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Jan de Croon 
houdt u mobiel!

jandecroon.nl  | Tel: 0571-275903

aPK Keuring | onderhoud 
   airco Service | ruiT reParaTie

Schade TaxaTie en reParaTie
TanKSTaTion & WaSSTraaT

0578 - 61 29 17   info@rioolserviceepe.nl

Riool 
verstopt?
STOP!
Bel Riool Service Epe
Rioolontstopping | Aanleg en onderhoud | 

Camera-inspectie | Stankdetectie | 
(Vet)Putten: onderhoud, reiniging en legen
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TwelloTwello

Voor een waardig afscheid 
van uw huisdier!

T  0571-700518  
W www.hcde.nl 

Huisdieren
crematorium 

De Engelenburg

Op zoek naar een
nieuwe woning?
wij adviseren je de beste 
hypotheek voor jouw situatie.

Kijk op www.berends-slump.nl
of bel 0571-274440

0571 - 27 15 14 . WELKOM@TAVERNE-TWELLO.NL

di t/m Za geopend voor:

LUNCH, BORREL 

& DINER

REGIO.- De twee nieuwe wereldbur-
gers die dit jaar aanspraak maken 
op het geschenkenpakket van de 
actie “eerstgeborene in het ver-
spreidingsgebied van het Voorster 
Nieuws” zijn Saar en Jurre. De ge-
boorte van Saar en Jurre heeft in 
de twee gezinnen vanzelfsprekend 
voor grote blijdschap gezorgd.
 
Eerste meisje
Het is woensdagochtend 4 januari als 
Saar zich om 08.06 uur aanmeldt bij 
haar ouders Erwin en Anouk Elders. 
Vader Erwin (29) komt oorspronkelijk 
uit de provincie Drenthe maar woont 
al sinds zijn 4e in de gemeente Voorst. 
Dus niet hier geboren maar wel geto-
gen en opgegroeid in Bussloo. Anouk 
(30) heeft haar jeugdige jaren doorge-
bracht in Wilp-Achterhoek. In het jaar 
2016 zijn Erwin en Anouk samen gaan 
wonen en verkast naar de Posterenk 
waar het hen meer dan goed bevalt.  
Erwin is projectleider elektrotechniek bij 
Linthorst installatie techniek en Anouk 

is werkzaam als verpleegkundige, in het 
Gelre ziekenhuis, Zutphen. (op de ver-
pleegafdeling orthopedie/urologie/dag-
behandeling/spoed)
Het zijn niet alleen de ouders die dolblij 
zijn met de komst van de kleine Saar. 
Ook zus Lotte kan haar geluk niet op, ze 
vindt het leuk om nu al de grote zus uit 
te hangen en wil maar al te graag overal 
bij helpen en lekker knuffelen met haar 
zusje.Erwin en Anouk hadden als grote 
wens om thuis te bevallen, fijn in eigen 
omgeving, die wens is dus uitgekomen 
en vooral gelukkig dat alles voorspoedig 
is verlopen. Hun wens voor Saar is: Dat 
ze gezond en gelukkig haar eigen weg in 
het leven mag vinden.

Eerste jongen
De ouders van het eerst jongetje zijn 
Luc en Fabiënne Harmsen. Luc komt uit 
Voorst en Fabienne uit Twello, samen wo-
nen ze nu op de boerderij van de ouders 
van Luc. Op de boerderij zag baby Jurre 
6 januari ‘s avonds om 21.58 uur het le-
venslicht.

BESCHUIT MET MUISJES VAN SAAR EN JURRE

Luc (33) bestuurt een melkveebedrijf 
dat prachtig is gelegen op de Wilpsche 
Klei strak aan de IJssel. Fabiënne (29) 
doet een cursus coördinatie en verkoop 
binnendienst van trainingen bij Kiwa in 
Apeldoorn. 
Niet alleen door de ouders werd Jurre 
meer dan welkom geheten, maar ook 
door het 2-jarige zusje Maud. Die vol-
gens Fabiënne ongelofelijk trots is op 
haar broertje.
Om thuis te bevallen stond niet echt 
gepland. Ziekenhuis of thuis was voor 
beiden een goede optie. Fabienne: 
“Maar het ging zo snel dat we thuis 
bleven en dat was prima zo onder de 
uitstekende begeleiding van Dirma”. 
Luc en Fabiënne hopen er op dat Jurre 
lekker zichzelf kan ontwikkelen en op-
groeit  tot een grote sterke vent. En dat 
hij evenals zijn zus Maud lekker veel bui-
ten gaat spelen in en rond de boerderij”.

De gelukkige ouders van Jurre en Saar wil-
len bij deze de volgende adverteerders 
bedanken voor het geweldige geschen-
ken pakket in de actie “eerstgeborene”. 

De kleine Saar wordt met liefde omringd door Erwin, Anouk en Lotte. De pas geboren Jurre komt in een warm nestje bij Luc, Fabiënne en Maud.

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR 
Zwembad de Schaeck | Deventer Buitensociëteit | Puur Bloemen | Sport 2000 Buitink Nikki’s Fashion | Etos Monique| 

Jumbo Binnendijk | Van Hees Versmarkt Bodynamic | Zuivelhoeve | KOOKX | Kwalitaria | De Banketbakkerij | 
Expert Twello | De Pronkkamer | Autobedrijf Jan de Croon | Autobedrijf Vos | Intertoys | Yoost | Hubo Klunder | 

Oonk Boek- en Kantoorboekhandel | Hooijer’s schoenmakerij



*Bij aanschaf van 1 product ontvangt u 1 extra product gratis.
* Bij aanschaf van 2 producten ontvangt u 1 extra product gratis.
 Alle combinaties mogelijk. Let op: per combinatie kan de totaalprijs verschillen.

DA’S LEUK BOODSCHAPPEN DOEN
Geldig t/m di 7 februari 2023

1+1
GRATIS*

OMO OF ROBIJN CLASSICS
OF COLLECTIONS VLOEIBAAR 
WASMIDDEL OF DRY WASH
2 verpakkingen

CALVÉ PINDAKAAS
2 potten à 350 gram

VARKENSHAAS CULINAIR
Naturel, honing mosterd of gekruid
Per 500 gram

JUMBO TOILETPAPIER
2 pakken met 16 rollen
4-laags toiletpapier

JUMBO GOUDSE OF 
WAPENAER 30+ 
OF 35+ KAAS
Alle soorten 
2 verpakkingen

HAK
3 potten à 370 ml of stazakken à 150-225 gram

JUMBO SPERZIEBONEN, SNIJBONEN 
OF AARDAPPELPUREE
2 zakken sperziebonen of snijbonen à 400 gram 
of 2 verpakkingen aardappelpuree naturel, 
zoete aardappelpuree of aardappelpuree met 
knolselderij à 500 gram  

2 VOOR

1199
a17,08 2+1

GRATIS*

1+1
GRATIS*

2 VOOR

450
a6,88 - a9,68

2 VOOR

3,-
a3,50 - a4,78

599
Kiloprijs 11,98

PITLOZE RODE DRUIVEN
Bak 500 gram

199069
SPRUITEN
Zak 500 gram

 

BINNENDIJK , Twello, Michiel de Ruyterstraat 101
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TULPENVERKOOP LEVERT € 685,- OP VOOR KANKERONDERZOEK
WILP.- Afgelopen zaterdag hing er een gezellige sfeer op de wekelijkse markt 
in het centrum van Wilp. Een dame speelde op haar accordeon, de kooplui 
waren druk in de weer voor hun klanten en honderden tulpen kleurden het 
terras. Deze tulpen, afkomstig uit Voorst, werden eenmalig verkocht door 
Stichting Wilp Staat Op en Marjolein Laninga. De opbrengst kwam volledig 
ten goede aan Alpe d’HuZes. Dit is een uniek sportief evenement waarbij zo-
veel mogelijk geld wordt ingezameld voor onderzoek naar kanker en naar 
verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met kanker. Op 1 juni 
2023 beklimmen 5000 deelnemers de Alpe d’Huez en Marjolein is er één van. 

Krachten gebundeld
Marjolein vertelt waarom ze meedoet 
aan Alpe d’HuZes: “Ik geloof in de kracht 
van krachten bundelen om iets groots te 
bereiken. Om persoonlijke redenen zal ik 
2 jaar meedoen aan de Alpe d’HuZes en 
geld inzamelen voor een wereld waarin 
je niet meer doodgaat aan kanker”. Ze 
verloor haar vader aan de ziekte toen ze 
15 jaar was. “Papa krijgen we niet terug, 
hopelijk kan ik wel bijdragen aan een an-
dere levensloop van toekomstige papa’s, 
mama’s en kinderen met kanker”, aldus 
Marjolein.  Hoe krachtig het kan zijn wan-
neer krachten gebundeld worden werd 
afgelopen zaterdag eens te meer dui-
delijk. Marjolein en Stichting Wilp Staat 
Op sloegen de handen ineen en samen 
bedachten ze de tulpenactie. En met suc-
ces. “Het was een geweldige dag! Wat een 

energie en overdonderende afname van 
tulpen”, vertelt Marjolein enthousiast. 
Zo’n 250 bosjes werden er verkocht, plus 
verschillende schoven en zelfs een vaas 
werd verkocht. “Veel meer dan we ver-
wacht hadden. Bijna €700,-, een prachtig 
resultaat voor Alpe d’HuZes!”
De organisatoren willen Arjan Wesselink, 
van IJsseltulp uit Voorst, bedanken voor 
de prettige samenwerking. Marjolein 
hoopt de komende maanden nog meer 
geld op te halen. Dit kan onder andere 
via persoonlijke donaties op haar eigen 
pagina:www.opgevenisgeenoptie.nl/
fundraisers/marjoleinlaninga/  

Marjolein Laninga en Stichting Wilp Staat 
Op sloegen de handen ineen en verkoch-
ten tulpen.

VOLLE ZAAL VAN DORPSHUIS VOOR MUZIKALE MIDDAG

VROLIJK NIEUWJAARSCONCERT 
VAN SLANINA CESTA 
MUSIKANTEN EN BREAK-OUT

VOORST .– Het publiek heeft zondag in Voorst volop genoten van een vrolijk 
nieuwjaarsconcert van het Egerländer orkest Slanina Cesta Musikanten en 
het popkoor Break-Out. Beide verenigingen presenteerden zich zondag voor 
een volle zaal van het Dorpshuis. Het werd een gezellige middag met muziek 
en zang. Koor en orkest brachten een grotendeels nieuw programma dat 
door het publiek goed werd ontvangen. Vooral de gezamenlijke slotnum-
mers vielen goed in de smaak.

Na een paar jaar gedwongen onder-
breking besloot het Voorster Egerlän-
der orkest weer een nieuwjaarsconcert 
te presenteren voor de liefhebbers. 
Muzikaal leider Michel Hulleman kwam 
een aantal nieuwe nummers op het 
spoor van Frans Meierhofen en heeft 
die speciaal voor deze middag ingestu-
deerd.

Zelfstandig
Om twee uur opende de jonge voorzit-
ter Matthijs Boon de middag met een 
woord van welkom tot de vele fans die 
deze middag graag hun orkest weer 
hoorden spelen en zingen. Boon mocht 
ook het ere-lid Gerrit Lentink verwelko-
men die in 2011 het orkest heeft opge-
richt maar door een mindere gezond-
heid helaas  moest stoppen. Michel 

Hulleman heeft de muzikale leiding van 
hem overgenomen. Het Egerländer or-
kest is niet meer verbonden met het Fan-
farekorps Voorst maar is een zelfstandige 
vereniging geworden met verschillende 
nieuwe leden. Daarna gaf hij  het woord 
aan zangeres Erica Kaizer die  de walsen, 
polka’s en marsen aankondigde.

Traditie
Volgens traditie begon het orkest met de 
Egerländer Musikantenmarsch met zang 
van Erica.  Daarna  speelde het orkest de 
gezellige polka B wie Bömisch. De num-
mers werd gevolgd door
Wen der Abend niedersinkt en Blumen 
im Wind van Frans Meierhofen.  Het 
programma werd vervolgd met Schönes 
Wochenende en Böhmische Klange. Bij 
het bekende numer Auf der Vogelwiese 

kon het publiek bij een geprojecteerde 
tekst gezellig meezingen.
Daarna was het de beurt aan de zan-
gers van het popkoor Break-Out uit 
Wilp. Met 27 vrouwen en 3 mannen 
zingt het koor mooi de liederen, als Bid 
zing werk en bewonder en Stil in mij. 
Na de pauze gaven de muzikanten een 
demonstratie van een wat rommelige 
Open repetitie. De mannen kwamen 
een voor een op het podium en speel-
den Einsam Zweisam, Haurek Wis, Pe-
ter Baumberger Marsch, gevolgd door 
de Weissenblazer Marsch.

Gezamenlijk  
Het koor Break Out kwam daarna ook 
op het podium en zong eerst onder lei-
ding van Marin Kroon Sweet Dreams. 
Bijzonder om te beluisteren was daar-
na het gezamenlijke optreden van het 
koor en orkest in het nummer  Cold-
play Via la vida.  Böhmischer Traum 
werd ook gebracht door koor en or-
kest. Het programma werd afgesloten 
met het toepasselijk Dankeschön und 
auf Wiederseh’n. Voor beide verenigin-
gen was het een prima muzikale aftrap 
van het nieuwe jaar.     

Toe aan ècht iets 
moois in huis? 

Laat u verrassen 
in onze winkel 

van 600 m2

Rijksstraatweg 167, 7391 ML Twello
Tel. 0571-273951 | MELENHORST.NL

Ook het adres voor reparatie 
of restauratie van uw klok!

TWEE GELRE SCOUTS NAAR 
WORLD SCOUT JAMBOREE 
TWELLO.- De World Scout Jamboree is het grootste scouting evenement ter 
wereld. Het wordt 1x in de 4 jaar gehouden. Als scout kun je maar 1x in je 
leven deelnemen, want je mag alleen mee doen als je tussen de 14 en 18 
jaar oud bent. Dit jaar vindt de Jamboree plaats in Korea en de Gelre scouts 
Lianne en Femke gaan er naar toe! Anniek van de Gelre Groep is als leiding 
van de partij.

De Wereldjamboree
De 25e Wereldjamboree is van 1 tot 12 
augustus 2023 in Zuid-Korea. Er nemen 
ongeveer 50.000 scouts aan deel uit 
ruim 150 landen. Voor scouts is dit de 
meest waanzinnige reis van hun leven. 
Het Nederlandse contingent bestaat 
uit ongeveer 2000 personen (ongeveer 
1250 jeugdleden en 700 begeleiders). 
De jeugdleden zijn ingedeeld in 35 
troepen en elke troep bestaat uit 36 
jonge scouts. 

Elke deelnemer heeft een eigen buddy. 
De Nederlandse deelnemers leren el-
kaar in 5 voorbereidende kampen ken-
nen en bereiden ze zich zo gezamen-
lijk voor op dit geweldige avontuur. 
Tijdens de Wereldjamboree kamperen 
scouts uit de hele wereld op hetzelfde 
terrein. Het doel van een Jamboree is 
dat jongeren meer leren over andere 
mensen, landen en culturen door di-
rect met hen om te gaan.  Er worden 
hele gave activiteiten georganiseerd,  
en zo leer je elkaar kennen en begrij-
pen en beleef je een prachtig avontuur. 
De Wereldjamboree heeft 2 keer in Ne-
derland plaatsgevonden: in 1937 in Vo-

gelenzang en in 1995 in Biddinghuizen.

Geld inzamelen bij 
boerenkoolfeest
Deelnemen aan een Wereldjamboree 
kost natuurlijk best veel geld. Femke en 
Lianne hebben op veel verschillende 
manier geld verdiend en gespaard. Af-
gelopen zaterdag hebben zij tijdens het 
jaarlijkse boerenkoolfeest van scouting 
Gelre Groep een Bingo georganiseerd 
voor alle jeugdleden en hun ouders. 
Dat was een groot succes en Lianne en 
Femke hebben hier een leuk bedrag 
opgehaald. Zij danken de Twellose 
ondernemers die belangeloos prijzen 
beschikbaar hebben gesteld. De boe-
renkool, gekookt door de Plusscouts, 
smaakte verrukkelijk. Het was weer 
een zeer geslaagde avond. 

Scouting Gelre Groep Twello
www.gelregroep.nl / 
www.facebook.com/ScoutingTwello 
Maar pas op: scouting is niet voor watjes. 

Vragen? Mail naar info@gelregroep.nl , 
de gezelligste scoutinggroep.



Direct uitzicht op een vast contract bij de opdrachtgever
Goed betaald werk in de regio
Opleidings- en doorgroeimogelijkheden

Wij zoeken jou!
In samenwerking met Rietdekkersbedrijf G.J.
Veldhuis B.V.  in Terwolde zijn wij op zoek
naar een Leerling / Assistent Rietdekker

Bedrijf uit de regio met een mooie ambacht, 
werken met natuurlijke materialen!

Wij bieden:  

Meer weten? Neem dan snel contact op.

Rob Linthorst                             Gert Jan Veldhuis
Bel 06-8323 8170                         06-1047 2952
of mail naar rlinthorst@unnpersoneel.nl

0571 - 768201| www.unnpersoneel.nl

GEZOCHT:

JONGE ENTHOUSIASTE 
MEDEWERKER 

VASTEPLANTENKWEKERIJ
Wij zijn een vasteplantenkwekerij in Heerde met een breed 

assortiment vasteplanten. Door de groei van ons bedrijf, zijn 
wij op zoek naar een medewerker voor ca. 32 uur per week. 
De werkzaamheden zullen met name bestaan uit het klaar-
maken van orders voor zowel tuincentra als hoveniersbedri-

jven. Daarnaast houdt je je bezig met het kweken van planten 
en de verdere voorkomende werkzaamheden. Uiteraard krijg 
je alle mogelijkheden om je persoonlijk en vakmatig verder te 
ontwikkelen. De CAO Open Teelten is van toepassing op deze 

functie, het salaris is afhankelijk van leeftijd en eventuele 
ervaring.

Wij vragen een enthousiaste medewerker  die bereid is in 
zichzelf te investeren en door het seizoenmatige patroon een 

flexibele instelling heeft. Het betreft een functie voor een 
langere periode, indien dit voor beide partijen wenselijk is.

Herken je jezelf hierin, neem dan contact met ons op. Stuur 
een C.V. met een korte motivatie naar de onderstaande con-

tactgegevens.

VASTEPLANTENKWEKERIJ J. HOFMEIJER
T.a.v. dhr. J. Hofmeijer

Weteringdijk 1a
8181 RT Heerde

06-51086096
info@hofmeijervasteplanten.nl

Administratief 
medewerker

Wat houdt de functie in:
Door de veelzijdigheid van deze functie zal er

een veelheid aan taken ontstaan ter ondersteuning 
van het management en  de administratie en

beheer social media

Wat vragen wij:
-Zorgvuldig en gestructureerd werken

-Stressbestendig en flexibel
-Kennis van o.a. Excel en Word

Wat bieden wij:
Naast een prettige werksfeer bieden we een
afwisselende baan met een marktconform
salaris (afhankelijk van kennis en ervaring)

voor minimaal 2 dagen/week
(flexibele werktijden mogelijk)

Voor informatie:
 kunt u bellen naar 0575-431566
www.loonbedrijfalmenharfsen.nl

Uw sollicitatie kunt u sturen naar :
administratie@loonbedrijfalmenharfsen.nl

t.a.v. Mevr. C.G. Heuvelink-Wagenvoort

 

Loonbedrijf Almen Harfsen Kapelweg 22, 7218 NJ  Almen | www.loonbedrijfalmenharfsen.nl 

Akkerbouw | Weidebouw | Grondverzet | Bermonderhoud | Mestscheiden | Bodemscan | Plaats specifiek kalk strooien | Sleepslangbemesting

Planner
 loonwerk

Wat houdt de functie in:
Planning voor een team van ca. 20 medewerkers

Advies m.b.t. weide- en akkerbouw
Veris scan beheren/promoten
Voorraadbeheer hulpstoffen

Wat vragen wij:
-Volwaardig gesprekspartner agrariërs

-Zelfstandig en  in teamverband werken
-Geen 9 tot 5 mentaliteit

-Kennis van o.a. Excel en Word

Wat bieden wij:
Naast een prettige werksfeer bieden we een
afwisselende baan met een marktconform
salaris (afhankelijk van kennis en ervaring)

Voor informatie:
 kunt u bellen naar 0575-431566
www.loonbedrijfalmenharfsen.nl

Uw sollicitatie kunt u sturen naar :
administratie@loonbedrijfalmenharfsen.nl

t.a.v. Dhr. F.J. Heuvelink
 

Kraanmachinist
en/of medewerker 
agrarisch loonwerk

Wat vragen wij:
• In bezit van VCA-diploma
• Geen 9 tot 5 mentaliteit

• Beheersing van de Nederlandse taal
• Zelfstandigheid

• Teamspirit

Wat bieden wij:
Naast een prettige werksfeer bieden we een 

afwisselende baan met een marktconform salaris
 (afhankelijk van je kennis en ervaring)

Voor informatie:
 kunt u bellen naar 0575-431566
www.loonbedrijfalmenharfsen.nl

Uw sollicitatie kunt u sturen naar :
administratie@loonbedrijfalmenharfsen.nl

t.a.v. Dhr. F.J. Heuvelink
 

Wij zoeken collega’s die ons team komen versterken:
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Stagiair of afstudeerder?
Ben jij op zoek naar een leuke en interessante (afstudeer)stage? 

Dan ben je bij Batenburg aan het goede adres. Bij Batenburg bieden we 
je een kans om ervaring op te doen en je talent verder te ontwikkelen. 

Als jong professional maak je kennis met het werkende leven 
en doe je waardevolle ervaring op in de praktijk.

www.werkenbijbatenburg.nl

KINDEREN IN ACTIE 
VOOR VOEDSELBANK
TWELLO.- Voor een opdracht van de bo-
venschoolse plusgroep van Gemeente 
Voorst e.o. werken kinderen aan een 
plan om geld in te zamelen voor stich-
ting Kinderen van de Voedselbank. Zij 
maken o.a. pakketten voor kinderen 
van wie ouders geen verjaardag kunnen 

bekostigen. Een super initiatief, Lenthe 
(10 jaar) werkte met twee groepsge-
noten aan een plan. Met als doel: De 
twintig euro die ze als startgeld van de 
leerkracht kregen, slim in te zetten en te 
laten groeien voor dit goede doel. Wat 
zij doen? Flessen inzamelen en: bakken, 

bakken, bakken en verkopen. Er is al 
flink verkocht en de inzet is verdrievou-
digd. Komende 1,5 week gaan ze nog 
volop door. Lenthe zoekt nog een spon-
sor die de opgehaalde opbrengst wil 
verdubbelen en denkt hierbij aan een 
supermarkt . . . wie weet?

