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Meester Arie van der Plas verlaat 
Oase na 40 jaar onderwijs

TWELLO.- Als geboren en getogen Amsterdammer heeft Arie van der 
Plas in Zaandam zijn eerste baan in het onderwijs aanvaard. Dat was 
in zijn verkeringstijd en als je toentertijd een woning had dan kon je 
ook trouwen. In de Zaanstreek verbleef hij vijf jaar en toen kwamen er 
andere uitdagingen op zijn pad. 

Doordat hij solliciteerde op een baan 
aan de Koningin Julianaschool en de 
enige gegadigde bleek te zijn, kreeg 
hij vrijstelling van dienst. “Ik werkte 
veel liever in het onderwijs dan als 
militair opgeleid te worden”, merkt 
hij lachend op. Aan de voorwaarde, 
vijf jaar verbonden te blijven aan 
deze school, voldeed hij, maar ver-
trok vervolgens naar Ugchelen, waar 
hij een nieuwe baan aanvaardde. Op 
basisschool de ‘Touwladder’ onder-
wees hij de kinderen in alle vakken. 

Niet vastroesten
Arie van der Plas legt uit, altijd het 
gevoel gehad te hebben: “Ik wil niet 
vastroesten”, en stelde voor zichzelf 
10 jaar verblijf op dezelfde school 
als norm. Nieuwe uitdagingen, een 
nieuwe inspirerende omgeving, 
nieuwe kinderen en ouders, dat leek 
hem gedurende al die jaren aantrek-
kelijk. Na de ‘Touwladder’ volgde 
de ‘Bouwhof’, waar hij circa 11 jaar 

verbleef. En toen diende zich een 
nieuwe uitdaging aan: via een adver-
tentie kwam hij in aanraking met de 
Oase in Twello. Ondertussen heeft 
hij de zélf gestelde norm overschre-
den en met veel plezier 13 jaar lang 
gewerkt op deze school. 

Liefdevolle inzet
Het antwoord op de vraag, wat er 
zo boeiend is aan het onderwijs is, 
laat niet lang op zich wachten. Met 
een twinkeling in zijn ogen vertelt 
de meester dat het werken met kin-
deren een goede zaak is. “Kinderen 
zijn puur, elke dag is weer anders 
en groepen verschillen.” Dat zijn 
collega’s in de uitnodiging voor een 
receptie in het Voorster Nieuws hem 
bedanken voor zijn ‘liefdevolle in-
zet’, dat heeft hem diep geraakt. “Het 

typeert me wél en kennelijk straal ik 
dit uit”, merkt hij op en voegt eraan 
toe: “Het behoort tot de filosofie die 
wij uitdragen om positiviteit uit te 
stralen en de kinderen op de meest 
positieve wijze te benaderen. We 
zijn er consequent mee bezig hen te 
leren, ook elkaar op z’n tijd een com-
plimentje te geven; Daar groeien kin-
deren van. Bezieling en liefde voor 
kinderen zijn zijn voornaamste drijf-
veren geweest gedurende alle jaren 
in het onderwijs op de basisschool. 

Is er leven na het onderwijs?
Arie van der Plas ziet er niet tegen-
op te stoppen met zijn baan. “Het 
is goed geweest zo”, benadrukt hij. 
Maar verveling en nietsdoen zijn 
voor hem geen optie en er zal meer 
tijd en ruimte komen voor zijn hob-
by’s, namelijk schilderen en fotogra-
feren. In de klas hangt tot genoegen 
van de kinderen een schilderij van 
een waterschildpad. Op de vraag 
naar zijn schildertechnieken, legt hij 
uit: “Ik laat dingen ontstaan. Meestal 
begin ik met kleur en vorm en kijk 
dan waar het op lijkt. Vanuit een be-
paald motief borduur ik dan verder 
en er blijft voldoende ruimte voor 
verbeelding.” Ondertussen heeft hij 
een soepele balans gevonden tussen 

figuratief en abstract, tussen gezien 
en ongezien. Zijn website draagt de 
naam ‘De kunst van het niet willen’ 
en dat legt hij als volgt uit: “Soms wil 
ik iets eigenlijk niet schilderen, maar 
ontstaat er onbedoeld iets herken-
baars, dat achteraf een zekere bete-
kenis blijkt te hebben”. Hij schildert 
niet onverdienstelijk en vertelt vol 
trots dat Duitse vrienden in Rostock 
een expositie van 26 schilderijen 
voor hem georganiseerd hebben. Met 
een goed gevoel voor kleur en vorm 
en een positieve kijk op de toekomst 
zal Arie van der Plas zijn vertrouwde 
en geliefde werkomgeving verlaten 
en beginnen aan een nieuwe fase in 
zijn leven. 

Helikopter 
tijdens 
Klompenfeest
 
TWELLO.- Op zondag 7 septem-
ber is de Helikopter weer actief 
boven Twello tijdens het Klom-
penfeest. Liefhebbers kunnen 
instappen tussen 12.00 en 15.30 
uur. Het is een ware belevenis 
die men niet snel zal vergeten. 
Er zijn nu reeds tickets verkrijg-
baar in de voorverkoop à EUR 
42,50 per stuk bij het Voorster 
Nieuws, Stationstraat 17, Twello. 
Bestellen kan ook via michel@
klompenfeest.nl   Onder tickets 
in de voorverkoop worden er 
twee verloot, zo maakt u kans op 
een gratis vlucht.

Zutphense 
Boekenmarkt
REGIO.- Zondag 27 juli a.s. staat 
in Zutphen alles in het teken van 
jaarlijkse Boekenmarkt. Van 10.00 
uur tot 17.00 uur vindt u aan de 
IJsselkade een gevarieerd aanbod 
aan 2e hands- en antiquarische 
boeken. Ander drukwerk zoals 
prenten, kaarten, reisgidsen, li-
teraire T-shirts, maar ook kramen 
met louter filosofie en exacte we-
tenschappen, is er in ruime mate. 
Maar ook een groot aanbod aan 
poëzie, theater, film en muziek. 
Deze zondag is het tevens koop-
zondag in Zutphen. Ter ere van 
de boekenmarkt geeft beiaardier 
Frans Haagen een speciaal caril-
lonconcert welke te beluisteren 
valt van 13.00 tot 14.00 uur. 

De klas samen op de foto met hun meester

Wandelen 
en fietsen
TEUGE.- Tot nu toe startte elke 
derde zondagmiddag van de 
maand de wandeltocht vanaf  ’t 
Oegenbos. Vanaf zondag 20 juli 
komt daar verandering in: er kan 
dan zowel gewandeld als ook 
gefietst worden vanaf het ge-
noemde punt om 13:30 uur. En 
zoals gewoonlijk is er na afloop 
weer gratis koffie en gebak van 
het DELA Goededoelenfonds. Ie-
dereen is van harte welkom, ook 
mensen buiten Teuge!

Onderscheiding 
Trinie Lagrand

Zomer in 
Gelderland

Twelloseweg 79 | Terwolde | 0571-292056 | www.marismode.nl

De gehele zomercollectie

*uitgezonderd basics, nieuwe collectie en accessoires

2 kopen
+

1 GRATIS
*

Aktie geldt op originele prijs

Op zoek naar 
zwerfafval

Dorpsstraat 21a • Twello • (0571) 27 04 30
www.devaleweide.nl

Op maandag zijn we vanaf 9 uur open

Gladiolen of 
Zonnebloemen

DE VALEWEIDE 
bloemen en planten

3,99per bos 

mailto:michel@klompenfeest.nl
mailto:michel@klompenfeest.nl


de BLEKENBRINK 
de lekkerste en 

milieuvriendelijk verbouwde aardappelen 
Ze zijn er weer: 

heerlijke Frieslander 
10 kg: € 8.-- 
 5 kg: € 4,50  

dagelijks PIEPERKAST zelfbediening 

vrijdag en 
zaterdag 

verkoop uit de schuur 
 

 Oudhuizerstraat 9, Klarenbeek 
Tel (055) 301 1875, www.blekenbrink.nl 

 
 

FAMILIEBERICHTEN:
Overlijdensberichten kunt u opgeven tot dinsdagochtend 10.00 uur. Geboorteberichten, huwelijksaankon-
digingen, dankbetuigingen,  jubilea e.d. voor maandag 10.00 uur. U kunt deze berichten mailen naar: info@
voorsternieuws.nl of inleveren bij of faxen naar: Uitgeverij Voorster Nieuws, Stationsstraat 17, 7391 EG  
Twello, Telefoon: (0571) 27 61 91 – Fax: (0571) 27 62 47

Voor de overweldigende belangstelling na het 
overlijden van onze lieve moeder en oma

Annie Teunissen - Stapper
weduwe van Jo Teunissen

willen wij u hartelijk danken.

Het is voor ons een troost te ondervinden 
hoeveel meelevende familie, vrienden, 

buren en bekenden wij hebben.

Kinderen,
klein- en achterkleinkinderen

Twello, 2014

Dinsdag 22 juli a.s. zijn wij

Harry Teunissen en
Ria Teunissen-Gelink

50 jaar getrouwd

U bent van harte welkom op onze receptie 
22 juli a.s. van 14.30 tot 17.00 uur 

bij Restaurant Pijnappel, 
Hoofdweg 55, Klarenbeek

Helena H. Wilkensstraat 36
7383 CJ Voorst

VeVermrmisist t maaara  niet verggeten

Annet is alweer een jaar geleden 
plotseling uit ieders leven weggegaan. 

Maar wij willen haar niet 
zonder waardig afscheid laten gaan.

Op 18 juli willen we daarom met
 familie, vrienden, buren 

en bekenden haar gedenken. 

U bent welkom vanaf 15.00 - 18.00 uur 
in de Vier Seizoenen te Twello.

Henk
Jessica, Rémon

Calvin, Tess, Suus 

Corr. adres: H. Meijer
Schubertstraat 59, 7391 RC Twello

I.P.V. bloemen is er een 
donatiebox aanwezig T.B.V

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

n Steengoed in maatwerk

n aanrechtbladen
n vensterbanken
n vloeren

n gevelbekleding
n belettering
n grafwerken

n schouwen
n wastafelbladen
n tafelbladen

DE VALE WEIDE 
bloemen en planten

TWELLO
Dorpsstraat 21a • (0571) 27 04 30

www.devaleweide.nl

Kijk voor meer voorbeelden op www.devaleweide.nl

Ook voor al uw Rouwwerk 
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Wij luisteren, informeren en
begeleiden en als het nodig is
zullen wij het voor u regelen…
Samen werken aan een waardig
en persoonlijk afscheid.
Voor u en uw nabestaanden...

