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Van Niel Installatietechniek is de
specialist in duurzame installaties!

• Zonneboilers
• Zonnepanelen
• Warmtepompen
• LED-verlichting

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

Smakelijk & gezellig

+++

Molenstraat 17a | 7391 AA Twello | T: 0571 − 28 01 23 | www.hoortoestelwinkel.nl

Wij zetten uw gehoor
weer op scherp!
Uw zeven zekerheden bij HoortoestelWinkel:

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Gratis hoortest
Aanmeting door StAr-erkend audicien
Ed Dellink
Groot aanbod kwaliteitshoortoestellen
Ruime keuze uit duurzame
hoortoestellen met oplaadbare accu
Vrijblijvend een hoortoestel op proef
Werkt samen met alle zorgverzekeraars;
contract met onder andere Salland
Zorgverzekeringen
Uitstekende service en nazorg

Wij bieden voor uiteenlopende gehoorkwesties een passende oplossing. Daarom
vindt u bij HoortoestelWinkel ook een ruim
assortiment van gehoorbeschermingsmiddelen en accessoires.

Openingstijden
Dinsdag 09:30 – 12:30 en 13:00 – 17:00
Woensdag 09:30 – 12:30 en 13:00 – 17:00
Donderdag 09:30 – 12:30 en 13:00 – 19:00
* Actie loopt t/m 31 maart 2018. Zie de voorwaarden
in de09:30 – 12:30 en 13:00 – 17:00
Vrijdag
winkel.

feestelijk thuis tafelen

Kijk voor onze kerstfolder op
www.buurmantwello.nl
of neem er één mee in onze winkel.
Voorkeur heeft telefonisch bestellen, dit om drukte in de winkel te spreiden.
Onze webshop is offline deze dagen. Kom zoveel mogelijk alleen boodschappen doen.
We mogen helaas maar 5 personen (1 per gezin) in de winkel laten.
We zien uw bestelling graag tegemoet en wensen u gezonde en smakelijke feestdagen

Let op onze aangepaste openingstijden!!!

Maandag 13 t/m vrijdag 17 december van 8.30 tot 18.00 uur.
Zaterdag 18 december van 8.00 tot 16.00 uur
Maandag 20 t/m woensdag 22 december van 8.30 tot 18.00 uur
DONDERDAG 23 december van 8.00 tot 13.00 uur geopend
(s’middags gesloten om uw bestellingen optimaal klaar te maken)

VRIJDAG 24 december van 8.00 tot 15.00 uur slagerij geopend
alleen normale verkoop (viszaak is voor verkoop gesloten deze dag)

BESTELLINGEN AFHALEN

via viszaak in tijdsblokken, zie uw bestellijst met afhaalnummer.

VRIJDAG 31 december van 8.00 tot 15.00 uur

Buurman Vleesch & Vis
Stationsstraat 8, 7391 EK Twello, www.buurmantwello.nl
vleesch 0571-271439, vis 271662
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Maak jij ook
een lichtje?

Vorig jaar gaven veel lezers van het Voorster Nieuws gehoor aan de oproep “Wees lief voor
elkaar”. Kaarten, kerstbakjes, kransen, tekeningen en veel meer werden ingeleverd en door
het Voorster Nieuws voor de Kerst bezorgd bij bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen
in onze regio. Het zorgde voor blije gezichten bij bewoners en verzorgenden. Hoe geweldig
zou het zijn hen ook dit jaar weer te verrassen.
Laat jij gezichten stralen?

Voor dit jaar is de actie bedacht “Maak jij ook een lichtje?” U heeft vast wel een klein glazen potje thuis. Van dit potje kan een prachtig lichtje gemaakt worden. In het Voorster Nieuws vindt u een mal die als versiering gebruikt kan worden. Een eigen creatie mag
natuurlijk ook. Deelname is mogelijk door alle leeftijden. Voor een lichtje in het potje wordt gezorgd.

Waardebonnen

Door mee te doen zorgt u voor een stralend gezicht en mogelijk zorgen wij dat uw gezicht of dat van een van de deelnemende kinderen gaat stralen. Deelnemers t/m 12 jaar maken kans op één van de 10 waardebonnen van €10,- van Intertoys. Voor vier oudere
deelnemers liggen waardebonnen van elk € 25,- van Pand 10 klaar.

Inleveren

Lever jouw ontworpen lichtje uiterlijk 15 december in bij Intertoys. Hang het kaartje met Kerstwens eraan.
Wilt u kans maken op een van de waardebonnen vergeet dan niet uw gegevens in het potje te stoppen.

Meer potjes maken?

Een extra mal is op te halen bij Blokker/Pand Tien, Intertoys of Voorster Nieuws

Wees extra l
i
e
f
voor elkaar!

Een echte scharrelden
Door boswachter Henk Ruseler
Kerst zonder boom is voor mij ondenkbaar en ik
denk dat dit voor de meesten van u geldt. Een
kunstboom of een gekweekte spar met of zonder
kluit, ze zijn er in vele soorten en maten, allemaal
krijgen ze een prominente plaats in huis en worden
van onder tot boven verlicht en met trendy versierselen behangen.
En dan te bedenken dat ons gebruik van een kerstboom ooit begon bij de Germanen, die met een
versierde groene tak de zonnewende vierden. Rond
1800 kwam de fijnspar in opkomst in plaats van de
met appels versierde boom of tak. De appels in de
boom werden vervolgens geleidelijk vervangen
door gekleurde ballen, later aangevuld met verlichting en andere versierselen. Een symbool in de sfeer
van familie, saamhorigheid en om het begin van een
nieuw jaar te vieren.
De moderne kerstboom wordt tegenwoordig met

zoveel versiering behangen en rondom met accessoires voorzien, dat de boom zelf amper te zien is.
Hoofdrol of bijrol voor onze kerstboom, jaarlijks
worden er ongeveer 3 miljoen verkocht. Een bloeiende handel waarin de oude vertrouwde fijnspar de
concurrentiestrijd met familieleden zoals de blauwspar en de Servische spar, maar ook leden van de
Abies familie zoals de Nordmann en Nobilis heeft
verloren. Wat mij bij dit alles steeds heeft verbaasd,
is dat de pinus sylvestris oftewel de grove den in
ons land nooit een glansrol als kerstboom heeft gespeeld.
Hij is mooi van vorm en kleur, laat zijn naalden niet
vallen en komt veel in onze Nederlandse natuurgebieden voor. Sterker nog, op De Hoge Veluwe
gaat het zo goed met de grove den dat hij met zijn
natuurlijke verjonging het kwetsbare open terrein
dreigt te overgroeien. Heidevelden en stuifzanden
zijn niet enkel een welkome afwisseling in het land-

schap. In ons land schaars geworden, zijn ze bovendien voor specifieke, vaak zeldzame planten en dieren, een laatste wijkplaats.
De natuur aan zijn lot overlaten, betekent dat deze
Europees beschermde landschappen binnen afzienbare tijd tot dennenbossen zullen transformeren.
Op arme gronden gedijt de grove den nu eenmaal
goed en opgedreven door overvloedige stikstofneerslag, durf ik hem tegenwoordig zelfs ‘invasief’
te noemen: een oprukkende indringer.
De moeflons zijn met hun voedselvoorkeur als
enige grofwildsoort in het Park in staat om op plekken waar zij vaak verblijven, de aanwas van grove
den tegen te gaan. Zo is het hun al 100 jaar gelukt
de vlakten rondom Bosje van Staf open te houden.
Maar op De Hoge Veluwe hebben we, zoals bekend,
veel meer van dit soort kwetsbare gebieden en daar
zijn sinds de jaren zeventig de ‘dennenscheerders’

van de Vereniging Vrijwilligers van De Hoge Veluwe
actief.
Terug naar de grove den als kerstboom. Bijna vanaf
het moment dat ik op De Hoge Veluwe ben komen
werken, is hij mijn favoriet. Dit bracht mij twaalf
jaar geleden op het idee om hem een rol tijdens de
kerstdagen te gaan geven. Sinds die tijd zetten, een
nog steeds groeiend aantal bezoekers, de zaag in
een grove den. Niet alleen halen ze daarmee een
bijzondere en mooie kerstboom in huis, ze leveren
ook een bijdrage aan de instandhouding van de biodiversiteit in het Park!
In de weekenden van 11 en 12, en 18 en 19 december
staan leden van onze ‘dennenscheerders’ langs het
Geitenspoor klaar om u te assisteren. Ga ook voor
biodiversiteit en kom dit jaar bij De Hoge Veluwe
een gratis scharrel-kerstboom uit de vrije natuur
zagen.
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Wandhanger

Rijkgevulde hanger!

