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LEES SNEL VERDER VOOR AL HET NIEUWS UIT UW GEMEENTE!

Jan de Croon 
houdt u mobiel!

jandecroon.nl  | Tel: 0571-275903

aPK Keuring | onderhoud 
   airco Service | ruiT reParaTie

Schade TaxaTie en reParaTie
TanKSTaTion & WaSSTraaT

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

LIEVE GASTEN, 

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

ONS HOTEL IS WEL GEWOON GEOPEND.

VAKANTIEGELDACTIE 
CARITAS IN 
CORONATIJD
KLARENBEEK.- Op dit moment le-
ven we allemaal in een onzekere 
en lastige tijd vanwege het Coro-
navirus. Sociale contacten en het 
gewone leven staat op z’n kop en 
zijn er mensen ziek geworden en 
ook mensen die zonder betaald 
werk zijn komen te zitten. Voor de 
meesten is het vanzelfsprekend 
om de komende maanden vakan-
tiegeld te krijgen, maar voor gezin-
nen met een minimuminkomen of 
misschien een nog lager inkomen 
lukt het niet om iets extra’s te doen 
in de vakantie, gewoon omdat het 
geld er niet voor is en nu helemaal 
niet in deze crisistijd. Om er voor 
te zorgen dat deze gezinnen toch 
een leuk vooruitzicht hebben naar 
de vakantie of verlichting kunnen 
geven in de financiële situatie, 
willen de vrijwilligers van Caritas 
Klarenbeek zich ook dit jaar weer 
inzetten voor de vakantiegeldac-
tie. Daar hebben zij uw hulp wel 
weer bij nodig en vragen u een 
klein deel van uw vakantiegeld te 
doneren. Met een kleine bijdrage 
van 10 of 15 euro kunt al enorm 
helpen, maar de hoogte van het 
bedrag mag u uiteraard zelf bepa-
len. Als u daarbij wilt helpen mag 
u een storting doen op rekening-
nummer 
NL 79 INGB 0703 1300 64 ten name 
van I. Franken W.G. Caritas onder 
vermelding van Vakantiegeldactie 
2020 en kunt u er zeker van zijn dat 
het op een betrouwbare en juiste 
manier wordt besteed. Mocht u 
zelf door omstandigheden in een 
moeilijke financiële positie terecht 
zijn gekomen of iemand die u kent 
en graag zou willen helpen kunt 
u een bericht achterlaten op het 
adres van Het Boshuis, Kerkweg 
2, 7382 BN Klarenbeek ter attentie 
van Werkgroep Caritas. Voor meer 
informatie zie ook 
www.franciscusenclara.com/caritas. 

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

Onze winkel is groot genoeg om 
op veilige afstand advies te geven.

Uw raam-,
vloer- en

slaapspecialist
is gewoon geopend.

Liever een afspraak maken? Dat kan ook!

www.hofvantwello • tel: 06-51407980

BLOTE VOETENPAD
EN WINKEL

DAUWTRAPPEN
HEMELVAARTSDAG

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

Blote voetenpad gratis van 7.00 tot 9.00

DE SCHAECK STAAT VOOR GROTE UITDAGING
ZWEMBAD ZET ALLES OP ALLES OM WEER TE OPENEN
TWELLO.- De Nederlandse sportwereld 
ligt al wekenlang stil. Ook zwembad de 
Schaeck in Twello moet vanwege over-
heidsmaatregelen (corona) de deuren 
gesloten houden voor bezoekers. Juist 
nu, met de zomer in aantocht, komt 
dit extra hard aan voor zowel de dui-
zenden zwemliefhebbers die jaarlijks 
het bad bezoeken als voor het perso-
neel. Toch zijn alle ogen gericht op de 
toekomst waarin hopelijk de teugels 
(enigszins) gevierd kunnen worden. Be-
zoekers staan te popelen om weer een 
duik te kunnen nemen.

Ook voorzitter Henk Beekhuis en mana-
ger Lugo Schoonman hebben moeten 
toezien dat de zwemsport al bijna twee 
maanden is stil gelegd. Op het moment 
dat het interview plaats vind kijken zij 
reikhalzend uit naar het moment dat 
het bad weer opengesteld kan worden. 
Afgelopen week kondigde de minister 
president versoepelende maatregelen 
aan maar of deze voldoende zijn is nog 
maar de vraag om de vele zwemmers 
tegemoet te komen.

Afgelopen dagen is het management 
team van zwembad de Schaeck aan 
de slag gegaan met protocollen die de 
zwembadbranche heeft opgesteld. Een 
groot pakket aan maatregelen waaraan 
zowel bezoekers als wel medewerkers 
moeten voldoen om veilig te kunnen 
zwemmen. Deze week wordt er overleg 
gepleegd met alle betrokkenen over 
het tijdstip dat het bad weer geopend 
kan worden. Veel zal afhangen van de 
mogelijkheden betreffende afstand 
van elkaar houden, denk hierbij aan de 
ouders die kinderen begeleiden naar 
zwemles etc. De hygiene en veiligheid 
zullen hier de belangrijkste factoren 
zijn. Ook het sociale trefpunt horeca zal 
aandacht vergen. Beekhuis: “Er wordt 
door ons echt de tijd genomen om 
zorgvuldig te faciliteren. Alles staat nu 

op de kop en gaat veel van onze mede-
werkers vragen. Planning en roosteren 
zullen door de RIVM maatregelen on-
der druk komen te staan, maar zal ook 
tot nieuwe ontwikkelingen en ervarin-
gen leiden. We gaan er alles aan doen 
om onze gasten zich veilig te laten voe-
len en weer terug te laten komen naar 
onze mooie accommodatie. Er wordt 
de komende tijd veel gevraagd van het 
Management Team maar ook van onze 
medewerkers en vrijwilligers. Het doel 
is dat een ieder veilig en gezond weer 
bij de Schaeck kan zwemmen”. 
Lugo Schoonman geeft aan dat er alles 
aan gedaan wordt om weer (zo spoe-

dig mogelijk) op te starten, de actvitei-
ten die voldoen aan de richtlijnen, zul-
len in de komende periode geleidelijk 
weer mogelijk worden. Wij zullen onze 
doelgroepen en in het bijzonder onze  
zwemcursisten zoveel mogelijk per-
soonlijk informeren over de aanvang 
maar houdt daarnaast ook onze web-
site en social media in de gaten over 
informatie die wij met u willen delen 
over de aanvang van activiteiten en de 
voorwaarden waaronder dit mag.

Niet stil gezeten
De afgelopen maanden is men bij de 
Schaeck niet bij de pakken neer gaan 

zitten. Om de locatie ook na de lock 
down weer goed te laten functioneren 
is er veel onderhoud gepleegd. Zo zijn 
er nieuwe UV lampen en tal van nieuwe 
filters geplaatst maar ook de perken, 
speel- en ligweide liggen er weer gewel-
dig bij. Daarnaast moest  ook het dage-
lijkse onderhoud doorgang vinden. Ook 
werd er contact gehouden met de ‘vaste 
klanten’, door b.v. een kleurplaten actie 
voor de jeugd, er werden kaarten ge-
stuurd naar ouderen en filmpjes met 
de mascotte Sjaak van de Schaeck naar 
kinderen gestuurd. De Schaeck hecht er 
waarde aan om de titel: warmste bad 
van de regio in ere te houden. 

Voorzitter Henk Beekhuis (l) en manager Lugo Schoonman staan voor een enorme uitdaging, 
maar kijken hoopvol uit naar een spoedige heropening van het zwembad.  

GOOI GEEN DOPPEN WEG, ZE ZIJN GELD WAARD
TERWOLDE.- Lindsey Ramakers en 
Yinthe Timmer uit Terwolde  zijn twee 
stoere meisjes die zich bezig houden 
met het verzamelen van bierdoppen 
en overige doppen, voor het goede 
doel. Vele bakken en zakken worden 
elke week verzameld en ze worden ook 

opgehaald bij horecabedrijven en bij fa-
milie, vrienden en kennissen. Immers er 
worden tijdens deze bijzondere tijd veel 
meer drankjes thuis genuttigd nu de ho-
reca (nog) dicht zit. De doppen worden 
gesmolten en leveren veel geld op voor 
het goede doel bv. voor gehandicapten, 

daar worden vervoermiddelen en aller-
lei andere dingen van gemaakt/aange-
schaft.

De doppenopbrengst neemt jaar na jaar 
toe doordat steeds meer mensen zich 
hiervoor inzetten. “Gooi daarom geen 

doppen weg, ze zijn geld waard lever ze 
in bij ons bijvoorbeeld” zeggen Lindsey 
en Yinthe. Alle beetjes helpen, dit geldt 
niet alleen voor bierdoppen en kroon-
kurken, ook plastic doppen zijn van 
harte welkom. Fijn dat deze meisjes dit 
doen voor de gehandicapte medemens.
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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

U alleen bent God en Heer 

Totaal onverwacht is overleden ons trouwe 
lid van de altpartij op de leeftijd van 83 jaar

Jennie Buitenhuis – Broekhuis

Vele jaren heeft zij trouw ons koor 
bezocht, toen zij nog aan de Kadijk woonde.
Na enige jaren onderbreking is ze
3 januari 2015 weer bij ons komen zingen.

Wij wensen haar man, kinderen, kleinkinderen
en verdere familie veel sterkte en kracht om  
dit grote verlies te verwerken.
Wij zullen haar nagedachtenis in ere houden.

Chr. Gem. Zangver. “Oefening en Stichting”

Nijbroek, 5 mei 2020

De zon scheen
De bloemen bloeiden
De vogels floten
En toen werd het stil...

Verdrietig hebben wij onverwacht afscheid 
moeten nemen van mijn lieve vrouw, 
onze zorgzame moeder en trotse oma

Jennigjen 
Buitenhuis - Broekhuis 

* Welsum,  † Twello, 
17 november 1936  5 mei 2020

Jan Hessel Buitenhuis
Theo en Jane
Bennie en Willeke
Iris
Annabel

Karel Doormanstraat 42
7391 KM  Twello

Het afscheid heeft
in besloten kring plaatsgevonden.

Roliene Emmy 
Barmentloo-Hofland

Intens verdrietig zijn wij, nu wij afscheid hebben moeten nemen 
van mijn vrouw, onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en 
overgrootmoeder

Opeens
was er nog zo veel te zeggen.
Opeens
was er nog zo veel te vragen.
Opeens
is het te laat.

 
 
Simon en Anne
Linde 
Elias 
Mirre 

Roliene is overgebracht naar uitvaartvaartcentrum Boxtart Dela,
van der Houven van Oordtlaan 2 te Apeldoorn.

Op donderdag 14 mei zal de crematieplechtigheid, vanwege de 
huidige maatregelen in besloten kring plaatsvinden.

5 Enkhuizen, 23 maart 1941 c Deventer, 8 mei 2020

Correspondentieadres: H.W. Iordensweg 105, 7384 AK Twello

achterkleinkinderen 

Weduwe sinds 6 november 2002 van Willem Fokko Kortlang

Zwier 
 
Henk en Toos 
Birgit en Alex 
Stephan  

Reinie en Illa
Nikita en Remon
Rick
Quint
Lisanne

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

n Steengoed in maatwerk

n aanrechtbladen
n vensterbanken
n vloeren

n gevelbekleding
n belettering
n grafwerken

n schouwen
n wastafelbladen
n tafelbladen

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

Monuta  
T  0800 - 023 05 50
E voorst@monuta.nl
I  monuta.nl/uitvaart

Ik ben er
voor u.

Arthur Hogenkamp-Becking

In elke traan van verdriet
glinstert een mooie herinnering

Henk van Ittersum
- Hendrikus -

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Geboren te Zwolle, Overleden te Twello,
28 februari 1945 3 mei 2020

	 Twello	:	 Hennie	van	Ittersum	-	van	Gerner
	 Ede	:	 Wilbert	van	Ittersum
  Veerle en Fione
	Schalkhaar	:	 Johan	van	Ittersum	&	Linda	Kamphuis
  Joy, Norelle en Yorrick
	 Terwolde	:	 Gradi	van	Ittersum	&	Wilco	Hekkert
  Thijs, Bram en Noa

De	crematieplechtigheid	heeft	op	zaterdag	9	mei	jl.
plaatsgevonden	te	Dieren.

Correspondentieadres:	Monuta	-	uitvaartzorg
	 	 	 t.a.v.	familie	van	Ittersum
	 	 	 Harderwijkerweg	5A
	 	 	 6952	AB	Dieren

Intens verdrietig zijn wij dat geheel 
onverwacht, ten gevolge van 

een hartstilstand, is overleden
 onze zoon, broer, zwager en oom

Henri Broekhof
“Henne”

* 21 juni 1969 † 11 mei 2020

Je kon nooit stil zitten 
maar nu is het stil zonder jou.

Annie Broekhof - Bonekamp
Henk Broekhof †

Marja en Alfons
   Ewald
   Yvette en Johan

Lidy en Evert Jan
   Mark en Mariska, Logan
   Stefan en Ylona

Michel en Miranda
   Mandy en Mark
   Lara
   Joran

Leo

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

Middels een Drive Through condoleance, 
is er gelegenheid om afscheid te nemen 
van Henri op vrijdag 15 mei van 19.00 uur 
tot 20.00 uur bij Golfclub De Breuninkhof, 
Bussloselaan 6 te Bussloo. Graag 
aan rijden via de Kneuterstraat en dan de 
Breuninkhofweg op. 

Wij zouden het mooi vinden als iedereen 
op de dag van de Drive Through 
condo leance één onverpakte bloem 
meebrengt.

De uitvaart zal vanwege het coronavirus 
in besloten kring plaatsvinden.

U wordt van harte uitgenodigd om 
herinneringen aan Henri te delen in het 
online condoleanceregister via 
onder staande link 
www.hemmesuitvaartzorg.nl/
condoleanceregister
Daar vindt u het register van Henri.



We willen iedereen hartelijk danken 
voor de vele blijken van medeleven 

na het overlijden van
 

Lub van Weeghel
 

De vele lieve reacties en steunbetuigingen 
hebben ons goed gedaan en helpen ons bij 

het verwerken van dit verlies.

Lien Uenk

Dik en Anja
Brenda

Everdien en Jop
Joep
Marie

Terwolde, mei 2020

Wij staan niet altijd stil bij het woord samen.
Maar het is een groot gemis 

als samen niet meer mogelijk is.

Met groot verdriet, maar bevrijding voor hem, 
is toch nog vrij snel van ons heengegaan 

mijn lieve en zorgzame man, vader, 
schoonvader en opa

Jan Willem Koerselman
Wim

* 15 december 1932  † 7 mei 2020

Bijna 60 jaar getrouwd.

Sjakeline

Herman en Agnes
   Michelle

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

De uitvaart zal vanwege het coronavirus 
in besloten kring plaatsvinden.

Onze speciale dank gaat uit naar 
dokter Scholte en de medewerkers en 
vrijwilligers van Hospice De Spreng.

U wordt van harte uitgenodigd om 
herinneringen aan Wim te delen in het online 
condoleanceregister via onderstaande link 
www.hemmesuitvaartzorg.nl/condoleanceregister 
Daar vindt u het register van Wim Koerselman.

Engelenburgstraat 55, Twello   

Tel: 0571  78 50 28   
Engelenburgstraat 55, Twello

Tel: 0571  78 50 28

auto
schade?

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.

Je hebt afscheid genomen
Het einde werd verwacht

We zijn dankbaar voor je leven
Voor alles wat je bracht

Dankbaar voor het leven dat hem gegeven is, 
geven wij u kennis, dat op de gezegende 

leeftijd van 92 jaar is overleden onze 
lieve vader, opa en overgrootvader

Johan Blikman
- Jo -

* Warnsveld,  † Voorst, 
16 februari 1928 5 mei 2020

sinds 25 februari 2018 weduwnaar van 
Grada Blikman-Schoemaker

Betsie en Joop
    Marco en Femke
        Tim
    Antoinette en Tony
        Mike
        Sander
        Bjorn

Wim

Jan en Gerda
    Maaike
    Roy †
    Erik en Sanne

Correspondentieadres:
Watergatstraat 7, 7383 ED  Voorst

De uitvaart heeft in besloten 
kring plaatsgevonden.

Onze speciale dank gaat uit naar de 
medewerkers van Thuiszorg Sensire 

en de huisarts dr. Roessingh.

Je had 100 willen worden.....

Allerliefste, sterke, wijze en grappige mama, 
leukste en liefste oma

Lumien 
van der Laan-

Waanders
19 augustus 1926 7 mei 2020

Je was levenslustig, nieuwsgierig en betrokken 
totdat een vreselijke ziekte je sloopte.
Je geest bleef kraakhelder.

Joop† 
Ineke en Theo 
    Roos en Lloyd 
    Chris en Aleks 
    Eric en Marie-Françoise, Helena
Henriëtte en Loek
    Jan en Naomi 

Lief lief moesje, je blijft voor altijd bij ons in 
ons hart. 

Lumien is thuis.

De crematieplechtigheid vindt plaats in kleine 
kring. 

Correspondentieadres: 
Kleebergerweg 1, 6281 NM  Mechelen 

Veel dank aan het team van dokter Schilder en 
Vérian.

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

Zorg dat uw tuin 
er klaar voor is.

Ook al weer zo’n 
zin in de zomer?

aanleg • onderhoud • levering

Beregenings
specialist!

Bezorging
is mogelijk!

Vraag naar de 
mogelijkheden.

Ma-vr  
07.00 uur
geopend!

Blijf je plakken of durf  
je de stap te nemen?

www.werkeninvoorst.nl



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

Besparing op tijd & geld

Al je data te beheren op 1 locatie

Optie tot koppelen meerdere shops

Realtime synchronisatie van data

++
magento exact

€

onlineconnector.nlc

Bekijk alle mogelijkheden op

Lochemseweg 26 • 7214 RK  Epse
T 0575 - 492 958 • info@eefting-epse.nl
www.eefting-epse.nl

Ben jij vakkundig & servicegericht?
Stuur of mail ons je cv.

Installatiebedrijf
Eefting Epse B.V.

Sta jij 
‘je mannetje’ 
als
SERVICE/
ONDERHOUDS-
MONTEUR

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

Wij zijn op zoek naar nieuwe collega’s

- Installatiemonteur
- Service- en Onderhoudsmonteur
- Leerling Installatiemonteur

Kom jij ons team versterken?

? ? ?
?

?

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

MOLENALLEE 5
7384 AM WILP
Telefoon: 0571-26 20 07
info@hekkers-spijker.nl
www.hekkers-spijker.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
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Henk Slagman, 
Regio coördinator Oost
06 - 30 90 91 89 
oost@zorgomboerentuinder.nl 

Wim Bolink, Regio Voorst
h.bolink4@kpnplanet.nl
06 - 54 94 25 20

Landelijk emailadres 
info@zorgomboerentuinder.nl

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.

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
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Klarenbeek 

Zutphenseweg 50
7382 AM Klarenbeek

Twello 
Torenbosch 64
7391 CA Twello

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

Nieuws 

& Tips Dierenartsen
praktijk De Driehoek

Gaat echte liefde door de maag?
U kent de voorbeelden wel; Dikkie Dik, de gezellige ronde rode kater, 
opgekruld op het kussentje in de zon voor het raam, heerlijk tukkend. Of 
Bello, de lieve, iets te volle labrador, die alti jd in is voor iets lekkers. Of 
Saartje, het kleine witt e hondje, die alti jd wat lekkers krijgt wanneer de 
baasjes koffi  e drinken. Een ‘gezellig’ vol huisdier, met een laagje spek op 
de bott en, wat kan het nou kwaad? Je maakt ze toch zo blij, wanneer je 
ze wat lekkers geeft !

Helaas zien we dit soort voorbeelden nog veel te veel. Soms lijkt de 
liefde bij de dieren door de maag te gaan. Maar deze ‘liefde’ voor 
het dier heeft  een naar zwart randje. Te veel vetweefsel kan voor 
verschillende gezondheidsproblemen zorgen. Het kan bijvoorbeeld 
artrose veroorzaken. Dit leidt tot pijnlijke gewrichten, hierdoor hebben 
sommige dieren vrijwel alti jd pijn bij bepaalde bewegingen. Dieren geven 
heel slecht aan wanneer ze pijn hebben. Wat je vaak ziet is dat ze meer 
gaan slapen, en minder zin hebben om te bewegen. In het beginstadium 
kan er nog ingegrepen worden met bepaalde behandelopti es. Helaas 
kan het in een vergevorderd stadium er toe leiden dat er eerder afscheid 
genomen moet worden van uw trouwe huisdier.

Het is dus heel belangrijk om dit te voorkomen, en uw huisdier op een 
gezond gewicht te houden. Als uw dier geen gezond gewicht heeft , is het 
belangrijk om hem te laten afvallen! En dat is niet alti jd makkelijk. Wat is 
een gezond gewicht voor uw dier? Hoe pak je nou zoiets aan en vooral, 
hoe hou je het vol, als ze weer zo lief naar je kijken ti jdens de koffi  e? 
Zijn er alternati even voor de verwennerijtjes? Heel veel logische vragen, 
waar wij zeker ook antwoorden op hebben! Bent u benieuwd naar de 
antwoorden, heeft  u nog meer vragen, of wilt u weten wat een gezond 
gewicht is voor uw huisdier, bel ons gerust of kom bij ons langs! Wist u 
dat wij zelfs een grati s gewichtsprogramma hebben, zodat we u kunnen 
helpen om uw huisdier op een gezond gewicht te krijgen en te houden?
In deze corona ti jd bent u misschien meer thuis met uw dier. In plaats 
van verwennen met een snoepje, geef hem eens een extra aai, ga eens 
extra een blokje met hem om, of pak die speelhengel er nog eens bij. 
Want echte liefde gaat niet door de maag…
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BLOEM- EN KRANSLEGGINGEN

KLARENBEEK/VOORST.- Op diverse 
plekken werden 4 mei de doden her-
dacht. Dit jaar dus niet in stille tochten 
of groepsbijeenkomsten, maar op kleine 
schaal.

Bij “de Propeller” in Klarenbeek  
Op 4 mei ’s avonds werd door het 4 mei 
comité een bloemstuk gelegd bij het her-
denkingsmonument de Propeller aan de 
Hessenallee in Klarenbeek. Hierbij wer-
den de Corona maatregelen in acht ge-
nomen. Daardoor konden de kinderen 
van beide basisscholen De Dalk en De 
Kopermolen, enkele leden van de 48th 
Highlanders of Holland en belangstellen-
den helaas niet aanwezig zijn. 
Door het bloemstuk te leggen, wilden 
zij de vijf geallieerde bemanningsleden 
van de Wellington bommenwerper her-
denken en eren, die hier in de nacht van 
30 op 31 mei 1942 zijn omgekomen. Ook 
stond het comité stil bij alle slachtoffers 
van de Tweede Wereldoorlog. 

In Voorst herdacht onder andere de fa-
milie Smit de omgekomen bemanning 
van de Halifax door hun foto’s plus een 
rode roos bij de grafstenen te plaatsen. 
Later op de dag werden er meer bloe-
men- en kransen op de algemene be-
graafplaats gelegd. 
Ook in het G.J. van Heuvenplantsoen, 
onlangs geheel opnieuw ingericht, op de 
hoek van de Binnenweg en Rijksstraat-
weg, werd stilgestaan bij de in de oorlog 
omgekomen inwoners. 

FEDDE WINNAAR KONINGSPUZZEL
TWELLO.- Fedde Jannink  is als winnaar 
van de Koningskrantpuzzel uit de bus 
gekomen. De familie Jannink met Elin 
(8 jaar) en Fedde (6 jaar) hebben zich 
op de Jan van Haasteren puzzel van 
1000 stukjes gestort. Het goede ant-
woord op de prijsvraag was 144 jaar. 
Sinds de school is gesloten zijn zij fa-
natiek aan het puzzelen geslagen. Met 
name Fedde van 6 jaar beleeft hier 
ontzettend veel plezier aan en maakte 
in de afgelopen weken al 8 puzzels van 
500, 750 en 1000 stukjes van Jan van 
Haasteren. Met name de puzzels van 
1000 stukjes zijn favoriet. De laatste 3 
puzzels heeft hij zelfs zonder voorbeeld 
weten te maken. 1500 stukjes werd ook 
geprobeerd, maar die bleek toch een 
maatje te groot. 

Kinderen weer  

naar school?

Houd 1,5 meter afstand, 

ook onderweg.

KERKDIENSTEN ONLINE
NIJBROEK.- In Nijbroek zijn er geen kerkdiensten in de maand mei. Wel kan men de diensten volgen via het internet op www. 
kerknijbroek.nl. Voor de volgende periode, juni en verder, is het afwachten wat de overheidsrichtlijnen brengen. Uiteraard 
zal daar op worden ingespeeld. 