ENERGIEAVOND “BESPAREN, 
HOE DOE JE DAT?” 

Hoe bespaar ik energie? Wat doet Ener-
gieRijk Voorst nou eigenlijk? Zijn er rege-
lingen waar ik gebruik van kan maken? 
Wat is een energiecoach?
Het antwoord op deze en andere vragen 
hopen we u te geven op donderdag-
avond 9 februari op de Ontmoeting bij 
Klein Twello. In tijden waarin iedereen 
te maken heeft met verhoogde ener-
giekosten is het van belang om zo goed 
mogelijk geïnformeerd te zijn over be-
sparing en mogelijke energieregelingen. 
De avond is opgezet door EnergieRijk 
Voorst en welzijnsorganisatie Mens en 
Welzijn Voorst. Het is geschikt voor alle 
inwoners van de gemeente, zowel voor 
mensen die wonen in een huurhuis als 
in een koophuis.  
We starten de avond met een korte 
introductie over EnergieRijk Voorst en 
een uitleg over waar u in de gemeente 
terecht kunt voor advies en energie-
besparende maatregelen. Daarna zal 
Gerrit Rutgers ons meenemen in zijn 
ervaringen als energiecoach en aller-
hande praktische tips geven om energie 
te besparen. Na het algemene gedeelte 
zullen er verschillende energiecoaches 
aanwezig zijn om uw  gespecificeerde 

en persoonlijke vragen te beantwoor-
den. Daarnaast zullen Marije de Haan 
van de gemeente Voorst en Claudia 
Hoogerman van IJsseldal Wonen aanwe-
zig zijn voor vragen. We hopen zo een 
complete avond te kunnen verzorgen en 
u met nieuwe kennis en mogelijkheden 
naar huis te laten gaan met als inzet: een 
lagere energierekening!

Wanneer en waar?
Donderdagavond 9 februari van 19.45 
tot uiterlijk 21.30 (inloop vanaf 19.30).                                       
Ontmoeting Klein Twello, Maarten Trom-
plaan 2, 7391 KH in Twello.  

Programma
Introductie EnergieRijk Voorst (ERV) en 
energieregelingen: Kees Huijbers van 
ERV Praktische energiebesparende tips: 
Gerrit Rutgers van ERV
Vragen eigen situatie: energiecoaches 
ERV, gemeente en IJsseldal Wonen.

Graag vooraf aanmelden 
(want vol=vol)                                                                                                           
Via Buurtmaker Suzanne: 
s.hogenbosch@mensenwelzijn.nl of  
06-40256367

WERKEN AAN GEZONDHEID EN VITALITEIT BIJ BOSNODIG!
VOORST.- Wil je meer weten over gezonde voeding? Of ben je 
daar al langer mee bezig en wil je zelf aan de slag? Dat kan 
nu. Alles start bij een gezonde bodem. Hoe ga je daarmee om 
en hoe kun je je eigen ecologische groente kweken? Voeding 
is essentieel bij een gezonde lifestyle. Als je je eigen groente 
kweekt weet je waar het vandaan komt, ben je milieubewust 
bezig en ben je ook fysiek bezig wat weer goed is voor je lijf en 
geest.

Bosnodig start met een nieuw seizoen 
gezondheid en vitaliteit. Zij hebben dit 
jaar een mooi gevarieerd aanbod, met 
o.a. paddenstoelen, bessen, fermente-
ren en natuur voor gezondheid. Houdt 
de agenda in de gaten!

Als eerste worden twee workshops bin-
nen aangeboden over de ecologische 
moestuin. Heb jij zin om inspiratie op te 
doen, of wil jij voor het eerst een moes-
tuin beginnen? En lijkt het je leuk om je 
samen met anderen op een gezellige en 
leerzame manier voor te bereiden op het 
nieuwe moestuinseizoen? Doe dan mee 
met de workshop ‘Voorpret in de moes-
tuin’. 

Moestuinvrouwen Iris Vergauwen en 
Dieuwke Besselink nemen je in twee 
avonden mee in alle stappen om jouw 
moestuin klaar te maken voor een over-
vloedige oogst. Zij geven informatie over 
ecologisch moestuinieren, de bodem, 
het voorbereiden, wissel- en combina-
tieteelt en de keuze voor groenten en 
zaden. Ook gaan ze creatief aan de slag 
met het maken van een moestuinplan: 
jouw eigen ontwerp en teeltplan, zodat 

je na de tweede avond met enthousi-
asme en zelfvertrouwen in de moestuin 
van start kan! Het teeltplan kun je ieder 
jaar opnieuw gebruiken. Je kunt na deze 
twee avonden zelf aan de slag. Vind je 
het fijn om je nog verder te ontwikkelen? 
Dat kan! Bosnodig gaat door met een 
vierdaagse moestuincursus. Daarnaast 
ben je het hele jaar door welkom om op 
maandagochtend op de moestuin te le-
ren en helpen bij Bosnodig. En na afloop 
neem je natuurlijk een deel van de oogst 
mee naar huis om zelf lekker op te eten.

De workshops vinden plaats in het Basis-
kamp (De Riete 85 in Voorst) op maan-
dagavond 6 februari en maandagavond 
20 februari van 19.30 uur – 21.30 uur 
(vanaf 19.15 welkom met koffie/kruiden-
thee & iets lekkers). Je geeft je op voor 
beide avonden en de kosten bedragen 
60 euro inclusief btw. Bosambassadeurs 
kunnen vooraf inschrijven en ontvangen 
een presentje bij deelname. Weten hoe 
je bosambassadeur wordt, neem dan 
eens een kijkje op de website. Met jouw 
deelname draag je ook bij aan de ontwik-
keling van Bosnodig. 

Voor diegenen die verder willen: zater-
dagochtend 18 maart start een 4-daag-
se moestuincursus. De data hiervoor 
zijn:  18 maart, 15 april, 13 mei en 3 juni
* 10.00 tot 12.30 uur

* € 149,- voor 4 ochtenden inclusief 
btw. Ook los te volgen van de 2 work-
shops.

Voor meer informatie kan je terecht 
op www.bosnodig.nl. De ecologische 
moestuin van Bosnodig heeft 14 vak-
ken van elk 100m2. Ze werken op ba-
sis van wisselteelt en gebruiken elk 
jaar een ander vak voor een bepaalde 
groente. Verder is er een thee- en keu-
kenkruidenvak en een bloemenvak. De 
moestuin is ontworpen door Taco IJzer-

man. Dit jaar gaat Bosnodig ook een 
zomer- en wintergranen vak maken 
voor het project ‘bakkerij in het bos’. 

Je kunt je aanmelden via info@bos-
nodig.nl, graag voor 2 februari. Kun je 
(een van deze dagen) niet en wil je wel 
meedoen? Dan horen ze dit ook graag 
van je.



Wij zijn voor onze afdeling Organisch Wilp op zoek naar een Algemeen medewerker die in 2 ploegendienst gaat werken. Je voert werkzaam-
heden uit aan (onderdelen van) installaties en houdt deze schoon. Verder zorg je dat de terreinen op en rondom de afdeling Organisch schoon 
zijn (papier- en onkruidvrij). Je wordt voor een deel van je tijd ingezet als laadschopmachinist. Daarnaast ondersteun je bij lab-werkzaamheden 
(monsternames en analyses) en verwerk je de gegevens op de PC. Veiligheid en netheid staat bij het uitvoeren van je werk op 1.

Passen we bij elkaar?
Je vindt het prettig om in 2 ploegendienst samen te werken en niet vervelend om vieze handen te krijgen. 
Je past bij ons gezellige team dat samen voor een doel gaat en je bent flexibel ingesteld en initiatiefrijk.

Wat krijg je?
De functie is gewaardeerd in schaal 4 GEO CAO minimaal € 2290,- en maximaal € 2989,-. Daarnaast ontvang je een Persoonlijk arbeidsvoor-
waarden budget (PAB) 13,44%, een flexbudget en een aantrekkelijke resultaatafhankelijke uitkering. We bieden een plezierige werksfeer met 
leuke collega’s en opleidingsmogelijkheden om je verder te ontwikkelen.

Heb je interesse? 
Mocht je vragen hebben, bel gerust met Andre Huisman, Teamleider Organisch Wilp, tel. +31 6 50 68 35 04.

Wil je solliciteren?
Ga dan naar www.atterowerkt.nl en druk op de knop “Direct solliciteren” bij de vacature Algemeen medewerker Organisch.

Wij zoeken voor onze afdeling Mineraal Wilp een terreinmedewerker die zorgt dat bedrijfsterrein(en) en de gebouwen in optimale staat zijn te-
gen zo laag mogelijke kosten. Om dit te realiseren zorg je voor het onderhoud van de boven- en ondergrondse infrastructuur en het klein onder-
houd van gebouwen. Je verricht ondersteunende facilitaire werkzaamheden t.b.v. de kantoorlocaties. Je zorgt voor stofbestrijding op wegen/
aanrijroutes m.b.v. de trekker en waterwagen. Zorgt voor naleving van de vergunningsvoorwaarden en veiligheidsprocedures zodat je collega’s/
derden veilig hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. Je fungeert als aanspreekpunt voor het melden van storingen en ongeregeldheden m.b.t. 
terreinen en stelt prioriteiten i.o.v. de teamleider. Je bent bereid toe te treden tot de BHV –organisatie.

Passen we bij elkaar? 
Je bent gericht op samenwerking in de operationele contacten met diverse collega’s en derden. Je bent altijd gefocust op een veilige uitvoering 
van je werkzaamheden en binnen de vergunningsvoorwaarden. Je bent resultaatgericht en stressbestendig.

Wat krijg je?
De functie is gewaardeerd in schaal 3 GEO CAO minimaal € 2132,- en maximaal € 2787,-. Daarnaast ontvang je een Persoonlijk arbeidsvoor-
waarden budget (PAB) 13,44%, een flexbudget en een aantrekkelijke resultaatafhankelijke uitkering. We bieden een plezierige werksfeer met 
leuke collega’s en opleidingsmogelijkheden om je verder te ontwikkelen.

Heb je interesse?
Mail je vragen gerust naar Bernard Mulder, Teamleider Mineraal Wilp via bernard.mulder@attero.nl.

Wil je solliciteren? 
Ga dan naar www.atterowerkt.nl en druk op de knop “Direct solliciteren” bij de vacature Terreinmedewerker.

Wat ga je verder nog doen?
•  Je houdt de luchtbehandelingsruimte, zeefhal en de compostopslag 

schoon en verricht alle voorkomende schoonmaakwerkzaamheden 
op de afdeling.

• Je voert meetwerkzaamheden uit in de voor- en nacompostering.
• Je zorgt ervoor dat materialen op de juiste plaats liggen.
• Je wordt zo nodig ingezet ter vervanging van de operator Organisch.
• Je legt beluchtingsbuizen aan in de voor- en nacompostering.

Ben jij onze nieuwe collega?
• Je hebt VMBO opleiding afgerond.
•  Je bent bereid om diverse cursussen en opleidingen te volgen 

zoals heftruck, laadschop, BHV.
• Je beschikt over een VCA-diploma.
• Je bent een bedreven PC-gebruiker en bekend met Excel.

Wat ga je verder nog doen?
•  Je verhelpt kleine storingen aan algemene installaties en verzorgt 
werkvergunningen en ondersteunt bij diverse werken.

•  Je stuurt buitenfirma’s aan en controleert de uitgevoerde 
werkzaamheden.

•  Je ondersteunt bij diverse facilitaire taken zoals onderhoud rollend 
materieel op de locatie, etc.

•  Je zorgt voor de ongediertebestrijding, het onderhoud van het 
rioolstelsel en coördineert de groenvoorziening.

•  Je regelt de administratieve afhandeling van meldingen/ orders 
met betrekking tot terreinen.

Ben jij onze nieuwe collega?
• Je beschikt over een afgeronde vmbo opleiding techniek.
•  Je woont in de nabije omgeving van onze locatie zodat je snel ter 

plaatse kunt zijn.
•  Het is een pré als je kennis hebt over landbouw, civiele techniek, 

weg- en waterbouw of vergelijkbaar.
•  Je beschikt over een VCA en BHV diploma of bent bereid deze train-

ingen te gaan volgen.

Algemeen medewerker Organisch
 Locatie Wilp

Terreinmedewerker
 Locatie Wilp
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BURGERWETENSCHAPPERS ONTDEKKEN MEER DAN 
1000 NIEUWE GRAFHEUVELS
De afgelopen jaren hebben burgerwetenschappers van het project Erfgoed 
Gezocht de hele Veluwe en Utrechtse Heuvelrug afgezocht op zoek naar 
nog onbekend archeologisch erfgoed. Eerst speurden zij op online hoogte-
kaarten. Daarna gingen vrijwilligers, studenten en archeologen samen het 
veld in om de gevonden resten te controleren. Dit onderzoek leverde onder 
andere een verdubbeling van het aantal bekende grafheuvels op in dit ge-
bied. Op 26 januari worden de resultaten feestelijk gepresenteerd en krijgt 
het project de prestigieuze European Heritage/Europa Nostra Award 2022 
uitgereikt uit handen van Europa Nostra secretaris-generaal mevr. Sneska 
Quaedvlieg-Mihailovic en adjunct-hoofd van de Nederlandse vertegen-
woordiging van de Europese Commissie, mevr. Klasja van de Ridder.

nog niet in het veld gecontroleerd kon-
den worden: van ruim 1250 plekken is 
de kans heel groot dat het daadwerkelijk 
prehistorische grafheuvels zijn. Dit bete-
kent dat het aantal bekende grafheuvels 
op de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug 
door dit onderzoek van burgerweten-
schappers verdubbeld is. Daarnaast is 
36 km2 aan prehistorische akkers ge-
vonden, zijn ca. 900 houtskoolmeilers 
aangeduid en zijn talloze voorbeelden 
van oude karrensporen gevonden. De re-
sultaten worden op 26 januari feestelijk 
gepresenteerd in Apeldoorn tijdens de 
door Erfgoed Gelderland georganiseerde 
bijeenkomst ‘De burger aan de beurt’.

“De deelname van zoveel vrijwilligers 
heeft een ongekende hoeveelheid nieu-
we data opgeleverd en onze kijk op de 
prehistorie ingrijpend veranderd. De Ve-

luwe en Utrechtse Heuvelrug blijken veel 
intensiever bewoond te zijn geweest dan 
we dachten”, verklaart Quentin Bour-
geois, universitair hoofddocent aan Uni-
versiteit Leiden.

“Ik kijk nu heel anders naar 
mijn omgeving”
De ontdekte resten hebben niet alleen 
nieuwe wetenschappelijke kennis opge-
leverd, maar maken het ook mogelijk om 
dit unieke erfgoed beter te beschermen. 
Gemeenten en terreinbeheerders maken 
bijvoorbeeld gebruik van de gegevens bij 
beleid en beheer. Daarnaast heeft het be-
trekken van het brede publiek bij dit on-
derzoek geleid tot een groter bewustzijn 
van de aanwezigheid van archeologisch 
erfgoed en de waarde ervan. Onderzoek 
naar de impact van het project toonde 
aan dat meer kennis over de geschiede-

nis leidt tot een hogere waardering van 
de eigen omgeving, van eigenaarschap 
en de ‘sense of place’ versterkt. Voor erf-
goed van wereldbelang hoef je dus niet 
naar Egypte of Stonehenge, maar het 
begint al in onze eigen achtertuin. Overal 
op de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug 
liggen structuren gemaakt door mensen 
die ons voorgingen. 

“Door dit project ben ik me bewuster ge-
worden van mijn omgeving. Ik kijk er met 
andere ogen naar. Dit erfgoed bestaat 
al zo lang en daar moeten we zuinig op 
zijn”, stelt Janny Bas, enthousiast deelne-
mer aan het Erfgoed Gezocht project.

Winnaar European Heritage / 
Europa Nostra Award 2022
Het succes van het project en de belang-
rijke bijdrage die burgers kunnen leveren 
aan onderzoek en bescherming van ar-
cheologisch erfgoed worden ook erkend 
door de Europese Commissie en Europa 
Nostra die de prestigieuze European Her-
itage / Europa Nostra Award 2022 aan 
het project toekenden. Tijdens de bij-
eenkomst op 26 januari wordt deze prijs 
officieel uitgereikt door mevrouw Sneska 
Quaedvlieg-Mihailovic, secretaris-gene-
raal van Europa Nostra, en mevrouw 
Klasja van de Ridder, adjunct-hoofd van 
de Nederlandse vertegenwoordiging van 

de Europese Commissie.
Het Erfgoed Gezocht project is gestart 
op de Veluwe als een samenwerking 
tussen Erfgoed Gelderland en Univer-
siteit Leiden en later uitgevoerd op de 
Utrechtse Heuvelrug in samenwerking 
met Landschap Erfgoed Utrecht. Het 

project is financieel mogelijk gemaakt 
door bijdragen van de Provincie Gelder-
land, Provincie Utrecht, het Fonds voor 
Cultuurparticipatie, het Cultuur- en Erf-
goedpact Noord Veluwe, het Nationaal 
Park Utrechtse Heuvelrug en de ge-
meente Arnhem.

LEVENSRECHTE RUIMTEREIS IN SPACEBUZZ MAAKT GROTE INDRUK OP 
LEERLINGEN MARTINUSSCHOOL

Door Rudi Hofman

TWELLO - De ongeveer 115 leerlingen van de groepen 7 en 8 van Basisschool 
Martinus Twello mogen zich sinds donderdag echte ‘astronauten’ noemen. 
Zij genoten, verdeeld over kleine groepjes, vol verwondering en verbazing 
van hun ruimtereis aan boord van SpaceBuzz 01. 

Dit ruim vijftien meter lange raketvoer-
tuig, dat beschikt over de nieuwste 
virtual reality en augmented reality 
(toegevoegde werkelijkheid, red.) tech-
nologieën, kwam ’s ochtends voor-
rijden en trok meteen de aandacht 
van alles en iedereen in de Martinus-
sschool.

Ambassadeurs
Hoewel leerlingen van alle groepen 
het ruimteschip mochten bekijken en 
vragen stellen aan de chauffeur van de 
vrachtwagen, bleef het betreden van 
de SpazeBuzz en maken van een spec-
taculaire ruimtereis voorbehouden 
aan de twee oudste groepen. Volgens 
begeleidster Mandy van Heyningen is 
de doelgroep groep 7, omdat die kin-
deren de ideale leeftijd hebben om van 
het aangeboden programma te leren: 

“Ons doel is zoveel mogelijk kinderen 
ambassadeurs van de aarde te maken 
en ze te laten zien hoe mooi en kwets-
baar onze planeet is.”

Martinusschool-directeur Carla Woud-
stra legde uit dat de groepen 7 en 8 
beide bezig zijn met het project ‘Het 
Heelal’ en dat er daarom voor was 
gekozen om ook achtstegroepers de 
unieke kans te bieden het SpaceBuzz-
avontuur te beleven. Zij maakten daar 
gretig gebruik van.

Noa (12) en Isa (11) uit groep 8 waren 
twee van de gelukkigen die zich in 
het door André Kuipers bestuurde ra-
ketvoertuig lieten meevoeren op een 
indrukwekkende reis door de ruimte. 
Beide meiden hadden vooraf geen idee 
hoe het er in de SpaceBuzz zou uitzien. 

“Maar ik was wel heel be-
nieuwd. Het was best bij-
zonder met die stoelen 
en VR-brillen”, zei Noa. 

Bliksemflitsen
Isa vond het heel mooi 
om de aarde vanuit de 
ruimte te zien. “Je zag 
ook allemaal kleine 
bliksemflitsen.” Dat de 
stoelen in de SpaceBuzz 
tijdens de reis meebe-
wogen, was ook een bijzondere er-
varing. Noa was met name onder de 
indruk van het prachtige Noorderlicht: 
“Dat was echt heel bijzonder.”

De leerlingen van de groepen 7 en 8 
waren al voor de komst van de Space-
Buzz bezig met Het Heelal en kregen 
onder meer les over het leven van een 
astronaut. “We moesten bijvoorbeeld 
een handstand maken en op de kop 
een stukje brood eten. Dit lukte bij de 
meesten wel”, aldus Noa. De komende 

weken volgen er meer lessen en op-
drachten zoals het op een grote plaat 
maken van ons zonnestelsel, waarbij 
de planeten op de (in verhouding) juis-
te afstand van elkaar komen te staan. 

André Kuipers gaf de jonge astronau-
ten aan boord van de SpaceBuzz een 
aantal wijze lessen mee. De belangrijk-
ste les was dat we met ons allen zuinig 
met de aarde moeten omspringen en 
de dampkring (of atmosfeer) niet in 
gevaar moeten brengen. Deze relatief 
dunne deken van lucht om de planeet 

maakt het leven op aarde mogelijk. Zij 
zorgt ervoor dat het niet te warm en te 
koud wordt. De dampkring bevat on-
der meer veel zuurstof.
Aanvullend 
Dat het is gelukt de SpaceBuzz 01 - er 
is inmiddels een tweede exemplaar - 
naar haar school te halen, vervulde de 
directeur met trots: “Het was geweldig. 
De kinderen waren ook heel erg onder 
de indruk. Enkelen vonden het te eng 
en zetten hun VR-bril af. Ik vind dit heel 
aanvullend op het onderwijs, omdat 
het thema zo heel mooi tot leven komt. 
En hoe gaaf is het dat de SpaceBuzz, 
die bijvoorbeeld ook in Parijs en Ita-
lië heeft gestaan, nu bij ons in Twello 
stond?”

Sensationeel
Iemand die zich op deze mistige don-
derdagochtend de kans op een virtuele 
ruimtereis ook niet liet ontgaan, was 
conciërge Evertjan: “Ik was een van de 
eerste proefkonijnen en het was sensa-
tioneel!”

Noa en Isa kunnen, zo zeggen zij, alle 
basisscholen in Nederland het reserve-
ren van de SpaceBuzz van harte aan-
bevelen. Scholen moeten wel rekening 
houden met een lange wachttijd. De 
Martinusschool had al eind 2021 een 
aanvraag ingediend…

Kijk voor meer informatie op:  
https://www.spacebuzz.nl/



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

www.vanheesversmarkt.nl

VAN HEES VERSMARKTVAN HEES VERSMARKT

Duistervoordseweg 7 7391 CA  Twello tel: 0571-271797Duistervoordseweg 7 7391 CA  Twello tel: 0571-271797

Salade van de weekSalade van de week
 Huis salade Huis salade

Passievrucht: 
erg lekker en super gezond!