WINTER

(Gaultheria & Hedera)

Geniet extra lang van kleur in de tuin met deze prachtige wandhanger vol kleur. Deze
wandhanger heeft een combinatie van bonte Hedera en diepgroene Gaultheria vol
besjes. De planten zijn winterhard én wintergroen. van 17,99

Struikheide

Breng kerstsf�r in je woonk
(Calluna vulgaris. ‘Beauty Lady’®High)
Deze heide bloeit langer dan
de normale heide en blijft mooi
compact. Leuk voor in een pot of
als lage kleurrijke borderplant.
Ø 23 cm. van 11,49

Extra lange bloeiperiode!

Witte spar

amer!

7,

49

Winterheide

1,

(Picea glauca ‘Conica December’) 49
Haal alvast de kerstsfeer in
huis met dit mooie compacte
boompje. De frisgroene
Skimmia
naalden geven een
heerlijke
(Skimmia reevesiana )
geur af. Ø 19 cm.
van 17,99
Mooie wintergroene heester. In het
najaar verschijnen opvallende rode
bessen. Een leuke plant voor in een
pot op het terras!
Ø 14 cm. van 14,99

KERSTBOMEN
te koop in verschillende
soorten en
49
van groot tot klein.

4,

(Erica carnea)

Laagblijvende wintergroene heide bloeit in
het najaar-winter. Goede plant voor in de
heidetuin, bloembakken of in de border.
Ø 11 cm. van 2,29

99 99
9,
12,

Inclusief
lampjes!

Tevens kunnen
we kerstbomen
verpakken voor
vervoer en gat in
boom boren voor
de bekende
Easy ﬁx standaard.

Tullekensmolenweg 37 | 7361 EN Beekbergen | 055-5063131
info@tuincentrumtullekensmolen.nl | www.tuincentrumtullekensmolen.nl
Openingstijden:
Maandag GESLOTEN

Dinsdag
09.00 - 17.00 Donderdag 09.00 - 17.00 Zaterdag
Woensdag 09.00 - 17.00 Vrijdag
09.00 - 17.00 Zondag

09.00 - 16.00
GESLOTEN

specialistvoor
voorbos-,
bos-, tuinDeDe
specialist
tuin-en
enparkmachines
parkmachines
Leigraaf6161| 7391
| 7391AE
AE Twello
Twello ||Tel.
Leigraaf
Tel.0571-275363
0571-275363
wwww.haarman-twello.nl
wwww.haarman-twello.nl

#Hubohelpt

De specialist voor bos-, tuin- en parkmachines
Dankzij stevig materiaal, een speciale
dakhelling voor minimale sneeuw
ophoping, een extra brede uitwendige
slikrand en een sterk stalen frame is de
Isabella Winter voortent opgewassen
tegen winterse weersomstandigheden.

Bekijk meer op
www.isabella.net

Leigraaf 61 | 7391 AE Twello | Tel. 0571-275363
wwww.haarman-twello.nl

#Hubohelpt
KLUNDER
Molenstraat 1 Twello
(0571) 27 12 66
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NOG ÉÉNMAAL HET BOEK

‘Kastelen en Buitenplaatsen in de
gemeente Voorst’ EEN KIJKJE IN DE KEUKEN
.

Meerdere lezers hebben ons, de auteurs van het boek over de Kastelen en Buitenplaatsen, gevraagd over de
achtergronden van hoe ons boek tot stand is gekomen. Op z’n minst ervaren we dat als compliment, waarvoor dank.
We kenden elkaar alleen van naam door onze historische artikelen, zowel voor de Historische Vereniging Voorst, als
van diverse publicaties in het Voorster Nieuws en boeken. Het moest zo zijn dat we elkaar, als geschiedenis frikken,
eens tegen zouden komen en zo geschiedde in het voorjaar van 2019. We hoefden er niet lang over na te denken;
zoveel kastelen en buitenplaatsen in onze relatief kleine gemeente Voorst, daarvan moest de geschiedenis vast
gelegd worden, vonden we. We hebben er samen twee en een half jaar aan gewerkt en hebben er zelf bijzonder
veel plezier aan beleefd.

Dorien bij Stadsarchief Steyr

Klooster Graefenthal
Zoals we op de achtercover van het boek schreven, kon de aanwezigheid van deze huizen niemand ontgaan zijn, maar uiteindelijk zoveel?. We begonnen met zo’n 35 in het oog springende
buitenplaatsen maar uiteindelijk werden het 7 kastelen en 65 buitenplaatsen; ongekend veel.
Over onze manier van samenwerken is op de boekpresentatie
al het e.e.a. verteld, maar dat heeft echter niet iedereen bereikt
vandaar op al de vragen; een kijkje in de ‘keuken’.
Het was niet zo moeilijk om in grote lijnen de meeste historische
buitenplaatsen op een lijstje te zetten. We voegden onze archieven samen en we begonnen historisch materiaal te verzamelen
en begonnen te schrijven: hoe is het huis is ontstaan, wie heeft
het gebouwd, wie woonden er, wie waren de erfgenamen die in
rechte familielijn eigenaren werden. Was het aanvankelijk een
boerderij of is de buitenplaats meteen voor belegging en een
macht en rijkdom uitstralend bezit gebouwd.
Duidelijk was in ieder geval dat het niet de eerste de besten waren die zich hier aan de overkant van de IJssel vanuit de Hanzesteden Deventer en Zutphen een groen plekje in de toen nog kerspels Voorst, Twello, Terwolde, en Wilp konden veroorloven. Het
waren vooral de adel en de magistraten, waaronder opvallend
veel burgemeesters die er hun zomerverblijven bouwden.
In het gemeentearchief, in het Gelders archief, het Overijssels archief en het Stadsarchief van Deventer en in ons ter beschikking
gestelde familiearchieven vonden we vele huizen terug, En het
aantal groeide steeds meer.

Rathaus Steyr

Bij onze zoektocht keken we ook over de grens. Zo zochten en
vonden we de voorvader van de familie Krepel, Johannes Richard
Gröpl, een Oostenrijker. We vonden hem in het stadsarchief van
het Oostenrijkse stadje Steyr ten zuiden van Linz. Een van ons
reisde af en werd hartelijk ontvangen door de archivaris van het
stadje, waar boven in de nok van het Rathaus het archief gevestigd was. Alle stukken betreffende de persoon Johannes R Gröpl
werden uit de kluizen gehaald en met de daar aangetroffen loop

Gewelven Sinderen

der geschiedenis denken we nagenoeg zeker bij de stichter van
de Krepel dynastie te zijn gekomen.
Dichter bij huis doken we onder in de weinige overgebleven gewelven van wat ooit het machtige kasteel Sinderen op de Voorster klei moet zijn geweest. Nu is er een schuurtje overheen gebouwd en is het een rommelhok. Voor ons was het even terug in
de 14e eeuw, een bijzondere ervaring. Het was niet de enige kelder waar we inkropen. Door enkele bewoners van de buitenplaatsen werden we gastvrij ontvangen, met name op ons verzoek in…
de kelder, vaak het enige authentieke stuk van het huis.
Op onze zoektocht naar de graven van een van de oudste eigenaren van Slot Nijenbeek reisde een van ons af naar het klooster
Graefenthal nabij het stadje Gogh in Duitsland. De graven waren
geruimd maar wel aanwezig was nog het grafmonument van
Otto II, een ‘bekend‘ persoon in Voorst. Wat we toen niet wisten
was op welk beladen terrein we ons hadden begeven toen bleek
welk een mysterieuze en discutabele sekte daar huisde.
We hebben bezocht en doorzocht wat ons ter beschikking stond
en uiteindelijk kwamen we tot een naslagwerk van bijna 400 pagina’s, met nogmaals dank aan al onze helpers.

