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JUBILEUMJAAR IN 2021

CARNAVALSVERENIGING
DE LOLLEBROEK BESTAAT 50 JAAR
WILP-ACHTERHOEK.- Het begon allemaal met het organiseren van
carnaval, maar is inmiddels in de
afgelopen 50 jaar uitgegroeid naar
een grote vereniging wat een scala
van activiteiten opzet voor jong en
oud.

WERKGROEPEN
MAKEN ER IETS
MOOIS VAN

Naast de grote optocht die De Lollebroek jaarlijks organiseert met stichting Pampus, organiseert de vereniging
grootse carnavalsfeesten, is er een toneelgroep, de jaarlijkse autorodeo en
natuurlijk de Lollebroekse Cross. Alle
activiteiten kunnen worden georganiseerd mede dankzij een fantastische
groep enthousiaste leden, een actieve
Prins, Raad van Elf, Jeugdraad, Majorettegroep en de recent opgerichte jeugdgroep.

POSTERENK.- Kinderen uit Posterenk en omgeving troffen
zaterdagmiddag een leuk cadeautje aan in de schoen. Het
aangepaste
Sinterklaasfeest
gaf de mogelijkheid de schoen
te zetten op een centraal punt.
Alle schoenen werden gevuld
retour bezorgd door Piet, geholpen door Mini Klaas en Mini
Piet.

Draaiboek

Tijdens de bekendmaking van de nieuwe prins zou een start worden gemaakt
met het feestelijke jubileumjaar. Vanwege het coronavirus worden de plannen nu aangepast. Een commissie is al
druk bezig met het draaiboek voor het
komende jaar.
De huidige Prins “Derk Jan Kempink de
3e van de Barteld weer terug naar Broekersgat” heeft aangegeven zijn taak nog
een jaar uit te willen voeren. Duidelijk is
dat carnaval niet gevierd kan worden
zoals andere jaren. Ook zo benieuwd

Links op de foto Pieter Jan Overkamp (Adjudant) samen met Prins Derek Kempink
wat er in het jubileumjaar van CV De
Lollebroek allemaal staat te gebeuren?
Noteer de datum alvast 8 en 9 oktober

2021. Wij houden u op de hoogte via
onze website www.cvdelollebroek.nl en
natuurlijk via het Voorster Nieuws.

UNIEK SPORTEN VAN DE MAAND
REGIO.- Met de campagne ‘Uniek Sporten van de Maand’ worden sportaanbieders ondersteund bij het genereren van aandacht voor het huidige
aanbod voor mensen met beperking. Dit project is een samenwerking vanuit Uniek Sporten Stedendriehoek waaronder Apeldoorn, Brummen, Epe,
Lochem, Voorst en Zutphen vallen. Inmiddels hebben zich al meer dan 50
sportaanbieders aangemeld en hun deelname toegezegd.

Kalender

Om het sportaanbod onder de aandacht te brengen worden speciale kalenders ontwikkeld. Er komt een kalender met het totale aanbod in de regio
Stedendriehoek en een kalender per
gemeente. Op deze kalenders worden
maandelijks één of meerdere sporten
uitgelicht. Zo wordt in januari 2021 bijvoorbeeld gestart met zwemmen en is
in juni hockey aan de beurt. Mocht er in
een specifieke gemeente geen aanbod
zijn, dan wordt doorverwezen naar een
sportaanbieder in de dichtstbijzijnde
gemeente.

Pilot

De indeling van de verschillende sporten is in eerste instantie voor de eerste zes maanden van het jaar 2021. Dit
wordt als pilotperiode gezien om vanaf
september 2021 van start te gaan met

FRUITBOMEN
FRUITSTRUIKEN

NÚ DE TIJD!
Winkel en blote voetenpad
Geopend woe. t/m za v.a. 10.00 uur.
info@hofvantwello • www.hofvantwello

Sport als promotie

een nieuwe, volledige jaarkalender op
basis van de opgedane ervaringen. Tevens geeft het sportaanbieders de mogelijkheid om in de zomer alsnog op
wederom aan te haken voor het nieuwe
seizoen. De halfjaarkalender wordt in
december gedrukt en vervolgens verspreid bij onder meer zorginstanties,
gemeentehuizen, wijkcentra en de deelnemende sportaanbieders. Ook komt er
een digitale versie die gedeeld wordt via
de sociale kanalen van Uniek Sporten
Stedendriehoek.

Elke maand worden de betreffende
sporten in de verschillende gemeentes
via de website en social media kanalen
van Uniek Sporten Stedendriehoek gepromoot. Dit gebeurt door middel van
interviews met sporters, een promovideo of door een kijkje te nemen bij trainingen van sportaanbieders.
Op deze manier willen wij een objectief en duidelijk beeld geven hoe het bij
sportaanbieders aan toe gaat. Dit kan iemand net dat duwtje in de rug geven om
de stap te maken naar een sportaanbieder en deel te nemen aan de desbetreffende sport.

Nuance als statement

Jan de Croon

houdt u mobiel!
aPK Keuring | onderhoud
airco Service | ruiT reParaTie
Schade TaxaTie en reParaTie
TanKSTaTion & WaSSTraaT
jandecroon.nl | Tel: 0571-275903

KERSTBOMEN

Alle actuele informatie, activiteiten en
foto’s zijn ook te volgen op facebook.
com/lollebroek.

Deze creatieve oplossing bleek als
alternatief voor de jaarlijkse intocht
en werd bedacht door de speeltuincommissie. Op de kruising in Posterenk was het zaterdag een hele
drukte. De werkgroep `PosterenkWinterdorp` heeft hier een grote
kerstboom geplaatst. Deze boom
werd geschonken door de familie
Hulscher. Vanaf begin december
zullen bewoners ook weer kerststerren aan de gevels van hun woning ophangen en zal de kerststal
binnenkort weer opgezet worden.
Elke zondag zend radiostation RadioMaywood.nl uit tussen 10 en
13u via het internet. Leuke verhalen uit het dorp, interviews, gezellige muziek van de jaren `70 tot
anno nu. Je kan een verzoekplaat
aanvragen via de site.
Sinds afgelopen woensdag reist er
ook een groen boekje door de Posterenk. In dit boekje kunnen mensen anoniem hun ervaring, verhaal,
gedicht, tekening of een foto delen.
De bedoeling van het boekje is om
mensen te verbinden en is een initiatief van de Dorpscontactpersonen
uit de gemeente Voorst.
Volg kijkinPosterenk op Facebook
om op de hoogte te blijven.

De Cinderella
Tender boxspring:
Kleine details kunnen
heel veel zeggen.
Vlakke uitvoering
160x200/210

Vanaf

€1 . 6

99,-

Elektrisch verstelbaar
160x200/210 Vanaf €2.499,Twelloseweg 79, Terwolde
T 0571 29 06 41
www.de-grutter.nl

slapen & wonen

LEES SNEL VERDER VOOR AL HET NIEUWS UIT UW GEMEENTE!

TAKE AWAY

bij

TAVERNE

2 PERS BOX V.A. € 29.00

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:

Met veel verdriet in ons hart laten wij
weten dat onze lieve moeder en oma
is overleden.
“Tuan adalah gembalaku”
(Mazmur 23:1)

Voorster Nieuws

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

Dankbaar dat zij zo lang in ons midden mocht zijn, delen wij u mede dat
toch nog onverwacht van ons is heengegaan
“ Ik heb vrede, ik hoef niets meer te zeggen. “

Saartje Joostensz - Toyan

Pa, opa en opi is van ons heengegaan.
Wij zijn dankbaar dat hij zo lang
in ons midden is geweest.

weduwe van

Johannes Hendrikus
Deten

✩ Makale, 18 maart 1929

† Twello,
17 november 2020

Hans en Annette
Pim en Leonie, Bob, Lenn
Floor en Jorn, Joa
Henriëtte en Huub
Nienke en Alexander, Timo, Ilse
Anke en Henrie, Ties, Stijn, Mats
Peter en Jolanda, Seth, Boaz, Jonah
Marcel en Toos
Rosanne
Sil
Margret
Merel
Lotte
Lise
Correspondentieadres:
Houtmarkt 8 F5
7411 CG Deventer

Wij hadden het fijn gevonden u allen uit te nodigen. De omstandigheden
zorgen er echter voor dat de uitvaart in besloten kring zal plaatsvinden.

Intens verdrietig, maar met een diep respect
voor de geweldige strijd die zij heeft geleverd
om bij ons te kunnen blijven, is mijn lieve
vrouw en onze zorgzame mama en oma
in haar vertrouwde omgeving ingeslapen

* Ede,
23 mei 1946

Jan Deten
Jan was qua leeftijd, 96 jaar, het oudste lid
van onze vereniging. Hij heeft weliswaar geen
officiële functie vervuld, maar Jan behoorde
tot de inventaris van de club. Iedereen kende
hem en hij kende iedereen. Heel vaak aan
De Laene. Langs de lijn bij de jeugd en de
senioren. En in de kantine. Als je binnen
kwam en Jan zag zitten, dan gaf dat een
vertrouwd gevoel en was het goed. Jan was
vriendelijk voor iedereen en genoot van de
sfeer van de vereniging. Daar waar juist
hij, door “gewoon zijn aanwezigheid”, een
belangrijke bijdrage in had. Hij laat een mooie
en dankbare herinnering achter. Mede ook
door een prachtig archief, die Jan op zijn eigen
wijze heeft verzameld: wedstrijdverslagen,
standen, foto’s, knipsels, etc. ... één en al
oranje-zwarte-nostalgie. Mooi.
Wij wensen de familie heel veel sterkte.
Namens de leden van s.v. Voorwaarts,
bestuur afdeling Voetbal
Algemeen Bestuur

- Truus -

† Terwolde,
20 november 2020

Correspondentieadres:
Heemskerkstraat 107
7391 LN T wello
Het afscheid zal
in besloten kring plaatsvinden.

“het afscheid is definitief,
maar de herinnering blijft”
Tot ons verdriet is vrij plotseling overleden
onze schoonzus en tante:

Onze moeder, grootmoeder en overgrootmoeder is in Afscheidscentrum
Hemmes, Piet Heinstraat 33 te Twello. Mocht u afscheid willen nemen
kunt u contact opnemen met Max via telefoonnummer 0614472649.

Geertruida Hendrika
Willemsen - Fluit

† Deventer,
22-11-2020

Twello: Geja
Quillan, Jessy, Billie

† Ugchelen, 19 november 2020

Correspondentieadres:
M. Joostensz, Mozartstraat 111, 7391 XG Twello

De begrafenis heeft
in besloten kring plaatsgevonden.

Met verdriet heeft Voorwaarts kennisgenomen
van het overlijden van

* Enschede,
15-04-1942
Deventer: Wijnand

Max en Marselina
Mardi
Jesua, Kailiana
Jeudi en Michael
Herre en Joke
Theone en Richard
Meander, Toscan
Ostar en Anya
Stefan, Remi, Eva
Mientje en Kees, Rinus in liefdevolle herinnering
Wilma en Jasper
Dylan, Jason

sinds 2003 weduwnaar van
Marietje Deten - Hullegie

Henri en Irene
Thomas

sinds 10 september 2006 weduwe van
Herman Selhorst

Coenraad Joostensz

Jan

* Holten,
10 september 1924

Janny
Selhorst - Hummel

Janny Selhorst-Hummel
Twello:
Twello:
Brummen:
Wilp A:
Twello:
Deventer:
Apeldoorn:
Twello:
De Vecht:
Twello:

Dinie en Gerrit† van Beek
Riek† en Aart† Karrenbeld
Jannie en Herman Schmidt
Jan en Alie Selhorst
Geertje en Jan Bessels
Hans en Riekie Selhorst
Bertha en Ben Hendrikse
Jansje en Henk van der Wal
Alie en Jaap van Oorspronk
Dikkie en Harry van ’t Veer
Neven en nichten

Zorg en aandacht
in kwetsbare tijden…

Jaap
Jaap †
Ronnie en Jolanda
Denise
Julian
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

Correspondentieadres:
Wijkseweg 4-A
7396 BD Terwolde
De uitvaartplechtigheid vindt
in besloten kring plaats.

Hartverwarmend was het dat zo velen
ons bij het afscheid van

André de Jong
terzijde stonden. De belangstelling neemt het
verdriet niet weg, maar geeft ons het gevoel
dit niet alleen te dragen. Wij bedanken u uit
de grond van ons hart voor uw steun,
vriendschap en liefde, bloemen en brieven.
Liefs,
Fennie, Silvia, Bjorn, Edwin en Ingrid.

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

Uitvaartverzorgers
Ilse Hemmes • Anja Esbeukman
Marion Koldewijn • Joyce de Vries
Kimberley Teelen
We staan 24/7 voor u klaar:

(0571) 27 20 15

www.hemmesuitvaartzorg.nl

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

Overlijdensberichten kunt u opgeven tot dinsdagochtend 10.00 uur.
Geboorteberichten, huwelijksaankondigingen, dankbetuigingen,
jubilea e.d. voor maandag 10.00 uur.
Voorster Nieuws
U kunt deze berichten mailen naar:
Stationsstraat 17, 7391 EG Twello,
info@voorsternieuws.nl of inleveren bij: telefoon: (0571) 27 61 91

Het is goed zo!
Met veel verdriet in ons hart, maar
dankbaar voor alle fijne jaren die wij met
haar mochten delen, hebben wij afscheid
moeten nemen van mijn lieve vrouw,
onze zorgzame moeder en oma

Dinie
van Brink - Nijdeken
* Twello,
15 januari 1933

† Twello,
22 november 2020
Arie van Brink
Harry
Jesse
Casper en Sophie
Marian en Henk
Joëll en Maaike
Delano en Daniela

BLOG BURGEMEESTER JOS PENNINX
WELKE RUIMTE BIEDEN DE BESMETTINGSCIJFERS
ONS DE KOMENDE MAANDEN?
De afgelopen week was rustig op
het gebied van corona. Er zijn nog
geen regionale vergaderingen over
(on)mogelijkheden rond de activiteiten met Sinterklaas, kerst en
oud & nieuw. Het zal hierbij vooral
afhangen van de vraag of de besmettingscijfers verder dalen.

Digitale bijeenkomsten

Bijeenkomsten van onze gemeenteraad zijn en blijven voorlopig digitaal.
Vorige week maandag was er een informatieve bijeenkomst over het project
Voorst onder de Loep. Hierbij maakten
we onder andere kennis met de nieuwe projectleider. Dat ging ook digitaal,
en dat is toch wel een andere ervaring
dan een fysieke kennismaking. Afgelopen maandag was er een videoconferentie met vertegenwoordigers van de
Board en het Dagelijks Bestuur van de
Cleantechregio. En komende maandag
zijn er Ronde Tafelgesprekken (RTG)
over de (belasting)verordeningen,
PlusOV en vragen over (wijzigingen
bevoegdheden) gemeenschappelijke
regelingen zoals VNOG, GGD, PlusOV,
OVIJ en Tribuut. Deze RTG kunt u thuis
volgen via een livestream.

Alle tekeningen naar
de Sint gestuurd

Een prachtig moment afgelopen week
was de hele grote envelop met tekeningen van de kinderen van Kinderdagverblijf UT-Trepke uit Voorst. Deze envelop
ontving ik samen met het verzoek om
deze tekeningen door te sturen naar
Sinterklaas. Met het doorsturen van een
mooie stapel losse kindertekeningen
en deze volle envelop is nu mijn rol van
‘doorstuurburgemeester’ ten einde gekomen. Oftewel: ik heb alle tekeningen
van de kinderen in de gemeente Voorst
via de supersnelle Sinterklaaspostbode
naar het Grote Pietenhuis gestuurd. Wat
zal de Sint hiervan genieten, samen met
zijn Pieten. Leuk om te doen, als alternatief voor de intochten.

Herhalingscursus
AED-reanimatie

Deze week had ik nog enkele leuke fysieke ontmoetingen, uiteraard strikt
volgens de coronaregels met maximaal
4 personen. Op woensdagavond had ik
mijn herhalingscursus AED-reanimatie
bij het Rode Kruis afdeling Voorst. Deze
vond plaats in een klaslokaal van De Kopermolen in Klarenbeek. Hier hadden wij
voldoende ruimte voor onze oefeningen.

Zoutmanstraat 6
7391 WD Twello
Het afscheid zal in besloten
kring plaatsvinden.

Tranen en leegte…
Maar ook liefde en warmte hebben wij
gevoeld door een kaart, brief, telefoontje
of door er gewoon voor ons te zijn na
het overlijden van mijn fantastische man,
onze lieve, zorgzame vader en opa

Tonnie Bloemenkamp
Aangezien het onmogelijk is iedereen
daarvoor persoonlijk te bedanken,
betuigen wij op deze wijze
onze oprechte dank.
Riet Bloemenkamp - Borgonjen
Miranda en Nico
Bram
Romée
Angelique en José
Tom
Sanne
Twello, november 2020
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Enkele thuis-bezoeken

In deze coronatijden heb ik enkele
mensen thuis bezocht. Allereerst de
door vogelgriep getroffen ondernemer
in Terwolde. Fijn om te constateren dat
de familie, ondanks de ruiming van
hun eenden, toch ook weer kansen ziet
voor hun bedrijf. En vorige week dinsdag was ik bij het 60-jarig bruidspaar
Hulsebos-Bonekamp op bezoek. Het
was zeer gezellig bij het bruidspaar.
Zij vertelden fraaie verhalen over hun
leven in Teuge en Twello, hun schoenenwinkel en het 62-jarig lidmaatschap
van de bruidegom bij de (voorlopers)
van Cadenza. Vanwege het coronavirus
kon alleen het bruidspaar met 1 kind
aanwezig zijn bij mijn bezoek.

Ut Wiekboek

Vrijdagmiddag was ik bij een bijzonder
moment bij molen de Ooievaar in Terwolde. Hier mocht ik het eerste exemplaar van jubileumboek Ut Wiekboek,
van de molen tot de neuteboom in
ontvangst nemen. Vanwege het coronavirus vond dit moment met slechts
4 personen plaats. Een prachtig boek,
naar het idee van Eveline Vinke, voor
en door bewoners van de Wijkseweg.
Het boek werd met een bolderkar
rondgebracht naar alle adressen aan
de Wijkseweg. Helaas kon het geplande feest van 75 jaar Buurt en Speeltuinvereniging De Wiek niet doorgaan.
Dit boek is een mooi gebaar als dank
aan alle vrijwilligers van de afgelopen
jaren.

Komende weken
vergaderen over COVID-19

De komende weken zullen we regelmatig vergaderen over de (on)mogelijkheden van festiviteiten zoals carbidschieten, uitgaande van een verdere
daling van de coronabesmettingen.
Wat kan er coronaproof georganiseerd worden voor jong en oud? Daarnaast kijken we in ons gemeentelijk
Beleidsteam en het Algemeen Bestuur
van de Veiligheidsregio NOG vooruit
naar de nieuwe tijdelijke COVID19-wet
en de handhaving van de naderende
mondkapjesplicht per 1 december.
Zoals eerder aangegeven worden er
veel besluiten landelijk en regionaal
opgelegd. Ik ben daarom benieuwd
hoeveel maatwerkruimte er is voor
ons in Voorst?

Renovatie landgoed
Grote Noordijk

En op donderdag was ik aanwezig bij
de officiële start van de restauratie van
de tuinmanswoning op landgoed Grote
Noordijk. Mevrouw Hester TaverneStrick van Linschoten was hierbij aanwezig namens de eigenaren. Na jaren
overleg en onderzoek was dit ook de
symbolische start van de verdere renovatie van het hele landgoed. Hiervoor
wordt nu een nieuw bestemmingsplan
in procedure gebracht, met ruimte voor
enkele woningen (in het grote huis) en
een nieuw (voedsel)bos. Deze start, na
zoveel jaren van overleg, gaf mij als portefeuillehouder ‘Bestaande Landgoederen’ een geweldig gevoel.

Kijkend naar de cijfers rond het aantal
coronabesmettingen scoren we als
gemeente Voorst vaak gemiddeld. Kijk
ik naar het gedrag van onze inwoners,
bedrijven en instellingen, dan ben ik
er, samen met onze handhavers, zeer
trots op dat het in onze gemeente relatief goed loopt. Ik hoor en zie heel wat
mooie initiatieven. Slechts 1 jongere is
vanwege zijn gedrag rondom het niet
naleven van de coronaregels bekeurd.
Vrijwel iedereen draagt al een mondkapje in openbare en publieke overdekte ruimtes. Kortom: hou dit vol en
doe goed, dan komen we samen deze
crisis goed door.
Burgemeester Jos Penninx

EEN EIGEN KRANT LATEN MAKEN?
VOOR UW BEDRIJF OF VERENIGING.
MEER INFORMATIE: INFO@VOORSTERNIEUWS.NL - (0571) 27 61 91

Laat nu uw
beregening
winterklaar
maken!

PERSONEEL GEZOCHT

Beregenings
specialist!

Vakbekwaam Hovenier - Groenvoorziener

aanleg • onderhoud • levering

Functieomschrijving

Ga als Vakbekwaam hovenier – Groenvoorziener aan de slag bij dit mooie groenvoorzieningsbedrijf.
Jij krijgt een unieke kans om jouw kwaliteiten breed te ontwikkelen in het groene vakgebied. Ben jij de
Vakbekwaam hovenier met nét dat beetje meer? Solliciteer dan direct bij Groenwerk!
Wat zijn jouw werkzaamheden precies?
Samen met één of meerdere collega’s werk jij op diverse projecten bij onze opdrachtgevers:
• Jij bent verantwoordelijk voor één of meerdere eigen projecten
• Jij voert alle soorten aanleg- en onderhoudswerkzaamheden uit
• Jij geeft leiding aan één of meerdere assistent hoveniers
• Jij hebt direct contact met de vertegenwoordigers van de opdrachtgever

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

Ma-vr
07.00 uur
geopend!

Waar kom jij te werken?
Jij komt te werken bij Groenwerk; een bijzonder bedrijf! Groenwerk is een professioneel en marktgericht
groenbedrijf met projecten in Oost en Midden Nederland. Alle projecten worden aangestuurd vanuit ons
kantoor in Apeldoorn. Groenwerk werkt als inclusief organisatie, dat wil zeggen dat Groenwerk haar
werkzaamheden uitvoert met een mix van reguliere vakmensen en doelgroepmedewerkers. Een sociaal
bedrijf dus, met goede collega’s en een nauwe samenwerking binnen een hecht team!
Ons aanbod:
• Fulltime dienstverband (37 uur).
• Bij gebleken geschiktheid, zeer snel (!), een vaste aanstelling.
• Volop ruimte voor persoonlijke groei.
• Zelfstandige en ondernemende functie in een prettige en dynamische organisatie.
• Salaris conform de CAO VHG (schaal 5) gebaseerd op je werkervaring en opleiding.
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
• Een prettige werksfeer binnen een informeel bedrijf met korte lijnen

Functie eisen

Wat verwachten wij van jou?
• MBO 3 of 4 diploma Groenvoorziening aangevuld met een aantal jaren werkervaring
• Jij hebt passie voor het groenvak
• Jij wilt je breed ontwikkelen in de groenvoorziening
De procedure:
• Solliciteer direct bij Groenwerk en mail naar: hans@groenwerk.nl
• Kennismakingsgesprek in Apeldoorn
• Mogelijkheid tot nadere kennismaking met collega’s en projecten
• Jaarcontract en bij gebleken geschiktheid zeer snel een vaste aanstelling!

Bike Totaal Wolters is al meer dan 115 jaar
een bloeiend en groeiend familiebedrijf
met vestigingen in Klarenbeek en Zutphen.

W ij zijn op
zoek naar:

fietsmonteur (m/v)

een ervaren
voor onze vestiging in Klarenbeek
Meer info over ons bedrijf?
www.wijhoudenvanfietsen.nl
Interesse?
Mail dan naar andre@wolterstweewielers.nl
Klarenbeek

Klarenbeekseweg 99/102
7381 BG Klarenbeek
Tel. 055 - 301 12 66

Zutphen

De Brink 74
7206 KC Zutphen
Tel. 0575 - 52 66 28

KLUNDER
Molenstraat 1 Twello
(0571) 27 12 66
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BOEK ‘VAN DE MOLEN TOT DE NOTEBOOM’ VOOR ALLE BEWONERS VAN DE WIEK

SPEELTUIN- EN BUURTVERENIGING IN TERWOLDE
VIERT 75-JARIG JUBILEUM
TERWOLDE.- Het is kort na de tweede wereldoorlog, wanneer het initiatief
wordt genomen tot het oprichten van een buurtvereniging op De Wiek, een
buurtschap aan de zuidkant van Terwolde. Geld is er niet, groots uitpakken
is er eveneens niet bij, maar de mate van verbondenheid is groot. Nu, in het
jaar 2020 en 75 jaren later, is die onderlinge band veel verder uitgebreid.
Uitbundig vieren zit er wederom niet in, maar het verenigingsbestuur van
deze bijzondere buurtschap hoopt met het boek toch een feestelijk geluid
te laten horen.
Een grasveldje naast een moestuin, veel
meer is de huidige speeltuin van De Wiek
in 1945 niet. Maar men is inventief en
om gelden te genereren worden de producten uit de aangrenzende moestuin,
waar vele vrijwilligers druk mee zijn, verkocht om de verenigingskas te spekken.
Geld is immers schaars bij de meeste
mensen. Door de jaren heen vinden er
uitstapjes plaats door het gehele land
en zijn er activiteiten op het terrein op
De Wiek. Wanneer eind jaren ’60 de ontmoetingsplek ten onder dreigt te gaan
door achterstallig onderhoud en afvaldump, wordt de koers gewijzigd.

