurspeelplek erbij te 
maken. Veel mensen komen hier nu ook wandelen. Dat is mooi om 
te zien. Als ik tijd heb in het weekend vind ik het heerlijk om bezig te 
zijn in het bos. Het is eigenlijk geen tuineren. We bewegen met het 
bos mee.’

BRENGT DEZE CORONAPERIODE JE OOK IETS?
‘Door het nieuwe dagritme kom je iets meer uit de hectiek. Het geeft 
meer rust. Als je thuiswerkt, kun je toch af en toe even de tuin in lopen. 
Even naar buiten. Wel met de telefoon, zodat je bereikbaar bent. Maar 
het geeft toch meer rust op een dag. De mensen lijken ook allemaal 
iets rustiger te zijn.’ 

WAT IS JOUW VERHAAL? 
GEEF JE OP VOOR DE OCHTENDPOST
Vind je het leuk om jouw verhaal te delen? Stuur dan een mail naar: 
communicatie@bibliotheekbrummenvoorst.nl . Wij nemen dan zo snel 
mogelijk contact met je op om een afspraak in te plannen. 
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Op het online dorpsplein www.kijkindekernen.nl vindt u nog steeds 
veel oproepen met aangeboden – en gezochte – hulp. De afgelo-
pen week zijn er weer enkele oproepen bijgekomen. We lichten 
deze en enkele andere hieronder uit. 

U kunt zelf reageren op onderstaande oproepen via www.kijkinde-
kernen.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 Frontoffice van het Maatschappelijk 
Netwerk Voorst: 0571 74 51 11. Als samenwerkende organisaties hou-
den we KijkindeKernen in de gaten, zodat we actief kunnen matchen 
tussen mensen die hulp aanbieden en mensen die hulp nodig hebben. 

DOOR: Irma Kool-Schaap

KERN: Alle kernen

BESCHIKBAAR: Flexibel

OMSCHRIJVING: Het zijn lastige en onzekere tijden, waarin je 
meer ongerust kunt zijn, angst kunt hebben, of misschien wel 
meer gaat nadenken over je leven, je loopbaan of privé. Heb je 
behoefte daar samen met een coach over te praten, jezelf hierin 
tijd en aandacht aan te geven?  Dan kan ik er voor je zijn!  In 
oktober ben ik gestart met een opleiding aan de ‘Academie voor 
Coaching en Counselling’. Hiervoor ben ik op zoek naar mensen, 
die door mij kosteloos gecoacht willen worden. Natuurlijk doen 
we dat in deze periode via online gesprekken. De coachvraag 
kan divers zijn, bijv. werk gerelateerd, of op persoonlijk vlak. 
Wanneer je bijvoorbeeld telkens ergens tegen aan loopt, of 
onzekerheid ervaart, etc. Heb je interesse? Of ken je iemand die 
dit graag zou willen? Mail/bel me gerust voor een kennismaking:  
irma.koolschaap@gmail.com of 06-13402326.

HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:
KOSTELOZE COACHING

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

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

KIJKINDEKERNEN

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

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

MAATSCHAPPELIJK NETWERK VOORST 

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

STEUNPUNT MANTELZORG

Contactpersoon: 
Annet Reimert
a.reimert@mensenwelzijn.nl

ZODUS

Contactpersoon: 
Joris van Rest
joris@zodus.nu

MENS EN WELZIJN VOORST 

Contactpersoon: 
Guus Kroes 
g.kroes@mensenwelzijn.nl

VRIJWILLIGERS CENTRALE VOORST 

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

DOOR: André Steentjes

KERN: Alle kernen

BESCHIKBAAR: Flexibel

OMSCHRIJVING: Heeft of kent u iemand die in deze coronatijd 
wel een muzikale oppepper kan gebruiken? Heeft u als organisatie, 
stichting of zorginstelling behoefte aan muziek? DJ McStone (André 
Steentjes) kan dit voor u regelen. Alles in goed overleg met elkaar.
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DJ BIEDT ZICH AAN

DOOR: SeniorWeb

KERN: Alle kernen

BESCHIKBAAR: Flexibel

OMSCHRIJVING: De leslocaties van SeniorWeb zijn gesloten, maar 
via onze website kunt u met ons chatten. Iedere werkdag van 14.00 
tot 15.00 uur zijn wij aanwezig om u live te helpen met uw vragen op 
het digitale gebied. En buiten die tijden kunt u ons heel gemakkelijk 
een berichtje sturen. Meer informatie op: www.seniorwebbet.nl
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MEDIA- EN COMPUTERHULP VIA CHAT

DOOR: Guus Kroes & Renske Kruitbosch

KERN: Alle kernen

BESCHIKBAAR: Flexibel

OMSCHRIJVING: KROES EN KRUITBOSCH VERSUS CORONA
Guus en Rens hebben de handen in één geslagen (figuurlijk 
gezien, kallem-an) en willen bedrijven en mensen helpen met 
creatieve oplossingen voor tijdens en na de Coronacrisis. Denk 
aan mogelijkheden bekijken voor de continuïteit van omzet, 
oplossingen zoeken voor het niet-kunnen-sporten-probleem of een 
luisterend oor en hulp bieden voor IEDEREEN die het nodig denkt 
te hebben. GRATIS! Mooi, man. De twee kornuiten willen helpen, 
meedenken, SAMEN DOEN.  Dus wil je iets? Gratis sparren? Lekker 
lullen? Dóórgaan? Stuur een email naar renske.kruitbosch@gmail.
com of stuur een privébericht naar Guus of Rens.