We wensen u veel leesplezier,
de auteurs Jan Groenenberg en Milly Westerhuis

Voorster
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Handwerken

De laatste jaren hebben veel mensen het handwerken als een leuke hobby
ontdekt. Breien, haken, borduren en zelfs macrameeën is helemaal terug
van weggeweest. Naast dat het veel voldoening geeft creatief bezig te zijn
is het ook heel rustgevend en ontspannend.
Vroeger werden vooral de wintermaanden gebruikt
om sokken of een warme trui, een muts of sjaal te
breien. Tegenwoordig breit en haakt men het hele
jaar door en naast kleding worden er ook veel artikelen voor het interieur of voor decoratie gemaakt.
Je ziet de mooiste kussens of plaids in de interieurs
liggen en ook in tv programma’s zie je dit veel gebruikt bij het inrichten van een woning. Zelfs voor
beginners zijn er patronen waarbij de basis kennis
goed wordt beschreven zodat zij ook snel een leuk
resultaat te krijgen.
Ook het maken van “kleine’’ cadeautjes om iemand
mee te verassen vinden veel handwerksters een
leuke bezigheid zoals in deze maand bijv. het macrameeën en haken van kleine kerstversieringen.
Doordat er veel gehandwerkt wordt is de keuze in
de verschillende garens enorm. Naast zachte merino wol voor een trui of vest zijn er de multi kleuren
garens voor bijvoorbeeld prachtige sjaals. Ook in

de sokken wol is er veel veranderd. Gebreide sokken zijn helemaal trendy en worden door jong en
oud gemaakt en gedragen. Naast leuke kleurpatronen die vanzelf tijdens het breien ontstaan is er
ook sokken wol met lurex voor een speciaal effect.
Haak katoen is er in oneindig veel kleuren en ook
macramé garen is er tegenwoordig in diverse diktes
en kleuren. Ook aan de gezondheid van handwerksters wordt aandacht geschonken met bijvoorbeeld
ergonomische haaknaalden en dit is zeker voor een
groter project als het haken van een deken of plaid
geen overbodige luxe.
Kortom er is voor iedereen wel een handwerk techniek te vinden, kijk voor nieuws en ideeën op Facebook.Com/Voskamp..

Albertine Voskamp
Voskamp Textiel Rijksstraatweg 148 Voorst

WINTER

Voorster Nieuws

Nieuwjaars-

duik 2022

Op 1 januari 2022 om 14.00 uur gaan we weer massaal het nieuwe
jaar induiken. Voor €7,50 p.p. doe je mee, deelnemers onder de 16
jaar betalen 5 euro.
Recreatiegebied Bussloo is prachtig centraal gelegen en leent zich uitstekend om gezamenlijk het
jaar 2021 sportief en gezond te beginnen met een frisse duik in het frisse water van Bussloo! We
houden de duik op het strand bij Strandhuys de Enk. Gemakkelijk te bereiken via ingang 3 en je kunt
je auto vlakbij parkeren.

We gaan er een feestje van maken!

Op 1 januari gaan we dit strand omtoveren tot een prachtig aangeklede aanlooproute naar het heerlijke frisse water van Bussloo. Dit doen we uiteraard met muziek en we zorgen voor een gezellige
warming-up. Na afloop “verzorgen” we je met warme chocomelk, glühwein, thee en natuurlijk een
oliebol of appelflap!
Iedere deelnemer krijgt een heerlijke gebreide muts om je hoofd warm te houden tijdens de duik.

Duik jij mee 2021 in?
Schrijf je snel in via www.nieuwjaarsduikbussloo.nl.
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SYMBOOL VOOR HET IN DOEKEN GEWIKKELDE KERSTKIND

Geen kerstfeest zonder kerststol
De kerststol is onlosmakelijk verbonden aan Kerstmis. Traditioneel
neemt de stol een belangrijke plaats in bij het kerstontbijt, tijdens de
kerstbrunch of in de kerstnacht na de nachtmis.
Het woord 'stol' is een oud woord voor 'stut' en afkomstig uit Duitsland. Volgens historici kan de langwerpige vorm van de kerststol gezien worden als
een symbool voor het in doeken gewikkelde kerstkind. De kerststol is een luxe brood met hoofdbestanddelen deeg, rozijnen en amandelspijs. Precies
die spijs maakt het brood bijzonder.
Van oorsprong is de kerststol een vruchtbaarheidssymbool. Het brood werd aanvankelijk vooral in
Nederland en Duitsland gegeten, maar is geleidelijk ook ingeburgerd geraakt in omliggende landen.
Opvallend is dat deze lekkernij niet alleen met kerst
op tafel terug te vinden is, maar ook tijdens Pasen.
Dan noemen we het brood de paasstol. Andere productbestanddelen die gebruikt kunnen worden zijn

Genieten valnmeeetn
stukje sto pijs.
amandels

eieren, boter, vanillesuiker, kaneel, cardamon, gesnipperde sukade en gedroogde sinaasappelschil.
De stol wordt bedekt met witte poedersuiker.
Meestal worden ze een tot twee maanden van tevoren gebakken. Na het afkoelen dompelen de
bakkers de stollen in boter en suiker, zodat ze lang
houdbaar zijn en kunnen rijpen.
Je kunt een kerststol ook heel goed zelf maken. Op
het internet zijn tal van recepten te vinden.

EVEN WEER AANDACHT
VOOR ELKAAR

Kerstmis brengt
mensen samen
Pandemie, quarantaine, qr-code. Ook het afgelopen jaar is er weel veel
gebeurd in de wereld. Als nooit tevoren kijken we uit naar de kerstdagen.
Om weer even stil te staan bij de mooie dingen in het leven. Om samen te
zijn.

KERSTBOOM NIET COMPLEET
ZONDER ORNAMENTEN

Er was eens
een kerstbal

Een kerstboom zonder kerstbal is ondenkbaar. Meestal hangen er tientallen
ballen in een boom. Maar waar komt dit ornament eigenlijk vandaan? Om
dat te achterhalen duiken we diep de geschiedenis in.