Wij zijn werkzaam in en rond  
de Stedendriehoek en dag en
nacht bereikbaar.  

Vraag vrijblijvend onze brochure
of kijk op onze website
www.hemmesuitvaartzorg.nl   

  AANDACHT
    voor de
nabestaanden...

Nicolaas Maesstraat 1, Twello
(0571) 27 20 15 (24 uur per dag)

Het Afscheidshuis
Binnenweg 13, 7391 GK Twello

Uitvaartverzorgers 
Ilse Hemmes
Jan Rutgers
Marion Koldewijn
Mariëlle van Aarle 
Joyce de Vries

Tevredenheid van
nabestaanden staat voorop

uitvaartcentrum

- uitvaartverzorging van A tot Z
- compleet verzorgd op één locatie
- ongeacht of en waar u verzekerd bent

uitvaartcentrum
Oude Rijksstraatweg 4a
7391 MD  Twello
t  0571 271 750 | 055 521 2924Niels Bakker

Wij zijn gespecialiseerd in de ondersteuning 
van Exact Online.

www.overmarsadministraties.nl

Een wakend oog over uw administratie
en (online) boekhouding

Rijksstraatweg 126, Voorst
Telefoon (0575) 50 14 97

15 jaar

nu samen
actie geldig van 16 t/m 30 juli

10.00

cafetaria actie

2014

4 personen patat
+ 4 snacks
 (kroket of frikadel)

1999‘t Geveltje

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

Wij verhuren:
Ariëns onkruidborstel

Hoaf onkruidbrander

MACHINES VOOR TUIN EN PARK

ONKRUID!

Het is ongeloofl ijk stil en leeg, 
maar mooi zijn de herinneringen aan mijn lieve man, 

onze vader opa en oude-opa

Gerardus Franciscus Martinus Dijkhof
Geert

Voor de vele blijken van belangstelling en medeleven 
in welke vorm dan ook, ondervonden na het overlijden, 

betuigen wij u onze oprechte dank.

 WJ Dijkhof-Harmsen
 Kinderen 
 Klein- achterkleinkinderen
Klarenbeek, juli 2014
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KLARENBEEK/VOORST/WILP 
Als u ‘s avonds, ‘s nachts, in het week-
einde of tijdens feestdagen dringend 
een huisarts nodig hebt, belt u met de 
Huisartsenpost:  Klarenbeek bellen 
naar Apeldoorn: 0900 600 90 00. Wilp 
bellen naar Deventer: 0570 50 17 77. 
Voorst bellen naar Zutphen: 0900 200 
90 00.
TWELLO/TERWOLDE  
Als u ‘s avonds, ‘s nachts, in het week-
end of tijdens feestdagen dringend een 
huisarts nodig hebt, belt u met de Cen-
trale Huisartsenpost Salland (0570) 50 
17 77. 
DIENST APOTHEEK SALLAND
De apotheken in Twello zijn van ma 
t/m vrij geopend van 8.00 tot 17.30. 
Voor spoed recepten buiten deze ope-
ningstijden kunt u terecht bij Dienst 
Apotheek salland, gevestigd in de cen-
trale hal van het Deventer Ziekenhuis. 
tel: 0570-536505.
TANDARTSDIENST 
Voor inlichtingen kunt u het ant-
woordapparaat van uw eigen tand-
arts afluisteren. 
VERLOSKUNDIGE TWELLO E.O.
M. v.d. Heiden en N. Sicco Smit, Par-
kelerweg 8, Twello, telefoon (0571) 27 
55 03, bgg. (055) 360 01 89
NAVIVA KRAAMZORG 
24 uur per dag bereikbaar 
Tel. 088 - 7777666
SALLAND VERZEKERINGEN
Spreekuren: Twello: Iedere dinsdag en 
donderdag van 14.30-16.00 uur in het 
Kultuurhuus.
MEDIPOINT|VéRIAN 
ZORGWINKEL
Ook voor uitleen verpleegartikelen. 
Medisch Centrum Twello, Raccorder-
ment 8. Openingstijden: maandag t/m 
vrijdag van 8.30 uur tot 13.00 uur.
MEDIPOINT|VéRIAN
ZORGWINKEL
Hofstraat 15b, Apeldoorn. Openings-
tijden: Maandag t/m vrijdag 9.30-
17.30 uur; donderdag van 9.30-21.00 
uur; zaterdag van 10.00-16.00 uur. 
Als u vragen heeft over het lenen, hu-
ren of kopen van artikelen, dan kunt 
u bellen met de Medipoint Zorglijn 
0900-1121125 of e-mailen naar kcc.
elst@emcart.nl. Voor specifieke vra-
gen over het lenen van artikelen kunt 
u e-mailen naar kcc.elst@emcart.nl.
SENSIRE ALGEMEEN 
MAATSCHAPPELIjK WERK
Tel. 0900-6228724 (lokaal tarief) 24                 
uur per dag bereikbaar. Voor actu-
ele spreektijduren kunt u bovenstaand 
nummer bellen of kijken op www.sen-
sire.nl, Raccordement 8-i, Twello.
SENSIRE THUISZORG
Om zo lang mogelijk thuis te kunnen 
wonen, zorgen wij voor persoonlijke 
verzorging en verpleegkundige zorg. 

Wij zijn dag en nacht bereikbaar, 7 
dagen per week,  via telefoonnummer 
0900-8856 (lokaal tarief) Bezoekadres: 
Raccordement 8h, 7391 BT Twello
VéRIAN ZORGLIjN
Voor alle vragen over wijkverpleging, 
huishoudelijke verzorging, jeugdge-
zondheidszorg, dieetadvisering (088) 
126 3 126. 24 uur per dag, 7 dagen per 
week bereikbaar.
TRIMENZO ZORG AAN HUIS 
Trimenzo Zorg aan Huis biedt thuis-
zorg aan alle zorg- en hulpvragers in 
de gemeente Voorst en is 24 uur per 
dag bereikbaar via tel. (0571) 28 05 30. 
Meer informatie: www.trimenzo.nl. U 
kunt ook binnenlopen in ons kantoor: 
Marktplein 15 in Twello.
YUNIO OOST GELDERLAND 
Telefoon 0900-9864, 0900-Yunio (lo-
kaal tarief), 24 uur per dag bereikbaar 
voor kraamzorg, jeugdgezondheidszorg
BUURTZORG TWELLO
Verpleging en verzorging 24 uur 
bereikbaar 06 12775452 www.
buurtzorgnederland.com
DIABETESLIjN
Diabeteslijn (033) 463 05 66, info@
dvn.nl, voor alle vragen over diabe-
tes (24 uur per dag, ’s nachts alleen in 
geval van nood) en over de producten 
en diensten van de Diabetesvereniging 
Nederland.
MEE VELUWE VOOR 
MENSEN MET EEN BEPERKING 
Voor alle vragen over een beperking, 
chronische ziekte of autisme spectrum 
stoornis. Iedere woensdagmorgen 
spreekuur van 9.00 tot 11.00 uur  in 
Het Baken, Kortenaerstraat 16 in Twel-
lo. Ook zonder afspraak. Telefonisch 
bereikbaar via alg. nr. (055) 526 92 00 
Kijk ook eens op www.meeveluwe.nl 
DIERENKLINIEK TWELLO
Dierenarts voor huisdieren
zaterdag 10.30 tot 11.30 uur. Voor 
spoedgevallen 24 uur per dag be-
reikbaar (0571) 27 26 24. Molen-
straat 49, 7391 AB  Twello.
DIERENARTSENPRAKTIjK 
DE DRIEHOEK
Zutphenseweg 50, 7382 AM 
Klarenbeek. Torenbosch 64, 7391 
CA Twello. Voor spoedgevallen 
dag en nacht bereikbaar op ons 
centrale telefoonnummer (055) 301 
22 55. Voor meer informatie zie www.
dierenartsenpraktijk.com
ZORGSAAM; UITLEEN 
HULPMIDDELEN
Regentesselaan 2, Apeldoorn: maandag 
t/m vrijdag van 9.30-17.30 uur; zater-
dag van 9.30-15.00 uur. Buiten deze 
openingstijden kunt op werkdagen van 
16.30-20.00 en op zaterdag, zon- en 
feestdagen van 10.00-16.00 uur terecht 
bij Zorgcentrum de Heemhof, Beatrijs-
gaarde 5 in Apeldoorn. Voor al uw vra-
gen op het gebied van wonen, zorg en 
welzijn, bel met Zorgsaam op werkdagen 
van 9.00-12.30 uur, tel. 055-58 898 58.

kerk
diensten

weekenddiensten

„uit het archief”
Oudheidkundige Kring Voorst

Dorpsstraat 11a (ingang via Dorpsdwarsstraat) tel. (0571) 27 70 90; dinsdag en woensdag van 9.00 tot 16.00 uur. 
Postadres:  Postbus 170, 7390 AD Twello of  info@okvvoorst.nl;  of kijk op  de site: www.okvvoorst.nl

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

Kuipplanten verzorgingKuipplanten verzorging
Tuinland Wilp geeft in 
samenwerking met 
Groei en Bloei 
Stedendriehoek een 
snoeipresentatie op 
zaterdag 18 januari. 
Deelname gratis.

Tuinland Wilp
Wilpsedijk 14, 7384 CC Wilp

www.tuinland.nl

(deelname gratis)

Liefde voor groen

Zaterdag
19 juli

12.00 en 14.00 uur
        

Tuinland Wilp geeft 
in samenwerking met 
Groei en Bloei Steden-
driehoek informatie 
over kuipplanten 
(o.a. water geven, be -
mesten, verpotten en 
over winteren). 

Foto komt uit het fotoalbum van de familie Martens-Nijdeken uit Twello. Het zijn drie vrienden en een vier-
voeter. Links Teunis van Gelder, midden Berend Nijdeken, rechts is onbekend. Wie is de onbekende persoon?

