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Jan de Croon 
houdt u mobiel!

jandecroon.nl  | Tel: 0571-275903

aPK Keuring | onderhoud 
   airco Service | ruiT reParaTie

Schade TaxaTie en reParaTie
TanKSTaTion & WaSSTraaT

Kom langs aan de 
Duistervoordseweg 49 in Twello

of bel: 0571 27 44 40
www.berends-slump.nl

Claudia René

Verzekeringsadvies
voor uw bedrijf?

Onafhankelijk
en zonder zorgen.

Openingstijden
Do. en vrij. 13.00 - 17.00 uur

Za. 10.00 - 15.00 uur
Molenallee 77 Wilp | 0571 - 849 767

Bestellen kan ook via www.clubsteaks.nl

Anklaarseweg 97A | 7317 AS Apeldoorn
055-57 88 005 | info@scoot.nu

Tweelingenlaan 68 - 7324 BN - Apeldoorn
       www.finstral.com - 055-5380060

KOZIJNEN
NODIG?

www.finstral.com

Opbrengst voor stichting Fibromusculaire Dysplasie

Herfstkrans maken 
bij SV Voorwaarts 

TWELLO.- Woensdag 25 oktober 
was de eerste workshop om geld op 
te halen voor de aandoening Fibro-
musculaire Dysplasie in de kantine 
van SV Voorwaarts in Twello. Vijftig 
deelnemers mochten worden be-
groet. De opbrengst was geheel voor 
het goede doel en heeft de stichting 
FMDgroep Nederland maar liefst 
€1.500,- opgeleverd.
FMD is relatief onbekend. De initia-
tiefnemer, die zelf deze aandoening 
heeft, vindt dat hier verandering in 
moet komen. Zij kwam er zelf achter 
door een lange zoektocht en vele on-
derzoeken naar haar vage klachten. 
Jarenlange klachten als vermoeid-
heid, bliksemschichten voor de 
ogen, hoge bloeddruk bleken veroor-
zaakt te worden door FMD.
Fibromusculaire dysplasie (FMD) 
is na aderverkalking de meest voor-
komende aandoening van de slag-
aders. Het meest typische beeld van 
FMD is een vaatafwijking die lijkt op 
een kralensnoer maar het kan zich 
ook uiten als vernauwingen (steno-
ses), verwijdingen (aneurysma’s), 
en scheuren (dissecties) in de slag-
aders. Lange tijd werd gedacht dat 
FMD zeldzaam is en alleen maar bij 
jonge vrouwen voorkomt, maar dit 
blijkt niet het geval. Het kan zowel 
bij mannen als bij vrouwen op alle 

leeftijden voorkomen en blijkt door 
betere opsporing veel vaker voor te 
komen dan gedacht.
Na de diagnose werd er gezocht op 
internet naar informatie en kwam de 
initiatiefnemer er achter dat er niets 
in het Nederlands te vinden was op 
internet en dat de ziekte in Neder-
land erg onbekend was, terwijl er 
een schatting is van 800.000 mensen 
die hier aan leiden. Het nieuwe doel 
was gevonden, hoe kan ik deze ziek-
te op de kaart zetten in Nederland.
12 Mei 2017 werd de FMDgroep Ne-
derland een stichting een feit,  mo-
gelijk gemaakt door Rotary Eerbeek 
Zutphen. Vanuit deze stichting is 

haar doel om gelden te genereren 
om bekendheid aan deze ziekte te 
kunnen geven. De wensen zijn: In-
formatiebijeenkomsten te geven 
voor patiënten en medici, de websi-
te www.fmdgroep.nl  in de lucht te 
houden, organiseren FMD congres 
in Nederland en het verkrijgen van 
een ANBI status.

De workshop Herfstkrans maken is 
de start van een (hopelijk) nieuwe 
traditie in Twello. Met 50 deelne-
mers was dit een onverwacht groot 
succes waarbij de volledige op-
brengst rechtstreeks naar de stich-
ting FMD gaat.

Wegwijs 
dementie Voorst
TWELLO.-  Wegwijs dementie 
Voorst organiseert op donderdag 
9 november een bijeenkomst over 
dementie vriendelijke verenigin-
gen en clubs. Deze bijeenkomst 
is bedoeld voor bestuurders en 
vrijwilligers van verenigingen en 
clubs uit Twello. Clubs en ver-
enigingen uit andere kernen van 
de gemeente Voorst worden vol-
gend jaar benaderd. Het doel van 
de avond is om met elkaar in ge-
sprek te gaan over herkenning van 
dementie, maar vooral over wat 
er zou moeten gebeuren om men-
sen met dementie langer te kun-
nen laten deelnemen aan clubs 
en vereniging. Met de vergrijzing 
neemt het aantal mensen met de-
mentie toe, maar blijft men ook 
langer thuis wonen. De kwaliteit 
van het leven blijft langer op ni-
veau als men bij een beginnende 
dementie actief blijft en voldoen-
de contacten onderhoud. Clubs 
en verenigingen kunnen daar een 
belangrijke bijdrage aanleveren. 
De bijeenkomst vindt plaats bij 
Buurtzorg in gebouw Jachtlust aan 
het Jachtlustplein 11 in Twello. 
De inloop, met een kopje koffie, 
is vanaf 19.15 uur, start om 19.30 
uur. Toegang is gratis. Aanmelden 
kan via C.Leijn@voorst.nl 

Speculaasactie Scouting 
VOORST.- Het is een mooie traditie: elk jaar in november trekken de 
Welpen, Scouts en Explorers erop uit om speculaas te verkopen in Voorst 
en de omliggende dorpen. Dit jaar vindt de speculaasactie plaats op 10 
en 11 november. Samen met een heleboel hulpvaardige ouders en lei-
ding kan men de kleine en grote verkopers aan uw deur verwachten. 1 
pak kost € 2,60 en 2 pakken € 5,-.
Scouting Voorst is een club die gestaag groeit, zeer actief is en er graag 
op uit trekt. Daar horen ook goede materialen bij, o.a. de patrouilletenten 
voor de scouts zijn aan vervanging toe. Een bijdrage uit deze speculaas-
actie is zeer welkom! Voor vragen of meer informatie kan men altijd mai-
len op info@scoutingvoorst.nl of bellen naar 06 41688664.

  JUBILEUM ACTIEJUBILEUM ACTIE
2x 80/90x200
matras Jubilee 

2x 80/90x200
elektrische bodem

1395,-
van 1988,- voor

losse matras per 2 € 795,-

Telefoon: 0571-270825
Mail: vragen@yoost.nl

Hoe kun je je 
verzekeren tegen 

verzekeringspremies?

Scholenmarkt 
bijlage

Verhalen van 
Barbara Hoose 
in boekvorm

Kick-off Teuge 
Runs4life bij CBS 
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