DOOR: Bij Monique Kindercoachpraktijk

KERN: Alle kernen

BESCHIKBAAR: Flexibel

OMSCHRIJVING: Het zijn vreemde tijden, zowel voor ouders 
als kinderen. Ik, als moeder van vier kids, begrijp dit maar al te 
goed. Ineens zijn ze allemaal thuis, willen ze allemaal aandacht 
en hulp, de klusjes stapelen zich op, en o ja, werken moet ook 
nog. Het kan zijn dat het gedrag van je kind vragen bij je op gaat 
roepen nu er een beroep wordt gedaan op hun flexibiliteit. De 
structuur die er was op school valt weg en er wordt erg veel van 
ze gevraagd wat bij veel kinderen voor onrust zorgt. Juist nu wil 
ik er ook voor jullie zijn. Daarom ga ik gewoon doen wat mijn 
gevoel zegt en ga ik gratis sessies weggeven! Dit geldt zowel 
voor de coachingssessies voor kinderen van de basisschool en 
hun ouders, als voor jongeren en hun ouders. Heb je interesse?? 
Neem contact met me op. Dan bekijken we samen hoe we de 
sessie het beste vorm kunnen geven.
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GRATIS DENKTANK VOOR CREATIEVE 

OPLOSSINGEN

HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:
GRATIS COACHINGSSESSIES VOOR KINDEREN 

VAN DE BASISSCHOOL EN HUN OUDERS

HULP NODIG? SCHROOM DAN HULP NODIG? SCHROOM DAN HULP NODIG? SCHROOM DAN 
NIET OM HULP TE VRAGEN!NIET OM HULP TE VRAGEN!NIET OM HULP TE VRAGEN!
Terwijl de inwoners van Voorst massaal hulp aanbieden via de website 
van Kijk in de Kernen, blijkt dat tot nu toe helaas weinig mensen hier 
gebruik van maken. Is de hulp dan niet nodig? Die conclusie is voor-
barig. Uit onderzoek weten we dat mensen vaak niet om hulp durven 
vragen of anderen te wijzen op het hulpaanbod. 

Een blik op de website van Kijk in de Kernen is voldoende om te zien 
hoe hulpvaardig de Voorster samenleving is. Inwoners nemen allerlei 
initiatieven om mensen te helpen. Van een boodschappendienst tot 
een luisterend oor via de telefoon. En van een hulplijn bij het school-
werk van de kinderen tot het wieden van onkruid in de tuin. Maar na-
vraag leert dat er nauwelijks gebruik van gemaakt. Hoe kan dat?

Anja Boonzaaijer, hulpcoördinator in Klarenbeek, vertelt: “De eerste 
twee weken kreeg ik veel telefoontjes. Vooral van ouderen die zich 
druk maakten om de medicijnen en de boodschappen. Er was paniek, 
maar al gauw vonden mensen hun draai en bleken overal helpende 
handen te zijn. De buurvrouw doet de boodschappen, de apotheek be-
zorgt de medicijnen en weer een ander doet een brief op de bus. Met 
deze hulp hebben veel mensen ook even een praatje, natuurlijk wel op 
afstand. Voor praktische hulp kan vrijwel iedereen terugvallen op zijn 
eigen netwerk. Naast de mensen die we al in het vizier hadden, heb-
ben we ook vragen gekregen van mensen die tot dan toe niet om hulp 
hadden gevraagd. Ook die hebben we goed op weg kunnen helpen.” 

Annet Reimert, consulent Mantelzorg bij Stichting Mens en Welzijn, her-
kent het beeld dat Anja schetst: “We hebben met alle bij ons bekende 
mantelzorgers contact. De meesten kunnen voor de praktische hulp te-
recht bij buren, familie of vrienden. Maar het zorgen zelf valt hen zwaar, 
omdat er nu nauwelijks mogelijkheden zijn om even ontlast te worden.” 

Een deel van inwoners die hulp nodig heeft en een deel van de hulp 
bij eenzaamheid of sombere gevoelens blijft onder de radar. “Dat was 
voor de coronacrisis ook al het geval. We doen er alles aan om mensen 
te bereiken, zowel online als offline. Maar sommige mensen bereik je 
niet. En niet iedereen wil geholpen worden,” aldus Anja. 

Veel mensen durven niet om hulp te vragen: ze zijn vraagverlegen. 
Mensen vinden het moeilijk om aan anderen toe te geven dat ze het 
zelfstandig niet redden. Ze schamen zich. Want ‘anderen lukt het wel, 
dus ik moet het ook kunnen.’ Of ‘ik kan een ander niet met mijn sores 
opzadelen.’ Op hulp vragen rust een taboe, zeker als het gaat over een-
zaamheid of armoede. 

Bovendien zijn weer anderen handelingsverlegen: zij zien wel mensen 
in hun netwerk waarvan ze denken dat ze hulp nodig hebben, maar 
durven ze daar niet op te wijzen. Ze gaan hier niet met de hulpbehoe-
vende over in gesprek omdat ze twijfels hebben. Want: ‘weet ik wel 
zeker dat de buurvrouw eenzaam is?’ Of: ‘wie ben ik om te denken dat 
mijn tante hulp nodig heeft bij het schoonmaken?’ En: ‘iemand anders 
heeft het vast ook al eens gevraagd, dus waar bemoei ik me mee?’ 
Mensen zijn bang om als bemoeizuchtig te worden bestempeld, terwijl 
ze een belangrijk verschil kunnen maken. Zij signaleren een mogelijk 
probleem, kennen het aanbod en zijn daarmee sterke doorverwijzers. 