Reacties naar jan Siero 0571 273433 of via info@okvvoorst.nl
De foto’s vindt u ook op de website van de Oudheidkundige Kring Voorst, www.okvvoorst.nl

Reactie week 28.
Het zijn de leden van het zang-
koor Emauel uit De Vecht. In het 
jaar 1954. Er kwam een reactie 
van mevrouw Veldwijk uit de 
Vecht. Zij staat op de bovenste rij 
zesde van links, veder (nog) geen 
namen. 

Reactie week 26.
Op de foto de klompenmakerij 
van familie Bongertman aan de 
Zwarte Kolkstraat Wilp, de boer-
derij de Hutte op het Heetveld. De 
foto is uit jaren dertig, en gesloopt 
veertig. De reactie kwam van de 
heer H. Flierman uit Brummen.

Zaterdag 19 juli 
Radboudkerk De Worp, 19.00 uur 
voorganger Paroch. voorganger.

Zondag 20 juli   
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 09.30 
uur en 14.30 uur ds. K. Boeder.
Prot.gem. Klarenbeek, 10.00 uur ds. 
M. Bassa.
Herst.Herv.gem. Emst/Epe, 09.30 
uur ds. T. Kamerbeek, 15.00 uur ds. 
H. van Marle.
Prot.gem. Nijbroek, 09.30 uur dhr. 
Heinen, 19.00 uur ds. Van den Top.
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 10.00 
uur mevr. T. Urbach-Plantinga.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 10.00 
uur ds. L. van Prooyen Schuurman. 

H. Hartkapel ’t Wezeveld, 09.30 uur, 
pastor H. de Jong.
Prot.gem. Voorst 10.00 uur gez. 
dienst in Klarenbeek, ds. M. Bassa. 
Prot.gem. Welsum, 10.00 uur dhr. G. 
Timmer.
Prot.gem. Wilp, 10.00 uur gez. dienst 
in Klarenbeek, ds. M. Bassa.
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 
10.00 uur euchar. viering pastor Se-
bastian. 
Herv.Geref.Evang. Zutphen (Hoven), 
10.00 uur ds. P. Breugem, 17.00 uur 
ds. F. Luitjes.

Oecumenische Omroep Voorst
Uitzending Oecumenische Omroep 
Voorst iedere zondag van 09.00 uur 
tot 12.00 uur. Eerste blok 09.00 tot 
09.30 of 10.00 uur (afhankelijk van 
de aanvangtijd van de kerkdienst): 
muziek en informatie uit de bij de 
OOV aangesloten kerken. Tweede 
blok (09.30), (10.00) tot 11.00 uur: 
uitzending kerkdienst vanuit één 
van de bij de OOV aangesloten ker-
ken. Derde blok: tot 12.00 uur – ver-
zoekplatenprogramma.

NaastenhulpVoorst
Telefoon 06-42196594.
Mail: 
naastenhulpvoorst@gmail.com

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
Er zijn de afgelopen week geen dieren als vermist opgegeven.

Gevonden
Rode kat, wat wit aan de poten: Broekstraat, Klarenbeek.
Egaal grijze kat met witte vlek tussen de voorpoten, witte sokjes: Zutphen-
seweg, Klarenbeek.

EHBO cursus 
doen dit najaar
GEMEENTE VOORST.- Op zater-
dag 13 september start er een Eu-
ropees erkende EHBO-cursus. De 
cursus wordt gehouden in de ba-
sisschool De Kopermolen aan de 
te Klarenbeek op vijf zaterdagen, 
van 09.00 tot 13.00 uur.

EHBO-cursus
Naast alle EHBO onderdelen zal er 
ruim aandacht worden besteed aan 
verbandleer, reanimatie en werken 
met een AED (Defibrillator).
De cursus zal worden gegeven door 
een gediplomeerd kaderinstructeur 
en is voor iedereen vanaf twaalf jaar 
toegankelijk. De kosten zijn 150,00 
euro of gratis (Na twee jaar inzet als 
Rode kruis vrijwilliger geld retour.).
Tijdens de cursus worden compe-
tentietesten gehouden hierdoor kent 
de cursus dus geen examen.

Reanimatie AED cursus
Wilt u alleen de Reanimatie AED 
cursus volgen, dat kan op 13 sep-
tember en de kosten hiervan zijn 
40,00 euro. 

Informatie en aanmelden
Voor nadere informatie kunt u te-
recht op tel. (055) 543 11 65 of email 
opleidingen@rodekruis-voorst.nl. 
Inhoud opleiding en aanmelden op 
www.rodekruis.nl/ehbo.

mailto:info@okvvoorst.nl
http://www.okvvoorst.nl
mailto:naastenhulpvoorst@gmail.com
mailto:apeldoorn@amivedi.com
http://www.amivedi/
http://www.amivedi/
mailto:joopkleverwal@online.nl
http://www.rodekruis.nl/ehbo
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Actie geldig t/m 31 juli 2014. Vraag naar de deelnemende 
merken en voorwaarden.

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

199.95

179.95

KLUNDER Molenstraat 1 
Twello (0571) 27 12 66

Altrex: veilig klussen 
op hoog niveau

Reformladder All Round X-tra
Een zeer lichte ladder en perfect 
geschikt voor klussen in en rond 
het huis. Dankzij de toprollen is de 
ladder eenvoudig als opsteekladder 
te gebruiken. Maximale werkhoogte 
van 6,65m. Ingeschoven 2,30 m. 
Vuilafstotende coating. 
5 jaar garantie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serres - Veranda's - Zonwering 
Broeikassen - Beglazing 

www.hertgers-keurkas.nl 

De Gaete 3A | Beemte Broekland 

 
 
 

Graag even bellen voor een afspraak! 
Tel.: 06-300 100 77  

Besteed uw da cadeaubon nu en 

SCORE 
dubbele spaarpunten. 

aag!

Twello
Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalonv. Ghentstraat 9-11, Twello - Tel. (0571) 27 18 85 

daaaaag! Huismerk

-20% 

.

U I T G E V E N  VA N  E N  B E M I D D E L I N G  B I J  K R A N T E N  E N  D R U K W E R K

Jacobs Producties bv.

Stationsstraat 17 | 7391 EG  Twello
info@jacobsproducties.nl | www.jacobsproducties.nl
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Kopij voor het 
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kunt u inleveren

 tot zondag 12.00 uur
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Uw woon- 

en slaapadviseur

www.beddenhuis.nl

Twelloseweg 79, Terwolde  Tel.: 0571-290641    GRATIS parkeren!

Ruim 1000m2

woon/slaapplezierde  Grutter
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SHOWROOM-ACTIES  
TOT 50% KORTING

ROFRA  |  Home
Nieuw in Twello

• Meubelen
• Woonaccessoires
• Fashion

Dorpsstraat 16-18 Twello | 0571-276734

JAN DE CROON 
HOUDT U MOBIEL!

JANDECROON.NL  | TEL: 0571-275903

AN DE CROON
APK KEURING | ONDERHOUD 

   AIRCO SERVICE | RUIT REPARATIE
SCHADE TAXATIE EN REPARATIE

TANKSTATION & WASSTRAAT

Veel te 
beleven op 
Koningsdag  
WILP-ACHTERHOEK.- Op za-
terdag 26 april is er in Wilp-Ach-
terhoek veel te beleven rondom 
Koningsdag. Het zou er extra 
feestelijk uitzien wanneer ieder-
een in rood, wit, blauw of oranje 
gekleed komt. Traditioneel wordt 
om 11.00 uur de vlag gehesen 
en het Wilhelmus gezongen. 
Daarna volgen er fantastische 
spelletjes voor de schooljeugd, 
waarbij natuurlijk de hindernis-
baan niet ontbreekt. Net als vorig 
jaar wordt er weer patat gebak-
ken met wat lekkers erbij, zodat 
de inwendige mens ook goed 
verzorgd wordt. Om 15.00 uur 
begint het middagprogramma. 
De majorettes van De Lollebroek 
zorgen ervoor dat de spieren van 
alle deelnemers opgewarmd wor-
den, voordat er een spectaculaire 
zeskamp voor de oudere jeugd en 
volwassenen begint. De kinderen 
kunnen ‘s middags geschminkt 
worden. Na het eindspel volgt 
de prijsuitreiking voor het beste 
team en kan iedereen nog blijven 
genieten van de muziek en de ge-
zelligheid.

Lunchconcert 
in Dorpskerk
TWELLO.- Op vrijdag 25 april 
vindt er in de Dorpskerk Twello 
een lunchconcert plaats. Een co-
mité vanuit de Dorpskerk heeft 
het idee opgevat om ter gelegen-
heid van de eerste Koningsdag 
een feestelijk concert te organi-
seren. Mogelijk is dit het begin 
van een leuke traditie om als in-
woners van de gemeente Voorst 
in een feestelijke stemming te 
komen voor de Koningsdag. De 
muziek is voor jongeren en ou-
deren. Geen zware muziek, maar 
luchtige klanken die je in een 
feestelijke stemming brengen. 
Daarvoor zorgt een drietal soor-
ten instrumenten resp. musici. U 
hoort de klanken van het prach-
tige pijporgel van de Dorpskerk, 
een ensemble van Cadenza en 
het orkest ‘Abraham gezien’. Dit 
concert is voor ieder gratis toe-
gankelijk en begint om 11.30 uur 
en eindigt ca 12.15 uur.

Gemeentelijke onderscheiding 
voor Bertus Bauer

TWELLO.- De grote staat van dienst waarmee Bertus Bauer zich langdurig 
en in buiten gewone mate verdienstelijk heeft gemaakt voor de samenle-
ving, vormde de aanleiding tot uitreiking van de gemeentelijke onderschei-
ding ’t Formulier. Voorafgaand aan de uitreiking van deze onderscheiding 
heeft Bauer afscheid genomen als voorzitter van het Mondiaal Platform.