Speeltuin en renteloze lening

Het toenmalige bestuur besluit dat het
roer om moet. Er wordt besloten om
loten te gaan verkopen en van de opbrengst worden in Deventer bij ‘Wijk
16’ speeltoestellen aangeschaft. Voorts
ontvangt De Wiek 50 gulden als renteloze lening van de firma Stokking. De
speeltuin kan worden voorzien van een
omheining en de moestuin wordt omgetoverd tot voetbalveld. De lening wordt
keurig afgelost, men krijgt zelfs subsidie
en het terrein wordt sindsdien netjes onderhouden.

Handen tekort voor alle
activiteiten

Het bestuur en de organisatie hangen
momenteel op vrij weinig mensen, zo laten voorzitter Cor Leenstra en bestuurslid Eveline Vinke weten. Het bestuur
bestaat uit vijf personen en er zijn twee
vacatures. Voor de overige werkzaamheden kan een beroep worden gedaan op
een aantal andere Wiekbewoners, want
de vereniging is actief. Driemaal per jaar
wordt De Wiekkrant uitgegeven, er is een
kindercomité dat activiteiten organiseert
en De Wiek+ is er voor oudere mensen

die thuis zitten en in de wintermaanden
regelmatig bij elkaar op de koffie komen.
Jaarlijks is er het WieKkamp voor de lagere schooljeugd, waarbij de speeltuin
wordt omgedoopt tot een heus jongerenkamp. En uiteraard was er het jaarlijkse Paasvuur.

Het jubileum

We maken een sprong naar het jaar
2020. De Wiekkrant maakt melding van
een Wiek-Jubileum-Feest-weekend in
juni van dit jaar. Het niet doorgaan daarvan behoeft geen enkele uitleg. Achter
de schermen is echter al ver van tevoren
begonnen met het samenstellen van een
uniek boek. Een huzarenstukje waarover
Eveline Vinke de regie heeft gevoerd en
het leeuwendeel van het werk op haar
schouders heeft genomen. Alle bewoners kregen een vragenlijst in te vullen
over bijvoorbeeld de historie van hun
woning, de voormalige bewoners, maar
ook konden ze leuke anekdotes over het
wonen op De Wiek aanleveren.

‘Van de Molen tot de
Noteboom’; ut Wiekboek

De eerste overhandiging aan bewoners van De Wiek.
Van l. naar r.; Hanneke Achterkamp, Eveline Vinke, Hannie en Dik Zweers

DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG
ZONDAG 26 - 27 - 28 - 29 NOVEMBER

Vrijdagmiddag 20 november jl. werd
het prachtige kleurrijke verhalenboek
gepresenteerd en overhandigd aan in
eerste instantie de sponsoren, te weten
burgemeester Jos Penninx, Lars Kamperman Leferink namens Rabobank
Apeldoorn e.o. en Wim Bijsterbosch
namens IJsselbosch foundation. Jurgen
Pijpker kreeg, als gastheer van Stichting
Terwoldse Molen, eveneens een exemplaar aangeboden. Sponsor Dianne
Bannet was niet aanwezig. Na de uitreiking bij de molen volgde, begeleid door
de klanken van de Rembrandt van de fa.
Jan van Eijk Draaiorgels, een rondgang
over De Wiek, waarbij iedere bewoner
een exemplaar van het boek kreeg overhandigd.

VOORD
VOORD EEL!
VOORD EEL!
EEL!

DECEMBER
Hoe zal het die arme Sint vergaan
Ontdaan van de zwarte-pietenkleur
Geeft dat dan het feest meer Fleur ?
Ook onze historische helden
Moeten het ontgelden
Hun beelden worden beklad
Een bepaalde groep is de koloniale tijd zat
Niets wordt in het tijdsbeeld gezien
Men wil niet luisteren bovendien
Kunnen we niet beter in het heden leven
En, met wat voor kleur ook, meer om elkaar geven ?
De Sint is gelukkig toch gekomen
Voor de kleine kinderdromen

MINIMAAL

20%
KORTING
*

OP HET GROOTSTE DEEL VAN ONZE COLLECTIE

*Zie de voorwaardem bij de kassa

De feestmaand komt er aan

*De Black Friday acties zijn niet geldig op GiftCards, wintersport hardwaren en/of in combinatie met andere aanbiedingen/acties.

Van moestuin tot afvalplaats

Koninklijk kwam hij aan bij een paleis
Na zijn lange stoombootreis
Een heus defilé, kinderen in een lange rij
Met alle burgemeesters er bij

KOM BINNEN VOOR ALLE VOORDEEL ACTIES!

We omarmen ALLE PIETEN
En laten vooral de kinderen genieten
Louise Kapiteijn.

MARKTSTRAAT 1 | 7391 DB TWELLO | TEL: 0571 271 388
FLORA 243 | 7422 LP DEVENTER | TEL: 0570 650 700
TWELLO CENTRUM Marktstraat Twello
DEVENTER Winkelcentrum Colmschate
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MEDIA SPRINGEN OP GEDUMPTE KAAIMAN,
MAAR KLARENBEEKSE ‘SCHNAPPIE’
IS HELAAS VERNIETIGD
KLARENBEEK – Het verhaal van vorige week over de bij een rustplek
in Klarenbeek gedumpte kaaiman
heeft onder lezers van Voorster
Nieuws veel los gemaakt. Niet alleen omdat het een bijzondere
vondst van ‘onze’ Rudi Hofman betrof, maar ook omdat meerdere
personen het opgezette reptiel
graag een plek in hun woning zouden willen geven.
Zo liet Nikky Chen in een mailtje weten
de kaaiman ‘heel graag te willen hebben.
Het zou zonde zijn om hem weg te gooien’, aldus Nikky.
Geert Hoekstra schreef met interesse
het artikel over het mysterie van de Klarenbeekse kaaiman te hebben gelezen.
‘Ik heb geen informatie over het voorval,
maar zou het jammer vinden als deze
(kaaiman, red.) in de container terechtkomt. Mocht de vinder deze kwijt willen,
dan wil ik die met alle plezier ophalen. Ik
ga ervan uit dat de opgezette kaaiman
nog in goede staat is. Ik zou heel graag
de kaaiman willen hebben het zou zonde
zijn om hem weg te gooien.’

Krokie

Meest bijzondere reactie kwam van
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De totaalinstallateur uit uw regio voor particulieren en bedrijven!
Gas - Water - Sanitair - Dakwerken
Elektra - Centrale Verwarming
Service en Onderhoud

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

Frank (‘liever geen achternaam’) uit Wilp.
‘Ik kan het mysterie niet oplossen, maar
als Schnappie de container in gaat vinden we dat zonde. We hebben zelf een
erfstuk, een vier meter lange krokodil,
aan de muur hangen. Daar mag deze
gezellig bij.’ Volgens Frank hing de grote
krokodil vroeger in het huis van zijn opa
bij de keldertrap. ‘Als je dan de donkere
kelder in moest, moest je als klein jong
ventje ook nog langs die enge krokodil. Het was dan ook altijd met neven en
nichten een spelletje wie de krokodil aan
durfde te raken. Toen mijn opa overleed
zat de familie met een grote krokodil in
de maag. Aangezien wij een mooi stukje
muur naast de trap hadden, is Krokie bij
ons komen wonen.’

Dierenambulance

Helaas voor Frank, Geert, Nikki en andere belangstellenden is er van Klarenbeekse Schnappie niets meer over. ‘Er
heeft ook iemand zich rechtstreeks gemeld bij ons (…) In opdracht van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit
hebben wij de kaaiman afgevoerd om te

NieuwsNieuws
Nieuws
& Tips &
& Tips
Tips

Dierenartsen
praktijk

laten vernietigen’, meldt een medewerker van Dierenambulance Overgelder
desgevraagd.
De vondst van de kaaiman trok afgelopen week ook de aandacht van Omroep
Gelderland en zelfs van Hart van Nederland. Bij de regionale omroep deed Rudi
zijn verhaal op de radio en daarnaast
werkte hij op de vindplaats mee aan een
‘reconstructievideo’ die al tienduizenden
keren is bekeken. Hart van Nederland
belde Rudi en wijdde naar aanleiding van
dit interview een artikel aan de Klarenbeekse kaaiman op de website.
Het is nog altijd onduidelijk wie de opgezette kaaiman in het wild heeft achtergelaten en waarom dit is gebeurd. Schrale
troost voor het ‘arme beest’ is dat het
postuum nog een regionale, nee zelfs
landelijke beroemdheid is geworden.
https://www.omroepgelderland.nl/
nieuws/2479761/Rudi-ziet-tijdens-hetfietsen-een-kaaiman-liggen-Hoe-kandat-in-hemelsnaam
https://www.hartvannederland.nl/
nieuws/2020/rudi-voorst-kaaiman/

Dierenartsen
De Driehoek
Dierenartsen
praktijk

praktijk

De Driehoek

De Driehoek

Social need
Social distancing is wel het thema van 2020 te noemen.
Thuis werken, de 1,5 meter samenleving en zo nog veel meer
aanpassingen waar we ons aan hebben te houden. Daardoor
zijn we ineens veel meer thuis. En wat blijkt: booming business
voor de hondenfokkers en de asielen stromen leeg: we hebben
tijd voor een hond! Je moet zelfs ﬂink in de buidel tasten om nog
in aanmerking te komen voor een pup, zo horen we ook in de
spreekkamer.
En toch baart het me enige zorgen, al die nieuwe aanwas. Wat
als, zo hopen we natuurlijk, de Coronatijd straks voorbij is en we
gaan weer vol goede moed naar ons werk? Gaat de hond naar
de opvang of de uitlaatservice? Of is hij of zij ineens de hele dag
alleen thuis? Met name dat laatste kan problemen veroorzaken
als de hond niet van jongs af aan gewend is om ook wel eens
alleen te zijn voor langere tijd (en moet je dat wel willen).
Natuurlijk gunnen we iedereen het plezier van een hond. Er
zijn ondertussen genoeg onderzoeken geweest die bewezen
hebben dat het hebben van een huisdier een toevoeging is
van onze kwaliteit van leven. Maar hierin moeten we niet de
levenskwaliteit van onze viervoeter vergeten.
Twello
Torenbosch 64
7391 CA Twello

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

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

Twello
Torenbosch 64
7391 CA Twello

Klarenbeek
Zutphenseweg 50
7382 AM Klarenbeek

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

VAN HEES VERSMARKT
Andijvie
kilo 0.99

Italiaanse wijnen direct van

*

*

Wijnproeverijen bij jou thuis of op locatie

*

Arrangementen voor vrijgezellenfeesten,
teamuitjes en evenementen

* Relatiegeschenken en cadeauverpakkingen

www.cantinadelvino.nl

n

06-15820532

rk
in maatwe
Steengoed

n aanrechtbladen
n vensterbanken
n vloeren

n gevelbekleding
n belettering
n grafwerken

n schouwen
n wastafelbladen
n tafelbladen

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

Behangen, verven of andere
creatieve klus? Ik los het
voor u op! Tegen betaalbare
prijs. Bel of app 0621996226
Kerstbomen vers uit eigen
land Nordman, Abies, Omorika
gezaagd en voorgeboord of in
pot gekweekt kwekerij Het
veld Veldweg 50 Klarenbeek
0651554827

10% Korting

met deze voucher

Last van mollen? Laat ze
vangen! E.L. de Weerd.
06-13456651
Gevraagd: oud ijzer, accu’s,
metalen en witgoed. Wij komen
het bij u halen. Eventueel tegen
kleine vergoeding.
Tel 06-14101933
Bert Peters Bouw- en Timmerbedrijf. Alle bouwwerkzaamheden. Timmerwerkplaats,
kozijnreparaties e.d. Ook
Tuinhuizen en schuren.
06-23592164/0575-502635
www.bertpetersbouw.nl



de wijnmaker naar jouw deur

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

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

De schilder bied zich aan voor
buiten en binnen schilderwerk
tegen betaalbare prijs
06-86338107

Antiek eiken Heeren kabinet
Verse boerenkool per stronk
±1780 Chiffonière mahonie (6 Hondentrimsalon Miranda: Bel
of grotere partij om in te vrielades) ±1830 Dekenkist ±1700 voor afspraak (0571) 26 24 12 /
zen. Telnr. (055) 366 16 64
Twello 06 10 94 56 10
06 52 02 45 53 Wilp.
Te koop oude koemest (fijnBeuken voor de haag, Ilex,
Vakkundige vloerenlegger
gemalen) info: 06-45698974
Japanse Hulst 1 PV Buxus, Lau- heeft tijd over tegen betaalNa 17,00 uur voor sier en
rier, dier heesters enz. www. bare prijs laminaat PVC, Parket
moestuin
kwekerijhetveld.nl Veldweg
en Vinyl 06-86338107
50 Klarenbeek 06-51554827 |
055-3011451
Vul je leven met heerlijke SCENTSY geuren!
https://lovelyscentsbymaureen.scentsy.nl

Paksoy

2 stuks

0.99

2.49
Snoeptomaatjes zak 400 gram 1.49
Dijkmanszoete stoofappel 2 kilo

Eigen import uit spanje

Clementine mandarijnen
Zoete navelsinaasappels

voordeelzak
20 + 5 gratis

10 stuks

2.99

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

Mondkapjes

Leuke kerstartikelen te koop
vanaf heden, Twelloseeweg 4,
Terwolde.

Goede kwaliteit!!!
per doos

€9.95

U bent niet
alleen. Ruim
1 miljoen
Nederlanders
hebben moeite
hun rekeningen
te betalen!

BEL 06-49614175 IN TWELLO
MOLENALLEE 5
7384 AM WILP
Telefoon: 0571-26 20 07
info@hekkers-spijker.nl
www.hekkers-spijker.nl

WWW.HULPBIJARMOEDE.NL

Nu bij Installatiebedrijf A.Janssen
De m
ee
doord st
achte
CV- k
etel o
Calenta ACE 28c
oit

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

Aangesloten incl.
thermostaat
vanaf:

Michael Klooster
offenbachstraat 21
7391 SW Twello
06 29 470 650

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

€1695,-

KERSTBOOMKWEKERIJ
Kerstbomen vers van het land
Vanaf 5 december geopend!

architectuur bouwkunde omgevingsvergunning
woningen appartementen bedrijfsgebouwen
verbouwingen
uitbreidingen
restylen

Tullekensmolenweg 119

Keuze uit duizenden bomen
in alle soorten en maten,
o.a. Blauwspar Omorica,
Nordmansen.

EEN EIGEN KRANT OF
MAGAZINE LATEN MAKEN?

www.installatiebedrijfjanssen.nl

Wunderink Pongeweg 16 in Hall
(over Hallsebrug links)
Telnr.: 06 44 72 89 89

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

7364 BB Lieren
055-5061860

VOOR UW BEDRIJF OF VERENIGING.

Voorsternieuws

WOENSDAG 25 november 2020

B

PAGINA 9

GASTLESSEN
STREETDANCE
uiten de paden
Column over natuurzaken
Van Erik-Jan Beekman.

DE ONDERWERELD

VOORST.- Sinds twee jaar verzorgt
Marit Vogel van MaritDans op
woensdag voor de jeugd de lessen
streetdance bij Gymnastiekvereniging Voorst. Woensdag jl. heeft
Marit namens GV Voorst gastlessen
streetdance gegeven aan de leerlingen van basisschool Sjaloom in
Voorst.

Op de muziek van nu wist Marit in korte
tijd de kinderen mee te nemen in haar
enthousiasme voor dans en werd er
volop meegedaan door de leerlingen.
Binnenkort gaat Marit ook gastlessen
verzorgen aan de kinderen van basisschool De Wiekslag zodat ook zij kennis
kunnen maken met de superleuke lessen streetdance.

Zaterdagmiddag was ik eens een keer op tijd weer thuis. Nu we bij ons in de
straat glasvezel hebben, kunnen we ook genieten van Fox Sport. Dus ook kijken
naar Go Ahead Eagles, thuis voor de buis. Niet hetzelfde als op de IJssel-tribune,
maar toch. Van het voetbal word je niet altijd vrolijk, van het afgelopen jaar evenmin. Ik schrok even dat het alweer twee weken geleden was dat ik mijn laatste
stukje had geschreven. Twee weken, maar het leken wel twee dagen. Laat het
maar snel januari worden, voor een nieuwe start. Nu het ‘s avonds weer vroeg
donker is kun je buiten ook weinig doen, soms zie ik nog wat wandelaars door de
straat, maar in het donker wandelen is aan mij niet besteed.
Daar waar ik normaal gesproken diverse lezingen bezoek, is het nu stil. Jammer,
even doorbijten dan maar. Gelukkig heb ik nog een aantal boeken in de kast
staan waar ik om allerlei onduidelijke redenen nog niet aan toe was gekomen.
Een van die boeken, en ik schaam me eigenlijk dat ik deze niet meteen in een ruk
allang had uitgelezen, is ‘De onderwereld van de tuin’, geschreven door Romke
van de Kaa.
In bijna alle tuin- en woonprogamma’s worden we overspoeld met keramische
tegels, veranda’s en buitenkeukens. Een paar verdwaalde hortensia’s en het gazon van kunstgras, lekker makkelijk. De lounge set en allerlei prullaria van een of
andere bekende tuincentra- keten maken het geheel helemaal af.
Dit wordt dan de tuin genoemd, het is allemaal heel treurig. Gelukkig zijn er nog
echte vakmensen met verstand van zaken die niet mee doen aan al deze moderne fratsen. Ze zijn zeldzaam, en sommigen ook een beetje op leeftijd, die als
roepende in de woestijn van stenen een ander geluid laten horen.
Een van die mensen is dus Romke van der Kaa. In zijn laatste boek beschrijft hij
de onderwereld van de tuin. Onder de grond speelt zich van alles af waar wij weinig van mee krijgen, maar wat voor ons eigen voortbestaan wel van levensbelang is. Afgelopen week was ik nog bij iemand een hoop blad aan het opruimen,
terwijl ik weet dat je dit eigenlijk moet laten liggen. In dit geval lag het vooral op
het gazon (om het voor mijzelf een beetje goed te praten). Toen ik vervolgens
een nog jong muisje onder het blad vond, voelde ik me toch een beetje schuldig.
Ik had iemands huis verstoord, zo vlak voor de winter. Voorzichtig zette ik hem
of haar weer terug onder een stapel houtblokken in de hoop dat het goed komt.
Misschien een beetje ver gezocht maar wellicht kom je elkaar, in dit geval ik en
deze muis, in een andere gedaante in een volgend leven weer tegen….
Na het lezen van dit boek ben ik tot de conclusie gekomen dat ik vanaf nu nog
meer op een natuurvriendelijke manier wil gaan werken. Dit boek was ook weer
een spiegel voor me, misschien ook voor u als u dit leest.

GRADUS BOOM – 80 JAAR

Wist je dat GV Voorst naast de streetdancelessen ook gymlessen voor de jeugd
verzorgt? Daarnaast biedt de gymvereniging twee keer per week lessen voor
volwassenen. Op maandag om 20.00 uur
total body workout en op woensdag om
20.00 uur fitnessdance. Kijk voor meer
informatie op de Facebook of Instagram
of stuur een mail naar bestuur@gvvoorst.nl.
Wil jij of je kind lekker sporten dichtbij
huis? Kom dan eens kijken bij één van
hun lessen en doe vrijblijvend de eerste
twee lessen gratis mee!
Daarnaast willen de gymvereniging ook
een oproep doen voor bestuursleden,

GROOTSTE
TENTOONSTELLING
VAN NEDERLAND
OVER MICROKREDIET
DEVENTER.- Op 30 november start
de grootste fototentoonstelling
over microkrediet. Iedereen kan
meedoen door de gratis poster
met portretten van microkredietondernemers voor het raam te
hangen en zo de kracht van microkrediet ten toon te stellen. Op
bijna 1500 locaties in heel Nederland zijn de portretten al te bewonderen tijdens de Week van het
Microkrediet. De Lebuinuskerk is
een van de verschillende locaties
in Deventer waar de tentoonstelling is te zien.

De Week van het
Microkrediet

De Week van het Microkrediet is van
maandag 30 november tot en met
zondag 6 december. Ook langs wandelroutes door heel Nederland en online met #wvhm zijn de portretten van
microkrediet-ondernemers te zien. Op
donderdag 3 december om 20.00 organiseert de Diaconie van de Protestanse
Gemeente Deventer met Oikocredit
Nederland een speciaal webinar over
microkrediet in tijden van Corona en
ook verschijnt een nieuwe podcast over
microkrediet. Kijk voor het programma
en waar de tentoonstelling in Deventer
en de rest van Nederland te zien is op
www.weekvanhetmicrokrediet.nl

Een initiatief van Oikocredit
Nederland

REGIO.- Afgelopen zondag vierde Gradus Boom zijn 80ste verjaardag. Hij wilde dit
graag uitgebreid vieren bij Restaurant Pijnappel maar corona maakt dit onmogelijk.
Gradus dacht dat zijn verjaardag nu wel onopgemerkt voorbij zou gaan, maar daar
dacht de buurt anders over. Zaterdagmiddag werd er bij zijn huis aan de Oude Zutphenseweg versiering aangebracht. Iedereen in de omgeving Klarenbeek kent Gradus als de man met de Deutz trekker. Hij staat altijd voor iedereen klaar en niets is
hem te veel. De buurt is trots op zo’n gouden buurman en we wensen hem nog vele
jaren in goede gezondheid.

De week van het Microkrediet is een
initiatief van Oikocredit Nederland. Oikocredit investeert al 45 jaar in microkrediet. Kleine leningen aan mensen in
meer dan 60 landen in Latijns-Amerika,
Afrika en Azië. Daarmee kunnen zij zélf
aan hun toekomst bouwen, hun gezin
onderhouden en hun kinderen naar
school sturen. Particulieren en organisaties in Nederland kunnen beleggen
in microkrediet-ondernemers via het
Oikocredit Nederland Fonds. www.oikocredit.nl

GV Voorst is namelijk dringend op zoek
naar nieuwe bestuursleden! Wil jij ook
dat voor jou of je zoon of dochter de
mogelijkheid blijft om te kunnen sporten

in Voorst of vind je het leuk om een bijdrage te leveren aan het bestuur van GV
Voorst? Meld je dan snel aan via
bestuur@gvvoorst.nl.

Echte fake en neppe
waarheid

Ik keek met maatschappijleer een item over jongeren
in coronatijd. Twee jonge reporters gingen uitzoeken
waar illegale coronafeestjes werden gehouden en wie
daar nu eigenlijk aan meededen. Ze belandden een paar
keer ergens in een weiland, of aan de rand van een bos.
Daar verzamelde zich een groepje pubers dat eigenlijk
niet goed wist wat te doen. In het duister stonden ze wat
bij elkaar, er klonk wat muziek uit een bluetoothspeaker. Een
enkeling toverde een fles met een bedenkelijk gekleurde vloeistof
uit een tas, zette die aan de mond en gaf hem door. Opeens klonken er een paar
harde knallen. Een paar jongens hadden vuurwerk meegenomen en staken
dat af. Je moet wat. De rest van de groep schrok daar zo van, dat ze binnen een
minuut op hun fietsen waren verdwenen in de nacht. De kreet ‘POLITIE!’ viel hier
en daar. Als laatste vertrokken de vuurwerkers. Op scooters, want vuurwerkers
rijden natuurlijk niet op een fiets. Even later zag je dezelfde twee jonge reporters
in Den Haag minister Grapperhaus interviewen. Keurig met een microfoon aan
een anderhalvemeterhengel. Ze vroegen of de minister het zich kon voorstellen
dat jongeren het niet meer zo goed begrepen. Wél opgepropt in lokalen met z’n
dertigen bij elkaar, in scholen met honderden, soms duizenden, maar niet na
schooltijd met een groepje wat mogen hangen, buiten, ja oké, misschien moet je
het geen ‘coronafeestje’ noemen, maareh...? De minister gaf een antwoord dat mij
van verbazing bijna van m’n arbostoel liet rollen. ‘Op school zit je stil in de klas...’
Huh?? Hoorde ik dat goed? Ja!! Want later in het interview zei hij nóg een keer: ‘Ja,
ik ken die feestjes. Dat is toch iets anders dan op school stil in je bankje zitten...’
Maar écht! Hoe dan? Is dát het beeld dat een minister (!) heeft van het leven op een
school voor voortgezet onderwijs?? En ik hoorde van een collega dat een jeugdarts
óók zo’n antwoord had gegeven op de vraag of de klasgenoot van een leerling
die in quarantaine moest en die altijd in de les náást hem zat, nu ook moest
thuisblijven… Nee, dat hoefde niet, want ‘in de klas keek je in principe gewoon
vóór je…’ Mensen! Kom een paar uurtjes kijken! Leerlingen dragen mondkapjes,
jazeker, maar...ze hangen op, over en áán elkaar, knuffelen, stoeien, vechten, vallen,
roepen, lachen, schreeuwen, léven zo’n beetje bóvenop elkaar! En in de les kijken
ze gelukkig niet alleen maar voor zich uit, al zou je soms wensen dat ze dat ietsje
vaker deden. Ik dacht even dat de tekst van de minister in dat filmpje een ‘Deep
Fake’ was. Want dat is een nieuwe technologie, waarmee je wie dan ook werkelijk
álles kunt laten zeggen. Dus die tekst van de minister had ook kunnen zijn: ‘Ja, je
hebt helemaal gelijk, ik snap het af en toe ook niet meer met die coronaregels, zie
de foto’s van mijn bruiloft, maareh, ik moet nu weer aan het werk...hey chica’s,
leuk interview, party on, láááátúúúúrr!’ Ja, je kunt hoofden op andere lichamen
zetten, niet van echt te onderscheiden. Maar je kunt dus ook de gesproken (!) tekst
bij een persmomentje van Mark Rutte totaal veranderen. En het lijkt levensecht!!
Het loopt gewoon synchroon met de mond! Waar ik me zorgen over maak?
Nou, dat je straks écht niet meer weet wat ‘fake’ en wat ‘real’ is. Mark Rutte die
lijkt te zeggen: ‘Jongens en meisjes, vanavond tussen 22.00 en 00.00 onbeperkt
vuurwerk schieten in het hele land! Cadeautje van mij, omdat jullie je zo goed
aan de mondkapjesregel houden!’ Er gaat intussen een andere versie rond, waarin
hij héél andere dingen zegt. Het kan technisch allemaal al. Computers kunnen al
mensen bedenken die niet eens bestaan. Levensecht. Brrrrrrr… Ik heb deze tekst
zelf geschreven. Echt waar. En de foto die erbij staat, dat ben ik. Ook echt waar,
geloof me alsjeblieft! En nu ga ik weer lesgeven aan zo’n saaie groep van dertig
leerlingen, die keurig in hun bankje (Huh? schoolbankje? Uit welke tijd komt dát
trouwens?) de hele tijd recht vooruit kijken. Heerlijk!
Bert Jansen
Docent Veluws College Twello

www.veluwscollege.nl/twello

Kun je zelfstandig werken en weet
je van aanpakken?
Dan hebben wij een mooie baan voor jou.