Bestel eenvoudig online
www.swinckelsintwello.nl/swinckels-thuis

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

Schijveneg 

Hogedrukreiniger Heftruck

Houtversnipperaar Minikraan

Schaarhoogwerker

Alle prijzen zijn exclusief BTW 
en 8% verzekeringspremie. 

€20,- €80,-

€20,- €100,-

€65,-

vanaf

vanaf

per dag per dag

per uur per dag

per dag

Knikladers

Diverse 
landbouw
machines

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

vanaf

vanaf

vanaf

vanaf

€120,-
per dag

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
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Sparen voor
uw kind of
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Mooie bonus als het kind 18 wordt*

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

OOK EEN 
VRIJ-

BLIJVENDE 
WAARDE- 

BEPALING?

WWW.ECKHUYS.NL

ONTMOETINGSDAG AFSLUITING 
FEESTWEEK OP DE BENRING

VOORST.-  De eenzaamheid slaat een 
beetje toe bij de bewoners van de 
Benring. Twee mensen van de zorg, 
de dorpscontactpersoon en de coör-
dinator van De Benring  hebben   bij 
elkaar gezeten om te kijken wat ze 
voor de bewoners zouden kunnen 
doen in deze speciale week, die na-
tuurlijk begon met de dodenherden-
king op 4 mei. De Fanfare werd bena-
derd en hun trompettist Justin Plomp 
werd bereid gevonden het sein Tap-
toe te spelen bij de vlag op het plein. 
Na de twee minuten stilte werd een 
couplet van het Wilhelmus gespeeld, 
aan iedere kant van de vleugels van 
De Benring. 
De balkondeuren gingen open  en er 
vloeiden wat traantjes, het was een 
prachtige ode aan alle gevallen oor-
logsslachtoffers. 

Bevrijdingsdag werd een feestdag, de 
woonzorgcoöperatie) had de snackwagen 
laten komen, alle bewoners kregen een 
frietje met een snack aangeboden. Die 
snacks werden allemaal persoonlijk, met 
hulp van bewoners, aan de appartemen-
ten afgeleverd. Het waren allemaal blije 
gezichten. Alles werd vrolijk ondersteund 
door de muziek van een prachtig draaior-
gel (van Eijk) dat vrolijk speelde rondom 
de tuin van de Benring, menig bewoner 
kwam naar buiten en er werd vrolijk mee-
gezongen. Ook de bewoners van ‘s  Hee-
renloo en KSW (kleinschalig wonen) zaten 
gezellig met een lach op hun gezicht in de 
tuin. Daar doen ze het uiteindelijk voor.

Zondag 10 mei (moederdag) kwam de 
Achterhoekse ontmoetingswagen naar 
de Benring. De wagen heeft een plexi 
scheidingswand en aparte ingangen. Nu 
kon er een bezoekje geregeld worden 
voor de bewoners en familie. De bewo-
ners die niet echt mobiel zijn, zitten alleen 
op hun kamer en hebben al zes weken 
hun dierbaren niet gezien. Dat kon nu 
even wel werkelijkheid worden. Er werd 

Mevrouw Marsman wordt in de wagen gereden terwijl familieleden wachten

De Spekboeren speelden vrolijke muziek rondom de Benring

voor koffie en thee gezorgd en natuurlijk 
iets lekkers voor moederdag. Dit verzorg-
de de woonzorg coöperatie samen met 
de zorg. De bewoners maar ook hun be-
zoekers genoten van het samenzijn.
Als afsluiting van deze ontmoetingsdag 
traden leden van De Spekboeren rondom  
de Benring op. 
Deze dag was een doorslaand succes. Me-
nig traantje kwam er aan te pas. 

De ontmoetingswagen

#ORMHulptroepen info@bigblow.nl

■ €25,- incl. 
 verzenden
■ 60x60 cm
■ op bisonyl ook
 geschikt voor buiten
■ levering binnen 
 4 werkdagen

Foto cadeau?

#ORMHULPTROEPEN
Wij zijn Emiel, Joep & Patrick, eerstejaars studenten ondernemerschap en re-
tailmanagement aan de Hogeschool Arnhem & Nijmegen. Ons project in de 
4e periode van dit leerjaar is dat wij samen met ondernemers een plan moe-
ten gaan maken hoe wij ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis 
kunnen gaan helpen. 

Nu hebben wij er voor gekozen om Bigblow te gaan helpen. Dit bedrijf is 
actief in de reclamebranche. Nu veel bedrijven gesloten zijn en dus geen re-
clame hoeven te maken heeft Bigblow ook te lijden onder de coronacrisis. 

Wij hebben bedacht om het bedrijf te helpen om zich meer op de consument 
te gaan richten in plaats van op andere bedrijven. Door de mogelijkheden die 
dit bedrijf heeft kan dit met kleine aanpassingen gerealiseerd worden. 

Daarom is het nu (tijdelijk) mogelijk om een doekje te laten maken voor €25,- 
met een leuke foto van u zelf, kinderen, kleinkinderen of huisdier. Om weg te 
geven, om zelf in huis of in de tuin op te hangen! Hiermee heeft u een leuk 
cadeau en helpt u een ondernemer verder! 



1 regel e 2.25

2 regels e 2.50

3 regels e 2.90

4 regels e 3.40

5 regels e 3.85

6 regels e 4.40

7 regels e 5.00

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

een hokje gebruiken. Uiterlijk 
maandagochtend  inleveren (tegen 

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

dan ontvangt u een factuur, 
incl administratiekosten.

PUNTJES
Voorster Nieuws
Stationsstraat 17, Twello

U bent van harte welkom bij
 Dennis en Leendert Poldervaart 

úw specialisten in lekkere dranken!

Week 20-21 2020
Geniet, maar drink met mate. Geen 18? Geen alcohol

Zet- en/of drukfouten voorbehouden
Aanbiedingen zijn geldig van 11-05-2020 t/m 24-05-2020

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

Four Roses
Bourbon
Whiskey

70 cl

Café 
Marakesh
Koffielikeur

70 cl

Glengarry
Highland

Single Malt 
Scotch Whisky

70 cl

17,
99 9,

99

Strelitzia Ridge
Western Cape, Zuid-Afrika

• Pinotage Rosé
• Chenin Blanc
• Shiraz
75 cl

per fles 5,49

24,
99

Nolet
Silver Dry Gin

70 cl

8,
99 39,

99

Glen’s
Schotse Vodka

70 cl

Captain Fox
Rum

Dark/White
100 cl

12,
99

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

per fles

Zachte
Jenever
100 cl

9,
49 10,

99

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

Vieux
Superieur

100 cl

Stoocker

Duffour Père & Fils
Frankrijk

• Côtes de Gascogne Blanc
• Côtes de Gascogne Rouge
75 cl

per fles

5,
49  doos à 6 flessen

25,
99

(= 4,33 per fles)

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

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 

 

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

Het betrouwbare adres 
voor al uw computerproblemen!

Michael Klooster
offenbachstraat 21
7391 SW Twello
06 29 470 650

info@computerhulptwello.nl | www.computerhulptwello.nl

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

www.vanheesversmarkt.nl

VAN HEES VERSMARKTVAN HEES VERSMARKT

3.99

4.99

1.99

20 stuks

kilo

kilo

Volop voordelige Hollandse producten

Mandarijnen 

Asperges klasse AA I

Snack komkommers

nieuwe oogst

IJsbergsla

Komkommers

Courgette

0.89

0.99

0.79

2 stuks

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

06-13456651

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

kleine vergoeding.  
Tel 06-14101933

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

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

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

Mulder Orthopedie voor uw 
steunzolen en sportzolen. 

Kindersteunzolen v.a. €90,00 
steunzolen volwassenen 

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

of vrijblijvend advies  
06-14375736  

www.mulderorthopedie.nl

Hondentrimsalon Miranda: Bel 
voor afspraak (0571) 26 24 12 / 

06 52 02 45 53 Wilp.
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Buiten de paden

Column over natuurzaken
Van Erik-Jan Beekman.

Vakantie in 
Exotische vakanties in het buitenland zitten er voorlopig niet in. 
Dat is jammer maar daar is niets aan te doen. Voor de meeste 
Nederlanders rest niets anders dan Tuinesië of een ‘staycation’, 
dat is een mooie term voor een vakantie in eigen land. Ook met 
de nieuwe anderhalve meter economie is daar nog veel moois 
te beleven. 

We kunnen treuren over wat er allemaal niet te beleven valt, 
geen Klompenfeest, Deventer op Stelten of Zwarte Cross, maar 
we hebben wel de bossen op de Veluwe binnen fi etsafstand, 
net als de prachtige landschappen langs de IJssel. Wie iets 
verder weg wil, stap op de motor of fi ets en ga eens kijken in 
Salland en de Achterhoek.

Het is niet voor niets dat deze omgeving erg populair is onder 
Nederlanders die het liefst in eigen land vakantie vieren. Kijk 
een keertje door de ogen van een toerist en verken je eigen 
‘achtertuin’.  Hotels mogen open zijn en dat geldt, onder 
voorwaarden, ook voor campings. Attractieparken hebben ook 
plannen om weer open te gaan.  

Het voordeel van een staycation is dat je lekker snel zonder 
stress op je bestemming bent en toch het gevoel hebt er 
helemaal uit te zijn. Terwijl je dat doet, geef je ook meteen de 
lokale economie een steuntje in de rug. 

Ga wat vaker uit eten als dat tot de mogelijkheden behoort, 
of bestel anders een lekkere a� aalmaaltijd bij de plaatselijke 
horeca. Ga eens winkelen bij een boerderijwinkel voor verse 
producten. Verwen jezelf in deze bijzondere tijd en laat het geld 
lokaal rollen. De ondernemers zullen er blij mee zijn.  

accountan ts  &  be las t ingadv iseurs

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

www.2dee.nl

DIAMANTEN HUWELIJK UITBUNDIG GEVIERD

TWELLO.- Het 60- jarig huwelijksfeest 
van Hein en Trees Boevenbrink-Achter-
eekte werd toch nog uitgebreid gevierd 
voor zover mogelijk. ‘s Ochtends gebak 
bij de koffie in aanwezigheid van hun 
jongste dochter Lisette en haar man Jan 
Nanne en kleinzoon Siem.

De buren van het Marktplein kwamen 
feliciteren op afstand: ze feliciteerden 

met   een lange stok met daaraan een 
handschoen. Daarna happen en trappen: 
Met zoon Herald naar Deventer (Vijfhoek) 
gefietst (elektrisch). Bij hem en zijn vrouw 
Yvonne geluncht. Via een videoverbin-
ding heeft de burgemeester hun hier toe-
gesproken. Weer naar Twello gefietst via 
de Wilpse klei. Daar bij dochter Monique 
en haar man Rudy kwamen nog broers 
en zusters feliciteren en daarna het diner 

genuttigd. Daar ook nog via zoom chat-
sessie met hun acht kleinkinderen, Sere-
na, Elise, Kenneth, Robbin, Mark, Nicole, 
Dennis en Siem gesproken.
 
Hein en Trees vonden het een prachtige 
dag en hebben erg genoten. Erg blij wa-
ren ze met de ruim 10 bloemstukken en 
80 felicitatiekaarten die ze hebben ont-
vangen.
 
 

ECHTPAAR WINTERMAN 60 JAAR GETROUWD
VOORST.- Donderdag 7 mei vierden Piet en 
Lies Winterman hun 60-jarig huwelijksfeest. 
Natuurlijk niet ‘gewoon’ maar aangepast.

Piet Winterman werd in 1936 geboren op 
de boerderij aan de Voordersteeg in een 
gezin met negen kinderen. Lies Bussinks 
wieg stond in 1937 op een boerderij  aan 
de Holtweg. Zij was de oudste van drie. 

Ze trouwden op 7 mei 1960 op het gemeen-
tehuis van Voorst in Twello en na hun hu-
welijk woonden ze de eerste jaren in Vor-
den. In 1969 verhuisden ze met hun drie 
kinderen naar de Presink, een boerderij 
aan de Deventerweg in Gietelo. Sinds 1996 
wonen ze in het dorp aan de Kerkstraat en 
hun jongste zoon zet het bedrijf aan de De-
venterweg voort. Inmiddels hebben ze acht 
kleinkinderen waar ze trots op zijn.

De trouwdag van het diamanten echtpaar 
mocht natuurlijk niet zonder aandacht 
voorbijgaan. Burgemeester Penninx felici-
teerde het paar telefonisch op die dag. De 
kinderen en kleinkinderen maakten een 
mooie ballonnenboog. De leden van zang-
vereniging Zingt den Heer en de Vrouwen 
van Nu, waar Lies lid is en de leden van de 
biljartclub van Piet hebben samen met de 
buren van de Kerkstraat een lied voor het 
paar gezongen en het glas geheven. Dit 
natuurlijk wel allemaal op gepaste afstand.

Kinderen kleinkinderen hopen het diaman-
ten paar nog lang in hun midden te hebben.

LEKKERE CHICKIES BIJ DE 
WEGRESTAURANT DE KAR!!
KLARENBEEK.- A.s. Zaterdag 16 Mei van 17.00 uur tot 20.00 uur is er de Kar’s Chicken drive in bij Wegrestaurant de Kar
Halve hanen van het spit, lekkere pulled chicken en voor de kids kipcorns met friet. Het team van de Kar heeft een buiten-
opstelling gemaakt je kan met je auto zo er langs rijden. Iedere afhaler krijgt een lot nr.  en hieruit loten we 1 winnaar(es) 
die een Feestplankje van de Kar kan komen afhalen. Dus heb jij zin in een: 
Heerlijke halve haan, met friet en koolsalade €12,50
Broodje pulled chicken met koolsalade € 7,50 + friet €,250
Kidsmenu: Friet met een kipcorn en appelmoes € 4,95

Meer info: 055-3034303 

COULISSELANDSCHAP
Daar lig je dan. Vanoch-
tend keek ik naar buiten 
en zag dat er een laagje 
rijp op het gras lag. Na 
een maandag met een 
harde noordenwind re-
gende het nog jonge tere 
blaadjes rond om ons 
huis. Ik had mijn verhaal 
eigenlijk al klaar, maar 
dit natuurfenomeen wil 
ik niet onbenoemd la-
ten. Vorig jaar werden 
een aantal eiken die in 
de jaren zeventig werden 
aangeplant als erfbeplanting tijdens het uitlopen van de bladeren meteen kaal-
gevreten door de rupsen. Bijna alle als eerste uitgelopen bladeren waren weg, 
het duurde tot juni voordat een aantal bomen weer min of meer vol in het blad 
stonden. Nu, dit jaar zag het er een stuk beter uit. Deze periode van het jonge 
blad, nog heldergroen van kleur, nog niet aangetast door meeldauw, insecten 
en andere ongemakken is voor mij altijd weer een bijzondere periode. Op de 
dinsdagochtend liep ik vroeg naar buiten, het gras nog bevroren en bezaaid 
met bladeren van de dag ervoor. In het najaar is dit normaal, het eind van een 
cyclus. Na een lange zomer zijn de bladeren ook “op”. Tijd om te gaan en om 
op bodem weer omgezet te worden tot humus en zo weer deel te nemen aal 
de cyclus. Maar nu op de 12e mei, net uit de knop en nu alweer op de grond, 
dat is toch wel triest. Zaterdag had ik ons terras opgefleurd met kuipplanten, 
eenjarigen en zelfs twee olijfbomen. Deze laatste was voor mij even een stap. Ik 
zag nooit iets in olijfboompjes op het terras, niet winterhard, en eigenlijk meer 
geschikt voor zuidelijke landen. Maar ook ik krijg af en toe nieuwe inzichten, na 
een paar warme zomers, en een aanstaande zomervakantie die naar alle waar-
schijnlijkheid in eigen tuin doorgebracht gaat worden heb ik toch maar besloten 
om een mediterrane sfeer te creëren. Gezelligheid moet je zelf maken, zo ook in 
je eigen tuin en op je eigen stukje grond. Zo las ik vorige week in deze krant bij de 
gemeentelijk informatie “Voorstwijzer” dat ons landschap dreigt te veranderen. 
Nou dat klopt, ik krijg de laatste tijd veel reacties van bekenden uit de regio over 
wat er met ons landschap gebeurt. Het lijkt wel een groot industrieterrein bij jul-
lie, daar naast de verbreding van de A1! Het wordt er niet mooier op hoor ik dan. 
Ik verdedig me dan een beetje dat er onder die zonnepalen ook allerlei planten 
kunnen gaan groeien, en dat het natuurlijk allemaal heel duurzaam is. En als je 
dan iets verderop gaat staan langs diezelfde snelweg, en onder een bepaalde 
hoek een foto maakt met de kerk op de achtergrond, en een paar bloeiende 
fruitbomen erbij, dan lijkt ons landschap nog heel wat!
Prima trouwens om lokaal te kopen, de macht van de supermarkten is al jaren 
veel te groot, maar om zo het afwisselende coulisselandschap met bosjes, ha-
gen en houtwallen te redden is het al veel te laat. Op wat particuliere gronden 
en landgoederen na is dit allang weg. Grootschalige landbouw en een mooi en 
divers landschap gaan nu eenmaal niet samen, helaas.



IN VERBAND MET HET CORONAVIRUS ZAL DE WELSUMSE KARMSE 

OP 31 JULI, 1 EN 2 AUGUSTUS NIET PLAATSVINDEN.

 

HET IS EEN SPANNENDE TIJD DIE WIJ ALLEMAAL DOORMAKEN. 

HIERBIJ IS DE WELSUMSE KARMSE SLECHTS EEN FEESTWEEKEND,

DUS LATEN WIJ VOORAL NIET KLAGEN. 

 

HET IS VOOR ONS ONMOGELIJK OM AAN IEDEREEN PERSOONLIJK TE

VRAGEN HOE HET GAAT, MAAR WIJ WENSEN ALLE LEDEN,

VRIJWILLIGERS, SPONSOREN, LEVERANCIERS EN BEZOEKERS VEEL

GEZONDHEID, CREATIVITEIT EN WIJSHEID TOE.

 

MISSCHIEN IS DIT EEN MOOI VOORUITZICHT: EIGENLIJK

VERPLAATSEN WE HET HELE FEEST GEWOON EEN PAAR WEKEN

(EEN STUK OF 55). 

 

WIJ HOPEN JULLIE ALLEMAAL TE ZIEN OP 6, 7 EN 8 AUGUSTUS 2021

 

GOED GOAN, 

 

VERENIGING VOOR VOLKSVERMAKEN WELSUM

 



PAGINA  11 WOENSDAG 13 mei 2020 Voorsternieuws

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

Aanleveren redactie

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

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

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

Acquisitie
Ton van Bussel
Telefoon 06 50 94 00 08

Henk Traanman
Telefoon 06 16 13 60 15

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

VOOR MAANDAG 10.00 UUR 
INLEVEREN REDACTIE 

VOOR ZONDAG 12.00 UUR

KLACHTEN 
OVER 

BEZORGING:
ALL-INN 

VERSPREIDINGEN 
TEL. (0571) 27 41 37

KLACHTEN@
VERSPREIDINGEN.NL

WEERFOTO.NL

Voorsternieuws

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

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

Klarenbeek
info@voorsternieuws.nl

ENTERTAINMENT OP BUSSLOO WEER VAN START
MULTI-ACTIVITEITENCENTRUM PITCH&PUTT 
BUSSLOO OPENT DEUREN VERDER

BUSSLOO,– Sinds kort is het Multi-activiteitencentrum op Bussloo in goed 
overleg met de Gemeente Voorst weer open met steeds meer activiteiten. 
Vanaf maandag 11 mei aanstaande is de topper van het bedrijf, Pitch&Putt, 
weer beschikbaar om te spelen.

Aangepast aanbod
Minigolf USA, Voetgolf, Klootschieten 
en de Escape Rooms zijn geopend. 
Ook kunnen er Elektrische Steps 
gehuurd worden. Maandag sluit 
Pitch&Putt aan op het lijstje ‘open’. Er 
wordt alles aan gedaan om de nodige 
hygiënemaatregelen en verdere richt-
lijnen van het RIVM te waarborgen.
Gezondheid en veiligheid staan voor 
werknemers, familie en de gasten op 
nummer één. Daarom benadrukt het 
bedrijf graag: Heb je klachten die ver-
band kunnen houden met het corona-

virus? Blijf thuis.

Picknick
Om een totaalbeleving te kunnen 
bieden, werd het Picknick pakket be-
dacht. Gasten kunnen bij hun activiteit 
een Picknick reserveren welke kan 
worden genuttigd op een zelf gekozen 
plekje op het strand van Bussloo.

Grotere groepen welkom op 
het terras vanaf 1 juni
Uiteraard onder voorbehoud van.. 
zoals Minister-president Rutte be-

schreef, zal vanaf 1 juni ook het ruime 
terras op Bussloo weer openen. Dit 
betekent dat er ruimte is voor groeps-
activiteiten zoals familiefeesten en be-
drijfsuitjes. Ook hier zal de 1,5 meter 
regel toegepast gaan worden. Gasten 
die interesse hebben in een dergelijk 
uitje wordt geadviseerd tijdig contact 
op te nemen. In verband met de grote 
toestroom aan aanvragen en gedo-
seerd placeren is dit zeer gewenst. 
Elke optie of reservering wordt indivi-
dueel behandeld en geadviseerd met 
betrekking tot het voor hen gewenste 
uitje.

Verdriedubbeling aan 
ruimte met aanbouw
Ondertussen wordt er hard gewerkt 
aan de aanbouw met een enorme ser-
re over de gehele lengte van het be-
staande pand. Een welkome toevoe-
ging, helemaal nu, voor de verdeling 
van groepen. Op de bovenverdieping 
opent Glowgolf Het Wilde Westen 
naar verwachting rond augustus/sep-
tember. Een unieke Glowgolf ervaring 
welke zich onderscheidt door de vele 
costumized special effects in en rond 
de banen. Eenmaal door de saloon-
deuren gelopen zullen gasten, van 
jong tot oud, zich even totaal in een 
andere wereld wanen.

Meer informatie
Meer informatie over het aangepaste 
aanbod ten tijde van het coronavirus 
is te vinden op https://www.pitchput-
tbussloo.nl/nieuws/corona-update/
Voor meer informatie over het aan-
bod   wordt gasten geadviseerd een 
e-mail te sturen naar info@ppgolf.nl

 

 
MAALTIJD MET AANDACHT VOOR 
VIJFTIG VOORSTER HUISHOUDENS
VOORST.- Na twee maanden ‘intelligente 
lockdown’ is het leven er niet voor ieder-
een makkelijker op geworden. Dagelijk-
se dingen als boodschappen doen, een 
praatje maken onderweg en thuis een 
potje koken, zijn opeens helemaal niet 
zo normaal meer. En wat dacht je van 
mensen die regelmatig bij ’t Trefpunt of 
op andere plekken in de gemeente kwa-
men eten en bijkletsen?

Maaltijdservice
Voor al die mensen is er aanstaande 
dinsdag een eenmalige oplossing. Stich-
ting Naastenhulp Voorst en Rotaryclub 
Voorst hebben de handen ineen gesla-
gen voor een maaltijd met aandacht 
voor zo’n vijftig huishoudens in de hele 
gemeente. Zij ontvangen allemaal een 
feestelijk opgemaakte, koude maaltijd 
die tot aan de deur wordt bezorgd. 

Stichting Naastenhulp Voorst
Piet Ruijsbroek, voorzitter van Stichting 
Naastenhulp Voorst, is blij met de aan-

geboden hulp. “Rotaryclub Voorst bena-
derde ons om samen te werken bij deze 
actie. Wij hebben gelijk ons netwerk bin-
nen de kerken in de gemeente ingeseind 
dat er maaltijden aangeboden worden. 
Het ging gelijk hard met de aanmeldin-
gen, de behoefte aan zo’n service blijkt 
groot te zijn.” Naastenhulp Voorst is een 
samenwerkingsverband van de kerken 
in gemeente Voorst die zich voorname-
lijk focust op armoede en eenzaamheid 
onder Voorster inwoners. Volgens Piet is 
het fijn dat er een maaltijd wordt gere-
geld, maar het gaat om veel meer. “De 
ontvangers zitten vaak verlegen om een 
praatje, de eenzaamheid slaat hard toe 
deze dagen. Heel fijn dat er dan mensen 
zijn die even hun gezicht laten zien en te-
gelijk een lekkere maaltijd meebrengen.”