De kerstbal was niet de eerste versiering in de kerstboom. Kaarsen, noten, koekjes, houten figuurtjes,
rode appeltjes en slingers van papier sierden de
boom al veel eerder. Waarschijnlijk werd de eerste
kerstbal rond 1830 in de Franse Vogezen geblazen
door een glasblazer. Het verhaal gaat dat er een tekort was aan appels om de kerstbomen mee te versieren. Heel waarschijnlijk gebruikte de glasblazer
een heksenbol als voorbeeld.
Heksenbollen werden in de achttiende eeuw in Engeland gemaakt om kwade geesten, de duivel of

Kerstmis is wereldwijd een feest van verbroedering.
Zeker in de tijden dat het ook tegenzit, hebben we
daar behoefte aan. De geschiedenis leert dat Kerstmis alle harten verwarmt. In de grootste oorlogen
wensten partijen elkaar zelfs een fijne kerst toe.
Geen enkel ander feest heeft zoveel invloed op het
dagelijks leven. Dat zal nu niet anders zijn.
Kerstmis is van oorsprong een christelijk feest
waarop de geboorte van Jezus wordt gevierd. Veel
mensen kennen het verhaal van Jezus, die in een
stal werd geboren toen zijn ouders Maria en Jozef
op weg waren naar Bethlehem. Dat is ook de reden

dat 'Kerstmis' eigenlijk staat voor 'Christus-mis',
gewijd aan de geboorte van Jezus die ook christus
wordt genoemd.
In Europa vieren we Kerstmis op 25 en 26 december. Dat is niet overal het geval. In Oosterse kerken
wordt het twee weken later gevierd. De bestaande
tradities hebben Kerstmis gemaakt tot het voornaamste feest in het jaar.
Dit jaar vallen de kerstdagen in het weekeinde: op
zaterdag 25 en zondag 26 december. Nieuwjaar valt
een week later op zaterdag 1 januari.

heksen af te weren. Ze lagen meestal in de tuin of
in de kamer. Vertelsels gaan er vanuit dat de heksenbollen tot doel hadden om heksen in gezelschap
te herkennen, omdat zij geen spiegelbeeld hebben.
Wat er ook van waar is, de heksenbollen werden
met de afname van het bijgeloof steeds meer als
versiering gebruikt.
Kerstballen werden vroeger vooral van glas gemaakt, tegenwoordig zien we steeds vaker - vanwege de onbreekbaarheid – uitvoeringen van kunststof. Deze kunnen ook buiten worden opgehangen.
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Winter in Voorst
Winter in Voorst

Zoek, proef en vind de gezellige winterse sfeer in Voorst. Verlichte
straatjes, heerlijke feestgerechten en versierde etalages van creatieve
winkeliers. Je proeft de december sfeermaand letterlijk bij de
verschillende horecaondernemers in de versierde restaurants of het
knusse verwarmde terras. Ook in de winkels, op de verschillende
kerstmarkten en bij de vele activiteiten in de dorpskernen zal de
gezellige winterse sfeer voelbaar zijn. Bezoek bijvoorbeeld de Sfeerdagen
bij De Roode Hoeve. In de wintermaanden verandert deze IJsselhoeve
in en prachtig winters sfeerdecor. Geniet van het winterse landschap
tijdens een gezonde winterwandeling. En wat is er nou lekkerder dan
na een frisse herfst- of winterwandeling uit te blazen met zelfgebakken
appeltaart of (cup)cake? Of nog leuker combineer beide en ga op pad naar
de molen of één van de vele boerderijwinkeltjes en haal daar 1 (of meer)
van die lekkere mixen en ga heerlijk uitgewaaid thuis aan de slag. Laat die
winter maar komen!

Deel jouw favoriete plekje

Wij zijn benieuwd naar jouw winterse beleving in Voorst. Heb je een
van de prachtige gebieden in Voorst bezocht of heb je een van onze
gastvrije ondernemers ontmoet? Deel je foto’s en ervaringen van jouw
favoriete plekje op Facebook en/of Instagram. Een aantal mensen ging
je voor. Deze prachtige herfst- en winterfoto’s zijn vorig jaar door jullie
ingestuurd. Deel jouw foto op social media via #bezoekvoorst en wie
weet delen wij jouw foto binnenkort op onze social media.

Volg ons
Wil je kennismaken met alle activiteiten en ondernemers
in de gemeente Voorst? Neem dan een kijkje op www.bezoekvoorst.nl
en like onze Instagram en Facebookpagina. Hier vind je nog
meer tips en inspiratie voor jouw dagje weg in Voorst!

www.bezoekvoorst.nl

Wees loyaal, koop lokaal!

Shop dichtbij huis

Juist nu kun jij een groot verschil maken voor ondernemers bij jou in de
buurt. Shop dichtbij huis en steun de lokale ondernemer. Een nieuwe outfit,
producten voor in en rond je huis, of (kerst)cadeautjes voor vrienden en
familie: lokaal vind je het allemaal! Shop je kerstcadeautjes bij de
winkeliers in het gezellig centrum van Twello. Verder kunnen echte
Fashion-lovers bij ModeMall Piet Zoomers in Wilp de hele dag shoppen
voor hun kerstoutfit. In de winkel met meer dan 150 modemerken die
tijdens de wintermaanden volledig in kerstsfeer is ingericht, vind je
gegarandeerd je kerstoutfit. Shop je liever online? Koop dan online bij jouw
favoriete lokale winkel.

Reserveer en geniet lokaal

Ook de horecaondernemers zullen je hartelijk ontvangen voor een overheerlijke lunch of middag-diner. Zij koken de heerlijkste

Volg ons op

gerechten en kunnen deze ook persoonlijk bij je langsbrengen.
Dankzij initiatiefrijke ondernemers kan je tijdens je kerstdiner toch
genieten van de specialiteiten van je favoriete restaurant. Veel
ondernemers bieden een afhaal- of bezorgfunctie aan. Hiermee zet je
een heerlijk diner op tafel en steun je de lokale ondernemers. Dus of je
nu je diner zelf afhaalt of laat bezorgen, jij bent verzekerd van een
gemakkelijke maar bovenal gezellige en smaakvolle avond. Door lokaal
te kopen houden we samen onze dorpskernen bruisend in de
toekomst. Een overzicht met het aanbod van iedere ondernemer
vind je op bezoekvoorst.nl/kooplokaal.
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We geven kinderen de ruimte om zelf te ontdekken
Kleinschalige opzet | Aandacht voor creativiteit | Intakegesprek thuis | Een snoezelruimte | 1 op 1 activiteiten
Aparte baby-, dreumes-, en peutergroep | Grote natuurlijke buitenruimte | Inspelen op de interesse van het kind

Het kleurrijk is een kleinschalig dagverblijf gevestigd aan de rand van Twello.
We hebben binnen ons dagverblijf 3 groepen gecreëerd. Een aparte babygroep, dreumesgroep en peutergroep.
En daarbij hebben we rondom het dagverblijf een grote buitenruimte. Er is een gedeelte waar de kinderen kunnen fietsen,
een natuurlijke ontdektuin, een heerlijke grote zandbak en ook een veranda. Onder de veranda kunnen we ook activiteiten
doen met kinderen. Het buiten zijn geeft toch een andere dimensie. En wie vindt het nou niet fijn om buiten te zijn.
We hebben heel bewust gekozen voor 3 groepen binnen Het Kleurrijk. We vangen kinderen van dezelfde leeftijd op in
1 groep. Je merkt heel gauw dat kinderen van dezelfde leeftijd naar elkaar toetrekken. Ze vinden vaak hetzelfde speelgoed
leuk en we kunnen de activiteiten die we aanbieden afstemmen op deze speciale leeftijdsgroep. Ook zijn alle ruimten
anders ingericht zodat de kinderen fijn kunnen spelen in diverse hoeken en met verschillend materiaal.
De omgeving blijft uitdagend genoeg zodat de kinderen zich blijven ontwikkelen.
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WINTER

| 11

Verhaal van een ouder;