Inwoners die mensen kennen die waarschijnlijk hulp nodig hebben, 
maar niet goed weten hoe ze daarover in gesprek kunnen gaan, kun-
nen Anja benaderen. “Schroom niet om contact op te nemen. We pro-
beren de drempel zo laag mogelijk te houden. Eerst maar eens ge-
sprekje aanknopen, en dan kijken we verder.”

MEER WETEN? 
Neem contact op met Anja Boonzaaijer, de hulpcoördinator in Klaren-
beek, via telefoonnummer: 06-12260021. Ook Mens en Welzijn Voorst 
is telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren: 0571-279090

dus ik moet het ook kunnen.’ Of ‘ik kan een ander niet met mijn sores 
opzadelen.’ Op hulp vragen rust een taboe, zeker als het gaat over een-

Bovendien zijn weer anderen handelingsverlegen: zij zien wel mensen 
in hun netwerk waarvan ze denken dat ze hulp nodig hebben, maar 
durven ze daar niet op te wijzen. Ze gaan hier niet met de hulpbehoe-
vende over in gesprek omdat ze twijfels hebben. Want: ‘weet ik wel 
zeker dat de buurvrouw eenzaam is?’ Of: ‘wie ben ik om te denken dat 
mijn tante hulp nodig heeft bij het schoonmaken?’ En: ‘iemand anders 
heeft het vast ook al eens gevraagd, dus waar bemoei ik me mee?’ 
Mensen zijn bang om als bemoeizuchtig te worden bestempeld, terwijl 
ze een belangrijk verschil kunnen maken. Zij signaleren een mogelijk 
probleem, kennen het aanbod en zijn daarmee sterke doorverwijzers. 

Inwoners die mensen kennen die waarschijnlijk hulp nodig hebben, 
maar niet goed weten hoe ze daarover in gesprek kunnen gaan, kun-
nen Anja benaderen. “Schroom niet om contact op te nemen. We pro-
beren de drempel zo laag mogelijk te houden. Eerst maar eens ge-

Neem contact op met Anja Boonzaaijer, de hulpcoördinator in Klaren-
beek, via telefoonnummer: 06-12260021. Ook Mens en Welzijn Voorst 

VAKANTIE IS 
GEBOEKT!!
HET WORDT 
VIDEOLAND

DIT JAAR

Gelukkig valt er ook nog genoeg te lachen. Grappen en grollen 
worden massaal gedeeld via de mobiele telefoon en sociale media. 
Het zijn lichtpuntjes in deze bizarre tijd. Na een goede grap lijkt de 
situatie dragelijker en wordt de pijn verlicht. Kortom, humor doet 
de mensen goed! 

Daarom delen we hierbij weer een grap waar wij heel hard om 
moesten lachen. We hopen dat jullie ‘m ook kunnen waarderen:  

HUMOR DOET MENSEN GOED!HUMOR DOET MENSEN GOED!HUMOR DOET MENSEN GOED!HUMOR DOET MENSEN GOED!HUMOR DOET MENSEN GOED!HUMOR DOET MENSEN GOED!
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 NIEUWBOUWPROJECT SCHAKERVELD IN TWELLO
BINNENKORT IN DE VERKOOP

TE KOOP
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Dahliastraat 3 - DEVENTER

Wijkseweg 25 - TERWOLDE

Molendwarsstraat 11 - TWELLO

Stellingmolenweg 10 - VOORST

Zutphenseweg 8 +8A - KLARENBEEK

Broodakker 39 - TWELLO

Oude Binnenweg 91A + B  - TWELLO

IJsseldijk 9 - WELSUM

Tuindorp 9 - TERWOLDE

Goeman Borgesiusstraat 14 - TWELLO

Raccordement 117 - TWELLO

Aerdenbroek 11 - WILP

Wijkseweg 9 - TERWOLDE

Burg. van der Feltzweg 47 - TWELLO

Verdistraat 20 - TWELLO

Rijksstraatweg 50A - WILP

Vraagprijs € 325.000 k.k.

Vraagprijs € 299.000 k.k.

Vraagprijs € 575.000 k.k.

Vraagprijs € 295.000 k.k.

Vraagprijs € 895.000 k.k.

Vraagprijs € 475.000 k.k.

Vraagprijs € 895.000 k.k.

Vraagprijs € 625.000 k.k.

Vraagprijs € 295.000 k.k.

Vraagprijs € 389.000 k.k.

Vraagprijs € 205.000 k.k.

Vraagprijs € 549.000 k.k.

Vraagprijs € 489.000 k.k.

Vraagprijs € 375.000 k.k.

Vraagprijs € 649.000 k.k.

Vraagprijs € 225.000 k.k.

TE KOOP BIJ BIEZE MAKELAARS
WWW.BIEZE-MAKELAARS.NL

Neem voor meer informatie contact met ons op: 
0571 27 44 94 | twello@bieze-makelaars.nl

Bovenstaande verkopers gingen u voor bij de verkoop van hun woning. Bent u ook van plan om 

uw woning te verkopen of wilt u graag weten wat uw huidige woning of appartement waard is? 

Onze makelaars Judith, Niels of Hans komen graag vrijblijvend bij u langs voor een persoonlijk 

gesprek en vrijblijvende waardebepaling! 

Uw woning ook graag verkopen?