Ladiesnight 
Voorwaarts
TWELLO.- Zin aan een leuke mei-
denavond kom dan op woensdag-
avond 23 april naar Voorwaarts. Daar 
wordt in het clubgebouw voor het 
derde jaar de ladiesnight gehouden. 
Er zijn diverse stands met o.a. sjaals, 
make-up, tassen, nagelstudio, siera-
den, wijn, interieur, kaarten en nog 
veel meer. Aanvang van de avond is 
19.00 uur en  duurt tot 22.00 uur. De 
entree bedraagt  2,50 inclusief ver-
loting. Ook niet leden zijn van harte 
welkom. Kaarten voor deze avond 
zijn in de voorverkoop te verkrijgen 
bij Etos Monique. Eventueel ook per 
email te bestellen via J.voorthekke@
gmail.com of j.hulsebos@hotmail.
com. 

Bertus Bauer heeft de afgelopen ja-
ren onmiskenbaar zijn stempel ge-
drukt op tal van zaken in zowel de 
gemeente Voorst alswel in het bui-
tenland. Bauer is vanaf 1998 voor-
zitter van het Mondiaal Platform. 
Hij was de motor achter het multi-
culturele festival ‘Cultuur in kleur’ 
(mei 2006) en de thema-bijeenkomst 
in samenwerking met de Vrouwen-
praatgroep ‘Waarom ben ik hier’ 
(maart 2009). Als boegbeeld van het 
platform is Bauer bekend in de ge-
meente Voorst alsook over de lands-
grenzen heen. Hij was namelijk 
de trekker van de lokale invulling 
van het project ‘Democratisering in 
Oost-Slavonië’ en van de contacten 
gemeente Voorst – gemeente Tor-
dinci. Het project was een initiatief 

van Buitenlandse Zaken, IKV en 
VNG. Januari 1999 tekende de ge-
meente Voorst het project-contract. 
Defi nitieve afsluiting van het offi ci-
ele contact was in 2007. Met delega-
ties in diverse samenstelling bracht 
Bertus Bauer vele werkbezoeken 
aan Tordinci. Vanaf het werkbezoek 
in februari 1999 tot het wegbrengen 
van de Terwoldse brandweerwagen 
in juni 2007. Maar ook nam hij deel 
aan een gemeentebestuurders se-

minar in Kroatie, in 2001. In 2003 
bezoek van een 50-tal Voorstenaren 
aan Tordinci. Daarnaast waren er de 
ontvangsten van Tordinci-delegaties 
in Voorst. Uiteraard had Bertus ook 
hierbij de leidersrol. In 2000 was 
Tordinci hier om kracht bij te zetten 
aan de grootscheepse tv-actie Toe-
komst voor Tordinci. Bertus startte 
een landbouwgroep: vier mensen 
repareerden landbouwwerktuigen 
die vervolgens werden overgedra-
gen aan een coöperatie in de buur-
gemeente van Tordinci: Lovas. Hij 
stimuleerde een ontmoeting van 
vrouwen uit beide gemeenten. Jon-
geren speelden een belangrijke rol. 
Vanuit Scoutinggroep ‘De Vunde-
laar’ Twello en uit ‘Jong Nederland’ 
Klarenbeek waren enkele jongeren 
zeer actief betrokken; er ontston-
den contacten met Tordinci-jeugd. 
Zij bezochten ook een seminar over 
jeugdbeleid in Kroatië. Een opmer-
kelijke staat van dienst, het is dan 
ook terecht dat daar een gemeen-
telijke onderscheiding tegenover 
staat.

‘’Een gemeentelijke onderscheiding voor een man die als voorbeeld gesteld kan worden voor 
de samenleving’’, met deze woorden liet burgemeester Jos Penninx de onderscheiding voor 

Bertus Bauer vergezeld gaan. 
  

Dorpsstraat 21a • Twello • (0571) 27 04 30
www.devaleweide.nl

Konings-
boeket

DE VALEWEIDE 
bloemen en planten

9,99
Koningsdag zijn wij gesloten

Bijlage 
Koningsfeest

St. Dorpsfeesten

Imkersvereniging 
reikt zilveren 
spelden uit

Jaarvergadering, 
presentatie 
landgoed en 

Open huis

Schi lder
A P E L D O O R N  E N  O M S T R E K E N

10e jaargang, herfst 2013, oplage 121.000 ex., verspreiding: Gemeente Apeldoorn & omstreken

lente zomer herfst winter

Nieuws

Door de sterk verbeterde kwaliteit van de verf kan ‘s winters buiten schilderen 
prima. Problemen die er vroeger ontstonden, hadden vaak te maken met de 
ontoereikende kwaliteit van de verf. Door innovatie en doorontwikkeling beho-
ren de meeste problemen tot de verleden tijd. 

Ervaar tot 100% meer sfeer 
met de winterschilder!

Met winterverven probleemloos 
doorschilderen

VAKWERK MET GARANTIE
Vroeger was er kans op matgeslagen schil-
derwerk op dagen die ’s ochtends met 
mist begonnen en daar ’s avonds mee ein-
digden. Dat kwam met name doordat de 
producten op oliebasis waren en olie en 
vocht niet samengaan. Zeker doordat de 
verf dan langzaam droogde.  Ook waren er 
geregeld onthechtingproblemen door vocht 
tussen verf en hout, vooral bij huizen met 
enkelglas waar meer condensvorming op-
treedt. Dat komt nauwelijks meer voor 
doordat enkelglas tegenwoordig meestal 
vervangen is door dubbelglas. Bovendien 
gebruiken schilders tegenwoordig af-
scherm- en verwarmingssystemen, uitge-
kiende steigerinstallaties en doorwerkkle-
ding, waardoor zij ook in winterse 
omstandigheden vakwerk kunnen leveren. 
Hierop  wordt ook nog eens garantie gege-
ven door de OnderhoudNL-Ieden. Opdrach-

ten voor buitenschilderwerk in de herfst of 
winter? De winterschilder juicht het van 
harte toe.

WINTERVERVEN KOMEN UITSTEKEND 
UIT DE BUS
Winterverven zijn minstens gelijkwaardig 
aan gewone verven. Het bewijs staat zwart 
op wit in het COT-rapport Praktijkonder-
zoek Duurzaamheid Winterschilderwerk. 
‘Velen dachten dat de winterverven toch 
wat minder uit de bus zouden komen. Na 
vier jaar te hebben gemeten, weten we dat 
dit niet klopt. Naast de organisatorische 
en sociale aspecten, die altijd een rol spe-
len bij  professioneel onderhoudswerk,  is 
dit het bewijs dat het aan de technische 
kant goed zit“, zegt Ben Alblas, projectma-
nager Laboratorium van het COT, een onaf-
hankelijke  onderzoeks-  en adviesorgani-
satie voor de bouw en industrie.

‘We worden ingepakt’
Jan van Hasselt, huiseigenaar: “Het valt mij op dat steeds meer panden met afdekfolie worden ingepakt. Laatst heb ik een schilder aangesproken die verderop op de steiger aan het werk was. Hij heeft mij verteld dat onder-houd van de woning ook heel goed in de win-ter kan plaatsvinden. Met afscherming dat wel. Ik heb dat bij mijn beide buren eens aan-gekaart. Nu hebben we offerte aangevraagd voor een schildersbeurt. Voor buiten in de winter. Ik denk dat wij straks nog voor de eer-ste sneeuw valt een fraaie, afgeschermde woning hebben. We worden helemaal inge-pakt. Lekker behaaglijk. En in de zomer zit ik straks ongestoord in mijn tuintje!

In deze uitgave
|  OnderhoudNL, 

de ondernemersvereniging

| Tips onderhoud woning

| Risco’s werken met Polen

| Tips van OnderhoudNL

|Starterswoningen

|Vereiging Eigen Huis: Positief

Wie moet ik hebben om mijn huis te on-
derhouden? Hoe kom ik aan een goede 
vakman? 
Misschien weerhouden deze vragen u er-
van stappen te ondernemen terwijl uw 
huis nodig aan een schilderbeurt toe is.  
Niet nodig, want een offerte is zo aange-
vraagd en de schilder of glaszetter neemt 
u graag alle zorg uit handen. 

HOE? 
Kijk in deze krant voor de deskundige 
schilder of glaszetter in uw buurt. Wat 
mag u nog meer van de winterschilder ver-
wachten? 
U mag rekenen op een heldere offerte, af-
spraken die worden nagekomen en een 
uitvoering waar u geen omkijken aan 
heeft. De winterschilder steekt veel ener-
gie in de communicatie met u en doet er 
alles aan om de overlast zoveel mogelijk 
te beperken. Dat is wel zo prettig! 

En: de winterschilder is er voor binnen- 
én buitenwerk!

Laat uw huis 

weer stralen
Neem contact op met de 

erkende schilder

en maak kans 
op € 1000,- retour!

6 7 8
SEPTEMBER

VRIJDAG

SEPTEMBER

ZATERDAG

SEPTEMBER

ZONDAG

DONDERDAG 
AVOND 

5 SEPTEMBER
JONGEREN
CONCERT

gratis entree

Oude ambachten Diverse DJ’s Live orkesten

 Bloed, zweet en tranen show

Unive Stad en Landloop  Kermis Ronnie Ruysdael

  Braderie Prinsen en Prinsessenshow

TWELLO
Klompenfeest 

www.klompenfeest.nl
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de aed’s zijn gedurende 
openingstijden beschikbaar op de 
volgende locaties: 

Bussloo
gebr. de haan, Bussloselaan 28 

De Vecht
café de groot
Avervoordseweg 2, 055 3231261
sportvereniging venl
Kerkstraat 42, 055 3231600

Empe
dorpshuis ‘t oortveld
Emperweg 41, 06 54232615

Klarenbeek
brandweer klarenbeek
Klarenbeekseweg 127
sportclub klarenbeek 
Bosweg 12
bakker jan stok 
Hessenallee 4
Fam. van ittersum 
Elizabeth Hoeve 30
Fam. borgonje 
Hoofdweg 23
Fam. bruin 
Zutphenseweg 242
huisartsenpraktijk
Achter de Molen 12, 055 3011255
het glazen huis
Oudhuizerstraat 33
de Woudhof
Woudweg 57
Fam denekamp
Kleine Dijk 20