Rotaryclub Voorst
Fred van der Vegte is één van de coördi-
natoren van de actie namens Rotaryclub 
Voorst die door de hele club wordt uitge-
voerd. “Normaal gesproken ontmoeten 

wij als club elkaar één keer in de week 
tijdens een gezamenlijke maaltijd. Dat 
kan nu al weken niet doorgaan en één 
van onze leden opperde om de maaltij-
den dan te bezorgen bij mensen die daar 
behoefte aan hebben. Daarmee kunnen 
we veel mensen blij maken en ook res-
taurant Pijnappel, waar wij elkaar nor-
maal gesproken ontmoeten, kan op deze 
manier mensen aan het werk houden. 
Heel fijn om dit zo te kunnen doen.”

“als ze mijn verzameling maar niet ontdekken”

“TOILETPAPIER”

PETRICHOR

Hoe ontstaat de geur van regen? Wanneer het dagenlang droog is geweest en na 
een lange tijd de eerste regendruppels weer vallen wordt de lucht vaak vervuld 
met een aardse geur. De geur wordt door de meeste mensen als zeer prettig 
ervaren en ontstaat als regendruppels op zeer droge grond vallen. De geur heet 
met een duur woord Petrichor een term die uit het Oudgrieks komt. Petra be-
tekent steen en Ichor is een aanduiding voor het bloed dat door de aderen van 
de goden stroomde. Schraal weer deze met een noorden wind krijgen we deze 
week zeer schraal weer. De temperatuur heeft sinds zondag toen de warme 
lucht verdreven werd een behoorlijke veer gelaten.
Donderdag een droge maar ook zonnige dag, met een maximum van 12 gra-
den. Vrijdag kan er in de middag een buitje vallen bij 13 graden, de zon zullen 
we zeker ook dan zien. Zaterdag loopt het kwik voorzichtig iets op naar 14 gra-
den, een afwisseling van zon en een enkele wolk staat op het weermenu.
Zondag nog iets zachter dan 16 graden met zon en een enkele wolk.

Mark Wolvenne
Terwolde

Ga voor een  
succesvolle
verkoop!

Vraag een persoonlijk 
advies op maat!

0571 27 44 94
twello@bieze-makelaars.nl

VERKOPEN?

https://www.pitchputtbussloo.nl/nieuws/corona-update/
https://www.pitchputtbussloo.nl/nieuws/corona-update/
mailto:info@ppgolf.nl


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

Gemeentelijke informatie

 Afvalinzameling Hemelvaartsdag 21 mei

De papierinzameling van Hemelvaartsdag donderdag 21 mei (in 
Terwolde en deel van Twello) is verplaatst naar  woensdag 20 
mei.  Let op: het betreft dus alleen het gedeelte van Terwolde en 
Twello waar normaal gesproken de papierauto op donderdag komt 
(dus niet voor het gedeelte waar ze op zaterdag komen, dat blijft 
onveranderd gewoon op zaterdag).

De restafvalinzameling van Hemelvaartsdag donderdag 21 mei 
(in Posterenk, Wilp, Bussloo, de componistenbuurt in Twello, De Kar 
en alle adressen tussen de A1 en de Zutphensestraat) is verplaatst 
naar zaterdag 23 mei.

afvalinformatie

gemeenteraad 
Raadsvergadering 11 mei
Op maandag 11 mei heeft de gemeenteraad  digitaal vergaderd. De videotulen van deze vergadering 
kunt u op voorst.raadsinformatie.nl terug kijken in het raadsinformatiesysteem Politiek Portaal. 
In de kalender klikt u op de gewenste datum. Hier staan ook de genomen besluiten. 

In deze raadsvergadering is afscheid genomen van raadslid Bert van de Zedde (CDA) en is zijn 
opvolgster Veronique Groothuis -Beijer beëdigd. 

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-tafelgesprek-
ken of een brief of e-mail sturen aan de raad: raad@voorst.nl , Postbus 9000, 7390 HA Twello. 
Twitter: @RaadVoorst. 
In verband met de richtlijnen rond het coronavirus kunt u alleen telefonisch of per e-mail contact 
zoeken met raadsleden en raadsfracties.

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

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

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

Vragen?
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We renoveren de komende twee 
jaar het gemeentehuis in Twello. 
Alle medewerkers van het ge-
meentehuis verhuisden in maart 
naar de tijdelijke locaties op de 
Hietweideweg en het Jachtlust-
plein in Twello. Bouwhekken en 
bouwketen zijn geplaatst. Nu kan 
het echte werk beginnen aan de 
Iordensweg.

De sloop gaat starten
Op maandag 18 mei start de sloop 
van het oude gebouw. Achter de 
schermen werkten we samen met 
architectenbureau De Twee Snoe-
ken de afgelopen maanden hard 
om dit voor te bereiden. In maart 
plaatsten we de bouwhekken en 
bouwketen. We vonden een uit-
voerder voor de sloopwerkzaam-
heden. Hiermee zijn we er nu echt 
klaar voor.
Het verouderde gemeentehuis 
wordt van binnen naar buiten ge-
sloopt. Dit betekent dat we eerst 
alle (niet dragende) binnenmuren 
en plafonds slopen. Daarna is de 
buitenkant aan de beurt. Uit-
eindelijk blijft alleen de beton-
nen draagconstructie en het dak 
overeind. Vanuit hier bouwen we 
het gemeentehuis dan weer op. 
De sloop is circulair: zoveel mo-
gelijk materialen worden opnieuw 
gebruikt. Zo is er zo min mogelijk 
bouwafval. 
De sloopwerkzaamheden nemen 
naar verwachting drie maanden 
in beslag. Lagemaat Sloopwerken 
uit Heerde voert de werkzaamhe-
den uit.

Planning nieuwbouw
We verwachten dat we aan het 
eind van dit jaar met de opbouw 
van het gebouw kunnen begin-
nen. Dan zal het eind 2021, begin 
2022 klaar zijn. Deze termijn is 
een inschatting. Dat komt door-
dat er heel veel factoren van in-
vloed zijn op de planning. Denk 
daarbij aan het vinden van ge-
schikte aannemers en het aan-
vragen van vergunningen. We 
houden u uiteraard op de hoogte 
van de voortgang en de planning.

Overlast
Met het sloopbedrijf maken we 
afspraken over de sloop. Het is 
niet de bedoeling dat er overlast 
wordt ervaren. Maar het slopen 
zal niet helemaal ongemerkt 
voorbij gaan. Er is bijvoorbeeld 
extra werkverkeer. Heeft u een 
klacht, ondervindt u overlast of 
heeft u een vraag over het slopen? 
Neem dan contact op met Teun 
Lagemaat van Lagemaat Sloop-
werken: 06-10002033, tlage-
maat@lagemaat-heerde.nl  ■

Winkels mogen op feest- en zondagen open zijn

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

In de gemeente Voorst is het voor 
alle soorten winkels toegestaan 
om ook open te zijn op zonda-
gen en feestdagen. Winkels hoe-
ven deze dagen niet open te zijn. 

Winkeliers mogen dit zelf bepalen.

Binnenkort is het Hemelvaarts-
dag, en Tweede Pinksterdag deze 
dagen hebben winkeliers dus de 

mogelijkheid om open te zijn. 

Meer informatie: voorst.nl/onder-
nemen-veiligheid-evenementen/
ondernemen/koopzondagen  ■

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

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

markt voor publiek. 
Hiernaast gelden de bekende 
maatregelen:

▪ Betaal zoveel mogelijk contact-
loos (met pinpas, smartwatch
of mobiele telefoon)

▪ Ga niet in groepjes bij elkaar
staan

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

koorts hebt of griep hebt
▪ Gebruik papieren zakdoekjes
▪ Nies in uw elleboog

Actuele informatie over de 
weekmarkt: voorst.nl  ■

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

Overzicht
Hieronder leest u het overzicht van de elektronische bekendmakingen/publicaties van maandag 4 mei 2020 tot en met vrijdag 
8 mei 2020.

Bekendmakingen/
publicaties
Week 20: 13-05-2020

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 Wo-
ningwet is deze vergadering 
openbaar. Door de corona-uit-
braak kunt u daar helaas tijdelijk 
niet bij aanwezig zijn. Een tele-
fonische toelichting geven mag 
natuurlijk wel.

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

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Zeedijk 46 in Nijbroek Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
30-04-20

Z-20-03884_2020-28062

Beleid en regelingen

Gemeente Voorst Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en 
Oost-Gelderland 29 april 2020

Vastgesteld Z-20-03266_2020-27056

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

Kruisakkerweg 5 in Twello Renovatie rioolgemaal Vastgesteld NL.IMRO.0285.171047-VS00

Omgevingsvergunning

Bekendijk 26 in Terwolde Renoveren dak Vergunning verleend SXO-2020-0239

Bonenakker 53 in Twello Bouwen prieel Aanvraag ontvangen SXO-2020-0268

Boszegge 13 in Twello Bouwen garage met carport Aanvraag ontvangen SXO-2020-0258

Burgemeester van der Feltzweg 88 in Twello Plaatsen dakkapel Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0140

De Zanden 47A in Teuge Bouwen vergaderruimte (3D geprint gebouw) Vergunning verleend SXO-2017-0819_
NL.IMRO.0285.10104-VS01

H.W. Iordensweg 17 in Twello Kappen 3 bomen Aanvraag ontvangen SXO-2020-0266

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

Vergunning verleend SXO-2020-0219

Havekespad 13A in Twello Vergroten oefenruimte Vergunning verleend 
(revisie)

SXO-2019-0489

Jachtlustplein 3 in Twello Aanbouwen entree en keimen gevels Vergunning verleend 
(revisie)

SXO-2019-0176

Kadijk 1 in Terwolde Deels vervangen rieten kap Aanvraag ontvangen SXO-2020-0267

Kruisakkerweg 5 in Twello Aanleggen betonvloer en plaatsen voorziening ter besch-
erming van schakelkasten

Vergunning verleend tot 
21-4-21

SXO-2020-0218

Middendijk (kad. NBK B 2026) in Nijbroek Bouwen 2 geschakelde woningen Aanvraag ontvangen SXO-2020-0272

Rijksstraatweg 42 in Twello Kappen kastanjeboom Aanvraag ontvangen SXO-2020-0259

Rijksstraatweg 42 in Twello Vervangen raam en deuren Aanvraag ontvangen SXO-2020-0260

Stobbenakker (Schaker Oost II, VOO S 1026, 
VOO S 1032, TLO B 9587, TLO B 9589, TLO B 
9619) in Twello

Bouwen 20 huurwoningen Aanvraag ontvangen SXO-2020-0270

Twelloseweg 59 in Terwolde Plaatsen schuur/garage Vergunning verleend SXO-2020-0044

Vaassenseweg (kad. VOO M 499) in Terwolde Kappen 3 bomen Vergunning verleend SXO-2020-0045

Veluwsedijk 33 in Nijbroek Bouwen werktuigenberging (wijzigingsaanvraag op SXO-
2019-0701)

Aanvraag ontvangen SXO-2020-0269

Voorsterklei 13 in Voorst Plaatsen kleine windmolen Aanvraag ontvangen SXO-2020-0263

Zutphenseweg 35 in Klarenbeek Legaliseren bijgebouwen en paardenbak Aanvraag ontvangen SXO-2020-0271

Sloopmelding

Groen van Prinstererstraat 12 in Twello Verwijderen asbesthoudende materialen uit woning Melding ontvangen SXO-2020-0265

H.W. Iordensweg 47A in Twello Slopen schuur Melding ontvangen SXO-2020-0262

Rijksstraatweg 187 in Twello Verwijderen asbesthoudende dakbeschot uit woning Melding ontvangen SXO-2020-0261

Verlengde Broekstraat 3 in Klarenbeek Verwijderen asbesthoudende daken wagenloods, ligboxen-
stal en garage

Melding ontvangen SXO-2020-0264



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

Overzicht
Hieronder leest u het overzicht van de elektronische bekendmakingen/publicaties van maandag 4 mei 2020 tot en met vrijdag 
8 mei 2020.

Bekendmakingen/
publicaties
Week 20: 13-05-2020

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 Wo-
ningwet is deze vergadering 
openbaar. Door de corona-uit-
braak kunt u daar helaas tijdelijk 
niet bij aanwezig zijn. Een tele-
fonische toelichting geven mag 
natuurlijk wel.

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

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Zeedijk 46 in Nijbroek Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
30-04-20

Z-20-03884_2020-28062
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erming van schakelkasten
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VOO S 1032, TLO B 9587, TLO B 9589, TLO B 
9619) in Twello

Bouwen 20 huurwoningen Aanvraag ontvangen SXO-2020-0270

Twelloseweg 59 in Terwolde Plaatsen schuur/garage Vergunning verleend SXO-2020-0044

Vaassenseweg (kad. VOO M 499) in Terwolde Kappen 3 bomen Vergunning verleend SXO-2020-0045

Veluwsedijk 33 in Nijbroek Bouwen werktuigenberging (wijzigingsaanvraag op SXO-
2019-0701)

Aanvraag ontvangen SXO-2020-0269

Voorsterklei 13 in Voorst Plaatsen kleine windmolen Aanvraag ontvangen SXO-2020-0263
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Groen van Prinstererstraat 12 in Twello Verwijderen asbesthoudende materialen uit woning Melding ontvangen SXO-2020-0265
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stal en garage

Melding ontvangen SXO-2020-0264



voorstwijzer
Wijngoed Gravendael

Koop uw producten lokaal
beter voor onze economie, het landschap, milieu en uw 
gezondheid 

In een serie van drie brengen we wekelijks verschillende lokale 
producenten van voedsel in beeld. Lokaal en rechtstreeks bij de 
boer kopen heeft veel voordelen. Met uw directe aankoop van 
mooie gezonde producten steunt u onze lokale economie. En het 
is beter voor het landschap en milieu. Deze derde week gaan we 
in op de voordelen van lokale producten voor uw gezondheid. 

Seizoensproducten
Lokale producten zijn vers en seizoensgebonden. Ze zijn extra 
gezond omdat seizoensproducten voldoen aan de vitaminebe-
hoefte van dat moment. Daarnaast blijven deze vitamines volop 
aanwezig in de producten, omdat ze na het oogsten vers worden 
geleverd. Hierdoor wordt het afbraakproces van vitamines na 
het oogsten verkort. Een lokaal en vers product bevat niet alleen 
meer smaak, maar ook meer vitamines.

Geen toevoegingen 
Lokale producten zijn ook gezonder omdat er geen gebruik wordt 
gemaakt van toevoegingen. Veel producten uit de supermarkt 
bevatten toevoegingen om de producten langer houdbaar te 
maken. Deze toegevoegde voedingsstoffen zijn vaak ongezond, 
zoals suiker of zout. Daarnaast gaan door de toevoegingen veel 
mineralen en vitaminen uit het product verloren. Bij verse, lokale 
producten zijn geen toevoegingen nodig omdat de producten 
vers worden geleverd aan de consument. 

Natuurlijke producten
Lokale, natuurlijke producten zijn vrij van pesticiden of groei-
versnellers. Wij kunnen deze pesticiden of groeiversnellers ook 
binnen krijgen als ze gebruikt zijn voor de productie van voedsel. 
De afwezigheid van pesticiden en groeiversnellers zorgt er voor 
dat de planten hun eigen verdedigingsmechanisme, met nuttige 
stoffen, aanmaken tegen ziekten en schimmels. Er zijn steeds 
meer aanwijzingen dat natuurlijk voedsel positieve effecten heeft 
op onze gezondheid, vooral bij het voorkomen van ziekten. Dat 
effect is toe te schrijven aan bepaalde stoffen die aanwezig zijn 
in het voedsel, zoals magnesium, vitaminen en Omega3. Uit 
onderzoek blijkt dat het voedsel zoals we dat in de supermarkt 
kopen helaas steeds minder van deze gezonde stoffen bevat.

Een natuurlijker landschap is gezonder voor mensen
Landschap met een meer natuurlijk karakter heeft positieve in-
vloed op de lichamelijke en geestelijke gezondheid van mensen 
die er wonen of recreëren. 

Meer kennis over producten
Tot slot is er bij lokale producten meer informatie bekend over 
de producten en de herkomst ervan. Hierdoor is het voor de 
consument mogelijk om meer bewuste keuzes te maken voor 
de eigen gezondheid.

Heeft u vragen over dit artikel? Neem gerust contact op met de 
gemeente Voorst, Monique Loeters: m.loeters@voorst.nl

Vleesch van Plante
De Zonnegaard

Hertenboerderij de Weerd

Sterrenland

In 2014 is de wijngaard van start 
gegaan. De eerste jaren zijn de 
stokken opgekweekt en sinds 3 
jaren worden de druiven geoogst 
voor het produceren van wijn. 

Intussen is de wijngaard uitge-
breid met een wijnschuur voor de 
ontvangst van groepen o.a. voor 
rondleidingen en proeverijen die 
eventueel uitgebreid kunnen wor-
den met diverse arrangementen. 
Er is ook een Bed en Breakfast. 
Producten: witte wijn, rosé en 
rode wijn. Dit jaar komt de eerste 
bubbelwijn op de markt.
Winkel: De wijnen van Gravendael 
worden in diverse restaurants ge-
schonken en verkocht. Daarnaast 
is er verkoop rechtstreek vanaf de 
wijngaard.
Openingstijden: Er zijn geen 
vaste openingstijden maar door 
middel van een telefoontje of 

mailtje levert Wijngoed Graven-
dael ‘maatwerk’. 
Website: www.gravendael.com
Adres: Gravenstraat 27, Klein 
Amsterdam (Voorst)

Bij Vleesch van Plante in Klaren-
beek is vlees te koop van eigen 
koeien, rechtstreeks afkomstig 
van de naastgelegen boerderij 
Veelust. Weet wat je eet, zon-

der toevoegingen. De produc-
tie van een puur lokaal product 
(ambachtelijk) is circulair (mili-
euvriendelijk) en zeer extensief 
(diervriendelijk). 
Producten: Alles van de koe 
is verkrijgbaar, kop tot staart. 
Diep gevroren, vacuüm verpakt 
in handige porties. Tevens is er 
varkensvlees, kruidenmix, taart, 
wijn en honing te koop.
Winkel: De winkel is elke zaterdag 
geopend. Pinnen of contant. On-
line bestellen en betalen kan ook, 
voor afhalen of bezorgen.
Openingstijden: Elke zaterdag 
tussen 9 – 15 uur
Website: vleeschvanplante.nl, ook 

voor de webshop
Adres: Zutphenseweg 38, 7382 
AM Klarenbeek

De Zonnegaard is een biologisch-
dynamisch bedrijf met eigen 
groente teelt en in de zomer ook 
bloemen. Behalve een boerde-
rijwinkel staat De Zonnegaard 

Hertenboerderij de Weerd ver-
koopt natuurlijk (edel)herten-
vlees. Bij de aankoop van her-
tenvlees bieden zij u gratis advies 

over het zelf bereiden van herten-
vlees, en recepten en kruiden aan. 
In oktober komt weer hertenvlees 
beschikbaar. Naast hertenvlees 
kunt u bij Hertenboerderij de 
Weerd terecht voor zaalverhuur, 
kamperen en andere activiteiten.
Producten: Hertenvlees (voor vra-
gen over levering en andere in-
formatie over de beschikbaarheid: 
info@hertenboerderij.nl). Herten-
vlees is erg gezond en geschikt 
voor bepaalde diëten.
Winkel: Betalen per pin of contant
Openingstijden: Geen vaste 
openingstijden
Website: www.hertenboerderij.nl, 

graag mailen als u belangstelling 
heeft
Adres: Middendijk 22, 7397 NB 
Nijbroek

Sterrenland is een biologische tuin-
derij waar met EKO keurmerk meer 
dan 60 verschillende groenten, ver-
se kruiden en fruit worden geteeld. 
Sterrenland levert wekelijks groen-

tenpakketten met seizoensgroenten 
op bestelling. De pakketten worden 
bezorgd op een afhaallocatie in de 
buurt. Ook organiseren ze work-
shops en is er terreinverhuur.
Op de zorgboerderij komen 
versch i l l ende  doe lgroepen 
voor dagbesteding en er zijn 
natuurbelevingsactiviteiten. 
Producten: Biologische groen-
ten (ook in pakketten), seizoens-
fruit, kruiden, eetbare bloemen en 
eieren. 
Winkel: Betaling contactloos per 
bankoverschrijving, contante be-
taling is ook mogelijk. 
Openingstijden: De boerderijwin-
kel is het hele jaar geopend op vrij-

dag van 11:00 -18:00 uur 
Website :  sterrenland.com/
biologische-tuinderij
Adres: Meermuidenseweg 19b, 
7391 TD Twello

ook op donderdagochtend op 
de Groenmarkt in Zutphen, op 
zaterdag op de Grote Markt in 
Apeldoorn en op zaterdag op de 
Brink in Deventer, en bieden ze 
een groente- of fruitabonnement 
aan. 
Producten: Het volledige assor-
timent biologische groenten en 
biologisch fruit. Ook sappen, ei-
eren, zuivel, bloemen.
Winkel: Betalen kan met PIN
Openingstijden: dinsdag t/m 
vrijdag van 13.00 tot 18.00 uur, 
zaterdag van 10.00 tot 15.00.
Website: www.dezonnegaard.nl
Adres: Appenseweg 7, 7383 BA, 
Voorst
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VOORST GAAT VOOR DUURZAAM

Energieadvies voor Twello

Op 2 juni 2020 start de gemeen-
te Voorst een Buurtactie Ener-
giezuinig Wonen voor bewoners 
van Twello. Met deze actie wil 
de gemeente energiebesparing 
makkelijker maken. De actie is 
opgezet in samenwerking met 
het Regionaal Energieloket.

Adviesrapport voor 
energiebesparing
Voor vijf woningen in Twello 

wordt een uitgebreid advies-
rapport voor energiebesparing 
opgesteld door de experts van 
Regionaal Energieloket. Dit ad-
vies bevat onder andere een 
stappenplan naar een aard-
gasvrije woning. De rapporten 
zijn zo opgesteld dat ze te ge-
bruiken zijn voor woningen van 
hetzelfde type en uit dezelfde 
bouwperiode. Daardoor kan de 
verduurzaming van woningen in 

Twello grootschalig aangepakt 
worden.

Online informatiebijeen-
komst 2 juni 
Op 2 juni om 19.30 uur orga-
niseren de gemeente en het 
Regionaal Energieloket een on-
line informatiebijeenkomst voor 
alle woningeigenaren in Twello. 
Tijdens deze avond worden de 
adviezen toegelicht. In ver-
band met het Covid-19-virus 
is deze informatiebijeenkomst 
alleen online mogelijk. Op re-
gionaalenergieloket.nl kunt u 
zich aanmelden voor de online 
informatieavond.

Meer informatie
Het Regionaal Energieloket is het 
digitale energieloket van de ge-
meente Voorst. Meer informatie 
over de Buurtactie Energiezuinig 
wonen: regionaalenergieloket.nl  ■

Woningbouw op vier locaties in Twello

Op donderdag 7 mei 2020 te-
kenden BNC Ontwikkeling B.V. 
en de gemeente Voorst samen 
een koop- en realisatieovereen-
komst. Met deze overeenkomst 
is een volgende stap gezet voor 
de herontwikkeling van vier in-
breidingslocaties in Twello. Het 
gaat om de voormalige locaties 
van De Oase (Troelstralaan) en 
De Kruimelkring (Abraham Kuy-
perstraat), en twee locaties aan 
het spoor, aan de Frans Halsstraat 
en aan de Koningin Julianastraat. 
Op deze vier locaties worden wo-
ningen gebouwd. Deze woningen 
zijn nodig om de komende jaren 
deels aan de vraag naar woningen 
te voldoen.

Goede verhouding 
betaalbaar en duurder
In het voorjaar van 2019 gaf het 
college van burgemeester en wet-
houders officieel het startsein 
voor de voorbereidende plan-
nen. Een aantal ontwikkelende 
partijen is gevraagd met ideeën 
te komen voor een invulling van 
de locaties met woningbouw. De 
vier relatief kleine locaties zijn in 
deze uitvraag gecombineerd. Op 
deze manier kan verspreid over de 
vier locaties een goede invulling 
worden gegeven aan het kwali-
tatieve woningbouwprogramma 
van de gemeente Voorst. Het doel 
van dit woningbouwprogramma is 
ervoor te zorgen dat het aanbod 
uit een goede verhouding tussen 
betaalbare woningen en duurdere 
woningen bestaat.