Bel of mail ons voor meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek!
0571 27 44 94 | twello@bieze-makelaars.nl | Veilingstraat 22 Twello
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HOU VOL! WIJ HOUDEN OOK VOL! 

Hoe fijn is een 
prettige woonplek? 
Onze werkzaamheden gaan gewoon door. 
Nu uw woning verkopen? Dat kan! In deze 
bizarre tijd zijn er genoeg mogelijkheden. 
Ook gaan de bezichtigingen gewoon door, 
wel nemen wij gepaste maatregelen om het 
voor iedereen zo veilig mogelijk te maken.  
Taxaties en waardebepalingen zijn ook geen 
probleem en kunnen wij uitvoeren.

vooral nu!

Dorpsstraat 19, 7391 DC Twello
Telefoon (0571) 27 33 77
info@vdbeltmakelaars.nl
www.vdbeltmakelaars.nl

FEESTJE 
Hieperdepiep Hoera! Hieperdepiep Hoera! 
En nog één keer uit volle borst Hieperde-

piep Hoera. De kleinere en jongere versie 
van mezelf kon zich vroeger vreselijk verheu-

gen op deze woorden. Ik kon drie nachten niet 
slapen, speurde de hele week in de brievenbus op 

zoek naar kaartjes en had al een maand in mijn hoofd 
wat ik wilde eten. Nu ik 35 ben geworden is de voorpret er wel een beetje af en 
kan ik me alleen nog maar verheugen op het eten. Maar dat hebben alle dikkerdjes 
wel, denk ik. Wat dat betreft is dat een ware zegen en zou ik niet zonder mijn vraat-
zucht willen leven. Het lijkt me ook een flinke opgave om het frikandelbroodje bij de 
pomp links te laten liggen terwijl je een zooitje wortels probeert weg te knagen uit 
je Tupperware bakje op de bijrijdersstoel. Jezelf elke ochtend kwellen door een bak 
magere yoghurt weg te kanen, dat zal ik mezelf ook nooit aan willen doen. Dit mol-
lige figuurtje verdient aandacht en onderhoud. Zo verzorg ik mijn maagstreek keurig 
door er wekelijks een balletje mayo in te schuiven, een kroketje in te proppen en een 
blok jonge kaas in te stouwen. De hete adem van de sportschool voel je nu toch niet 
in je nek hijgen aangezien ze dicht zijn en alleen het lid zijn voelt al als een sportieve 
prestatie. Dat is net als het kneusje dat tijdens het schoolvoetbal geen minuut speelt 
maar toch een medaille omgehangen krijgt, je het applaus van de zorg ter harte 
neemt terwijl je als podoloog geen voet hebt vertroeteld of het ambt van koning in 
je voeten geschoven krijgt omdat je nou eenmaal de oudste bent. Je hebt er geen 
reet voor gedaan, maar het voelt wel lekker! Je voelde je destijds het middelpunt van 
de wereld als je je kinderfeestje mocht houden. Bowlen, een slaapfeestje, ouder-
wets koekhappen, een patatje en met snoepzak door naar huis. Nu wil je vooral het 
feestje vermijden en de pyjamaparty, zoals ik hem zou wensen, keurt mijn vriendin 
helaas niet goed. Toch heeft mijn vriendin me dit jaar kunnen verrassen. Ze had de 
tuin versierd en alle buren naar buiten gekregen om me om de beurt te feliciteren. 
In het stugge Apeldoorn zou er per ongeluk iemand naar buiten lopen, maar hier 
in Voorst rinkel je een keer met twee kratten bier en de tuin loopt vol. Uiteraard op 
gepaste afstand voordat je de halve straat op de intensive care hebt liggen. Niet dat 
onze band al zo hecht is maar ik zie dat oppassen op al die koters niet zo zitten.Waar 
ik mezelf op mijn achtste als slangenmens door allemaal zelfgemaakte hutten kon 
wurmen, moet ik nu al gaan zitten met het aan doen van mijn schoenen want an-
ders kom ik er amper bij. Gelukkig nog geen erectieproblemen want alleen een blik 
richting mijn vriendinnetje is al genoeg om te steigeren en op incontinentie heb ik 
mezelf nog niet kunnen betrappen aangezien ik zo’n beetje al het vocht dat ik tot me 
neem uitzweet. Het ouder worden is een hel maar toch zoveel mooier dan stagnatie 
op je vierendertigste. Ik blaas 35 kaarsjes uit op de overheerlijke taart en doe een 
wens; laat de benzinepomp tijdens deze crisis openblijven!

Danny Roelofs

TWEE WEKELIJKSE COLUMN

VAN DANNY ROELOFS

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

Gevonden
Blauw/grijze kater, wit vlekje op de borst, 
iets wit aan de teentjes, liep er al langer: 
Wellenbergweg, Voorst
Gele kanarie met wat wit: Helmbloem, 
Twello.
Zwarte kater, wit vlekje onder de kin: Kla-
renbeekseweg, Klarenbeek.
Witte kater, grijs gestreept op de kop, 
over het linkeroog, vlekken rug, ge-
streepte staart: Zutphensestraat/Slui-
nerweg, Klarenbeek.

Ik ben als gevonden opgegeven vanaf de 
Wellenbergweg in Voorst.

IN PLAATS VAN GROOT FEEST
VOORST.- Maandag 20 april waren Di-
ana en Herman Hofmeijer 25 jaar ge-
trouwd. Zoals bij zo veel echtparen, zette 
corona een streep door de plannen. 
Geen groot feest zoals de bedoeling was, 
maar een drive by om het zilveren paar 
te feliciteren. Herman en Diana stonden 
deze middag in een vrolijk versierde tent 
voor hun huis aan de Enkweg in Voorst. 
Allen die op afstand kwamen feliciteren 
kregen een lekkere attentie. 