Waarom wij voor het Kleurrijk hebben gekozen…
Inmiddels 6 jaren geleden waren wij net ouders geworden van ons meisje. In roerige tijden,
ik was nog aan het studeren naast een deeltijdbaan en mijn man had een volledige baan. Dat
was het moment om ook naar een kinderdagverblijf te gaan zoeken. We zijn bij alle kinderdagverblijven in de buurt geweest. Bij Het Kleurrijk voelden wij een warme betrokkenheid op de
groepen en bij de leidsters, de horizontale groepen waardoor iedere groep is aangepast op de
ontwikkelingsleeftijd van het kindje.
Wat we toen nog niet goed wisten, maar inmiddels wel is de Reggio Emilia visie, of eigenlijk
meer de inhoud daarvan. Ik weet nog dat ik zei ik wil dat mijn
kind zich veilig moet kunnen ontwikkelen in een omgeving
waar je mag oefenen en waar fouten gemaakt mogen worden.
Die visie daar staat wat ons betreft Het Kleurrijk voor. Het is
kleinschalig, gezellig, fijn en iedere leidster kent mijn kinderen.
Inmiddels zijn dat er drie. Mijn kinderen kiezen voor buitenspelen, zijn fantasierijk en kleuren het liefst op een leeg papier.
Sowieso creëren ze graag met van alles, ze zien overal iets te knutselen of een rollenspel in.

komt altijd
blij terug

Wij kiezen steeds weer voor het kleurrijk en zijn blij en tevreden met onze keuze, de oudste twee zitten inmiddels op school maar hebben nog steeds een warme herinnering bij Het
Kleurrijk en de jongste is nu halverwege zijn Kleurrijktijd en komt altijd blij terug van een dagje
Kleurrijk.

Verwondering

Verhaal van een ouder 2;

Kleurrijk: creatief, taalrijk, eigen, Reggio, loose parts, aandacht, betrokken, vrolijk,
zelfstandigheid, uitdaging, naar buiten
Als je Het Kleurrijk binnenloopt, dan valt de huiselijke sfeer direct op. Prettige ruimtes waarin
kinderen zich snel thuis voelen en materiaal aangeboden wordt op een wijze dat ze er zelf bij
kunnen. Door het inzetten van loose parts en de diversiteit aan materiaal is er veel uitdaging
en reden tot onderzoek voor de kinderen. We krijgen met regelmaat mooie foto’s te zien van
creatieve ontwerpen die gemaakt zijn tijdens het werken met deze materialen.
Het Kleurrijk werkt vanuit thema’s. Deze thema’s lenen zich
voor verschillende activiteiten waarbij de kinderen zowel
creatief als ontdekkend aan het werk mogen gaan. Binnen de
thema’s wordt ook bekeken wat er buiten Het Kleurrijk te zien
is. Een uitstapje naar het bos of de boerderij zorgen dat de thema’s gaan leven en de betrokkenheid vergroot wordt. Op de
wanden in de groepen hangen verschillende platen met foto’s
en verslagen van de activiteiten. Kinderen kunnen op deze manier zelf terugkijken naar wat er al gedaan is binnen een thema. Ook ouders krijgen bij binnenkomst een mooi overzicht
van wat er op de groepen gebeurt. Daarnaast stimuleert dit gesprekken tussen de kinderen.

Het Kleurrijk
is een talige
omgeving

De echte wereld

Het Kleurrijk is een talige omgeving waarin veel aandacht is voor woordenschat. Niet alleen
door de gesprekken en verhalen, maar ook door voorlezen en het samen zingen van liedjes.
Woorden krijgen betekenis doordat ze ondersteunt worden met platen of materialen.
Kinderen bij Het Kleurrijk worden aangemoedigd om dingen zelf te proberen. Dit geeft hun
zelfvertrouwen. Ze leren dat je elkaar kan helpen als iets niet lukt. De oudere kinderen laten
aan de jongere kinderen in de groep zien hoe je bepaalde taken of opdrachten kan aanpakken.

Ellen de Haan

Kinderopvang Het Kleurrijk is altijd in beweging!
Het Reggio Emilia concept is zichtbaar, hoorbaar en voelbaar bij binnenkomst.
Al enige jaren verzorg ik nascholingsbijeenkomsten en professionalisering over de Reggio
Emilia visie waarmee het Kleurrijk werkt.
Meerdere malen zijn de pedagogisch medewerkers ook met
mij mee afgereisd naar Zweden om daar collega Reggio Emilia
kinderopvanglocaties te bezoeken en zich te laten inspireren.
Ik bewaar daar mooie en vooral ook waardevolle herinneringen
aan.
In de gesprekken die we met elkaar voeren draait het altijd om
kinderen. De pedagogisch medewerkers staan altijd stil bij de
vraag:’ wat hebben kinderen van ons nodig om zich zo goed
mogelijk te kunnen ontwikkelen?’ ‘Hoe kunnen kinderen zich
competent voelen?’ ‘Wat kunnen we aanbieden aan kinderen?

Het kleurrijk
is een plek waar
kinderen
mogen stralen

Het vieren van de verjaardag is iets bijzonders.

Het kind geniet van de aandacht en het feest. En als cadeau krijgt hij een mooi boek
vol herinneringen. Van alle activiteiten maken de leidsters fotoplaten met een observatie. Al deze fotoplaten van de afgelopen 4 jaar zijn ingeplakt en dit boek krijgt hij
mee naar huis. Een prachtig document.

De ruimtes worden met veel zorg en aandacht ingericht. Er worden steeds weer nieuwe thema’s
en (natuurlijke) materialen toegevoegd om het voor jonge kinderen zo aantrekkelijk mogelijk te
maken. Het pedagogische concept is doorleefd en wordt prachtig neergezet op Het Kleurrijk.
Het leren houdt nooit op en gaat altijd door. Ook voor de pedagogisch medewerkers geldt dat
ze altijd weer nieuwe dingen willen leren. Kinderopvang Het kleurrijk is een plek waar
kinderen mogen stralen, elk op hun eigen manier en eigen ‘kleur.’
Ellen de Haan
Procesbegeleider-adviseur, IJsselgroep

Genieten in de eigen tuin en onder de veranda

Rietbergstraat 2b | 7201 GJ Zutphen | Tel; 0575 - 549400 | www.hetkleurrijkzutphen.nl
Martinusweg 15 | 7391 AC Twello | Tel; 0571 - 276886 | www.kdvhetkleurrijk.nl
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uniek kerstcadeau
of relatiegeschenk?

Wij denken graag met
je mee!
info@zuivelhoeve-twello.nl
Als je weet wat je eet, proef je meer!

&more

Voorsternieuws
Print
SD!

NEN AFGEPRIJ

OE
HEEL VEEL SCH

Kom langs!
TWELLO | COLMSCHATE

Dé huis-aan-huis- krant van de gemeente
Voorst e.o. en de praktische drukwerkwinkel
dichtbij
huis
onder één dak in Twello
Als je weet wat
je eet, proef
je meer!
www.zuivelhoeve-winkels.nl

We ontvangen uw printopdrachten graag
per mail: info@printandmore.nu
Marktplein 5, Twello - www.printandmore.nu

TIJDIGE MAATREGELEN
VOORKOMEN ONGEMAK

Meer grip met
sneeuwkettingen Sluit de kraan In
de winter af
Ga je deze winter naar het buitenland? Neem dan sneeuwkettingen
mee voor de auto. Deze bieden extra grip en veiligheid op wegen met
sneeuw en ijzel. Op veel locaties zijn sneeuwkettingen zelfs verplicht.

Het is belangrijk de situatie altijd goed te boordelen. Dat begint al met de keuze van de band. Lage
temperaturen stellen bijzondere eisen aan een autoband. Wil je ‘s winters veilig de weg op, dan kun je
tegenwoordig niet meer om winterbanden heen. Zelfs nu de winters in Nederland relatief zacht verlopen, is het verstandig om te kiezen voor een bandenwissel.
Winterbanden hebben een betere grip door een zachtere rubbersamenstelling en een aangepast
profiel. Steeds meer landen kennen een verplichting voor het gebruik van winterbanden bij winterse
omstandigheden. Zoals Duitsland. In gebieden met sneeuw komt daar ook nog de verplichting van
sneeuwkettingen bij. Op de wegen waar dit verplicht is, wordt dit altijd goed aangegeven.
Met sneeuwkettingen kun je een beperkte snelheid rijden. Ze zijn ook niet voor lange afstanden bedoeld, maar meer als hulpmiddel op besneeuwde wegen. Sneeuwkettingen moet je monteren op de
aangedreven wielen. Heb je vierwielaandrijving, kies dan voor de voorwielen. Daar hebben ze namelijk
de meeste grip.