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR:

VRACHTWAGENCHAUFFEUR
STANDPLAATS APELDOORN
Dit is een fulltime functie.
Voor meer informatie: www.berkhofbv.nl
Sollicitaties bij voorkeur per mail,
bellen mag ook.

STATIONSWEG 454 | 3925 CH SCHERPENZEEL | T. 033 277 1480 | INFO@BERKHOFBV.NL
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Voorsternieuws
DE PRAATSTOEL

WATERKOUD
In de winter is het soms waterkoud of kil. Het gaat dan om een vochtig en somber weertype met kou. Het kan dan heel rustig of zelfs windstil zijn, maar vaak
staat er ook een stevige wind bij. We hebben ermee te maken wanneer een
lagedrukgebied op ons afkomt. De wind wakkert dan, afhankelijk van zijn koers,
aan uit richtingen tussen oost en zuid.
De lucht wordt aangevoerd over het ‘s winters vaak besneeuwde vasteland van
Europa of ijsvlaktes. Dat is dus koude en vochtige lucht. Ondertussen nemen op
de nadering van de depressie bewolking en wind toe, waardoor het nog onaangenamer wordt. Opmerkelijk is dat ook droge lucht heel koud kan aanvoelen.
De verdamping is dan heel groot, waardoor warmte aan ons lichaam wordt onttrokken. Vooral als het ook waait verdwijnt de lichaamswarmte met grote snelheid en krijgen we het koud. Die combinatie van droge lucht en kou noemen
we schraal.
In weerberichten komen ook begrippen als koud en koel voor. Boven 12 graden
heeft koel de voorkeur en bij een temperatuur van 12 graden of minder wordt
het begrip koud uit de kast gehaald. In de zomer zal dus eerder gesproken worden van koel, in de winter is het koud.
Daarnaast wordt ook gesproken van vrij koud of zeer koud en bij koel worden
dezelfde gradaties gebruikt. Het gebruik van die bewoordingen is gekoppeld
aan de afwijking van de temperatuur van normaal. Dat is het gemiddelde over
het meest recente tijdvak van dertig jaar. Voor iedere periode van vijf dagen is
zo’n langjarig gemiddelde bepaald, het pentadegemiddelde.

Wij ontmoeten graag markante mensen met een bijzondere levensstijl, iets ongewoons,
geks, leuks, moois, bizars of zó gewoon, dat het alleen daarom al heel apart is. Hebben
we je eenmaal gevonden, dan laten we je graag plaatsnemen op De Praatstoel.

EEN DUIZENDPOTER UIT KLARENBEEK IS VOORAL ORGANISATOR.

‘JE MOET WEGGAAN OP HET MOMENT
DAT JE HET ZELF JAMMER VINDT’
een hele andere verantwoordelijkheid, terwijl er al vier het huis uit zijn”
aldus Reinier. Vijf broers en een zus,
waarbij inmiddels ook twee broers op
resp. 45 en 46 jarige leeftijd zijn overleden. De jaren zijn voor Reinier een
getal, waarbij hij het jammer vindt
dat mensen in het algemeen soms op
leeftijd worden afgerekend. Hij noemt
als voorbeeld de leeftijd waarop je
nog president van Amerika kan worden, maar anderzijds door leeftijd
bevoegdheden kan kwijtraken, terwijl
je nog prima in staat bent om te presteren.

Tekst: Jos Bosch. Foto: Maarten Relker

Volgende week koude nachten met lichte toto matige
vorst?

Deze week nog eerst zacht, maar vanaf vrijdag dalende temperaturen tot net
boven het vriespunt volgende week?
Eerst deze week maar even doornemen.
Donderdag een afwisseling van zon en wolken bij nog 10 graden.
Vrijdag in de ochtend zon met in de middag wolken bij dan nog maar 7 graden.
Zaterdag zonnig bij ook dan nog 7 graden.
Zondagochtend al vorst aan de grond met overdag slechts 4 graden als maximum met veel zon.
Volgende week lijkt er vooral in de nachten lichte vorst te gaan optreden.
Met overdag temperaturen een paar gaden boven nul.
Mark Wolvenne, Twello

Voorsternieuws
Opgave van advertenties

Acquisitie

Uitgeverij Voorster Nieuws BV
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KLACHTEN
OVER
BEZORGING:

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

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

Hij weet overal de weg te vinden en dat is als kartrekker wel erg handig.
Een grensgeval welke grensverleggend kan werken, maakt graag tempo in
z’n leven maar kan ook tomeloos geduld opbrengen. Hij verlaat het toneel
wanneer iedereen het nog jammer zal vinden en betreurt het, dat mensen
soms worden afgerekend op leeftijd. Reinier Plante, een innovator, initiator
en inspirator. Met twee benen strak op de grasmat, neemt hij plaats op het
groene fluweel van De Praatstoel.
Het was een latertje, de avond voor
het interview. De gemeenteraad en
burgers van Voorst vergaderden in
de achtertuin van Reinier; het Multi
Functioneel Centrum (MFC) in Klarenbeek. Gastvrije en enthousiaste vrijwilligers zorgden er die avond voor,
dat het de aanwezigen aan niets ontbrak. Reinier had ‘geen dienst’ maar
ach, even een kijkje nemen en toch
de handen uit de mouwen steken,
daar is niets mis mee. Die grote betrokkenheid is niet onlogisch, gezien
zijn enorme inbreng bij het ontstaan
van het MFC.

door de gemeente Apeldoorn. Het idee;
twee wijken van Apeldoorn en Voorst bij
elkaar trekken en 140 woningen realiseren.. Het sportterrein zou moeten verdwijnen naar een andere locatie. “Toen
kwam de woningbouwcrisis in 2010 en
er bleven nog 90 woningen over. De
bouwplannen waren daardoor niet haalbaar. Het project MFC is er eentje van
tien jaren geweest met driehonderd zoveel vergaderingen en overleg. Hoe dat
kan? Ik heb de wethouder in Apeldoorn
gezegd dat zij dat namelijk normaal vinden. Vonden ze het maar niet normaal,
dan ging het misschien wat vlotter.”

Een grensgeval

De parel van Klarenbeek

Het wonen op de gemeentegrens van
Apeldoorn en Voorst kan maar zo
heel spannend zijn. Het vuurwerkverbod in de ene gemeente maakt een
gesprek met je buurman, over waar
het vuurwerk af te steken met oud &
nieuw, extra interessant. Ben jezelf
in overtreding, met twee stappen
zijwaarts kan je naar hartenlust knallen. Het nieuws haalde in ieder geval
De Telegraaf en die gemeentegrens?
Da’s wel vaker een dingetje.

De totstandkoming van het
MFC

Grensoverschrijdend werken was er
zéker bij aangaande de ontwikkeling van de plannen en bouw van het
huidige MFC. “Het is vaak tijdrovend,
je moet naar twee gemeenteraadsvergaderingen. Gemeente Voorst
had een voortrekkersrol, want het
gebouw staat op Voorster grond” aldus de meester. De voormalig leraar
en schooldecaan had, samen met allen die nauw betrokken waren bij de
ontwikkelingen, engelengeduld maar
ook veel doorzettingsvermogen en
daadkracht. Dat moet ook wel, want
werken met een ambtelijke molen
kan wel het tempo uit je leven halen.

Dorpsvisie en de crisis

Eind jaren ’90 ligt er een dorpsvisie

Wanneer de kogel uiteindelijk door
de kerk is, komt de focus op de bouw.
Wordt er in 2011 een kunstgrasveld aangelegd, in 2014 wordt begonnen met het
2,2 miljoen euro kostende project. Onder het toeziend oog van bouwvoorzitter Reinier Plante wordt er onder meer €
350.000,- aan eigen werkzaamheden uitgehaald. Het resultaat? Het Multi Functioneel Centrum mag absoluut een pareltje worden genoemd. Een royaal gebouw
dat daadwerkelijk voor vele doeleinden
geschikt is, omgeven door een prachtig
buitengebied en dat allemaal in de achtertuin van Reinier, waarbij naast z’n huis
een voets-fietspad loopt. “Er diende ook
een ontsluiting te zijn op grond van de
gemeente Apeldoorn. Dat was op mijn
eigen grond en het autoverkeer heb ik
kunnen tegenhouden.” Nu is het een
gezellig komen en gaan van mensen,
waarbij Reinier en passanten elkaar regelmatig groeten.
Leeftijd is maar een getal
De voormalig voorzitter van het MFC
heeft ook nu nog steeds zijn handen vol.
Een vitale ondernemer met 72 jaren op
de teller die ooit riep ‘ik word niet oud’.
Daartoe had hij alle redenen, want zijn
moeder overleed op 51-jarige leeftijd,
zijn vader werd maar 57. Ze lieten zeven
kinderen achter. “Ja natuurlijk verandert
er veel voor jezelf! Er waren nog twee
minderjarige kinderen thuis. Je krijgt

Het ontstaan van
begraafplaats Het
Heidepark

“Het begon toen mijn ouders overleden. Mijn vader had al z’n leven in
Klarenbeek gewoond en toen hij overleed, moest hij in Beekbergen worden
begraven omdat er in Klarenbeek
geen begraafplaats was. Dat heeft
me altijd tegengestaan.” Als protestant had hij ook al samenwerking met
Rooms Katholieken en de plannen
werden gezamenlijk uitgewerkt. Toch
duurde het ruim elf jaren vóórdat de
begraafplaats in gebruik kon worden
genomen. “Er moet onderzoek worden gedaan, een bestemmingsplan
wordt gewijzigd, er vindt geologisch
onderzoek plaats alsmede onderzoek
naar flora en fauna. Ook het Waterschap had wensen en eisen.”

Gedrevenheid met veel
petten

Een spil in het MFC, bestuurslid van
stichting Koepel Voorst, voorzitter
Het Heidepark en zitting hebbende
in de stichting van Het Boshuis te Klarenbeek. Wat drijft Reinier Plante in
het trekken van al die karren? “Ik hou
van organiseren, zit niet alle avonden thuis. Dat heb ik altijd gehad” en
daarmee blikt deze aanjager terug op
zijn werkzame tijd in het onderwijs.
“Nu ben ik pensionado en dan zou
je meer tijd moeten hebben. Ik hou
van bezig zijn en maak ook tijd voor
hobby’s. Tuinieren, schaken en ik lees
veel.”

Kamer 49 op Curaçao

Sinds 2005 flaneert Reinier in de wintermaanden op Curaçao. “Ik ga erheen om het klimaat, heerlijk! “Kamer
49 is voor mij” als Reinier heeft gebeld
om zijn komst aan te kondigen. Het
mooie weer is een reden, “maar ook
om even los te zijn van alles. Mijn ereader mee en dan lees ik zo’n vijftien boeken. En vanaf afstand kan
ik veel doen, bijvoorbeeld via Skype.
En dat hebben we in deze tijd wel
geleerd, om op afstand wat te kunnen doen!” Maar altijd dezelfde plek
Reinier? “Sightseeing is helemaal niet
leuk wanneer je alleen bent, je kan
niet reflecteren of de beleving delen.
Daarom ga ik naar dezelfde plek.” En
zal hij al ergens z’n taken neer gaan
leggen, dan wil hij ook daarin zelf de
regie voeren. “Je moet weggaan op
het moment dat je het zelf jammer
vindt. En dat ook de anderen het nog
jammer vinden.”
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Gebruikte E-bikes
Grote aanbod gebruikte E-bikes.
Op alle gebruikte E-bikes
geven wij een half jaar garantie!

10% Korting
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Bryte

Eindejaars opruiming
Wij gaan onze winkel verbouwen!
Tot 31december op
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Uw Deventer tweewieler specialist!
Roto Tweewielers Ceintuurbaan 199a, 7413 DE Deventer T: 0570 67 62 50 | www.rototweewielers.nl
Acties zijn niet geldig met inruil.

Niet in combinatie met andere acties.

Niet geldig voor gebruikte fietsen.

Zolang de voorraad strekt.
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SUSHI VAN MARIE BY PIDEN
NU OOK OP ZONDAG

HYPOTHEEK?
Een hypotheek
afgestemd op uw
woonwensen en
mogelijkheden!

TWELLO – Het enige waar het in Twello nog aan ontbrak was een “Sushitent”. Vanaf woensdag 4 november is het mogelijk; overheerlijke, verse
sushi van Den Chu. Den Chu bereidt sushi vanuit zijn “Asian-cuisine” gevestigd in het pand van C’est La Vie. Wat voorheen Marie als naam droeg is nu
omgetoverd tot “by PiDen”.
Na de vliegende start vanaf woensdag 4
november blijft de drukte toenemen. De
dagen dat er sushi afgehaald kon worden lagen tot op heden van woensdag
tot en met zaterdag. Maar vanwege de
grote vraag naar sushi op zondag zijn
zij vanaf heden de zondag ook geopend
voor het afhalen van sushi. Helaas is de
woensdag hierdoor komen te vervallen.
Vanaf nu dus sushi af te halen van donderdag tot en met zondag!
Voor de volgende (feest)dagen heeft
Den het volgende arrangement samen-

gesteld: De Sinterklaasplate van 3 t/m 6
december 2020
New Years Plate op 31 december 2020
en 1 januari 2021
Een sushiplate bestaande uit het sushiassortiment en o.a. Yakatoristokjes en
gebakken gamba’s voor €24,95 p.p.
Aan de kinderen is uiteraard ook gedacht!
Het gehele assortiment, openingstijden,
bestelsite en nog meer informatie vindt
u op: https://www.cestlaviemarie.nl/

DE HANDREM

VAN DE

SCHOUDER AF
PREVENTIE EN BEHANDELING
VAN SCHOUDERKLACHTEN
• Gratis check.
• Éénmalig resetten indien nodig (normaal tarief)
• Pijnloos.
Meer informatie kunt u lezen op onze website:

WWW.PRAKTIJKDEKERN.NL
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0571 27 62 02
hypotheken@bieze-makelaars.nl

Hypotheken

GLASVEZEL
POSTERENK.- Er zijn momenteel plannen voor glasvezel in Posterenk. Als vóór
december dit jaar 35% van alle huishoudens zich aanmeldt, zal er glasvezel komen. Voor vanavond staat er een inloop
gepland in gebouw Bethel. Iedereen die
vragen heeft of informatie wenst kan
tussen 18.30 en 21.30 uur terecht. Vincent Schonewille van DELTA Fiber Netwerk en André Berenschot zullen alle
uitleg geven. André Berenschot is ICTer en heeft zich vanaf het begin af aan
in het “glasvezeltraject” verdiept. Heb je
al beslist of wil je liever even telefonisch
contact dan kun je bij André je ook aanmelden voor een glasvezel abonnement.
Hij regelt dan ook je aanmelding bij Delta
Fiber. Vraag hem naar de mogelijkheden
via mail info@berenschot-ict.nl of bel:
06-12 839 915

auto

schade?

Engelenburgstraat
55, Twello
Twello
Engelenburgstraat 55,

Tel:
28
Tel: 0571
0571 78
78 50
50 28

HUIS-AAN-HUISCOLLECTE
VOOR VLUCHTELINGENKINDEREN
GRIEKENLAND
TWELLO.- Van 29 november t/m 5 december wordt er gecollecteerd
voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Hun situatie is, na de
brand in Moria, urgenter dan ooit. Meer dan 50.000 kinderen verblijven onder erbarmelijke omstandigheden op diverse Griekse eilanden.
Kerk in Actie, die de huis-aan-huiscollecte organiseert, helpt de vluchtelingenkinderen in Griekenland met voedsel, kleding en onderwijs en probeert ze op
een betere plek te krijgen. Op meer dan zeshonderd plekken gaan collectanten
in de eerste week van december langs de deuren.
Kerk in Actie is het diaconale programma van de Protestantse Kerk in Nederland. De organisatie zet zich wereldwijd in tegen armoede en onrecht. Een belangrijk deel van het werk van Kerk in Actie richt zich op kinderen die in de knel
zitten door oorlog, armoede of uitbuiting. Kijk ook op kerkinactie.nl/griekenland.

Bel voor een afspraak of informatie
PRAKTIJK DE KERN: 06-38518814
Een afspraak maken kan ook via de website.

ONS ADRES: H.W. Iordensweg 32a, Twello
(Achter de firma Veldwijk Bedrijfskleding)

FYSIOTHERAPIE, OSTEOPATHIE & MASSAGE THERAPIE

TWEEDE ONTMOETING

“met het mondkampje op lijken ze allemaal op elkaar.”

WWW.ECKHUYS.NL

EEN
TAXATIE
VAN JE
HUIS LATEN
UITVOEREN?

2E ARTIKEL 50% KORTING

OP ALLE KLEDING EN SCHOENEN

ZONDAG
29 NOVEMBER
KOOPZONDAG
LET OP ONZE
SPECIALE
BLACKFRIDAY
DEALS!

geldig t/m 29 november

29 november

KOOPZONDAG
49.99

39.

99
49.

99

39.

99

AIRFRYER XL
Philips Senseo
S
vloeibare
ontkalker
Philips Senseo
CA6520/00
CA6520/
7.99
7.9
7.
9 vloeibare
ontkalker
CA6520/00

€139,

23 t/m 30 november

7.99

KNALPRIJS
00

26 t/m 29 november

BLACK
BLACK
FR%DAY

FR%DAY

VAN GHENTSTRAAT 10, TWELLO, (0571) 274731

23 T/M 30 NOVEMBER
23 T/MBLACK
30 NOVEMBER
SPECIALE
FRIDAY DEALS.

SPECIALE BLACK FRIDAY DEALS.

kijk op blokker.nl/blackfriday
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EEN NIEUW GELUID OP
RADIO GELDERLAND
ARNHEM.-- Radio Gelderland laat vanaf 30 november een ander geluid horen op de zender. Met meer muziek uit de jaren 60, 70 en 80 wil de omroep
vooral gezelligheid, sfeer en het gevoel van vroeger bij de luisteraar in de
woonkamer brengen.
Een nieuw geluid, maar tegelijkertijd ook
een oud en bekend geluid. Want luister
je naar Radio Gelderland, dan kun je genieten van de grootste hits aller tijden.
Van Elton John tot The Rolling Stones en
van Toto tot Queen, met Radio Gelderland ga je terug naar de tijd van je leven!
En bij deze koerswijziging, horen ook
nieuwe programma’s.

De Muziekwinkel

Luister in De Muziekwinkel naar presentator Maarten Daam, die je meeneemt
in het gevoel van een ouderwetse pla-

tenzaak, die iedere werkdag van 14.00
tot 16.00 uur is geopend. Met een koffiehoekje voor de vaste klanten, een jukebox en bakken vol lp’s en singles. Iedere
dag staat een artiest of bijzondere lp ‘in
de etalage’. En onze blinkende Wurlitzer
2000 (bouwjaar 1956) kan van nieuwe
singles voorzien worden! We vullen hem
met mooie liedjes uit de late jaren 50 en
vroege jaren 60.

Alle 13 Goed!

Een nieuw programma van presentator
Eric van den Berg, waarin de nadruk ligt

op de seventies. Iedere zaterdag en zondag van 14.00 tot 18.00 uur neemt hij je
mee naar vroeger. Terug naar een dag in
de jaren 70, met muziek, het nieuws en
reclame van toen. Waar keken we naar
op tv, en wat stond er die dag in de hitparade op nummer 1? Ook kun je meespelen met het spel ‘Wie van de Drie’! Welke
van de drie hits komt uit de jaren 70? Iedere uitzending eindigen we met zes feel
good nummers, een goed begin van je
zaterdag- en zondagavond!
Radio Gelderland is te luisteren via de
Omroep Gelderland app, www.gld.nl,
digitaal via DAB+ en via FM Radio. Benieuwd op welke frequentie Radio Gelderland in jouw buurt te vinden is? Check
dan onze Kanaalwijzer.

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

Vermist

Witte langharige kater met bruine snuit,
oren, poten en staart, voor witte voetjes, blauwe ogen: Bosgeelster, Twello.
Grijs gestreepte kater, gele ogen, stevig: Burgemeester van der Feltzweg,
Twello.

Ik ben als vermist doorgegeven vanaf de: Burgemeester van der Feltzweg, Twello.
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Dorpsstraat 22 Twello

Gevonden

Grijs gestreept kitten, witte kin, voor witte voetjes, achterpoten wit: Molenstraat,
Twello.
Zwart/beige poesje met zwart op de
kop, zwarte en beige vlekken op de rug,
zwarte staart, beige snuit en borst, beige
poten: Vaassenseweg, Nijbroek.
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BLIJF AL ONZE LOKALE
ONDERNEMERS STEUNEN
TWELLO.- Dat het allesomvattende coronavirus grote impact heeft op allerlei
zaken in de samenleving wordt steeds duidelijker. Met name het openbare
leven wordt in hoge mate beknot, cafés, restaurants enz. hebben hun deuren
moeten sluiten.
Oproep aan alle lezers: Blijf al onze lokale ondernemers steunen en doe uw
aankopen zoveel mogelijk lokaal!

Maak je ook
een lief gebaar?
Dit jaar is anders dan anders. December hoort de maand van
sfeer, gezelligheid en samenzijn te zijn.

Voor deze feestdagen willen wij een oproep aan jullie doen
om een lief gebaar te maken voor een ander.
Schrijf een kaartje of gedichtje, maak een
knutselwerkje of tekening, een bloemetje of pakketje,
wij van Voorster Nieuws zorgen ervoor dat je lieve
gebaar op een extra leuke manier bezorgd wordt
bij verzorgingshuizen in onze regio.
Je kunt je lieve gebaar inleveren bij Voorster Nieuws,
Stationsstraat 17 in Twello uiterlijk 17 december.
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Voorsternieuws

Voorsternieuws
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DE GROTE NOORDIJK IN WILP KRIJGT ALLURE TERUG
RESTAURATIE VAN TUINMANSHUIS
IS EERSTE STAP

TWELLO – Voor iedereen in de gemeente Voorst die cultureel erfgoed een
warm hart toedraagt, was het afgelopen donderdag een heuglijke dag. Op
Landgoed De Grote Noordijk in Wilp was de officiële start van de restauratie van het tuinmanshuis. Deze markeert gelijktijdig het begin van een
grootschalige operatie waarin het landgoed in oude luister wordt hersteld.
In plaats van een grote groep genodigden kon door de coronabeperkingen
slechts een zeer select gezelschap de
ceremonie-met-taart-en-champagne
bijwonen. Aanwezig waren gastvrouw
Hester Taverne-Strick van Linschoten,
gastheer Guus Strick van Linschoten,
burgemeester Jos Penninx en ,beleidsmedewerker ruimtelijke ordening Paulien Dekker-Klein Overmeen en aan het
werk zijnde enkele werknemers van Authentiek Bouw uit Nieuwleusen.