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


VOEL JE 
THUIS BIJ 
ECKHUYS

Alles in eigen hand. Dat vinden we wel zo 

prettig voor jou als klant. Maak kennis met het 

team van Eckhuys, dat alles voor je regelt. 

Van taxatie en bezichtigingen tot fotografie en 

marketing van de woning. Het verkopen van je 

woning moet snel, vakkundig en goed verlopen. 

Als makelaarskantoor helpen we jou daar graag 

bij. Vanuit het hart van de Stedendriehoek zijn 

we jou graag van dienst. Ook in deze 

bijzondere tijd kunt u gewoon een afspraak met 

ons maken en hanteren wij de 

richtlijnen van RIVM.

OOK JE HUIS VERKOPEN?

OP ZOEK NAAR  
JOUW DROOMHUIS?

Maak een afspraak voor een  

gratis waardebepaling.

Maar grijp je vaak mis omdat een woning 

al verkocht is? Schrijf je dan bij ons in 

en blijf als eerste op de hoogte van ons 

nieuwe aanbod.

Torenbosch 66
7391 CA  Twello

(0571) 27 27 87
info@eckhuys.nl

www.eckhuys.nl
 @eckhuysmakelaarsWWW.ECKHUYS.NL

Bonenakker 59 Twello Raccordement 121 TwelloKorhoendreef 14 Twello

VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

GJ van Heuvenstraat 5 Voorst Nieuwe Veldjes 9 TwelloG. Borgesiusstraat 48 Twello Kruisweg 33 Twello Lariksweg 7 Klarenbeek

VERKOCHT VERKOCHT VERKOCHT VERKOCHT VERKOCHT

Oude Veldjes 37 Twello
Marktplein 100 Twello

vraagprijs € 229.000,- k.k.

G. Borgesiusstraat 25 Twello

vraagprijs € 595.000,- k.k.

Vd Duyn v Maesdamstr. 75 Twello Kon. Wilhelminaweg 9 Twello

vraagprijs € 725.000,- k.k.

TE KOOP TE KOOPDIRECT VERKOCHT TE KOOP TE KOOP

VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

Voermanstrat 27 TwelloVivaldistraat 21 Twello

VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD VERKOCHT ONDER VOORBEHOUDVERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

vraagprijs € 379.000,- k.k.

VOLG ONS OOK OP FACEBOOK EN 
BLIJF OP DE HOOGTE!
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HET SPAANSE LEVEN VAN TON EN JOKE: B&B VILLA ARCHEZ IN LOCKDOWN

Hoe gaat het nu met ons in 
Villa Archez?:
Toen 31 januari 2020 het coronavirus 
werd ontdekt was het voor velen nog 
zoiets van, och, een overgewaaid griepje 
vanuit China. Toen het in Italië ernstiger 
werd in februari wuifde iedereen het 
weg met, nou ja, wat overdreven alle-
maal. Ik moet zeggen, wij ook hoor! Het 
zou zo’n vaart niet lopen. 

Wij hadden 2 seizoenen gehad en sei-

zoen 3 stond voor de deur. We hadden 
een heel goed gevulde agenda met 
boekingen staan. Alles overtrof seizoen 
1 en 2. We hadden de winter gebruikt 
om de badkamers beneden te voorzien 
van ventilatie. Gordijnen genaaid. Su-
per leuke arrangementen gemaakt. Een 
yogavakantie in juni, wandelvierdaagse 
in september en programma’s gemaakt 
voor familie- en vriendenweekenden. 

Half februari zijn wij teruggevolgen naar 

Nederland omdat mijn moeder ern-
stig ziek was. In januari hadden wij een 
vlucht geboekt voor eind maart want 
wij wilden op 29 maart  mijn moeders 
verjaardag vieren. Op 30 maart zou zij 
80 jaar worden. Maar omdat de situatie 
verslechterde wilden wij niet wachten tot 
eind maart en half februari zijn wij terug-
gevolgen om nog bij haar te kunnen zijn, 
te kunnen spreken en vasthouden. En 
om mijn vader, zussen en familie te zien. 
Op 20 februari zijn wij samen met onze 

vrienden weer naar Spanje gevlogen. 

We hadden slapeloze nachten omdat 
de mogelijkheid bestond dat wij terug 
moesten naar Nederland in de tijd dat 
wij gasten zouden hebben in onze B&B. 
Maar onder het mom: durf te vragen heb 
ik Miep benaderd (zij woont al diverse ja-
ren hier) of zij de B&B wilde waarnemen 
in het geval dat wij terug moeten. Miep 
heeft zelf Ineke (zij woont hier al meer 
dan 20 jaar hier) erbij gevraagd. Zo lief 
dat vrienden voor je klaar staan. Ik had 
een heel draaiboek gemaakt, dus het 
zou helemaal goed komen.

Het werd maart 2020:
Begin maart hadden wij nog allerlei 
verschillende “klusjes” staan. Verlengen 
rijbewijs, naar de tandarts, naar de oog-
arts. Vanaf 1 april zou ons seizoen echt 
beginnen en wij waren er helemaal klaar 
voor. Op maandag 16 maart hadden we 
een boeking staan. De week ervoor de 
kamer weer spik en span gemaakt. We 
waren klaar om onze gasten te verwel-
komen. 