We maken ons op voor de winter. Om niet voor verrassingen te komen staan,
is het verstandig om de vorst geen kans te geven in en rond de woning. Met
eenvoudige maatregelen, maak je het jezelf een stuk eenvoudiger.
Heb je een oudere woning, bescherm dan
de waterleidingen, zowel binnen als buiten, tegen vorst. Dit kan met een vorstbeveiligingskabel, polyethyleenschuim,
glaswol of zelfklevend schuimband. Zet in
ruimten waar het koud kan worden de radiatorknop op de vorstbeveiligingsstand,
herkenbaar aan een sterretje. Zo voorkom
je dat het in die ruimte gaat vriezen.
Je mag niet vergeten de buitenkranen af te
sluiten. Soms zit de aansluiting in de meterkast, soms moet je de kruipruimte in.
Maar als je de kraan niet afsluit, kan deze
kapotvriezen omdat water bij vorst uitzet.
Vergeet niet dat je het water aftapt. Dus
als je de ‘hoofdkraan’ binnen hebt dichtgedraaid, moet je de kraan buiten nog even
laten leeglopen. Dan is het water er zeker
uit. Overigens moet je ook eventuele regentonnen (grotendeels) laten leeglopen.
Anders knapt het hout kapot als het water
bevriest.

Zorg dat passende sneeuwkettingen altijd binnen handbereik liggen. Foto: ANWB.

Het water van speciale
‘vorstbeveiligde’ kranen
hoef je niet af te sluiten.
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ZET JE KERSTBOOM BUITEN:

landelijke actie
tegen eenzaamheid

Deze kerst ligt eenzaamheid op de loer. Wordt het de meest eenzame kerst ooit? Niet wat Stichting Socialrun betreft!
Met de actie 'Zet Je Kerstboom Buiten' gaat de stichting de strijd aan tegen eenzaamheid. Diverse partijen, waaronder
zorginstellingen, ondernemers, horeca en regionale media, hebben zich op verschillende manieren aangesloten
bij de actie. Socialrun wil met de actie van Kerstmis 2021 de meest sociale kerst in de meest eenzame tijd maken.
De hoeveelheid mensen die aan
zelfdoding denken is enorm

“Horeca Utrecht doneert bijvoorbeeld ‘uitgestelde’
maaltijden, die we met de Voedselbank gaan verspreiden.
Ook zijn er concrete plannen voor een Lichtjes Run.”
Vanuit Utrecht nemen we hier het voortouw in,
maar we hopen natuurlijk dat velen gemeenten en
initiatieven volgen.

“Corona heeft een gigantische impact op de samenleving en in het bijzonder op mensen met een
kwetsbaarheid. Je wilt niet weten hoeveel mensen
er op dit moment rondlopen die denken aan zelfdoding. Ook bij jou in de straat”, aldus Frank Bonekamp, directeur stichting Socialrun. Samen met
zijn collega Nienke springt Frank bij waar hij kan.
“Nienke en ik hebben het drukker dan ooit, maar
het is bijna teveel", vertelt hij. “Deze tijd is voor veel
mensen met een kwetsbaarheid afschuwelijk. En
daarom dus deze actie: omdat we écht het verschil
willen maken.”

Buiten is de plek voor verbinding

De actie en vervolgacties

Meedoen?

De actie Zet je Kerstboom Buiten verwoordt letterlijk wat de actie inhoudt. Voor de deur, in de tuin,
op het balkon, het maakt niet uit. Maar zet een
kerstboom buiten voor een ander. En ontsteek de
lampjes. Socialrun hoopt daarmee van kerst 2021
de meest sociale kerst ooit maken. Ook is de vurige
wens dat de actie als katalysator werkt voor andere initiatieven. “Dat zien we nu al”, vertelt Frank.

Omdat buiten op dit moment dé plek voor verbinding is. Achter de deur kunnen we op dit moment
niet komen. Maar toch kunnen we elkaar zonder
fysiek contact bereiken. Door de straten te verlichten, verlichten we hopelijk elkaars hart. Brengen we
licht in donkere tijden. Met de speciale poster kun
je laten weten voor wie jij specifiek de kerstboom
buitenzet. Bijvoorbeeld voor je broer, het zorgpersoneel of oma verderop? Vermeld dat op de poster
‘Mijn kerstboom staat buiten voor…’ en hang de
poster op je raam.
Op de website www.zetjekerstboombuiten.nl kunnen mensen aangeven voor wie ze hun boom buiten
zetten en een foto uploaden.
Op de website is ook te zien welke initiatieven er
nog meer worden ontplooid. Zoals de ‘aanhaakactie’ waaraan massaal gehoor wordt gegeven:
100.000 kerstballen haken. Natuurlijk kun je ook
een eigen initiatief aanmelden via de website.

Gezellig samen thuis aan tafel
Feestetelinjk
genie
Dè cadeautip voor de feestmaand

Bestel tijdig
Plaats uw bestelling tijdig in verband
met de verwachtte drukte.
Afhalen van uw bestelling kan vanaf 18 december 2021

Clubsteaks biedt voor de feestdagen en
de winterbarbecue een ruime keuze
aan vers kwaliteitsvlees zoals hele ossenhaas,
ribeye, entrecote, bavette, picanha, kalfsmuis,
lamsrack en natuurlijk de handgeknoopte rollade.
Vanzelfsprekend liggen ook de vriesverse
specialiteiten van Passion for Meat voor u klaar.

Clubsteaks levert haar
kwaliteitsvlees niet alleen aan de
horeca, maar ook aan particulieren.
Gezellig thuis koken en je gezin of gasten verwennen
met het beste rundvlees en andere vleesspecialiteiten.

Lekkerthuis uit eten !
Clubsteaks BV Molenallee 77, 7384 AR Wilp, T 0571 84 97 67
Onze actuele openingstijden vindt u op de website www.clubsteaks.nl
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Een eigen
kerstmarktje
Naast hun woonhuis, het voormalige tolhuis van landgoed Beekzicht,
hebben Freddy en Gonda Bruntink de resultaten van hun creatieve hobby
uitgestald. Die hobby: allerlei sier- en gebruiksvoorwerpen maken van
(afval) hout is wat uit de hand gelopen.

Freddy en Gonda wonen nu vijf jaar in het tolhuis het
‘poppenhuisje’, daarmee kwam een jeugddroom
van haar uit. Zij zou als 8-jarig meisje al gezegd
hebben: Later wil ik in het kleine poppenhuisje (het
Tolhuis) wonen. Freddy werkt al 22 jaar op Beekzicht en had altijd al iets met hout. Hij bracht zijn
jeugd door op landgoed Beekzicht. “Ik ben geboren
op een boerderij in Appen (een buurtschap op het
landgoed) en heb als kind veel over de landerijen en
in de bossen van Beekzicht rondgestruind. Ik werd
ook regelmatig achterna gezeten door de toenmalige opzichter als ik iets deed wat niet mocht,” vertelt
Freddy lachend.