Voldragen plan

Hester Taverne-Strick van Linschoten
is een van de vier erfgenamen van het
landgoed. De anderen zijn haar broer
Guus-dielater in de tuinmanswoning zou
opduiken-, haareen zus en een neef. Het
viertal is in overleg met de gemeente
vele jaren bezig geweest om tot een voldragen plan te komen.
Dat dit is gelukt, blijkt alleen al uit het
feit dat de provincie Gelderland met een
forse ruimeen miljoen euro subsidie bijdraagt aan het project. Het plan stemt
niet alleen de familie Strick van Linschoten en de provincie tevreden. Burgemeester Penninx deed donderdag geen
enkele moeite zijn vreugde te verbergen.
‘’In 2007 hebben we de eerste gesprekken met elkaar gevoerd, omdat er toch
wel eens iets met dit landgoed moest gebeuren. In 2010 spraken we af écht stappen te gaan zetten. Tien jaar later staan
we hier doordat er achter de schermen
heel hard is gewerkt. Als portefeuillehouder bestaande landgoederen ben ik verheugd dat het met een combinatie van
groen en steen is gelukt voor dit gebied
een heel mooi plan te maken’’, zei Penninx. Het landgoed is volgens hem heel
belangrijk voor de entree van Twello.

Schattig huis

Nadat Penninx aan Hester TaverneStrick van Linschoten onder meer een
fraaie bos bloemen en een waardebon voor vier bomen had overhandigd,
volgde een rondleiding door het uit circa
18540 stammende tuinmanshuis. Tot
1970 woonde hier de tuinman van de
familie met zijn vrouw en vier kinderen.
‘’Het is zo’n schattig huis, je zou het op
moeten pakken en neerzetten in het Zuiderzeemuseum’’, zei de gastvrouw.
Dit gaat niet gebeuren. De erfgenamen
willen de tuinmanswoning na de restauratie verhuren. Hetzelfde geldt voor het
melkhuis en het keukenhuis. Begin negentiende eeuw is hier het Voorhuis Huize Grote Noordijk tegenaan gebouwd.

1432

Alle drie panden wacht een ingrijpende
restauratie. De erfgenamen houden het
Voorhuis voor eigen gebruik als familiehuis. hopen dat één van hen te zijner tijd
het grote huis kan betrekken.Streven is
nadrukkelijk het landgoed in de familie te
houden. ‘’De naam Noirtwijck wordt voor
het eerst genoemd op een tijdrol uit 1432.
Het landgoed is sinds 1740 in de familie en
is altijd vererfd in de vrouwelijke lijn’’, aldus Hester Taverne-Strick van Linschoten
Het landhuis is sinds 1985 niet meer permanent bewoond geweest. In dat jaar
overleed de grootmoeder van Hester en
Guus Strick van Linschoten. Rond 20032004 woonde Guus hier tijdelijk vooral
om een oogje in het zeil te houden en
ongewenst bezoek te weren. ‘’Van 1985
tot 2010 heeft een oom in een bungalow
gewoond op een ander deel van het landgoed.’’
Deze bungalow staat aan de oostzijde
van de H.W. Iordensweg. Onderdeel van

INGEZONDEN
DE RANDWEG? WEG ERMEE!
In de Voorster politiek speelt al 20 jaar de discussie over de aanleg van de
Randweg in Twello die de Zuiderlaan moet verbinden met de Rijksstraatweg.
Deze weg moet via een tunnel onder de spoorlijn Apeldoorn – Deventer dwars
door landgoed Hartelaar gaan lopen. Al verschillende keren is de weg weggestemd door de gemeenteraad. Het huidige college van GB, CDA en D66 probeert het nu echter opnieuw.
Lijst Arend ziet alleen maar nadelen.
Ten eerste de gevolgen voor de rest van onze gemeente. ProRail eist dat, in ruil voor
medefinanciering van de tunnel, er 14 (veertien!) overwegen geheel of gedeeltelijk
gesloten worden: 3 in Teuge (Woudweg, Bolkhorstweg en een particuliere overweg),
7 in Klarenbeek en Voorst op de spoorlijn Apeldoorn – Zutphen (Broekstraat, Oude
Broekstraat, Huize Ekeby, Noord-Emperweg helemaal; Kruisweg, Landweg en Goorweg voor (vracht)autoverkeer) en 4 in Twello (Hartelaar en Dernhorstlaan helemaal; Molenstraat en Stationsstraat voor (vracht)autoverkeer).
Ten tweede de gevolgen voor de bewoners van Zuiderlaan en Molenveld. Een
Randweg zal meer verkeer aantrekken. Bewoners in de buurt van de Zuiderlaan klagen nu al over overlast. Regelmatig moeten ze roet en fijnstof van hun
tuinmeubels verwijderen. Bewoners van het Molenveld krijgen een drukke
weg vlak naast zich. Ook vernielt de weg het mooie landgoed Hartelaar.
Ten derde de financiële gevolgen. De laatste raadsbeslissing is geweest dat
de weg de gemeente Voorst maximaal 5 miljoen euro mag kosten. Dat kan
natuurlijk nooit. De rest van de kosten moet opgehoest worden door ProRail
en de provincie. ProRail betaalt alleen de tunnel, voor 20 tot maximaal 50 %.
De rest moet dus van de provincie komen. Onduidelijk is nog hoeveel die wil
betalen.
Lijst Arend is van mening dat aanleg van de Randweg niet door moet gaan. De
gevolgen voor de bewoners van onze gemeente zijn te groot en het plan is te
duur. Dus: weg met de Randweg!
Arend Jansen,
Fractievoorzitter Lijst Arend

het totaalplan is daar drie kavels voor
koopwoningen uit te geven. Verder moet
op de plek van een maïsland een voedselbos verrijzen.

Wandelroute

Op z’n vroegst in de loop van 2023 is de
grootschalige restauratie van het nu 34
hectare grote landgoed afgerond. Be-

zoekers krijgen te maken met een gewijzigde wandelroute om de privacy van de
nieuwe bewoners te kunnen wbeschermenwaarborgen.

Steeds vaker zie ik kinderen bij wie de mond open staat. Ook bij volwassenen komt dit
veel voor. Naast dat het niet charmant is, is het ook niet gezond. Deze keer leg ik je
graag uit wat de mogelijke oorzaken en gevolgen zijn en waarom het niet gezond is.
De meeste mensen ademen door hun neus. Soms is dit lastig, bijvoorbeeld bij
verkoudheid of allergie. Dan ademen mensen tijdelijk door hun mond. Als de klachten
voorbij zijn, adem je automatisch weer door je neus. Als kinderen en volwassenen door
hun mond blijven ademen, gebruiken ze hun neus nauwelijks. De mondspieren
verslappen en de mond droogt uit. Als je mond uitdroogt dan slik je minder. Slikken is
nodig om de buis van Eustachius te reinigen. Gebeurt dit te weinig dan loop je meer
kans op een oorontsteking. Ook neemt de beschermende werking van je speeksel af,
waardoor tandvleesontstekingen of gaatjes kunnen ontstaan.
Een ander duidelijk gevolg van mondademen, is dat de tong laag onder in je mond ligt.
Je tong duwt tijdens het slikken steeds tegen je tanden, waardoor deze scheef kunnen
groeien. Bij het spreken komt je tong ook tussen je tanden. Dit kennen we allemaal als
slissen. Deze afwijkende spraak is lastig af te leren.
Baby’s hebben een grote zuigbehoefte en zuigen daarom op een duim, vinger of speen.
Dit is normaal gedrag. Als je kind blijft duimen of op een speen blijft sabbelen, dan heeft
dit negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van het gebit. Denk hierbij aan scheefgroei.
Op latere leeftijd moet dit gecorrigeerd worden. Om de gevolgen te beperken is het
advies om afwijkend mondgedrag tijdig af te leren. Een logopedist kan daarbij helpen.
Herken je dit bij je kind of iemand in je omgeving? Je bent welkom aan het Marktplein
12 in Twello!

Bel voor een afspraak: 06 444 88 434
www.logopediepraktijkbourgondien.nl
Logopedie zit in het basispakket en wordt vergoed door de zorgverzekeraars.

voorstwijzer

Gemeentelijke informatie

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

gemeenteraad
Ronde-tafelgesprekken
maandag 30 november om 19.30 uur

Informatie

(let op: tijdelijk alleen digitaal!)

Maandag 30 november 2020 heeft de gemeenteraad weer ronde-tafelgesprekken.
In deze gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van het geagendeerde
onderwerp door hierover vragen te stellen aan insprekers en het college, ter voorbereiding van de raadsvergadering over onderstaande onderwerpen op 14 december
2020 vanaf 19.30 uur. Alle gesprekken kunt u via voorst.raadsinformatie.nl live
volgen (beeld + geluid). Klik hiervoor in de kalender op de ronde-tafelgesprekken
van 30 november. Daarna klikt u op de knop ‘live’.

Deelnemen

U kunt digitaal deelnemen aan een gesprek en hier uw mening geven over
een onderwerp dat op de agenda staat. Aanmelden? Stuur dan uiterlijk vrijdag
27 november 12.00 uur een e-mail naar raad@voorst.nl, maar liever eerder. De
griffie neemt daarna contact met u op.
U kunt, als u dat liever doet, ook schriftelijk reageren op geagendeerde onderwerpen.
Ook dan stuurt u een e-mail naar raad@voorst.nl

Agenda

Maandag 30 november 19.30 uur
1. Plan van aanpak nieuwe Wet inburgering, inkoopstrategie inburgering en
actieplan statushouders
De invoering van de nieuwe Wet inburgering vraagt om de nodige voorbereidingen.
De gemeente Voorst heeft een plan van aanpak en een inkoopstrategie opgesteld,
zodat alle nieuwkomers vanaf 1 juli 2021 een passend traject kunnen doorlopen.
Samen met andere gemeenten koopt de gemeente Voorst het taalonderwijs in. De
overige onderdelen van de inburgering worden zoveel mogelijk bij lokale partners
ingekocht en/of uitgevoerd.
Agendapunten 2 tot en met 6
Jaarlijks stelt de gemeenteraad verordeningen vast, als deze gewijzigd moeten
worden. Onderstaande verordeningen zijn allemaal (beperkt) tekstueel aangepast
en de tarieven zijn geïndexeerd:
2. Legesverordening Voorst 2021 met Tarieventabel 2021
3. Verordening reinigingsheffingen Voorst 2021
4. Verordening rioolheffing Voorst 2021
5. Verordening toeristenbelasting Voorst 2021
6. Verordening onroerendezaakbelastingen Voorst 2021
7. Wijziging Algemene plaatselijke verordening 2019 (2e wijziging)
Het college stelt voor om de Algemene plaatselijke Verordening op 3 punten aan te
passen. Vanuit de politieregio kwam het verzoek om een nieuw artikel op te nemen,
waarin een verbod op het hinderlijk gebruik van lachgas staat. Het artikel over de
uitwegvergunning wijzigt zodanig, dat ook voor het hebben van een uitweg een
vergunning nodig is. Tot slot zijn er wat technische aanpassingen, zodat verwijzing
in de artikelen naar wetten juist is en er duidelijker taal gebruikt wordt.

Alle stukken die betrekking hebben op de vermelde agendapunten
kunt u inzien op voorst.raadsinformatie.nl en in de (gratis) app
Politiek Archief (voor tablets). Als u met uw smartphone of tabletcomputer de QR-code scant komt u direct bij de vergaderstukken.
U kunt de ronde-tafelgesprekken live volgen (beeld+geluid) via
voorst.raadsinformatie.nl als u daarna op de knop ‘live’ klikt.

Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst?
Om uw stem te laten horen kunt u de raadsleden benaderen, meepraten in de rondetafelgesprekken of een brief of e-mail sturen aan de raad: raad@voorst.nl , Postbus
9000, 7390 HA Twello. Twitter: @RaadVoorst
In verband met de richtlijnen rond het coronavirus kunt u alleen telefonisch of per
e-mail contact opnemen met raadsleden en raadsfracties.

Vergaderingen

Momenteel vergadert de gemeenteraad afwisselend fysiek en digitaal, afhankelijk van
de actuele situatie in relatie tot het coronavirus. Houd voorst.nl daarvoor in de gaten.
De Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming maakt digitaal vergaderen
mogelijk. U kunt via voorst.raadsinformatie.nl de digitale vergaderingen live volgen
(beeld + geluid). Via de kalender kiest u de vergadering van uw keuze. Daarna klikt
u op de knop ‘live’.
▪ maandag 30 november 19.30 uur
ronde-tafelgesprekken (digitaal)
▪ maandag 14 december 19.30 uur
raadsvergadering (digitaal)

Contact met de raadsfracties

U kunt rechtstreeks contact opnemen met de raadsfracties:
voorst.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/samenstelling
▪ Robert Bosch, fractievoorzitter Gemeente Belangen, r.bosch@voorst.nl /
06-55 53 21 13
▪ Gerrit Schimmel, fractievoorzitter VVD-Liberaal2000, g.schimmel@voorst.nl /
06-22 37 82 24
▪ Bert Visser, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, b.visser@voorst.nl/ 06-53 87 71 61
▪ Veronique Groothuis - Beijer, fractievoorzitter CDA, v.groothuis@voorst.nl /
06-15 49 44 90
▪ Paul Jonkman, fractievoorzitter D66, p.jonkman@voorst.nl / 0571-23 82 62
▪ Arend Jansen, fractievoorzitter Lijst Arend, a.jansen@voorst.nl / 06-50 66 66 01
▪ Margret Suelmann, fractievoorzitter Fractie Suelmann, m.suelmann@voorst.nl /
06-37 31 54 22
Scan de QR code met uw tablet of smartphone voor meer informatie
over de raadsleden.

8. PlusOV; voortgang/diversen [voorhangprocedure over verdeelsystematiek/
gewijzigde begroting]
Het college informeert de raad over diverse onderwerpen over de vervoerscentrale
PlusOV en geeft formeel de gelegenheid om eventueel een zienswijze kenbaar te
maken op de verdeelsystematiek/de gewijzigde begroting 2020 van PlusOV (een
zogenaamde ‘voorhangprocedure’).

E-mail service raadsstukken

9. Beantwoording schriftelijke vragen van Gemeente Belangen over bevoegdheden
van gemeenschappelijke regelingen
De fractie van Gemeente Belangen heeft schriftelijke vragen gesteld over de regeling van bevoegdheden in de verschillende gemeenschappelijke regelingen tot het
oprichten van, of deelnemen aan, een rechtspersoon. Met deze raadsmededeling
beantwoordt het college de vragen.

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

Bezoek het gemeentehuis
alleen op afspraak
Maak eerst een afspraak online op voorst.nl
of telefonisch via 0571 - 27 99 11.

Veel producten kunt u online regelen op voorst.nl

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

Vragen?

Regel het
online op

voorst.nl

voorstwijzer
Bekendmakingen
Week 48: 25-11-2020

De gemeente Voorst geeft dagelijks alle officiële bekendmakingen/publicaties op overheid.nl in elektronische vorm volledig
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 16 november 2020 tot en met
vrijdag 20 november 2020.

Adres/Locatie

Onderwerp

Status

Nummer

Bakken oliebollen voor winkel van 1 november 2020
t/m 2 januari 2021

Vergunning verleend

BW-2020-0146

Gemeente Voorst

Kadernota sociaal domein 2020-2024 gemeente
Voorst

Vastgesteld

Z-20-08550_2020-69567

Gemeente Voorst

Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Noorden Oost-Gelderland 6 november 2020

Vastgesteld

Z-20-03266_2020-68741

Avervoordseweg 18 in Terwolde

Terugkappen 5 wilgen

Aanvraag ontvangen

SXO-2020-0738

Basseltlaan 20 in Twello

Intern verbouwen woning

Aanvraag ontvangen

SXO-2020-0743

Beethovenlaan 25 in Twello

Aanleggen in-/uitrit

Aanvraag ontvangen

SXO-2020-0739

Beethovenlaan 47 in Twello

Aanleggen in-/uitrit

Aanvraag ontvangen

SXO-2020-0729

Blankematerweg 3 in Nijbroek

Herbouwen stal

Aanvraag ontvangen

SXO-2020-0736

Broodakker 39 in Twello

Plaatsen erker en dakkapellen

Vergunning verleend

SXO-2020-0610

Deventerweg 44 in Voorst

Plaatsen grondgebonden zonnepanelen

Vergunning verleend

SXO-2020-0455

Fokkerstraat ong. K13/F2 in Teuge

Bouwen woning

Aanvraag ontvangen

SXO-2020-0741

Fokkerstraat ong. K14/F2 in Teuge

Bouwen woning

Aanvraag ontvangen

SXO-2020-0740

Ganzeboomsland 28 en 30 in Twello

Bouwen 2 woningen

Vergunning verleend

SXO-2020-0607

Ganzeboomsland 32 en 34 in Twello

Bouwen 2 woningen

Vergunning verleend

SXO-2020-0606

Goeman Borgesiusstraat 8 in Twello

Plaatsen erker

Aanvraag ontvangen

SXO-2020-0749

Grotenhuisweg 40 in Wilp

Realiseren poort

Vergunning verleend

SXO-2020-0626

Hoofdweg 69 in Klarenbeek

Verhuizen bloemenwinkel van Hoofdweg 82 naar
Hoofdweg 69

Proceduretermijn verlengd

SXO-2020-0548

Klokkenkampsweg 35 in Twello

Plaatsen dakkapel zijdakvlak

Proceduretermijn verlengd

SXO-2020-0638

Meester Zwiersweg 4 in Twello

Plaatsen bijenstal

Vergunning verleend

SXO-2020-0460

Molenallee 30 in Wilp

Plaatsen dakkapel

Proceduretermijn verlengd

SXO-2020-0555

Molenweg in Klarenbeek

Kappen eik

Vergunning verleend

SXO-2020-0719

Nabij Zwarte Kolkstraat 104 in Wilp-Achterhoek

Aanleggen jeu-de-boulesbaan

Aanvraag ontvangen

SXO-2020-0742

Park van Teuge Kavel 27 fase 2 in Teuge

Bouwen woning

Aanvraag ontvangen

SXO-2020-0753

Park van Teuge Kavel 28 fase 2 in Teuge

Bouwen woning

Aanvraag ontvangen

SXO-2020-0751

Piet Heinstraat t.h.v. nr. 25 in Twello

Kappen esdoorn

Aanvraag ontvangen

SXO-2020-0732

Plan De Schaker Oost II (kad. TLO B 9658 en TLO B
9659) in Twello

Aanleggen 2 inritten

Vergunning verleend

SXO-2020-0604

Quabbenburgerweg 2 in Twello

Plaatsen zonnepanelen

Vergunning van rechtswege
verleend

SXO-2020-0492

Quabbenburgerweg in Terwolde

Kappen beuk

Vergunning verleend

SXO-2020-0714

Rijksstraatweg 57 in Voorst

Kappen boom

Aanvraag ontvangen

SXO-2020-0745

Rijksstraatweg 89 in Wilp

Kappen Amerikaanse eik

Vergunning verleend

SXO-2020-0636

Rijksweg A1 De Paal 931 in Wilp

Uitbreiden shop tankstation ‘De Vundelaar’

Aanvraag ontvangen

SXO-2020-0750

Rozendaalseweg 12, 12A, 12B in Terwolde

Uitbreiden stal

Ontwerpvergunning

SXO-2020-0136

Troelstralaan, Oude Veldjes, Molenveld, Jupiter,
Holthuis, Heemskerkstraat en Burg. Crommelinstraat
in Twello

Kappen diverse bomen

Vergunning verleend

SXO-2020-0718

Vaassenseweg 30A in Nijbroek

Kappen esdoorn

Vergunning verleend

SXO-2020-0673

van Hogendorpstraat 38 in Twello

Realiseren entree

Aanvraag ontvangen

SXO-2020-0737

Veenhuisweg 61 in Twello

Bouwen woning

Vergunning verleend

SXO-2020-0588

Veenhuisweg 61A in Twello

Bouwen linkerhelft twee-onder-een-kapwoning

Vergunning verleend

SXO-2020-0622

Wilhelminaweg 4 in Voorst

Kappen boom

Vergunning verleend

SXO-2020-0657

Wilpsedijk 6-8 in Wilp

Kappen diverse bomen

Vergunning deels verleend

SXO-2020-0406

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning
van Ghentstraat 5 in Twello
Beleid en regelingen

Omgevingsvergunning

voorstwijzer
Sloopmelding
Blankematerweg 3 in Nijbroek

Slopen werktuigenberging en verwijderen asbesthoudend dak schuur

Melding ontvangen

SXO-2020-0735

Boevenbrinkstraat 3A in Terwolde

Verwijderen asbesthoudend dak en slopen schuur

Melding ontvangen

SXO-2020-0747

Mozartstraat 87 in Twello

Verwijderen asbesthoudende materialen uit woning
en schuur

Melding ontvangen

SXO-2020-0752

Zonnenbergstraat 11 in Wilp

Verwijderen asbesthoudend dak schuur

Melding ontvangen

SXO-2020-0734

Meer informatie

Wilt u meer weten over een bekendmaking/publicatie? Kijk
dan op overheid.nl en ga naar
de pagina Bekendmakingen.
Daar vindt u een zoekfunctie.
Gaat het om een besluit en bent
u het niet eens met het besluit?
In de tekst van de bekendmaking/publicatie staat of het
mogelijk is om een inspraakreactie, zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift in te
dienen. En zo ja, tijdens welke
periode dit kan.

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

Berichten over uw buurt via
overuwbuurt.overheid.nl

Snel en overzichtelijk alle ontwikkelingen in uw buurt volgen of de
officiële bekendmakingen van de
gemeente Voorst inzien? Kijk dan
op overheid.nl
LET OP: door een landelijke storing
in de app 'Over uw buurt' komen

niet alle berichten via deze app
goed door. Daarom adviseren wij
u om voorlopig geen gebruik te
maken van de app 'Over uw buurt'.

Wilpse kerk kleurt oranje voor ‘Orange the
World’

De volgende stap in de Voorster Energie Strategie (VES)
Maar hiermee zijn we er nog niet.
Nu kunnen we per dorp kijken
naar de opgave die er ligt. Elke
dorpskern is anders en biedt andere mogelijkheden. Misschien
heeft u zelf wel ideeën hierover.
We horen het graag. Om dit zo
gemakkelijk mogelijk te maken,
lanceren we binnenkort de Digitale Inloopruimte.

Digitale Inloopruimte

Op deze speciale website kunt u
alle informatie vinden die u nodig
heeft. U kunt zich er inschrijven
voor informatie of inspraakavonden, filmpjes bekijken en vragen
stellen. Wij zorgen er dan vervolgens voor dat uw mening en
ideeën meegenomen worden naar
de overleggen over de Regionale
Energie Strategie (RES 1.0).
Hou dus het Voorster Nieuws en
onze sociale media in de gaten
voor de lancering van de Digitale
Inloopruimte en geef uw mening.
Zo werken we samen aan een
energieneutraal Voorst! ■

Landelijke storing in app ‘Over uw buurt’
Door een landelijke storing in de
app ‘Over uw buurt’ komen niet
alle berichten via deze app goed
door. Daarom adviseren we om
voorlopig geen gebruik te maken

van de app ‘Over uw buurt’. Maak
hiervoor in de plaats gebruik van
de e-mailservice van overheid.nl
door u aan te melden op:
overuwbuurt.overheid.nl. U ont-

Bezoek het gemeentehuis
alleen op afspraak
Maak eerst een afspraak online op voorst.nl
of telefonisch via 0571 - 27 99 11.

Veel producten kunt u online regelen op voorst.nl

bouwplannen) maken we op
voorst.nl bekend.

Volgens artikel 12 van de Woningwet is deze vergadering
Op overuwbuurt.overheid.nl kunt
openbaar. Door de corona-uitu zich aanmelden voor een ebraak kunt u daar helaas tijdelijk
mailservice. Met enkele stappen WELSTAND
niet bij aanwezig zijn. Een teleschrijft u zich in. U ontvangt dan Burgemeester en wethouders fonische toelichting geven mag
dagelijks per e-mail een overzicht van Voorst maken het volgende natuurlijk wel.
van besluiten en andere berichten bekend:
die onder meer gemeenten, proHoud er als derde belangvincies en waterschappen via over- Door de corona-uitbraak behan- hebbende rekening mee dat
heid.nl publiceren. U stelt het type delen wij bouwplannen zoveel een ingediend bouwplan al
bericht in en van welke organisatie mogelijk digitaal. De agenda (met behandeld kan zijn in een
u deze berichten wilt ontvangen. daarin de lijst met te behandelen welstandsvergadering.

VOORST GAAT VOOR DUURZAAM

energie er per regio kan worden
opgewekt. Een regio is in dit geval niet alleen een verzameling
gemeentes. Ook de provincie, het
waterschap en de netbeheerder
sluiten aan. Samen hebben zij
een eerste concept van de Regionale Energie Strategie gemaakt.
Hierin staat hoeveel energie zij
denken op te kunnen wekken. Dit
heet het bod. Het is nu aan ons
om weer te kijken wat we lokaal
kunnen doen. Lokaal is namelijk
Het was even stil rondom de leidend.
Voorster Energie Strategie. Maar
dat betekent niet dat we stil heb- Wat wordt er gevraagd?
ben gezeten! We waren achter Zoals gezegd, lokaal is leidend.
de schermen druk bezig met het Daarom kijken we graag samen
voorbereiden van een nieuwe met u naar hoe we energie kunronde participatiemomenten. nen besparen en energie kunnen
Want: we hebben uw inspraak opwekken. Uit eerdere gespreksweer hard nodig.
rondes werd duidelijk dat we in
Voorst vooral willen inzetten op
zonne-energie. Er is geen voorHoe zat het ook alweer?
Vanuit de Rijksoverheid hebben keur voor windenergie. Deze
alle regio’s de opdracht gekre- informatie verwerkten we in de
gen een plan te maken om bij te Voorster Energie Strategie. Kijk
dragen aan de klimaatdoelstel- ook op voorst.nl/ves voor meer
lingen. In dit plan staat hoeveel informatie.