Krop sla

1.991.99bleekselderij 
salade

Salade van de week:

200 gram

0.990.99Winterpeen 2 kilo

5 stuks + 5 stuks + 
5 gratis!5 gratis!

Hutspot: nu ook hutspot speciaal:
Met prei en rode ui
Probeer nu: alle hutspot 

2e zak 2e zak 
50 % 50 % 
kortingkorting

3.493.49Mineola’s 10 stuks

Voorster Nieuws, Marktplein 5, Twello

Plaatsen in week:__________________________

Aantal keer:________________________________

1 regel  €5.00 

2 regels  €5.00

3 regels  €5.00

4 regels €5.00

5 regels €5.50

6 regels €6.00

7 regels €6.50

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 

op maandagochtend inleveren (tegen 
contante betaling) bij Voorster Nieuws. 
U kunt deze bon incl. contante betaling 

ook voor zaterdag opsturen naar het 
Voorster Nieuws of invullen via 

www.voorsternieuws.nl, dan ontvangt 
u een factuur met het bedrag van het

puntje plus administratiekosten.

PUNTJES

Duistervoordseweg 24, 
7391 CD Twello

OOK VOOR SLIJPEN
GA JE NAAR KOOKX!

PRIJSLIJST 
Keuken- Koksmessen p/cm   € 0,60 per cm  (min. 10cm)
Brood-golfmessen p/cm   € 0,70  per cm  (min. 10cm)
Keramische messen p/cm   € 1,00  per cm  (min. 10cm)
 
Tafelmes kartel  € 4,00 per stuk
Tafelmes glad   € 4,00 per stuk

Grasmaaiermes   € 0,70  per cm  (min. 20cm)
(Cuttermes enkelzijdig)

Zakmessen, dolken en zwaarden  € 1,30  per cm  (min. 10cm)
(Cuttermessen dubbelzijdig)

Scharen 
(stof-papier-nagel-tuin-kleermaker en tapijt scharen)

Maat 1   € 11,25   (tot en met 16 cm)
Maat 2   € 13,90   (tot en met 20 cm)
Maat 3   € 18,00   (tot en met 25 cm)
Maat 4   € 21,35   (tot en met 30 cm)
Tuinscharen / heggenscharen  € 17,65

Kappersscharen professioneel  € 33,- per stuk
Micro vertanding   € 2,35  per zijde

Tondeuseplaten los   € 13,75  per set
Tondeuse scheerkop vast   € 18,70  per set
Tondeuse compleet   € 24,40 per stuk

Griftsemolenweg 24 8171 NS  VAASSEN

De Matterij
Meubelstoffering

Showroom/werkplaats
Rijksstraatweg 47
7391 MH  Twello
www.matterij.nl
info@matterij.nl
Tel: 0571-272334

Openingstijden:
Woensdag :10.00 – 18.00 u.
Donderdag: 10.00 – 18.00 u.

Vrijdag: 10.00 – 21.00 u.
Zaterdag: 10.00 – 16.00 u. 

* Klassiek en modern 
* Caravan bekleding
* Kussens maken
* Reparaties/vullingen
* Biezen en webbing
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Inleveren van oude  
metalen, PC’s, witgoed, 
accu’s, motoren, kabels, 

radiatoren cv-ketels etc. bij 
sv Voorwaarts, Kerklaan 2A, 

Twello of wij halen het op:  
06 - 839 85 533 (gratis)

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

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

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

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

Wij komen het bij u halen. 
Eventueel tegen kleine  

vergoeding. Tel 06-14101933

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

06-13456651

Gezocht: Klassieke auto’s, 
bromfietsen en motoren. E-

maille borden & Automobilia App 
of bel naar 06-22375366.

Ervaren schilder biedt zich 
aan voor al uw binnenwerk, 

vrijblijvende prijs opgave.  
F. Visser, tel. 06 22 45 97 07

Voor het kledingmagazijn-
team van 6 mensen in Twello 
zoeken we een extra collega. 

Bel voor info Anne-Marie  
06-11955999.

Boerderij slopen ? Sloop 
lokaal en duurzaam. Bel 

Vakslopers BV 06-53314794

Hondentrimsalon Miranda: 
Bel voor afspraak (0571) 26 24 

12 / 06 52 02 45 53 Wilp.

Gezocht: huishoudelijke hulp 
voor circa 4 a 6 uur per week  

0655830270

(Achter)Tuin gezocht  
voor moestuintje. Twello  

midden of oost.  
Moestuintwello@outlook.com

Te koop: Oude koemest voor 
sier en groente tuin, fijnge-

malen. info: 0645698974. Na 
17.00 uur

Te koop: Kippenmest-korrels. 
Zak 25 kg (voor 150m2 gazon, 

sier- en moestuin) € 12,50.  
3 zakken € 35,-. V.d. Wetering, 

Eperweg 55 Oene. 
 Tel. 0578-623976.

Keramieklessen in Twello 
Les van 2 uur €18,- 

Incl. materiaal en bakken. 
Info 06 836 937 61

Bezoek Voorst
Inspiratie voor je dagje 
weg in eigen omgeving! 

bezoekvoorst.nl
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Buiten de paden
Column over natuurzaken

Van Erik-Jan Beekman.

FEBRUARI EXPOSITIE VAN LEDEN 
VAN DE KUNSTKRING VOORST
TWELLO.- Van 3 februari tot en met 19 februari tonen de leden van de Kunstkring weer hun werk.

In galerie De Statenhoed aan de dorps-
straat 11a in Twello. Dit jaar de eerste 
gelegenheid waarop zij kunnen laten zien 

wat hen de afgelopen maanden heeft be-
ziggehouden en hoe zij daar op reageren 
. Of gewoon de dingen die hen intrigeren 

en uit hun fantasie zijn ontstaan.   Er is 
deze keer geen thema voor de expositie, 
waardoor u werk kunt verwachten van-
uit verschillende invalshoeken.   Dit kan 
ruimtelijk of in het platte vlak zijn. De 
galeriecommissie heeft zijn best gedaan 
om alle werken zo goed mogelijk tot hun 
recht te laten komen. 

De officiële opening is op zaterdag 4 fe-
bruari om 15.00 uur, waar u diverse kun-
stenaars kunt ontmoeten die u over hun 
werk kunnen informeren. Galerie De Sta-
tenhoed van de Kunstkring Voorst aan 
de Dorpsstraat 11a te Twello, is geopend 
op vrijdag, zaterdag en zondag van 14.00 
uur tot 17.00 uur. 

Meer informatie kunt u vinden op de 
website Stichting Kunstkring Voorst of 
via email : info@kunstkringvoorst.nl

REPAIR CAFÉ TWELLO VOL 
TWELLO.- Het was afgelopen zaterdag 
een vol huis bij Repair Café in Twello. Al 
ruim voor tienen waren er  klanten die 
vrolijk kwetterend stonden te wachten 
om uit te vogelen wat er aan de hand was 
met hun kapotte apparaten. Deze keer 
waren er ruim 30 reparaties uitgevoerd. 
Veel nieuwe klanten die het geweldig 
leuk vinden dat dit lokale initiatief er is. 
Zoals altijd veel huishoudelijke appara-
ten als koffiezetters, strijkijzers, een föhn 
en stofzuigers. Bijzondere apparaten 
waren er ook. Een reuzen-rekenmachine 
waarvan alleen het batterijtje leeg bleek. 
Ook was er een meneer met een prachtige 
oude pick-up die ooit voor 100 gulden was 
gekocht. Het toerentalknopje werkte niet 
goed. Om het goed te kunnen repareren 
was een snaartje nodig die meneer bij een 
speciaalzaak op gaat snorren. Zo kan de 
reparatie toch afgerond worden over een 
tijdje!  Bij de kleding werd in goed overleg 
een creatieve oplossing bedacht voor een 
inmiddels te groot vallende mantel van 
een oudere dame. Door de schouderstuk-
ken in te nemen ontstonden er modieuze 
“kappen” op de schouder en viel het ge-

heel weer netjes en slanker. “Geweldig dat 
ze zo’n oplossing hebben bedacht voor 
mijn moeder!”, vertelt de dochter enthou-
siast. “De volgende keer neem ik zelf ook 
wat mee om te laten repareren.”

Tot op het laatst zit mevrouw De Waard 
geboeid te kijken naar de activiteiten van 
de reparateurs met haar 2 airfryers. “Die 
van mij was stuk, en daarom leende ik die 
van mijn zoon die vlakbij woont. We had-
den een soort deel-fryer. Zo hoefde ik niet 
meteen een nieuwe te kopen. Maar die 
maakte ineens een geluid van een opstij-
gende helikopter! Daarom dacht ik eens 
kijken of Repair Café het kan repareren.” 
Het is wel handig dat mevrouw er 2 mee 
heeft genomen. De eerste is niet meer te 
repareren, maar de 2e heeft een scheve 
ventilator. De kapotte kan als donor die-
nen voor de half werkende. Het blijkt he-
laas niet zo makkelijk te zijn, maar volgen-
de keer gaat de reparateur met een nieuw 
onderdeel een nieuwe poging doen! Het 
volgende Repair Café Twello is op zater-
dag 25 maart.

Mevrouw De Waard bekijkt 
de operatie van haar airfryer.

KOOKX SLIJPT UW MESSEN
LAAT JE MESSEN SLIJPEN BIJ KOOKX
TWELLO.- In november heeft kook- en 
keukenwinkel Kookx in Twello haar deu-
ren geopend. Bij Kookx kun je alles vin-
den op het gebied van koken, zo ook een 
hoogwaardig assortiment messen. 

Alle messen moeten vroeg of laat gesle-
pen worden en daarom komt op vrijdag 
3 februari voor het eerst de mobiele slijp-
werkplaats van de Hollandse Slijp Service 
naar Twello. 
Met kennis en ambachtelijke handelingen 
worden de knip- en snijdgereedschappen 
op locatie op ongeëvenaarde wijze gesle-
pen en/of geconditioneerd.

Punt eraf of chip gebroken? Geen 
nood. Mits de breuk niet te groot 
is kan onze slijper dit herstellen. 
Als u wilt kunt u ook kijken hoe het slij-
pen van de messen in zijn werk gaat, de 
slijpbus staat ’s ochtends vanaf 09.00 uur 
bij Kookx voor de deur. 

Pak je messen en/of scharen thuis veilig 
in en lever ze bij Kookx in voor vrijdag 3 
februari. Vanaf zaterdag 4 februari kunt 
u de messen weer ophalen in de winkel. 
Een prijslijst is te vinden in de advertentie 
van Kookx elders in het Voorster Nieuws. 

LIJST VAN 30

Het zit er op, januari is eindelijk voorbij. Een maand van lange nachten, en 
heel veel regen. In het pre-kinderen tijdperk ging ik in januari op wintersport, 
maar dat is alweer een tijdje geleden. Nu kan ik natuurlijk een politiek correct 
verhaal schrijven waarom wintersport heel slecht is voor de aldaar aanwezige 
natuur, maar dat doe ik niet. Geniet ervan voor wie al is geweest, of nog gaat.

Vooral aan het einde van de afgelopen maand zag ik ook alweer een aantal 
positieve zaken, dingen waar ik althans altijd weer heel blij van wordt. 

Op een zonnige dag zoals afgelopen zaterdag door de tuin wandelen, bijna al-
les nog dor en grauw. Maar toch alweer enkele lichtpuntjes waarnemen. Ik zag 
alweer enkele knoppen van de Helleborus, de sneeuwklokjes beginnen ook 
alweer in bloei te komen, en mijn persoonlijke favoriet, de winterakoniet. Een 
stinsenplant, een klein teer maar dapper plantje die met de felgele bloempjes 
oplicht tussen de afgevallen dorre eikenbladeren. Het madeliefje bloeit ook 
al, maar die bloeit onderhand bijna het jaar rond met deze temperaturen. Ik 
vind het altijd wel fijn dat je er elk jaar weer op kunt vertrouwen dat ondanks 
de donkere dagen er altijd weer in tuin leuke dingen te zien zijn. Nu er ook 
steeds meer mooie dagen aan komen is het natuurlijk ook fijn om op zondag 
een wandeling te maken. 

Toen onze kinderen nog klein waren gingen we wel eens naar het hertenkamp 
in Epe. Midden in de Veluwse bossen, een park met niet alleen damherten, 
maar ook kippen, pauwen en konijnen. Al heel lang worden dieren gehouden 
door de mens, vaak voor voedsel, maar ook omdat het gewoon leuk is. Een 
groot aantal diersoorten wordt al eeuwen gehouden in parken en andere die-
renverblijven. Veel mensen beleven veel plezier aan het houden en verzorgen 
van dieren of om er gewoon naar te kijken. Zo’n hertenkamp is een mooi voor-
beeld van een soort minidierentuin die meestal vrij toegankelijk is en waar 
kinderen, ouders en grootouders veel plezier aan beleven. Als het straks echt 
voorjaar is, dan is zo’n hertenkamp met alle jonge dieren weer een belevenis. 
Nu ik dit schrijf realiseer ik mij dat het alweer jaren geleden is dat we bij het 
hertenkamp in Epe zijn geweest. Gelukkig is bij ons in de straat iemand die 
bijna een hectare groot perceel heeft omheind met daarin een aantal dam-
herten. Elk voorjaar kunnen we weer genieten van alle jonge dieren die hier 
geboren worden. Zoals gezegd, het houden van damherten gebeurt al eeuwen 
in ons land. Alleen zoals wel vaker helaas, is ook deze eeuwenoude traditie ein-
dig. Op 6 juli publiceerde de Rijksoverheid een nieuwsbericht met een lijst van 
dertig zoogdieren. De dieren op deze lijst zijn de enige die vanaf 1 januari 2024 
nog gehouden mogen worden. Dieren die niet op deze lijst staan zijn blijkbaar 
niet geschikt om te houden. Een leeuw en een tijger staan er uiteraard niet op, 
maar het damhert ook niet. Wie deze dieren heeft mag ze nog wel houden, 
maar er niet meer mee fokken. Na deze lijst met dertig zoogdieren komt er 
ook nog zo’n lijst voor siervogels en reptielen.

Als er dit voorjaar weer jonge damherten bij ons in de straat zijn dan ga ik er 
extra van genieten. Voor het laatst, helaas.....

DIERENASIEL DE KUIPERSHOEK, KUIPERSDIJK 11, KLARENBEEK, 055-5068600 
 WWW.OVERGELDER.DIERENBESCHERMING.NL

ZOEK DE BAAS!
ZOEK DE BAAS!

TORTEL ZOEKT VALENTIJN
We weten het… Valentijnsdag is (pas) 
de 14e…  Juist daarom gaan we nu 
al op zoek naar een tortelvriendje of 
vriendinnetje dat het Valentijntje wil 
worden van dit mooie gevleugelde 
schepseltje. Zij/hij woont nu toch wel 
een beetje alleen en eenzaam bij ons 
in een mooie voliere. Maar het is na-
tuurlijk veel gezelliger en beter voor 
dit duifje om samen te leven met an-
dere soortgenootjes.  

Het zou voor dit torteltje heel fijn zijn 
om op Valentijnsdag met zijn/haar 
eigen Valentijntje samen te wonen 
in een mooie buitenvoliere. Is dat bij 
U?  Via de website van het asiel De 
Kuipershoek kunt u reageren.                                                                    
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SALE BIJ EYECARE WIJNHOLDS

TOT 70%
VOORDEEL

Vraag naar de voorwaarden

D u i s t e r v o o r d s e w e g  5 ;  7 3 9 1  C A  T w e l l o

Vmbo Groen & Het Groene Lyceum

Twello

Open dagen 

10 en 11 febuari

Meld je nu aan!
www.zone.college

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.

Anklaarseweg 97A (t.o. Robur et Velocitas) 
7317 AS Apeldoorn. Tel. 055 57 88 005 

E-mail: info@scoot.nu

OOK VOOR: 
SERVICE, ONDERHOUD 

EN REPARATIE

Pijnappel
ScootMeer dan 20 verschillende typen 

scootmobielen uit voorraad
leverbaar vanaf €895,-

Ruime parkeergelegenheid

Kijk ook eens op: 
www.scoot.nu

Meer dan 20 verschillende typen 

Wij leveren ook gebruikte 
scootmobielen met garantie.Scootmobielen
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SALE BIJ EYECARE WIJNHOLDS

TOT 70%
VOORDEEL

Vraag naar de voorwaarden

D u i s t e r v o o r d s e w e g  5 ;  7 3 9 1  C A  T w e l l o
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Opgave van advertenties
Uitgeverij Voorster Nieuws BV
Telefoon (0571) 27 61 91
Marktplein 5, 7391 DE  Twello
E-mail info@voorsternieuws.nl
www.voorsternieuws.nl

INGEZONDEN BRIEVEN
Ingezonden brieven met het verzoek deze te plaatsen in het Voorster Nieuws 
worden 1 op 1 overgenomen. De redactie is niet verantwoordelijk voor 
de inhoudelijke juistheid van een ingezonden brief. Plaatsing houdt niet 
in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat. Een brief wordt 
uitsluitend geplaatst als de inzender (bron) bij ons (VN) bekend is. De naam 
van de afzender wordt onder het artikel geplaatst, e-mailgegevens worden 
niet openbaar gemaakt. Een ingezonden brief wordt onverkort geplaatst..

Aanleveren redactie

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

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

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

Acquisitie

Henk Traanman
Telefoon 06 16 13 60 15

Michel van den Hengel
Telefoon 06 30 10 86 92

INLEVEREN ADVERTENTIES 
VOOR MAANDAG 10.00 UUR 

INLEVEREN REDACTIE 
VOOR ZONDAG 12.00 UUR

KLACHTEN 
OVER 

BEZORGING:
ALL-INN 

VERSPREIDINGEN 
TEL. (0571) 27 41 37

KLACHTEN@
VERSPREIDINGEN.NL

Voorsternieuws

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

Terwolde/Nijbroek
De Vecht/Welsum
info@voorsternieuws.nl

Klarenbeek
info@voorsternieuws.nl

TANGO IN HET WARME EN GEZELLIGE 
KOETSHUIS KLEINE NOORDIJK

WILP.- Op zondag 12 februari om 1500 uur is dan eindelijk Tango Alia-
do te zien en te horen, nadat het in coronatijd tot twee keer toe uitver-
kocht, maar niet doorging.  Er zijn nog een paar vrije plaatsen, want dit 
gezelschap mag zich altijd verheugen op volle zalen. En dat heeft een reden. 

Het Amsterdamse Tango Aliado kwartet neemt je mee op een ontdekkings-
reis naar de Argentijnse tangomu-
ziek met werk van oude meesters, 
maar ook nieuwe composities. 
Tango Aliado wil met de veelkleurigheid 
van de Argentijnse tangomuziek zijn pu-

bliek ontroeren. Dit Amsterdamse kwar-
tet geeft al jarenlang concerten in binnen- 
en buitenland en de optredens worden 
altijd met groot enthousiasme ontvangen 
Het kwartet geeft een eigen draai aan 

de tangomuziek door hun eigen, unieke 
arrangementen uit te voeren. Dit zijn 
onder andere stukken van hun recente 
album El Compás, met nieuw werk van 
Wantenaar en Cosentino, maar ook 
met oudere tango’s uit het begin van de 
twintigste eeuw. De bevlogen, professi-
onele musici van Tango Aliado zijn Fran-
çoise van Varsseveld, Mariken Zand-
vliet, Lucas Stam en Gert Wantenaar. 
 
Zij zijn gefascineerd door de kracht 
van ritmes in de tango. Francisco 
Canaro schreef ook over de tango 
’y su ritmo es un imán’ (en zijn ritme is 
een magneet).
 
 
U wordt verrast door zowel opzwepen-
de dansen als intieme, tedere melo-
dieën van onder andere Pugliese, Ca-
naro, Salgán en Piazzolla, uitgevoerd 
door een uniek, gepassioneerd kwar-
tet. Sluit je ogen en laat je meevoeren 
door de meeslepende klanken van de 
tango!

Meer informatie over kaartverkoop en 
reserveren: www.sckn.nl

OPEN DAGEN BIJ ZONE.COLLEGE TWELLO
 
TWELLO.- Op vrijdag 10 en zaterdag 11 februari opent Zone.college Twello 
de deuren voor basisschoolleerlingen van groep 7 en groep 8. Zij kunnen die 
dag samen met hun ouders en/of verzorgers op expeditie in de school. Er 
valt van alles te beleven. Aanmelden voor de open dag kan via de website. 

Kennismaken met Vmbo 
groen en Het Groene Lyceum
Onderwijs in een groene omgeving. Dat 
is Zone.college. Je krijgt bij Zone.college 
naast de algemene vakken veel praktijk-
lessen waar je werkt met dieren, plan-
ten, voeding en techniek. Op de open 
dag kunnen leerlingen sfeer proeven en 
meer te weten komen over het Vmbo 
Groen en Het Groene Lyceum. 

Leerlingen die kiezen voor Vmbo Groen 
kunnen met hun vmbo-diploma makke-

lijk doorstromen naar alle sectoren van 
het mbo. Leerlingen die kiezen voor Het 
Groene Lyceum worden in een zesjarig 
traject voorbereid op het hbo. Het Groe-
ne Lyceum is voor leerlingen met havo-
capaciteiten en die het liefst leren door 
denken en doen.

Activiteiten op school én 
online
Het thema van de open dag is ‘Op Expe-
ditie’. Met een speciale plattegrond kun-
nen bezoekers door de school lopen en 

meedoen aan verschillende activiteiten 
en workshops. Docenten en leerlingen 
van vmbo Groen en het Groene Lyceum 
kunnen je voorzien van allerlei informa-
tie. Daarnaast zijn er leden van de Ou-
der Advies Commissie (OAC) aanwezig 
voor het beantwoorden van vragen. Wil 
je graag werken als docent bij Zone.col-
lege? Dan kunnen medewerkers je van 
alles over onze organisatie vertellen. 
De open dag is vrijdag 10 februari van 
15.00 tot 20.30 uur en zaterdag 11 febru-
ari van 10.00 tot 12.30 uur. Er is tijdens 
de open dag ook een speciale webpagina 
beschikbaar met een virtuele rondleiding 
door het gebouw, diverse video’s, nieuw-
tjes en voorlichtingspresentaties. Zo kun-
nen bezoekers ook online ‘Op Expeditie’ 
en een beeld krijgen van de school. 

Vakmanschapsroute
In Twello wordt tevens de Vakman-
schapsroute aangeboden. Dit is een 
praktische route naar een mbo-diploma 
niveau 2 in zes verschillende groene 
richtingen. De Vakmanschapsroute is er 
speciaal voor basisberoepsgerichte leer-
lingen (en erg praktische ingestelde ka-
derberoepsgerichte leerlingen) die graag 
verder willen leren en werken in het 
groen. De route start in het derde leer-
jaar van het vmbo en duurt in principe 4 
jaar. Tijdens de open dag zijn studenten 
en docenten aanwezig om over hun erva-
ringen te vertellen.  