Ik weet nog goed dat wij vrijdagmiddag 
13 maart in het zonnetje zaten en dat er 
een bericht binnenkwam dat Spanje in 
lockdown zou gaan vanaf maandag 16 
maart. Lockdown? Het bericht nog maar 
eens gelezen om te beseffen, wat gaat 
lockdown voor ons betekenen? Het zal 
toch wel meevallen? 

Zaterdag 14 maart kregen wij bericht van 
onze gasten. Zij waren al in Spanje maar 
zij durfden niet langer te blijven. Zij zijn 
eerder teruggevlogen naar Nederland.

Zondag 15 maart hadden wij contact 
met onze “oude” buren uit Nederland. Zij 
zouden 23 maart komen maar zij maak-
ten zich 
zorgen of er nog wel gevlogen zou wor-
den. Al snel bleek dat alle vluchten wa-
ren geannuleerd, ook onze vlucht naar 
Nederland.

In die week ging de gezondheid van mijn 
moeder steeds meer achteruit. Ieder co-
ronanieuws volgden wij op de voet. Con-
tact met vliegtuigmaatschappijen was 
heel erg lastig. Telefoon werd niet opge-
nomen en geen enkele reactie op email. 
De ambassade gemaild en ik kreeg vrij-
wel direct een bericht terug. We zaten 
in een uitzonderlijke situatie, overal was 
het een rommeltje. Een vlucht vinden 
zou heel erg moeilijk worden maar ze zei 
er direct bij, denk eraan, ga je Spanje uit, 
dan kom je er waarschijnlijk voorlopig 
niet meer in…..

Maandag 23 maart is mijn moeder over-
leden. Ondanks dat het overlijden niet 
onverwachts was, kwam het definitieve 
nieuws hard aan. Maar alle knoppen gin-
gen om. Onze vlucht op 27 maart was 
geannuleerd maar misschien konden we 
nog iets regelen. We hebben van alles 
geprobeerd, bedacht, overwogen. Wan-
hopig werden we ervan maar uiteindelijk 
moesten we accepteren dat terug naar 
Nederland op dat moment niet mogelijk 
was.

Wij kregen veel steunbetuigingen van 
alle kanten en iedereen vroeg: kunnen 
jullie terug? Toen kwam er een oproep 
vanuit Facebook, een bekende uit Twello. 
Zij vond het zo vreselijk dat wij niet terug 
konden naar Nederland om afscheid te 
nemen van mijn moeder en mijn familie 
te steunen. Zij deed een oproep om ons 
een kaart te sturen. Zo fijn het gevoel te 
krijgen dat wij niet alleen te staan.

Dankzij de tegenwoordige techniek heb-
ben wij op zaterdag 28 maart de crema-
tie van mijn moeder live meegekeken 
op de laptop. Niet te bevatten, niet uit 
te leggen hoe het voelt om zo afscheid 
te moeten nemen van je moeder en de 
plechtigheid op deze manier te moeten 
volgen.

Wat houdt lockdown voor ons 
in:
Inmiddels zitten wij enige weken in lock-

down en we kregen nu wel echt het ge-
voel wat dit inhoudt. We mogen niet op 
straat. Er mag slechts één persoon in de 
auto zitten. We mogen alleen naar de su-
permarkt, de apotheek. Er is geen tuin-
centrum open en klussen bij huis mag 
wel, maar hoe kom je aan materiaal?? 
Want ook de bouwcentra’s zijn dicht.

De eerste week is Ton naar de super-
markt geweest maar de winkels hier zijn 
niet heel ruim. Dus het voelde niet goed. 
De boodschappen worden gebracht en 
dat is de enige  persoon die bij ons op 
het terrein komt. 

Ook nooit kunnen bedenken hoe het 
voelt om bijna geen vrijheid te hebben. 
Wij denken hier nooit over na, maar het 
voelt beklemmend. Als wij straks weer 
met z’n tweetjes naar de supermarkt 
mogen zal het voelen als een uitje. Ik 
denk dat wij het gaan vieren.

Op 31 maart kwam het bericht dat de 
lockdown wordt verlengd tot 26 april. 
Ppff. Weer ruim 3 weken erbij. En zeer 
waarschijnlijk komt er nog een verlen-
ging tot 12 mei.

April en inmiddels 4 weken 
in lockdown, wat doen wij de 
hele dag:
We komen uit de winterperiode dus 
alle aanpassingen in huis zijn klaar. Wij 
proberen ons te vermaken met kleine 
klusjes in en rondom huis. De kumqats, 
de grapefruits en de advocado’s worden 
geplukt uit eigen tuin. Recepten worden 
uitgeprobeerd zowel voor lunches als di-
ners. Het bedenken van arrangementen. 
En heel leuk is dat diverse bekenden uit 
Twello met suggesties komen. Er wordt 
volop met ons meegedacht.

Maar we genieten ook van de Spaanse 
zon. Van ons eigen terras en zwembad. 
Niet alleen om te zwemmen. We gaan 
ook hardlopen rond het zwembad om 
in conditie te blijven. Nu na 2 jaar is er 
opeens tijd voor een goed boek. Vakan-
tie houden in eigen huis en tuin. En onze 
contacten onderhouden hier en met Ne-
derland. Appen en iedere dag Facetimen 
met mijn vader.

En hoe nu verder:
In het toerisme, waar heel veel mensen 
hier van moeten leven, gaan zware klap-
pen vallen. 2020 gaat waarschijnlijk voor 
een groot deel verloren. Misschien wel 
helemaal. 
Dit heeft veel desastreuze gevolgen voor 
B&B’s, hotels, restaurants, winkels, ver-
huurders aan het strand. 