Daarbij is het ook mogelijk een afstand ten opzichte van uw adres
aan te geven. U krijgt dan bericht
over de actuele locatiegebonden
bekendmakingen/publicaties binnen de door u aangegeven afstand.

Wereldwijd krijgt één op de drie
vrouwen te maken met geweld. In
Nederland is dat zelfs 45% van de
vrouwen en meisjes. Toch maakt
maar 10% hiervan melding. Om
dit taboe te doorbreken start vandaag, op de Internationale Dag
tegen Geweld tegen Vrouwen,
de VN-campagne ‘Orange the
World’.
Vandaag worden wereldwijd allerlei bouwwerken oranje verlicht.
Meer dan honderd landen doen
hieraan mee. Ook de gemeente
Voorst steunt dit belangrijke
initiatief. Daarom wordt vanavond bij zonsondergang (rond
vijf uur) de dorpskerk van Wilp
oranje verlicht. Hiermee vragen
we aandacht voor de positie van
vrouwen wereldwijd.

vangt dan dagelijks per e-mail een
overzicht van besluiten en andere Aandacht voor elkaar
berichten die onder meer gemeen- Het thema van ‘Orange the World’
ten, provincies en waterschappen is dit jaar ‘Iedereen moet geweld
kunnen melden, altijd’. Er zijn in
via overheid.nl publiceren. ■
Nederland al veel manieren om
geweld te melden. Maar toch blijft
er voor veel vrouwen en meisjes
Regel het
een taboe op rusten. Slechts 10%
online op
van de vrouwen die met geweld
te maken krijgen, meldt dit. Nu
we allemaal vanwege de coronamaatregelen meer thuis zijn,
is het extra belangrijk om goed
op elkaar te letten. Geweld achter de voordeur is namelijk ook

voorst.nl

voor hulpverleners lastig te zien.
Daarom roepen we al onze inwoners nogmaals op om in deze
vreemde tijden extra aandacht
voor elkaar te hebben.

Veilig Thuis

Als inwoner van de gemeente
Voorst kunt u dag en nacht (vermoedens van) huiselijk geweld
melden via het gratis telefoonnummer van Veilig Thuis Noord
Oost Gelderland: 0800-2000
(ook anoniem). Om hier extra
aandacht voor te vragen, is afgelopen zondag door de soroptimistclub Zutphen op verschillende plekken in onze gemeente
met (milieuvriendelijke) kalkverf
opvallende oranje stoepgraffiti
aangebracht met dit telefoonnummer. Zij doen dit in plaatsen
door heel Nederland.
Bij Veilig Thuis werkt een team
van specialisten samen met
gemeenten (waaronder de gemeente Voorst), de politie, het
openbaar ministerie en andere
hulpverleningsorganisaties. Uw
melding komt dus bij de juiste
mensen terecht. Bel ook gerust
naar Veilig Thuis als u een vermoeden heeft van geweld of (kinder-) mishandeling, de hulplijn
is ook voor omstanders bedoeld.
Praten is altijd de eerste stap naar
een oplossing. ■

voorstwijzer
We helpen u graag, maak wel eerst online een afspraak
Onze openingstijden zijn anders en we werken alleen op afspraak

Zonder afspraak naar het gemeentehuis gaan heeft geen zin.
De medewerkers mogen u dan niet
helpen.

Voorst) en het Centrum voor Jeugd
en Gezin (CJG) in het Kulturhus is
alleen op afspraak geopend. Bel
eerst als u langs wilt komen. Zonder afspraak naar het Kulturhus
gaan heeft geen zin, omdat de meRegel het online op
dewerkers u dan niet mogen helvoorst.nl
Veel producten kunt u online op pen. De frontoffice is telefonisch
voorst.nl regelen. Bijvoorbeeld een gewoon bereikbaar.
uittreksel Basisregistratie of uw
verhuizing. Verloopt uw product Heeft u een vraag aan de gemeenbinnen twee weken? Of is het ab- te? Regel het online op voorst.nl .
soluut noodzakelijk dat u in per- Wilt u langskomen? Maak eerst een
soon langskomt om een product afspraak op voorst.nl of bel 0571aan te vragen? Maak dan eerst on- 27 99 11.
line op voorst.nl of telefonisch een
Heeft u een vraag aan het MNV? Bel
afspraak met ons.
de frontoffice MNV: 0571-74 51 11

De openingstijden van het gemeentehuis zijn aangepast. We
zijn alleen op afspraak geopend.
Dit is nodig om verspreiding van
het coronavirus te voorkomen.
Online en telefonisch zijn we ge- Frontoffice CJG en MNHeeft u een vraag aan het CJG?
woon bereikbaar. Maak eerst on- Voorst
line een afspraak op voorst.nl of Ook de frontoffice van het Maat- Bel de frontoffice CJG:
telefonisch om langs te komen. schappelijk Netwerk Voorst (MN- 0571-74 51 50 ■

VOORST GAAT VOOR DUURZAAM

Tips voor een warm huis in de winter
maatregelen en bewuster gedrag
leiden al tot een aanzienlijke besparing. Wie wil er nu niet een lagere energierekening? Maak snel
een afspraak energierijkvoorst.nl/
gratis-afspraak

Tochtstrips plaatsen

Het wordt weer kouder buiten,
daarom zijn we vaker binnen om
warm te blijven. Dit is ook merkbaar aan de energierekening die
omhoog springt. Tocht, slechte
ventilatie of haperende cv-ketels
zijn ongemakken die u in de winter wilt vermijden. Met deze tips
houdt u uw huis warm en doet
u het milieu én uzelf een groot
plezier.

Kleine verandering, groot
verschil

Met een paar kleine aanpassingen
kunt al veel energie besparen. De
energiecoaches van Energierijk
Voorst helpen inwoners geheel
vrijblijvend en gratis met informatie over de energiebesparingsmogelijkheden in uw eigen woning.
Energie besparen lijkt misschien
ingewikkeld, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Eenvoudige

Tocht in huis zorgt voor een hoger energieverbruik. Het voelt
namelijk kouder aan. De kans is
daarom groot dat u bij winterse
temperaturen de verwarming een
graadje hoger zet. De cv-ketel
moet daardoor harder stoken terwijl deze warmte weer verloren
gaat. Begin met het checken van
kieren en naden bij uw kozijnen
en deuren. Een tochtstrip helpt tegen kieren, en naden kunt u opvullen. Heeft u de Groene Bon nog
thuis liggen? Lever deze dan snel
in bij de lokale bouwmarkt (Hubo
in Twello of Wildkamp in Terwolde) voor tochtstrips, isolatiefolie,
waterbesparende douchekop of
LED-verlichting. Inleveren is nog
mogelijk tot uiterlijk 30 november.

Is uw huis goed geïsoleerd?

Een goed geïsoleerd huis is comfortabel warm en energiezuinig.
Samen met Energierijk Voorst en
het Regionaal Energieloket hebben we deze winter een zeer voordelige inkoopactie georganiseerd
voor u en uw buren. Hiermee hel-

Bezoek het gemeentehuis
alleen op afspraak
Maak eerst een afspraak online op voorst.nl
of telefonisch via 0571 - 27 99 11.

Veel producten kunt u online regelen op voorst.nl

pen wij u met vloer-, bodem- en/
of spouwisolatie. Ook isolerend
glas is onderdeel van deze actie.
Wij worden daarbij ondersteund
door het Regionaal Energieloket.
Kijk op regionaalenergieloket.nl/
voorst voor meer informatie en
aanmelden.

Parkeren bij het gemeentehuis
het gemeentehuis die voor bezoekers gereserveerd is. Deze
parkeermogelijkheden staan
met borden aangegeven:
▪

Verwarmen zonder
verspillen

Heeft u ook een radiator in de
badkamer die gloeiend heet wordt,
terwijl de radiator beneden in de
woonkamer of in andere ruimtes
lauw blijft? Duurt het ‘s ochtends
lang voordat de woonkamer op
temperatuur is? Met een aantal
eenvoudige aanpassingen aan de
cv-installatie wordt dit opgelost.
De kosten hiervoor zijn rond de
€105 en €120 per radiator. In samenwerking met van Niel Installatietechniek in Twello bieden wij
de eerste 50 aanmeldingen een
korting van maar liefst € 200.
Huiseigenaren kunnen zich hiervoor aanmelden via
regionaalenergieloket.nl/voorst
Met deze duurzame tips voor uw
huis kunt u er deze winter (h)eerlijk warmpjes bij zitten! Meer informatie over het verduurzamen
van uw huis: energierijkvoorst.
nl en regionaalenergieloket.nl/
voorst ■

Regel het
online op

voorst.nl

▪

Heeft u een afspraak gemaakt
en komt u met de auto naar het
gemeentehuis? Maak dan alleen
gebruik van de parkeerruimte bij

parkeerruimte dicht bij het
gebouw aan de achterzijde,
parkeerruimte aan de zijkant
van het gebouw.

Als u Jupiter 2 in Twello invoert in uw navigatie, dan komt
u vanzelf bij de parkeerruimte
van het gemeentehuis uit. Het
is niet toegestaan om uw auto
bij aangrenzende bedrijven te
parkeren. ■

Kom alleen naar de markt en doe gericht uw
boodschappen
Twello moeten bezoekers zich
nog steeds aan de éénrichting
looproute houden. Deze looprichting staat met bewegwijzering aangegeven. Op deze manier is het gemakkelijker om
een veilige afstand van elkaar
te houden.

Veiligheidsmaatregelen

Bezoek zoveel mogelijk alleen,
dus niet in gezelschap, de
markt in Twello. Deze oproep
is noodzakelijk vanwege de
landelijke toename in het aantal coronabesmettingen. Volg
deze oproep in het belang van
uw eigen gezondheid en die van
uw medemens.

Eénrichting looproute

Tijdens de vrijdagmarkt in

Daarnaast gelden er nog een
aantal maatregelen:
▪ Het openbaar toilet is gesloten voor publiek.
▪ Eet geen voedsel op het
marktplein.
▪ Ga niet in groepjes bij elkaar
staan.
▪ Betaal bij voorkeur met pinpas/smartwatch/ of mobiele
telefoon.
▪ Blijf thuis als u verkouden
bent, koorts of griep heeft.
▪ Gebruik papieren zakdoekjes,
en nies in uw elleboog. ■

voorstwijzer
Nieuwe website PlusOV
PlusOV heeft vanaf dinsdag 1 december een nieuwe website: www.
plusov.nl. Het grafisch ontwerp is
opgefrist en informatie over het
vervoer van PlusOV is gemakkelijker te vinden.
De website is een belangrijk middel voor PlusOV om de reizigers
te informeren. De oude website
voldeed niet meer aan de eisen
van deze tijd. De meeste klanten
reizen op afroep. Daar was op de
Foto van Peter Lous oude website veel informatie over

te vinden. Maar voor reizigers die
meer wilden weten over leerlingenvervoer, dagbestedingsvervoer
en Jeugdwetvervoer was het lastiger om de juiste informatie op de
website te vinden. Op de nieuwe
website plusov.nl is het zoeken
gemakkelijker geworden, ook op
de mobiele telefoon of tablet. Belangrijk nieuws of bijzonderheden
in het vervoer krijgen klanten direct te zien. Bijvoorbeeld als coronamaatregelen worden aangepast
of bij extreem slecht weer. ■

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

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

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

www.twitter.com/gemeente_voorst

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

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

www.facebook.com/gemeentevoorst

Ook dit jaar weer
het adres voor
uw kerstboom

Al 40 jaar
kwaliteit

Keuze uit diverse
soorten en maten:

WhatsApp: 06 – 21 65 44 44

De op p
ot gekw
eekte
Fraseri
is
parel on de
de kerst der
bomen

Fraseri, zeer aan te bevelen,
een mooie slanke naaldvaste
donker groene boom
Picea Omorica (blauwspar)
Picea Pungens glauca
Fijnspar
Nordman (gratis voedingstablet)
Bomen worden gratis ingepakt
Diverse kerstbakjes
Standaard/schaal geen “gedoe” met plaatsen
boom staat altijd recht, water toe te voegen, herbruikbaar

Verkoop start op 25 november!
Openingstijden de hele week van 8.30 tot 19.00 uur
(ook op zondag)
Fam. Hulscher Grotenhuisweg 55, 7384 CT Wilp (Posterenk)
Tel. 06 - 13 02 93 63 - (0571) 26 13 20

www.famhulscher.nl

We houden ons aan
de richtlijnen van
het R.I.V.M

#VOORSTVOORELKAAR
Deel jouw acties via #voorstvoorelkaar en #aandachtvoorelkaar

Daar zijn we weer met een wekelijkse dosis inspiratie! Binnen de gemeentegrenzen zijn er weer mooie initiatieven ontstaan die we graag met jullie willen delen. Blijf
deze initiatieven ook vooral delen via de ‘hashtags’ die in de titel staan. Zo houden we de beweging in gang en hebben we hopelijk nog meer aandacht voor elkaar.
Deze week onder andere aandacht voor ‘Sint voor ieder kind’ en allerlei andere mooie initiatieven. Lees snel verder…..

SINT VOOR IEDER KIND BREIDT CADEAUSERVICE
VOOR KINDEREN UIT ARME GEZINNEN UIT
bij horen. Juist dit ene moment tijdens sinterklaas
doet er enorm toe. Daar kunnen ze zich maandenlang aan vasthouden. Als je die blije koppies
ziet en reacties hoort, is dat voor mij de kers op
de taart. De kinderen zitten echt letterlijk op ons
te wachten’’, zegt Ilse.
Gezinnen met een inkomen tot 120 procent van
het bijstandsniveau kunnen zichzelf aanmelden
bij de stichting. Die krijgt daarnaast ook namen
en adressen aangedragen door onder meer de
betrokken gemeentes, Stichting Leergeld, bewindvoerders en maatschappelijk werkers.
Ieder kind ontvangt rond de vijf cadeaus waaronder één ‘groot’ cadeau. Stichting Sint voor ieder
Kind probeert zoveel mogelijk aan de ingeleverde wensenlijstjes te voldoen en ziet erop toe dat
kinderen niet dezelfde presentjes krijgen als het
jaar ervoor. De stichting stelt als voorwaarde dat
in een gezin minimaal één kind in de ‘geloofsleeftijd’ zit. Oudere broertjes en zussen krijgen ook
cadeautjes.

BIOSCOOP

KLARENBEEK - Jaarlijks sturen kinderen uit arme
gezinnen brieven en verlanglijstjes op naar Sinterklaas en wachten zij vervolgens op pakjesavond vergeefs tot er op de deur wordt geklopt.
Hun ouders hebben geen geld voor cadeaus en
een geslaagd sinterklaasfeest. Gelukkig is er
Stichting Sint voor ieder Kind, die vanuit Klarenbeek toch een gelukzalige lach op vele honderden gezichtjes weet te toveren.
Initiatiefneemster is Ilse de Valk-Boerkamp. In
dit coronajaar zet haar stichting ondanks alle
beperkingen hoog in. ‘’Dit is ons dertiende jaar.
We bezorgden altijd al cadeaus in de gemeente
Voorst en Apeldoorn en breiden dit nu uit naar de
gemeente Deventer. We streven ernaar in totaal
het aantal van tweeduizend kinderen te halen!’’
Dat is ambitieus, want hiervoor is een budget van
pakweg 60.000 euro nodig en de stichting is volledig afhankelijk van donaties van particulieren
en bedrijven. Zij kunnen naast geld ook cadeaus
doneren. Dit gebeurt al veelvuldig, maar Ilse
hoopt dat dit verhaal leidt tot een forse extra
financiële injectie zodat nóg meer kinderen een
onvergetelijk sinterklaasfeest gaan beleven.

KERS OP DE TAART

‘’Je kunt niet kiezen in welk gezin je opgroeit. We
komen in huizen waar alleen een bank staat. Sociaal gezien is het zó belangrijk dat ook kinderen
uit arme gezinnen het gevoel hebben dat ze er-

Vorig jaar organiseerde de stichting speciale
middagen in de bioscoop waarbij per zaal wel
200 kids aanwezig waren die genoten van sint en
piet en hun cadeaus. Dit jaar zijn zulke grote bijeenkomsten door corona onmogelijk. Het stichtingsbestuur heeft besloten op drie (vanwege de
privacy) geheime locaties een cadeau-afhaalplek
in te richten. Pieten wachten daar met een schema in de hand de kinderen op.
Ilse: ‘’We gaan ook nog twee dagen zelf rijden en
langs de deuren. Verschil met andere jaren is dat
we niet binnenkomen. Met een speciale sinterklaasmat van anderhalve meter zorgen we voor
voldoende afstand en de pieten dragen speciale
mondmaskers.’’
Een team van ongeveer vijftig vrijwilligers is bij
het mooie en dankbare werk van de stichting betrokken. Hier komt enorm veel bij kijken. Eind juni
wordt al begonnen met het vullen van de zakken.
Ilse de Valk-Boerkamp, die zelf verantwoordelijk
is voor de inkoop, is vanaf de zomer tot en met de
feestdagen fulltime met de stichting bezig.

KERSTACTIE

Wie denkt dat de Klarenbeekse na 5 december
kan bijkomen, die heeft het mis. Voor de allerarmste gezinnen regelt haar stichting tijdens de
kerst ook nog kerst- en voedselpakketten. Hiervoor is zij afhankelijk van de vrijgevigheid van
bedrijven, ondernemers, instellingen en particulieren.
Kijk voor meer informatie over bijvoorbeeld hoe
je een donatie kunt doen op:
https://www.stichtingsintvooriederkind.nl/.

KIJK OP KIJKINDEKERNEN
Een kleine greep uit hetgeen er allemaal op het
online dorpsplein voorbij komt in deze tijd. Ga naar
www.kijkindekernen.nl om te reageren of om zelf
iets te plaatsen. KijkindeKernen.nl blijft namelijk
hét platform om nieuws, activiteiten en hulpvragen
te delen.

MAAK EN STUUR EEN (KERST)KAARTJE

De dorpscontactpersoon uit Terwolde postte onlangs het volgende via Facebook: “Schaar, lijm, oude
tijdschriften, blanco kaarten, enveloppen en postzegels... Lekker creatief knippen en plakken! Leuke
kaarten maken om iemand blij te maken. Aandacht
is het nieuwe goud. Maak het fijn in huis, ga lekker
aan de slag, wie ga jij blij maken met een persoonlijke kaart?
Een inspirerende oproep die we graag met jullie delen op deze passende pagina. Wie ga jij een (kerst)
kaartje sturen?

NIEUW FITPOINT OP BUSSLOO
fietsen, maar ook krachtsport behoort tot de mogelijkheden. Een rek, een paar voorbeeldfilmpjes op
Youtube en je kan aan bak! Gebruik de zoekterm 'calisthenics' maar eens in je vindt legio oefeningen die
je aan een rek en/of met je eigen lichaamsgewicht
kunt uitvoeren. Geen halters en gewichten dus: je
trekt, duwt en draagt je eigen lichaam.

In deze tijden is het heerlijk om lekker in de buitenlucht te kunnen sporten. Hardlopen, wandelen,

“IN VERBINDING ZIJN, JUIST ALS HET DONKER IS”

Troostdichter Boudewijn Betzema komt met een speciaal initiatief tijdens de donkere dagen voor kerst.
“Een periode waar velen van ons tegenop zien. Waarin eenzaamheid sterk wordt gevoeld, het gemis in
welke vorm dan ook. We verlangen naar het licht, maar voorlopig is het gewoon donker” aldus de troostdichter. Hij wil onbevangen naar mensen luisteren en daarom wacht hij op eenieder die daar behoefte
aan heeft in de kapel van de Bergkerk te Deventer. Hij zit daar in week 50 en 51, van dinsdag t/m vrijdag,
tijdens openingstijden van de kerk.
“Het kost je niets, alleen wat moed. En natuurlijk is alles 'covid-proof'. Voel je warm uitgenodigd en neem
wat licht mee terug in je hart” valt er te lezen op KijkindeKernen.nl. Onder Berichten lees je meer over
de Troostdichter.

DEEL EEN HERFSTRECEPT

GEZOCHT: WEBSITEBOUWER

Gymvereniging Voorst is op zoek naar iemand die een goede website kan maken voor hun gymvereniging. Het liefst kosteloos. Kan en wil jij hen helpen? Reageer dan op hun oproep op het prikbord van
KijkindeKernen.nl

DIGITALE INSPIRATIESESSIE: “DE KRACHT VAN VERENIGINGEN IN CORONATIJD”

De Vrijwilligerscentrale Voorst wil alle verenigingen, vrijwilligersorganisaties en stichtingen attenderen
op de digitale inspiratiesessie: “De kracht van verenigingen in Corona Tijd”. Die wordt op maandagavond
30 november georganiseerd door de bestuurdersacademie Apeldoorn en Rabobank Apeldoorn e.o. Deelname vanuit de gemeente Voorst is van harte welkom. Meer informatie en hoe je kunt aanmelden vind
je op www.kijkindekernen.nl.

Deze week een overheerlijke stamppot, nieuwe stijl:
Hutspot met gekaramelliseerde wortel. door de wortel en ui lang te bakken gaan ze karamelliseren. Wij
zijn fan! Je maakt het als volgt: (1) Meng gehakt met
ketjap, eieren, mosterd, het paneermeel en het zout.
Kneed met de hand door tot alle ingrediënten goed
zijn gemengd. Verdeel in aantal porties en draai er

DEZE PAGINA’S ZIJN EEN INITIATIEF VAN:

GEMEENTE VOORST

ZODUS

Contactpersoon:
Joris van Rest
joris@zodus.nu

MENS EN WELZIJN VOORST

Contactpersoon:
Guus Kroes
g.kroes@mensenwelzijn.nl

met vochtige handen ballen van. (2) Smelt boter in
de koekenpan en laat het uitbruisen. Bak de ballen
op middelhoog vuur rondom goudbruin. Keer voorzichtig. Draai het vuur lager. Laat de gehaktballen
in ca. 25 min. gaar worden. Keer regelmatig. (3) Schil
ondertussen de aardappelen, snijd in gelijke stukken
en kook in een ruime pan met water in 20 min. gaar.
(4) Verhit ondertussen de olie in een grote hapjespan
op middelhoog vuur. Bak het karwijzaad met de hutspotgroente onder regelmatig omscheppen 20 min., tot
de ui en wortel gaan karamelliseren. Breng op smaak
met peper en eventueel zout. (5) Verwarm ondertussen de melk op laag vuur, maar laat niet koken. Giet
de aardappelen af en stamp ze met de pureestamper
met de rest van de boter en de warme melk tot puree.
(6) Schep de gekaramelliseerde ui en wortel door de
aardappelpuree. Proef en breng eventueel verder op
smaak met peper en eventueel zout. Eet smakelijk!

Maak zelf ook gebruik van de functionaliteiten van KijkindeKernen
en ondervind zelf hoe online verbindingen uiteindelijk tot offline
ontmoetingen kunnen resulteren. Hoe meer mensen het KijkindeKernen
gaan gebruiken, hoe krachtiger het platform wordt. 850 inwoners
gingen u reeds voor door een account aan te maken en maandelijks
bezoeken gemiddeld 2500 unieke bezoekers de site.

de Gemeente Voorst, Mens en Welzijn Voorst, #Zodus en de VrijwilligersCentrale Voorst.

Contactpersoon:
Chris Frencken
c.frencken@voorst.nl

Calisthenics oefeningen kunnen heel eenvoudig zijn,
maar ze kunnen er ook zeker heel indrukwekkend
uitzien. Laat je daardoor niet afschrikken wanneer je
online filmpjes bekijkt van gevorderde beoefenaars.
Het neigt meer naar turnen. Ontzettend knap, maar
begin zelf bij de basis.

VRIJWILLIGERSCENTRALE
VOORST

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

DÉ AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO
Ooijman

Te koop

BMW SPECIALIST STEDENDRIEHOEK
TEVENS REPARATIE EN ONDERHOUD VAN DUITSE AUTO’S.



ACTIES
€ 275,-

CHIPTUNING VANAF

WINTERCHECK

Citroën C1, 5 drs, zilver met.

BJ 2007

169.000 km

Toyata Yaris, rood, 5drs.

BJ 2009

130.006 km

VW Caddy Maxi, wit, airco, bluemotion 1.6 TDI

BJ 2012

81.000 km

Citoen C1, 5drs, wit

BJ 2011

151.000 km

Suzuki Splash 1.2, 5 drs.