Bezoek www.zone.college voor meer in-
formatie over aanmelden en het actuele 
programma.

NATIONALE VOORLEESDAGEN OP 
DE KLEINE WERELD
WILP.- De afgelopen week hebben va-
ders, moeders, opa’s en oma’s gezellig 
elke ochtend voorgelezen op school. 
Voorlezen is niet alleen ontzettend ge-
zellig en leuk, maar speelt ook een be-
langrijke rol in de ontwikkeling van een 
kind. Voorlezen heeft tal van positieve 
effecten op zowel de emotionele, cog-
nitieve als sociale ontwikkeling van een 
kind. Hoe vroeger en regelmatiger kin-
deren worden voorgelezen, hoe groter 
de voordelen zijn. Voorlezen vergroot 

de woordenschat, stimuleert de fantasie 
en helpt kinderen te leren luisteren en 
zich te concentreren. En niet onbelang-
rijk, het daagt de kinderen uit om zélf te 
lezen. Door ook met het kind te praten 
over het boek, wordt het kind gestimu-
leerd actief met taal aan de slag te gaan.

En stop vooral niet met voorlezen als uw 
kind zelf kan lezen. Het voorleesmoment 
is een heel fijn moment van de dag, het 
maakt niet uit hoe oud je bent! 

TRANSPORTKOU

Zeer koude lucht, die met krachtige winden vanuit het vaste land van Rusland 
of Siberië geheel over land naar onze omgeving wordt aangevoerd, wordt ook 
wel transportkou genoemd. Onder dergelijke weersomstandigheden wordt 
het ‘s winters in ons land in korte tijd bijzonder koud en kan het overdag 
ook bij zonnig weer matig en in extreme situaties zelfs streng blijven vriezen. 
Voorwaarde voor een dergelijke situatie is de aanwezigheid van een zeer krach-
tig hogedrukgebied boven Noord-Rusland of Siberië tegenover lage luchtdruk 
boven Zuid-Europa. De drukverschillen zijn dan boven het Europese continent 
heel groot, waardoor over een omvangrijk gebied een krachtige oostelijke wind 
waait. Door de krachtige wind (windchill) is het voor het gevoel nog een stuk 
kouder dan de thermometer aangeeft en bij zeer lage temperaturen bestaat 
zelfs gevaar voor bevriezing van onbedekte delen van de huid.

Winter of vroeg voorjaar
Krijgen we nog winterweer of wandelen we voorzichtig naar de lente toe.
Deze week in ieder geval nog geen winterweer.

Donderdag zon wolken en een bui bij 7 graden als maximum.
Vrijdag bewolkt weer maar we houden het droog bij 10 graden.
Zaterdag meest bewolkt weer misschien dat we een knipoog van de zon te zien 
krijgen bij 8 graden.
Zondag geen zondag wel een paar spaarzame opklaringen bij 10 graden.
Kortom nog geen winterweer op het programma met Februari op de teller.

Mark wolvenne, Twello

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

MEER INFORMATIE: INFO@VOORSTERNIEUWS.NL - (0571) 27 61 91



bovenbouw havo bovenbouw atheneum bovenbouw gymnasium

Ga jij straks 4 havo 
of 4 vwo doen?

PROFIEL
KEUZEDAGEN  
(De meeste leerlingen hebben zich al aangemeld 
voor hun profielkeuzedag) 
Loop een dag mee op Het Vlier en krijg voorlich-
ting van docenten en leerlingen.

INFOAVOND 

07-02
Informatie voor ouders over profielen in de 
bovenbouw en de overstap naar 4havo of 4vwo. Leer-
lingen van niet-EHL scholen zijn ook van harte welkom. 
EHL leerlingen hebben deze info al gehad.

Ben je nog niet aangemeld voor de profiel-
keuzedagen?  Laat ons na de Informatie-
avond op 7 februari weten bij welke vakken 
je wilt ‘kijken & meelopen’. Stuur een mail 
naar decanaathetvlier@ettyhillesumly-
ceum.nl

Wij delen je in. Daarna krijg je een persoon-
lijke mail hoe jouw profielkeuzedag
er uit ziet en hoe laat jij begint op 
22 of 23 februari.

Na de profielkeuzedag maak jij je 
definitieve keuze voor je examenprofiel 
en vakken. Je kunt je tot uiterlijk 15 maart 
bij Het Vlier aanmelden.

Kies voor keuze, kies voor Het Vlier. Meer info vind je op hetvlier-ehl.nl

18.45-20.00 UUR
3 HAVO
20.15-21.30 UUR
3 VWO

WOENSDAG 22-02 
LEERLINGEN 4 MAVO, 3 HAVO
DONDERDAG 23-02
LEERLINGEN 3 VWO

50%70% 
KORTING*

SALE

MODEMALL WILP• 5.000 M2 MODE & LIFESTYLE• ELKE ZONDAG OPEN• RIJKSSTRAATWEG 38• 0571 261 755
WWW.PIETZOOMERS.COM

MEER DAN 150 TOPMERKEN

TOTALE NAJAARS 
EN WINTERCOLLECTIE

*  M.U.V. NIEUWE EN 
STANDAARD COLLECTIES, 
BOEKEN EN LIFESTYLE

 ARTIKELEN. 

ONLINE
SHOP OOK

*CAST IRON, PME LEGEND, PROFUOMO, VANGUARD EN VENETIA 20%  40% KORTING
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VOOR WIE NIET ALTIJD 
THUIS WIL ETEN
TWELLO.- Vele handen maken....
een gezellige maaltijd. De eetacti-
viteiten bij Trefpunt Duistervoorde 
worden uitgebreid. Naast het Sa-
men eten met een maaltijd van een 
cateraar en de lunch op dinsdag en 
donderdag, gaan gasten en vrijwil-
ligers nu ook samen eten, waarbij 
iedereen een handje helpt: kKook! 
Met de hulp van maximaal 10 mede-tafe-
laars bereiden vier vrijwilligers een warme 
maaltijd én een nagerecht. Voor iedereen 
een kopje koffie of thee bij binnenkomst 
en dan samen gezellig kokkerellen, eten 
en afwassen. We sluiten af met thee of 
koffie en dat alles voor €6,50 per keer. 

Inspiratie uit Voorst
De vrijwilligers zijn geïnspireerd door 
Oma’s Kookclub bij de Benring in Voorst. 
Dankzij de samenwerking van Benring, 
Trefpunt Duistervoorde en Mens en Wel-
zijn Voorst werd de link gelegd met de suc-
cesvolle activiteit in Voorst. Drie vrijwilligers 

die zich bij het Trefpunt hebben gemeld 
na een oproep in de krant gingen op be-
zoek in Voorst. Vrijwilliger Leonne Bogaert: 
‘’We vroegen vrijwilligers en bezoekers het 
hemd van het lijf, gebruikten onze handen, 
ogen en oren én hebben heerlijk gegeten.” 

Dat bezoek zorgde ervoor dat het oor-
spronkelijke idee: ‘vrijwilligers zorgen 
voor de bezoekers’ veranderde in ‘vrijwil-
ligers en bezoekers maken het samen’. 
Vrijwilliger Ine Siero: ‘’Mensen vonden 
het leuk om te helpen. Dat maakte het 
ook extra gezellig. We vonden het zo’n 
leuk concept. Toen hebben we tegen el-
kaar gezegd: hier gaan wij ook voor.” Ine 
trommelde wat oud-collega’s en vrien-
den op en zo ontstond een groep van 
acht mensen die samen vier keer per 
maand de maaltijd willen begeleiden.

Eigen naam en logo
Tijdens een proefmaaltijd kwamen vrij-
willigers samen om het concept uit te 

proberen in Trefpunt Duistervoorde, 
om elkaar te leren kennen en een naam 
te bedenken: kKook! (spreek uit als: ik 
kook) kwam als winnaar uit de bus. Een 
verwijzing naar de hulp bij het koken en 
met een knipoog naar: ik ook!

De vrijwilligers pakken het serieus op. 
De activiteit heeft inmiddels zelfs een 
heus logo. Ine Siero zette haar schoon-
dochter aan het werk. Tussen de ont-
werpen waar de vrijwilligers uit kon-
den kiezen zat ook een ontwerp van 
haar 10-jarige kleindochter Vera Siero, 
die ook wat wilde proberen. Haar logo 
kwam als winnaar uit de bus.
 
Iedereen doet mee
Voor alle duidelijkheid: meehelpen 
naar vermogen is vooral gezellig, maar 
niet verplicht! Wie het leuk vindt, kan 
helpen met schillen en snijden. Of met 
tafel dekken of de afwas doen. Het ko-
ken zélf is het domein van de vrijwilli-
gers. Zodra de warme maaltijd gereed 
is, gaan we samen aan tafel. Na het 
toetje en het opruimen is er voor ie-
der nog koffie of thee om af te ronden. 
Gezellig samen eten voorbereiden en 
genieten? Dan zeg je toch: ‘kKook!’ De 
kookgroep gaat bij voldoende belang-
stelling van start op de maandag en 
donderdag. In de oneven weken een 
warme middagmaaltijd op maandag van 
11.00 uur tot 14.00 uur. In de even we-
ken warme avondmaaltijd op donder-
dag van 16.00 uur tot 19.00 uur. 

Aanmelden voor kKook! kan tot 2 dagen 
voor de dag waarop u wilt mee-tafelen. 
Vol = vol. Voor meer informatie over de 
(eet)activiteiten en aanmelden kunt u 
terecht bij buurtmaker Marleen Klun-
der, mklunder@mensenwelzijn.nl of op 
telefoonnummer 06-53383013. Heeft 
u vervoer nodig naar Trefpunt Duister-
voorde, dan kunt u dat aangeven bij 
aanmelding of bellen naar 06-18117575.

EEN KLAS VOL 
HEALTHY HEROES

WILP.- Een gezonde held, dat word je 
niet zomaar. Leerlingen van de Daniël 
de Brouwerschool hebben de afgelopen 
weken hard hun best gedaan om gezon-
de helden te worden. En dat is gelukt! 
Hoe ze dat gedaan hebben? Door tijdens 
de Healthy Heroes lessen gezonde voe-
ding zelf te proeven, te ruiken en uit te 
proberen. Zo zijn ze bijvoorbeeld te we-
ten gekomen dat je door fruit te eten be-
langrijke voedingsstoffen binnen krijgt. 
Weten ze waarom water drinken zo be-
langrijk is voor je lichaam. Èn hebben ze 

27-01-2023 14:11 Foto Healthy Heroes 2023.jpg
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‘HET IS NIET WAT ER MET DE DIEREN GEBEURT, MAAR MET MENSEN’
DIERENARTS MAURITS BOSGOED BUNDELT ZIJN COLUMNS
Wekelijks kunnen we in onze krant 
Voorster Nieuws genieten van de 
columns, waarbij Maurits Bosgoed 
ons meeneemt in zijn belevenissen 
als dierenarts. En er valt heel veel te 
beleven in het gebied tussen Heer-
de en Klarenbeek met de IJssel als 
natuurlijke grens. Een verzameling 
van 55 columns is gebundeld in een 
boekje en vanaf vandaag verkrijg-
baar. 

Het is een voor de hand liggende vraag 
maar ook de basis van dit gesprek met 
Maurits: hoe ontstond jaren geleden het 
idee om te gaan schrijven over je werk? 
Maurits: “Ik maak best veel mee en op 
verjaardagen worden wel eens vragen 
gesteld zoals ‘heb je iets leuks gedaan?’ 
Ja, honderden dingen, zoveel verhalen 
maar die verdwijnen dan weer uit de ge-
dachten. Maar na een verjaardag dacht 
ik; dát was een mooi verhaal geweest!” 

Cavia’s in het gras
We zijn inmiddels aan tafel geschoven, 
waarbij we door een grote raampartij 
naar buiten kunnen kijken. Cavia’s lopen 
her en der over het gras en dat is een 
niet alledaagse aanblik. Voor Maurits 
en z’n gezin heel normaal, zoals de vele 
andere dieren die rondlopen. “De cavia’s 
verzorgen het gras, daarbij zijn ze zinne-
lijk dus ze laten niets na, dat doen ze in 
hun hok. Het zijn er zo’n tachtig” aldus 
de dierenarts. De natuur gaat hier haar 
eigen gang want ook bij onraad weten de 
dieren elkaar te waarschuwen. 

‘Het is niet wat er met de 
dieren gebeurt, maar met 
mensen’ 
Terug naar het verhaal over de oor-
sprong van het idee om columns te gaan 
schrijven. Maurits: “Het is zonde dat an-
deren geen idee hebben hoe een werk-
dag van een dierenarts eruit ziet. 
Zeker voor mensen die geen dieren heb-

ben. Terwijl het toch best een apart be-
roep is in vergelijking met veel andere 
banen. Ik ervaar ook dat lezers het inte-
ressant vinden. Het is namelijk niet wat 
er met de dieren gebeurt, maar met de 
mensen.” 

De meeste voorvallen zijn leuk en spran-
kelend aldus de arts annex schrijver en 
zo ontstaan ook de verhalen. In zijn co-
lumns worden namen genoemd, van de 
dieren en van de ‘baasjes’. Ook worden 
er toestanden beschreven die persoon-
lijk zijn. Over bijvoorbeeld een man die 
onder invloed van drank of drugs is. We-
ten de mensen dat je over hen schrijft? 
“Soms gebruik ik de echte naam, dan 
heb ik het ook gevraagd. Maar bij oudere 
verhalen gebruik ik een andere naam.”

Maurits legt uit dat hij een gebeurtenis 
ook wel eens aanpast op bepaalde de-
tails, om daarmee herkenning of verge-
lijking te voorkomen. Maar de essentie 
van het verhaal, hetgeen waar het om 
gaat, blijft bewaard. En hoe zit dat bij de 
dieren? “Heel soms gebruik ik de echte 
dierennaam omdat het bijvoorbeeld een 
grappige is.” 

‘Soms denk ik, dit wordt een 
verhaal. Maar dan weet ik 
het later niet meer’ 
Wie denkt dat Maurits altijd pen en pa-
pier bij de hand heeft om aantekeningen 
te maken voor een verhaal, vergist zich. 
“Soms denk ik, dit wordt een verhaal. 
Maar dan weet ik het later niet meer.” 
Hij heeft tijdens het werk de handen vol 
aan de zorg voor dieren én de mensen 
er omheen. De verhalen worden op zon-
dagavond geschreven, dan gaat Maurits 
ervoor zitten. “Eerst een half uurtje om 
te bedenken hoe het verhaal moet wor-
den” legt de schrijver uit. Om vervolgens 
bijvoorbeeld na het eten de column uit 
te schrijven. 
Wekelijks kunnen we de belevenissen 

lezen in de krant, 55 daarvan zijn er nu 
gebundeld. Maurits: “Mensen vragen er 
wel eens naar en anders verdwijnt een 
verhaal in de la of de krant gaat op een 
stapel. Een boekje is gewoon leuk, voor 
mezelf maar ook voor mijn dochter 
Nova, voor later. Je komt ook verhalen 
weer tegen en dan denk je ‘oh ja!’. Het 
is ook leuk om de reacties te horen van 
de mensen.” 

James Herriot
In een van zijn columns maakt Maurits 
een vergelijking met James Herriot, naar 
de gelijknamige tv-serie uit de jaren ’70 
en ’80 van de vorige eeuw, ontstaan uit 
de belevenissen van dierenarts en schrij-
ver Alf Wight. De hit op tv laat het dage-
lijkse leven zien van een jonge dierenarts 
die het beslist niet altijd makkelijk heeft 
met de mensen. “Ik zie in mijn dagelijkse 
werk een afspiegeling van de mensheid 
in de maatschappij. Soms zie ik in een 
enkel uur alle diversiteit aan emoties 
voorbijkomen. Lachende mensen, maar 
ook huilende mensen. Soms is het ook 
zielig, maar ik hoef geen tranen te pluk-
ken en kan gewoon mijn werk doen.” 

Maurits vervolgt zijn nuchtere kijk op de 
dingen. “Soms begrijp ik de keuzes van 
mensen niet als het gaat om hun dieren. 
Met weinig budget bijvoorbeeld toch 
dure dieren houden. Waarom? En eutha-
nasie, een ernstig moment, maar toch 
kan het heel mooi zijn om te doen. Door 
een dier te helpen dat bijna dood is. Een 
heel ander voorbeeld is een agressieve 
hond. Die hond weet niet dat die dood 
gaat, maar iedereen staart naar het dier, 
dat met vraagtekens terug kijkt alsof het 
zegt ‘wat gaat er gebeuren?’ De hond 
gaat slapen, dát is er wat er gaande is.” 

Lang niet altijd wil Maurits ingrijpen wan-
neer een dier iets mankeert. “Heel vaak 
is ‘niets doen’ een hele goede therapie. 
Kijk het aan, wacht af, in plaats van direct 

alles uit de kast te trekken. Dat kost veel 
geld en het dier heeft er niet altijd wat 
aan. Ziektes kunnen vanzelf over gaan.” 

De rol van vrouw en dochter
De koffie wordt door Monique Aalpoel 
gebracht, de vrouw van Maurits. Ze is 
kindercoach met een eigen praktijk aan 
huis én ze is degene die de stukken van 
haar man naziet. “Monique leest de stuk-
ken een keer door. Taalzaken, spellin-
gen, maar ook de logica van de mensen. 
Ik kan schrijven over een ‘hij’ en zit dan 
helemaal in het verhaal, terwijl Monique 
dan opmerkt dat niemand zal begrijpen 
wie die persoon dan is.” 

Dochter Nova van 8 maakt wekelijks de 
tekeningen. Leest ze dan eerst de ver-
halen en slaat aan het tekenen? “Teke-
nen vind ik zelf heel leuk en mijn doch-
ter Nova doet dat ook graag. Ik vroeg 
het haar te doen en het zag er direct al 
grappig uit. Ik zeg wat er getekend moet 
worden. Bijvoorbeeld papa staat bij de 
operatietafel en een kat moet worden 
vastgehouden. Nova komt dan met een 
schets, daar hebben we het over en dan 
maakt ze de tekening af.” 

De zon straalt het over landgoed terwijl 
we naar buiten lopen voor een foto. 
Even schudden met het gele voerbakje 
en zelfs cavia’s lijken heel hard te kun-
nen rennen. Vanaf vandaag ligt de bun-
del columns voor verkoop bij Boekhan-
del Oonk in Twello als ook in de praktijk 
van Maurits: Dierenartspraktijk Vaassen, 
Laan van Fasna 18 in Vaassen. 

geleerd dat ontbijten een belangrijke 
start van de dag is.

In de toekomst kunnen ze nu 
gezonde(re) keuzes maken voor henzelf 
en hun omgeving.  Vandaag ontvingen 
zij allemaal een certificaat van mascotte 
Vita. 
De Daniël de Brouwerschool heeft 
het  vignet Gezonde School. Dit is een 
kwaliteitskeurmerk  voor scholen die 
werken aan het verbeteren van de ge-
zondheid van hun leerlingen. 

Door Jos Bosch

MUZIEKVERENIGING 
KLARENBEEK
In het weekend van 27 en 28 januari heeft de jaarlijkse worstenactie van Muziek-
vereniging Klarenbeek plaats gevonden. Het was weer een mooi succes voor de 
vereniging. Met dank aan Buurman Vleesch en Vis voor de goede rookworsten 
en aan alle leden die hun medewerking hebben verleend aan de verkoop. En na-
tuurlijk dank aan alle mensen die worsten hebben gekocht. De opbrengst wordt 
gebruikt voor het onderhoud van instrumenten en opleidingen.
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gemeenteraad 
Raadsvergadering 30 januari 

Op maandag 30 januari heeft de gemeenteraad vergaderd. De 
vergadering kunt u in het raadsinformatiesysteem Politiek Por-
taal via voorst.raadsinformatie.nl terugkijken. In de kalender 
klikt u dan op de gewenste datum. Hier staan ook de besluiten 
die genomen zijn. U kunt ook met uw smartphone of tablet de 
QR-code scannen. 

Ronde-tafelgesprekken maandag 6 februari 19.30 uur
gemeentehuis in Twello

U bent welkom
Maandag 6 februari 2023 houdt de gemeenteraad weer ronde-tafelgesprekken. 
Via deze gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van de geagendeerde 
onderwerpen. Raadsleden stellen vragen aan insprekers en het college. Dat doen 
ze als voorbereiding op de raadsvergadering van maandag 20 februari. De ver-
gaderingen zijn digitaal te volgen via https://voorst.raadsinformatie.nl of scan de 
QR-code met uw smartphone of tablet. Later terugkijken kan ook. U bent van harte 
welkom op de publieke tribune. Het aanvangstijdstip ná de pauze is een richttijd. 
Deze gesprekken kunnen eerder/later beginnen. We vertrouwen op uw begrip.

Uw mening telt
U kunt ook deelnemen aan een ronde-tafelgesprek. Tijdens het ronde-tafelgesprek 
kunt u uw mening geven over een onderwerp dat op de agenda staat. Uw aanmel-
ding via raad@voorst.nl ontvangt de griffie bij voorkeur uiterlijk vrijdag 3 februari 
12.00 uur. Daarna neemt de griffie contact met u op. Reageert u liever schriftelijk 
op geagendeerde onderwerpen? Mail dan uw reactie naar raad@voorst.nl

Agenda
Raadszaal, aanvang 19.30 uur

1. Participatiebeleid in het kader van de Omgevingswet
 In 2023 treedt naar het zich nu laat aanzien de Omgevingswet in werking. 

De Omgevingswet roept nadrukkelijk op om aan participatie te doen, zowel 
bij het ruimtelijke beleid van de gemeente als bij initiatieven van particulie-
ren. Daarbij moeten specifieke keuzes worden gemaakt over welke gevallen 
van ruimtelijke initiatieven voor verplichte participatie in aanmerking komen. 
Maar bijvoorbeeld ook over de uitoefening van het adviesrecht door de raad. 
Vervolgens komt de hoe-vraag aan de orde. Hoe vindt de participatie plaats 
en hoe ver strekt de invloed van de inwoners op het Omgevingswetbeleid? 
Welke rol heeft de uitkomst van een participatietraject op de besluitvorming 
door raad en/of college? Dit staat beschreven in het participatiebeleid. Het 
participatiebeleid is een groeiproces en legt de verantwoordelijkheid na-
drukkelijk bij de initiatiefnemers. Het participatiebeleid is tot stand geko-
men in overleg met mensen die een rol hebben in de Voorster samenleving. 