Zo gauw wij meer vrijheid krijgen gaan 
we wandelroutes verkennen die wij voor 
de gasten hebben klaarliggen. 

Onze toekomst: 
Onze goed gevulde agenda met boekingen 
is door annuleringen voor de komende 
maanden helemaal leeg. Geen idee hoe 
lang dit nog gaat duren. Juni, september, 
nog later? Wij zouden willen dat wij het 
wisten. De gasten die moeten annuleren 
komen allemaal op een ander tijdstip. Zij 
willen graag naar Villa Archez komen en in 
overleg komen wij eruit, wij zijn daar flexi-
bel in.

Zo jammer dat misschien de door ons 
georganiseerde yogavakantie in juni niet 
door kan gaan. Hele enthousiaste dames 
hebben zich hiervoor ingeschreven. Een 
geweldig programma met yoga, veel acti-
viteiten en heerlijk eten. Het draaiboek is 
klaar. Hoe dan ook, de yogavakantie gaat 
er komen. Wanneer? Misschien wel vol-
gend jaar, dat wachten 
we af.

Maar wij laten ons niet op de kop zitten. Wij 
hebben in 2 jaar Villa Archez op de kaart 
gezet en daar gaan wij mee door. Is het 
niet in 2020 dan gaan we weer verder in 
2021. Dus wij hopen dat jullie ook aan Villa 
Archez denken als de grenzen met Spanje 
weer open gaan. Onze B&B en terrassen 
zijn ruim. Social distancing is voor onze lo-
catie geen probleem. Voor nu, blijf gezond! 

“voor hergebruik kun je het beter drogen en niet wassen”

“TOILETPAPIER”



PAGINA  34 WOENSDAG 22 april 2020 Voorsternieuws

• Schminken • Clown komt Ballonvouwen

Sinds 1978
Welkom op de markt Twello

• Schminken • Clown komt Ballonvouwen

Sinds 1978
Welkom op de markt Twello

TOCH NOG EEN LEUKE 
VERJAARDAG VOOR JOKE

TWELLO.- Nu door de coronacrisis het 
merendeel van ons aan huis gekluisterd 
is en (feestelijk) bezoek wordt afgeraden 
zijn er soms enige lichtpuntjes waar te 
nemen. Zo ook voor Joke de Ruiter, die 
op 16 april j.l. 80 jaar werd, een echt 
feestelijke verjaardag zat er helaas niet 
in. Maar haar medebewoners van de 
Stinzenhof hebben er toch voor gezorgd 
dat ze op een leuke dag kan terugkijken. 
Vanaf de galerijen en binnentuin hebben 
ze haar luidkeels toegezongen en nog 
vele goede jaren toegewenst.

Joke, eboren in Twello en na jarenlang in 
Deventer gewoond te hebben, kwam ze 
in 2013 weer terug naar Twello en betrok 
zij een appartement in de Stinzenhof. 
Sindsdien is ze voor iedereen een steun, 
maar vooral een gezellige medebewoon-
ster. Zij staat bekend als Iemand die pos-
itief door het leven gaat en altijd vrolijk 
is met zingen als haar grote hobby .  
 

PAASMIDDAG ZONNEBLOEM
KLARENBEEK.- Elk jaar organiseert de Zonnebloem afd. Klaren-
beek met Pasen een gezellige Paasmiddag met een verrassend 
optreden. Iedereen kijkt daar altijd zeer naar uit. Wij vonden 
het dan ook vreselijk onze gasten te moeten melden dat het dit 
jaar niet door kon gaan vanwege de coronacrisis. En dit was niet 
de enige activiteit die we moesten afzeggen. Onze wandeling, 
regionale excursie, vakanties, ontmoetingsdag konden allemaal 
niet doorgaan of hebben we moeten verzetten. Zo vreemd dat 
wij velen van u niet eens op een normale manier kunnen be-
groeten, soms helemaal niet of op een afstand van minstens 
1,5 meter. Om onze gasten te laten zien dat we ze niet verge-
ten zijn hebben onze vrijwilligers op 10 april hun beste been-
tje voorgezet en een bosje tulpen bij al onze gasten bezorgd. 
Daarnaast hebben we deze periode kaartjes aan onze gasten 
verzonden en hebben kinderen van een lokale school tekenin-
gen laten maken voor onze gasten. Wij willen de vrijwilligers 
wederom bedanken voor hun hulp. Wij wensen al onze gasten 
heel veel sterkte en moed toe.

De Zonnebloem afd. Klarenbeek heeft onlangs bij 
talrijke gasten een bloemetje bezorgd. 