BJ 2014

65.000 km

Volvo S70, zilver, 170PK, 2.5 benzine

BJ 2000

391.000 km

Hyundai i30 1.6 5-drs. zilver

BJ 2011

129.000 km

BMW 316i touring, zwart, airco, trekhaak

BJ 2009

177.000 km

Peugeot 208 5D grijs met, airco

BJ 2015

55.000 km

Reparatie
APK

Schadeherstel
Verkoop nieuw en gebruikt

Reparatie en onderhoud

10 EURO KORTING

Airco service,
goed werkende airco ook
van belang in de winter

BIJ INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE
(GELDIG T/M DECEMBER 2020)

OOK HET ADRES VOOR DIAGNOSE,
ONDERHOUD, APK EN TUNING MATERIAAL
Like ons op facebook
ENGELENBURGSTRAAT 41D || 7391 AM TWELLO || 0571-29 81 91

Service Partner

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

Banden nodig? Kijk & bestel bij ons online.


PERSONENAUTO’S



BEDRIJFSAUTO’S



ONDERHOUD



REPARATIE



APK-KEURINGEN



SCHADE-AFWIKKELING



MOBILITEITSGARANTIE



EXPORT-SERVICES

www.autowientjes.nl/banden

€ 36,-

Al
Vanaf

HYBRIDE

ASTRA
FIAT OPEL
500 1.4
SPORT
SPORTS115.000
TOUR 1.0
TURBO
KM - 2008 77 KW
44.000 KM - 2017

€€12.950
7.900,-

NU
NUVOOR
VOOR

PEUGEOT
208 BUSINESS
OPEL ASTRA
1.3 CDTI
1.2 PURE-TECH
81.000 KMURBAN
- 2010 SOLL
95.000 KM - 2015

TOYOTA
AURIS
VOLVO V70
1.6 T4
AUT. 132 KW

€ 10.750,€7.950

NU NU
VOOR
VOOR

1,8143.000
HYBRIDKM
LEASE
PRO
- 2011
115.000 KM - 2015

€ €13.750
22.750,-

NUNU
VOOR
VOOR

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

KIJK VOOR OCCASIONS OP WWW.AUTOWIENTJES.NL
OPENINGSTIJDEN: ma t/m do 08.00 - 18.00 | vrijdag 08.00 - 20.00 | zaterdag 09.00 - 16.00
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www.autospijker
www.autospijkerbosch.nl

GARAGE LEIJENAAR
Koekendijk 8 | 7437 CK Bathmen | 0570 541224 BATHMEN

autobedrijf

B.J. Spijkerbosch

Hierbij een greep uit onze occasions

Nissan QASHQAI 2.0 AUT. Connect Edition +
Trekhaak + Navi + Camera + Panor. dak

Renault Koleos 1.6 DCI 130 Intens FULL
OPTIONS

Bouwjaar: 2010 | 137.417 km | €11.450

Bouwjaar: 2018 | 42.864 km | €31.950

Peugeot 207 1.4-16V 5drs. Color-line +
Airco

MAZDA CX-5 SKYACTIV-G 165 SKYLEASE GT

FORD B-MAX 1.0 ECOBOOST 100PK TITANIUM NAVI

€27.975 | bouwjaar: 05-2017

€8.999 | bouwjaar: 02-2014

BMW 2-SERIE ACTIVE TOURER
225XE IPERFORMANCE ACTIVE TOURER PLUG IN

BMW 1-SERIE 118I EXECUTIVE M-SPORT LUXE

€28.950 | bouwjaar: 07-2019

€34.999 | bouwjaar: 02-2020

VOLVO V40 CROSS COUNTRY D3 SUMMUM

RENAULT TWINGO 1.2 16V ECO2 COLLECTION

€13.500 | bouwjaar: 07-2014

€4.750 | bouwjaar: 02-2012

Renault Mégane IV Estate DCI 110 pk Bose

Bouwjaar: 2017 | 99.064 km | €15.950

Bouwjaar: 2007 | 108.673 km | €3.950

Renault Twingo III SCE 70 Collection + Airco

Renault Twingo SCE 70 Collection + Airco

Bouwjaar: 2018 | 30.258 km | €9.250

Bouwjaar: 2015 | 58.158 km | € 7.250

Kijk op onze site voor het aanbod
Leigraaf 40, 7391 AL Twello, tel. (0571) 27 58 12, bedrijventerrein Engelenburg, info@autospijkerbosch.nl

M

AR

S

Sierhekwerken en aanhangwagens

OV

ER

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

STIHL ACCU TUINGEREEDSCHAP

De grootste sortering

AR

S

OV

M

M

www.overmars-tuinenpark.nl

www.hulleman-zn.nl

ER

AR

S

OV

MACHINES VOOR TUIN EN PARK
Weteringstraat 7 | 7391 TX Twello | tel. 0571 271 712

Ook voor carports

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

Diverse maten
Alles op voorraad

ER

appelen
Uw voeten staan te tr

Groothandel in
n en staal
bouwmateriale

Kees
Bouwmeester B.V.
Vaassen

www.KBouwmeester.nl

DENVER KAMPERMAN

Voorraadhouder van:

• Nagels knippen
• Ingegroeide teennagels
• Likdoorns

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

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

Tel. 0578 - 572797

- Diverse soorten houten plaatmateriaal

- Big bags en zakgoed van:

- Kalkzandstenen en -blokken

- Osb plaat

- metsel (vloer)zand

- Gevelstenen

- Underlayment plaat

- hoogzand

- Div. soorten cement

- Panlatten

- zand / grind

- Isolatie - vloer - spouw - dak

- Steigerplanken

- Golfplaat ABC vrij

- Diverse soorten bouwstaal matten

- Tegel lijmen

- Lichtplaat voor golf- en damwandplaat

- Bouwstaal staven

- Voegmiddelen

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

- Draadstaal matten

- Diverse soorten tuinhout

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

- grind

(Onbehandeld en gegalvaniseerd)

Diverse bewerkingen:

- Panelen in diverse diktes en kleuren

- Diverse soorten Balkstaal HEA - IPE - UNP

- Bevestigings materialen

- Stripstaal

- Zaag straat / boren / lassen

- Hoek- nok- en windveren uit eigen produktie

- Buis- en kokerprofiel

- Knip- en zetbank tot 3,05 meter

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

- Constructie werkzaamheden

Industrieterrein Eekterveld | Runnenbergweg 4 | 8171 MC Vaassen
Tel: 0578 572797 | Fax: 0578 572704 | Mob: 06 54294866 | E-mail: KBouwmeester@zonnet.nl

www.deltaline.nl

Bronbemaling
Beregeningen

Waterbehandeling
Waterpompen

1 printje? Of 5000?
Kan bij ons allemaal !

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

Magazijn uitverkoop
Kopieën
tot A0

herfst/winter collectie 2020
samen met Josephine en Co. Nederland

Drukwerk

Gelegenheids
kaarten

Spectaculaire
prijzen van
€ 25, - € 85,-

Deze collectie is vanaf
woensdag 25 november
in onze winkel!

Niet alleen voor uw familiedrukwerk,, maar voor al uw print-, kopieerk
kopie
pieer
i er- en
drukwerk, zowel zakelijk als privé.

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

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

www.printandmore.nu

500

STUKS

NIEUW: 24/7 s
hoppen
in onze webs
hop
for-fashion.n
l
Magazijn uitverkoop alleen in de winkel verkrijgbaar

F R-FASHI N
Dorpsstraat
16 Twello16- Twello
(0571) 27 67 34
Dorpsstraat
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a lovely gift to give,
to get!
t
t gif
eaRCHEQ
aONZEgrDINNE
UES ZIJN

COWBOY UE
DINNERCHEQ
COWBOY
DINNERCHEQUE

Datum
Bedrag
zegge

Datum
Bedrag
zegge

Datum

IN TOWN
Bedrag
THE BEST RIBS
zegge

VERKRIJGBAAR VANAF 50 EURO!

THE BEST RIBS IN

10

Bestel via:

voorst@ribhousetexas.nl

TOWN

COWBOY
DINNERCHEQUE

BESTELT U ER 10 OF MEER?
DAN KRIJGT U

%
korting

COWBOY
DINNERCHEQUE

N

IN TOW
THE BEST RIBS

Datum
Bedrag
zegge

COWBOY UE
DINNERCHEQ
Datum
Bedrag
zegge

THE BEST RIBS IN TOWN

N

S IN TOW
THE BEST RIB

see ya soon!

ZWEMBAD DE SCHAECK WEER OPEN NA
SLUITING VAN TWEE WEKEN

jes heeft geschonken. De twee bankjes
zijn overigens tegenwoordig al lang niet
meer enkel bij het spelen van het jeu de
boules spel in gebruik. In normale omstandigheden maken veel bezoekers van
de Terwoldse Ontmoeting op vrijdagmiddag ook gebruik van de zitgelegenheden terwijl op alle dagen van de week
wel wat mensen de bankjes gebruiken
om wat uit te blazen terwijl ze dan de al
oude functie van rasechte leugenbankjes hebben gekregen.
Gerrit Bouwman en Henk Wassink van
de vereniging Dorpsbelangen Terwolde
hebben, nu tijdens de huidige pandemie
de bankjes wat minder in gebruik zijn, de
gelegenheid aan gegrepen voor het plegen van groot onderhoud. Een twintigtal
balkjes van ieder 1,80 meter lang zijn losgeschroefd, intensief bewerkt (het zgn.
“weer” zat al in een aantal balken, waardoor een stevige laag aangetast hout
verwijderd moest worden) en van een
een groot aantal verse laklagen voorzien.
Dat vraagt natuurlijk aan de toekomstige
gebruikers om hun oude verhalen tzt
ook verder op te poetsen en zo mogelijk
te vernieuwen.

MUZIEK OP SCHOOT
BEGINT WEER

betekent dat er ook in het water 1,5 meter afstand kan worden gehouden.
Bewegen is in deze periode extra belangrijk. Zwemmen is bij uitstek een prima
sport om je conditie op peil te houden.
Door te zwemmen train je alle spiergroepen en gaat je hartslag flink omhoog.
Ook is er door de opwaartse druk amper

belasting op je gewrichten, waardoor
zwemmen een blessurevrije sport is.
Wil je ook een keer zwemmen? Aanmelden is verplicht en dit doe je via de
website www.deschaeck.nl. Zorg dat je
er snel bij bent, want door de beperkte
bezoekersaantallen zitten de blokken
sneller vol.

My Way
M O D E

Van Ghentstraat 7, 7391 CR Twello

4 dagen .....

15% KORTING

Muziek is goed voor de
ontwikkeling

OP DE HELE COLLECTIE
( Donderdag, vrijdag,
zaterdag, zondag )

Praktische informatie

Zondag 29 november
koopzondag open van
13.00 – 17.00 uur

TWELLO.- Muziek op schoot is leuk en leerzaam! Baby’s genieten van praten, zingen, rustige bewegingen en mooie muziek. Vanaf woensdag 25 november start deze workshop weer in de Bibliotheek in Twello. Natuurlijk
wordt rekening gehouden met de corona voorschriften, zodat iedereen veilig en vertrouwd mee kan doen.

Wanneer kinderen plezier beleven aan
muziek komt de muzikaliteit op een
natuurlijke manier tot ontplooiing.
Bovendien komt een goede muzikale
ontwikkeling onder andere luister- en
concentratievermogen, emotionele en
sociale ontwikkeling en zintuiglijke en
verstandelijke ontwikkeling ten goede.
De workshop duurt ongeveer 1 uur en
wordt verzorgd door Lidia Olsthoorn. Iedereen met kinderen van 0 tot 4 jaar is
van harte welkom.
Muziek op schoot is in Bibliotheek Twello
op woensdag 25 november van 10.30

uur tot 11.30 uur. De workshop is gratis,
vooraf aanmelden kan via de agenda op
de website. Deelname is beperkt.

Uitzondering van accessoires

TERWOLDE.- De Terwoldenaren, in dit
geval de vrijwilligers van Dorpsbelangen
Terwolde hebben dit jaar wat minder
mogelijkheden om leuke of belangrijke
dingen te verwezenlijken, maar toch zitten ze bepaald niet stil. In de voorbije periode hebben zij bijvoorbeeld de bankjes
bij de jeu de boules baan (bij dorpshuis ‘d
Olde Schole) van groot onderhoud voorzien. De bankjes, indertijd geschonken
door de gemeente Voorst, waren, door
intensief gebruik aan een opknapbeurt
toe. De jeu de boules baan wordt namelijk door verschillende groepen intensief
gebruikt om sportief bezig te zijn, een
praatje met elkaar te maken en de coördinatie van oog, hand en lijf in stand te
houden. Op dinsdagmorgen oefenen de
dames in een onderlinge strijd, terwijl de
heren op woensdagmorgen tegen elkaar
in het strijdperk treden. Momenteel zijn
de speluren door de coronamaatregelen wat ongewis, maar in het algemeen
wordt er vrij serieus gegooid, gekletst
en vooral gelachen. Omdat de meeste
deelmers(sters) niet meer in de jongste
categorie vallen is het een groot gemak
dat zoals gemeld, de gemeente Voorst
bij de opening van de baan beide bank-

TWELLO.- “Wat hebben we dit gemist”
waren de woorden die veel bezoekers
uitspraken toen zij weer mochten zwemmen. Afgelopen donderdag ging zwembad De Schaeck namelijk weer open.
Vanwege de maatregelen van de overheid moest het zwembad twee weken
de deuren sluiten. Een behoorlijke aderlating voor alle trouwe bezoekers én de
medewerkers van het zwembad. Maar
gelukkig weten de bezoekers na de opening het zwembad weer goed te vinden.
De 1e zwemmers stonden op 19 november al ruim vóór 07.00 uur te trappelen
om weer naar binnen te mogen.
Het zwembad houdt zich aan het protocol Verantwoord zwemmen en doet er
alles aan om het bezoek aan het zwembad zo veilig mogelijk te laten verlopen.
Zo zijn er in de entreehal markeringen
aangebracht om de 1,5 meter afstand te
houden en zijn de maximale bezoekersaantallen naar beneden geschroefd. Dat

Ruim 1000 m2
slaap en woonplezier

Raamdecoratie

Vloeren

Goed slapen vergt maatwerk.

NÚNÚ
e
ARTIKEL
2e2ARTIKEL

* Met uitzondering van oplegmatrassen, matrassen van

50%
50%
KORTING
KORTING
*

Twelloseweg 79, Terwolde
T 0571 29 06 41
www.de-grutter.nl

*

North bedsysteem. De promotie loopt t/m 31 januari 2021.
Kijk voor alle voorwaarden op de TEMPUR® website.

JAAR

JAAR

VOLLEDIGE
GARANTIE

VOLLEDIGE
GARANTIE

slapen & wonen
*vraag naar de voorwaarden in de winkel.
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1- en 2-kamerappartementen aan de Tuinstraat in Voorst

In de Benring kunt u prettig wonen op een plek waar ontmoeten
en gezelligheid heel gewoon is. Er zijn mooie één- en tweekamerwoningen met centrale woonkeukens waar samen gekookt kan
worden. U heeft de mogelijkheid om thuiszorg af te nemen en
bewoners en vrijwilligers staan er voor u klaar. Daarnaast worden
er veel activiteiten georganiseerd. Dit alles maakt wonen in
De Benring zo gezellig. Een plek waar u zich thuis zult voelen.
Kenmerken
• Eén- en tweekamerappartementen
met oppervlaktes van 37 tot 45 m2
• Beschikbaar voor 50+
• Huurprijzen tussen de € 290,- en € 590,per maand excl. € 85,- servicekosten

Meer informatie?

T 088 - 432 47 80
E verhuur.zorgvastgoed@mvgm.nl
I www.ikwilhuren.nu

“Dat ik gezellig samen met
medebewoners kan gaan
koken in de leefkeuken, vind
ik echt geweldig.”
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AANPAK ONDERMIJNING: CONTROLE
OPSLAGGEBOUWEN IN VOORST

ADVENTSVESPERS DOOR HET GREGORIAANSE
GETIJDENKOOR ST. JAN ZUTPHEN IN CORONATIJD

TWELLO.- Op dinsdag 17 november 2020 hield de gemeente Voorst, samen met de politie en brandweer, een controle op een terrein met opslaggebouwen in Voorst. Door dit soort controles willen zij laten zien
dat locaties, die op het eerste oog uit het zicht liggen, toch in beeld zijn
bij genoemde autoriteiten. Mensen met verkeerde bedoelingen wanen
zich vaak veilig en ongezien op dit soort locaties. Niets is minder waar.
De gemeente, politie en brandweer houden regelmatig controles vanuit hun gezamenlijke ondermijningsaanpak.

ZUTPHEN.- Dit jaar is het Gregoriaans Getijdenkoor St. Jan, erin geslaagd om een aangepaste versie
van de Vespervieringen in de Adventstijd te gaan zingen. Ondanks
alle beperkingen die, terecht, nu
zijn opgelegd, ervaren wij de behoefte, gezien de alsmaar groeiende
belangstelling, om meditatieve en
spirituele vieringen volgens de aloude gregoriaanse ritus te houden.
Ze brengen ons tot rust en tillen ons
voor even uit boven de hedendaagse beslommeringen.

Ondermijning aanpakken
vanuit de ‘bovenwereld’

Ondermijning is een gevolg van veel
verschillende vormen van criminaliteit,
waarbij de grenzen tussen de bovenwereld en de onderwereld vervagen.
Criminelen richten voor hun activiteiten bedrijven op, vragen vergunningen
aan en huren en kopen panden. Hiervoor hebben ze in de ‘bovenwereld’
medewerking nodig van bijvoorbeeld
gemeenten, verhuurders, makelaars,
autoverhuurbedrijven, administratiekantoren en notarissen. Ondermijning
is een probleem dat de maatschappij
verzwakt en uiteindelijk zelfs ontregelt. Om dit tegen te gaan houden de
gemeente en de politie regelmatig integrale controles.

Beeld terrein goed maar
ook drugs gevonden

Er zijn jl. dinsdag 23 personen en 22
panden gecontroleerd. Op de locatie
bleken er gelukkig vooral normale en
legale activiteiten plaats te vinden. De
beheerder van het terrein heeft de
afgelopen jaren veel geïnvesteerd om
het terrein veilig te kunnen gebruiken.
Er werd echter ook een aantal afwijkende situaties aangetroffen die niet
zijn toegestaan. Zo troffen de gemeente en politie bijvoorbeeld een dierenfokkerij aan die daar niet thuishoorde.
Ook troffen zij een opslag van drugs

aan, waaronder zo’n 10 kilo aan hennep (straatwaarde circa 30.000 euro).
De goederen zijn in beslag genomen
door de politie en burgemeester Jos
Penninx heeft het pand laten sluiten.

Nader onderzoek mogelijke
drugsvondst

Daarnaast troffen de gemeente, politie en brandweer (gevaarlijke) chemicaliën en materialen aan die mogelijk
(kunnen) worden gebruikt voor de
productie van drugs. Ook dit pand is
afgesloten. De politie stelt nader onderzoek in. Door de controle zijn de
ongewenste activiteiten beëindigd,
wat bijdraagt aan de veiligheid binnen
de gemeente Voorst en de veiligheid
voor de omliggende gebruikers van
panden op het complex.

Alertheid blijft noodzakelijk

Ook draagt de controle bij aan de
alertheid van de gebruikers, zodat zij
voor hun eigen veiligheid scherp kunnen zijn op afwijkende activiteiten op
het complex. De komende periode zal
de gemeente Voorst, samen met alle
betrokken partijen, de resultaten van
de controle evalueren en, in overleg
met de beheerder, kijken wat verder
nodig is. De beheerder van het terrein werkt daarin overigens al sinds
meerdere jaren nauw samen met de
gemeente en de politie.

NIEUWE EXPOSITIE WINTER ART FAIR
ORIGINELE KUNSTCADEAUS
BIJ GALERIE DE STATENHOED

TWELLO.- Vanaf zaterdag 28 november 1400 uur begint de Winter Art Fair bij
Galerie De Statenhoed aan de Dorpsstraat 11A in Twello. Voor de bezoeker
is dit een unieke kans om tegen een kleine prijs een origineel stuk kunst in
handen te krijgen. De geselecteerde kunstwerkjes zijn allemaal onder 99,95
euro geprijsd. Er is echter ook voor 5 euro al een prachtig werkje te koop!
Tegelijk staat een deel van deze werken uit deze expositie als ‘preview’ in
de online galerie op de website www.kunstkringvoorst.nl.
De komende weken treft u behalve prachtige schilderijen,
variërend in stijl van realisme
tot bijzonder abstract en ook
objecten in mozaïek en een
serie bijzondere en kleurig keramieken objecten. Daarnaast
zijn geheel nieuw de bijzondere handgemaakte lampenkapjes van Lieke van Jongeneelen.
Ook vindt de bezoeker in de
vitrines mooie kleine en betaalbare kunstwerkjes. Een
filmpje daarvan staat ook op
Facebook Kunstkring Voorst.
En kunt u een preview van
zacht geprijsde kunstwerken
bekijken op de website.
U bent – nu het weer kan van harte welkom elke zaterdag en zondag om de werken
live te bezichtigen op zaterdag
en zondag van 1400 t/m 1700
uur in ‘Galerie de Statenhoed’
in Twello. Omdat horecaactiviteiten nog niet mogen, kunnen
wij u geen consumptie aanbieden. De
openingstijden van de nieuwe expositie
‘Winter Art Fair’, Galerie ‘De Statenhoed’,
Dorpsstraat 11a, Twello zijn zaterdag en
zondag van 14.00 - 17.00 uur.
Door de tijdelijke sluiting verlengd en
ook nog te bekijken tot en met zondag
10 januari is de Fine Art-expositie van het
olieverfschildercollectief van de Kunstkring. Deze schilders zijn Kunstkringleden (en gevorderde leerlingen van

Peter vd Woude). Er zijn werken te zien
van Wim Vlaswinkel, Willem de Weerd,
Neletta van Heuven, Tanja Buitenhuis,
Wil Melenhorst, Margreth Wind, Lenie
Hofstee, Gerard Balk, Jetske Heijenk en
Gerda Démey.
Werken kunt u bestellen via de website
door direct te e-mailen met de maker
(en/of zijn ze direct af te halen in de galerie!). Algemene informatie vraagt u via
info@kunstkringvoorst.nl.

In de Vespers, in het latijn gezongen,
komt de verwachting naar dat nieuwe
Licht met Kerstmis in prachtige teksten
van psalmen en hymnen tot uiting. Deze
zijn in duidelijke tekstboekjes met vertalingen goed te volgen.
Al eeuwenlang worden in abdijen en
kloosters de dagelijkse Getijden gebeden of gezongen. Het is een antwoord op
de vraag van Jezus zelf aan zijn leerlingen
om zonder ophouden te bidden. Deze liturgie is buiten de kloosters in veel parochiekerken onbekend. Toch heeft deze
een eigen aantrekkingskracht en bestaat
er een steeds groeiende belangstelling
voor deze meditatieve en spirituele vieringen.

Met deze Vespers en de Getijdenvieringen wil het Gregoriaans Getijdenkoor St.
Jan het kostbare erfgoed van het gregoriaans doorgeven.
De Vespervieringen zijn dit jaar op de
vier zondagen van de Advent in de St.
Janskerk (Nieuwstadskerk) te Zutphen
op, 29 november, 6, 13 en 20 december
om 16.30 uur.
Omdat er maar een beperkt aantal bezoekers in de kerk aanwezig mogen zijn,
hebben wij besloten om twee Adventsvespers ook in de H. Willibrordkerk, Vier-

akkersestraatweg 31 in Vierakker, te
vieren, en wel op zaterdag 28 november
en 12 december. Aanvang om 17.00 uur.
Wij zingen in beide kerken noodgedwongen in een kleine bezetting.
In verband met de corona maatregelen
zijn er per viering maar 30 zitplaatsen
beschikbaar.
U dient zich vooraf aan te melden op:
info@getijdenkoorstjanzutphen.nl .
Voor meer informatie zie:
www.getijdenkoorstjanzutphen.nl

BLACK FRIDAY DEAL

Halve
Gegrilde
kip
00
Vers uit de grill

*Alleen vrijdag 27 november

2

Buurman Vleesch & Vis
Stationsstraat 8, 7391 EK Twello, www.buurmantwello.nl

20% korting op de hele collectie

Korting is geldig op 27 & 28 november in de winkel.
Geopend op vrijdag van 13.00 – 17.30 uur &
op zaterdag van 11.00 – 16.00 uur
Molenstraat 30, 7395 AJ Twello | www.byrichellefashion.nl

Welkom bij Domus Magnus
LANDGOED KLEIN ENGELENBURG

“Rust en ruimte in
landhuis of orangerie”

HUIS TER WEEGEN

“ Gemoedelijke
en warme sfeer”

Wonen met zorg
in uw regio?
Domus Magnus biedt persoonlijke ouderenzorg
met veel aandacht voor uw wensen en welzijn.
Komt u gerust eens sfeerproeven op een van onze
locaties in Brummen of Warnsveld. Relatiemanager
Dorien Kuska zet de koffie voor u klaar!
Bel met 085 064 59 10 of kijk op
www.domusmagnus.com/rondleiding.