2. Verordening op de gemeentelijke adviescommissie Omgevingskwaliteit 2023, 
Erfgoedverordening 2023 en Participatieverordening 2023 gemeente Voorst

 Door de komst van de Omgevingswet is het noodzakelijk dat een drietal huidige 
verordeningen worden vervangen. Deze verordeningen zijn vooral in technische 
zin aangepast.

Raadszaal, aanvang 21.00 uur

1. Nota reserves en voorzieningen 2023
 Elke vier jaar worden de reserves en voorzieningen van de gemeente Voorst 

geactualiseerd. Uitgangspunt is een inzichtelijk en transparant beleid, waarbij 
het inzicht in de financiële positie met betrekking tot de reserves en voor-
zieningen helder is. Daarnaast is het van belang dat de algemene reserve vrij 
aanwendbaar voldoende weerstandsvermogen biedt om de diverse risico’s en 
tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat onmiddellijk drastische ingrepen 
moeten plaatsvinden. Het is aan de gemeenteraad om de nota reserves en 
voorzieningen vast te stellen.

2. Aanwijzingsbesluit bindend adviesrecht gemeenteraad in het kader van de 
Omgevingswet

 Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet vervalt het instrument ‘verklaring 
van geen bedenkingen’ (vggb). Dat instrument was er voor de gemeenteraad 

om bij bepaalde aanvragen om omgevingsvergunningen in te stemmen met de 
verlening ervan. De gemeenteraad heeft in 2011 twee lijsten met typen activiteiten 
vastgesteld waarvoor geen vvgb nodig was. Om deze werkwijze voort te zetten 
onder de Omgevingswet is het nodig een aanwijzingsbesluit te nemen voor geval-
len waarin de raad bindend adviesrecht heeft. 

3. Delegatiebesluit vaststellen delen omgevingsplan
 Met de komst van de Omgevingswet worden bestemmingsplannen via overgangs-

recht automatisch ‘tijdelijke omgevingsplannen’. In bestemmingsplannen zitten 
vaak wijzigingsbevoegdheden en heel soms uitwerkingsplichten. Daarvoor is er 
geen overgangsrecht geregeld, waardoor die bevoegdheden gaan vervallen. De 
Omgevingswet regelt dit op een andere manier. Dat is te doen door een dele-
gatiebesluit te nemen. Artikel 2.8 van de Omgevingswet bepaalt dat de raad de 
bevoegdheid tot het vaststellen van delen van het omgevingsplan aan het college 
van burgemeester en wethouders kan delegeren. Dit raadsvoorstel beoogt de 
bestaande wijzigingsbevoegdheden veilig te stellen.

Informatie 
Alle stukken die betrekking hebben op deze agendapunten kunt u 
op https://voorst.raadsinformatie.nl inzien. De QR-code leidt uw 
smartphone en tablet direct naar de vergaderstukken. Hier kunt 
u de vergaderingen online meekijken en eveneens later terugkij-
ken. Ook kunt u de ronde-tafelgesprekken in het gemeentehuis 
bijwonen.
 

Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst?    
Om uw stem te laten horen kunt u de raadsleden benaderen, meepraten in de ronde-
tafelgesprekken of een e-mail of brief sturen aan de raad: raad@voorst.nl of Postbus 
9000, 7390 HA Twello. Twitter: @RaadVoorst. 

Vergaderingen en bijeenkomsten

■ maandag 6 februari  19.30 uur ronde-tafelgesprekken gemeentehuis 
■ maandag 20 februari  19.30 uur raadsvergadering gemeentehuis 
■ maandag 13 maart  19.30 uur ronde-tafelgesprekken gemeentehuis 
■ maandag 27 maart  19.30 uur raadsvergadering gemeentehuis 

Contact met de raadsfracties
U kunt rechtstreeks contact opnemen met de raadsfracties: 
www.voorst.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/samenstelling 
■  Robin Hafkamp, fractievoorzitter Gemeente Belangen: 
 r.hafkamp@voorst.nl en 06-53 11 65 06
■  Jürgen Wolff van Wülfing, fractievoorzitter CDA:
  j.wolffvanwulfing@voorst.nl en 06-43 90 39 27
■ Emiel de Weerd, fractievoorzitter VVD-Liberaal 2000:
 e.deweerd@voorst.nl en 06-19 32 24 45
■ Arend Jansen, fractievoorzitter VoortvArend Voorst: 
 a.jansen@voorst.nl en 06-50 66 66 01
■ Bertine Grevinga, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks:
  b.grevinga@voorst.nl en 06-15 41 54 47 
■ Wim Vrijhoef, fractievoorzitter D66:
  w.vrijhoef@voorst.nl en 06-11 86 14 77
■ Arco Hak, fractievoorzitter SGP: a.hak@voorst.nl en 06-50 29 03 35

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

E-mailservice raadsstukken
Stuur een e-mail naar raad@voorst.nl om u aan te melden voor de e-mailservice. U 
ontvangt dan bij nieuwe agenda’s van ronde-tafelgesprekken en raadsvergaderingen 
een e-mail met een directe link naar de vergaderstukken. 

Vragen?
Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de griffier (Dini Vriezekolk 
06 - 25 47 13 94), de locogriffier (Marieke Titsing 06 - 50 06 46 10) of mail naar 
raad@voorst.nl 

Heeft u algemene vragen voor de gemeente Voorst? Bel dan 0571-27 99 11.



PAGINA  15 WOENSDAG 1 februari 2023 Voorsternieuwsvoorstwijzervoorstwijzer
Bekendmakingen

Week 5: 1-2-2023

 Meer informatie
Wilt u meer weten over een be-
kendmaking/publicatie? Kijk dan 
op overheid.nl onder Beleid & re-
gelgeving 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 bekendmaking/publi-
catie staat of het mogelijk is om 
een inspraakreactie, zienswijze, 
bezwaarschrift of beroepschrift in 
te dienen. En zo ja, tijdens welke 
periode dit kan.

Ziet u de elektronische bekendma-
king/publicatie niet op overheid.nl 
staan? Neem dan gerust contact op 
met de gemeente Voorst: 0571-27 
99 11 of kom langs bij het service-
punt in het gemeentehuis. Wij helpen 
u graag.

Berichten over uw buurt via 
overheid.nl/berichten-over-
uw-buurt
Snel en overzichtelijk alle ontwik-
kelingen in uw buurt volgen of de 
officiële bekendmakingen van de 
gemeente Voorst inzien? 

Op overheid.nl is dat mogelijk. 
Op overheid.nl/berichten-over-
uw-buurt kunt u zich aanmelden 
voor een e-mailservice. Met enkele 
stappen schrijft u zich in. U ont-
vangt dan dagelijks per e-mail een 
overzicht van besluiten en andere 
berichten die onder meer gemeen-
ten, provincies en waterschappen 
via overheid.nl publiceren. U stelt 
het type bericht in en van welke 
organisatie u deze berichten wilt 
ontvangen. Daarbij is het ook mo-
gelijk een afstand ten opzichte van 
uw adres aan te geven. U krijgt dan 
bericht over de actuele locatiege-

bonden bekendmakingen/publica-
ties binnen de door u aangegeven 
afstand.

WELSTAND
Burgemeester en wethouders van 
Voorst maken het volgende bekend:

Iedere maandag in de even weken 
houdt de welstandscommissie een 
mandaatvergadering in het ge-
meentehuis in Twello (H.W. Iordens-
weg 17). De vergadering begint om 
10.00 uur. 

De agenda (met daarin de lijst met 
te behandelen bouwplannen) ma-
ken wij op voorst.nl bekend. 

Volgens artikel 12 van de Woning-
wet is deze vergadering openbaar. 
Wilt u hierbij aanwezig zijn? Dan 
horen wij dat graag van u. 

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

De gemeente Voorst geeft dagelijks op overheid.nl alle officiële bekendmakingen/publicaties in elektronische vorm vol-
ledig weer. 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 23 januari 2023 tot en 
met vrijdag 27 januari 2023.

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Adresonderzoek onbekende verblijfplaats (uitschrijven uit Basisregistratie Personen)

Molenweg 2A in Terwolde N. Kaimak Besluit genomen 168038

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Diverse straten in Wilp en omgeving Carnavalsoptocht De Lollebroek - Pampus op 19-2-2023 Toestemming verleend BW-2023-0006

Veenhuisweg 53 in Twello Wandeltocht ‘Wandelen voor water’ op 15-3-2023 Toestemming verleend BW-2023-0014

Beleid en regelingen

Gemeente Voorst Participatienotitie aardgasvrij Wilp Vastgesteld 157495

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

Ossenkolkweg 10 in Terwolde Agrarische bestemming wijzigen naar woonbestemming Vastgesteld NL.IMRO.0285.20325-VS00

Omgevingsvergunning

Appenseweg 19 in Voorst Plaatsen zonnepanelen in grondopstelling Vergunning verleend SXO-2022-0674

Broekhuizerstraat 9 in Terwolde Bouwen tuinkas Aanvraag ontvangen SXO-2023-0025

H.W. Iordensweg 27 in Twello Plaatsen 60 zonnepanelen Aanvraag buiten behandeling SXO-2022-0641

Hoofdweg 86 in Klarenbeek Plaatsen 3 vlaggenmasten Vergunning verleend SXO-2023-0010

Kafoepstraat 1A in Voorst Herbouwen schuur Vergunning verleend SXO-2022-0684

Kerklaan 14 in Twello Restaureren en verduurzamen monument Vergunning verleend SXO-2022-0686

Lochemsestraat 24 in Terwolde Wijzigen bedrijfswoning naar reguliere woning Aanvraag ontvangen SXO-2023-0024

Middendijk 34 in Nijbroek Na-isoleren gevels en dak en het plaatsen dakkapel Vergunning verleend SXO-2022-0548

Oude Deventerweg 8 in Voorst Plaatsen 20 zonnepanelen in veldopstelling Vergunning verleend SXO-2022-0712

Oude Rijksstraatweg 17A in Twello Plaatsen reclamebord Aanvraag ontvangen SXO-2023-0030

Oude Rijksstraatweg 24 in Twello Aanleggen uitrit Aanvraag ontvangen SXO-2023-0033

Parmentierstraat 7 in Teuge Kappen boom Aanvraag ontvangen SXO-2023-0028

Rijksstraatweg 13 in Wilp Plaatsen garagedeur met loopdeur Vergunning verleend SXO-2022-0711

Rijksstraatweg 5 in Wilp Plaatsen 40 zonnepanelen in veldopstelling Proceduretermijn verlengd SXO-2022-0672

Vaassenseweg 22 in Nijbroek Verbouwen woonboerderij en plaatsen paardenbak Proceduretermijn verlengd SXO-2022-0642

Overig

Gemeente Voorst Subsidieverlening bibliotheek Brummen | Voorst 2023 Besluit genomen 155860

Gemeente Voorst Subsidieverlening Humanitas 2023 Besluit genomen 191110

H.W. Iordensweg 57 (voorzijde) in 
Twello

Ingebruikgeving (bruikleen) perceel gemeentegrond aan 
de voorzijde

Kennisgeving voornemen om een bruik-
leenovereenkomst te sluiten met één 
gegadigde

169126
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Van 2 tot en met 4 februari vaccineren tegen coronavirus) in Twello

Het aanslagbiljet is onderweg Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen op 15 maart 

Op 15 maart 2023 zijn er verkie-
zingen voor de Provinciale Sta-
ten en de Waterschappen. In dit 
bericht staat informatie over hoe 
u iemand anders kunt machti-
gen om voor u te stemmen. En 
informatie over het stemmen in 
een andere gemeente en hoe u 
een vervangende stempas kunt 
aanvragen. 

Stemmen bij volmacht
Als u iemand anders machtigt 
om voor u te stemmen heet dit 
‘stemmen bij volmacht’. We ken-
nen een onderhandse volmacht en 
een schriftelijke volmacht. 

Onderhandse volmacht
Als u bij de verkiezingen niet zelf 
kunt stemmen, kunt u uw stem-
pas zelf omzetten in een 
onderhandse volmacht. U mach-
tigt dan iemand anders om voor 
u te stemmen.
Aandachtspunten zijn:
■ u kunt zelf een onderhandse 

volmacht regelen door het 
invullen van het volmachtge-
deelte op de achterzijde van 
de stempas;

■ u moet eerst uw stempas 
ontvangen hebben voordat 
u iemand onderhands kunt 
machtigen;

■ degene die u machtigt kan ie-
dereen zijn die ook in de ge-
meente Voorst woont én ook 
zelf gaat stemmen;

■ bij het stemmen neemt de 
gemachtigde het volmachts-
bewijs en (een kopie van) uw 
identiteitsbewijs mee naar het 
stembureau. Dit identiteits-
bewijs mag op de dag van de 
stemming maximaal 5 jaar 
verlopen zijn; 

■ de volmacht mag niet in het 
stemlokaal worden gegeven;

■ als u toch in de gelegenheid 
bent om zelf te stemmen, kunt 
u dit doen met uw stempas 
(ook als het volmachtgedeelte 
op de achterzijde van de stem-
pas al ingevuld is).

Schriftelijke volmacht
Als u iemand anders wilt machti-
gen voordat u uw stempas heeft 

ontvangen, of als u iemand wilt 
machtigen die in een andere ge-
meente als kiezer is geregistreerd, 
dan kunt u een schriftelijke vol-
macht aanvragen. 
Aandachtspunten zijn:
■ u kunt met een aanvraagfor-

mulier een volmacht aanvragen 
(kijk voor het aanvraagformu-
lier op voorst.nl of neem con-
tact op met een medewerker 
burgerzaken bij de gemeente);

■ de aanvraag voor een schrifte-
lijke volmacht moet uiterlijk 10 
maart 2023 vóór 17.00 uur zijn 
ontvangen;

■ degene die u machtigt moet 
geregistreerd zijn binnen het 
gebied waar de verkiezing 
geldt, dus voor de Provinci-
ale Staten is dat de provincie 
Gelderland en voor het water-
schap is dat binnen de grenzen 
van het Waterschap Vallei en 
Veluwe;

■ een schriftelijke volmacht kan 
niet ingetrokken worden;

■ voor de aanvraag is geen legi-
timatiebewijs nodig.

Een kiezer mag niet meer dan 2 
(twee) volmachten aannemen. De 
volmachtstem moet tegelijk met 
de eigen stem uitgebracht worden.

Stemmen in een andere 
gemeente met een kie-
zerspas
Als u op 15 maart 2023 niet in de 
gemeente Voorst kunt stemmen 
en u wilt in een andere gemeente 
stemmen, dan kunt u een kiezers-
pas aanvragen.
Met de kiezerspas voor de Pro-
vinciale Staten kunt u overal in de 
provincie Gelderland stemmen. 
Met de kiezerspas voor de Water-
schappen kunt u overal binnen uw 
waterschap stemmen.

Schriftelijke aanvraag
Aandachtspunten zijn:
■ u kunt met een aanvraagformu-

lier een kiezerspas aanvragen 
(kijk voor het aanvraagformu-
lier op voorst.nl of neem con-
tact op met een medewerker 
burgerzaken bij de gemeente);

■ de aanvraag voor een kiezers-

pas moet uiterlijk 10 maart 
2023 vóór 17.00 uur zijn 
ontvangen.

Mondelinge aanvraag
Aandachtspunten zijn:
■ tot uiterlijk 14 maart 2023 

vóór 12.00 uur kunt u in het 
gemeentehuis een kiezerspas 
aanvragen;

■ neem uw identiteitsbewijs mee 
als u naar het gemeentehuis 
komt;

■ bij inwilliging van het verzoek 
ontvangt u een kiezerspas.

Vervangende stempas 
aanvragen
Als u geen stempas heeft ontvan-
gen of de stempas is weggeraakt 
of onbruikbaar geworden, dan 
kunt u een vervangende stempas 
aanvragen. De oorspronkelijke 
stempas komt dan op een lijst met 
ongeldige stempassen.

Schriftelijke aanvraag
Aandachtspunt:
■ de aanvraag voor een vervan-

gende stempas moet uiterlijk 
10 maart 2023 vóór 17.00 uur 
zijn ontvangen (kijk voor het 
aanvraagformulier op voorst.
nl of neem contact op met een 
medewerker burgerzaken bij 
de gemeente).

Mondelinge aanvraag
Aandachtspunten:
■ tot uiterlijk 14 maart 2023 

vóór 12.00 uur kunt u bij bur-
gerzaken in het gemeentehuis 
een vervangende stempas 
aanvragen.

■ neem uw identiteitsbewijs mee 
als u naar het gemeentehuis 
komt.  ■

Tribuut verstuurt in februari de aan-
slagbiljetten gemeentebelasting. Af-
hankelijk van uw gegevens ontvangt 
u het aanslagbiljet digitaal via Mijn-
Overheid of per post. 
Heeft u een account op MijnOverheid? 
Dan ontvangt u vanaf 7 februari 2023 
het aanslagbiljet in uw berichtenbox. 
Heeft u geen account op MijnOver-
heid? Dan ontvangt u vanaf 9 februari 
2023 het aanslagbiljet via de post.

Volgend jaar digitaal het 
aanslagbiljet ontvangen?
Wilt u het aanslagbiljet vanaf 

Cursus ‘Omgaan met Niet Aangeboren 
Hersenletsel’

Op dinsdag 14 februari 2023 
start in het Afasiecentrum in 
Apeldoorn een 6-daagse cursus 
‘Omgaan met Niet Aangeboren 
Hersenletsel’ voor familie en 
naasten in Apeldoorn en om-
liggende gemeenten die zorgen 
voor iemand met Niet Aangebo-
ren Hersenletsel (NAH). De cur-
sisten krijgen meer informatie 
over NAH en hoe hier mee om te 
gaan. Er is ruimte om vragen te 
stellen en om ervaringen uit te 
wisselen met lotgenoten. 

Zorgen voor een naaste 
met NAH
NAH kan je zomaar overkomen. 
Door een verkeersongeluk, een 
val of een klap op het hoofd tij-
dens het sporten of bij een vecht-
partij. Door een CVA, beroerte, 
herseninfarct, hersenbloeding, 
tumor, herseninfectie of vergif-
tiging door overmatig alcohol- of 
drugsgebruik. De gevolgen zijn 
op het eerste gezicht vaak niet 
of nauwelijks zichtbaar maar wel 
ingrijpend. Voor de omgeving kan 
het moeilijk zijn om te begrijpen 
wat er is gebeurd, welke gevolgen 
dit heeft en hoe je hier het beste 
mee om kan gaan. De naaste om-
geving, familie en vrienden heb-

ben vaak vragen. ‘Waarom doet 
hij/zij zo anders?’ ‘Hoe moet ik 
hier mee omgaan?’  ‘Wat kan ons 
helpen zodat we beter de zorg 
kunnen volhouden?’

Cursusinformatie
Cursusdata :dinsdag 14, 28 fe-
bruari, 14, 28 maart, 11 en 25 
april 2023
Voor: familie en naasten van een 
volwassene met NAH in Apel-
doorn e.o.
Tijdstip: 19.30-21.30 uur 
Locatie: Afasiecentrum, Prins 
Willem Alexanderlaan 419, 
Apeldoorn

Aanmelden
Er zijn geen kosten verbonden 
aan de cursus. Het maximale 
aantal deelnemers is 15 perso-
nen. Stuur voor 7 februari 2023 
een e-mail naar k.fennes@dekap.
nl om u aan te melden. Voor meer 
informatie belt u Karen Fennes: 
055-529 55 20.

De cursus wordt georganiseerd 
vanuit de ketenzorg NAH Apel-
doorn en is mede mogelijk ge-
maakt door Anqer, de Kap, MEE 
Veluwe, PJG, Siza en Zorggroep 
Apeldoorn.  ■

volgend jaar digitaal ontvan-
gen? Via mijnoverheid.nl regelt 
u dat gemakkelijk en snel zelf. 
Op tribuut.nl/informatie/mijn-
overheid staat beschreven hoe u 
dat doet. 

Vragen?
Neem gerust contact op met 
Tribuut belastingcentrum als u 
vragen heeft: info@tribuut.nl , 
maandag tot en met donderdag 
van 08.30-17.00 uur en op vrij-
dag van 08.30-12.30 uur: 
055-580 22 22.  ■

GGD Noord- en Oost-Gel-
derland is van donderdag 2 
februari tot en met zaterdag 4 

februari 2023 van 11.00 uur tot 
18.00 uur in het sportcafé van 
Jachtlust (Jachtlustplein 11 in 

Twello) aanwezig voor iedereen 
die zich wil laten vaccineren 
tegen het coronavirus. 

GGD-regiotour
De GGD komt met de regiotour 
in de gemeente Voorst. Met de 
regiotour wil de GGD het extra 
gemakkelijk maken om zonder 
veel reistijd een herhaalprik te 
halen. Er wordt gevaccineerd met 
Pfizer.
Kijk voordat u naar de locatie 
gaat altijd op 
ggdnog.nl/vaccinatielocaties 
voor actuele informatie over de 
openingstijden.  ■
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Telefonische bereikbaarheid:
Klant Contact Centrum: maandag t/m donderdag van 
8.30-17.00 uur, op vrijdag tot 14.00 uur.

Maatschappelijke ondersteuning 
(bijvoorbeeld WMO, Werk & Inkomen en Centrum voor Jeugd en Gezin)
maandag t/m vrijdag van 8.30-12.30 uur. Na deze tijd wordt u te woord gestaan 
door een medewerker van het algemene Klant Contact Centrum.

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

Burgerzaken:
Op afspraak geopend van maandag t/m vrijdag van 
8.30-14.00 uur. Op maandagavond van 17.00-20.00 uur.

Afhalen documenten
Op afspraak bij het servicepunt van maandag t/m donderdag van
8.30-17.00 uur en op vrijdag tot 14.00 uur. 
Op maandagavond van 17.00-20.00 uur.

Wegafsluiting Zwarte Kolkstraat en Leemsteeg Wilp 

In verband met de verbreding van 
de A1 en het aanpassen van de 
infrastructuur gaat bouwbedrijf 
Heijmans bomen kappen. Voor 
de veiligheid worden de Leem-
steeg/Kranenstraat in Wilp en de 
Zwarte Kolkstraat in Wilp tijdelijk 
afgesloten. 
■ Leemsteeg/Kranenstraat Wilp 

(deel parallel aan A1) – woens-
dag 8 februari 2023 van 07.00 
uur tot 17.00 uur 

■ Leemsteeg/Kranenstraat Wilp 
(deel parallel aan A1) – don-
derdag 9 februari 2023 van 
07.00 uur tot 17.00 uur 

■ Leemsteeg/Kranenstraat Wilp 
(deel parallel aan A1) – vrijdag 

10 februari 2023 van 07.00 
uur tot 17.00 uur 

■ Zwarte Kolkstraat Wilp (deel 
parallel aan A1) – maandag 13 
februari 2023 van 07.00 uur 
tot 17.00 uur 

■ Zwarte Kolkstraat Wilp (deel 
parallel aan A1) – dinsdag 14 
februari 2023 van 07.00 uur 

tot 17.00 uur 
■ Zwarte Kolkstraat Wilp (deel 

parallel aan A1) – woensdag 
15 februari 2023 van 07.00 
uur tot 17.00 uur 

Het doorgaande rijverkeer wordt 
door middel van borden omge-
leid. Hulpdiensten hebben wel 

altijd doorgang in de werkvakken.