Bosafval

Door zijn werk op het landgoed komt hij veel bosafval tegen of restanten van houtkap of jonge berken
van opslag. Wat niet versnipperd wordt of dient als
brandhout krijgt bij Freddy en Gonda een tweede
leven. Het begon zo’n acht jaar geleden. Hij had
wat stobbetjes gevonden en Gonda maakte er wat
bloemstukjes op. En van berkenstammetjes maakte hij allerlei beesten en poppetjes, soms met vogelvoer. Toen anderen dat zagen vroegen ze: Kunnen
we dat kopen of kun je voor mij ook zoiets maken?
Ze werden ook steeds meer gevraagd voor markten en bijvoorbeeld kerstmarkten in Oosterhuizen
en Lieren, op de Lathmer en Bussloo. Van lieverlee
kwamen de kopers ook aan huis en werd het steeds
meer. Wel is het altijd hobby gebleven.
Veel inspiratie deden ze op in het zuiden van Duitsland, waar veel met hout gewerkt wordt.

Het hout dat voor gebruiksvoorwerpen in huis
wordt gebruikt, zoals schemerlampen, tafeltjes of
krukjes en fruitschalen wordt behandeld zodat je
geen beestjes binnen haalt. Wie iets speciaals wil,
kan dat bestellen. Twee dezelfde objecten maken
lukt vanzelfsprekend niet, de natuur is altijd uniek.
De natuurlijke bloemstukken worden ook veel op
kerkhoven gebruikt, ze blijven heel lang mooi.
Omdat de kerstmarkten dit jaar weer niet doorgaan, heeft Freddy een tent naast zijn huis gezet en
daar wat objecten uitgestald, nu speciaal gericht op
kerst. Elke dag komt er wat nieuws bij, van heel klein
tot heel groot. Iedereen is daar vanaf vandaag van
harte welkom om rond te kijken.
In het stukje bos achter het huis is een heus kabouterbosje verrezen. Een leuke speelplaats voor de allerkleinsten. De bewoners zijn echter in deze tijd in
winterslaap. Je vindt het tolhuis aan de
Beekzichtweg 34 in Voorst.

Voorster

Mary Dresselhuys op
de Kleine Noordijk
De kop van dit verhaal doet vermoeden dat
Mary Dresselhuys (1907-2004) theater de Kleine
Noordijk aan deed; nou nee, maar was ze er dan
ooit geweest? Nee, dat ook niet, maar toch is ze
er, de Grande Dame van het theater en koningin
van de komedie.
Mary is al 19 jaar niet meer onder ons, maar op
de Kleine Noordijk prijkt haar in brons gegoten ‘kop’, zoals dat in kunsttermen heet, in een
meer dan menselijk formaat.
In de tijd dat Mary Dresselhuys grote triomfen vierde was er van een theater op de Kleine
Noordijk nog lang geen sprake. Dat is nu anders.
Het theater van de Stichting Cultuur Kleine
Noordijk, is voor een enkeling misschien nog
niet bekend, maar toch hebben we in Wilp/
Twello wel degelijk een echt theater. In wat ooit
was, het koetshuis van deze buitenplaats is na
de oprichting in 2013 het kleine theater volwassen geworden en vinden
er door het seizoen heen wisselende
voorstelling plaats in zang, dans, komedie en toneel, wat niet onder doet
voor het grote theater.
Grote namen uit de theaterwereld
zoals Paul van Vliet, Leny Kuhr, Joris Linssen en Tess Merlot, wisten de
weg naar Wilp te vinden Er werden
voor inmiddels een vast publiek werken door toneelgroep ’t Woud Ensemble opgevoerd van onder andere
Tsjechov.
Mary Dresselhuys heeft er dus nooit opgetreden
maar met een zeer ‘kritisch oog’ ziet nu wel op toe
hoe haar collega artiesten het ‘vak’ in ere houden.
Voor de millenniums: wie was Mary Dresselhuys?
Vergelijk haar bekendheid met Toon Hermans. Daarmee is dan meteen duidelijk, dat we hier van doen
hebben met een van de grootste (ras-) artiesten van
de laatste decennia ’s.
Ze is geboren in Tiel en zoals het bij de meeste grote
artiesten is gegaan, roeide ze tegen de klippen op
om haar doel te bereiken: naar het theater.
Ze heeft in 150 grote producties meegespeeld en
trouwde daarnaast ook nog eens 3 keer.
Uit haar tweede huwelijk werden de dochters Petra
en Merel Laseur geboren die in de voetsporen van
hun moeder zijn getreden.
In 1973 ontmoeten Joop van de Ende en Mary Dresselhuys elkaar en ze zouden elkaar niet meer loslaten. Mary speelde grote komediestukken in zijn
DeLaMar theater tot dat ze het in 1997 op 90 jarige
leeftijd voor gezien hield.
Dat Joop van de Ende zeer onder de indruk was van
deze grote persoonlijkheid, bleek wel doordat hij
aan twee kunstenaars de opdracht gaf voor zijn theater een beeld van Mary te vervaardigden.

Een van deze kunstenaars is Theo Schreurs, geen onbekende in onze gemeente. Hij heeft hier 11 kunstwerken mogen plaatsen, waaronder recent nog het
beeld van Lebuïnus achter de kerk in Wilp (2018).
Joop mocht kiezen en liet zijn blik toch vallen op de
’kop’ van Mary gemaakt door de andere kunstenaar
(ws. Jesualda Kwanten).
Dus kwam Theo weer met Mary terug naar Deventer
waarna hij op zekere dag de oprijlaan van de Kleine
Noordijk op kwam en daar in ‘duidelijke’ taal liet weten: ‘ik heb Mary Dresselhuys achter in de auto liggen’.
Kort en goed, Theo vond het nodig dat Mary terug
ging naar het theater en heeft het beeld geschonken
aan de Stichting waar het een waardige plaats naast
het podium kreeg. Nu is ze verhuist naar de tuin waar
het niet te missen beeld op een houten sokkel, zeg
maar (met eerbied) op een paaltje was geplaatst.
Tot… Gé Veen, steenhouwer pur sang voorbij kwam.
Hij zag het bronswerk van Mary op het paaltje staan
en vond dit Mary onwaardig. Gé nam het initiatief
om een stuk zwarte graniet uit China te laten komen
(China Black) om het vervolgens te bewerken tot een
glanzende grijs-blauwe kleur die prachtige paste bij
het goudkleurige brons. Tevreden met deze waardige verbetering hebben Gé en Marijke Veen, de
sokkel geschonken aan de Stichting Cultuur Kleine
Noordijk.

HOE GAAN WE OM MET HONDEN EN KATTEN

Help huisdieren
de winter door
Honden en katten kunnen ook last van de winter hebben. Zeker als het flink
vriest. Voor honden is het belangrijk dat ze in beweging blijven; katten zoeken
vaak zelf een schuilplekje op.
Honden genieten van sneeuw. Vooral als ze er in
spelen is het belangrijk dat je daarna je hond even
goed afdroogt en dat het dier een plekje vindt om
op te warmen. Honden kunnen goed tegen de kou.
Het is wel slim om bij extreme kou de voetpootjes in
te smeren met vaseline of speciaal teer, dat je bij de
dierenarts kunt krijgen. Hierdoor worden de zooltjes wat verhard. Tip: knip bij de voetpootjes wat
langer haar weg zodat daar geen ijspegels komen

te zitten. Sommige honden eten graag sneeuw. Dat
is niet goed omdat het maag- en darmklachten kan
veroorzaken.
Katten hebben in de winter geen last van de koude,
als ze maar naar binnen kunnen. Katten die juist veel
buiten zijn, weten vaak heel goed een schuilplekje
te vinden. Pas wel op dat je ze daardoor niet per ongeluk opsluit. Of dat ze onder de motorkap zitten.
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De ingang van de (ijs)kelder steekt boven de grond uit

IJskelders

Over de splinternieuwe ‘ijskelder’ onder het gemeentehuis van Voorst is al
veel geschreven. Het is de bedoeling dat het -duurzaam gerenoveerde- pand,
straks verwarmd en gekoeld gaat worden door die ‘ijskelder’. In de grote
cilindervormige reuzenkoelkast wordt in koude maanden ijs gemaakt. De
warmte die hierbij vrijkomt verwarmt het gemeentehuis. In warme maanden
smelt het ijs en dan wordt het koude water rondgepompt om het pand te
koelen. Dat is althans de bedoeling.