Nieuwe oogst satsuma 
mandarijnen  

Asperges

5.00 4.505.00 kilo 2 kilo3 dozen

Hollandse aardbeien

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

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

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

studentenhaver 

dadels kingsize 

amandelen met vlies

Turkse abrikozen  

sultana rozijnen 
7.99

9.98

7.99
7.99
4.99

elitehaver

Cranberrys walnoten 

7.99
9.987.99

500 gram 

1000 gram 

500 gram 

1000 gram 

1000 gram 

500 gram 

1000 gram 500 gram 

Super stunt 
Aanstaande vrijdag in Twello 

alle supplementen met 10% korting 

399 599349 
18 STUKS

2 DOZEN 
VOOR EEN SCHERPE DAG PRIJS! 10 STUKS

CLEMENGOLD MANDARIJNEN 
‘ZOET, SAPPIG EN ZONDER PIT’

EXTRA KWALITEIT SUPER 
BETUWSE AARDBEIEN
‘ZOET EN LANG HOUDBAAR’

GROTE ZOETE 
WATERMELOEN 

GROTE ZOETE NAVELSINAASAPPELS 
‘VOL SAP EN MAKKELIJK PEL BAAR’

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

OUDHEIDKUNDIGE KRING VOORST

‘UIT HET ARCHIEF’

TWELLO
Gea Venema, op afspraak via 0900-8844

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MEDISCHE DIENSTEN KERKDIENSTEN

WIJKAGENT

De kerkdiensten worden wel gehouden, 
maar veelal in aangepaste vorm. Deze 
zijn te beluisteren via de kerkomroep/
website.
In Terwolde zijn er tot nadere aankon-
diging geen kerkdiensten. Door het ont-
breken van technische mogelijkheden is 
het niet mogelijk de diensten uit te zen-
den. Gemeenteleden kunnen eventueel 
de kerkdiensten van andere kerken on-
line volgen. Zodra het beleid verandert 
wordt dit uiteraard medegedeeld.  

Zondag 19 april
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 09.30 
uur en 14.30 uur ds. P. den Haan.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, online-
dienst door ds. M. Valk en is te zien 
via www.kerkdienstgemist.nl.
 
Dinsdag 26 april
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 19.30 
uur ds. A. Brugge.

Oecumenische Omroep 
Voorst
Normaal zendt de OOV zondagmorgens 
volgens een vast rooster een kerkdienst 
via Radio Voorst uit. Nu de kerken zijn 
gesloten is er een alternatief rooster op-
gesteld. Onderstaand treft u het roost-
er.
Uitzending kerkdiensten Oecumenische 
Omroep Voorst, te beluisteren via www.
rtvvoorst.nl  en op 105,3 FM. Tevens in 
het gebied van de gemeente Brummen 
op  www.rtv-veluwezoom.nl  en 107,5 
FM. Sinds kort ook te ontvangen via 
Ziggo op Kabelradio kanaal 915 en via 
KPN Kabelradio 1168 van de gemeente 
Twello en Brummen.
Zondag 26 april vanuit PKN Twello
Zondag 3 mei vanuit PKN Klarenbeek; 
voorganger Ds Pors
Zondag 10 mei vanuit PKN Voorst
Zondag 17 mei vanuit PKN Twello, of 
PKN Wilp
Zondag 24 mei vanuit PKN Voorst; voor-
ganger Ds Aantjes
Zondag 31 mei vanuit PKN Klarenbeek; 
voorganger Ds Bassa
Zondag 7 juni vanuit RK Parochie H.An-
tonius Abt, Loenen; voorganger Pastoor 
Hermes.
 
NaastenhulpVoorst
Bereikbaar via naastenhulpvoorst@
gmail.com  

Zomerfeest in Twello omstreeks 1930

Reactie week 16
Foto een gedeelte van het Tuindorp in Terwolde. Gezien vanaf de Molenweg (nu parkeerplaats naast de Kerk). Rechts 
onder op de foto is nog de brugleuning met het muurtje over de gracht te zien. Naar links dook de gracht onder om 
vervolgers enkele honderden meters verder weer zichtbaar te worden bij het vroegere ‘kerkenpad’ (thans speeltuintje 
tussen Riemkamp en Verzetsstraat). Naar rechts stroomde de gracht wel zichtbaar veder achter een aantal woningen 
van het Tuindorp langs richting de dijk. In midden de voorste twee woningen op de achtergrond nog een woning. Daar-
achter liggen de sportvelden van de s.v. Terwolde. Het Tuindorp werd  aangelegd in 1920. De aanleiding tot de bouw 
was een groot tekort aan arbeiders woningen. De reacties kwamen van Peter Kamphuis uit Vaassen, H. Lam uit Wehl, 
C. Plette en H. Kamphuis uit Terwolde en A. Fridrichs, E.J. Wilemsen en Draaijer uit Twello.

Reacties naar rubriekmedewerker Jan Siero, telefoon 0571-273433.  

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

VIA WWW.VOORSTERNIEUWS.NL 
OF VUL DE BON IN OP PAGINA 8

PUNTJE
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http://www.rtvvoorst.nl/
http://www.rtvvoorst.nl/
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mailto:naastenhulpvoorst@gmail.com
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Uit eigen bakkerij
Ook deze week weer heerlijke aanbiedingen uit eigen bakkerij

U kunt ons ook volgen op instagram:  jumbobinnendijkbakkerij

Heerlijke kroontjes brood 
Een vrolijk broodje in de vorm van een kroontje, gevuld met appel, 
krenten, rozijnen en een vruchtenmix. Kroontjes brood van €3.95 voor

Binnendijks goud
Per stuk +/- 450 gram van €1.50 voor 

Waldkorn brood
Per stuk van €2.65 voor 

Krentenbollen
Zak 6 stuks van €2.46 voor 

Gevulde koeken
Natuurlijk met amandelspijs.

Rozijnenwegge

Oranjeslof zanddeeg
Met fruitvulling voor maar

Oranje bollen
Heerlijke bol gevuld met room 2 voor

2 25

1 25
2 25

19 8
2 49

593

Aanbiedingen geldig van woensdag 
22 april t/m dinsdag 28 april. Jumbo Binnendijk - Michiel de Ruyterstraat 101 - Twello
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