Nijbroek
dorpshuis de arend
Dorpsplein 2, 0571 291437

Oosterhuizen
dorpshuis
Het Oude Veen 19, 055 5063130

Terwolde
café restaurant dorpszicht
Dorpsstraat 59, 0571 292022
coop de lelie
Molenweg 1, 0571 291209
sv terwolde, Sportcomplex Woldermarck
Everwijnstraat 35, 0571 291585

recreatiecentrum de scherpenhof
Bandijk 60, 0571 291731
drabor terwolde bv
Bandijk 56, 0571 291687
huisartsenpraktijk terwolde
Leliestraat 6, 0571 291677
kerk geref. gemeente terwolde-de vecht
Avervoordseweg 32, 0571 292120
het tussenpad tussen de Wijkseweg en de 
twelloseweg, bij nummer 38.
Woningstichting goed Wonen
Marktplein 110, 0571 277980
dorpshuis
Vaassenseweg 3, 0571 292061

Teuge
haverkamp auto’s 
Woudweg 5, 055 3231210
sportclub teuge 
De Zanden 92, 055 3231345
polman bloemkwekerij
Rijksstraatweg 216, 055 3231616
theeschenkerij ’t oegenbos
Zandenallee 5, 06 57333303
pro(t)action
Zwanepad 11, 055 3231465
camping de Weeltenkamp
De Zanden 215, 055 3231983
basisschool de zaaier
Bleriotstraat 3, 055 3231792

Twello
c1000 binnendijk
Duistervoordseweg 11, 0571 287820
aan de stegge twello
Hietweideweg 14, 0571-277331
gemeentehuis gemeente voorst
H.W. Iordensweg 17, 0571 279911
schoneveld breeding, 
Dernhorstlaan 9, 0571 271717
sporthal jachtlust
Jachtlustplein 7, 0571 271093
sportpark zuiderlaan
Zuiderlaan 5, 0571 280780 of 280075
zwembad de schaeck
Veenhuisweg 53, 0571 276263
snackbar kokkie
Molenstraat 44a, 0571 276060
globe reisbureau
Dorpsstraat 26, 0571 268330
Fysiotherapie de boombosch
Medisch Centrum Twello
Raccordement 8b, 0571 275871
gebouw irene
Dorpsstraat 6
sv voorwaarts
Kerklaan 2, 0571 271332
zorgcentrum het grotenhuis
Binnenweg 2, 0571 283300
zorgcentrum st. Martinushof
Sint Maartenserf 85,  0571 283600
De zorgcentra zijn 24 uur per dag bereikbaar.
vv activia
Vermeersweg 12, 0571 271308
rabobank twello
Dorpsstraat 24, 0571 287300

papillon, antoinette teelen
Donizettiplaats 50
brandwacht service nederland bv
dhr. Marcel groeneveld
Tel: 06-11355880 (avond en weekend)
horesca lieferink
Mosseler Goorstraat 5, 0571 287000
kringloop
Koppelstraat 57, 0571 260183

Voorst
coop boogman
Schoolstraat 1, 0575 501257
trimenzo zorgcentrum de benring,
Tuinstraat 51, 0575 501636
dorpshuis voorst
Schoolstraat 14, 0575 502756
‘s heeren loo / ‘t kruiwerk
De Windvang 3
Aanwezig in het magazijn achter de keuken 
onder openingstijden van ‘t Kruiwerk
huisartsenpraktijk
Schoolstraat 11, 0575 501255
christelijke basisschool sjaloom
Kerkstraat 25, 0575-501229
klein hekkerlder b.v. veevoeders
Heuvelderweg 9, 055 3011958
lunch- en tearoom bakker bril
Rijksstraatweg 24 Voorst (Gietelo)
sportpark de Forst, 
Beelelaan 1, 0575 501715
restaurant ribhouse texas, 
Rijksstraatweg 38, 0575 501446

Wilp
bakkerij Wil gerrits
Rijksstraatweg 46, 0571 261253
sportvereniging Wilp
Molenallee 53, 0571 261297
huisartsenpraktijk
Rijksstraatweg 55, 0571 261217
de latmer (2x) 
Molenallee 50, hoofgebouw en medisch centrum
tuinland, Wilpsedijk 14

Wilp (A)
bosgoed mengvoeders
Zwartekolkstraat 96/100, 055 3231231
veehandel boerkamp
Leemsteeg 12, 055 3231720
bonhof bv
Zonnenbergstraat 46, 055 3231263
var, Sluinerweg 12, 055 3018300, 

(24 uur per dag bereikbaar)Steenenkamer
buurtvereniging steenenkamer
Mr. Van Marlestraat 12. 24 uur per dag 
toegankelijk, hij is echter wel opgeborgen in een 
met pincode beveiligde kast. Via aanmelding bij 
AED-Locator krijgen AED-bedieners in geval van 
nood (dus als 112 gebeld is en de AED nodig is) 
per sms de pincode en locatie toegestuurd.
bowling de Worp
Twelloseweg 1a, 0570 612869

Oproepen via 112

AED’S

Autoschade Hagen denkt graag met u mee in klantspecifieke oplossingen.
Wij kijken namelijk verder dan alleen uw autoschade.
Wij zorgen ervoor dat u niet alleen tevreden bent over de reparatie van uw autoschade
maar bieden ook een zorgeloze schadeafwikkeling met uw lease-
of verzekeringsmaatschappij. Daarnaast garanderen wij u uw mobiliteit!

Huldiging 40 jaar lid St.Martinuskoor
TWELLO.- Het is inmiddels een 
traditie geworden van het St. Mar-
tinuskoor uit Twello/Duistervoorde 
om als afsluiting van het seizoen 
jubilarissen in het zonnetje te zet-
ten. Dit keer viel die eer te beurt aan 
Willy Huis in het Veld (86) vanwege 
haar 40 jarig lidmaatschap. Naast 
de mooie woorden gesproken door 
de voorzitter, een bos bloemen en 
het speldje was er een persoonlijk 
gedicht over de jubilaris en werd ze 
uiteraard door het gehele koor toe-
gezongen. Willy begon ooit met zin-
gen bij het zangkoor ‘Internos’, maar 
toen deze ophield te bestaan meldde 
ze zich aan bij het St. Martinuskoor 
in Twello waar ze tot op de dag van-
daag geen spijt van heeft. Een juiste 
beslissing dus. Buiten het zingen 
om is elke dinsdagavond uiteraard 
ook een avond van gezelligheid en 
dat komt het koor dat bestaat uit on-
geveer 11 mannen en 25 vrouwen 
zeker ten goede. Denk niet dat het al-
leen ouderen betreft die bij dit koor 
hun partijtje zingen, maar er zijn ook 
zeker leden van een jaar of 50. Als 
kerkkoor is het uiteraard de taak het 
zingen van de liturgische vieringen 
zoals die in de parochie plaatsvin-
den. Dat betekent voor de muziek-
keuze dat ze gebonden zijn aan alge-
mene kerkmuziek, het Gregoriaans 

en aan de ondersteuning van de 
volkszang en het zingen met o.a. Pa-
sen, Pinksteren en Kerst. Daarbuiten 
zingt het koor ook Engelse liederen 
en geven zij elk jaar een kerstconcert. 
Het vakmanschap van dirigent Dhr. 
Hurenkamp en de contacten onder-
ling in het koor zorgen ongetwijfeld 
voor continuïteit in kwaliteit en 
saamhorigheid, hoewel de gemid-
delde leeftijd van het koor toch echt 
wat omlaag zou moeten! In deze tijd 

van bezuinigingen hoeft men om lid 
te worden van dit gezellige en mooie 
koor zeker geen grote bedragen neer 
te tellen, dus bij deze een oproep 
aan allen, zowel mannen als vrou-
wen, om eens een dinsdagavond(en) 
gezellig mee te komen zingen. Wilt 
u informatie of meezingen met dit 
koor, neem dan contact op met de 
voorzitter Dhr. Miedendorp de Bie 
05712 75548 of de secretaris Mevr. v. 
Schaik  05712 74667.

Willy Huis in het Veld 40 jaar lid St. Martinuskoor.

Groep acht De Kleine 
Wereld op kamp
TWELLO.-  Met z’n allen op de fiets naar Holten, zo ging groep 8 van De Klei-
ne Wereld op kamp. Alles zat mee: de wind, de zon en geen lekke banden. Na 
ongeveer 30 km fietsen arriveerde men op de plaats van bestemming: “Het 
Troephuis” in Holten. Een prachtige locatie. ‘s Middags meteen maar even 
de Holterberg op om te midgetgolfen. Even klimmen, maar dan ben je er ook. 
Terug op het kamp lekker pannenkoeken eten en ‘s avonds levend stratego. 
De volgende morgen was er een survivalparcours uitgezet waarvoor men 
zo’n tien meter omhoog moest klimmen. ’s Middags werd er gezwommen en 
toen iedereen weer terug was op het kamp, stond de barbecue al klaar. Na de 
afwas wilde iedereen nog een keer levend strategoën. Daarna was er bij het 
kampvuur nog een bonte avond. Prachtige stukjes werden er opgevoerd. De 
volgende morgen moest bijna iedereen wakker gemaakt worden. Het oprui-
men was met z’n allen een fluitje van een cent. Daarna werd er rustig naar 
Twello terug gefietst. Wel via de McDonald’s in Deventer. Bij school stonden 
de ouders alweer te wachten. Iedereen was moe en tevreden weer terug. Voor 
enkelen begon een paar uur later alweer het volgende kamp.