Schetsontwerp delen met 
omwonenden
De gemeente heeft de inzending 
van de combinatie Bemog, Nik-

kels en Le Clercq (BNC Ontwik-
keling B.V.) als beste beoordeeld. 
De inzending bestaat uit een 
schetsontwerp voor een steden-
bouwkundig plan en een grond-
bieding. Vooral de gewenste kwa-
liteit van de inzending was voor 
de gemeente belangrijk bij deze 
beoordeling. De voorbije periode 
heeft BNC Ontwikkeling B.V. het 
schetsontwerp in overleg met 
de gemeente verder uitgewerkt. 
Nu wil BNC Ontwikkeling B.V. dit 
schetsontwerp aan direct omwo-
nenden presenteren en reacties 
en ideeën ophalen. Daarna werkt 
de ontwikkelaar het schetsont-
werp verder uit tot een definitief 
ontwerp. 
Door de coronamaatregelen is 
het nu helaas niet mogelijk om 
inloopbijeenkomsten te organise-
ren. BNC betrekt de direct omwo-
nenden daarom per post en daar-
na via het internet. In een later 
stadium worden ook andere ge-
interesseerden betrokken. Zowel 
de gemeente als BNC Ontwikke-
ling B.V. vinden het belangrijk dat 
inspanningen voor woningbouw 
in Twello, ook in deze moeilijke 
tijden, toch door blijven gaan. Met 
de inzet van online communica-
tiemogelijkheden probeert BNC 
met zoveel mogelijk mensen in 
gesprek te komen en hen bij de 
planvorming te betrekken.

Start bouw begin 2022
Als het definitieve ontwerp klaar 
is moet eerst de gemeenteraad 
een nieuw bestemmingsplan 
vaststellen. Dit nieuwe bestem-
mingsplan maakt de ontwikke-
ling van woningbouw op de vier 
locaties mogelijk. Daarna kan de 
bouw gestart worden.  ■

Vanwege COVID-19 restricties werd de overeenkomst tijdens een digitale bijeenkomst 
ondertekend door (met de klok mee) Ronald Le Clercq (directeur Le Clercq Project-
ontwikkeling BV), Gerrit Nikkels (directeur Nikkels Projecten BV), Hans van der Sleen 
(wethouder grondexploitatie gemeente Voorst) en Stefan van Dijk (directeur Bemog  
Projektontwikkeling BV).

Aandacht voor de vernieuwde Rijksstraatweg in Voorst 

Op 21 december 2019 is de ver-
nieuwde Rijksstraatweg in Voorst 
officieel geopend. De nieuwe dorps-
straat is voor veel mensen nog even 
wennen. Zoals mensen die zich nog 
niet aan de nieuwe maximum snel-
heid houden. Of vrachtwagenchauf-
feurs die nog niet via de rondweg 
rijden. De gemeente heeft aandacht 
voor deze ongewenste situaties en 
werkt in overleg met het Voorster 
Belang, de Dorpscontactpersoon en 
de wijkagent samen met u aan een 
fijne dorpsstraat. 

Ondertussen zijn er ook lovende 
reacties op de vernieuwde Rijks-
straatweg. In Beeldspraak, de di-
gitale nieuwsbrief van het Gelders 
Genootschap staat een mooi artikel 
van Jan Wabeke. Jan Wabeke was 
betrokken bij het planontwerp. Hij 
schreef over de herinrichting van de 
Rijksstraatweg: 

….. “Tussen Zutphen, Apeldoorn 
en Deventer ligt het fraaie, lande-
lijke dorp Voorst. De Rijksstraat-
weg, die hier in de 19de eeuw 
werd aangelegd, vormt er een 
kralensnoer van villa’s, woonhui-
zen en winkelpanden uit de pe-
riode 1880-1930. Tot december 
2018 zag je hier nog een einde-
loze stroom van auto’s, vrachtau-
to’s en andere voertuigen voorbij 
razen, want de oude straatweg 
was toen nog onderdeel van de 
provinciale weg Zutphen-Apel-
doorn. De druk van het verkeer 
op de leefbaarheid van het dorp 
werd al in de jaren 80 van de vo-
rige eeuw als een knelpunt onder-
kend. Dit knelpunt is nu door de 
aanleg van een rondweg opgelost. 
De gemeente heeft dit momen-
tum benut om de oude straatweg 
door het dorp geheel opnieuw in 
te richten. Bij de oplevering van 
dit project eind december 2019 
stond er midden op de straatweg 
een muziektent. Het dorp liep 
uit en sloot de oude weg weer in 

haar armen. Inmiddels beginnen 
veel oude en nieuwe bomen uit 
te lopen. Je ziet ook dat er hard 
gewerkt wordt om oude panden 
weer op te knappen en tuinen te 
verfraaien. Blijkbaar heeft de her-
inrichting iets op gang gebracht, 
waar het dorp nog lang plezier 
aan gaat beleven.”….

Het volledige artikel leest u op:
geldersgenootschap.nl/projecten/
voorst-kan-weer-ademhalen.aspx  ■



Martha Flora 

De beste zorg voor 
mensen met dementie

Wie is Martha Flora?
Martha Flora is een beschermde leefomgeving voor mensen met dementie. 
Bij Martha Flora krijgen bewoners alle ruimte om hun leven zo goed mogelijk en waardig voort 
te zetten. Ons doel is om een oprechte relatie op te bouwen met onze bewoners, want alleen 
dan kunnen wij hen de beste zorg bij dementie geven als het thuiswonen niet meer gaat. 

Interesse?
Bel gerust voor meer informatie of vraag de online video aan. Wij brengen onze locatie aan 
de Rijksstraatweg 150 in Twello naar uw huis. 
Onze locatiemanager Marieke Steenbrink vertelt u graag meer. Zij is bereikbaar op nummer 
06-154 717 07 of via e-mail m.steenbrink@marthaflora.nl

De dementiezorg die u zoekt

HOOG TIJD 
VOOR DE 
BUITENBOEL

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

DEZE FOLDER IS GEDRUKT OP 100% GERECYCLED PAPIER

MET MEER DAN 80 VESTIGINGEN, DUS ALTIJD 1 IN DE BUURT
KIJK VOOR DE ADRESSEN, ACTUELE OPENINGSTIJDEN EN KOOPZONDAGEN OP WWW.MULTIMATE.NL
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DA’S NOU HET MOOIE VAN MULTIMATE
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HOGEDRUKREINIGER 
K3.150MD 
1.600 watt. 360 liter/per uur.  

Werkdruk 20-120 bar. 

OPVOUWBARE TAFEL
Afmeting 182 x 74 x 74 cm.

14.95

8.95

43.95

MET MULTIPAS

69.95 48.95

VLAGGENSET
Nederlandse vlag 100 x 150 cm. 

Houten vlaggenstok van 2 meter 

met oranje knop en kunststof 

houder. Exclusief wimpel.

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

De prijzen worden beschikbaar gesteld door de organisator 

van Beste Folder Awards

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

STEM OP DE 
MULTIMATE FOLDERS 
en maak kans op een iPad

KLUNDER
Molenstraat 1 Twello
(0571) 27 12 66

DA’S NOU HET MOOIE VAN MULTIMATE

VR
OEGE VOGEL VOORDEEL

20% KORTINGOP ALLES*ÉN EEN GRATIS SNELLE JELLE 
KRUIDKOEK

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

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

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

reeds bestelde artikelen en aankopen op rekening.

ALLEEN ZATERDAG 8 SEPT. VAN 8 TOT 10 UUR

voorstwijzer

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

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

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

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

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

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

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

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

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. Te-
lefonisch zijn we gewoon bereik-
baar. Veel producten kunt u on-
line op voorst.nl regelen. Verloopt 
uw product binnen twee weken? 
Of is het absoluut noodzakelijk 
dat u in persoon langskomt om 
een product aan te vragen? Dan 
kunt u telefonisch een afspraak 
maken. U maakt dan ook meteen 
een afspraak voor het ophalen van 
het document. U kunt geen af-

spraak maken voor producten die 
u via onze website digitaal kunt 
aanvragen. 

Zonder afspraak naar het ge-
meentehuis gaan heeft dus geen 
zin. De medewerkers mogen u dan 
niet helpen. 

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

op peil. Heeft u een vraag aan de 
gemeente, het CJG of het MNV? Bel 
dan met een van onze nummers. 
We proberen zoveel mogelijk digi-
taal of telefonisch af te handelen. 
Alleen als het echt nodig is, plan-
nen we een afspraak voor u in. Wij 
vragen u dan rekening te houden 
met de landelijke hygiënemaatre-
gelen. Voor uw eigen gezondheid 
en die van onze medewerkers. 
Heeft u klachten als verkoudheid, 
hoesten, keelpijn of koorts? Zeg 
dan uw afspraak af!
Algemeen telefoonnummer ge-
meente Voorst: 0571 27 99 11
Telefoonnummer frontoffice MNV: 
0571 74 51 11

Telefoonnummer frontoffice CJG: 
0571 74 51 50

Gemeente, CJG Voorst 
en MNV op 21 en 22 mei 
gesloten 
Het gemeentehuis, CJG Voorst 
(Centrum voor Jeugd en Gezin) en 
Maatschappelijk Netwerk Voorst 
(MNV) zijn de gehele dag gesloten 
op Hemelvaartsdag donderdag 21 
mei en vrijdag 22 mei. 

Spoedeisende zaken
Bij spoedeisende zaken in de 
openbare ruimte (zoals een ge-
vaarlijke wegverzakking, riool-
storing of omgewaaide boom) 

die niet kunnen wachten tot de 
eerstvolgende werkdag, belt u de 
Calamiteitenlijn 0571-27 37 60 
(24 uur per dag). 

Tijdens de feestdagen en buiten 
de openingstijden zijn Veilig Thuis 
en Spoedeisende Zorg (voor jeugd) 
via de gebruikelijke telefoonnum-
mers bereikbaar: Als er sprake is 
van dreigend geweld: politie 112 
of Veilig Thuis 0800 -20 00
Spoedeisende Zorg (voor jeugd) 
0900 – 99 55 599
Spoedeisende hulp bij psy-
chiatrische- en psychosociale 
problemen: 
via dienstdoende huisarts(enpost).
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Beste ouders,

Ga er maar aanstaan, in deze vreemde tijd. Je werk, zorg-
taken en andere verplichtingen lopen door, terwijl je ook 
nieuwe taken hebt gekregen. Want wie had afgelopen fe-
bruari ooit verwacht dat je naast alle taken die je al had, 
ook leerkracht, speelkameraadje en politieagent zou wor-
den? 

Zorgen of alles wel goed gaat
Ik spreek veel gezinnen die het gevoel hebben het in deze 
tijden niet goed genoeg te doen. Ze denken dat ze falen. 
Want ze krijgen niet alle rekensommen af. Of ze zijn uit hun 
vel gesprongen. Hun kind heeft uren in zijn pyjama achter 
het computerscherm gezeten. 

Sommige gezinnen zijn angstig. Ze maken zich zorgen over 
familie, vrienden of buren. Over wat er met ze gebeurt wan-
neer het virus ze treft. Ik sprak een alleenstaande moeder, 
die naar het ziekenhuis moest en zich zorgen maakte over 
haar zoon en dochter. Ook zijn er ouders die hun opvang 
niet geregeld krijgen, omdat zij normaal gesproken een 
beroep doen op opa’s en oma’s.  Ouders maken zich zor-
gen over hun financiële situatie. 

Soms is het thuiswerken pittig. Het is lastig om de focus 
op het werk te houden. Ik ben tijdens het schrijven van dit 
stukje al zes keer uit mijn concentratie geraakt. Mam, waar 
ligt mijn step? Mag ik melk? Op je werk gebeurt dit ook wel 
eens, maar je collega’s weten over het algemeen wel zélf 
hun melk te vinden. 

Tegen al deze gezinnen wil ik zeggen: 
wat doen jullie je best! 
Maak er vooral een leuke tijd van. Beweeg, knutsel, verzin 
creatieve oplossingen en zoek naar mooie momenten. On-
line zijn er veel mooie initiatieven. De bieb heeft gratis luis-
terboeken, ook voor niet leden. Verschillende muzikanten 
geven online muziekworkshops, de wekelijkse kinderdisco 
van dj Sander. De Efteling heeft een lesprogramma voor 
thuis. Freek Vonk maakte extra afleveringen, waaronder 
eentje over Corona. Squla geeft kinderen tijdelijk gratis 
toegang tot al haar spellen tijdens schooltijd. 

Ik sprak een kind wiens oma elke woensdagmiddag wel 
vijf hoofdstukken van Pluk van de Petteflet via Skype voor-
las. Hij vond het geweldig, want mama had daar nooit 
tijd voor! Ik stel me een glunderende oma voor, die even 
contact heeft met haar kleinkind. En een ouder die heerlijk 
ongestoord werkt. Goed thuis werken is soms lastig voor 
ouders met kinderen onder de vier. Heel begrijpelijk! Leg 
een kind van 1,5 maar eens uit waarom papa geen brand-

weerman met hem speelt maar weer aan het werk moet. 
Probeer een balans te vinden. Probeer afspraken te maken 
wie wanneer voor de kinderen zorgt. Ik hoorde van een ge-
zin dat de camper op de oprit als werkplek gebruikt. Deur 
dicht? Dan mag er niet gestoord worden! 

Kijk vooral wat lukt
Als je overspoeld wordt door schoolwerk, overleg dan met 
de leerkracht hoe je dit het best aanpakt. Problemen met 
het indelen van je thuiswerkdag? Bespreek dit met je lei-
dinggevende, collega’s of branchegenoten Maak je je zor-
gen over je gezondheid? Neem contact op met je huisarts 
of specialist. Blijf niet rondlopen met vragen of zorgen!

Ook kinderen maken zich zorgen over het virus. Vertel ze 
een open en eerlijk verhaal. Want gaten in de informatie 
gaan kinderen zelf invullen. Ons volwassen brein kan niet 
altijd volgen wat er in een kinderhoofd omgaat. Kleine 
dingen worden soms ineens heel groot voor hen, terwijl jij 
ze met de beste bedoeling probeert te beschermen door 
informatie achter te houden. Corona is overal. In elke vorm 
van media. Ook op plekken waar kinderen vaak kijken, zo-
als TikTok, YouTube en Spotify. Informatie op social me-
dia is niet altijd betrouwbaar. Vertel ze dus zelf de juiste 
informatie. Wees eerlijk en stel ze vooral gerust. Er zijn 
verschillende plekken met betrouwbare informatie over 
Corona, passend bij de leeftijd van je kind. Mijn eigen kind 
kijkt elke dag naar het jeugdjournaal. Dit geeft hem rust en 
duidelijkheid. We beginnen er de schooldag mee, zodat er 
een duidelijke afbakening is tussen thuis en school. Voor 
sommige kinderen is zo’n journaal juist te belastend. Zoek 
wat past bij jouw kind! Ook hier biedt het Internet een hel-
pende hand.

Blijf praten
Niet alleen voor basisschoolkinderen, maar ook voor pu-
bers is het een lastige tijd. Je kunt je vrienden die, juist 
voor jeugdigen in deze leeftijd, heel belangrijk zijn niet 
zien. Je mag niet sporten, chillen of uitgaan. Bioscopen, 
restaurants, cafés, discotheken alles is gesloten.   Het 
maakt sommige jeugdigen onrustig en rusteloos. Blijf er 
met ze over praten. Heb begrip en onthoud dat ze nog niet 
volwassen zijn. Het brein van pubers werkt anders dan dat 
van volwassenen. 

Natuurlijk is het niet bij iedereen gezellig thuis op dit mo-
ment, er ontstaan irritaties. Dat mag ook, accepteer dat 
niet elke dag een 10 is. Praat hierover en blijf praten. Met je 
partner, vrienden, ouders, familie of een vrijwilliger. Door 
te praten kun je relativeren. Dingen voelen minder zwaar. 
Zoek hulp als je het gevoel hebt er niet meer uit te komen. 
Bel je huisarts, een vrijwilligersorganisatie, het CJG of het 
Maatschappelijk Netwerk Voorst (MNV). Zij helpen je graag 
en onderzoeken samen met jou hoe jouw vraag het best 
aangepakt kan worden. 

Lieve ouders, jullie doen het super goed! Hou het vol, sa-
men slaan we ons er wel doorheen.
Hartelijke groet,
Hanneke van de Beek
jeugdhulpverlener

6DE BEURSVLOER 
VOORST LOKAAL EN LOYAAL
 
Beste  bedrijven en verenigingen/stich-
tingen,
 
TWELLO.- Ondanks COVID-19 en alle bij-
behorende maatregelen zijn we enkele 
maanden geleden gestart met de voor-
bereidingen voor dé Beursvloer. Na de 
persconferentie van 6 mei jl. zien wij vol-
doende perspectieven om door te gaan 
op de ingeslagen weg. De weg naar een 
waardevolle editie van onze Beursvloer. 
Misschien wel waardevoller dan ooit, 
want er is mogelijk geen geschikter mo-
ment om ‘samen te scoren’. De Beurs-
vloer is namelijk hét maatschappelijke 
evenement waarbij er louter gehandeld 
wordt met gesloten beurs.
 
De Beursvloer Voorst steunt de lokale 
ondernemers en uiteraard de vereni-
gingen en stichtingen. Tijdens de Beurs-
vloer kunt u zakendoen op lokaal niveau 
en uiteraard is er ruimte om ‘bij te pra-
ten’ in ons Beursvloercafé. 
Lokaal en loyaal is daarom ook ons 
credo! 
 

We begrijpen dat u momenteel andere 
zaken prioriteit geeft, maar toch wil-
len wij u alvast uitnodigen. U kunt zich 
aanmelden via  www.beursvloer-voorst.
nl.  Uw  aanmelding  kan zonder opgave 
van reden weer teruggedraaid worden. 
 
Kijk ook op onze website voor meer in-
formatie. Bijvoorbeeld voor voorbeelden 
van deals uit het verleden.  Uiteraard 
houden we de landelijke ontwikkelingen 
in de gaten en houden we u via mail en 
de website op de hoogte. 
 
Belangrijke informatie 
Beursvloer Voorst
Datum: woensdag 28 oktober 2020
Locatie: Klein Twello, Maarten Trom-
plaan 2 Twello
Aanmelden via: www.beursvloer-voorst.
nl 

Programma:
17.30 uur: Ontvangst
18.00 uur: Start beurshandel
19.30 uur: Einde Beurshandel & borrel

VERLANGEN
Wat wil ik graag 

dezelfde zijn
dezelfde als voorheen.

Die onopvallend,
onbewust, 

omgaat met de wereld om zich heen.

Wat wil ik graag dat anderen
dezelfden zijn

dezelfden als voorheen
Die onopvallend,

onbewust,
bewegen om mij heen.

Eens komt het moment
dat we met elkaar
weer hetzelfde zijn

En onopvallend,
onbewust,

bewegen als voorheen.

Geschreven door Togram

OMROEP GELDERLAND 
PRESENTEERT NIEUWE SERIE 
OVER FAMILIEBEDRIJVEN
ARNHEM.- ‘Met je familie, moet je wandelen, niet handelen’. Een uitspraak 
waar een hoop mensen het mee eens zullen zijn. Toch zijn er in Gelderland 
meer dan 45000 familiebedrijven. Generatie na generatie weet het bedrijf 
voort te zetten. In het nieuwe tv-programma Familie BV worden Gelderse 
familiebedrijven uit verschillende branches in de spotlights gezet. Welke 
veranderingen hebben door de jaren heen plaatsgevonden en hoe is het 
om te werken met je familie? 

In de serie komen we over de vloer 
bij Gelderse familiebedrijven waar-
bij minimaal drie generaties bij het 
bedrijf betrokken is/zijn. Was het 
een vrije keus om papa of mama op 
te volgen? Of was de druk te groot? 
Is het anders om in een familiebe-
drijf te werken dan in een ‘gewoon’ 
bedrijf? In Familie BV ontdekken we 
de rol van de familiesfeer binnen de 
bedrijven. De voor- en nadelen. Hoe 
is het om zaken te doen met fami-
lie? Eerlijke verhalen over successen 
en mislukkingen. Ook nemen we 
de omgang van het personeel, de 
bedrijfsfilosofie, overname en toe-
komstvisie onder de loep.

Ondernemen in 
crisistijden 
Naast de mooie kanten van een 
familiebedrijf staan we ook stil bij 
moeilijke periodes, zoals in tijden 
van de coronacrisis: welke invloed 
heeft dat op het bedrijf? Familiebe-

drijven vormen een belangrijk on-
derdeel van de economie. Hoe zij de 
coronacrisis doorstaan, is dus van 
groot belang. 

Veel familiebedrijven overleefden 
al eerder één of meerdere crisis-
sen, want ze gaan vaak al genera-
ties terug. Sommigen zijn zelfs al in 
de negentiende eeuw opgericht. Zij 
maakten twee wereldoorlogen mee, 
de depressie van de jaren dertig, 
de oliecrisis uit de jaren zeventig 
en de kredietcrisis van 2008. En ze 
overleefden ze allemaal. Zeven van 
de tien bedrijven in Gelderland zijn 
familiebedrijven. De ruim 45.000 
Gelderse familiebedrijven zijn goed 
voor 32% van alle banen. 

Familie BV is vanaf woensdag 20 mei 
wekelijks te zien om 17.30 uur bij 
Omroep Gelderland (ieder uur her-
haald). Uitzending online (terug)kij-
ken? Dat kan via Uitzending Gemist.

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.beursvloer-voorst.nl
http://www.beursvloer-voorst.nl
http://www.beursvloer-voorst.nl
http://www.beursvloer-voorst.nl
https://www.omroepgelderland.nl/gemist
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15%
KORTING
op matrassen*

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

Uw raam-, vloer- en
slaapspecialist 

is gewoon geopend!

*vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Onze winkel is 
groot genoeg 
om op veilige 
afstand advies 
te geven.
Liever een afspraak maken? 
Dat kan ook!

180x200 van € 3348,-

Nu € 1995,-
180x200 van € 3646,-

Nu € 2195,-
180x200 elektrisch van € 4846,-

Nu € 2895,-

Collectiewissel                 Microtech
SHOW
ROOM
SALE

Levering mogel� k
binnen 1 week

Vloeren Gord� nen Raamdecoratie

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

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

WEER SAMEN GENIETEN VAN SPORTEN
Na de uitspraak van Rutte vanaf 29 april “jeugd mag weer gaan sporten” werd bij SV Terwolde, scouting Gelre 
Groep Twello en tafeltennisvereniging Trias meteen gewerkt aan het opstarten.
Met blijde gezichten van de jeugd als beloning.

SV TERWOLDE

Een enthousiaste werkgroep werd voor 
de herstart geformeerd. Samen met de 
jeugdcommissie, de terreincommissie, 
voetbalbestuur en het dagelijkse bestuur 
werd een goed plan gemaakt. Speeltijden 
en komen en gaan naar het complex wer-
den uitvoerig bekeken.  Tussen de trainin-
gen werd een kwartier gepland voor het 

afzonderlijk van elkaar kunnen komen en 
verlaten van het terrein en het reinigen en 
opruimen van gebruikte materialen.

Veel zorg voor ontsmetten en 
hygiëne 
De richtlijnen van het RIVM en de gemeen-
te worden opgevolgd. Materialen worden 

gesprayd en vervolgens schoongespoten.
Elke trainer, hulpouder en toezichthou-
der draagt gedurende de gehele training 
blauwe handschoenen, deze worden na 
afloop en schoonmaak weggegooid en 
na het handen wassen wordt het terrein 
verlaten.

Extra begeleiding
Een extra hulpouder is bij de trainingen 
aanwezig. Zij helpen erop toe te zien dat 
ballen en materialen niet met de handen 
aangeraakt worden en er lichamelijk con-
tact met elkaar en begeleiders voorkomen  
wordt.

“Er kan weer gesport worden” 
Iedereen bij SV Terwolde geniet van de 
vele lachende en genietende gezichten. 
Vanaf maandag 11 mei wordt het sporten 
ook mogelijk voor de volwassenen.
SV Terwolde slaagt erin op basis van alle 
protocollen dit trainen ook weer te starten.  

TAFELTENNISVERENIGING TRIAS

Helaas zijn de deuren voor het binnen-
sporten nog gesloten. Het jeugdkader 
ging op zoek naar een opening om weer 
aan de slag te kunnen gaan. Achter de 
schermen werd hard gewerkt. De oplos-
sing werd gevonden, buitentraining.

Tafeltennissen buiten
Het plan van aanpak hiervoor werd door 
de gemeente enthousiast ontvangen.
Jeugdleden tot 12 jaar spelen hun favo-

riete sport nu op maandagen en woens-
dagen in de buitenlucht, op het parkeer-
terrein achter Trias en het voetbalveldje 
aan de Iordensweg. En al is de onder-
grond waarop gespeeld wordt korrelig 
met steentjes of gras, er wordt weer 
genoten. Bij te veel wind worden er ta-
feltennisgerelateerde spelletjes gedaan.