Meer informatie
Heeft u als omwonende vragen 
over de werkzaamheden? Neem 
dan contact op met een mede-
werker beheer bij de gemeente 
Voorst: gemeente@voorst.nl , 
0571-27 99 11.  ■

GEMEENTE VOORST – Hoe ziet het vluchte-
lingenbeleid van de gemeente Voorst eruit 
en waarop is dat gestoeld? Hierover geeft 
wethouder Peter Wormskamp (Integratie en 
Asielopvang) aan het begin van 2023 graag 
tekst en uitleg. “Vluchtelingen zijn mensen, 
zoals u en ik. Later we dat als hét uit-
gangspunt nemen”, wenst de wethouder te 
benadrukken.

Wormskamp geeft aan dat niet alle vluchtelingen 
dezelfde achtergrond hebben: “We hebben met 
drie verschillende doelgroepen te maken: de 
eerste doelgroep zijn Oekraïners die voor het oor-
logsgeweld in hun land zijn gevlucht en op termijn 
hopen terug te keren; de tweede doelgroep zijn 
asielzoekers uit een groot aantal andere - vaak 
ook onveilige - landen, die hopen in Nederland 
een verblijfsvergunning te krijgen zodat ze hier 
een nieuw bestaan kunnen opbouwen. De derde 
doelgroep zijn de zogeheten statushouders. Deze 
voormalige asielzoekers hebben hun verblijfsver-
gunning ontvangen en hebben, net als wij, recht 
op huisvesting.”

TAAKSTELLING STATUSHOUDERS
Voor de eerste helft van dit jaar heeft de gemeente 
Voorst van de rijksoverheid als taakstelling gekre-
gen 30 statushouders aan een woning te helpen. 
De wethouder verwacht voor de tweede helft van 
2023 een vergelijkbare taakstelling. Dus zo’n 60 
in totaal. “Deze opdracht is flink groter dan in 
2022. Toen moesten we 33 statushouders huis-
vesten en kwamen we uit op 38. Deze vijf extra 
tellen nu mee bij de taakstelling die wij voor het 
eerste half jaar van 2023 vanuit het rijk ontvin-
gen”, aldus Wormskamp.

BALANS
In de afwegingen die het college van burgemees-
ter en wethouders maakt bij het zoeken naar 
oplossingen voor het huisvestingsvraagstuk, zoekt 
het altijd naar een balans tussen het belang van 
de nieuwkomers (statushouders) en de andere 
inwoners van de gemeente.

SOCIAAL HART
Wormskamp: “We hebben een sociaal hart en pro-
beren iedereen binnen onze mogelijkheden te hel-
pen. Ten aanzien van statushouders is het prettig 
dat we een heel goede samenwerking hebben 
met IJsseldal Wonen, maar we houden óók altijd 
rekening met de belangen van andere woning-
zoekenden in onze gemeente. Het is belangrijk te 
vermelden, vindt de wethouder, dat het aantal te 
huisvesten statushouders niet gelijk staat aan het 
aantal woningen dat hiervoor beschikbaar moet 
komen. Het gaat in de praktijk soms om grote 
gezinnen. Als een gezin uit bijvoorbeeld 6 of 8 
gezinsleden bestaat, mag de gemeente dat aantal 
van haar huisvestingsopdracht afhalen, terwijl er 
‘slechts’ één woning voor dit gezin moet worden 
gezocht. 

OPVANG ASIELZOEKERS
De verwachting is dat de gemeente Voorst als 
gevolg van de nieuwe asielwet (spreidingswet) 
vanuit Den Haag de opdracht krijgt een x-aantal 
asielzoekers op te vangen. Wormskamp maakt 
duidelijk dat dit binnen de Regio Stedendriehoek 
al besproken wordt, waarbij het doel is te komen 
tot een goede spreiding van asielzoekers over 
de regio: “Als gemeente beschikken we niet 
over leegstaande kantoorgebouwen en/of vakan-
tiewoningen die we voor crisis(nood)opvang van 

asielzoekers kunnen gebruiken. Niettemin zoeken 
we continu naar alternatieven, dus naar wat er 
eventueel wél kan. Zo bekijken wij nu al de moge-
lijkheid om vastgoed aan te kopen in de gemeente 
Voorst om statushouders of Oekraïners te huis-
vesten. Kleinschalig locaties; bij voorkeur nabij of 
in dorpskernen, zodat deze mensen in contact met 
de buurt een leven kunnen opbouwen.”

Tot slot nog even terugkomend op de 
Oekraïense vluchtelingen. In de gemeente 
Voorst verblijven momenteel zo’n honderd 
Oekraïners, met name vrouwen en kinderen. 
Het grootste gedeelte maakt gebruik van 
tijdelijke opvanglocaties in Twello en Wilp en 
enkele tientallen Oekraïners wonen tijdelijk bij 
gastgezinnen. Als gemeente hebben wij grote 
waardering voor iedereen die hierbij helpt: o.a. 
de gastgezinnen, vrijwilligers, de kerken en 
vluchtelingenwerk.

Uiteraard houden wij de inwoners op de hoogte 
van de ontwikkelingen.

Wethouder Wormskamp:
‘Vluchtelingenbeleid pakken we op de 

Voorster manier aan’



Voorster Nieuws
Marktplein 5, 
7391 DE  Twello, 
telefoon: 
(0571) 27 61 91

Het is goed zo.

Toch nog onverwachts is overleden

Gerrit Johan 
van der Klaauw

sinds 14 september 2006 weduwnaar 
van Joke van der Klaauw - Gerritsen

* Twello, 4 -10 -1934 † Deventer, 26 -1- 2023

Kinderen

Kleinkinderen

Achterkleinkind

Correspondentieadres:
Familie van der Liende

Offenbachstraat 79, 7391 SW  Twello

De uitvaart zal in besloten kring 
plaatsvinden.

De wil was er nog, de kracht niet meer.

Na vele jaren van samenzijn en 
dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft 
betekend, moeten wij u tot ons verdriet 
mededelen dat van ons is heengegaan 

mijn lieve man, onze vader, schoonvader, 
opa en overgrootvader

Jan Willem 
Reugebrink

- Jan -
Brummen,  Voorst, 
17 december 1934 22 januari 2023

Bea Reugebrink - Nolsen

Ap en Geri
    Béate en Frank
        Lana, Noud
    Robbert en Marleen
        Stefan, Wessel

Jacqueline en Huig
    Nick

Correspondentieadres: 
Rozemarijnstraat 12, 7383 XH  Voorst

De crematieplechtigheid heeft in 
besloten kring plaatsgevonden.

Na een langzaam verval van krachten is 
rustig van ons heengegaan onze moeder, 

schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Jantje Johanna 
Wijnands - Brugman 

Jans

sinds 13 april 2022 
weduwe van Henk Wijnands

Voorst,  Warnsveld, 
26 juni 1949  23 januari 2023

Bas en Bernadette
    Frederieke

Ditta
    Feebe en Daan
        Dine
    Jorn en Christine
        Médin

Rianne en Harry
    Siep
    Tijn

Sandra en Joffry
    Floor
    Mees
    Nout

Correspondentieadres: 
Binnenweg 8, 7383 CL  Voorst

Wij hebben in besloten kring 
afscheid genomen.

Pieter Kingma

helder over 
wat een uitvaart kost

Apeldoorn

U bent altijd welkom  
voor een open gesprek.  
 
Bel 055 - 357 44 72 of ga 
naar monuta.nl/apeldoorn.

Hartelijk dank voor de vele blijken van 
medeleven na het overlijden van onze 

moeder, schoonmoeder en oma

Gerrie Schoonheden-
van der Maten

We voelen ons gesteund bij het 
verwerken van het verdriet.

Kinderen en kleinkinderen

Klarenbeek, januari 2023

Wat ze leuk vond heeft ze tot het eind gedaan
Toen is ze plotseling heengegaan

Met haar wilskracht heeft ze veel overwonnen
Nu is het eeuwige leven voor haar begonnen

 
Zomaar op een woensdag hield haar leven op

en werd het stil. Tot ons grote verdriet moeten wij
afscheid nemen van

Gerritjen Hendrika 
Schoonheden-van der Maten

Gerrie

M Voorst,
5 april 1936

T Klarenbeek,
28 december 2022

 
Conny en Gerrit
    Dennis en Heleen
    Mark en Lotte
 
Wim en Stéphane
    Lorena
    Kälin

Correspondentieadres:
Familie Nieuwenhuis
Clabanusweg 14
7382 DB Klarenbeek

De crematieplechtigheid heeft
plaats gevonden in besloten kring.

Wat ze leuk vond heeft ze tot het eind gedaan
Toen is ze plotseling heengegaan

Met haar wilskracht heeft ze veel overwonnen
Nu is het eeuwige leven voor haar begonnen

 
Zomaar op een woensdag hield haar leven op

en werd het stil. Tot ons grote verdriet moeten wij
afscheid nemen van

Gerritjen Hendrika 
Schoonheden-van der Maten

Gerrie

M Voorst,
5 april 1936

T Klarenbeek,
28 december 2022

 
Conny en Gerrit
    Dennis en Heleen
    Mark en Lotte
 
Wim en Stéphane
    Lorena
    Kälin

Correspondentieadres:
Familie Nieuwenhuis
Clabanusweg 14
7382 DB Klarenbeek

De crematieplechtigheid heeft
plaats gevonden in besloten kring.
Wij hebben kennis genomen 
van het overlijden van onze 

gewaardeerde buurman

Joop de Grip

We wensen Inge en de kinderen heel veel 
kracht en sterkte toe de komende tijd.

De buren van het Strausserf

Wij danken iedereen voor een blijk 
van medeleven na het overlijden van 

Joop Bourgonje
Het heeft ons goedgedaan.

Annie Cents en haar kinderen
Erna van der Linde 

 
Tot ons grote verdriet hebben wij afscheid 

moeten nemen van onze geliefde broer, 
zwager en oom 

 
Berry Doornebosch 

 
Echtgenoot van Dinie Doornebosch-Koetsier 

 
Gerrie Schokkenkamp-Doornebosch 

 Jan Schokkenkamp 
 
 Tonny Stegeman-Doornebosch 
 Piet Stegeman ⴕ 
 
 Neven en Nichten 
 
 
 

Lieve buurvrouw Willy, we kunnen het nog
 altijd niet geloven dat je er niet meer bent.

 Jij gaf onze buurt kleur met je gezelligheid, gulle 
lach en oprechte belangstelling. Wij wensen 
Ap veel sterkte en kracht toe om dit grote 

verlies te dragen. Weet dat ook wij, je buurtjes, 
jou heel erg gaan missen!

Willy Nieuwenhuis-Ouwehand

*Voorst, 19 mei 1963      †Zwolle, 23 januari 2023

Hans en Anja,
Dick en Marian

Truus 
Dominique en Ramon

Annet, Rudi, Elín en Timo

Langs deze weg willen wij u hartelijk danken 
voor de vele blijken van medeleven na 

het overlijden van mijn lieve man,
onze zorgzame vader en trotse opa en opi

Henk Kuiper
De vele vaak zeer persoonlijke uitingen van 
betrokkenheid hebben ons diep geroerd en 
getroost. Het heeft ons daarbij enorm gesteund 
te merken wat een bijzonder persoon Henk, 
niet alleen voor ons, maar ook voor velen is 
geweest. 

Reinie Kuiper - Vinke

Helma en Frank
   Nadieh en Joost in liefdevolle herinnering
      Loïs, Ravi
   Rowan en Robbert
      Zev, Mikki

Rob en Alies
   Lian

Twello, februari 2023

Wij ontvingen het bericht 
dat onze zwager is overleden.

Gerrit 
van der Klaauw

Wim en Betsie Gerritsen 

Janny en Benny Jacobs

Alle en Aleid † Gerritsen

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:

FAMILIE
BERICHTEN 

 WWW.BMNATUURSTEEN.NL

Uw gedenkteken, onze zorg en kennis

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

gedenktekens
urnmonumenten
renovatie en onderhoud
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Marktplein 5, 
7391 DE  Twello, 
telefoon: 
(0571) 27 61 91

Zorg en aandacht 
in kwetsbare tijden…

Uitvaartverzorger 
Han Mengerink

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

www.hemmesuitvaartzorg.nl

Afscheidscentrum Hemmes 
Piet Heinstraat 33
7391 WK 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.

GEVLUCHTE YURI ZOEKT 
AANSLUITING IN DE 
GEMEENTE VOORST
TERWOLDE.- Yuri, 63 jaar oud, vluchtte uit Oekraïne en probeert momen-
teel in Terwolde een bestaan op te bouwen. In samenwerking met Mens 
en Welzijn Voorst start hij een activiteit om meer in contact te komen met 
de lokale bevolking. Iedereen met een passie voor het maken van video’s 
is bij Yuri aan het juiste adres. De Oekraïnse telecomingenieur houdt van 
het maken én editen van video’s. Graag zou hij andere enthousiastelingen 
willen ontmoeten, om samen te brainstormen en video’s te creëren. “Ik wil 
mijn tijd nuttig besteden en iets doen voor een ander”, aldus Yuri. 

Eind februari 2022 viel Rusland Oekra-
ine binnen. Vanaf dit moment stond het 
leven van Yuri op zijn kop. Acht maan-
den geleden, toen Kiev gebombardeerd 
werd, besloot hij samen met zijn vrouw 
en moeder te vluchten. De reis die volg-
de was heftig en ging niet zonder slag of 
stoot. Zo hebben ze er bijvoorbeeld 4 da-
gen over gedaan om Polen te bereiken. 
Uiteindelijk is het drietal doorgereisd 
naar Nederland omdat we hier de En-
gelse taal goed beheersen.

In Nederland aangekomen, kwam Yuri 
terecht bij een gastgezin in Terwolde. 
Sinds zijn komst naar de gemeente heeft 
hij ervaren hoeveel mensen er voor hem 
klaar staan. Hierdoor wil hij graag iets 
terug doen voor de lokale samenleving. 
Daarnaast wil hij op deze manier kennis 
maken met de Nederlandse cultuur en 
de mensen in de buurt. 

Yuri is op dit moment al actief als gast-
heer bij ‘De Ontmoetingslijn’ van Mens 
en Welzijn Voorst. Ook is hij eenmaal 
per week aanwezig in de bibliotheek om 
Nederlands te leren. Yuri spreekt vloei-
end Engels. Lijkt het u leuk om samen te 
werken met Yuri? Neem dan contact op 
met Rob Vroklage, via 06-36500179 of 
r.vroklage@mensenwelzijn.nl 

COLLECTE HERSENSTICHTING TWELLO
TWELLO.- Van 30 januari tot en met 
4 februari 2023 collecteert de Her-
senstichting voor meer hersenonder-
zoek. Vele enthousiaste en vrijwillige 
collectanten gaan in Twello langs de 
deuren om geld in te zamelen voor 
meer onderzoek en betere behan-
delingen voor mensen met een her-
senaandoening. Stel je eens voor dat 
er iets met je hersenen gebeurt! Een 
hersenaandoening zet je leven op z’n 
kop. Helaas is dat al bij meer dan 4 
miljoen Nederlanders het geval. Denk 

bijvoorbeeld aan een beroerte, een 
depressie , dementie, Parkinson of 
hersenletsel door een ongeluk. En 
als we niets doen, wordt dit aantal 
alleen nog maar groter. De Hersen-
stichting zet daarom alles op alles 
voor gezonde hersenen voor ieder-
een. Geef dus aan de collectant! Col-
lectant gemist? 
Je kunt je gift ook overmaken via de 
online collectebus op 
https://hersenstichting.digicollect.
nl/hersenstichting. 

LIVE MUZIEK BIJ 
WEGRESTAURANT DE KAR 
KLARENBEEK.- Zondagmiddag 12 
februari komt de band ”The Maddoxs” 
als vanouds een lekker deuntje spelen 
bij wegrestaurant De Kar van 14.00 uur 
tot 18.00 uur. De band The Maddoxs 
is oorspronkelijk opgericht in 1964 en 
speelde veel rock ’n roll en blues. In 
de jaren ‘66 tot ‘ 70 was The Maddoxs 
een van de huisbands van De Kar. Het 
huidige repertoire bestaat uit nummers 
van Them , Van Morrison, Rolling Stones, 
The Hunters, Q65, Outsiders, Shadows,  

Chuck Berry en andere jaren 60 en 70 
muziek. De bezetting van Maddoxs 
bestaat uit: Luc Messelink -zang 
en mondharmonica, Carel Kdise - 
sologitaar, Hans Lindeboom slaggitaar 
en mondharmonica, Reggy Keuter- bas 
gitaar, en Jonnie Zoeten - drums. 
Blijf je gezellig een hapje eten? Dat kan 
uiteraard. Graag tot ziens op zondag 
12 februari bij wegrestaurant De Kar, 
Zutphenseweg 17, Klarenbeek.

ACTIE PCI BESTUUR EN CARITAS 
WERKGROEPEN WIL JE JE ENERGIE KWIJT?
REGIO.- Sommigen hebben het altijd warm, anderen hebben het altijd koud. Sommige mensen zitten flink in de 
slappe was, andere zitten weer krap bij kas. De een heeft veel te veel energie, de ander komt gewoon energie te 
kort. 

De energiecrisis houdt velen van ons in 
zijn greep. Niemand had zich kunnen 
voorstellen dat het zo ver zou komen. 
Maar dat is helaas wel het geval. Dat zo-
iets vanzelfsprekends, een kacheltje in 
de wintermaanden, ineens zoveel geld 
moet kosten. Schrikbarend en onvoor-
stelbaar, maar het brengt veel mensen 
ernstig in de problemen.
Het PCI bestuur en de Caritas werkgroe-
pen zijn van mening dat in deze tijd ei-
genlijk niemand in onze omgeving deze 
winter in de kou zou moeten staan. Dat 
moeten we samen voorkomen.
Er zijn onder jullie vast mensen die het 
niet warm of koud krijgen van de ener-

giecrisis. Wellicht door het hebben van 
een vast contract. Of misschien heb-
ben jullie de toelage in november en 
december van € 190,--  gewoon niet 
nodig. We willen dan ook graag een 
beroep op jullie doen. Zouden jullie 
mensen die een hoge energierekening 
hebben en er niet uitkomen, willen hel-
pen door de totale of een deel van de 
energie toelage te doneren aan men-
sen die dat nodig hebben? We horen 
het heel graag. 
Daarnaast richten we ons tot de men-
sen die juist de steun nodig hebben. 
Laat ons dat ook vooral weten. Want 
daar gaat het om.

Zowel potentiële donateurs als ont-
vangers, kunnen terecht bij de Caritas 
werkgroep van de eigen plaats. Zij zul-
len ervoor zorgen dat de gedoneerde 
gelden op de juiste plaats terecht ko-
men. Je kunt het geld ook rechtstreeks 
overmaken naar Caritas algemeen 
NL50 RABO 0157 6281 32
Voor vragen en suggesties kun je mai-
len naar caritaskorting@gmail.com.
Wij hopen dat veel mensen hun steun 
aanbieden en danken daar alvast voor.
Bestuur PCI en de gezamenlijke Caritas 
werkgroepen van Bussloo, De Vecht, 
Epe, Klarenbeek, Loenen-Eerbeek, 
Twello en Vaassen. 

VOORSTELLING VOOR EN 
OVER  VLUCHTELINGEN IN 
ST. MARTINUSKERK
BUSSLOO.- In de St. Martinuskerk te 
Bussloo zal op woensdag 15 februari 
een bijzondere voorstelling plaatsvin-
den. Deze zal gaan over vluchtelinge 
Tea-Bag, en overlever Paras. De voor-
stelling zal worden  gepresenteerd door 
Wiel Palmen,  in samenwerking met 
Stichting St. Martinuskerk Bussloo. De 
avond begint om 19.30 uur en de toe-
gang is 10 euro. De netto-opbrengst is 
bestemd voor landbouwprojecten van 
Stichting Nepal en Stichting Noodfonds 
Vluchtelingenwerk gemeente Voorst. 
(Inlichtingen:palme060@gmail.com) 
‘Misschien ga ik ten onder. Maar ik geloof 
dat ik sterker ben dan al dat grauwe licht 
dat mij onzichtbaar wil maken.’ Zo laat 
Wiel Palmen de Afrikaanse vluchtelinge 
Tea- Bag zeggen in de voorstelling ‘Ik be-
sta dus mag ik er zijn.’ 

Sinds 2004 bezoekt Wiel Palmen Thai-
land en Nepal. In de loop van die jaren 
zag hij, ondanks de vele tegenslagen die 
het land kent, jongeren die zich uit de el-
lende vochten.

Over twee jonge mensen heeft hij een 
voorstelling geschreven. De Nepalese 
student Paras kent hij persoonlijk en 
Tea-Bag heeft hij ontmoet in de roman 
Tea-Bag van Henning Mankell. De schrij-
ver zegt over Tea- Bag: ‘Tea- Bag is een 
roman over een jonge Afrikaanse vluch-
telinge. Tea-Bag bestaat echt. Hoe ze 
echt heet, is niet van belang. Wat ertoe 
doet, is hun verhaal. Al die verhalen van 
mensen die hier illegaal leven, mensen 
uit alle continenten, horen we zelden. 
Dat wilde ik veranderen met deze ro-
man. Ik geef het meisje een stem.’ Wiel 

duikt, behalve in het karakter van ver-
teller, ook in de karakters van de twee 
hoofdrolspelers Tea-Bag en Paras. Een 
trialoog dus. Deze twee bewogen levens, 
zoals er zovelen zijn, komen elkaar in het 
echte leven niet tegen, maar in de voor-
stelling zullen ze elkaar op een of andere 
manier tegenkomen. Hun overlevings-
kansen leken minimaal. Ze geloofden in 
zichzelf.

De voorstelling draagt Palmen op aan al 
die andere jongeren in Afrika en Nepal, 
die, hoewel ze geboren zijn onder een 
slecht gesternte, zich hebben weten te 
handhaven. 

ALS DELEN EEN DEEL VAN ONS WORDT..!
KLARENBEEK-VOORST-WILP.-  Als delen 
een deel van ons wordt..! 
Als een ieder probeert om een licht te 
laten schijnen op plaatsen waar het don-
ker is.. Als we smaakmaker willen zijn, 
daar waar onverschilligheid heerst..