Het verband tussen een nieuwe pup 
en de dierenpolitie
Onlangs waren wij te gast op een informatieavond van de 
dierenpolitie in Apeldoorn. U weet wel, van het meldnummer 144, 
red een dier. Benadrukt werd het verband tussen huiselijk geweld 
en dierenmishandeling  en hoe dierenartsen daar een rol in zouden 
kunnen spelen. Maar wat ons ook trof waren de inspanningen die 
de dierenpolitie verricht om illegale hondenhandel te bestrijden. 
Een bijna  ongrijpbare criminaliteit waar dierenliefhebbers soms 
zonder het in de gaten hebben  aan mee werken…

Het gebeurt met regelmaat dat mensen een pupje kopen waar 
achteraf gezien de gegevens niet van kloppen. Leeftijd is slechts 
geschat, boekjes en vaccinatiestickers zijn vervalst. En als klap op de 
vuurpijl blijkt het diertje slecht gesocialiseerd en soms zelfs ziek te 
zijn. Een typisch geval van oplichting. De kans is groot dat het dier 
op zeer jonge leeftijd uit het buitenland is gehaald, samen tientallen 
andere pups. En de nieuwe eigenaar is te goeder  trouw geweest. 
Want immers: er zat een boekje bij de pup en ‘de fokkers’ waren 
zulke aardige mensen. Zelfs het moederdier (??) hebben ze gezien. 
Zover gaat die oplichting dus. Handelaren weten precies waar u op 
let. 
Wij adviseren: bezint voor u begint. Bekijk het boekje uitgebreid: 
het moet volledig zijn ingevuld, ook de naam van de fokker/
verkoper moet er in staan en de chip moet geregistreerd zijn op 
naam van de fokker. Dat het pupje er tenminste gezond uit moet 
zien mag duidelijk zijn. Maar het moet ook een gezonde geest laten 
zien: een pup ouder dan acht weken is geïnteresseerd in mensen en 
de dingen om hem heen. Bij twijfel: niet kopen. Bij grote twijfel: bel 
144. De dierenpolitie verzamelt graag zoveel mogelijk informatie en 
gaat daar discreet mee om.

N.B. Het internet is een prima medium om een nestje pups aan 
te bieden maar kijk ook hier verder dan uw neus lang is. Google 
de aanbieder bijvoorbeeld eens: bij sommigen is Tros Radar al 
uitgebreid op de koffie geweest… 

Dierenartsenpraktijk De Driehoek

info@dierenartsenpraktijk.com - www.dierenartsenpraktijk.com

TwelloKlarenbeek
Zutphenseweg 50

7382 AM Klarenbeek 

ma/vrij 8.15-18.00 uur

ma en do 19.00-19.30 uur

Torenbosch 64

7391 CA Twello

ma/vrij 10.00-16.30 uur

Telefoon (055) 301 22 55
Behandeling op afspraak.

Nieuws en tips 
van Dierenartsenpraktijk De Driehoek



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

TE HUUR

KANTOOR RUIMTEN, 
In diverse afmetingen en ook voor andere doeleinden te gebruiken.

LOCATIE: Koppelstraat 2 te Twello

voorzien van: 
- Gesauste wanden, vloerbedekking en verwarming.
- Elektra, data, alarm installatie en airco.
- Gemeenschappelijke toiletten en verblijfsruimte.
- Gemeenschappelijke server ruimte met patskast. 
- Ruime parkeerplaatsen.

LOCATIE: Zonnenbergstraat 34 

voorzien van: 
- Gesauste wanden, vloerbedekking en verwarming.
- Elektra, data en voorziening voor airco.
- Gemeenschappelijke toiletten.
- Gemeenschappelijke server ruimte met patskast. 
- Ruime parkeerplaatsen.

Zicht locaties aan doorgaande weg 
naar A1 en A50

AANVAARDING IN OVERLEG
Informatie: Ben Hutten. Mail: B.Hutten44@upcmail.nl
Telefoon:  06 55 15 31 75

nu

10%
korting op een
raamdecoratie

product

Dakramen en raamdecoratie
van VELUX zijn voor elkaar gemaakt

Colors @ Home Woonhal
Nijverheidsstraat 5, Twello

Tel: 0571 272615

Wilt u voor een
overleden vriend,

collega of 
verenigingslid 

ook een 
rouwadvertentie

plaatsen?
Ga naar

www.monuta.nl/rouwbericht

hondentrimsalon Miranda: 
Bel voor afspraak (0571) 26 
24 12 / 06 52 02 45 53m 

Wilp. tevens hondendagop-
vang

Voor 2e hands fietsen kijk op 
www.polletjefietsen.nl

bosch wasautomaten en drogers v.a. € 149,00.  
Amerikaanse koelkasten va € 599,00. De Elektro Witgoed 

Outlet biedt u ruime keuze in A-merken. Nieuw, jong gebruikt, 
demo’s en licht beschadigde showroommodellen. Alles met 

laagste prijs garantie, dus nergens goedkoper! www.
elektrowitgoed.nl De Rotstuin 22, 7325 GC Apeldoorn. Tel. 

(055) 301 62 66.

zoMerYoga klarenbeek/
loenen: rust & ontspan-
ning. Ma/Di-avond Vr-och-

tend. € 8,50 p. les. Voor 
aanmelden:tel.0629453446 of 

yoga.silviabloem@tele2.nl 

vakantie? kijk op www.
vakantiehuissauerland.info 
of www.vakantiehuisdren-
the.info voor foto’s, beschik-

baarheid, en huurprijs van 
onze comfortable recr.woning. 

Tel 0571 290919

Wilt u badmintonnen? ‘s 
avonds en/of overdag? kijk 
voor info op www.badmin-

tonclubtwello.nl of bel 
0571-841164

computer apk! laat uw pc 
of laptop opschonen. Voor 
35,- uw PC weer sneller en 

betrouwbaarder. 
doorn&vanderhaar; 

Computers, H.W.Iordensweg 
32a Twello 298080 www.

doornvanderhaar.nl

te koop scharrelvarkens-
vlees wij hebben 2 VARKENS 
die geslacht worden. Wilt u 

een (h)eerlijk stukje vlees? 
Voor een halF varken is de 

prijs 5 euro per kilo. 
Pakketten van 20 kilo kosten 

110 euro. Voor meer info 
06-26809168

De Echte Bakker
Wil Gerrits

Wilp  Rijksstraatweg 46 | Tel (0571) 26 12 53
Lieren  Tullekensmolenweg 82 | Tel (055) 50 61 570

Aanbiedingen geldig van 17 juli t/m 23 juli 2014

De aanbiedingen voor deze week!

Troefmarkt Wilp, Rijksstraatweg 37 Wilp  Tel. 0571 262 203 aanbiedingen zijn geldig van donderdag 17 juli t/m woensdag 23 juli 2014

hart van úw buurt!

Perssinaasappels
net 2 kilo

Pepsi, Sisi, 7-UP
of Rivella
diverse smaken
fl es 1,5 liter

Campina karnemelk
pak 1 liter

Page toiletpapier
pak 6 rollen licht 

& fris

Schouderham
110/125 gram

Kipfi let
per 500 gram

Heineken pils
krat 24 x 30 cl

Champignons
bakje 250 gram

0.99

Galia meloen
per stuk

Cranberry banaan kwark-
bolletjes 
4 stuks

Boordevol zongedroogde 
tomaatjes

4.49

1.00 Pachino Italiaans 
barbeque brood

aan kwark

2,00¤kilo

1.99

7-UPPPPPPPPPPPPPP7
gram

1.29

emelk meloen

1.29

0 gram

3.19

0 gram

0.79

Douwe Egberts koffi e 
aroma rood
snelfi ltermaling
pak 500 gram

2.29

& fris

10.99

ns 
d

mailto:yoga.silviabloem@tele2.nl
http://www.doornvanderhaar.nl
http://www.doornvanderhaar.nl
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Ron & Jolanda 
Sterkenburg

Prettig 
Weekend

Onderscheiding voor 
Trinie Lagrand
STEENENKAMER.- Voor haar vele activiteiten als vrijwilliger bij o.a. 
het Rode Kruis en het KWF, is vorige week woensdag mevrouw Trinie 
Lagrand benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw Lagrand was onder het 
voorwendsel, om de naderende va-
kantie te bespreken, naar het tuin-
huisje van haar dochter en schoon-
zoon gelokt. In het bijzijn van 
kinderen, kleinkinderen, bestuurs-
leden van het Rode Kruis en KWF 
reikte burgemeester Jos Penninx de 
onderscheiding aan de totaal ver-
raste mevrouw Lagrand uit.
De gedecoreerde is ruim 30 jaar 
contactpersoon van de afdeling 
Steenenkamer van KWF Kankerbe-
strijding. Ze organiseert de collecte 
voor deze organisatie en collecteert 
zelf ook mee. Daarnaast is ze ruim 
28 jaar vrijwilliger bij het Neder-
lands Rode Kruis, afdeling Deven-
ter. Ze startte als vrijwilliger bij de 

Welfaregroep. Daar werd zij in 2000 
leider van en in 2011 is zij lid ge-
worden van de recreatiegroep. De 
Welfare zet zich in om gasten van 
het Rode Kruis die slecht ter been 
zijn thuis te helpen met het maken 
van handwerken in allerlei creatie-
ve uitingen. De recreatiegroep zet 
zich in om bejaarden, invaliden en 
eenzame ouderen op diverse wijzen 
ontspanning te bieden. Voorts col-
lecteert zij al circa 25 jaar voor deze 
organisatie. Zij heeft zich ook meer 
dan 10 jaar ingezet voor de Rode 
Kruiswandeltocht en zorgt o.a. voor 
de lunchpakketten voor alle bege-
leiders. Daarnaast gaat zij al vele 
jaren mee als vrijwilliger tijdens de 
halfjaarlijkse boottochten.

Burgemeester Jos Penninx reikte namens ZKH Willem Alexander de 
onderscheiding uit aan Mevrouw Trinie Lagrand.

Zorghervorming noopt Voorst tot 
minder huishoudelijke hulp
TWELLO.- Burgers die zorg nodig hebben moeten rekening houden met 
een forse terugdraaiing van de vergoedingen. In de gemeente Voorst zul-
len plm. 740 mensen getroffen worden door de nieuwe wetgeving die 
per 1 januari 2015 in werking treedt. 