Spelregelbewijs halen
Mocht de competitie weer gestart wor-

den dienen de spelers in het bezit te zijn 
van het spelregelbewijs. M.i.v. 1 juli 2020 
is dit verplicht voor competitiespelers 
van 11 t/m 18 jaar.
Spelregels en andere belangrijke facet-
ten worden geoefend middels levels en 
toetsen. 

Afspraken over ontsmetting 
en hygiëne
Het bestuur heeft de ouders bericht 
m.b.t. de RIVM afspraken.
Er wordt nauw op toegezien dat er voor 
en na de trainingen de handen worden 
ontsmet.
Iedereen wordt verzocht op de fiets te 
komen. Voor degenen die met de auto 
komen zijn speciale parkeerplaatsen ge-
regeld.

Wereldprimeur voor Trias
Trias plaatste op Facebook een trai-
ningsfilmpje waarop een buitentraining 
te zien was.
Het filmpje werd gewaardeerd door de 
tennisbond en zelfs in Australië beke-
ken.

Grote wens
Versoepeling van de binnensporten. 
Ook voor de oudere jeugd wordt ge-
werkt aan een plan om samen weer ac-
tief te zijn achter de tafel. Zij missen het 
uitvoefenen van hun favoriete sport.

SCOUTING GROEP GELRE TWELLO
Ook bij de scouting Gelre Groep was 
iedereen superblij dat er weer gestart 
mocht worden.

Online-opkomsten
De leiding bij de scouting was zeer 
creatief. Online-opkomsten werden 
verzorgd, de zogenaamde “Crazy 88”. 
De leeftijdsgroepen van 5 t/m 11 jaar 
ontvingen wekelijks 30 opdrachten. De 
opdrachten waren ludiek, maar ook 
leerzaam. Voorbeelden: Maak je eigen 
kussenfort, ga volleyballen met een bal-
lon, laat zo veel mogelijk manieren van 
begroeten zonder aanraking zien, zet 
een speurtocht uit voor je ouders.

Weer fysieke opkomsten
In eerste instantie met de Bevers (5 – 7 
jaar) en de Welpen (7 – 11 jaar). Voor de 
Scouts (11 – 14 jaar) wordt nog gewerkt 
aan een invulling.
De leiding spreekt zelf met de eigen 
speltakken af wanneer gestart wordt 
en hoe lang de opkomsten gaan duren. 

Zorgvuldig opgestelde 
richtlijnen
De groepen worden gesplitst. Maxi-
maal 12 kinderen per groep. Het club-
huis is gesloten. Er wordt niet gegeten, 
gedronken tijdens de opkomsten. 
Het speelveld en het bos bij het club-
huis maken het mogelijk met voldoen-
de afstand bezigheden uit te kunnen 
voeren. 

Helaas uitstel 75 jarig 
jubileum
Scouting Gelre Groep bestaat dit jaar 75 
jaar. Tal van activiteiten waren gepland, 
onder andere een geweldig kamp met 
ieder lid. Dit is uitgesteld tot volgend 
jaar. Jammer maar helaas. 

Meespelen
Iedereen is welkom bij de scouting. He-
laas is spontaan langskomen nu niet 
mogelijk.
Lijkt het je leuk dan eerst even contact 
opnemen via www.gelregroep.nl

BIBLIOTHEEK BRUMMEN, EERBEEK EN 
TWELLO 18 MEI WEER OPEN AFHAALBIEB 
EN BEZORGSERVICE GEWOON DOOR

TWELLO.- Tijdens de laatste persconfe-
rentie van het kabinet werd bekend ge-
maakt dat Bibliotheken hun deuren voor 
het publiek binnenkort kunnen openen. 
Hiervoor moeten wel maatregelen geno-
men worden zodat bezoekers 1,5 meter 
afstand tot elkaar kunnen houden. 
‘Als Bibliotheek zijn wij verheugd om 
weer open te mogen gaan. We willen 
dit natuurlijk wel verantwoord en veilig 
regelen voor het publiek en voor onze 
medewerkers. We zijn al in een vroeg 
stadium begonnen met voorbereidingen 
voor de openstelling. Om dit allemaal 
goed voor elkaar te krijgen en onze ves-
tigingen hierop aan te passen, dat kost 
toch iets meer tijd’, aldus Mirjam Wijers 
(directeur). 

Wij zijn relatief kleine Bibliotheken, 
waardoor de ruimte beperkt is om aan 
de 1,5 meter afstand te voldoen. Daarbij 
moeten een aantal materialen op maat 
gemaakt worden en geïnstalleerd wor-
den in de vestigingen. Denk hierbij aan: 
hygiënezuilen, vloerbelijning, plexiglas 
veiligheidsschermen, plexiglas kuchbor-
den en vloerstickers. 

Daarom is besloten dat de Bibliotheken 
in Brummen, Eerbeek en Twello hun 
deuren vanaf 18 mei, onder bepaalde 
voorwaarden, weer openen voor het 
publiek. Verdere berichtgeving hierover 
is te vinden op onze website: www.bibli-
otheekbrummenvoorst.nl en via onze 
social media kanalen.

http://www.gelregroep.nl
http://www.bibliotheekbrummenvoorst.nl
http://www.bibliotheekbrummenvoorst.nl
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ATELIERROUTE KUNSTKRING ATELIERROUTE KUNSTKRING ATELIERROUTE KUNSTKRING 
VOORST CORONAPROOFVOORST CORONAPROOFVOORST CORONAPROOF

Vandaag spreken we Jos Penninx (65) burgemeester van Twello in de 
Ochtendpost. Met hem volgt een gesprek over het leven en werken in 
deze ‘coronatijd’. 

KUNT U IETS MEER VERTELLEN 
OVER UW THUISSITUATIE?
‘Ik woon tegen de Bibliotheek aan in Twello met mijn echtgenote. Mijn 
vrouw is gepensioneerd en is veel thuis op dit moment. Veel van haar 
activiteiten zijn nu stilgevallen. Zij is voorzitter van de vrouwenvereni-
ging, actief golfer, bridger. Dat kan nu allemaal niet.’ 

HOE COMBINEERT U OP DIT MOMENT 
HET WERK MET UW PRIVÉLEVEN?
‘Ik kom nu elke dag thuis lunchen, dat is ook voor mijn vrouw fijn. Ik 
werk niet helemaal vanuit huis. Als enig lid van het college werk ik 
ook op het gemeentehuis. Dat doe ik mede voor de mensen die daar 
werken. Voor hen is het prettig dat er regelmatig een bestuurder is. Ik 
wandel vaak vanuit huis naar mijn werk. In de gemeente Voorst pro-
beren wij alle vergaderingen en overleggen met medewerkers zoveel 
mogelijk door te laten lopen. Dat gebeurt wel digitaal.’ 

ZIJN ER SPECIALE DINGEN DIE U MIST OP DIT MOMENT?
‘Mijn vader zat in een verpleeghuis en is op Goede Vrijdag overleden. 
Hij zou paasmaandag 98 jaar zijn geworden. Corona werd de laatste 
weken echt merkbaar in het tehuis waar hij woonde. We mochten niet 
meer naar binnen. We hebben nog via Facetime contact gehad. Eén lid 
van de familie mocht in de laatste fase bij hem zijn. Op afstand heb ik 
afscheid van mijn vader genomen. Mijn vader had een scootmobiel en 
probeerde iedere ochtend een ritje te maken, dan had hij contact met 
de mensen om hem heen. Op het moment dat hij het tehuis niet meer 
uit mocht, zat hij ineens de hele dag in zijn kamer. Hij was nog heel 
scherp van geest, maar toen hij ziek werd was binnen een paar dagen 
de fut eruit. Hij is toen vrij snel overleden. Mijn vader is niet officieel ge-
test, maar hij had zo weinig zuurstof in zijn bloed dat het wel duidelijk 
was dat het om corona ging.’ 

WAT HEFTIG ALLEMAAL. 
KON U GOED AFSCHEID NEMEN?
’We zijn met de familie gaan kijken hoe we het afscheid konden rege-
len. Hiervoor moet ik mijn complimenten geven aan de uitvaartorga-
nisatie. We hebben gelukkig een mooi afscheid kunnen organiseren, 

Het stond op de agenda voor 13 en 14 juni as: de atelierroute Voorst. 
Helaas, ook deze moest worden verplaatst. Maar de Kunstkring heeft 
een alternatief: de virtuele route. Deelnemende kunstenaars zullen u 
in de komende tijd kennis laten maken met hun atelier en hun werk 
door het maken van een kort filmpje. Deze filmpjes zijn wekelijks te 
zien op de website van de Kunstkring, via Facebook en op de website 
van KijkindeKernen.

Voorafgaand aan de publicatie van het filmpje stellen wij de betref-
fende kunstenaar aan u voor op deze pagina. Geniet van het enorme 
diverse creatieve aanbod in deze mooie gemeente! Een leuke voorbe-
reiding op de echte route, die uiteraard op een later tijdstip, mogelijk 
in het najaar, gehouden wordt. 

zoals mijn vader het had gewild. Mijn vader was al 75 jaar lid van een 
Gilde* en hij was koninklijk onderscheiden. Het is traditie dat je met 
Gilde-eer wordt begraven. De kist werd begeleid naar de kerk door le-
den van het Gilde. De koning van het Gilde deed zijn zilver af en legde 
dit op de kist. Vervolgens ging de kist naar binnen. Tijdens de dienst 
werd het vaandel van het Gilde omlaag gedaan. Bij het verlaten van 
de kerk werd een groet gebracht met het vaandel, eindigend met het 
vaandel gericht naar de hemel. De traditionele symboliek kon op een 
goede manier uitgevoerd worden, waarmee wij als familie heel blij 
zijn. Samen met elkaar en met het Gilde hebben we daardoor goed 
afscheid kunnen nemen. Ik heb hierdoor wel van heel dichtbij ervaren 
wat de impact is van deze crisis.’

WAT ZIJN HOOGTEPUNTEN IN DEZE PERIODE?
‘Wat ik heel opvallend vond, is dat onze dorpscontactpersonen er heel 
snel in geslaagd zijn om allerlei initiatieven bij elkaar te brengen. Daar 
ben ik supertrots op. De energie in de samenleving met elkaar verbin-
den. Ik vind het mooi om te zien dat mensen hun best doen en echt 
proberen afstand te houden. Ze respecteren elkaar. Dat betekent ook 
dat onze handhavers nog geen boetes hoeven uit te geven. Dat doet 
mij deugd. Het heeft te maken met een gevoel dat je met elkaar de 
klus moet klaren.’

WAT NEEMT U MEE, NA DEZE CORONACRISIS?
‘Als bestuurders kunnen we blijkbaar toe met minder vergaderingen, 
minder landelijke overleggen en we kunnen op andere manieren ver-
gaderen. Daarmee kunnen we de automobiliteit terugdringen. Het is 
niet zo dat we het hele vergaderen kunnen schrappen, want een be-
langrijk onderdeel van vergaderen is het netwerken. Maar goed, als 
ik kijk naar de grote evenementen in onze dorpen zoals het Klompen-
feest, dat kan waarschijnlijk niet meer in de nabije toekomst. Met dui-
zenden mensen zo dicht bijeen zijn. Dat vind ik nog wel een zorgpunt. 
Tegelijkertijd heb ik aangeboden om als gemeente Voorst immuniteit 
te gaan onderzoeken. Mijn familie komt uit Brabant, ik vermoed dat 
veel mensen het virus hebben gehad. Ik hoop dat we testen krijgen en 
kunnen vaststellen hoeveel mensen het virus hebben gehad.’ 

WAT IS HET BELANGRIJKSTE DAT U 
AFGELOPEN WEKEN HEBT GELEERD?
‘Met oog voor elkaar is er veel mogelijk. Wat minder materialisme, weer 
wat meer contact met elkaar hebben. Gewoon aardig zijn voor elkaar.’

VRAAG AAN DE LEZER
‘Hoe kijkt de samenleving aan tegen de overheid? 

 Bij het Gilde dragen vrijwilligers belangeloos hun kennis, kunde en 
ervaring over aan anderen. Met tijd en aandacht.

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

SPECIALE TABLETS BESCHIKBAAR VOOR SENIORENSPECIALE TABLETS BESCHIKBAAR VOOR SENIORENSPECIALE TABLETS BESCHIKBAAR VOOR SENIOREN

Stichting Mens en Welzijn Voorst, de lokale welzijnsorganisatie, zet 
zich in voor kwetsbare mensen in onze gemeente. Dat senioren in deze 
tijd extra kwetsbaar zijn moge duidelijk zijn. Om toch contact te on-
derhouden met de doelgroep is er een alternatief gevonden; de ‘Com-
paan’. Dit is een makkelijke tablet voor senioren. Dankzij verschillende 
subsidies van o.a. het Ministerie, Oranje Fonds en Provincie Gelderland 
heeft Mens en Welzijn Voorst deze tablets recentelijk kunnen aan-
schaffen. Senioren die als gevolg van de Corona-maatregelen minder 
contacten hebben en eenzaamheid ervaren kunnen zich aanmelden 
om gebruik te maken van de Compaan. 

De Compaan is speciaal ontwikkeld voor senioren die nooit of bijna 
nooit een laptop, tablet of mobiele telefoon in handen hebben gehad. 
Het is een Samsung-tablet met grote knoppen en een simpele naviga-
tie. De tablet wordt geleverd in een hoesje. 

MENS EN WELZIJN VOORST KRIJGT SUBSIDIES VOOR ‘COMPANEN’

door het maken van een kort filmpje. Deze filmpjes zijn wekelijks te 
zien op de website van de Kunstkring, via Facebook en op de website 
van KijkindeKernen.

Voorafgaand aan de publicatie van het filmpje stellen wij de betref-
fende kunstenaar aan u voor op deze pagina. Geniet van het enorme 
diverse creatieve aanbod in deze mooie gemeente! Een leuke voorbe-

SPECIALE TABLETS BESCHIKBAAR VOOR SENIORENSPECIALE TABLETS BESCHIKBAAR VOOR SENIORENSPECIALE TABLETS BESCHIKBAAR VOOR SENIOREN

Stichting Mens en Welzijn Voorst, de lokale welzijnsorganisatie, zet Stichting Mens en Welzijn Voorst, de lokale welzijnsorganisatie, zet Deze biedt bescherming en de mogelijkheid de Compaan veilig neer te 
zetten. Gebruikers kunnen spelletjes spelen, foto’s ontvangen, nieuws 
lezen en een agenda bijhouden. Internetten kan, maar deze optie kan 
ook worden uitgezet. De mogelijkheden van de Compaan zijn opzette-
lijk beperkt. Dat voorkomt verwarring. De gebruiker kan alleen mailen 
en beeldbellen met vaste contactpersonen. Iedere vrijdagmiddag is er 
de mogelijkheid om deel te nemen aan een online bingospel met echte 
prijzen. 

Momenteel zijn er nog tablets beschikbaar. Het gebruik van de tablets 
is kosteloos t/m 31-12-2020 wanneer aan de vastgestelde criteria wordt 
voldaan. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Annet Reimert van 
Mens en Welzijn Voorst. Zij kan u ook meer vertellen of u in aanmer-
king komt voor een Compaan. Annet is bereikbaar op 06-49019968. 
Eventuele e-mails kunt u sturen naar info@mensenwelzijn.nl. 

BINGO VOOR JONGE BINGO VOOR JONGE BINGO VOOR JONGE 
MANTELZORGERSMANTELZORGERSMANTELZORGERS
Twee weken geleden hebben we op deze pagina aandacht gegeven 
aan Aventus studenten die opdrachten uitvoeren voor Mens en Welzijn 
Voorst. Wekelijks maken ze leuke vlogs die ze delen via hun Instagram-
account: ‘vlogsaventusjongemantelzorgers’. Volgende week (20 mei) 
gaan ze ook een bingo organiseren. Een digitale bingo welteverstaan, 
maar wel eentje met échte prijzen! Uiteraard via hetzelfde Instagram-
account. Opgeven voor de bingo kan via a.reimert@mensenwelzijn.nl
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Op het online dorpsplein www.kijkindekernen.nl vindt u nog steeds 
veel oproepen met aangeboden – en gezochte – hulp. De afgelopen 
week hebben we geen nieuwe oproepen gezien. Daarom lichten we 
enkele oproepen uit op deze pagina die nog steeds actueel zijn en 
waar nog steeds op gereageerd kan worden.

U kunt zelf reageren op onderstaande oproepen via www.kijkindeker-
nen.nl. Bent u hiertoe niet in staat, omdat u bijvoorbeeld geen internet 
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 houden we 
KijkindeKernen in de gaten, zodat we actief kunnen matchen tussen 
mensen die hulp aanbieden en mensen die hulp nodig hebben. 

DOOR: Jan Klunder

KERN: Twello

BESCHIKBAAR: Flexibel

OMSCHRIJVING: Als buurtvereniging hebben wij 
verschillende ideeën om vooral onze buurtgenoten die in 
quarantaine zitten bij de Martinushof en Casa Bonita wat op te 
vrolijken en afleiding te bezorgen. 

Als jonge buurtvereniging beschikken we nauwelijks over financi-
ele middelen. Wij zoeken mensen of  gezelschappen die pro deo 
of voor weinig een beetje vreugde in het leven van deze mensen 
willen scheppen. Als buurtvereniging zijn wij graag behulpzaam 
bij het organiseren er van.

HULP GEZOCHT:HULP GEZOCHT:HULP GEZOCHT:HULP GEZOCHT:HULP GEZOCHT:HULP GEZOCHT:
AMUSEMENTMAKERS GEZOCHT

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?  Onderstaande genoemde partijen helpen 
je graag! Ook voor allerlei andere vragen omtrent de huidige situatie kan je bij hen terecht. 

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

KIJKINDEKERNEN

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

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

MAATSCHAPPELIJK NETWERK VOORST 

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

STEUNPUNT MANTELZORG

Contactpersoon: 
Annet Reimert
a.reimert@mensenwelzijn.nl

ZODUS

Contactpersoon: 
Joris van Rest
joris@zodus.nu

MENS EN WELZIJN VOORST 

Contactpersoon: 
Guus Kroes 
g.kroes@mensenwelzijn.nl

VRIJWILLIGERS CENTRALE VOORST 

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

DOOR: G. Menninga

KERN: Alle kernen

BESCHIKBAAR: Flexibel

OMSCHRIJVING: Ik heb jaren bij de luisterlink gewerkt. Deze 
kennis en ervaring wil ik nu graag gebruiken om vanuit huis te bellen 
met mensen die behoefte aan een gesprek hebben. Door het telefoni-
sche contact wil ik proberen om mensen uit hun isolement te krijgen.

HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:
GRATIS LUISTERLIJN

DOOR: Tiara Dijkhof

KERN: Alle kernen

BESCHIKBAAR: Flexibel

OMSCHRIJVING: Niemand hoeft er alleen voor te staan. Ook 
niet tijdens de Corona-crisis. Samen, nu en in de toekomst. Juist nu 
tijdens de Corona-crisis is de verbondenheid zo belangrijk, en juist nu 
moeten we omkijken naar elkaar. En dan vooral naar de mensen die 
normaal gesproken ook al kwetsbaar zijn. Ik zet me daarvoor in met 
mijn ‘Gelukseend’ als persoonlijk initiatief.Voor wie… Mensen die een-
zaam zijn, alleen, ouderen, een hart onder de riem kunnen gebruiken. 
In de regio IJsselstreek, Stedendriehoek. Gemeente Voorst, Deventer, 
Apeldoorn, Zutphen. Mensen met affiniteit en enthousiasme voor 
oldtimers, de 2CV Eend, landelijke weggetjes, platteland, bijzondere 
plekken – denk aan landhuizen, pleisterplekjes, plekken met dier-
bare herinneringen in de genoemde regio. De Gelukseend gaat op 
pad en via ‘Bijrijden’ kan iemand meegenieten van de rit via video 
live-streamen, beeldbellen, of later een video ontvangen. Is iemand 
minder digitaal ingesteld, dan komen er foto’s, onderweg en van de 
betreffende plek. Van de foto’s worden kaarten gemaakt die deze 
persoon in de bus krijgt met een persoonlijk bericht. Meer info of con-
tact: tiara@360gradenmens.nl of www.gelukseend.nl/corona-hulp

HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:
DE GELUKSEEND GAAT OP PAD MET JOUW WENS

CORONAHUMORCORONAHUMORCORONAHUMOR
Vorige week lachten we om ‘The Cure’. Helaas zal de Britse band ons 
niet van het virus afhelpen. Sterker nog, als je niet van punk houdt kan 
het je zo maar hoofdpijn bezorgen. Zit je toch ook niet op te wachten. 
Maar als we jullie de vraag zouden stellen, waar luister je liever naar? 
The Cure of Donald J. Trump? En dan doelen we natuurlijk niet op de 
zangkwaliteiten van de heer Trump, maar om zijn adviezen. Zo sugge-
reerde hij dat het coronavirus misschien wel gestopt kan worden door 
een desinfectiemiddel te injecteren. Ach, laten we hem maar niet te seri-
eus nemen. Nee, laten we er maar gewoon om lachen! Thanks Donald ;)

Wij kijken in deze periode allemaal wat meer naar elkaar om. Wan-
neer u dat doet kunt u zaken signaleren die waardevol zijn om aan-
dacht aan te schenken. Een voorbeeld hiervan is ondervoeding. U kunt 
dat niet direct zien aan de persoon zelf, maar mogelijk opmerken dat 
iemand niet meer gezond eet: te eenzijdig, te weinig en bijvoorbeeld 
niet afgestemd op een eventueel dieet. Mogelijk hebt u iets aan on-
derstaande informatie, oorspronkelijk gericht aan huisartsen en ver-
pleegkundigen en in deze ingekorte vorm misschien voor u van belang.

Ondervoeding bij ouderen komt vaak voor en wordt niet of onvol-
doende gesignaleerd. In deze tijd is het nóg belangrijker dat kwetsbare 
mensen voldoende, gezond en regelmatig eten en bewegen! Lastig, 
want juist nu moeten thuiswonende mensen zich zien te redden met 
minder fysieke sociale contacten. Ook de sociale ‘controle’ op eet- en 
drinkgedrag is weggevallen. Hoe kunt u helpen en ondervoeding ont-
dekken of beweging op gang brengen?

WAT KUNT U DOEN?
Denk mee met kwetsbare mensen en adviseer hen geen maaltijden 
over te slaan of minder te eten dan gewend. Ook kunt u helpen met het 
maken van een boodschappenlijst. Zeker wanneer iemand hulp krijgt 
bij het doen van de boodschappen kunt u hier invloed op uitoefenen. 
Adviseer eiwitrijke producten: vlees, vis, gevogelte, melk en melkpro-
ducten, kaas, eieren, noten en pinda’s, sojaproducten en peulvruchten. 
Als er reden tot zorg is, is het – ook nu – mogelijk om advies op maat 
te krijgen van een diëtist. Bij huisarts of wijkverpleegkundige kunt u 
informeren bij wie u hiervoor terecht kunt. De diëtist gaat op zoek naar 
de mogelijkheden om, rekening houdend met de omstandigheden, vol-
doende en het juiste te blijven eten.

INFORMATIEKAART
Hiernaast ziet u een overzichtelijke kaart waarin duidelijk aanwijzin-
gen staan die duiden op ondervoeding. Wanneer u ondervoeding ver-
moed probeer het dan bespreekbaar te maken en probeer te achter-

KWETSBARE MENSEN EN KWETSBARE MENSEN EN KWETSBARE MENSEN EN 
ONDERVOEDINGONDERVOEDINGONDERVOEDING

halen of er reeds iets aan gedaan wordt. Vraag vervolgens of er hulp 
nodig is en welke hulp. Bijvoorbeeld door het te bespreken met de fa-
milie, mantelzorger of de verzorging. Als er geen netwerk is, adviseer 
dan om zelf de huisarts te bellen of verwijs door naar Mens en Welzijn 
Voorst. Zij hebben verschillende diensten voor deze kwetsbare doel-
groep, zoals een algemene hulpdienst, maatjesproject en ouderenad-
vies. Op de website van Mens en Welzijn Voorst kunt u dezelfde kaart 
en tips ook downloaden (zie rubriek ‘nieuws’). 

DOOR: Carin Hafkamp

KERN: Alle kernen

BESCHIKBAAR: Flexibel

OMSCHRIJVING: Hoe is het met jou? Wat heb jij nodig in 
deze tijd?
 Vind je net een beetje je weg in het proces van rouw na het 

overlijden van je partner en word je nu weer teruggeworpen in de 
tijd? Je kunt nergens naar toe, er komen geen mensen op bezoek, je 
slaapt slecht en bent angstig om nog meer dierbaren te verliezen.