Onbegonnen werk? Een druppel op een 
gloeiende plaat? Of toch niet? Lukt het 
toch om SAMEN het verschil te maken 
voor een ander, dichtbij of verder weg? 

Op zondag 5 februari gaat het in de kerk 
van Voorst over licht en zout. Een klein 
licht verdrijft duisternis. Eén korreltje 
zout geeft al smaak. Als wij delen van 
hetgeen ons ten deel valt..?

Er zal aandacht zijn voor Oeganda-PLUS, 
het project dat de Protestantse Gemeen-
te te Klarenbeek, Voorst en Wilp gedu-
rende 3 jaar ondersteunt. Dit keer staat 
FocusPlaza in de schijnwerpers. FocusP-
laza biedt kinderen en jonge mensen in 
Oeganda toekomstperspectief door hen 
toe te rusten met kennis en mogelijkhe-
den om uiteindelijk in een eigen inko-
men te voorzien. 

Een mooiere wereld voor iedereen kan 
bij u of bij jou beginnen. Van harte wel-
kom op 5 februari om 10.00 uur in de 
kerk van Voorst. Voorganger is de heer 
Kees Bulens. 
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DONDERDAG

DECEMBER
09.30 - 17.30

WOENSDAG

NOVEMBER
09.30 - 17.30

130
VRIJDAG

DECEMBER
09.30 - 17.30

2
ZATERDAG

DECEMBER
09.30 - 17.00

3
ZONDAG

DECEMBER
12.00 - 17.00

4

LEEGVERKOOPLEEGVERKOOP
TOTALE MEUBEL

TERWOLDE
(NAAST DE MOLEN)WIJKSEWEG 7

HONDERDEN

Bankstellen

Hoekbanken

Tafels - Stoelen

Kasten

Dressoirs

(Relax)Fauteuils

Boxsprings

Matrassen

Kussens

Enz.Enz

70%70%

KORTINGEN

TOT

DIREKT

LEVERBAAR4000 M2

Pak je kans

VVoooorrmmaalliiggee  ppaanndd

VVoorrddeerrmmaann
Voormalige pand

Vorderman
naast de molen

TTeerrwwoollddeeTerwolde

ALLES IS DIRECT LEVERBAAR
Neem uw  auto/aanhanger/bakfiets etc. mee

(Latere levering is ook mogelijk)

Enorme partij

RELAX FAUTEUILS

1
FEBRUARI

2
FEBRUARI

3
FEBRUARI

4
FEBRUARI

5
FEBRUARI
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FebruariFebruari

Tom Spijker
Beweegcoördinator

Rinse Procee
Buurtsportcoach

Mobiel: 06-48031070
Email: tom@voorstactief.nl

Mobiel: 06-23596080
Email: rinse@voorstactief.nl
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beweegactiviteiten
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tief on Tour

     
Plaats  Dag  Datum Tijd  Leeftijd  Locatie   
Terwolde Maandag  6 en 20 14:15 uur tot 15:15 uur  4 t/m 12 jaar Schoolplein De Bongerd  
Klarenbeek  Maandag  30 jan en 13 15:00 uur tot 16:00 uur 4 t/m 12 jaar Schoolplein De Kopermolen   
Wilp Dinsdag  31 jan en 14 14:30 uur tot 15:30 uur 4 t/m 12 jaar  Schoolplein OBS De Hagewinde   
Teuge  Dinsdag  7 en 21 14:45 uur tot 15:45 uur  4 t/m 12 jaar  Schoolplein De Zaaier   
De Vecht Woensdag  1 en 15 14:15 uur tot 15:15 uur  4 t/m 12 jaar Schoolplein Antonius   
Teuge  Woensdag  1 en 15 12:30 uur tot 13:30 uur 4 t/m 12 jaar  Schoolplein Eben Haëzer  
Twello Woensdag  1 en 15 14:15 uur tot 15:15 uur 4 t/m 12 jaar Speelveld Demmerskamp  
Twello Woensdag  8 en 22 14:00 uur tot 15:00 uur 4 t/m 12 jaar Speelveld Stinzenlaan    
Wilp Achterhoek  Woensdag  8 en 22 14:30 uur tot 15:30 uur  4 t/m 12 jaar  Schoolplein Kindcentrum Wilp-Achterhoek  
Twello  Donderdag  2 15:00 uur tot 16:00 uur  4 t/m 12 jaar Speelveld de Groene Wig   
Voorst  Donderdag  9 en 23 14:45 uur tot 15:45 uur  4 t/m 12 jaar Schoolplein De Wiekslag   
Twello Donderdag  16 14:45 uur tot 15:45 uur  4 t/m 12 jaar Schoolplein De Wingerd  
Twello  Vrijdag  3 en 17 14:45 uur tot 15:45 uur  4 t/m 12 jaar Schoolplein Martinusschool Twello   
Bussloo Vrijdag  10 13:15 uur tot 14:15 uur 4 t/m 12 jaar Schoolplein Martinus Bussloo  
Nijbroek Vrijdag  24 13:45 uur tot 14:45 uur 4 t/m 12 jaar Schoolplein Ten Holtens Erve   

BESTEL POTGROND, HELP 
VERVOLGDE CHRISTENEN
REGIO.- Miljoenen vervolgde christenen hebben geen eigen Bijbel. Omdat Bijbels 
in hun land verboden zijn of omdat ze te arm zijn om er zelf één te kopen. Daarom 
organiseert Stichting HVC (Hulp Vervolgde Christenen) de potgrondactie ‘Plant 
een Bijbel’. Deze actie werkt heel simpel: u bestelt dit voorjaar uw potgrond bij 
HVC en dankzij de opbrengst krijgen vervolgde christenen in onder meer Afghani-
stan, China, Iran, India en Pakistan een eigen Bijbel. Hebt u geen potgrond nodig? 
Dan is doneren voor Bijbels ook mogelijk. Voor zes euro geeft u al iemand een 
eigen Bijbel. Via www.stichtinghvc.nl/planteenbijbel kunt u bestellen of doneren.

Afhalen in de buurt
Bij het bestellen van potgrond kiest u op 
de HVC-website een afhaalpunt bij u in 
de buurt. Op zaterdag 18 maart kan de 
bestelde potgrond van 10:00 tot 14:00 
uur worden opgehaald bij het door u 
gekozen afhaalpunt. Van de opbrengst 
van twee zakken potgrond kan één Bij-
bel worden uitgedeeld. In deze regio 
zijn 2 afhaalpunten: 1/ Fam. Riphagen – 
Geerstraat 27 – Vaassen.  2/ Fam. Van de 
Bruinhorst – Bandijk 13 - Terwolde
Grote vraag naar Bijbels Steeds meer 
mensen haken aan bij de actie Plant een 
Bijbel. Het aantal potgrondafhaalpun-
ten in heel Nederland is dit jaar gegroeid 
naar meer dan 140. Dat is maar goed 
ook, want de vraag naar Bijbels neemt 
alsmaar toe. HVC brengt de Bijbels naar 
afgelegen gebieden en deelt ze uit in ge-
vangenissen. Daar waar nodig smokkelt 

HVC de Bijbels een land in. Steeds weer 
overheerst dankbaarheid wanneer ver-
volgde christenen hun eigen Bijbel ont-
vangen. HVC droomt ervan om in 2023 
dankzij de potgrondactie 7.500 Bijbels 
uit te delen. Hoeveel Bijbels neemt u 
voor uw rekening?

Actie van HVC
De actie Plant een Bijbel is een jaar-
lijks terugkerende actie van Stichting 
HVC. HVC wil naast vervolgde christe-
nen staan en met hulp en medeleven 
een verschil maken in hun situatie. 
Het is de Bijbel die gelovigen wereld-
wijd verbindt. Laten we er daarom 
voor zorgen dat zo veel mogelijk 
mensen een eigen Bijbel kunnen le-
zen, nu het nog kan. Lees meer op:  
www.stichtinghvc.nl/planteenbijbel

COLUMN: BRIDGE IN TWELLO

Oplossing: zie website www.BCtweepuntnul.nl

De kop van het nieuwe jaar is eraf. Twee columns 
verder en de competitie is weer in volle gang. Een 
bridgeseizoen begint – net als andere sporten – na 
de zomer en eindigt in het voorjaar. Bij bridgeclub 
2.0 kun je competitie spelen op de maandag- en 
woensdagavond, maar dat hoeft niet. Op de dins-
dag- en donderdagmiddagen wordt de zogenaamde 
“vrije bridge” gespeeld.

Bridge sociaal spel?
Bridge is niet alleen een fantastisch spel om je hersens op 
een plezante manier te trainen, het is ook nog eens een fi j-
ne sociale bezigheid als je het met vrienden of in clubver-
band speelt. Zit je helemaal niet te wachten op sociale 
bezigheden omdat je toch al de hele dag tussen collega’s, 
klanten, cliënten of familie zit? Er zijn talloze mogelijkheden 
om online te spelen!

Bridgeuitleg
In het oefenspel van twee weken geleden kon Piet alle sla-
gen halen. Hij deed dat door de hoogste kaart van een kleur 
(klaveren, ruiten, harten, schoppen) te spelen. 
Maar ja, je hebt niet altijd alle kleuren in je hand. Bij het bie-
den (fase 1, waarop we later nog terugkomen) spreken we 
af dat één van de kleuren troefkleur is. Deze mag je spelen 
als je de gevraagde kleur van speler 1 niet hebt. De slag is 
dan voor jou. Tenminste…. als iemand na jou geen hogere 
troefkleur speelt.
Voorbeeld: de troefkleur voor dit spel is schoppen. Piet 
komt uit met harten Aas, Erna speelt harten 2 bij, Cato 
speelt ruiten zes en nu is Wim aan de beurt. Hij heeft geen 
harten en speelt schoppen twee. De slag is voor hem!

Zin om ook weer op een speelse manier je 
hersens te gebruiken?
Bridgeclub 2.0 helpt je graag aan lessen om bridge te leren 
of om het weer op te pakken. Neem contact via mail: secre-
tariaat@bctweepuntnul.nl

En voor nu een bridgeprobleempje:

             4 2

               A 2

           -               

             -                                                               

     -                      N                   -

    HV                 W       O                       B

    HV        Z           -

    -                A H V 

                 3

          -

       A 4 3

                -  

Zuid begint met spelen en NZ maken alle slagen!  Hoe?

                                    

              

VOORLEESONTBIJT BIJ UT TREPKE

VOORST.- Ut Trepke heeft in de week 
van 25 januari tot en met 4 februari 2023 
weer meegedaan aan de nationale voor-
leesdagen 2023.
Tijdens de voorleesdagen kwam Oma 
Wil voorlezen. Zij ging voorlezen uit 
het bekroonde prentenboek “Maximili-
aan Modderman” en had zelf ook nog 
boeken meegebracht van thuis die zij 
vroeger aan haar kinderen en nu haar 
kleinkinderen voorlas. De kinderen von-
den het helemaal geweldig dat hun oma 

Wil kwam voorlezen. Gezellig allemaal in 
pyjama, met een heerlijk broodje in de 
hand zaten ze om haar heen te luisteren. 
Oma Wil is inmiddels al tien jaar vrijwilli-
ger bij Ut Trepke en geliefd bij alle kinde-
ren. Omdat voorlezen zo leuk is gingen 
ook ’s middags nog kinderen van de BSO 
bij de PSZ de Sprinkhanen voorlezen. 
Het is erg leuk en Ut Trepke gaat volgend 
jaar zeker weer mee doen, maar ze blij-
ven natuurlijk de rest van het jaar ook 
voorlezen.



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.

Natuurlijk riet
De ideale dakbedekking,

door ons vakkundig aangebracht.

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

Sierhekwerken en aanhangwagens

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

www.hulleman-zn.nl

Diverse maten
Alles op voorraad

Ook voor carports

Wij ondersteunen u graag bij aan- en verkoop 
van uw (woon-) boerderij of woning. Ook voor 
taxaties en advi es staan we voor u klaar.

Neem contact op voor een  
vrijblijvende kennismaking!

www.streekmakelaars.nl

Wonen, 
Landelijk en 

Agrarisch 
Vastgoed

aankoop | verkoop
taxaties | advies

Kantoor Eerbeek     Erwin Nijenhuis (06-13 11 46 85)     Henk Nijenhuis (06-22 45 61 65)

www.pijnappel.info
E mail info@pijnappel.info

Pijnappel Twello | Duistervoordseweg 54 | T 0571 - 271526

MEGA
kortingen

Betaling contant/pin

goederen zelf meenemen

of bezorgd tegen betaling

 Wandmeubels
 Relaxstoelen
 Bankstellen 
 Eethoeken
 Ledikanten
 Matrassen
 Bedbodems vlak 
 en verstelbaar
 Slaapkamerkasten
 Uw specialisten in vloer- 
 en raambekleding

Showroom modellen

uitverkoop met 

Pijnappel Twello | Duistervoordseweg 54 | T 0571 - 271526
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NIEUWJAARSBIJEENKOMST  
ZONNEBLOEM TWELLO ZUID-OOST

Maurits Bosgoed is dierenarts en vertelt wekelijks over zijn avonturen.

Tekening: Nova Bosgoed, 8 jaar

ASFALTRIDDER 
JAN VAN BEEM
TWELLO.- Jan van Beem, 72 jaar, in april wordt hij 73, krijgt 
de eretitel, ‘Asfaltridder’ Begin januari 2023 is Janneman de 
400.000 km gepasseerd. Stel je voor, 10 keer de wereld rond. 
Al meer dan 33 jaar lid van de ETT en voordat hij verhuisde 
naar Twello was hij 7 jaar lid van race tak van de Zwaluwen in 
Deventer.
 
Als je aan Jan vraagt, ga je mee een 
stukje fietsen, dan zul je altijd ja als ant-
woord krijgen. Zijn eerste wedstrijd die 
hij fietste, was bij de wielerronde van Kla-
renbeek in 1981. Nu 41 jaar later heeft 
Jan in januari 2023, 400.000 kilometer ge-
fietst. 10 x de wereld rond. In 2017 heeft 
hij het clubrecord van de ETT verbeterd. 
Het clubrecord van de ETT , de kilome-
tervretercompetitie, staat sinds 2003 op 
naam van Willem Vlaswinkel uit Wilp. Jan 
ging daar toen ruimschoots overheen en 
fietste in 1 jaar 28.500 kilometer. Janne-
man fietst minimaal 6 keer per week, in 
de groep of alleen, en tijdens topweken 
in september en oktober meer dan 900 
km. Meer dan 10 racefietsen versleten 

en zijn eerste racefiets was een Koga 
gekocht bij Hafkamp de fietsenmaker 
in Twello. Jan van Beem staat in de ver-
eniging bekend om zijn “lusjes”. Steevast 
fietst hij meer dan het groepje waar-
mee hij een trainingsrit heeft gereden. 
Lusje Scherpenhof en Bakker Brill in 
Voorst, hebben zijn voorkeur. Zijn groot-
ste fan, sponsor en verzorger is zijn 
vrouw Annie. Zonder haar zou dit niet 
lukken allemaal, vertelde hij. Zijn zus 
Rita uit Dieren, waar hij regelmatig naar 
toe fiets om een bakje koffie te drinken, 
kun je gerust zijn beste supporter noe-
men. Aan het eind van dit interview laat 
Jan vol trots zijn specia meer dan 26.000 
kilometer. 

AANKONDIGING 
AVONDVIERDAAGSE 
TWELLO
TWELLO.- De jeugd van Twello was tot 
nu toe nog niet bekend met een wande-
lavondvierdaagse, maar daar komt dit 
jaar verandering in. Van dinsdag 9 t/m 
vrijdag 12 mei 2023 vindt namelijk de 
eerste Twellose Avondvierdaagse plaats. 
Alle basisschooljeugd in Twello wordt 
uitgenodigd om hieraan deel te nemen 
en samen met klasgenoten en vriendjes 
op vier avonden te gaan lopen. Het orga-
nisatiecomité, onder de vlag van Voorst 
Actief, is voornemens om hier een jaar-
lijks terugkerend evenement vóór en 
dóór Twello van te maken. Meer infor-
matie volgt binnenkort, maar noteer 
deze week alvast in je agenda.
 
Hulp bij ontwerp van logo
Bij een Avondvierdaagse hoort ook een 
herkenbaar logo. Daarom roept de or-
ganisatie alle lezers van het Voorster 
Nieuws op om hierin mee te denken. 

Ben je creatief, vind je het leuk om iets te 
ontwerpen of heb je gewoon een goed 
idee, laat dit dan weten! Dit kan door 
vóór 20 februari een mail te sturen aan 
het organisatiecomité met daarin (een 
foto van) jouw idee of ontwerp. Wie weet 
wordt jouw ontwerp dan straks het jaar-
lijks terugkerende logo van de Twellose 
Avondvierdaagse!

Vrijwilligers
Om goed voorbereid te zijn, is de orga-
nisatie ook alvast op zoek naar vrijwil-
ligers of bedrijven die in de voorberei-
ding of tijdens de Avondvierdaagse een 
bijdrage willen leveren. Met name voor 
het regelen van het verkeer zullen men-
sen nodig zijn. Dus: wil jij of jouw bedrijf 
een bijdrage leveren aan de avondvier-
daagse of heb je een idee voor een logo, 
mail dan naar: avondvierdaagse.twello@
gmail.com. 

TWELLO.- Op woensdag 25 januari 2023 
werd de nieuwjaarsbijeenkomst gehou-
den van de afdeling Twello Zuid-Oost 
van de Zonnebloem. Het was een ge-
zellig samenzijn waarbij de traditionele 
oliebol niet ontbrak. De gasten hebben 
onder het genot van een hapje en een 

drankje gezellig kunnen bijkletsen en 
het nieuwe Zonnebloemjaar ingeluid. Er 
staan weer leuke activiteiten op de plan-
ning.  Voor de vrijwilligers was er op 17 
januari een heel gezellige nieuwjaarsbor-
rel. Er werd o.a. een kwartet gespeeld 
van Kijk in de kernen. 

DIERENARTS ALS PARKEEROVERTREDER

De hele dag door behandelen wij 
patiënten die een eigenaar hebben.  
Er zal dan natuurlijk altijd in overleg 
met de eigenaar beslist worden wat 
voor een behandeling opgestart 
wordt. Die is dan ook degene die 
uiteindelijk de rekening betaalt. Af 
en toe komt het voor dat een dier 
géén eigenaar heeft. Dit kan een 
huisdier zijn waarvan de eigenaar 
niet bekend is, of een wild dier, die 
het liefst niks met mensen te ma-
ken heeft. 

In veel gevallen willen we de na-
tuur zijn gang laten gaan. Maar als 
we er getuige van zijn dat een dier 
uitzichtloos lijdt, voelt het toch ook 
wel als een plicht dit leed te verkor-
ten. 
Een keer leek het redden van een 
lijdend wild dier, me even duur ko-
men te staan. 

Terwijl ik aardig moest doorwer-
ken om op tijd mijn visites rond te 
krijgen, werd ik door een kennis ge-
beld. ‘Maurits, we zien hier een ge-
wonde eend bij het water liggen. Hij 
heeft moeite met lopen en de vleu-
gel lijkt ook niet goed, kan jij er mis-
schien even naar komen kijken?’

Afgaande op het adres, schatte ik in 
dat dit mij zeker drie kwartier zou 
gaan kosten. En ik vroeg me af wat 
mijn meerwaarde zou zijn. De kans 
dat bij aankomst van mij de patiënt 
alsnog ‘gevlogen’ was, leek me vrij 
groot. Laat staan dat ik hem kon 
gaan helpen. 
Maar ik liet me van mijn goede kant 
zien en reed richting het water. Be-
nieuwd wat ik aan ging treffen. 

Daar aangekomen zag ik veel au-
to’s op een veld staan. Maar iets 

dichterbij het water waren veel vrije 
parkeerplekken. De mensen van de 
andere auto’s hadden vast een goede 
reden hun auto ver van het water te 
zetten. Geen tijd om onnodig moeilijk 
te doen dacht ik. Parkeren, snel even 
kijken of ik de eend kon vinden op de 
plek zoals mij uitgelegd was, en weer 
door. 

Ik struinde langs het water en zag in-
eens een meter of vijf voor me een 
meerkoet die in plaats van de rest die 
het water opvloog, bleef liggen waar 
hij lag. 

Dit was wat anders dan de eend waar 
ik naar zocht. Maar de tipgever ken-
nende schatte ik in dat ze deze fout 
wel had kunnen maken. ‘Elke kleine 
vogel die kan zwemmen, is een eend.’

Doordat ik de meerkoet naderde, viel 
zijn status door de mand; half rollend 
en strompelend probeerde hij zich te 
verplaatsen. Ik versnelde mijn pas en 
kreeg hem net te pakken toen hij het 
water in ging. 
Het arme dier was vermagerd en zat 
verstrengeld in wat visdraden. De dra-
den hadden hem voor de rest van zijn 
leven vleugellam gemaakt. Hier was 
geen redden meer aan. 
Ik keek even om me heen of er geen 
pottenkijkers waren en verloste hem 
uit zijn lijden. 

Met bemodderde schoenen en nog 
wat veertjes aan mijn handen was 
ik vijf minuten nadat ik hem op die 
prachtige plek had geparkeerd, weer 
bij mijn auto. 

Pas toen ik de auto van de parkeer-
wachter zag, viel bij mij het kwartje 
waarom mijn auto daar als enige 
stond. ‘Ah, blijkbaar was dit betaald 

parkeren.’

Ik sprak de parkeerwachter nog even 
aan en vertelde dat ik voor mijn werk 
even snel daar moest zijn en dat ik 
serieus geen idee had dat dit betaald 
parkeren was. 
Maar ik zag in zijn ogen dat ik waar-
schijnlijk de zoveelste persoon van 
die dag was, die probeerde met 
een smoesje onder zijn boete uit te 
komen. Dus ik rondde het gesprek 
maar snel af. ‘Een fijne dag nog.’

Een dode vogel, natte voeten, een 
uur van mijn tijd kwijt en nog een 
flinke boete aan mijn broek ook. ‘Er 
moeten nog wel een paar leuke din-
gen gebeuren om deze dag als ‘fijn’ 
te gaan betitelen.’ Dacht ik. 
Ik investeerde nog vijf minuten van 
mijn tijd aan het online indienen va 
mijn bezwaar. Een foto toevoegen 
van de ontzielde meerkoet leek me 
wat te ver gaan. Mijn geschreven 
bezwaar leek me zo al opvallend en 
uniek genoeg. 

Twee weken later ontving ik een re-
actie van de gemeente. ‘Er zijn situ-
aties die vallen onder spoedeisende 
hulp bij levensbedreigende situaties 
door artsen of hulpverlenende per-
sonen. We zijn van oordeel dat de 
door u omschreven situatie onder 
dit criterium valt.’
De boete werd kwijtgescholden. 