Vleermuis in winterslaap

De onlangs ontdekte diepte (weer afgedekt)

IJskelders vroeger

Voor de twintigste eeuw bestond de koelkast nog
niet. Om voedingswaren te bewaren werd gebruik
gemaakt van het ijs uit vijvers en meertjes. Vanaf de
17e eeuw was er op elke buitenplaats en landgoed
wel een ijskelder. De kelders trof men dus vooral

aan bij de hogere klassen. Het was meestal een
gemetselde tonvormige put van soms wel vijf meter diep. Door de diepte was de ruimte goed geïsoleerd. De kelders waren altijd gesitueerd in de schaduw en in de buurt van waterpartijen.
’s Winters werd uit de vijvers bij de buitenplaats of
op het landgoed ijs gehakt. De grote blokken werden fijngestampt en vaak vermengd met zout en in
de kelder gestort, veelal op stro. Een taak die was
weggelegd voor de tuinman. Dat was zwaar werk
en zomers, als men het ijs wilde gebruiken, moest
het in de kelder weer worden losgehakt. Als er voldoende ijs in de kelder aanwezig was, bleef dat wel
het hele jaar door te gebruiken. Om het ijs goed te
kunnen bewaren was het ook belangrijk dat smeltwater afgevoerd werd en dat er voldoende ventilatie was. Hiervoor dienden de afvoerkanalen en ventilatiegaten. De meeste ijskelders liggen half onder
de grond onder een kunstmatige heuvel. De kelder
betreden deed je via een trap.

De kelder van Beekzicht

De oude waterinstallatie

In 1902, toen de stichter van Beekzicht de familie
Thooft uitstierf, kwam het landgoed in bezit van de
drie achterneven Bosch van Rosenthal. In de twee
eeuwen dat het bestaat, is de agrarische investering
uitgegroeid tot een landgoed van bijna 500 hectare.
In 2020 zou het jubileum groots worden gevierd.
Vanwege covid-19 en de bijbehorende maatregelen
is dit niet gegaan zoals gepland. Het terrein rondom
het vroegere landhuis is intussen ingericht als parkbos en op de verhoging, waar het huis Beekzicht

Vulsleuf? Ventilatie?
stond, zijn in de bodem de omtrek van de buitenmuren aangegeven. De maatvoering van de nog bestaande (ijs)kelder was voor de viering van 200 jaar
Beekzicht een vaste maat om de juiste contouren
te kunnen terugvinden en bovengronds een plattegrond op ware grootte van het huis uit te beelden.
Bij de sloop van het huis in de oorlogsjaren werd de
kelder behouden.
De ingang van de kelder steekt boven de heuvel uit.
Maar de kelder is nog in goede staat, alleen de deur
is vernieuwd. In de kelder is nog de oude waterzuivering voor het huis en zelfs nog een leeg wijnrek
aanwezig. Wonderlijk genoeg lopen de waterleiding
en de stroomvoorziening voor Klein Beekzicht (nr.
32) nu ook nog via de kelder van het voormalige
huize Beekzicht. Toen een paar jaar geleden de elektriciteit op Klein Beekzicht steeds uitviel, bleek een
gesprongen waterleiding in de kelder de oorzaak
van deze stroomstoring.
De kelder bestaat uit allerlei nissen en kamertjes.
De oude waterzuiveringsinstallatie is nog aanwezig,

alsmede een gemetselde bak als soort reservoir. Er
zijn diverse ventilatiekanalen en ook openingen in
een vertrek, die er op kunnen duiden dat er zelfs
gestookt kon worden, waarschijnlijk heeft de kelder
in de WOII ook nog dienst gedaan als schuilkelder.
IJs is niet meer aangetroffen, wel werd er vrij recent
een andere ontdekking gedaan. Tijdens een wandeling door het park, net naast de kelderingang, zakte
een wandelaar plotseling bijna een meter weg. Bij
onderzoek bleek het een zeer diepe soort put te
zijn, die door een half vergane stenen deksel was
afgedekt. Zou dat de oorspronkelijke ijskelder zijn
geweest? Wie weet. De plek ligt in ieder geval in de
schaduw van grote bomen en aan waterpartijen is
op Beekzicht ook geen gebrek.
De kelder dient nu van tijd tot tijd als onderkomen
van vleermuizen, die de koelte, de duisternis en de
constante temperatuur waarderen.
Voor zover bekend zijn er in de gemeente Voorst
verder geen ijskelders meer.

Genieten van wit landschap
Niets leukers t.
dan sneeuwpre

FOTO (croppen)

Oh the weather outside is frightful
But the fire is so delightful
And since we've no place to go
Let It Snow!
Let It Snow!
Let It Snow

de Voorster
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‘Varkens ploegen de boel om en maken er een
zooitje van!’ is wat je vaak hoort.
Toch is dit iets dat wat meer nuance verdient.
Dat varkens juist een positieve invloed kunnen
hebben op de ontwikkeling van de omgeving,
behoeft dus ook uitleg volgens Maurits Bosgoed.
In Europa is het wilde varken een inheemse diersoort die van grote invloed is op de natuur dat
zich ergens ontwikkelt. Ze hebben verschillende
manieren van foerageren. Waardoor ze een typerende manier hebben om het landschap
te tekenen.
Zolang het beheer van de kudde goed
gaat, is deze invloed gunstig. Bij te-

veel dieren of te lang varkens op eenzelfde stuk,
boer je achteruit.
Maurits beheert samen met 4 buurmannen een
kudde varkens welke vallen onder ‘het Bosgoed’.
Op verschillende bossen en andere percelen kan je
hun varkens met een niet alledaags uiterlijk aantreffen.
Ze trokken veel bekijks bij vliegveld Teuge, zorgden
voor veel kijkers op de akker langs de Quabbenburgerweg en overwinteren nu in een stuk langs het
kanaal bij de bekendijk.
‘Het is mooi hoe varkens op verschillende manieren
een effect hebben op het stuk waar ze lopen. Op
een vlak weiland is dit effect al snel te zien. Op de
omgewroete plekken krijgen hele andere
kruiden nu ineens een kans doordat
er even minder concurrentie is van gras.

Maar ook doordat er variatie ontstaat in de hoogte
van de grond en of er nu juist wel of geen kleine
schaduwplekken ontstaan, zijn de verschillende
soorten op een vierkante meter niet meer op twee
handen te tellen.’
Op de foto’s zijn deze effecten te zien.
In bossen zien we langdurige effecten ook ontstaan. Takken gaan grilliger groeien waardoor
meer paddentoelen een grotere kans krijgen. En
er ontstaan zelfs poelen op nieuwe plekken waar
veel dieren als amfibieën weer van profiteren.
‘Het is een leuke manier van dieren houden. De
varkens genieten en de omgeving verandert in
gunstige zin.’

Altijd buiten

Het Bosgoed heeft gekozen voor rassen die goed
tegen ons klimaat kunnen. Ook voor de nieuw
geboren biggen wordt goed gezorgd; voor de geboorte wordt er een nest gemaakt. Een warm nest
die goed door de moeder wordt bewaakt.
Een deel van de biggen zal geconsumeerd worden
als ze bijna een jaar zijn. ‘Een uniek stukje vlees.’
volgens de kenners.

‘Een uniek
stukje vlees.’ers.
volgens de kenn