 Je werkt thuis, je hebt moeite om een ritme te vinden, maar 
je hebt ook te maken me een dementerende moeder die je 
nu niet mag bezoeken. Het is onwerkelijk en je bent heel 
verdrietig en andere mensen herkennen jouw gevoel niet.

 Heb je in deze tijd afscheid moeten nemen van iemand, maar 
kon je er niet bij zijn door alle beperkingen die er nu worden 
opgelegd. Het voelt misschien alsof het niet echt is gebeurd.

Op dit moment geef ik mijn consulten voor mijn klanten online, 
maar een afspraak in de vorm van een wandeling is ook mogelijk. 
Ik kan, zelfs door contact via een beeldscherm, goed aanvoelen 
wat er nodig is. Je krijgt van mij alle ruimte en tijd om je verhaal 
te doen, om orde te scheppen in je (angst)gedachten, zodat je 
weer in contact komt met jezelf. Als je besluit tot een langer be-
geleidingstraject neem dan contact met me op om de mogelijk-
heden te bespreken. Meer informatie over vormen van verlies en 
rouw lees je op mijn facebookpagina, mijn website. www.carin-
hafkamp.nl of neem telefonisch contact op 06-41163590.

HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:HULP AANGEBODEN:
AAN DE SLAG MET VERLIES EN ROUW 

IN TIJDEN VAN CORONA
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Voor het leveren en plaatsen 
van diverse soorten glas

Domineestraat 18, 7391 GH Twello, Tel.: 0571 - 27 11 73
Bonenburgerlaan 25, 8181 HB Heerde, Tel.: 0578 - 69 15 43
www.draaijerverfenwand.nl

Wij hebben een zeer
compleet assortiment:

• verf • behang
• raamdecoratie
• gordijnen • vloeren

Het geheim van strak schilderwerk
Kwaliteit voor particulier en bedrijf!
Het geheim van strak schilderwerkHet geheim van strak schilderwerkHet geheim van strak schilderwerkHet geheim van strak schilderwerkHet geheim van strak schilderwerkHet geheim van strak schilderwerkHet geheim van strak schilderwerkHet geheim van strak schilderwerkHet geheim van strak schilderwerkHet geheim van strak schilderwerkHet geheim van strak schilderwerkHet geheim van strak schilderwerkHet geheim van strak schilderwerk

Koppelstraat 35, 7391 AK  Twello

[T] (0571) 270049

[F] (0571) 270549

[I] www.koerkamp.nl

[E] info@koerkamp.nl

Bouwbedrijf Koerkamp gaat 
voor Kwaliteit en Vakmanschap

 � NIEUWBOUW

 � AAN- EN VERBOUW

 � RESTAURATIE

 � BADKAMERS

 � MACHINAAL TIMMERWERK

SENIOREN KRIJGEN BIJ ONS EXTRA AANDACHT

• Verhuizingen door heel Nederland
• Piano- en vleugel vervoer
• (De)montage meubilair
• Inboedelopslag
• Vrijblijvende offerte

VakVerhuizers
www.jacob-hissink.nl

info@jacob-hissink.nl
Twello/Terwolde 0571-29 08 18

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

Tapijt
Gordijnen
Vloeren
Zonwering
Bedtextiel

info@oskars-interieuradvies.nl
www.oskars-interieuradvies.nl
tel. 0571-271574

CORONA BETEKENT 
EINDE VAN TRADITIONELE 
KEYCARD IN HOTELS
REGIO.- De webapplicatie Guestkey, 
pre-corona ontwikkelt door Hotek Secu-
rity B.V. wordt nu versneld uitgerold om 
hotels de mogelijkheid te geven om met 
de gast veilig en hygiënisch te kunnen 
communiceren. Guestkey is naast een 
online hotelmap ook − en de naam zegt 
het al − de letterlijke sleutel op telefoon 
van de gast tot het openen van de deuren 
in het hotel. Vrijdag 8 mei is de lancering 
bij bij Golden Tulip Ampt van Nijkerk.
Hotels zullen zich ook moeten houden 

aan de anderhalvemetermaatregelen. 
Denk aan stickers voor het niet te dicht bij 
de receptie komen, een kuchscherm tus-
sen gast en receptionist, pijlen op de vloer 
voor looprichtingen, aparte uitgiftetafels 
in het restaurant en overal desinfectie-
pompjes. Ook de vaak onhygiënische 
keycards en hotelmappen zullen vervan-
gen worden door het online alternatief 
Guestkey. Meer informatie is te vinden 
op http://www.guestkey.nl/ of 
https://www.hotek.nl/

ONLINE CONCERTSERIE UIT LEBUINUSKERK 
REGIO.- De Stichting Lebuinusconcerten organiseert al vanaf 27 maart op vrijdagavond online concerten van een half 
uur. Nu de coronacrisis voor langere tijd effect heeft op de culturele sector, breidt de stichting deze activiteiten uit. Niet 
alleen organisten, maar ook andere musici krijgen in de komende weken een podium.
De volgende concerten zijn nu gepland: Vrijdag 15 mei – Jan Kleinbussink (orgel). Vrijdag 22 mei – Kirstin Gramlich & 
Nils van Beek (thema: ‘Entartete Kunst’). Vrijdag 29 mei – Lotte Pen (saxofoon). Vrijdag 5 juni – Petra van den Dolder & 
Annegreet Rouw (fluit & harp). Vrijdag 12 juni – Marike Tuin (cello/viola da gamba). Vrijdag 19 juni – Jan Kleinbussink 
(orgel). Vrijdag 26 juni – Dirk Overbeek (accordeon).
Alle concerten duren van 19:00 – 19:30 uur en zijn live te volgen en terug te luisteren via: www.kerkdienstgemist.nl. 
Meer informatie is te vinden op de website van Stichting Lebuinusconcerten: concerten.lebuinuskerk.nl of de Face-
bookpagina van de Lebuinuskerk. 

http://l.perssupport.nl/ls/click?upn=C6V5tkorcBwbfYlubG9y48WCmZt66zsHoeaWLO2sYXU-3DE3K9_s7ZQmLdlDbfke-2Bq29985BPCtqZ9mphSEcJ6542PO9IkEthWvDdJ-2BuoQxZIBim0ryvKhEhGcxZXme8F-2BMnV8yjUic7AewsyehEAQTQ7AYC2EjhnpNlpCpLIrar3KJ2XcEDRycLipKC4HHR-2BOmv9xU6KEWcZ6wuD94rxpTUDwNxXKChXv0F6qp6bMLlAjEmFOiL7sO7IaTTbZU0RppfZlExloSMUqRNR5nlWvm7SOhzcR0WSa-2B7QqwoXANqmYEUdOGRKMATil-2BNjYOqBFk954WHAK8MYavpEAb2dEY7ONpRFb37wqmCDRILaaVucx7T-2BKW14jKW1In4O-2Fbemis6Noy3KI44Rm732P5dVSS091-2Fq-2F4-3D
http://l.perssupport.nl/ls/click?upn=-2BE5YH4yj3SvPKiQ71pYCEps1JUFi-2BVwmHs0zzABbgdQ-3DZLzV_s7ZQmLdlDbfke-2Bq29985BPCtqZ9mphSEcJ6542PO9IkEthWvDdJ-2BuoQxZIBim0ryyKGOACnk79x5ecLVFYgJ9aRBn3ixVwZwTwVAHW1E5fgXogbt1DESv3faoc7h3iB2T1kg7qXg0DM9KcW90M6sd0ZChDCujJudTQZyRN6miR3e-2BwLf-2FfFTxZZJidW-2FC-2FIaPLpV1buiTT-2BkTZ1imifqV-2FfCcuxWpc-2FlLlLFoWcKknC0j3jiVH4y6NCdyTeBG8Jwp6HRtawJGvhkjbRU80VYtD1UxkGuQGl6EwCPX2aiykjutzwHAO48Hll3E40bWImp49zw0XkI-2BOHkkGfLJfRGssatS1h35uZ1Z-2BFYoVUhTWo-3D
http://www.kerkdienstgemist.nl
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HANS SCHAAP NEEMT GOLFBAAN DE BREUNINKHOF OVER
 
BUSSLOO.- Per 1 mei heeft Hans 
Schaap Golfbaan De Breuninkhof 
overgenomen. De exploitatie wordt 
ondergebracht in de Hollandsche 
Golfbaan Exploitatiemaatschappij 
(HGE). HGE is een zusterbedrijf van 
de Hollandsche Greenkeeping Maat-
schappij waar Schaap algemeen di-
recteur van is. In HGE is sinds 2018 
ook de exploitatie van Golfpark Alm-
kreek ondergebracht. 

De Breuninkhof is een fraaie golf-
baan gelegen aan recreatieplas Bus-
sloo nabij Deventer en Apeldoorn en 

telt negen volwaardige holes, negen 
korte holes. Verder beschikt het over 
ruime oefenfaciliteiten en een leuk 
clubhuis.  Het terrein omvat  zo’n 35 
hectare. Er speelt een vereniging op 
met circa 400 leden.  

HGM was per 2018 al verantwoor-
delijk voor het onderhoud van de 
locatie. De overeenkomst met de 
golfclub wordt door HGE op dezelfde 
voet gecontinueerd. Ook de mede-
werkers van de horeca, receptie en 
administratie gaan over. De leden 
en personeel zijn inmiddels geïnfor-

meerd. “Voormalig eigenaren Bjorn 
Beekman en Mariette Kruyt dragen 
de golfbaan met een goed gevoel 
over aan de nieuwe eigenaar.  Het 
Coronavirus heeft ons in deze si-
tuatie gebracht, met Hans Schaap 
van HGM hebben wij voor de leden 
een stabiele partij gevonden om de 
mooie golfbaan de Breuninkhof te 
kunnen voorzetten. Betrokkenen 
hebben verstand van zaken en heb-
ben een vernieuwende visie op de 
golfmarkt. De koppeling tussen on-
derhoud en exploitatie ligt voor de 
hand en biedt nieuwe perspectieven, 

“ aldus Beekman. 

Het bestuur van golfclub de Breu-
ninkhof kijkt uit naar de samenwer-
king met de nieuwe eigenaar. ‘’We 
hebben recent kennisgenomen van 
de overname maar we zijn blij dat de 
bestaande afspraken kunnen wor-
den gecontinueerd. De leden van de 
club spelen al jaren met veel plezier 
op De Breuninkhof en willen dat 
graag blijven doen. We wensen hen 
veel succes.” Joris Slooten (operatio-
neel directeur) van HGE wordt voor 
De Breuninkhof het aanspreekpunt. 

De Hollandsche Greenkeeping 
Maatschappij (HGM) is een aan-
nemingsbedrijf gespecialiseerd in 
aanleg, renovatie en onderhoud van 
golfbanen. Het bedrijf dat opgericht 
is in 2010 voert het onderhoud uit 
op 22 golfbanen in Nederland en 
België. De Hollandsche Golfbaan Ex-
ploitatiemaatschappij (HGE) is een 
van de 100% zusterbedrijven van 
HGM. 

Dit bedrijf richt zich op de exploita-
tie van Golfpark Almkreek en Golf-
baan de Breuninkhof.



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

Overheerlijke 
vlaaien!

Bestellen kan ook online op debanketbakkerij.nl

Op veler verzoek hebben we vanaf heden

O.a. Aardbei, 
Advocaat, Brownie, 

Ke	 en & Kwark

Nieuw! Zondag geopend voor het lekkerste ijs en banket!

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

vlaaien!vlaaien!

O.a. Aardbei, O.a. Aardbei, 
Advocaat, Brownie, Advocaat, Brownie, 

Ke	 en & KwarkKe	 en & Kwark
Bestellen kan ook online op Bestellen kan ook online op debanketbakkerij.nldebanketbakkerij.nldebanketbakkerij.nl

Advocaat, Brownie, Advocaat, Brownie, 
Ke	 en & KwarkKe	 en & Kwark

O.a. Aardbei, O.a. Aardbei, Nu voor 
€ 6,95

Doorsnede 20cm, voor 8 personen
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DE PRAATSTOEL

Tekst Jos Bosch  foto Maarten Relker

Wij ontmoeten graag markante mensen met een bijzondere levensstijl, iets on-
gewoons, 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. 

PITTIG BELEGEN, GRENSOVERSCHRIJDEND 
PRAGMATISCHE ALLESKUNNER DIE GENIET VAN HET OUDER 
WORDEN ‘IK BEN GAAN LEREN HOUDEN VAN HET ONBEKENDE’

Ze is koninklijk onderscheiden al weet ze niet exact waarvoor, want ze 
deed en doet gewoon heel veel. Zonder zelf te zoeken, weet het leven 
haar altijd te vinden. En wanneer zij de antwoorden heeft gevonden op 
haar vragen, doet ze de deur dicht om nieuwe stappen te zetten. Lidy 
Klein Holkenborg, begon ooit als diëtiste, werkte onder andere voor het 
Ministerie van Landbouw, ontdekte de Tweede Kamer en de wereld van 
‘schuiven met parafen’. Maar wie nieuwsgierig is en wil blijven leren, 
moet in beweging blijven. En dan wordt je leuk oud. 

De verlegen boerendochter 
Lidy begon haar carrière thuis als boe-
rendochter. “Dat betekende in mijn 
jeugd; meewerken, alle dagen en in 
alle seizoenen: ook sámen werken. 
Daarna ben ik van een stuk verlegen-
heid verlost in een truckerscafé aan 
de Belgische grens, tijdens vakantie-
werk. Daar leerde ik andere mensen 
te bedienen; mensen die totaal anders 
met je omgingen dan ik thuis gewend 
was.” Na de middelbare school op een 
internaat, voltooide ze de opleiding tot 
diëtiste, want dat paste bij haar, aldus 
Lidy. Ze was geïnteresseerd in eten en 
alles wat met voeding te maken heeft. 

Waarom mensen doen wat 
ze doen
Tien jaren werkte ze in een combi-
natie ziekenhuis/verpleegtehuis. Ze 
leerde alles over diëten en koken 
maar bóvenal, de diëtiste leerde beter 
kijken en luisteren. Ze kwam bijvoor-
beeld bij mensen die heel ziek waren. 
“Dan gaat het niet meer over eiwitten, 
vetten of koolhydraten, maar dan heb 
je mensen tegenover je waarvan je 
denkt; hoe krijg ik die nou lekker aan 
het eten? Of mensen die op en af die 
weegschaal stappen en roepen ‘de 
weegschaal klop niet’ of ‘ik kan er niets 
aan doen, ik kom uit een familie die nu 
eenmaal dik is.’ Toen ben ik gedrags-
matig geïnteresseerd geraakt. Hoe zit-
ten mensen in elkaar, die zo totaal ver-
schillend reageren op een advies dat 
ze krijgen om anders te leven, waarbij 
ze de oorzaak buiten zichzelf zoeken. 
Wat is de motivatie van klanten?”

Van diëtiste tot Tweede 
Kamer
Ze was pas 25 toen ze manager werd 
van een keuken met 50 personeelsle-
den onder haar hoede, terwijl ze nog 
nooit van ‘management’ had gehoord. 
“Ik probeerde op een of andere ma-
nier grip te krijgen op processen. Hoe 
krijg je het eten beter bij de patiënten, 
hoe krijg je het lekkerder? Hoe krijg 
je dat met de medewerkers voor el-
kaar?” Daarna verhuisde ze naar het 

ministerie van Landbouw en schreef mee 
aan het voedingsbeleid voor de Tweede 
Kamer. “Veel geleerd over hoe nota’s tot 
stand komen, hoe ministeries werken, 
hoe ambtenaren met elkaar werken. Dat 
vereist bijzondere vaardigheden. Maar; je 
past je aan of je vertrekt. Want, het is wél 
degelijk een kunst om een breed gedra-
gen en goed onderbouwde beleidsnota 
voor elkaar te krijgen.” 

Iets wat er nog niet is een 
kans geven
Maar Lidy was in een wereld terecht ge-
komen welke op termijn niet bij haar 
paste. Onderhandelen met partijen over 
compromisteksten en resultaten op de 
hele lange termijn: voor een vrouw die 
zichzelf pragmatisch noemt, gaat het le-
ven dan te langzaam. Ze werd vervolgens 
gevraagd voor het onderhoud en beheer 
van het ministeriegebouw in Den Haag. 
Een kantoorgebouw met 1600 mensen 
en de inkoop voor landbouwvestigingen 
in Nederland. Op het laatst met bedrijfs-
interne milieuzorg. “Wat bij mij hoort is, 
dat als ik iets geleerd heb en snap, er dan 
vanzelf iets gebeurt, waardoor ik iets an-
ders ga doen.” En zo kwam ze terecht bij 
een consultancybureau. Vier maanden 
later leidde Lidy een landelijk symposium 
voor milieuzorg in kantoorgebouwen. “Ik 
ben goed geworden in; iets nuttigs wat 
er nog niet is een kans geven. Dan maak 
ik het samen met anderen zover klaar, 
dat weer anderen het graag willen over-
nemen. Daarna ga ik zelf weer met iets 
nieuws bezig. De ene keer komt het idee 
uit mezelf, een andere keer komt het op 
me af, ik zoekt het niet. Het heeft meer 
weg van dansen met kansen.”  

Pittig belegen
“Een ongeluk zit in een klein hoekje. En 
het geluk ligt gewoon op straat” aldus 
onze gastvrouw. “Op de een of andere 
manier valt het gewoon voor de voeten. 
Het gebeurt zomaar en dat is heel apart.” 
Dit maakte, dat Lidy zo’n twintig jaren 
geleden als ZZP’er haar BV ’t Hoge Land 
oprichtte. “Op een gegeven ogenblik ont-
dek je steeds meer mensen om je heen 
die al stoppen met werken. ‘Ik hoef nog 

maar drie jaar’ of ‘dit houd ik nog wel 
even vol’. Toen en nu had ik een totaal 
ander gevoel, namelijk dat ik rijper be-
gin te worden. Ik heb brede ervaring 
en blijf pittig. Van alles wat ik samen 
met anderen aanpak, krijg ik energie 
en daadkracht. Als ik met mensen werk 
kan ik ze heel enthousiast krijgen en 
tegelijkertijd ben ik ook wel pittig in de 
zin van; confronterend, ook voor me-
zelf. Ik ben iemand, die óók in coachend 
werk wel functioneel de confrontatie 
zoekt met mensen. Daarom heette mijn 
website ‘Pittig Belegen’. Ik voel me niet 
oud en dat het allemaal een beetje op 
is, maar fit, geïnspireerd en nog steeds 
leergierig”

Werken voor de lol en 
koninklijk onderscheiden
De BV heeft de inmiddels 70-jarige op-
geheven. “Ik werk nu voor de lol en doe 
af en toe zakelijke opdrachten.” Zo’n 
75% van haar dagelijkse werkzaam-
heden bestaat uit vrijwilligerswerk. Zo 
werd de dorpskerk van Wilp een prach-
tige gemeenschapsruimte voor ieder-
een en stond Lidy aan de wieg van het 
podium Jonge Meesters Wilp. De alles-
doener werd in 2019 Koninklijk onder-
scheiden. “Hoe het precies werkte weet 
ik niet, maar ik denk dat mijn werk voor 
de Wilpse kerk de aangever is geweest.” 
aldus de gedecoreerde. Wanneer ze 
een opsomming maakt, is de werking 
wel duidelijk. Lidy is voorzitter Raad van 
Advies IJssellandschap, lid van de Raad 
van Advies van Geldersch Landschap en 
Kastelen en het comité van aanbeveling 
van de Stoomhoutzagerij Wilpsche Dijk. 
Ze leidde de formatie van een voorma-
lig college van B&W Deventer. Ze was 
bezoekvrijwilliger bij Zozijn, bestuurder 
van De Leeuwekuil in Deventer en had 
in diverse commissariaten zitting.

Leren houden van het 
onbekende
“Ooit ben ik begonnen vol onzekerheid. 
Onzekerheid die mij afremde. Gaande-
weg ging ik houden van het onbekende. 
Ik heb ontdekt, dat als ik iets niet weet 
en nieuwsgierig word, mijn onzekerheid 
plaats maakt voor zin in het avontuur 
van de ontdekkingsreis. Aan het begin 
van zo’n reis staan al mijn zintuigen op 
scherp. Open en aan. Die ontdekkings-
tocht maakt mij alert, creatief. Op die 
tocht ga ik niet alleen, anderen sluiten 
aan. Weer anderen slaan na een poos 
een andere weg in. Wisselingen van de 
wacht, onderweg, als dat nodig is.”

Zeventig en een beetje
“Vroeger dacht ik: Je zal 50 worden. Dat 
je het dan wel hebt gehad! Maar uit de 
grond van m’n hart; het wordt daarna 
steeds leuker! Ik verwonder mij nog 
steeds.” En wat is er dan zo leuk in haar 
leven en het ouder worden? “Dat je 
energie hebt, ervaring, rust. Ik kan ge-
woon meer open staan voor de ander 
en bekijk de wereld vaker puur zoals die 
is. Ben ook heel erg benieuwd hoe het 
verder gaat, zoals nóg ouder worden’. Ik 
ben heel gelukkig met mijn man, maar 
ik weet niet hoe het moet om elkaar een 
keer te gaan missen en om steeds meer 
andere dierbaren aan de dood te verlie-
zen. Er komt toch een fase met wellicht 
meer ongemakken, maar je weet niet 
wanneer en hoe dat komt. Mooi oud 
worden en gelukkig verslijten, daar ben 
ik wel benieuwd naar.” 

VERMISTE EN GEVONDEN 
HUISDIEREN

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

Vermist
Witte poes, grijs gestreept op de kop, 
grote vlek rug, gestreepte staart, zogend: 
Oude Wezeveldseweg , Twello.

Gevonden
Grijs gemarmerde kater, witte kin en 
befje, vlek tussen de achterpoten, rechts 
voor witte teentjes, links wit voetje, ach-
ter witte sokjes, wit staartpuntje: Zon-
nenbergstraat, Wilp.
Zwarte poes met witte snuit, drachtig: 
Oude Rijksstraatweg, Twello

Ik ben als vermist opgegeven vanaf de 
Wezeveldseweg in Twello..

BLOEMEN MAKEN VAN 
EEN HUIS EEN THUIS
REGIO.- De één brengt makkelijker sfeer in huis dan de ander. Maar voor 
iedereen geldt dat bloemen altijd een versterkende factor hebben. Ze zijn 
vrolijk, kleurrijk en brengen leven in huis.
  
Accentueren
De belangrijkste functie van je huis is 
je er thuis voelen. Een plek waar je de 
controle hebt en je veilig kunt terug trek-
ken. Waar je je verbonden voelt en mee 
identificeert. Hiervan krijg je het warme 
gevoel dat ‘thuis voelen’ heet. Zomer-
bloemen hebben het in zich om dit ge-
voel te versterken, doordat ze jouw inte-
rieursmaak accentueren.
  
Smaak
Het fijne aan zomerbloemen is dat ze 
in allerlei kleuren, vormen en lengtes 
verkrijgbaar zijn. Dahlia’s zijn er met 
strakke, ronde bloemen of sierlijke lint-
bloemen. Gladiolen brengen diversiteit 
met de langwerpige aren. Lelies maken 
zonder moeite een natuurlijk statement. 
En calla’s brengen verfijnde allure. Pre-
cies dat om van jouw huis een thuis te 
maken.
  

Tips
Gebruik een schone vaas. Wanneer er 
nog bacteriën van het vorige boeket in 
zitten, tast dit de nieuwe bloemen aan.
Snijd de bloemen schuin af voordat je 
ze in de vaas zet. Dit zorgt ervoor dat 
het oppervlakte van de onderkant van 
de steel groter is en de bloemen opti-
maal water kunnen opnemen.

Zorg dat er geen blad in het water 
hangt.  Bacteriën vermeerderen zich 
makkelijk op bladeren, waardoor ste-
len gaan rotten en bloemen korter le-
ven.
Ververs het water regelmatig, want 
bloemen fleuren op van schoon water.
Zet bloemen op de juiste plek. Ze blij-
ven minder lang mooi op een tochtige 
plek of in de buurt van rijp fruit.
Kijk voor meer informatie over bolbloe-
men op www.ilsysays.com.

#ORMHulptroepen info@bigblow.nl

■ €25,- incl. 
 verzenden
■ 60x60 cm
■ op bisonyl ook
 geschikt voor buiten
■ levering binnen 
 4 werkdagen

Foto cadeau?

mailto:apeldoorn@amivedi.com
http://www.amivedi.nl
https://ibulb.us4.list-manage.com/track/click?u=9f41177662be016637889f8a5&id=acd9e45266&e=8902cec076


September biedt ouderen met dementie een fijne huiselijke woonomgeving. Een plek waar liefde, aandacht en betrokkenheid centraal 

staan. De woonhuizen hebben gezellige, ruime gezamenlijke woonkamers en een open eetkeuken met openslaande deuren naar tuin en 

terras. Bewoners kunnen hun appartement inrichten met eigen meubilair en persoonlijke bezittingen. Ze bepalen zelf hoe hun dag eruitziet. 