HUIS WELGELEGEN

“ Genieten van
historische tuin”

Voorsternieuws
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Gedeeltelijke lockdown gaat verder
Het aantal coronabesmettingen daalt. Dat is goed nieuws, maar we zijn er nog niet.
Om elkaar te blijven beschermen, gelden per 19 november de maatregelen uit de gedeeltelijke lockdown:
Heb je klachten?
Blijf thuis.
Laat je testen.

Werk thuis, tenzij het
niet anders kan.

Houd 1,5 meter afstand.

Is het druk? Ga dan weg.

Was vaak je handen.

Hoest en nies in je
elleboog.

Draag een mondkapje in
publieke binnenruimtes.

Ben je ook benauwd en/of heb
je koorts? Dan moeten alle
huisgenoten thuisblijven.

Groepen
Binnen: groep van maximaal
4 personen of 1 huishouden.
Max. 30 personen per ruimte
(incl. kinderen t/m 12 jaar).

Thuis

Vervoer
Ontvang maximaal 3 personen
per dag (excl. kinderen t/m 12 jaar).

Reis zo min mogelijk binnen
Nederland.

Volg de regels die gelden voor
quarantaine en isolatie.

Reis niet naar het buitenland en
boek geen reis. Reizen binnen het
Koninkrijk mag wel.

Buiten: groep van maximaal
4 personen of 1 huishouden.

Winkelen en boodschappen
Publiek toegankelijke locaties
Onder andere musea, bioscopen,
dierenparken, bibliotheken en
zwembaden open. Bezoek op basis
van reservering per tijdvak.

Horeca en evenementen

Winkels uiterlijk 20.00 uur
dicht. Supermarkten, warenmarkten en andere winkels die
levensmiddelen verkopen zijn
uitgezonderd.
Alcoholverbod na 20.00 uur.
Dit geldt voor verkoop, bezorgen en
nuttigen in de openbare ruimte.

Mondkapje in ov is verplicht.

Sport
Sport met maximaal 4
personen op 1,5 meter afstand.
Kinderen t/m 17 jaar en topsporters
zijn uitgezonderd.
Geen wedstrijden.
Topsporters zijn uitgezonderd.

Eet- en drinkgelegenheden
dicht.

Geen publiek bij sport.
Afhaalrestaurants open.
Geen verkoop en bezorging van
alcohol na 20.00 uur.

Sportkantines, douches en
kleedkamers dicht.

Evenementen verboden.
Onder andere uitvaarten en
demonstraties zijn uitgezonderd.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

€

COLLECTIEVE ACTIE ISOLATIE
Isoleren voor een lagere energierekening
en een warme woning

magento

+

Isolatie is als een warme jas voor uw huis. Dat is comfortabel en zorgt ervoor dat u
minder hoeft te verwarmen. Daardoor kunt u flink besparen op uw energierekening. Het
isoleren van uw woning is makkelijker, voordeliger en leuker wanneer dat samen kan!
EnergieRijk Voorst en de gemeente organiseren een collectieve isolatieactie voor u
en uw buren. U wordt geholpen met vloer-, bodem- en/of dakisolatie.
Ook isolerend glas is onderdeel van deze actie. Wij worden daarbij
ondersteund door het Regionaal Energieloket.

exact

Besparing op tijd & geld
Al je data te beheren op 1 locatie

Voordelen van deze actie:

Optie tot koppelen meerdere shops

· Scherpe prijs dankzij groepsvoordeel
· Betrouwbare vakspecialist
· Altijd een offerte op maat

Realtime synchronisatie van data
Mogelijkheden vrijwel onbeperkt! Wij koppelen ook o.a.:

Meer informatie en aanmelden

Via onderstaande link vindt u een uitgebreid informatiepakket over deze actie, de
isolatiemaatregelen en stap voor stap hoe u gebruik kunt maken van deze actie. Via de
link kunt u zich ook aanmelden voor deze actie. Als u zich aanmeldt komt er vrijblijvend
een adviseur bij u thuis en ontvangt u een offerte op maat voor uw woning.

Bekijk alle mogelijkheden op

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

https://regionaalenergieloket.nl/indebuurt/projecten/isolatieactie-in-voorst

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

Kopieën

Interview VSO makelaars & taxateurs

tot A0

Drukwerk

VSO makelaars & taxateurs op de shortlist
staat van diverse landelijke banken, is ook
vanuit die hoek veel belangstelling.

RICS en EVS / IVS
Anno 2020 moeten de taxatierapporten
Gelegenheids
agrarisch onroerend goed voldoen aan de
kaarten
richtlijnen van RICS en EVS / IVS. Dit zijn
internationale standaarden. De systemen
van VSO makelaars & taxateurs zijn hierop
ingericht. Ook heeft het kantoor door
de jaren heen een uitgebreide database
opgebouwd van referentie objecten,
dit komt de betrouwbaarheid van de
Niet alleen voor uw familiedrukwerk,, maar voor al uw print-, kopieerk
kopie
pieer
i er- en
drukwerk, zowel zakelijk als privé. waardebepaling ten goede. Bovendien
kunnen de taxateurs vlot leveren; een
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur
opname duurt één tot anderhalf uur en
zaterdag
10.00 - 13.00 uur
binnen veertien dagen wordt het bewuste
Stationsstraat 17 • 7391 EG Twello
taxatierapport opgeleverd.
T 0571 27 61 91 • info@printandmore.nu
www.printandmore.nu

VSO makelaars ziet toename belang
taxatierapporten agrarisch onroerend goed
Team Agrarisch van VSO makelaars &
taxateurs uit Apeldoorn maakt zich op
voor een drukke periode van taxaties
opnemen en uitwerken. ‘De vraag naar
het taxeren van agrarisch onroerend
goed neemt toe en de richtlijnen worden
strenger’, vertelt Nienke Hemeltjen,
werkzaam vanuit de vestiging
Apeldoorn.
Financiële structuren in de agrarische
sector worden complexer; een bedrijfs-

overname of wijziging van de rechtsvorm
stelt de agrarisch ondernemer voor het
maken van keuzes. Een geborgde taxatie
is dan een solide vertrekpunt. Ook laten
banken steeds vaker onderpanden taxeren
door een gekwalificeerd taxatiekantoor.
‘Samen met makelaar/taxateur Johan
Zandbergen neem ik de taxaties van
agrarisch vastgoed in de regio Apeldoorn
voor mijn rekening’, aldus Nienke. ‘Het
is een vak apart waarbij je kennis van

vastgoed, historische kennis, marktwerking
en cijfers combineert. Elk object is anders
én iedere klant is anders.’
VSO makelaars & taxateurs taxeert
agrarische melkveehouderijen, bedrijven
in de intensieve veehouderij, akkerbouwbedrijven, ondernemingen in de agro
& food business, zoals koelhuizen, en
woonboerderijen. De vraag ontstaat
wanneer een bedrijfsovername, verkoop
of fiscale waardering actueel is. Omdat

Sinds 1988
VSO makelaars & taxateurs bestaat
sinds 1988 en kent haar oorsprong in de
agrarische makelaardij. Het kantoor heeft
ruime ervaring met aankoop, verkoop en
taxaties van agrarisch onroerend goed.
Ook bij complexe vraagstukken hebben
de agrarisch makelaars en taxateurs alle
kennis en kunde in huis om de klant verder
te helpen. De kantoren zijn gevestigd in
Apeldoorn, Barneveld, Dronten, Kampen,
Almere en Emmeloord.
Wilt u vrijblijvend een afspraak maken
met een van onze makelaars of
taxateurs?
Neem dan gerust contact met ons op via
info@vsomakelaars.nl of 055 – 303 31 87.
Wij helpen u graag verder.
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STYLINGIDEEËN
MET KERSTSTERREN
Feest met sterren thuis

Feestdagen vol gezelligheid zorgen voor stralende gezichten in de donkere decembermaand. De kerstster (Poinsettia) hoort daar gewoon bij. Met zijn warme
kleuren en sterachtige vorm brengt de kamerplant de extra sfeer die niet mag
ontbreken. Simpele ideetjes voor een waar sterrenfeest vindt u de komende
weken in het Voorster Nieuws.

Idee 7: Sneeuwwit

Creëer een witte kerst in huis door een sneeuwlandschap in Scandinavische
stijl te maken. Leuk voor jong en oud. Minihuisjes en andere accessoires bedek
je met een laagje kunstsneeuw. Een witte kerstster (Poinsettia) mag natuurlijk
niet ontbreken.
Kijk voor meer informatie en inspiratie op www.facebook.com/kerstster.
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SATINK KEUKENS ZWOLLE BREIDT
SHOWROOM UIT MET SIEMATIC KEUKENS
ZWOLLE.- Waar eerst de benedenverdieping van Satink Keukens volledig
werd verbouwd, is het nu de beurt
aan de bovenverdieping. Eind dit jaar
kunt u er rondlopen in een prachtige
SieMatic keukenshowroom met de
laatste trends en noviteiten.
Satink Keukens is al ruim 30 jaar het
vertrouwde adres in de wijde omtrek.
In de sfeervolle showroom van maar
liefst 4.000 m2 vindt u een grote collectie merkkeukens en keukenapparatuur.
Klanten kunnen zich beneden vergapen
aan de nieuwste keukens van Pronorm,
Häcker en next125. Op de bovenverdieping wordt de collectie uitgebreid met
SieMatic keukens. Bedrijfsleider Dinand
Plekkenpol is trots op de uitbreiding.
“Het is de grootste investering die we
ooit hebben gedaan. Voor onze ruime
collectie in het midden- en topsegment
is het een belangrijke uitbreiding. In elke
prijscategorie is er bij ons een kwalitatief
hoogwaardige keuken te vinden.”
Het motto is bij Satink altijd geweest:
“Satink doet gewoon beter zijn best”,
dat was en is nog steeds de grondslag.
Er moet vertrouwen zijn om over te gaan
tot de aankoop van een duurzaam product. Boven alles staat dat de klant de
producten vindt die aansluiten bij zijn
of haar wensen, met een goede prijs/
kwaliteit verhouding, maar ook met de

juiste afwerking van begin tot eind. Van
offerte tot installatie en alles wat daar
tussen gebeurt. Wanneer u voor Satink
kiest dan kunt u uitgaan van een 100%
tevredenheidsgarantie.
De medewerkers van Satink Keukens zitten al jaren in het vak en kunnen u alles
vertellen over de verschillende soorten
merken en apparatuur. U krijgt altijd een
persoonlijk en vrijblijvend advies. Tijdens
het showroombezoek en ook tijdens de
levering en montage van de keukens
houden de medewerkers van Satink

zich aan de richtlijnen van het RIVM. Op
satink-zwolle.nl leest u meer over de
maatregelen die Satink treft. Ook kunt
u er online inspiratie opdoen, een 3Dkeukenontwerp maken, en een afspraak
plannen met een adviseur in de showroom. U bent van harte welkom!
Satink Keukens
Huub van Doornestraat 4
8013 NR Zwolle
(038) 454 29 75
www.satink-zwolle.nl

Kerstboom
standaard
te koop
GElijk op een
standaard
door middel
van onze
easy fixboor

Idee 8: Scheve schaatsen

Oude (of kapotte) schaatsen die je waarschijnlijk toch niet meer zal gebruiken, kun je omtoveren tot originele blikvangers met kerststerren (Poinsettia) erin. Wel verstandig om de binnenkant te voorzien van plastic folie zodat
het overtollig gietwater niet uit de schaatsen sijpelt. Vervolgens is het een kwestie van ophangen aan de veters. Voeg voor extra sfeer hulst, dennenappels of
dennentakjes toe.
Kerststerren zijn verkrijgbaar vanaf begin november bij tuincentra, bloemisten
en supermarkten. Kijk voor meer informatie en inspiratie op www.facebook.
com/kerstster.

wij zijn
corona
proof.

VERKOOP START ZATERDAG 28 NOVEMBER
Openingstijden
Ma - Vrij
ZATERDAG
Zondag

16:00 - 19.30 uur
08:30 - 17:00 uur
12.00 - 16.00 uur

BreEde Goorstraat 5 Twello
(Terrein J&J Verskoeriers)
Bron en fotocredit: Stars for Europe.

06 83 52 82 83
BezorgservicE
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Maurits Bosgoed is dierenarts
en vertelt wekelijks over zijn avonturen.

DIERENARTS
ALS SLEEPDIENST

WEKELIJKS HUIS AAN HUIS DAGELIJKS ONLINE

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

BESTUURSWISSELING SC TEUGE
TEUGE.- Verander nooit een winnend team . . . toch is het op zijn tijd nodig
om te stoppen ten tijde van succes en het stokje door te geven aan nieuw
talent. Voorzitter Debbie Rib en bestuurslid voetbalzaken Jacco Blumink
besloten daarom na een periode van respectievelijk 5 en 12 jaar te stoppen
als bestuurslid van SP Teuge.

Vandaag kreeg ik een telefoontje van een veehouder. ‘Weer een liggende koe,
en wel de derde van de week!’. Van collega’s had ik al gehoord dat de vorige
gevallen koeien met een zogend kalf waren, die magnesiumtekort in het bloed
hadden. Dat noemt men ook wel hypomagnesemie.
Koeien met een tekort aan magnesium krijgen hersenverschijnselen. ‘Het slaat
e in de kop’ en ‘kopziekte’ is een veelgebruikte term. Omdat een koe met kopziekte een spoedgeval is, snelde ik richting de veehouder. Bij het bedrijf aangekomen zie ik hem al aan de weg staan. ‘De koe ligt op één van de achterste
percelen,’ vertelt hij, als hij met zijn modderige laarzen bij me in de auto stapt.
Over gladde koepaden glibberen we naar het perceel. Nergens zie ik een koe.
We vervolgen onze weg door het gras, terwijl ik hoop dat mijn niet-zo-4x4-Volkswagen zich niet laat kennen… In de hoek van de wei wordt het ons duidelijk
waarom we de koe niet meteen zagen; ze was half de sloot in gerold! Nu moest
mijn auto pas écht gaan presteren. We gooien namelijk een touw om de horens
en met man en auto trekken we de stuipende koe een paar meter de weide in.
Het is een naar gezicht de koe tekeer te zien gaan. Ritmisch krijgt ze krampen,
slaat ze haar kop naar achteren en brult soms angstaanjagend, met schuim op
haar bek. Door het tekort aan magnesium (en calcium) geven zenuwen ongecontroleerde impulsen. Reden dus dit magnesium- en calciumtekort snel weer
op peil te brengen met een infuus. Een klusje waarbij we tussen de zwaaiende
kop en poten ook vooral op onszelf moeten letten.
De buurman en de veehouder houden met touwen de kop en de poten wat
bij me weg en ik breng een naald in de halsader. Eerst vang ik wat bloed op in
een buisje en sluit het infuus aan. In dit infuus zit vele magnesium en calcium
en omdat dit effect heeft op de zenuwen en spiercontracties, is het belangrijk
letterlijk een vinger aan de pols te houden. Gaat het hart onregelmatig kloppen,
dan laat ik de infuussnelheid even dalen.
De koe ligt na het infuus nu mooi stabiel en we laten haar het komende uur
even voor wat het is. We spreken af, dat als ze met een paar uur nog niet goed
is opgeknapt of terugvalt, we de behandeling herhalen. De bloeduitslag wordt
daarin meegenomen. Uit dat bloedonderzoek dat we op de praktijk hebben uitgevoerd, blijkt inderdaad dat zowel het calcium- en magnesiumgehalte veel te
laag waren. Ze had het juiste infuus gehad en knapte dan ook snel op.
Meer kopziektegevallen op hetzelfde bedrijf in zo’n kort tijdsbestek heeft natuurlijk een gemeenschappelijke oorzaak. Het waren koeien met kalveren van
een paar weken oud, met volledige weidegang die níet werden bijgevoerd,
waardoor het misgegaan was met de mineraalhuishouding.
Doordat moderne melkkoeien niet 100% weidegang hebben en daarnaast een
uitgebalanceerd rantsoen hebben met mais en krachtvoer, komt kopziekte tegenwoordig nauwelijks meer voor.
Fijn voor de koeien, maar ergens ook jammer… Omdat ik koeien uit de sloot slepen best vaker zou willen doen en een héle goede reden had om een Landrover
aan te schaffen…

COLLECTEWEEK
ALZHEIMER NEDERLAND
TWELLO-TERWOLDE.- De collecteweek van Alzheimer Nederland heeft
plaatsgevonden in de week van 1 – 7 november.
In Terwolde en Twello zijn onze collectanten erg druk geweest om een mooi
bedrag op te halen.
De opbrengst via de collectebus is 1488,84 euro opgehaald. Via de digitale
manier van collecteren is 1503,00 euro opgehaald.
Wij willen onze collectanten en de gevers hartelijk danken voor de inzet en
de giften die Alzheimer Nederland heeft mogen ontvangen.
Voor de volgende collecte in 2021 zijn we op zoek naar nieuwe collectanten.
Bij voorkeur voor het gebied aan de noordkant van
de spoorlijn in Twello en voor in Terwolde.
Dementie raakt iedereen. Wilt u zich inzetten voor
Alzheimer Nederland en collectant worden in Twello
of Terwolde neem dan contact met ons op.
Mary v.d. Aa, vd.aa@concepts.nl of 06 - 40 01 48 81
Janet Hietbrink, j.m.hietbrink@upcmail.nl
of 06 – 54 68 48 44
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Het was de Coronacrisis die de beide
betrokken en bevlogen bestuursleden
aan het denken hebben gezet. De pandemie zette de wereld plotseling stil en
daar waar Debbie merkte dat ze de rust
wel prettig vond, had Jacco juist moeite
de handrem te vinden. Debbie koos voor
structureel meer rust en Jacco besloot
zelf de handrem er op te zetten. Voor SP
Teuge was dit juist weer alle reden om
de remmen los te gooien en op zoek te
gaan naar geschikte enthousiastelingen
die de taken van Jacco en Debbie over
konden nemen. Door 1 portefeuille te
splitsen, is het gelukt om alles onder te
brengen bij de volgende 3 nieuwkomers
in ons bestuur:

Sjors Wolters:
Thuis in de stad, geboren in
het dorp.

Sjors is 47 jaar, voetballer, sportief en

amicaal. Hij is directeur en woont met
zijn vrouw en kinderen in Deventer. Sjors
kiest voor het bestuur van sportclub
Teuge, omdat de organisatie van Teuge
zich focust op het voetbalplezier van elk
kind. Hij wil zijn organisatietalent graag
inzetten om hier een steentje aan bij te
dragen. Sjors vindt het belangrijk dat de
aansluiting van de jeugd naar de senioren goed verloopt en streeft naar groei
in ontwikkeling van de jeugd en een stabiele basis bij de senioren elftallen.

Ronald Kroes:
De bekende onbekende van
sportclub Teuge:

Ronald is 48 jaar en is gedreven, succesvol, verantwoordelijk en loyaal. Ook Ronald is directeur van beroep. Hij woont
met zijn vrouw en kinderen in Apeldoorn.
Ronald is lid van sportclub Teuge, omdat
het een gezellige club is. Hij kiest voor

het bestuur van sportclub Teuge omdat
hij graag een bijdrage wil leveren aan de
mooie ontwikkeling die sportclub Teuge
nu al doormaakt. Zijn bestuursperiode is
volgens hem geslaagd als iedereen met
tevredenheid terugkijkt op de dingen die
hij heeft gedaan.

Hans Droog:
Daar was hij dan ineens, als
een duveltje uit een doosje.

Hans is 57 jaar, sympathiek en sociaal
en heeft 2 kinderen. Hij woont met zijn
vrouw in Apeldoorn. Zijn kenmerkende
lach heeft een hogere identificerende
waarde dan zijn paspoort. Hans heeft
een talent om mensen te verbinden en is
manager van beroep. Hij vindt SP Teuge
een fantastische gezellige, gemoedelijke
vereniging, waar iedereen kan zijn zoals
hij is. Hans kiest voor het bestuur, omdat hij voor een club waar hij zoveel van
ontvangt ook graag iets terug doet. Hij
streeft naar een prettige samenwerking
tussen mensen met verschillende kwaliteiten om zo verder te bouwen aan de
club waar plezier en prestatie samengaan.
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AARDAPPELEN
2 zakken à 3 kilo

1+1

GRATIS

*

AIRWICK, WC EEND,
WITTE REUS, GLORIX OF
AMBI-PUR TOILETBLOKKEN
Alle soorten
4 verpakkingen

2+2
GRATIS*

ROBIJN KLEIN &
KRACHTIG, CAPSULES
OF WASVERZACHTER OF
SEVENTH GENERATION
WASMIDDEL
Alle soorten
2 verpakkingen

1+1

GRATIS*

ROOMBOTER
APPELTAARTJE

KIES & MIX FRUIT

2

3 VOOR

Per stuk

a3,69 - a4,19

99

HAK APPELMOES,
GROENTEN IN POT OF IN
STAZAK
M.u.v. 4-packs
3 potten à 330-370 gram of stazakken
à 200-550 gram

21
+

GRATIS*

Kanzi verpakt zak 1 kilo,
blauwe bessen bak 125 gram,
frambozen bak 125 gram of
rode druiven bak 500 gram

4

99

JUMBO SPEKREEPJES
OF -BLOKJES

2

2 verpakkingen à 250 gram

e
HALVE
PRIJS*

AFFLIGEM, LEFFE,
GRIMBERGEN
OF KARMELIET
SPECIAALBIEREN

2 verpakkingen met 4 of 6 flesjes
a9,94 - a27,36

2 VOOR

899
Geen 18, geen alcohol

Geldig t/m di 1 december 2020

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

* 1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 2
producten. Alle combinaties mogelijk.
2+2 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 4

Jumbo Binnendijk , Twello, Michiel de Ruyterstraat 101

Voorsternieuws
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BINNENKORT ACHTER
HET DOEL IN DE ADELAARSHORST
PLAATSNEMEN?

DEVENTER.Voor
ondernemingen die prominent in beeld willen komen tijdens de komende
thuiswedstrijd(en) van Go Ahead
Eagles, is het sinds deze maand mogelijk om via een unieke uiting extra tv-exposure te genereren voor
hun bedrijf. Het betreft een rood
doek met wit logo van 4x3 meter,
dat over de Leo Halle tribune achter
het doel wordt gespannen.
In totaal worden op de tribune achter het
doel vijftien logo’s van vijftien verschillende
bedrijven getoond, die daardoor prominent in beeld komen tijdens de live tv-registratie van de wedstrijden die Go Ahead
Eagles speelt. Doordat de club als gevolg
van de coronamaatregelen zonder publiek
dient te spelen, worden de komende competitieduels van Go Ahead Eagles rechtstreeks door FOX Sports uitgezonden.

De eerstvolgende
tegenstanders van Go Ahead
Eagles in De Adelaarshorst zijn:
-

Jong AZ
(dinsdag 1 december 2020, 18:45 uur)

-

NAC Breda
(vrijdag 11 december 2020, 20:00 uur)
TOP Oss
(vrijdag 8 januari 2021, 21:00 uur)
MVV
(vrijdag 15 januari 2021, 20:00 uur)

Nadere specificaties
bedrijfsuiting

Het doek op de Leo Halle tribune kan alleen worden gerealiseerd indien er minimaal zes ondernemingen voor vier wedstrijden een bedrijfsuiting afnemen. De
bedrijfsuitingen worden met klittenband
bevestigd op het grote doek en worden
eigendom van de deelnemende bedrijven. Zodra er weer publiek in De Adelaarshorst welkom is, krijgen de bedrijfsuitingen (indien gewenst) een plaats
rond het trainingsveld, waardoor gratis
exposure gegenereerd kan worden.
Meer weten over de kosten en/of nadere
specificaties voor een bedrijfsuiting op
de Leo Halle tribune? Of benieuwd naar
alle exposuremogelijkheden rond thuiswedstrijden van Go Ahead Eagles? Neem
dan contact op met de club via commercie@ga-eagles.nl.
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DUIVENSPORT OP HOOG NIVEAU IN TWELLO
FREEK WAGENAAR NATIONAAL KAMPIOEN
TWELLO.- De laatste dagen is de duivensport voortdurend in het nieuws. Een
Belgische liefhebber heeft zijn hobby,
ruim 400 duiven, verkocht voor een astronomische bedrag. Alle duiven samen
brachten ruim 9,5 miljoen Euro op. Zijn
top duif, New Kim, deed alleen al een
duit van 1,6 miljoen Euro in het zakje.
Vaak is er een discussie of zulke uitschieters nu een zegen of de pest zijn voor de
sport. Feit is dat een relatief onbekende
sport groots in het nieuws kwam en de
liefhebbers met allerlei vragen en opmerkingen overspoeld werden.
In Voorst wordt ook op hoog niveau
duivensport bedreven. Er wonen nog
slechts enkele liefhebbers in het dorp
dat de naam geeft aan de gemeente. Op
één na zijn ze allemaal lid in Zutphen.
Freek Wagenaar is al vanaf begin 80’er
jaren lid van de Twellose postduivenhouders vereniging Steeds Verder. Hij
is een echte kenner van het spelletje en
probeert zijn duiven zo natuurlijk mogelijk te verzorgen. Dat houdt b.v. in dat de
duiven op zondagmorgen altijd lekker in
de tuin mogen scharrelen om daar de
nodige vitaminen en mineralen weer te
kunnen aanvullen. Dus geen poedertjes
of pilletjes uit pakjes maar puur natuur.
Vanwege een allergie voor een eiwit dat
de duiven produceren is het voor Freek
niet mogelijk om het hele jaar duiven
te houden. Al vanaf 1995 speelt Freek,
met een korte onderbreking, alleen met
jonge duiven die door bevriende liefhebbers voor hem worden gefokt. Daardoor
zijn er vanaf oktober tot half maart geen
duiven bij Freek op de hokken, en dus
ook geen kans voor opbouw van zijn allergie.
Vanaf het begin af aan zat Freek altijd
al bij de kampioenen. Hét hoogtepunt
was natuurlijk het wereldkampioenschap dat in 1997 werd behaald door

Garfield. Deze door Albert
Hendriksen gefokte duif was
een vliegend fenomeen. Met
tal van eerste prijzen tegen
duizenden duiven werd
in zijn geboorte jaar met
glans de fel begeerde titel
binnengehaald. Ook de volgende jaren vielen er meer
dan regelmatig (duif)kampioenschappen te noteren.
Albert Hendriksen haakte
af als leverancier van jonge
duiven en Bram Scherpenzeel diende zich aan. Albert
bleef verbonden aan het
Team als administrateur en
Bram zorgde meermaals
voor meer dan gemiddelde
duiven. Ook heeft Freek nog
een beperkt aantal eigen
kweekduiven elders onder
gebracht.
Ondanks alle perikelen met
corona ging het seizoen, in
tegenstelling tot dat van de
oude duiven, voor de jonge duiven op
het geplande tijdstip van start. De eerste
vluchten verliepen stroef maar gaandeweg kwam er ritme en schwung op de
duiven. De broertjes ’57 en ’58 van Bram
bleken echte pointeurs te zijn. Met meerdere eerste prijzen en topnoteringen
lieten ze zien uit het beste hout gesneden te zijn. De vader van deze 2 duiven
is een prima kweekduif van Bram en de
moeder een duivinnetje van Henk en
Frank Jacobs uit Broekland. Tevens had
Freek een aantal duiven van de familie
Eijerkamp die hun steentje bijdroegen.
Naarmate de afstanden groter werden,
werd het spel van Freek sterker. Hoogtepunt was de vlucht vanuit Nanteuil le
Haudouin (413 km). Freek had 20 duiven
ingezet en scoorde daarmee 19 prijzen.