Het college van de gemeente Voorst 
heeft besloten dat een ieder met een 
indicatie voor huishoudelijk hulp 
dit vanaf 1 januari a.s. voor het groot-
ste deel, n.l. tweederde behoudt. De 
gemeente krijgt de komende jaren 
van het rijk 40% minder geld voor 
de inkoop van huishoudelijke hulp 
in de vorm van zorg in natura of 
een persoonsgebonden budget. Deze 
grote bezuiniging heeft onvermij-
delijk gevolgen voor veel mensen. 
Gelijke behandeling van alle inwo-
ners met huishoudelijke hulp was 
een belangrijk uitgangspunt bij deze 
keuze.  
Een ieder die nu huishoudelijke 
hulp ontvangt, wordt na de zo-
mervakantie, middels een brief, 

door de gemeente ingelicht over de 
nieuwe maatregel. Hierin wordt toe-
gelicht dat vanaf 2015 nog 2/3 van 
de huishoudelijke hulp wordt ver-
goed, maar 1/3 niet meer. Dit kan 
desgewenst in een gesprek worden 
toegelicht. Voorbeeld: Iemand met 
een indicatie van 3 uur krijgt na 1 
januari 2015 nog 2 uur vergoed. De 
nieuwe regeling geldt tot het einde 
van de indicatie met een maximum 
van 3 jaar. Op de einddatum van de 
indicatie wordt opnieuw bekeken of 
een vorm van ondersteuning nood-
zakelijk is. 
Wethouder Vrijhoef geeft aan dat een 
en ander door de gemeente nauwlet-
tend in de gaten wordt gehouden, 
zodat voorkomen wordt dat mensen 

die echt hulp nodig hebben die niet 
meer krijgen.
Het ‘laatste nieuws’ is dat staatsse-
cretaris Van Rijn een huishoudelijke 
toelage in het leven heeft geroepen. 
Diegenen die hulp nodig hebben 
maar niet in staat zijn dit zelf te 
kunnen betalen krijgen alsnog een 
toelage Hiervoor wordt door het ka-
binet nog 75 miljoen euro voor gere-
serveerd. Wat dit voor de gemeente 
Voorst zal kunnen betekenen kon 
Vrijhoef nog niet inschatten. 

Donatie Liberaal 2000 
voor Zonnebloem

BUSSLOO.- Het decor was van te-
voren goed uitgedacht; in het groen, 
tussen de koeien zou Ans van 
Amerongen van Liberaal 2000 de or-
ganisatie van de Zonnebloem wan-
delingen verrassen met een donatie. 
Echter, Pluvius gooide roet in het 
eten. De aanhoudende regen zorgde 
ervoor dat de vierde wandeling geen 
doorgang kon vinden. De vele gasten 
hebben zich echter uitstekend ver-
maakt met het alternatieve program-
ma dat werd geboden in de kantine 
van Cupa te Bussloo. Hoogtepunt 
was uiteraard het overhandigen van 
de cheque met een gulle donatie 
van Liberaal 2000. Geert Gerritsen, 
vicevoorzitter van het regiobestuur 
van de Zonnebloem memoreerde in 
zijn welkomst toespraak aan de vei-
ling die Liberaal 2000 in maart van 
dit jaar gehouden heeft op de markt 
van Twello en waarvan de opbrengst 

o.a. was bestemd voor de Zonne-
bloem. Ook sprak hij waarderende 
woorden uit voor de aandacht die 
deze partij voor de ouderen heeft. 
Met een kort woord overhandigde 
Ans van Amerongen  vervolgens 
de cheque aan Pauline Nikkels en 
Ineke Dijkstra, organisatoren van 
Wandelen Bussloo. Het programma 
dat werd gepresenteerd zat vol af-
wisseling. De gasten hadden de kof-
fie met krentenbrood nog niet op of 
Piet Steures bracht de stemming er 
goed in met het samen zingen van 
oud Hollandse liederen, die door 
hem voorzien waren van een actu-
ele tekst. Pauline Nikkels sloot af 
met een woord van dank richting de 
gasten. Een speciaal woord van dank 
was er voor de vrijwilligers die hier 
vandaag voor het eerst bij waren. Fo-
to’s van deze ochtend kunt u zien op: 
http://regio-voorst.zonnebloem.nl 

Wilpse Dijk, het zit er op
TWELLO.- Wat was het fantas-
tisch, de afgelopen week op de 
Wilpse Dijk. Het begon dinsdag 
met de eindmusical van groep 
6,7,8. Zij speelden voor hun va-
ders, moeders, opa’s, oma’s de 
musical Windkracht 8. En wat een 
talent. Het was een enorm succes 
en er werden al heel wat brokken 
weggeslikt.

Donderdag was de ontzettend ge-
slaagde afscheidsdag. Het begon met 
twee workshops: dansen en (Brazili-
aanse) muziek maken. Alle kinderen 
genoten en deden heel goed mee. 
Aan het eind van de ochtend moch-
ten de ouders komen kijken wat de 
kinderen hadden ingestudeerd. Het 
was een vrolijke boel op het school-
plein, zeker toen ook de ijscoman 
nog even langs kwam om iedereen 
een ijsje te geven.
‘s Avonds werd het programma ver-
volgd met een barbecue voor alle 
genodigden. Dit waren er ruim 130. 
Er werd nog nagepraat over die ver-
schrikkelijk mooie tijd op de Wilpse 
Dijk. Al deze mensen zagen vervol-
gens de kinderen, ouders, meesters 
en juffen optreden op een spette-
rende bonte avond. De avond/ nacht 
werd afgesloten met het dieren-ge-
luidenspel.
En toen kwam het leukste: De kin-
deren mochten in de school ‘slapen’. 
Op matjes en luchtbedden gingen ze 
de klassen in. De meesters en juffen 
ook. Er waren ouders die hun tent 
en zelfs een caravan hadden mee-
genomen om op ons grote veld te 
overnachten. En zo werd de school 
even omgedoopt tot de ‘Wilpse Dijk 
camping’!

De volgende ochtend toen onze pin-
quins begonnen te kraaien, gingen 
we ochtendgymnastieken en ontbij-
ten. 
Het zit er op! 103 Jaar geleden werd 
onze school geopend en 103 jaar na 
dato verlieten de laatste kinderen 

de school over de rode loper. En het 
afscheid was daar. Dag Wilpse Dijk: 

“Huil niet omdat het voorbij is....
maar lach omdat het zo mooi was”.

    Bloemen, bloembollen, boeke� en, kamerplanten, tuinplanten, rouwbloemwerk 
en kado’s. Wij bezorgen in Twello en omstreken en via Eurofl orist landelijk.

Marktplein 1 | 7391 DE Twello | 0571 - 273677
aanbiedingen zijn geldig van 16 t/m 22 juli.  OP=OP

Vlinderorchidee 2 tak

Phalaenopsis 
2 tak       5.95

Wij verzorgen ook rouwbloemwerk

Koopzondag 
De Olde 
Bakkerije
KLARENBEEK.- Aanstaande zondag 
is er weer een koopzondag bij de 
tweedehandswinkel De Olde Bakke-
rije aan de Molenweg 4. 
Bij mooi weer zullen er weer heel 
veel dingen buiten worden uitge-
stald voor nog meer snuffel plezier 
en de garages zullen ook weer open 
zijn. Altijd gezellig en de moeite 
waard. Open vanaf 11.00 tot 16.00 
uur.



1 regel e 1.85

2 regels e 1.85

3 regels e 2.30

4 regels e 2.75

5 regels e 3.20

6 regels e 3.65

7 regels e 4.10

8 regels e 4.65

w w w . w i l b r i n k m a k e l a a r d i j . n l

agrarisch en landelijk vastgoed

Uw makelaar voor:

 aan- en verkoop onroerend goed en produktierechten
 taxaties
 onteigeningen
 planschade

Beekbergen, tel: 055-5061397

Uw makelaar voor:

•  taxatierapport gecorrigeerde vervangingswaarde 
nodig voor de functieverandering (rood voor rood)?

Bel ons!

 aan- en verkoop onroerend goed en produktierechten
 taxaties
 onteigeningen
 planschade

koopt u bij de vakhandel
Ook voor gebruikte machines

Reparatie van alle merken

Veilingstraat 51
Twello • Tel. (0571) 27 17 29

Mobiel 06 28 44 98 25
06 38 62 01 29

Naaimachines

Fa. Berends U zoekt een fi jn pension voor uw huisdier?

 

      

Dierenpension Lavaro

www.lavaro.nl
Holthoevensestraat 11 Apeldoorn/Teuge
Telefoonnr: 055-3232198 / 06-28331412

- Periodiek onderhoud
- Installaties
- Reparaties
- Verkoop
- Hulp op afstand
- Advies op maat

Het betrouwbare adres 
voor al uw computerproblemen!

Michael Klooster
Offenbachstraat 21
7391 SW Twello
06 29 470 650

info@computerhulptwello.nl | www.computerhulptwello.nl

Dick van der Kraats

Reparatieservice consumentenelektronica voor uw:

Mozartstraat 119, 7391 XG Twello

Tel./ fax: (0571) 27 16 06

www.dvanderkraats.nl

wij zijn open van

di-vr 9.00-12.30 en 13.30-18.00

za 9.00-12.30 en 13.30-16.00

tv - video - radio - magnetron - kleinhuishoudelijk. - tevens
schotel en antennesystemen. geen witgoedreparatie!

www.dvanderkraats.nl

Sierhekwerken en aanhangwagens

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

www.hulleman-zn.nl

Diverse maten
Alles op voorraad

Ook voor carports

Zit/slaapkamers in de Posterenk
Nabij Twello en Wilp op een paar minuten van A1 en A50
Buurtbus met directe verbinding met station Twello  
Info. Ben Hutten 06 55153175  of B.hutten44@upcmail.nl

TE HUUR

VAN HEES VERSMARKTVAN HEES VERSMARKT

Duistervoordseweg 7 7391 CA  Twello tel: 0571-271797
fax: 0571-276204 mail: info@vanheesversmarkt.nl

www.vanheesversmarkt.nl

Bloemkool   nu  0.99

Tuinbonen   2 kilo  1.99

Frieslanders   5 kilo  2.99

  2 doosjes 0.99

  héél kilo 1.99

 222222222222 ddddddddddddooooooooooooooooooCherry tomaten

 hhhhhhhhhhhéééééééééééééééééééééé
Opal pruimen

Natuurlijke de lekkerste Hollandse kersen!
(Die zoete dikke zwarte, nu kersen eten!)

Buurman 
Vleesch & Vis

Stationsstraat 8, 7391 EK  Twello, 
www.buurmantwello.nl

2.25 6.80

1.801.45

Leverworst fijn
uit eigen worstmakerij

Nieuwe  BBQ folder 
staat op onze site

Kruudmoes
uit eigen keuken

Katenspek

Rollade schijven

Bruschetta de 
Bretagne

1.45

Supermalse procureur met bistro 

kruiden Bretagne, verpakt in een 

lekker jasje van ontbijtspek. 

Een smakelijke verrassing.