Tegelijkertijd is er 24 uur per dag een professionele zorgverlener dichtbij. Dat maakt wonen bij September veilig en vertrouwd. Meer 

informatie over Apeldoorn Kelvinstraat? Neem dan contact op met Peter Louter via 088 572 10 79 of peter.louter@wonenbijseptember.nl.

September Apeldoorn Kelvinstraat | Kelvinstraat 3 | 7316 KC | Apeldoorn | www.wonenbijseptember.nl | www.facebook.com/wonenbijseptember

Kleinschalig wonen voor ouderen met dementie
waar liefde, aandacht en betrokkenheid centraal staan
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Wij zoeken 
nog collega’s!

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
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MOEDERDAG DRIVE THRU WAS 
EEN MOOIE HAPPENING! 

TWELLO.- Een bijzondere Moeder-
dag in het centrum van Twello, dat 
was het zeker afgelopen zondag. De 
Waardige Waard en slagerij Buur-
man Vleesch en Vis Twello organi-

seerden samen een originele manier 
van live cooking en afhalen. Vanuit de 
auto konden gasten hun bestelling 
doorgeven, vervolgens werd deze ter 
plekke bereid door slager Jurgen en 

chefkok Chris. Vervolgens werd de 
bestelling netjes ingepakt en over-
handigd aan de gasten in de auto, 
die vervolgens thuis heerlijk kon-
den genieten van het lekkere eten. 
 
 

FIETSTOCHT IN CORONA TIJD

TERWOLDE.- In gewone tijden zouden 
we al meerdere fiets- en wandelingen 
gedaan hebben met dit mooie voor-
jaarsweer. Door de corona crisis kan dat 
allemaal niet doorgaan. Daarom heeft 
de wandel- en fietsgroep Terwolde heeft 
een leuke fietstocht uitgezet die uit-

stekend in je eentje of met zijn tweeën 
gefietst kan worden. De tocht begint bij 
bakker Bril in Voorst.  Een afwisselende 
tocht van 20 kilometer via knooppunten  
door het oude dorp Voorst, langs de IJs-
sel , oude IJsselstromen en mooie land-
weggetjes. De meeste wegen en paden 

zijn corona-proof, dus breed genoeg.
Via een nieuwsbrief hebben de 65 vaste 
leden informatie hierover gekregen. 
Wilt u ook meer weten over deze tocht, 
stuur dan een mailtje naar corrieswen-
nenhuis@hotmail.com. Dan krijgt u de 
nieuwsbrief met route toegestuurd.

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 

 

Kopietje maken??? 1 of 10.000 
zakelijk of particulier bij ons kan het!

Omdat service niks bijzonders hoeft te zij
n!

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

APENHEUL GAAT OP 
MAANDAG 18 MEI 
WEER OPEN!

APELDOORN.- Apenheul is blij om te melden dat het park op 18 mei weer 
open gaat. Het park ziet er prachtig uit in deze tijd van het jaar, alles groeit 
en bloeit en het is dé tijd van veel jonge dieren. Samen met branchegeno-
ten (Club van Elf en de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen) is het 
protocol ‘Veilig Samen Uit’ opgesteld. Hierin staan garanties over informa-
tievoorziening, extra hygiënemaatregelen en uiteraard de anderhalve me-
ter afstand  tussen huishoudens. 

Voor de officiële opening van maandag 
18 mei vinden er deze week in afstem-
ming met de veiligheidsregio nog een 
aantal testdagen plaats, voor onder 
andere eigen medewerkers en familie. 
Directeur Roel Welsing: “De medewer-
kers van Apenheul hebben de afgelopen 
weken hard gewerkt om een uitje naar 
Apenheul op een leuke én veilige ma-
nier mogelijk te maken. Zo kunnen onze 
gasten genieten van een ontspannen 
dag uit tussen de apen en het groen. We 
hebben het afgelopen jaar een nieuw 
gebied ingericht waar we trots op zijn 
en we kunnen niet wachten dit te laten 
zien aan onze eerste gasten. De officiële 
opening van dit unieke gebied vindt nog 
op een later moment plaats”. 

Uitsluitend online ticket 
verkoop en vooraf 
reserveren van een tijdslot 
ticket
Apenheul gaat gefaseerd open. Dit ge-
beurt op aangepaste wijze en in eerste 
instantie met een beperkt aantal gasten. 
Vanaf eind deze week kunnen mensen 
een kaartje kopen op onze website. De 
eerste drie dagen zijn er alleen kaarten 
voor seizoenkaarthouders en Vrienden 
van Apenheul beschikbaar. Vanaf don-
derdag 21 mei kan iedereen met een 
gereserveerde toegangskaart het park 
bezoeken. Alle gasten (dus ook seizoen-
kaarthouders of mensen die al een toe-

gangskaart hebben) moeten een online 
reservering en/of aankoop doen. Men-
sen reserveren voor een dag én een tijd-
slot. Dit is nodig om een optimale sprei-
ding aan te brengen in het park. Speciaal 
voor seizoenkaarthouders en Vrienden 
van Apenheul gaat Apenheul iedere dag 
exclusief een half uurtje eerder open. Di-
recteur Roel Welsing; “De komende we-
ken gaan we samen met onze bezoekers 
ontdekken hoeveel mensen we op een 
dag aankunnen. We verwachten dat dit 
op drukke dagen ergens tussen een der-
de en de helft van het normale aantal zal 
uitkomen. Voor bezoekers alleen maar 
heel fijn natuurlijk, want een dagje Apen-
heul wordt daarmee extra bijzonder.”

Hoe ziet een bezoek aan 
Apenheul eruit?
Bijna alle apensoorten blijven zichtbaar 
voor de gasten. Wel zijn er een aantal 
doorloopgebieden met loslopende apen 
gesloten om zo de veiligheid van mens 
en dier te waarborgen. De apen zijn in 
dit geval dan vaak zichtbaar via uitzicht-
punten. Daarnaast hanteert Apenheul 
een eenrichtingsroute en is het park 
voorzien van heldere informatie rondom 
de regels zoals afstand houden en hy-
giëne.  Tenslotte vraagt Apenheul haar 
bezoekers zoveel mogelijk met het eigen 
vervoer te komen, zodat er geen gebruik 
gemaakt hoeft te worden van het open-
baar vervoer.

WEKELIJKS HUIS AAN HUIS DAGELIJKS ONLINE

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

mailto:corrieswennenhuis@hotmail.com
mailto:corrieswennenhuis@hotmail.com


DÉ AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

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

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

MAZDA MX-5 1.8 KAMINARI

€11.950 | bouwjaar: 12-2012

MAZDA MX-5 ROADSTER COUPÉ 1.8 EXECUTIVE HARDTOP

€7.999 | bouwjaar: 07-2006

MAZDA CX-3 SKYACTIV-G 2.0 120 TSHARDTOP

€16.999 | bouwjaar: 02-2016

SUZUKI IGNIS 1.2 BISNISS SELECT

€11.999 | bouwjaar: 03-2018

MAZDA 2 SKYACTIV-G 90 GT-M

€13.999 | bouwjaar: 03-2017

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

PEUGEOT 2008 PURE TECH AUTOMAAT

€16.999 | bouwjaar: 02-2018

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,-

AUDI A6
2.0 TDI 110 KW BUSINESS EDITION

126.000 KM - 2015

FIAT DUCATO
2.0 MULTIJET 85 KW L1H2

126.000 KM - 2012

FORD FIESTA
1.0 STYLE ULTIMATE 5 DRS

137.000 KM- 2017

€20.750,- €5.950,- €7.950,-

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

KIJK VOOR ALLE OCCASIONS OP WWW.AUTOWIENTJES.NL

DUIDELIJK | DESKUNDIG | DICHTBIJ

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

ü PERSONENAUTO’S

ü BEDRIJF SAUTO’S

ü ONDERHOUD

ü REPARATIE

ü APK-KEURINGEN

ü SCHADE-AFWIKKELING

ü MOBILITEITSGARANTIE

ü EXPORT-SERVICES  

 

 

  

 

EXCL. BTW



DÉ AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

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.

DÉ AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

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

GARAGE LEIJENAAR
BATHMENKoekendijk 8 | 7437 CK Bathmen | 0570 541224

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

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

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

Renault Captur
TCE Dynamique + Trekhaak + Camera
Bouwjaar: 2017 | 34.660 km | € 14.950

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

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

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

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

Peugeot 107
1.0 Active Airco BT

Daihatsu Cuore
1.0-12V 100th Anniversary

Seat Leon
1.6-16V Stella

Mini Mini Cooper
 1.6 Airco, LMV, Cruise Control, Youngtimer

€4.790

€1.940 €2.490

€2.990

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



Jumbo Binnendijk - Michiel de Ruyterstraat 101 - Twello

Aanbiedingen geldig van woensdag 
13 mei t/m dinsdag 19 mei13 mei t/m dinsdag 19 mei

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

U kunt ons ook volgen op instagram:  jumbobinnendijkbakkerij

Herenkoeken
Natuurlijk met echte amandelspijs, 
en dat proef je!

Bayerisch donker
Per stuk +/- 450 gram van €1.59 voor 

Zonnepitten brood
Heel van €2.35 voor 

Twellootje
De combinatie van ingrediënten maakt dit broodje zo speciaal.
Gevuld met  gedroogde abrikoos, cranberries, kruiden en specerijen en 
een laagje poedersuiker. Per stuk van €2.75 voor

Noten bolletjes
Bolletjes met hazelnoten. 
Zak 6 stuks van €2.58 voor 

Witte bolletjes
Zak 6 stuks.

2
2
2

1

50

25

00

25
Brood van de maand mei: Twello’s Lente

Brood van volkorentarwe meel en gerstemoutmeel met zonnebloempitten, 
pompoenpitten, lijnzaad en sesamzaad 2 50



Twello Centrum

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

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

  Zoek op www.intwello.nl naar tips
  Mail de oplossing voor 
 zondagavond 17 mei 20.00 uur naar: 
 promotiecommissie@intwello.nl
  De komende 3 weken staat er een puzzel 

in het Voorster Nieuws. Elke week krijgen 5 
winnaars een cadeaubon t.w.v. 25,-

  De winnaar krijgt persoonlijk bericht

Mevr. Demmers, Frederike Oolman, 

Kyan, Tye en Bianca Woessink, 

Jos Wagemans en Vicky Kamphuis.
OPLOSSING

steun de lokale winkeliers#PUZZELJACHT
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www.
intwello

.nl

kijk voor

tips op:

Twello CentrumTwello Centrum

intwello

3

Mevr. Demmers, Frederike Oolman, 

1#PUZZELJACHT



Hooijer maakt ze mooier.

Asselsestraat 42
7311 EM Apeldoorn

Tel.(055) 5786966

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

Wist u dat:
 Wij uw schoenen duurzaam en 

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

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

www.schoenmakerijhooijer.nl 

VAN GHENTSTRAAT 10, TWELLO, (0571) 274731

99.99

50 alle Brabantia
afvalzakken

20%
korting

afvalbak
Flat Top

aanbiedingen geldig van 11 t/m 24 mei 2020

De winkels zijn bereikbaar en staan net als 
anders gewoon voor u klaar

Van Ghentstraat TWELLO
wordt alleen maar mooier!

HEERLIJKE 
GRASKAASGRASKAAS

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

HET IS ER WEER! 
VANAF DONDERDAG IN ONZE WINKEL

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

30 JAAR ONBETWIST LEKKERSTE IJSSPECIALIST!

Kinderen thuis is prijzig!

Gepast contant betalen is mogelijk.

ACTIE 
ijs per bol 50 cent!

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

zondag open
12:00 tot 20:00

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

Buitenzonwering 

Overkappingen  Binnenzonwering 

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

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

Sierhekwerken en aanhangwagens

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

www.hulleman-zn.nl

Diverse maten
Alles op voorraad

Ook voor carports

MACHINES VOOR TUIN EN PARK

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

STIHL ACCU TUINGEREEDSCHAP
De grootste sortering

O
VERM

ARSOVERM
ARS

O
VER

M
ARS
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SINDS KORT IS ER OP DE HOGE VELUWE EEN NIEUW HORECA-UITGIFEPUNT: 
THEEHUIS DE KEMPERBERG. EEN OPMERKELIJK GEBOUW, EEN BEETJE 
VERSCHOLEN TUSSEN HET GROEN VLAKBIJ INGANG SCHAARSBERGEN 

Voor het eerst in haar roemruchte his-
torie wordt dit gebouw als theehuis 
gebruikt. Normaliter dient het voor-
malige koetshuis van Villa De Kemper-
berg als verenigingsgebouw voor de 
leden van de Vereniging van Vrijwilli-
gers van De Hoge Veluwe. Nu kun je 
er op weekend-, feest- en vakantieda-
gen tussen 11:00 en 16:00 uur terecht 
voor een drankje en snack. Vanaf in-
gang Schaarsbergen vind je het thee-
huis na anderhalve kilometer rijden of 
fietsen richting het centrum van het 
Park. Volg de borden. Ook bij de Thee-
koepel bij Jachthuis Sint Hubertus kun 
je dagelijks tussen 11:00 en 16:00 uur 
terecht om een drankje of snack te 
halen om elders te nuttigen. Het Par-
krestaurant is dagelijks tussen 9:30 en 
16:30 uur geopend voor het afhalen 
van broodjes, snacks, een drankje of 
een heerlijk picknickpakket. Smake-
lijk welkom! Een van de oudste land-
bouwenclaves in Schaarsbergen is de 
kemperberg. In 1628 gaf de stad Arn-
hem enkele percelen ter ontginning 
uit. Er onstond een westelijk- en een 
oostelijk erf. De 1e ontginner verkoopt 
zijn grond aan de familie Everwijn. De 
hoeve “Everwijnserf” herinnert hier-
aan. Na diverse eigenaarswisselingen 
koopt baron van Tuijl van Seroosker-
ken het goed. Deze Arnhemse wet-
houder laat in 1913 een buiten op het 
oostelijke erf bouwen. De kemperberg 
werd daarmee een landgoed. Het 
werd een bijzonder huis. Een bouw-
pakket van het hout van de Noorse 

firma Strömmen Traevare in draken-
stijl. Het was een van de grootste in 
zijn soort in Nederland. Ten faveure 
van het uitzicht werd er een zichtas op 
het 4 kilometer verderop Deelen ge-
creëerd en 2 eeuwenoude boerderijen 
gesloopt. Het bijbehorende namaak 
drakenstijl garagegebouw is één van 
de eerste garages in Nederland.
Het Noorse huis en de bijbehorende 
gronden verkocht Van Tuijl in 1921 
aan een aannnemer die het 1 jaar 
later verkocht aan de firma Wm. H. 
Müller en Co., Algemeene Exploita-
tie Maatschappij. Bij beschietingen in 
1945 is het westelijk erf vernield. Een 
jaar later is het Noorse huis afgebro-
ken. De kemperberg als enclave en als 
landgoed is nog herkenbaar. Onder 
anderen staat hier een beuk uit de tijd 
van de stichting van het goed, nu de 
oudste boom van de Hoge Veluwe.

In het zuiden van het Nationale Park 
De Hoge Veluwe ligt de Kemperberg. 
Deze zeventiende-eeuwse agrarische 
enclave groeide geleidelijk uit tot een 
prachtig landgoed, dat tegenwoordig 
deel uit maakt van het grootste actief 
beheerde natuurgebied in particulier 
bezit in Nederland. Aan het begin van 
de zeventiende eeuw ontstond op de 
Kemperberg een nederzetting met 
omwalde bouwlandkampen, schaaps-
kooien, hakhout en boerderijen, waar-
van nu nog tal van restanten te vin-
den zijn. Begin twintigste eeuw werd 
de Kemperberg door baron van Tuyll 

van Serooskerken omgetoverd tot een 
waar landgoed met de villa het ‘Noor-
se huis’ en een koetshuis. [Gelders 
Genootschap – cultuurhistorisch on-
derzoek] Zo wordt het koetshuis van 
de verdwenen buitenplaats De Kem-
perberg genoemd, ongeveer in 1913 
gebouwd, als een zeldzaam voorbeeld 
van een in hout (in aansluiting op de 
bouwprincipes van de Noorse Ström-
men Travaerefabrik)opgetrokken 
koetshuis. Het genootschap betreurt 
het dat dit koetshuis nog geen be-
schermde status heeft en pleit voor 
aanvullend onderzoek. In 1885 viel het 
goed in handen van houthandelaren. 
Dit lot trof tijdens de landbouwcrisis 
veel oude bezittingen. Anderzijds kon 
ook veel worden gered door organi-
saties en overheden, waarbij de ge-
meente Arnhem met ere kan worden 
genoemd. In 1902 verscheen baron 
C.J. van Tuyll van Serooskerken aan 
de Koningsweg. Hij kocht achtereen-
volgens de Kemperberg, boerderij 
Rijzenburg en twee terreinen respec-
tievelijk ten noorden en ter zuiden van 
de Koningsweg (Jeurissen, 1997). In 
1913 liet de baron op de Kemperberg 
een Noors landhuis bouwen naar een 
ontwerp van de architect Nieraad. Het 
huis was geheel van Noors hardhout

Fig. 117 Het Noorse Huis. 
Bron: werkgroep historie 
Schaarsbergen
opgetrokken en had 40 kamers 
(fig.117). Rondom het landhuis werd 

een park aangelegd met boomgroe-
pen en grasvelden. In dit park werd 
vlak bij de boerderij Everwijnserf, een 
vijver aangelegd die naar zijn vorm wel 
wordt aangeduid als zwanenvijver. De 
naam Everwijnserf verwijst naar de 
aankoop in 1637 van het gebied door 
de toenmalige burgemeester van Arn-
hem Everhard Everwijn en zijn broer 
Willem (fig.118).
Nadat het landgoed ‘Kemperberg’ nog 
enige malen van eigenaar was veran-
derd, werd het in 1921 aangekocht 
door de N.V. Wm. H. Muller & Co’s Al-
gemeene Exploitatie Mij., waardoor dit 
gebied groot 556,6714 ha bij
het landgoed ‘de Hoge Veluwe’ werd 
gevoegd. In deze koop was ook de 
boerderij ‘Rijzenburg’ begrepen. Als 
men ‘de Hoge Veluwe’ binnenkomt 
door de zuidelijke toegang onder 
Schaarsbergen, bij het tegenwoordige 
restaurant ‘Rijzenburg’, dan passeert 
men het aan de rechterzijde van de 
weg gelegen boerderijtje ‘Everwijn-
serf’, een laatste herinnering aan de 
vroegere ontginning ‘Kemperberg’. 
Voor de watervoorziening van het 
landhuis en de zwanenvijver werd 
eveneens nabij boerderij Everwijnserf 
een waterleiding geslagen met elek-
trische pompen. De pompen werden 
geplaatst in een gebouw dat tevens 
als koetshuis/garage dienst deed. 
Nadat van Tuyll in 1920 naar Zeist 
vertrok en daar burgemeester werd 
kocht het echtpaar Kröller-Müller via 
een stroman de Kemperberg en kon 
zo hun bezit, het huidige park ‘De 
Hoge Veluwe’, afronden. Het gedeelte 
ten zuiden van de Koningsweg kwam 
via een ruil met de ‘Stadsdennen’ in 
handen van de gemeente. Op initia-
tief van Mw. Kröller-Müller werd het 
landhuis van 1922 tot 1925 gebruikt 
als herstellingsoord voor Duitse kin-
deren waarna het tot 1936 heeft leeg-
gestaan. Daarna werd het landhuis en 
koetshuis verhuurd aan de Diocesane 
Bond ‘De Jonge Werkman’. Er werden 
ongeveer 100 werkloze jongeren in 
gehuisvest die in

Fig. 119 Het koetshuis, nu 
clubhuis van de Vereniging 
Vrienden van de Hoge 
Veluwe.
de omgeving werden ingeschakeld 
bij terreinwerkzaamheden. In de 
bezettingstijd werd het landhuis de 

Kemperberg bij de vliegbasis Deelen 
ingelijfd en door het personeel van 
de Duitse Luftwaffe als legeringsge-
bouw gebruikt. Na de bevrijding was 
het huis korte tijd in gebruik bij de 
Canadezen. Na al deze gebruikers ver-
keerde het huis in een zodanige staat 
dat in 1946 werd besloten tot afbraak. 
Het nog bruikbare hout werd verwerkt 
bij de verbouwing van de boerderij de 
Zwarte Berg aan de ingang van het 
nationale park te Hoenderloo. Na de 
bevrijding woonden er geen landbou-
wers meer op de Kemperberg. Land-
bouw bleek steeds een marginale 
bedrijfstak op de ‘schaarse gronden’ 
van de Hoge Veluwe. De zwanenvij-
ver werd met zand gevuld en groeide 
dicht. In 1992 werd de inmiddels niet 
meer zichtbare vijver door vrijwilligers 
van het zomerproject leeg gegraven. 
Geconstateerd werd dat de vijver 
ernstig was beschadigd door boom-
wortels. Herstel zou kostbaar zijn en 
bovendien een tijdelijke oplossing 
bieden daar de wortels van de vele 
bomen rondom de vijver telkens op-
nieuw schade en lekkage zouden ver-
oorzaken. Het koetshuis had inmid-
dels zijn functie van pompgebouw en 
koetshuis/garage verloren. Het heeft 
vanaf 1947 dienst gedaan als veldla-
boratorium van diverse onderzoeksin-
stellingen en de laatste onderzoekers 
verlieten het gebouw in 1997 (fig.119). 
an het landgoed De Kemperberg zijn 
alleen het koetshuis, het Everwijnserf 
en de akkercomplexen plus schaaps-
drift overgebleven (fig.120). Ook is er 
nog een meer dan 300 jaar oude beuk 
aanwezig die bij de aanvang van de 
ontginningen werd geplant. Het koets-
huis wordt gebruikt als onderkomen 
van de Vereniging Vrienden van de 
Hoge Veluwe.

Fig. 121 Boerderij 
Everwijnserf.
Het Everwijnserf is thans een dienst-
woning (fig.121) en als restant van het 
agrarische verleden vindt men op de 
Kemperberg nu nog de houtwallen 
en schaapsdrift (fig.122). Het woord 
schaapsdrift heeft een dubbele bete-
kenis; de weg die schapen gaan naar 
het te beweiden veld of het te bewei-
den veld zelf. Hier is sprake van het 
eerste, de schapen liepen gewoon van 
het eigen terrein over in het gemeen-
schappelijke veld.

WEKELIJKS HUIS AAN HUIS 
DAGELIJKS ONLINE

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL



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

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

0172075 Adv 8x8 cm Hofmeijer.indd   1 09-06-17   10:00

Tel. (0575) 501 406

www.rsschildersgroep.nl

VAN BOSHEIDE 
SCHILDERWERKEN

Weer volop 
aardbeien en 

asperges  

Tel:  (0575)  501  313          
info@slijkhuissloopwerken.nl    
www.slijkhuissloopwerken.nl  

•  Tuinrenova=e  
•  Straatwerk  
•  Grondverzet  
•  Sloopwerk    
•  Riolering  
•  Container  plaatsing  

Opruiming
o.a. breigaren 

v.a. €1,00 per bol

Ecologische katoen,
elastiek, band

en mondkapjes

Rijksstraatweg 24, Voorst
Telefoon (0575) 50 12 71

Ambachtelijke 

Bakkerij Bril 
& Zonen

Veel voordeel bij uw 

Graag tot ziens in Voorst!

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

BOERBOX GEWONNEN

VOORST.- Uitveluwe, de organisatie 
van erkende Veluwse streekprodu-
centen, bood een kennismakingactie 
aan van de Boerbox, een maaltijdbox 
vol lokale producten. 
Een selectie van pakketten van di-
verse samenstelling met heerlijke Ve-
luwse producten, direct van de boer, 
door de boer, bij je thuisbezorgd 
(door een boer!).

Van de producenten mocht boerde-
rijwinkel De Kolke uit Voorst vorige 
week een Boerbox XL verloten.  Dat 
deed de familie Wassink via face-
book. Maandag was de trekking en 
de winnaar van de Boerbox XL vol 
lokale producten  was 
Joop Hezeman.
Deze boxen zijn te bestellen via 
www.uitveluwe.nl.