Freek Wagenaar.
Dit leverde hem de titel “Grootmeester”
op. Een klassement dat wekelijks wordt
opgemaakt. Freek scoorde daarin zoveel punten dat hij ook de beste prestatie van het jaar had met de jonge
duiven. Grootmeester over 2020 dus.
De grootste verrassing moest nog komen. Door de geweldige score op Nanteuil bleek Freek een reuzensprong
te hebben gemaakt in het klassement
van het Nationaal kampioenschap. Met
ruime voorsprong werd Team Freek Wagenaar nationaal kampioen. Gewoonlijk
worden de kampioenen op de diverse niveaus gehuldigd tijdens feestmiddagen
of avonden. Dat is er helaas dit jaar niet
bij en dus dreigt zo’n geweldige prestatie
zomaar geruisloos voorbij te gaan.

VEILIG MEUBELKOOPJES SCOREN OP BLACK FRIDAY BIJ DE MEUBELPLAATS CASH & CARRY ACTIE

BLACK FRIDAY DRIVE THRU!
ACTIE ARTIKELEN ZIJN VEILIG IN DE BUITENLUCHT AF TE HALEN EN TE BETALEN BIJ ONS MAGAZIJN AAN DE DIEPENVEENSEWEG 1D IN DEVENTER.

SPELREGELS:

- CASH & CARRY = RESERVEREN, RETOURNEREN OF
RUILEN IS NIET MOGELIJK!
- PRIJZEN OP BASIS
VAN ZELF AFHALEN!
- ACTIES ALLEEN OP
BLACK FRIDAY!
- ACTIES OP BASIS VAN
BESCHIKBAARHEID OP=OP
- DRIVE TRU VAN 11 TOT 20
UUR AAN DE DIEPENVEENSEWEG 1D IN DEVENTER
- GÉÉN BLACK FRIDAY
ACTIES IN DE WINKEL!

BIJZET/LAPTOPTAFEL ‘THE
MAGAZINE TABLE’

ROND OPEN WANDREK MANGOHOUT &
METAAL 75 CM

ROND WANDREK
MANGOHOUT &
METAAL 80 CM

TV-MEUBEL
GRACE
118 CM BREED

TV-MEUBEL
GRACE
118 CM BREED

VITRINEKAST
MANGO METAAL
95 CM BREED

VAN € 99,-

VAN € 109,-

VAN € 149,-

VAN € 339,-

VAN € 449,-

VAN € 799,-

NU

€ 59,-

SALONTAFEL SET
VAN 3 ‘TRIPLET
BLACK’

BIJZET/LAPTOPTAFEL ‘READER’
MANGO

VAN € 169,-

VAN €59,-

NU

€ 125,-

NU

€ 40,-

NU

€ 79,-

€ 99,-

NU

OVAAL WANDREK
ROND OPEN WANDMETAAL EN MANGOREK METAAL EN
HOUT 120X50CM
MANGOHOUT 60 CM
VAN € 129,NU

€ 95,-

VAN € 69,-

€ 39,-

NU

€ 249,-

NU

€ 349,-

€ 649,-

NU

NU

WANDREK MET
PUNT ‘HUISJE’
60X45 CM

RONDE EETTAFEL
SPIDER

SALONTAFEL SET
VAN 3 ‘TRIPLET’

VAN € 59,-

NU VANAF

VAN € 169,-

NU

€ 35,-

€ 375,-

NU

€ 110,-

LET OP! DIT JAAR GÉÉN
ACTIES IN ONZE WINKEL!
DRIVE TRU AAN DE DIEPENVEENSEWEG 1D IN DEVENTER

VOLG ONS

ONZE

MERKEN

VOOR NIEUWE EN GEBRUIKTE
BESTRATINGSMATERIALEN
Sfeervolle Bestrating
(voorheen Marhe)

ALLES VOOR JE HOBBY SCRAPBOOKING, KAARTEN
MAKEN, MIXED MEDIA OF STEMPELEN.
Neem een kijkje in de (web)winkel

www.webwinkel.scrap-co.nl
HOOFDWEG 76 IN KLARENBEEK

Woudweg 127, 7381 BC Klarenbeek
055-7908831 | www.sfeervollebestrating.nl

Open van woensdag t/m zaterdag
van 10.00 tot 16.00 uur

IEDERE VRIJDAGMORGEN OP
STANDPLEK KLARENBEEK

BOORDEVOL WINTERKOST

VOORDEELTAS

NIEUW:

TAKE AW
AY

TAKE AWAY-PIJNAPPEL THUIS
DONDERDAG TOT EN MET ZONDAG
16.00 – 19.00 UUR
MEER INFORMATIE BETREFFENDE
HET MENU OP ONZE WEBSITE!
BESTELLINGEN KUNNEN WORDEN DOORGEGEVEN VIA:
INFO@RESTAURANT-PIJNAPPEL.NL OF
TELEFONISCH 0553011242
......Pijnappel……lekker gewoon, gewoon lekker…….

Dierenkliniek de IJsselvallei
Michel Schoolmeesters
Kundige zorg voor groot en klein
Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag 08:00-17:30 uur
Donderdagavond spreekuur tot 20:00 uur
Behandelingen op afspraak
Wilt u graag een gratis
kennismakingsgesprek?
Bel dan gerust. 055-3669286
Kopermolenweg 11
7382 BP Klarenbeek
www.dierenkliniekijsselvallei.nl
DierenkliniekIJsselvallei

KLASSIEK RIJDEN
MET AANSTAANDE
Stijlvol trouwen of sfeervol ritje:
Huur een mooie klassieker bij Jaap de Wijs.

ZUTPHENSEWEG 26, 7382AM KLARENBEEK
WWW.AANSTAANDE.NL

‘A AN DE BO SW EG’

GROOT STUK BALKENBRIJ
3 ROOKWORSTEN
HALVE GRILLWORST
BOERENLEVERWORST
DROGE WORST
POTJE MOSTERD
Samen van €22,50
voor .........................

€15,-

DOE MEE AAN ONZE SINT ACTIE MET VELE LEUKE KINDERSPELLEN.

Alleen geldig op standplek
Klarenbeek op vrijdag
27-11, 1 tas per klant.

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

YELLOW DECEMBER
Restant Verkoop 50% korting
Ten Cate dames en heren ondergoed
één stuks verpakkingen 50% korting
LOVABLE en FILA damesslips en BH’s 50% korting

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

Voorsternieuws
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SEIZOENS
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TAVERNE

FLES RODE WIJN • HERTENSTOOF •
AARDAPPELPUREE • RODE KOOL •
STOOFPEREN • STOKBROOD & DIPS •
APPEL CRANBERRY COMPOTE

0571 - 27 15 14

MENU OP DE WEBSITE

VRIJDAG • ZATERDAG • ZONDAG

2 PERS € 40.00
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SHARING
BOX

VEGA
BOX

MOSTERDSOEP • BOERENPATÉ • POKÉ
BOWL ZALM • GEROOKTE EEND • MINI
VEGA SALAD • COPPA HAMMETJES •
STOKBROOD & DIPS • OLIJVEN

DOESBURGSE MOSTERDSOEP •
SESAMSTOKBROOD & DIPS • OLIJVEN •
TAGLIATELLE GROENE PESTO MET
GEROOSTERDE PAPRIKA

2 PERS € 39.00

2 PERS € 29.00

[ ROMANTISCH? FLES CAVA + € 10.00 ]

[ RIOJA IPV AC. MINERVOIS? + € 15.00 ]

[ ZOETIGHEID NA? + € 6.00 ]

posters , enveloppen , logo’s , advertenties , canvas, briefpapier, boeken, clubbladen ,
visitekaartjes, Opmaak, ontwerp, printen
, kopiëren, zwart/wit en kleur, klein, ook extra groot formaat,
Kopieën
liturgieën inbinden, snijden, huisstijlen, vouwen, rillen, spandoeken, drukwerk, folders ,
tot A0
lamineren, posters , enveloppen , logo’s , advertenties , canvas , briefpapier, boeken, clubbladen ,
visitekaartjes,

jubileumkaarten, trouwkaarten, rouwkaarten, geboortekaarten, standaard of eigen

Met uw
foto’s en tekst maken wij er een mooi ontwerp van.
ontwerp. huisstijlen
, vouwen, rillen, spandoeken, drukwerk , folders , lamineren, posters ,
Vraag naar de mogelijkheden.
enveloppen , logo’s , advertenties , canvas , briefpapier , boeken, clubbladen

Spandoeken, advertenties Opmaak, ontwerp,
groot formaat,

liturgieën

printen

inbinden, snijden, huisstijlen ,

folders , lamineren,
posters , enveloppen , logo’s ,
Drukwerk
c l u b b larawdel e
eenn fe, estje?
Volgend ja

15,- korting

,

kopiëren, zwart/wit en kleur, klein, ook extra

vouwen,

rillen,

spandoeken, drukwerk ,

briefpapier

advertenties

v i s i t e k a a r t j e s ,

Kopieën

✃

Opmaak, ontwerp, printen
, kopiëren,
tot A0
inbindene, snijden, huisstijlen , vouwen, rillen, spandoeken
n
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,
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,
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,
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,
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*
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2021
v. 2020 t/m 1 nov.
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t
Nie
ro.
eu
*Bij nieuwe beste
75
steding van
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vouwen,
,
,
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en
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n
tegen inlevering va
u

boeken,

liturgieën

clubbladen
standaard of

posters ,
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eigen ontwerp.

huisstijlen ,
rillen spandoeken drukwerk
, lamineren, posters enveloppen ,
ore.n
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w.
ww
•
ids
lo • 0571 27 61 91
Gelegenhe
Gelegenheids
ionsstraat 17 Twel , canvas
logo’sSt, atadvertenties
briefpapier
clubbladen
Opmaak, ontwerp, printen,
- 17.00 uur
00
9.
ij
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t/m
Ma
•
nu
e.
or
m
n
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te
ta
ar
in
ka
info@pr
kopiëren
huisstijlen , vouwen,

kaarten

Stationsstraat 17 Twello • 0571 27 61 91 • info@printandmore.nu
maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur

www.printandmore.nu
r- en
eriee
i er
kop
kopie
k
ar voor al uw print-,
familiedrukwerk, ma
é.
priv
als
Niet alleen voor uw
k
elij
drukwerk, zowel zak

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

advertenties ,
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159.199.-

SOUNDBAR | HW-S40T

50”7 cm

4K
HDR
QLED

12

799.1099.-

4K QLED TV | QE50Q86T

• 50” (127 cm) 4K QLED Smart-tv • Direct Full Array - Diep zwart en krachtig
contrast • Adaptive Picture - Op elk moment van de dag prachtig beeld
• Quantum HDR 1500 - Geniet op elk moment van de dag van scherp én
helder beeld

15,6”

• All-in-one soundbar • Draadloos te verbinden • Luxe afwerking
met mooi design • Eenvoudig muziek streamen

199.299.-

DECT TELEFOON | AS690R
DUO
• Helder zwart/wit display
• Telefoonboek voor 100
contactpersonen
• Handsfree bellen
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LAPTOP | Chromebook 315 (CB315-3H-C6W7)

59.

95

+GRATISANDSET
EXTRA H5
T.W.V. 39.9

WASMACHINE |
WW90T554AAW/S2
• 9 kg vulgewicht en 1400
toeren • AddWash: voeg
eenvoudig vergeten wasgoed
toe • Stoom: voor hygiënisch
wassen en grondig reinigen
van kleding • EcoBubble: wast
schoon op lage temperaturen
• Energieklasse A+++ -40%

497.699.-

Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden.
Aanbiedingen en acties zijn geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m 30 november 2020.

Expert Twello
Duistervoordseweg 11 | 0571-271346
expert.nl/twello | twello@expert.nl

• 15,6” Full HD beeldscherm • Intel® Celeron® N4020 processor • 4GB RAM
• 32GB eMMC opslaggeheugen • Chrome OS™
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KOFFIE VOLAUTOMAAT | ECAM 20.110.B
• Koffie van versgemalen bonen
• Sterkte met draaiknop instelbaar

275.-

319.-

Kom en proef de sfeer
Markt open van 12:30 - 17:30 uur

2.99
8.99
8.99

pijnboom pitten
100 gram

Macadamiamix
500 gram

ouwen
• Sch minken • Clown komt Ballonv

walnoten
500 gram

Elitehaver
500 gram

cranberry’s
1000 gram

kingsize dadels
1000 gram

blauwe jumbo rozijnen
1000 gram

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

7.99
9.98
9.98
7.98

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

GIESER WILDEMAN
STOOFPEREN
‘ de lekkerste’

3 KILO

GALIA MELOENEN

SUPER BLAUWE BESSEN

1

49

Black friday
Grote Hollandse
bloemkool

‘ knapperig en super zoet’
1000 GRAM

Sinaasappels

Brocoli

0.75 0.75
kilo

BLACKFRIDAY-DEALS BY ONDERGOEDLAND:

BEEREN T-shirts in het wit
KOM
VOORDELIG UW
ronde hals of V-hals
normale lengte maar ook extra lang
3 stuks €20.00

ONDERGOEDLADE AANVULLEN:



alle soorten en alle maten
100% KATOEN of ELASTISCH KATOEN
3+1 GRATIS

4 kilo

5.00

1

NIEUWE OOGST SALUSTIANAS
PERSSINAASAPPELS
‘Super van smaak en
vol sap’

Pitloze Druiven
2 dozen

2.00

20 STUKS

499

Super Clementine
Mandarijnen
zonder pit

2 kilo

4.50

KOM ALLEEN NAAR DE MARKT
EN DOE GERICHT UW BOODSCHAPPEN
TWELLO.- Bezoek zoveel mogelijk alleen, dus niet in gezelschap, de markt in Twello. Deze oproep is noodzakelijk vanwege de landelijke toename in het aantal coronabesmettingen. Volg deze oproep in het belang van uw eigen gezondheid en die van uw medemens.
Tijdens de vrijdagmarkt in Twello moeten bezoekers zich nog steeds aan de éénrichting looproute houden. Deze looprichting staat met bewegwijzering aangegeven. Op deze manier is het gemakkelijker om een veilige afstand van elkaar te
houden.

per stuk €6.50
3 stuks €15.00

Beeren dames slips

Vol sap

PER STUK

49

Eénrichting looproute

GIOVANNI herenboxershorts

20% korting

4

99

‘ super zoet’

op de gehele collectie
van ten Cate.

!!!20% KORTING op al het ondergoed van ten Cate!!!

Dus ook op het thermo ondergoed voor
zowel de kinderen als volwassenen.

Veiligheidsmaatregelen
•
•
•
•
•
•

Het openbaar toilet is gesloten voor publiek.
Eet geen voedsel op het marktplein.
Ga niet in groepjes bij elkaar staan.
Betaal bij voorkeur met pinpas/smartwatch/ of mobiele telefoon.
Blijf thuis als u verkouden bent, koorts of griep heeft.
Gebruik papieren zakdoekjes, en nies in uw elleboog.

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

KERKDIENSTEN

Zondag 29 november

Oecumenische Omroep
Voorst

Normaal zendt de OOV zondagmorgens
volgens een vast rooster een kerkdienst
via Radio Voorst uit. Nu de kerken zijn
gesloten is er een alternatief rooster opgesteld. Onderstaand treft u het rooster.
Uitzending kerkdiensten Oecumenische
Omroep Voorst, te beluisteren via www.
rtvvoorst.nl en op 105,3 FM. Tevens in
het gebied van de gemeente Brummen
op www.rtv-veluwezoom.nl en 107,5 FM.
Sinds kort ook te ontvangen via Ziggo op
Kabelradio kanaal 915 en via KPN Kabelradio 1168 van de gemeente Twello en
Brummen.
De uitzending van de kerkdiensten die de
OOV verzorgt zijn ter aanvulling van het
bericht in V.N. onder de kerkberichten:

NaastenhulpVoorst

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

BUURTZORG TWELLO
Verpleging en verzorging 24 uur
bereikbaar 06-12 77 54 52
www.buurtzorgnederland.com
DIABETESLIJN
Tel. 033 463 05 66, info@dvn.nl, voor
alle vragen over diabetes (24 uur per
dag, ’s nachts alleen in geval van nood)
en over de producten en diensten van
de Diabetesvereniging.
MEE VELUWE
VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING
Voor alle vragen over een beperking,
chronische ziekte of autisme spectrum
stoornis. Maatschappelijk Netwerk
Voorst, inloopspreekuur bij Kulturhus
op werkdagen van 09.00-14.00 uur. Tel.
0570 74 51 11. Voor meer informatie
www.meeveluwe.nl

‘UIT HET ARCHIEF’

R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 19.00
uur (Besloten dienst) pastoor Hermens.

VÉRIAN ZORGLIJN
Informatie over wijkverpleging, huishoudelijke verzorging, jeugdgezondheidszorg, dieetadvisering 088-1263126. 24
uur per dag bereikbaar.

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.

OUDHEIDKUNDIGE KRING VOORST

Zaterdag 28 november

Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 09.30
uur en 14.30 uur ds. J. van Laar.
Prot.gem. Klarenbeek, 10.00 uur,
dienst in Wilp.
Herst.Herv.gem. Emst-Epe, 09.30 uur
ds. D. de Pater, 15.00 uur ds. A. v/d Kamp.
i.v.m. de wijzigingen m.b.t. coronabeleid
en het advies van het moderamen van
onze kerk beleggen we weer diensten
met een maximum van 30 personen. De
diensten zijn ook te beluisteren via de
kerkomroep en via YouTube onder de
naam HHG Emst-Epe e.o.
Prot.gem. Nijbroek, 09.30 uur, ds. J.
Woudenberg.
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 10.00
uur, ds. E. van Stalduine-Sulman.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 10.00
uur online-dienst door ds. M. Valk.
Prot.gem. Voorst, 10.00 uur, dienst in
Wilp.
Prot.gem. Welsum, 10.00 uur, ds. S.
Muller.
Prot.gem. Wilp, 10.00 uur, dhr. C. Bulens, gez. dienst.
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 10.00
uur pastor Sebastian. U dient te reserveren voor deze vieringen. Er worden
maximaal 30 personen toegelaten.
Herv. Gem. “Irene” Zutphen (Hoven),
10.00 uur ds. G. Klok en 17.00 uur ds. G.
Klok, besloten dienst i.v.m. coronamaatregelen.

Bereikbaar via
naastenhulpvoorst@gmail.com

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

De studieruimte van de Oudheidkundige Kring Voorst, is gelet op de huidige omstandigheden helaas voor bezoekers
gesloten. Bereikbaar via e-mail: info@okvvoorst.nl en soms telefonisch telefoon 0571 277090. Veel informatie vindt u ook
op de website: www.okvvoorst.nl

Een illuster toneelgezelschap met bakkers en muzikanten.
Wie zijn deze artiesten en wat was hun rol?
Reacties naar rubrieksmedewerker Jan Siero, telefoon 0571 273433.

Reactie week 47

Het is de buitenplaats Reuvenkamp aan de Meermuidenseweg 11 Twello. Omstreeks 1900 liet musicus Jacques Sormans hier een huis met
koetshuis bouwen wegens vertrek naar buitenland zette Sormans de
Reuvenkamp te koop en verkocht het aan Deventernaar Willem Ankersmit die het bewoonde tot 1929 en het verhuurde van 1932 tot 1937 aan
familie Braak. Gedurende de oorlog stond het leeg in de oorlog werd
door brand verwoest als gevolg door bliksem inslag In 1952 werd het
perceel en koetshuis gekocht door familie Kuttschutter koetshuis werd
verbouwd tot woning. Tot 1975 familie van Trijp gewoon en in1975 verkocht aan familie de Vries die er nog woonachtig is. Reactie kwam van T.
Peet uit Deventer.

Reactie week 46

Deze foto is gemaakt tijdens het inhalen van de Pastoor van Leer in St.
Martinus parochie Bussloo jaar 1960 tot 1962 samen met de kinderen
van de lagere school enkele namen jonge rechts voor: Bennie Franken,
de bruidjes zijn links Thea Linthorst, derde links met kroontje Dinie Horstink, met de grote strik Ria Huis in het Veld, daarnaast Annie Hulleman en
achter Rikie Berens en juffrouw van de Eem van de lagere school Bussloo
man zwarte pak Antoon de Haan.
Reactie kwam van Bennie Franken uit Voorst.

Er kwam ook nog een reactie week 45,

de optocht in de Enkweg, van T. Albers uit Posterenk.
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EIGENTIJDS

BETROKKEN

TOONAANGEVEND

DICHTBIJ

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

HERKENBAAR

Een woning
aankopen?
Zoekt u een woning in de Stedendriehoek DeventerApeldoorn-Zutphen? Vertrouw dan op de expertise
van ons kantoor als aankoopmakelaar. Wij maken de
tijd voor u en vinden samen met u de juiste woning
tegen de juiste prijs, zonder dat u zich druk hoeft
te maken om de juridische of bouwkundige zaken.
Met onze jarenlange kennis van de lokale woningmarkt behalen wij een optimaal resultaat in de
onderhandelingen. En betaalt u niet teveel. Dat
geeft u vertrouwen bij zo'n belangrijke aankoop.
Een nieuw huis wordt ook uw thuis. Dan laat u
toch niets aan het toeval over?
Interesse? neem dan contact met ons op voor
meer informatie!

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

WIJKAGENT
SPREEKUUR WIJKAGENTEN
GEMEENTE VOORST
In verband met het aanhouden van de
Corona pandemie en de aanscherping
van de maatregelen schorten de wijkagenten van de gemeente Voorst de
spreekuren tot nader bericht op.
Uiteraard zijn de wijkagenten bereikbaar. Dit kan via het contactformulier op
de website van de politie,
www.politie.nl en via het landelijke
telefoonnummer 0900 8844.

TRANSPARANT

Dorpsstraat 19, 7391 DC Twello



Telefoon (0571) 273377



info@vdbeltmakelaars.nl



www.vdbeltmakelaars.nl
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Heb jij het mooiste kersthuis in de Gemeente Voorst? Meld je aan!

o
r
t
s
Ker
Doe mee en win 1 van de
Jumbo boodschappen
pakketten of de
Hoofdprijs, een TV!

T.w

€ 10 .v.
0,-

Rond de Kerstdagen wordt in de Gemeente Voorst
voor het eerst de kersthuizenroute georganiseerd.
Meld nu je eigen huis aan om mee te doen aan deze mooie route en maak kans op mooie prijzen!
Elke dorpskern doet mee voor een prijs, en er is een grote Gemeentelijke hoofdprijs te winnen.
Men kan de route op eigen gelegenheid afleggen met de auto of fietsend. Vooral ’s avonds zijn
de verlichte huizen goed te bezichtigen.

Meld jouw huis aan op info@voorsternieuws.nl

De routebeschrijving is vanaf week 51 via het Voorster Nieuws te downloaden en verschijnt ook in week 51 in de krant.

Twello | Voorst | Klarenbeek | Markelo

reclamebureau