Ook al voelde ik me meer een ge-
haaste sukkel die niet goed had op-
gelet, dan een persoon die bij een 
levensbedreigende situatie moest 
optreden… toch voelde dit wel als 
rechtvaardig. 
En zo had ik, dankzij deze meeleven-
de ambtenaar, alsnog een best wel 
fijne dag.  

WEKELIJKS HUIS AAN HUIS DAGELIJKS ONLINE

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL



Binnen zonwering

Bezoek onze showroom of maak een afspraak voor een vrijblijvende offerte aan huis. 

Rijksstraatweg 47                www.marbozonwering .nl               Openingstijden showroom 
7391MH  Twello                  info@marbozonwering .nl             Wo. Do.        10.00 -18.00 u.
Tel: 0571-270565                                                                     Vr.                 10.00 -21.00 u.

Za.                10.00 -16.00 u.      

Parasols (particulier en Horeca)

zonwering &
overkappingen

Buiten zonwering Doek en vaste overkappingen

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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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 #Hubohelpt

Lochemsestraat 34a, 7396 PK De Vecht/Terwolde
Mobiel 06 - 51 90 33 66

Eikelschade?
Kent u iemand die:

 langdurig ziek is, zich inzet 
voor een ander, net is 

bevallen, veel pech heeft, een 
top prestatie geleverd heeft, 

goed is in ongezond leven, etc.. 

Het Voorster Nieuws en 
Van Hees Versmarkt 
geven 4 weken lang 
een fruitmand weg

Iemand die het verdient!!!Iemand die het verdient!!!
Stuur een e-mail o.v.v. fruitmand 
naar info@voorsternieuws.nl en 
vertel wie u met de fruitmand 
wilt verrassen en waarom.
* Uw naam en verhaal kan vermeld worden in het Voorster Nieuws

&

Fruitwerkt.nl is een initiatief van Van Hees Versmarkt. Vanuit 
onze winkel bezorgen we werkfruit in de wijde regio en via de 
website (cadeau) fruitpakketten door heel Nederland.

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

MEER INFORMATIE: INFO@VOORSTERNIEUWS.NL - (0571) 27 61 91
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DERBY TUSSEN TEUGE EN TWELLO 
EINDIGT IN GELIJKSPEL.
TWELLO.- De klok stond al een hele tijd op 45 minuten maar scheidsrechter 
J.J.A. Visser liet maar doorspelen. Een verre bal naar voren leverde toen de 
thuisclub onverwacht een 1-0 score op. Ruben Wientjes ging stevig door. 
Overtreding volgens velen van hem op keeper Steven Koopmans maar de 
scheidsrechter dacht er anders over. Met deze stand brak de rust aan.

Toch was in de eerste helft s v Twello de 
bovenliggende ploeg. De spelers toon-
den veel inzet, hadden meer balbezit 
en combineerden beter. Maar dat ze nu 
echt gevaarlijk werden kun je ook niet 
onmiddellijk zeggen. Pas in de 27ste mi-
nuut het eerste kansje voor de gasten. 
Max Smaal gaf op maat af aan Tim Evers 
die overschoot. Wat stelde Teuge hier 
tegenover? Een als voorzet bedoelde bal 
van Marco Bouwmeester belandde zo 
maar boven op de lat. Tot aan de 45ste 
minuut gebeurde er weinig meer tot het 
bovenaan beschreven moment. Rust-
stand 1-0. Dit moest een teleurstelling 
zijn voor de gasten.

Na de rust een ander spelbeeld. Nu was 
de thuisploeg veel feller. Toonde meer 
inzet en ging de duels nu veel steviger 
in. Toch scoorde de weer sterk spelende 
Stefan Hulsebos uit een voorzet van Tim 
Evers heel knap de gelijkmaker 1-1. Ook 
nu bleef de thuisploeg er erg veel ener-
gie inpompen. Achterin speelden Pas-
cal Klein Velderman, Jurre Spanjers en 
Tristan Roeterd een sterke partij. Dat was 
ook wel nodig door de druk van Teuge. 
Steven Koopmans redde bekwaam op 
een hard schot van Daan van der Ven. 

Niet veel later maakte hij schoten van Ru-
ben Wientjes en Nino Buitenhuis onscha-
delijk. In de 72ste een vlotte combinatie 
dwars door het midden deed Nino Bui-
tenhuis 2-1 scoren. Op het middenveld 
deden Jan Stol en Jorden Roeterd er al-
les aan om de bakens te verzetten. Wat 
een werklust. Nieuwe energie was nodig 
bij de gasten en trainer Harold Denge-
rink bracht Frank de Croon, Sam van Eck, 
Nicky Eekhuis en  de vaardige Ciaran For-
de binnen de lijnen. In de 80ste minuut 
schoot Sam van Eck recht in de handen 
van keeper Sam Luijkx na een steekbal 
van Max Smaal. De voorhoede van Teu-
ge bleef levensgevaarlijk op de counter 
loeren om de score op te voeren. In de 
85ste minuut een sublieme actie van Ci-
aran Forde. Hij gaf op het juiste moment 
de bal aan Max Smaal en de 2-2 kwam 
op het scorebord. Dit keer werd nadat de 
klok op 90 minuten stond weer veel tijd 
bijgerekend. Geheel terecht dit maal van-
wege het vele oponthoud.

Volgende week speelt s v Twello om 14.00 
uur thuis tegen Vios Vaassen. Zij wisten 
afgelopen zaterdag koploper Zutphen op 
1-1 te houden. De spelers van s v Twello 
weten wat hun dan te doen staat.

VECHTLUST VOORWAARTS 
HANDBAL WERPT VRUCHTEN AF
TWELLO.- De wekker ging bijtijds voor een zondag want om 10.15 uur ver-
trok de bus naar Kwintsheul voor de wedstrijd Quintus DS2 tegen Voor-
waarts DS1. Met een bak extra motivatie begon Voorwaarst erg sterk aan 
de wedstrijd. Met onder andere 3 doelpunten van Daimy kwam men  binnen 
8 minuten al op een 1-6 voorsprong. De dekking stond ook erg sterk en sa-
men met Brigitte konden die er ook veel ballen uithouden. Mede door een 
vliegende start, nam de coach van Quintus gelijk een time out. Na de time 
out wist de tegenstander met drie doelpunten achter elkaar wel iets in te 
lopen, maar gelukkig wist Voorwaarts het scoren ook weer snel op te pak-
ken waardoor het de rest van de eerste helft verder gelijk op ging. Richting 
het einde van de tweede helft nog een penalty tegen die Brigitte goed tegen 
wist te houden. De ruststand was 12-15 in het voordeel van Voorwaarts.

Quintus begon de tweede helft met één 
man minder door een tijdstraf die ze aan 
het einde van de eerste helft hadden op-
gelopen. Mede hierdoor kon Voorwaarts 
wederom vlammend van start. Met doel-
punten van onder andere de hoeken Silke 
en Keyara kon er   binnen drie munten al 
weer uit naar 13-19 uitgelopen worden. 

Helaas kon Voorwaarts dit verschil niet 
lang vasthouden. Door 5 doelpunten van 
Quintus kwamen zij toch weer sterk terug 
naar 18-20. Daarna wisten onze opbou-
wers Daimy en Lisa het verschil weer wat 
ruimer te maken met een aantal doelpun-
ten. Vervolgens brak aan de Voorwaarts 
kant een hele rommelige en chaotische 

fase aan. Door enige vermoeidheid aan 
de Voorwaarts  kant konden zij vier keer 
achter elkaar scoren, waarvan drie snelle 
tegen aanvallen. Gelukkig wist men de 
laatste twee minuten toch nog weer wat 
rust te brengen in het spel en konden ook 
nog twee keer scoren. Dat bracht de eind-
stand op 28-31.

Het was een wedstrijd waar de dek-
king echt gevochten heeft met Lara in 
de hoofdrol, het debuut van Esmee en 
heel veel verschillende fases. Ondanks 
dat de score op het bord af een toe krap 
was heeft Voorwaarts geen seconde het 
gevoel gehad dat ze zonder punten naar 
huis zouden gaan. Met dit goede gevoel 
wil men komende woensdag ook begin-
nen aan de bekerwedstrijd tegen Kwiek 
DS1. De wedstrijd is 1 februari om 20.30 
uur in de Jachtlust. Het belooft een enorm 
spannende wedstrijd te worden. 

werkenbijbatenburg.nl

VOORST.- 29 januari 2017: aan het 
eind van hun minikamp schrijven de 
toenmalige scouts (13 – 15 jaar) van de 
Hélène H. Wilkensgroep een Brief aan 
Zichzelf met daarin: eigen kenmerken 
en voorkeuren, muzieksmaak, hobby’s, 
schoolervaringen maar ook hun 
dromen en wensen voor de toekomst.  
Alle brieven zijn daarna in een 
waterdichte Tijdscapsule ingegraven bij 
het Clubhuis van Scouting Voorst met als 
doel deze 5 jaar later weer op te graven.  
Uiteindelijk 6 jaar later was het 
afgelopen zaterdag zover:  de Scouts 
van toen, nu inmiddels 18 – 20 jaar 
en deels nog steeds lid van de club, 
kwamen samen om de Tijdscapsule 
weer op te graven. 

Het bleek nog leuker dan ver-
wacht. De brieven van 6 jaar te-
rug werden (deels) voorgelezen:  
Grappig, soms ook confronterend of 
ontroerend maar vaak nog steeds her-
kenbaar. Een hond die was overleden, 
een leuke verkering, vrienden waar nog 
steeds contact mee is, lievelingseten 
nog steeds “wentelteefjes”, muziek-
smaak totaal veranderd. Niet alle wen-
sen waren uitgekomen maar het was 
geweldig om te zien en horen welke 
ontwikkeling jonge mensen in 6 jaar 
doormaken.
Aansluitend hebben de huidige Scouts 
in een brief hun eigen verhaal vastge-
legd om over 5 jaar in 2028 terug te le-
zen.  Een echte aanrader! 
Meer weten over Scouting Voorst? Mail 
naar: info@scoutingvoorst.nl

  

LETTERFEEST GROEP 3 DE OASE
TWELLO. - Afgelopen vrijdag was het 
feest in groep 3 van basisschool De 
Oase. Alle kinderen hebben namelijk 
het afgelopen halfjaar enorm hard ge-
werkt om alle letters en klanken te le-
ren. Nu ze deze allemaal kennen was 
het tijd voor gewoonte 7: Houd de zaag 
scherp. Letterfeest in de klas.

Het begon met een letterspeurtocht. 
Nadat alle letters waren gevonden, zijn 
de lettercakejes versierd en opgegeten. 
Vervolgens was het tijd voor het spellen-
circuit waarbij de letters centraal ston-
den zoals letterjenga, letterbingo en het 
vangen van lettereendjes.

Aan het einde van de ochtend was het 
tijd voor een heuse diploma uitreiking. 
Terwijl de ouders, opa’s en oma’s luid 
applaudisseerden, liepen de kinderen 
over de rode loper om hun diploma met 
trots te ondertekenen. Wat was het een 
feestelijke ochtend voor de toppers uit 
groep 3. 

 

Wil jij er zijn voor een ander?

Word maatje

Wil jij ook vrijwilliger worden?
t    0570 - 64 09 09
e    maatjes@vriendendienstendeventer.nl
W  www.vriendendienstendeventer.nl  Deventer, Olst-Wijhe, 

raalte en vOOrst
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Aanbiedingen!
elke vrijdag van 11.00 uur 17.30 uur

Eddy Wernsen,
Ambachtelijk slager
Ik ben Eddy Wernsen, Ambachtelijk slager, Grillmaster en demo kok 
bij weber (barbecues). Sta al 25 jaar met veel plezier op de markt met 
vers vlees en Vleeswaren. Wist u dat ik mijn eigen rundvee slacht en 
varkensvlees heb van het veluws varken en verkoop in de wagen. Ver-
der ben ik ambachtelijk slager en maak een hoop producten zelf in de 
worstmakerij thuis. 

In de zomermaanden (maar ook in de winter) ben ik ook druk met de 
barbecues als Weber grillmaster tijdens demonstraties. Daar verzorg ik 
tapas en workshops op locatie. Altijd super leuk om te doen! Dus als 
u een keer een super lekker stukje rundvlees van mijn eigen dikbillen 
of varkensvlees van het veluws varken wilt proberen bent u van harte  
welkom aan onze kraam op de markt in Twello.

Of bezoek mijn website www.eddywernsen.nl

Even voorstellen: Uit eigen worstmakerij 

RunderhamburgersRunderhamburgers
of angus burgersof angus burgers

Bij aankoop van 4 stuks 
de 5e gratis de 5e gratis 
Kom ook aan de kraam 

voor de winterkost 
(Stooflappen/rookworst/vleesribben)

Vrijdag op de markt 
in Twello en Apeldoorn.
T. 06-54254435 
M. info@eddywernsen.nl

BBQ | WORKSHOPS | CATERING | MARKTEN

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

Doppinda’s Doppinda’s 
extra groot vers gebrand extra groot vers gebrand 

Paranoten Paranoten 
grote zak grote zak 

Cashewnoten rauw Cashewnoten rauw 
grote zak grote zak 

5.005.00
8.99

6.006.00

12.9912.99
15.0015.0012.9912.99

Wilt u verzekerd zijn van deze 
aanbiedingen? Bestel dan per 
mail met vermelding van uw naam; 
info@de-eekhoorn.com en het staat 
vrijdagmiddag voor u klaar!

nu 2 zakken nu 2 zakken 

750 gram750 gram

500 gram500 gram750 gram750 gram
PijnboompittenPijnboompitten
500 gram elders 30.00 500 gram elders 30.00 

grote gedroogde pruimengrote gedroogde pruimen
met pitmet pit 9.009.00750 gram 750 gram 

900 gram900 gram
Bloemenhoning Bloemenhoning 
van de imkervan de imker

400 gram400 gram
gedroogde hibiscus gedroogde hibiscus 
Eerste nieuwe oogstEerste nieuwe oogst 3.003.00500 gram500 gram

Vers gebrande pinda’s Vers gebrande pinda’s 
(geen China)(geen China)

van Weenen Groenten en FruitGroenten en Fruit
Pitloze druiven

3.50 2.00
Elstar appels

5.50
Super mandarijnen
vol sap, zonder pit

3 kilo 2 dozen 2 kilo

‘UIT EIGEN BOOMGAARD’

NU 3 KILO 499299 599
BILDSTAR AARDAPPELSSUPER BLOEMKOOL

PER STUK 25 STUKS 10 KILO

ZOETE PERS SINAASAPPELS
‘SALUSTIANA SPANJE’
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SPREEKUUR WIJKAGENTEN 
Via het contactformulier op de website van 
de politie, www.politie.nl en via hetlandelijke  
telefoonnummer 0900 8844. 

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.deeiber.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
Duistervoordseweg 57, Twello: dinsdag 
t/m vrijdag van 11.00 tot 16.00 uur
Regentesselaan 2, Apeldoorn: Maandag 
t/m vrijdag van 9.30 – 17.30 uur; zater-
dag 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, Beatrijs-
gaarde 5 in Apeldoorn. Uitleenservice-
punt de Benring, Tuinstraat 51 in Voorst. 
Dinsdag t/m vrijdag van 9.30 – 11.00 uur 
Voor informatie bel met Zorgsaam op 
werkdagen van 9.00 – 17.00 uur, tel. 055 
– 58 898 58 op kijk op www.zorgsaam.nl

SENSIRE 
Bij Sensire kunt u dag en nacht terecht 
voor een compleet pakket aan diensten 
op het gebied van gezondheidszorg, 
zorg, wonen en welzijn. Tel.: (0900) 8856, 
24 uur per dag, 7 dagen per week bereik-
baar. 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 in-
formatie: 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 Diabe-
tesvereniging.

MEE VELUWE 
VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING 
Voor alle vragen over een beperking, chro-
nische ziekte of autisme spectrum stoor-
nis. Maatschappelijk Netwerk Voorst, 
i.v.m. corona geen inloopspreekuur, wel 
telefonisch bereikbaar van 08.30-12.30 
uur: 0571-74 51 11. Meer informatie: 
www.mnvoorst.nl en 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

DIERENARTSEN

WIJKAGENT

HISTORISCHE VERENIGING VOORST

‘UIT HET ARCHIEF’
De studieruimte van de Historische Vereniging Voorst is -bij voorkeur 
op afspraak- geopend op dinsdag van 9.00 tot 16.00 uur en op woens-
dag- en donderdagmorgen van 9.00 tot 12.30 uur. Altijd bereikbaar 
om een afspraak te maken via info@historischeverenigingvoorst.nl 
en tijdens openingstijden telefonisch: 0571-277090. 
Veel informatie vindt u ook op de website: 
www.historischeverenigingvoorst.nl met beeldbank.

Huwelijk Arend Jan Keurhorst en Tonia Albers (1915). Links de ouders van de bruidegom: Keurhorst, rechts de 
ouders van de bruid: Albers. Wie geeft ons de namen van de andere personen?

Reacties naar   info@historischeverenigingvoorst.nl of telefonisch op dinsdag, woensdag- en donderdagmorgen 
0571-277090.

• Nagels knippen
• Ingegroeide teennagels
• Likdoorns

• Mycose (schimmel) nagels
• Verwijderen van eelt
• Voetcrème

 DENVER KAMPERMAN

Uw voeten staan te trappelen

Belt u voor een afspraak 06-18 61 93 77 of  d.kamperman@planet.nl

• Service bij u thuis •

Zondag 5 februari

Ger.Gem. De Vecht-Terwolde,
09.30 uur ds. J. Schipper en 14.30 uur 
ds. P. den Haan.  
Prot.gem. Klarenbeek, Voorst, Wilp, 
10.00 uur, dienst in Voorst, ds. C. 
Bulens. 
Herst.Herv.gem. Emst/Epe,
 09.30 ds. D. de Pater, 
18.30 uur ds. K. van Olst.
Prot.gem. Nijbroek, 
09.30 uur, ds. T. van Staalduine.
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 
10.00 uur, ds. C. Boers. 
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 
10.00 uur, ds. M. Valk.  
Prot.gem. Welsum, 1
0.00 uur, dhr. Timmer. 
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 
09.00 uur, pastor Sebastian.  
Hervormde Gemeente “Irene” Zut-
phen (Hoven), 10.00 uur, 16.30 uur.

Oecumenische Omroep Voorst
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. De uitzending van de kerk-
diensten die de OOV verzorgt zijn ter 
aanvulling van het bericht in V.N. onder 
de kerkberichten.

NaastenhulpVoorst
Bereikbaar via  
naastenhulpvoorst@gmail.com  

Iedere donderdag, Vredeswake, in het 
stiltecentrum van de Dorpskerk Twello, 
19.30 uur - 20.00 uur.

CCW ’16 
Zaterdag 4 febr.         
14.30 Excelsior O23-2-CCW O23-1
14.00 WWNA 3 - CCW 2 
14.30 Beekbergen 3 - CCW 3 
Zondag 5 febr.  
14.00 Wesepe 1 - CCW 1 
10.30 Overwetering 4 - CCW 2 
10.00 Voorst 4 - CCW 3 

   

TERWOLDE
Zondag 5 februari 
14.00 Go Ahead Deventer 1-Terwolde 1
10.30 Batavia 6 – Terwolde 2 
10.00 Terwolde 3 – ABS 6 
09.30 Terwolde 35+1- Vaassen 35+1  
Vrouwen 
13.00 SHE 2 – Terwolde 1 

TWELLO
Zaalvoetbal

Vrijdag 3 februari
21.00 Voorwaarts 3 – Twello 4
Veldvoetbal
Zaterdag 4 februari
14.00 Twello 1 – Vios V. 1
14.30 Raalte 2 – Twello 3
Zondag 5 februari
09.30 TKA 35+ - Twello 35+
10.00 Loenermark 3 – Twello 3
11.30 Voorwaarts 6 – Twello 2

V EN L
Vrijdag 3 februari
20:30  V en L VR1 (Zaal) - SVI VR3
Zaterdag 4 februari
08:30  WSV JO12-5 - V en L JO12-1JM
09:00  V en L JO8-1JM - WWNA JO8-1JM

09:30  V en L JO9-1 - AGOVV JO9-4JM
11:00  V en L JO11-1JM - Colmschate JO11-5JM
11:00  Barbaros JO16-1 - V en L JO16-1JM
14:00  V en L JO13-1JM - Schalkhaar JO13-4

Zondag 5 februari
09:30  V en L 35+1 - Voorwaarts T 35+1
10:30  Activia VR1 - V en L VR1
11:00  Veensche Boys 2 - V en L 3
13:00  V en L 1 - Turkse Kracht 2

VOORWAARTS
Woensdag 1 februari 
20.30 Voorwaarts DS1 – PCA/Kwiek DS1
Donderdag 2 februari 
Volleybal Jachtlust
19.00 Voorwaarts HS2 – SV Dynamo HS5
20.00 Voorwaarts HR2 – Heeten S. HR2
Vrijdag 3 februari
Zaalvoetbal Jachtlust
21.00 VW1/ADAS Groep 3 – SV Twello 4

Zaterdag 4 februari
Voetbal De Laene
14.30 Voorwaarts VR1 – Vios V. VR3
Handbal Jachtlust
20.00 Voorwaarts DS1 - Forholte DS1
Zondag 5 februari
Handbal Jachtlust
11.00 Voorwaarts DS2 – Swift ‘64 DS1

VOETBAL 
DE LAENE
09.30 Voorwaarts 8 – SC Klarenbeek 4
09.30 Voorwaarts 4 – Witkampers 3
11.30 Voorwaarts 3 – Reutum 2
11.30 Voorwaarts 6 – SV Twello 2
14.00 Voorwaarts 1 – FC Winterswijk 1 
Maandag 6 februari 
20.00 Voorwaarts DMW1 – Kwiek DMW1

SPORT NIEUWS



uit eigen BaKkErIj!

BroodAaNbIeDiNgEn!

kRuIdCaKe

KrUiDcAkE
pEr sTuK VaN € 3.49 vOoR2 75

PoMpOeN
BrOoD 
pEr sTuK VaN € 2.90 vOoR 250PoMpOeN
BrOoD 
pEr sTuK

pOmPoEnBrOoD

10 WiTtE BoLlEn
30010 wItTe

BoLlEn!

WeEkEnD AaNbIeDiNgIEdErE vr, za eN zoNdAg!

GeMbErBrOoD VaN 2.49   Nu vOoR 2.00

rOoMbRoOdJeS

RoOm
BrOoDjEs
2 sTuKs vAn € 2.70 vOoR
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