UNIEK BOEK MET ERVARINGSVERHALEN, GEDICHTEN, 
PORTRETTEN, TIPS EN RUIMTE VOOR EIGEN GEDACHTEN
IK ALZHEIMER? … OCH, VERGETEN

Ze noemen zichzelf visuele verhalenvertellers en runnen het bedrijf ‘Beter 
Bekeken’; Janette Kommerkamp-Leurink en Marit van Dijk-Boelhouwer. 
Ze leerden elkaar kennen via een gemeenschappelijke vriendin, ontdek-
ten de fotograaf en schrijver in zichzelf en elkaar en gingen samen op pad. 
De vruchten van hun samenwerking werden tentoongesteld middels een 
expositie en ‘daar moet je een boek over maken’ was een veelgehoorde, lo-
vende reactie. ‘Ik Alzheimer? … Och vergeten’ is een prachtig vormgegeven 
boek vol mooie beelden en intens rakende teksten. 

‘Zullen we erop uitgaan en leuke foto’s ma-
ken?’ Zo ongeveer werden de eerste stap-
pen gezet in de samenwerking tussen bei-
de dames. Het werd een korte zoektocht, 
waarin beelden en teksten uiteindelijk bij 
elkaar kwamen. ‘Beter Bekeken’ werd ge-
boren, waarbij Janette fotografeert en Ma-
rit de teksten schrijft. Het gaat onder meer 
over de dagelijkse dingen die mensen 
meemaken, maar dan beter-bekeken. In-
middels organiseren ze workshops, maken 
fotogedichten, geven exposities, verkopen 
producten of lenen ze uit. Nu juist veel acti-
viteiten even stilliggen, is er alle tijd om hun 
boek te promoten. 

“We hadden apparatuur genoeg maar wis-
ten eigenlijk niet hoe we de knop moesten 
indrukken!”, aldus Marit. De beide creatie-
ve breinen kunnen er zelf smakelijk om la-
chen. Want bóvenal hebben Janette en Ma-

rit veel schik met elkaar en de dingen die 
ze doen. Wekelijks trekken ze erop uit om 
wederom een stukje wereld en mensheid 
te ontdekken. “Ik vind het mooi dat iets 
wat mij raakt, jou ook raakt” en daarmee 
vat de schrijfster van dit duo het boek in 
de kern samen. Want wie het opent wordt 
direct gegrepen door de puurheid van ver-
halende beelden en de kracht van goed 
gerangschikte woorden. 

‘Het boek is uniek van opzet, omdat er 
naast ervaringsverhalen, ontroerende 
gedichten, bijzondere portretten en tips 
ruimte is voor jouw eigen persoonlijke 
verhaal als betrokkene en mantelzorger’ 
zo staat te lezen op de eerste bladzijde 
van het kleurrijke exemplaar. Het ontstaan 
van de beelden en teksten is een mooi 
proces. “Marit ziet de foto’s en dan gaan 
haar kronkels aan het werk, maar soms is 

het ook andersom. Dan komt het beeld in 
mij op nadat ik een tekst heb gezien” aldus 
Janette. De verkoop van het boek heeft nu 
prioriteit, maar ook na het uitkomen ervan 
gaan Janette en Marit gewoon weer regel-
matig op stap. 

Het boek is bedoeld voor mantelzorgers, 
in de breedste zin van het woord, en ie-
dereen die interesse heeft. Tevens kan het 
gezien worden als een waardevol cadeau-
boek. ‘Het kan een kleinkind betreffen, een 
echtgenoot, een dochter of zoon, maar ook 
een buurvrouw, een neef of nicht’ staat in 
het boek geschreven. Maar wellicht onder-
schatten Janette en Marit wel een beetje 
de kracht van hun product. Want wie de 
bladzijden omslaat, gaat kijken en lezen 
in één adem. Iedere nieuwe foto maakt 
nieuwsgierig naar het verhaal en sommige 
gedichten zou je direct willen voordragen. 

Een deel van de verkoopwinst gaat naar 
Stichting Alzheimer, bij welke het boek ook 
bekend is. De prijs van het boek is € 18,95 
inclusief verzendkosten. Wie een exemplaar 
wil bestellen, kan een email sturen aan 
info@beterbekeken.net of bellen met 06-
51343312 (Janette) of 06-34368629 (Marit). 
Het boek is ook aan te schaffen via Bol.com

OUD=GOUD (7)
TWELLO.- Hadden jullie dat ook, een gevoel van plaatsvervangende schaam-
te toen onze leeftijdsgenoten als kleuters in de zandbak over elkaar heen 
tuimelden? Ik heb het over de dames en heren van de seniorenpartij 50 
Plus.

Overigens heb ik nooit begrepen waar-
om er een partij zou moeten zijn voor 
een deel van de bevolking omdat – naar 
ik hoop- zij ook een mening dienen te 
hebben en creatief moeten zijn als er 
nog grotere onderwerpen op het pro-
gramma staan. Zo,( maar dit is tussen 
haakjes-) ben ik er ook nooit achter ge-
komen waarom er een partij voor de 
dieren moet zijn. Of neem Denk, die 
ook ons verraste met een soap. Hoewel 

politiek een ernstige zaak is viel er best 
wat te lachen als buitenstaander over 
de klucht die beide partijen, Denk en 50 
Plus opvoerden. Ook is mijn dag weer 
goed als Trump zijn sketchje doet. 

Vergezichten
Nu terug op onze leeftijdsgenoten. Ik 
bezoek al jaren Nepal en heb daar veel 
contacten met jonge mensen. Ik zie dat 
zij veel respect hebben voor ouders en 
leraren. Dikwijls hebben ze tegen mij 
gezegd, dat ze veel van ouderen kunnen 
leren. 
Nu in Nederland. We hebben het over 
de bijdrage van de derde en vierde ge-
neratie aan de samenleving. We spre-
ken graag over de emancipatie van de 
Ouden. Ik ga er prat op dat ik daaraan 
kan meewerken. Je ontwikkelt een visie 
die deels stoelt op ervaring maar vooral 
ook die zich voedt aan vergezichten die 
anderen aandragen.

Euromast
Kortom: ik schaamde me vorige week 
voor mijn leeftijdsgenoten, met ego’s zo 
groot als de Euromast, die op het einde 
van de rit nog willen scoren, maar dan 
blijkbaar niet verder komen dan wat te 
kakelen op het niveau van verjaardags-
partijtjes.
Zoals sommige Ouden zongen zo bid ik 
dat de Jongen niet piepen.
Even iets anders. Een probaat middel 
tegen eenzaamheid: elke dag mediteren 
en regelmatig een massage, een Thaise.
(Wiel Palmen. Reageren?  palme060@
gmail.com)

ATTENTIE BOUWBEDRIJF AAN DE STEGGE 
TWELLO VOOR GASTEN ZONNEBLOEM

TWELLO.- In deze tijd van afstand hou-
den tot elkaar missen veel mensen de 
directe persoonlijke contacten. En juist 
die persoonlijke contacten onderhou-

den is het hoofddoel van het werk van 
de Zonnebloem; vrijwilligers die bij de 
gasten op bezoek gaan, het organi-
seren van activiteiten met kleinere of 

grotere groepen, samen wandelen bij 
Bussloo, een gezellige middag, tripje 
met een bus, een aangepaste vakan-
tie. Alles gericht op de ontmoeting van 
mensen onderling, juist voor die men-
sen die in het dagelijks leven beperkt 
zijn om met anderen op te trekken. 
Helaas is door alle coronamaatregelen 
het werk van de Zonnebloem vrijwel 
stil komen te liggen; een groot gemis 
voor alle gasten en vrijwilligers.

Als maatschappelijk betrokken on-
derneming onderkende bouwbedrijf 
Aan de Stegge uit Twello dit gemis. Zij 
kwamen op de goede gedachte om de 
Zonnebloem regio Voorst te onder-
steunen in haar werk. In samenwer-
king met het regiobestuur heeft zij 
bij alle Zonnebloemgasten een mooi 
bloemstuk laten bezorgen, zo’n 285 
stuks! Om daarmee hun leven op te 
fleuren en hen te laten weten dat er 
aan hen gedacht wordt. Gasten en 
bestuur van de Zonnebloem in onze 
gemeente waarderen dit gulle gebaar 
en danken bouwbedrijf Aan de Stegge 
Twello hartelijk.

http://www.uitveluwe.nl
mailto:info@beterbekeken.net


ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Geldig van wo 22 april t/m di 19 mei 2020

1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 2 
producten. Alle combinaties mogelijk.

2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 

*
Binnendijk  

Twello, Michiel de Ruyterstraat 101

ARIEL PODS OF LENOR 
PODS, WASVERZACHTER  
OF UNSTOPPABLES
Alle soorten
2 verpakkingen

1+1
GRATIS*

HOLLANDSE AARDBEIEN
2 bakken à 400 gram

 2 VOOR

5,-

CALVÉ
Partysaus of fritessaus
2 verpakkingen à 320 ml of 430 ml

 2 VOOR

250
a3,06 - a4,10

AXE, DOVE, REXONA OF 
ZWITSAL DEODORANT
M.u.v. Dove beauty cream bar
2 verpakkingen

1+1
GRATIS*

OLD AMSTERDAM OF 
MAASLANDER PLAKKEN
2 verpakkingen à 100-300 gram

2e
HALVE
PRIJS*

BUGLES, DORITO’S OF 
LAY’S PARTYPACK
2 zakken Bugles à 180 gram, Doritos à 272 
gram of Lay’s à 335 gram

partypacks

 2 VOOR

350

Geen 18, geen alcohol

2 HALEN
1 BETALEN*

DESPERADOS OF AMSTEL 
OF PILSNERS VAN HERTOG 
JAN, GROLSCH OF BUD
M.u.v. Bud 12-pack
2 multiverpakkingen, losse flessen à 30-33 cl 
of blikken à 33-50 cl

KIES & MIX FRUIT
Elstar appels tas à 1,5 kilo, blauwe bessen  
bakje à 125 gram, frambozen bakje à 125 gram,  
druiven rood pitloos bak à 500 gram  
of Conference peren bak à 1 kilo

 3 VOOR

499



A69 Geïntegreerd eilanddeel op designpootjes. Zeer sterk front in 
HPL. 3 hoekspots, 5-pits gaskookplaat, eilandschouw, hetelucht 
oven en koeler. Afmetingen 120cm + schiereiland 245x180cm.

• 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 

• 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 goed 
en vaak schoon

Uw en onze gezondheid hebben onze prioriteit.

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:

  Trendline hoekopstelling met eiland

280 + eiland 238x100cm 280cm

210 x 345cm280cm

305 x 302cm 182 x 290cm 275 x 207cm 257 x 205cm 225cm + 60cm cirkel ᴓ 320 en kookeiland ᴓ 100cm

A58 Hoogglans zwart en zandkleur.  
Incl. maar liefst 6 apparaten en bar- 
gedeelte, softclose sluiting en interieur in kleur.

A59 Hoogglans wit greeploos  
Incl. koelkast, kookplaat, afzuigkap 
en magnetron.

A66 Klassieke  
hoekkeuken in  
magnolia met  
houtkleurig werkblad.  
Incl. kookplaat, schouw, oven, 
koelkast en vaatwasser. Inclusief 
softclose sluiting en interieur in 
kleur.

A65 Strak  
kaderfront in  
magnolia met  
fraai donker blad. Incl. kookplaat, 
schouw, combi, koelkast, 
vaatwasser, softclose sluiting en 
interieur in kleur.

A70 Unieke  
keuken met  
geïntegreerde  
schuifkastenwand.  
Met Qualitec werkblad, 5-pits 
kookplaat, afzuigkap, spoelbak, 
combi en koelkast.

A61 Landelijk strakke keuken uitgevoerd in wit 
plankjesfront. Incl. kookplaat, schouw, oven en 
koelkast. Incl. softclose en interieur in kleur.

 
Prijzen zijn op basis van zelf demonteren en monteren. Tegen meerprijs kunnen onze monteurs demonteren 
en bij u thuis plaatsen. De keuken kan eventueel bij ons opgeslagen worden voor latere levering. 

3295,-Één showmodel nu slechts
Normaal bij Roescher 6775,-Elders 8100,-

1364,-Één showmodel nu slechts
Normaal bij Roescher 2745,-Elders 3300,-

2250,-Één showmodel nu slechts
Normaal bij Roescher 5094,-Elders 6100,-

2495,-Één showmodel nu slechts
Normaal bij Roescher 5386,-Elders 6500,-

3250,-Één showmodel nu slechts
Normaal bij Roescher 6717,-Elders 8000,-

2500,-Één showmodel nu slechts
Normaal bij Roescher 6500,-Elders 8800,-

7495,-
Één showmodel nu slechts

Normaal bij Roescher 15130,-Elders 18000,-

2450,-Één showmodel nu slechts
Normaal bij Roescher 5470,-Elders 6500,-

1898,-Één showmodel nu slechts
Normaal bij Roescher 3822,-Elders 4600,-

Verbouwings- 
            opruiming!Wegens interne ver- 
bouwing in Apeldoorn  
staan er nu 12 splinternieuwe showkeukens in de weg.

A76 Wit hoogglans keuken. Incl. koelkast, 
combi-magnetron, kookplaat en afzuiger. 
Met grote ladekast van 120 cm, afgesloten 
met prachtige vormwanden.  
Afmetingen 125cm + eiland 250x100cm.

Alle keukens zijn moeiteloos uit te breiden of aan te vullen.

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

A64 Hoogglans  
wit greeploos  
inclusief tiptoets- 
apparatuur, klepkasten, 80cm 
inductie kookplaat, hoofdvrij-
schouw, koelkast, combi-oven, 
vaatwasser,  softclose sluiting en 
interieur in kleur.

4399,-Één showmodel nu slechts
Normaal bij Roescher 6550,-Elders 7800,-

Da’s dikke pech voor ons, maar 
een geluk voor u. Want als u 

ons helpt met opruimen, 
krijgt u extra opruim-

voordeel bovenop de toch al 
lage Roescher prijs.

2995,-
Normaal bij Roescher 6700,-

Één showmodel nu slechts
Elders 8000,-

 Trendline Modern greeploos

4995,-
Normaal bij Roescher 10.420,-

Één showmodel nu slechts
Elders 12.495,-

A60 Modern eiken keuken.  
Incl. kookplaat, schouw en koelkast.  
Incl. softclose sluiting en interieur in kleur.

A71 Unieke  
ronde keuken  
Het luxe zwarte  
granieten blad en de fraaie RVS 
apparaten maken het geheel tot 
een waar designobject. Incl. 
kookplaat, eilandschouw,  
spoelbak en kraan.

Wees er snel bij! Daarom nu-of-nooit actie  
tegen bodemprijzen! Tot wel 70% voordeel! 

A63 Fraai  
landelijk keuken  
uitgevoerd in bloesem- 
wit kaderfront met lamellen.  
Incl. kookplaat, schouw, oven en 
koel/vries en vaatwasser. Incl. 
softclose sluiting en interieur in 
kleur.

Paul Roescher is Lager in prijs dan waar ook!
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• Schminken • Clown komt Ballonvouwen

Sinds 1978
Welkom op de markt Twello

NIEUWE TRAINER VOORWAARTS 
VOLLEYBAL DAMES 1 EN MEISJES A 
 
TWELLO.- Vorig seizoen werden er al 
verkennende gesprekken gevoerd en 
dit seizoen is er een akkoord gekomen 
tussen de afdeling volleybal van Voor-
waarts Twello en de nieuwe trainer van 
dames 1 en meisjes A, Jan van Uitert. 
Vanwege zijn ruime ervaring als volley-
baltrainer, maar ook als nieuw lid van de 
technische commissie, is Jan een meer-
waarde voor de komende jaren. 
Vanaf half maart j.l. wordt er al niet 
meer gevolleybald in de zaal, maar de 
vrijwilligers hebben de afgelopen weken 
niet stil gezeten. Aan het seizoen 2019 
– 2020 kwam abrupt een einde, maar 
dat betekent ook dat er kansen kwa-
men om vroegtijdig te werken aan de 
invulling en het beleid van het nieuwe 
seizoen. De omni-sport vereniging was 
al geruime tijd op zoek naar iemand die 
het technische beleid binnen de afdeling 
volleybal kritisch kon bekijken en waar 
mogelijk aan te passen, waaronder de 

doorstroming van jeugd naar senioren 
volleybal. Met het aantrekken van de 
in Brabant geboren Jan van Uitert (63 
jaar) hopen ze hier grote stappen in te 
gaan zetten de komende jaren. Om dit 
te kunnen bewerkstelligen zal Jan zich 
gaan ontfermen over het trainen van 
Dames 1 en het talentvolle jeugdteam 
Meisjes A. Behalve ze keihard aan het 
werk zetten met specifieke kracht- en 
techniek trainingen, vindt hij het tevens 
belangrijk om aandacht te schenken 
aan de samenwerking en het omgaan 
met elkaar. Hierdoor gaan ze zowel bin-
nen- als buiten het veld functioneren als 
een echt team. Dertig jaar geleden is Jan 
begonnen als volleybal trainer. Hij heeft 
altijd al de ambitie gehad om samen te 
werken met gemotiveerde sporters, ze 
te verbeteren en om alles er uit te ha-
len wat er in zit. Bij diverse verenigingen, 
met diverse culturen en op regionaal ni-
veau t/m de 1e divisie. Het is de doelstel-

ling van beide partijen om gedurende 
de eerste helft van komend seizoen te 
analyseren hoe alles momenteel geor-
ganiseerd is, zodat de tweede helft kan 
worden gewerkt aan mogelijke verbe-
teringen. Aansluitend kan het in over-
leg met het technische kader worden 
geïmplementeerd. Het belangrijkste is 
dat de cultuur van Voorwaarts hierbij in 
stand wordt gehouden. Daarnaast is de 
gewenste ambitie dat Dames 1 en Heren 
1 in de top van de regio (3e divisie) blij-
ven spelen met spelers / speelsters uit 
de eigen opleidingslijn, want daar hoort 
Voorwaarts thuis als vereniging. Een fy-
sieke kennismaking zit er de komende 
tijd nog niet in, maar iedereen hoopt na 
de laatste berichtgeving vanuit de over-
heid vanaf 1 september a.s. weer samen 
aan de slag te kunnen gaan in de zaal. 
Voor meer informatie verwijzen we u 
graag door naar de website: 
www.voorwaartstwello.nl. 

APELDOORN PHOTO VERPLAATST 
FESTIVAL NAAR 2021
  
REGIO.- Het twee jaarlijkse foto 
festival van Apeldoorn Photo is ver-
plaatst naar 15 mei - 26 juni 2021. 
Net als veel andere evenementen 
en festivals heeft het bestuur van 
Apeldoorn Photo gekeken naar de 
mogelijkheden die er in 2020 nog 
zijn voor het organiseren van een 
festival. Gezien de gezondheids-
maatregelen vanuit de overheid, is 
het houden van het festival in sep-
tember van dit jaar niet haalbaar in 
de vorm die wij voor ogen hadden. 
 
Thema blijft
Het thema van het festival blijft ‘in 
de beperking toont zich de meester’. 
Het thema past uitstekend bij deze 
periode. Echter gunnen we de fo-
tografen en de bezoekers een ver-
rassend en afwisselend? festival 
en dat vraagt goede voorbereid-
ing, zowel van onze kant als bij 

de fotografen. Door het festival 
te verzetten nemen we deze tijd. 
Daarmee houden we het niveau 
van de exposities hoog en kunnen 
we (hopelijk snel) de voorbereidin-
gen treffen die wij nodig vinden. 

Over Apeldoorn Photo
Apeldoorn Photo is hèt overkoe-
pelende platform voor alle foto-
grafie activiteiten in Apeldoorn en 
omstreken. Met o.a. het Fotocafé, 
de Stadsfotograaf en natuurlijk het 
bekende tweejaarlijkse Festival: het 
grootste tweejaarlijks fotografie fes-
tival in Apeldoorn (en omstreken) 
met een centraal thema (voorheen 
‘Apeldoorn Fotostad’). Naast diverse 
exposities zijn er verschillende an-
dere activiteiten zoals workshops. In 
2021 organiseren we de vijfde editie! 
Meer informatie op onze website ht-
tps://apeldoorn.photo
 

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!

graskaas 9.98biologisch, 1000 gram 

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

elitehaver 7.99500 gram 
tuttifrutti 9.981000 gram 

belegen kaas 9.98biologisch, 1000 gram 

cashewnoten 6.99500 gram 
wilde vijgen 9.981000 gram 

extra belegen kaas  9.98biologisch, 1000 gram 

pistaches 8.99500 gram 
kingsalamo dadels  9.981000 gram 

macamamiamix 8.99500 gram 
Cranberrys 9.981000 gram 

Grote hollandse
bloemkool

Nieuwe oogst mandarijnen
zonder pit 5.00 1.005.00 2 kilo3 dozen

Hollandse aardbeien
klasse 1

399 249 149149 
18 STUKS 500 GRAM KILO

NIEUWE OOGST SUPER 
SATSUMAS MANDARIJNEN
‘VOL SAP EN ZONDER PIT’

SUPER MALSE SNIJBONEN HOLLANDSE BLOEMKOOL EXTRA KWALITEIT 
HOLLANDSE TROSTOMATEN

PER STUK

http://www.voorwaartstwello.nl
https://apeldoorn.photo/
https://apeldoorn.photo/


PAGINA  39 WOENSDAG 13 mei 2020 Voorsternieuws

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

OUDHEIDKUNDIGE KRING VOORST

‘UIT HET ARCHIEF’

TWELLO
Gea Venema, op afspraak via 0900-8844

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MEDISCHE DIENSTEN KERKDIENSTEN

DIERENARTSEN

WIJKAGENT

Uw woning 
verkopen? 
Wij komen graag bij u thuis om persoonlijk kennis
te maken, uw verhaal en wensen vinden wij name-
lijk belangrijk. Het gaat tenslotte om uw (t)huis.
Verkoop is daarom niet alleen een zakelijke, maar
vooral ook een emotionele aangelegenheid. Wij be-
seffen dat als geen ander. Gezamenlijk bepalen we
de verkoopstrategie en gaan we voor een maximaal
resultaat. U kunt erop vertrouwen dat we ons best
doen. Wist u dat onze klanten ons kantoor beoor-
delen met een 9! Hierop zijn wij vanzelfsprekend
erg trots. U bent zeker van deskundige begeleiding
tijdens het gehele verkooptraject. Wilt u ook uw
woning verkopen? Twijfel niet langer, bel of mail ons!
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De kerkdiensten worden wel gehouden, 
maar veelal in aangepaste vorm. Deze 
zijn te beluisteren via de kerkomroep/
website.
In Terwolde zijn er tot nadere aankon-
diging geen kerkdiensten. Door het ont-
breken van technische mogelijkheden is 
het niet mogelijk de diensten uit te zen-
den. Gemeenteleden kunnen eventueel 
de kerkdiensten van andere kerken on-
line volgen. Zodra het beleid verandert 
wordt dit uiteraard medegedeeld.  

Zondag 17 mei
Ger.gem. De Vecht-Terwolde,   
09:30 uur en 14:30 uur ds. R. Visser.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 10.00 
uur
online-dienst door ds. J. Weijenberg en 
is gelijktijdig en nadien te zien via 
www.kerkdienstgemist.nl.

Donderdag 21 mei
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 09:30 uur 
ds. A.v/d Heiden.

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

Bij Krepel is men druk aan het werk. Wat doet deze, ons onbekende man?

Reactie week 19
Deze foto is gemaakt tijdens de optocht van de Floriade in Wilp (1967). De twee meisjes met de versierde step zijn Gedie 
en Agnes Ploeger en achter de jongen van Neusink en de meisjes Jinke en Marja van Bosheide, en Juffrouw Hennie van 
de kleuterschool. Reacties kwamen van Vriezekolk-Ploeger (foto) uit Wilp en van de Liende uit Twello.

Reacties naar rubriekmedewerker Jan Siero, telefoon 0571-273433. 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
https://www.kerktijden.nl/voorg/2901/geref-gem-c-van-ruitenburg
http://www.rtvvoorst.nl/
http://www.rtvvoorst.nl/
http://www.rtv-veluwezoom.nl/
mailto:naastenhulpvoorst@gmail.com
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HALVE HAAN € 12,50
GESERVEERD MET FRIET EN KOOLSALADE

BROODJE PULLED CHICKEN € 7,50
MET BBQ SAUS EN KOOLSALADE +FRIET € 2,50

KIDSMENU € 4,95  
FRIETJES MET EEN KIPCORN

CHICKEN DRIVE IN!

DE KAR’S DAGHAPPEN 

Zaterdag 16 mei van 17.00 tot 20.00 uur De kar

Stamppot andijvie met een gehaktbalof zoetzure kip met rijst
€ 12,50

THE LOVING WONEN
DUISTERVOORDSEWEG 114 TWELLO

VOLG MIJ 
@THELOVINGWONEN

WELKOM!
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