Kip kerrie salade
uit eigen keuken

17 t/m 21 juli 2014

hele

100 gram

100 gram

100 gram100 gram

BBBBBruschhetta ddee e

Met onze 
GildeTrophy 
zet u eens iets 
anders op tafel...

1.65

3.65

1.65

Victoriabaars

Gebakken Mosselen

Makreel filet peper

100 gram

portie

100 gram

5 halen 4 betalen

scheidingsWijze[n]. Scheiden is niet alleen afronden wat 
geweest is, maar ook een nieuwe start. je kunt het nu goed 

regelen. Wij van ScheidingsWijze[n] helpen je daarbij voor een 
vaste prijs, zodat je van tevoren weet waar je aan toe bent. 
scheidingsWijze[n] helpt je verder! bel voor een gratis 
adviesgesprek 06 - 54 32 32 23 of mail naar info@schei-

dingswijze.nl, www.scheidingswijze.nl

Kledingverhuur

DOLLY
Dins-woens-donderdag

van 18.30 tot 20.00 
verder op afspraak
tel 055-3230603

mob 06-22861910

Leemsteeg 10a
Wilp-Achterhoek

www.kledingverhuurdolly.nl

www.derksvandevenfietsen.
nl

voetverzorgingspraktijk, “de 
deele” klarenbeek, tel (055) 

301 25 07. Ook aan huis. 
spec. diabetes en reuma.

eurovakman boedelruiming 
en bezemschoon opleveren tel 

06-22608762.

colour sound: verhuur van 
prof.geluids/licht- en projectie 

app. Tel 0571-261770

Massagepraktijk gerda 
oosthuizen Spatadertherapie, 

Sportmassage,  Dorn 
methode, nu ook Sportcom-

pressie kousen www.
gerda-keeps-you-going.nl 
06 24407644, 055 3231614

afslanken, aankomen, Meer 
energie! herbaliFe Werkt! 

www.dieet-herbalife.nl. 
Antoinet Linthorst (0570) 

540910.

het juiste adres voor dier, 
tuin en hobby: Fa. vorder-
man Wijkseweg  7 Terwolde, 

Tel. (0571) 291205

Wij bieden contant geld op 
uw auto, motor, boot of 

klassieker. RDW vrijwaring, 
ook sloop auto’s twellotra-
ding.com 06 14 10 10 86 of 

06 51 93 44 38.

Te koop gevraagd schapen 
en slachtkoeien, Jan Dijkhof, 

(055) 3232418

Discoteam-Moonlight voor al 
uw disco’s, feesten en 

presentaties. Tel. (0571) 27 
61 39 of www.discoteam-

moonlight.nl

grote tweedehands winkel 
in klarenbeek a.s. zon 20 juli 
open van 11.00 tot 16.00 uur 

aan de Molenweg 4

aardappelen parel en 
frieslanders, tuinbonenen 
andere groenten en fruit te 

riele Veluwsedijk 28 vaassen 
0613708547 ma-vr 15-20 uur 

za 8-16 uur 

te huur: ooievaar van 4 
meter hoog, leuk om bij een 

geboorte voor het huis te 
zetten. nu 5 dagen voor 50 

euro. Twello (0571) 27 61 91

zon 20 juli beekbergen 
spirituele beurs hotel De 
Smittenberg Arnhemseweg 
537. Bezoek welkom van 

12.30 - 18.00 uur. 06-
14164152

Mulder orthopedie voor uw 
steunzolen sportzolen en 

maatwerk. Bel voor een 
afspraak of vrijblijvend advies 
06-14375736 www. mulderor-

thopedie.nl

opslagruimte voor inboedel 
en vouwwagenstalling. Tel 

0571-291368 de Vecht

bert peters bouw- en 
timmerbedrijf voorst. voor 
alle bouwwerkzaamheden. 
Eigen timmerwerkplaats ook 

tuinhuizen en houten 
schuren. 06-23592164 / 0575-
502635 info@bertpetersbouw.nl

div. stroken hpl merk 
trespa v.a. € 4,99/m1. bel 

griffioen in Teuge 06-
41015473 / 055-3231307. in 

bouwvak geopend! 

Hedera, heidematten, 
graszoden, wilgentenenmat-

ten. versch. soorten 
hydrangias enz. www.

kwekerijhetveld.nl Veldw 50. 
Klarenbeek t. 0553011451-
0651554827-0612734971

gevraagd: oud ijzer, accu’s 
metalen en witgoed. Wij 

komen het bij u halen. 
Eventueel tegen kleine vergoe-

ding. Tel. 06-14101933

Mulder orthopedie aantrek 
hulp voor elastische kous e 

20,- 06-14375736 www.
mulderorthopedie.nl

Te huur per direct, helft van 
een dubbel woonhuis in 

Terwolde. Voor info bel na 17.
oo uur 0571-291729

garagesale 19/7 in twello 
7391 es 17 om 10.00 uur.

Wilt u badmintonnen? ‘s 
avonds en/of overdag? kijk 
voor info op www.badmin-

tonclubtwello.nl of bel 
0571-841164
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GLASTECHNIEK
TWELLO B.V.

Rijksstraatweg 153-155, Twello, 0571 27 62 00, info@glastechniektwello.nl
www. glastechniektwello.nl

K WA L I T E I T  -  VA K M A N S C H A P  -  D U U R Z A A M H E I D
- HR++ GLAS

- KOZIJNRENOVATIE

- DOUCHEDEUREN
Heisa in de raadszaal
Beste Voorstenaren,
Irritant bericht in De Stentor: de perikelen rond de benoeming van de 
nieuwe wethouders in de gemeente Voorst worden door de politiek in 
het geheim ( ja hoor, in het geheim. Jullie lezen het goed. Ik geloof dat 
alle partijen in hun verkiezingsprogramma transparantie en openheid 
en betrokkenheid naar ons, burgers, beloofden) geëvalueerd. Het gaat 
om de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van de D66 wethouder 
Wim Vrijhof. Ik geloof ook dat men ook bang was dat wethouder La-
gerweij misschien verdwaalt in het web van zijn eigen bedrijf. Maar 
daar heb ik niets over gelezen in het desbetreffende krantenartikel. Nu 
is die misstap van Vrijhof al een eeuwigheid geleden, afgestraft en dus 
afgedaan. Voor Lagerweij zullen wel garanties zijn ingebouwd. Dus 
dat gaat wel goed. Tenminste, daar reken ik op. Maar een Raad die in 
het geheim vergadert over een zaak die al zolang in de openbaarheid 
geweest is, daar haal ik even mijn wenkbrauwen voor of bij op. 
Ik meen in ons land een tendens te bespeuren om mensen die in de 
fout gegaan zijn en daarvoor hebben moeten boeten zoals gevangenis-
straf daarna nog eens door het volksgericht moeten verschijnen dat 
dan nog eens oordeelt en meestal straft. De media is dan hun tolk.
Ik verafschuw deze handelswijze, die nu ook door de Raad van Voorst 
wordt toegepast.
Vrijhof heeft indertijd opening van zaken gegeven. Hij is ook nog een 
deskundig raadslid gebleken. Ik zou wel eens willen weten welke vra-
gen voornamelijk door de oppositie worden gesteld op die geheime 
vergadering. 
Misschien is het een idee het onderstaande eens te overwegen. Het is 
een citaat uit het boek ‘Verborgen verleden’ Anne Michaels: Het zijn 
niet de diepten in een persoon die je ontdekken moet, maar hoe hoog 
hij is gestegen. Zoek het pad dat hij vanuit de diepten naar boven 
heeft gevolgd. ‘Ach,denk ik dan en citeer weer uit Anne’s boek: ‘wat 
kan het de waarheid schelen wat wij van haar vinden.’ Mediteer daar 
maar eens over.
Groeten, ook aan jullie huisgenoten, die het toch ook verdraaid zeike-
rig zullen vinden van de Raad van Voorst, van
Renier van Bronsheim

Leerlingen De Bongerd leggen tijdcapsule 
in fundament van nieuwe school
TERWOLDE.- Op het schoolplein van obs De Bongerd 
hebben alle leerlingen, samen met hun onderwijzers, 
een tijdcapsule aangebracht in de fundering van de 
Multi Functionele Accommodatie die straks ook hun 
school onderdak zal gaan bieden. De tijdcapsule be-
staat uit tekeningen en werkstukken die de kinderen 
speciaal voor dat doel hebben gemaakt en die in spe-
ciale kokers in één van de vloerplaten zijn gestopt. Als 
later, als de nu nog grotendeels te bouwen school, weer 
aan vervanging toe is, zullen de mensen en de kinde-
ren van die generatie precies kunnen zien hoe de kin-
deren uit Terwolde anno 2014 over veel dingen in hun 
omgeving in het algemeen, en de nieuwbouw van hun 
school in het bijzonder, dachten.

Het installeren van de tijdcapsule werd een regelrech-
te plechtigheid. De kinderen hadden hun werkstuk-
ken vooraf natuurlijk al gemaakt en in kokers gestopt. 
Op het moment zelf werden die werkstukken officieel 
door afvaardigingen van elke groep in speciale kokers 
in een vloerdeel aangebracht. Daarna begon het echter 
pas, want via een symbolisch rondlopende stroom-
stoot, gevormd door die stroom aan elkaar door geven-
de kinderen, werd het officiële startsein gegeven aan 
de kraanmachinist die het betreffende vloerdeel plech-
tig op takelde en verplaatste van het schoolplein naar 
het naastgelegen bouwterrein, als centraal deel van 
het nieuwe gebouw. Dat leverde zoals verwacht een 

groot gejuich op 
door de kinde-
ren, dat niet in 
het minst werd 
aangewakkerd 

Tijdens de tijdcapsule plechtig-
heid kwamen de gebroeders Henri 
en Toni Leurink nog een cheque 
voor dat doel overhandigen van 
5500 euro. Gelden die zij tijdens de 
heropening van Intermontage had-
den hiertoe hadden ontvangen. De 
schoolpleincommissie was uiter-
aard bijzonder blij met die geste, 
maar zij hebben straks natuurlijk 
nog veel meer geld voor een nieuw 
schoolplein nodig.

omdat zij daaropvolgend werden 
verrast op een traktatie.

Met het bouwen van het nieuwe 
MFA zijn de kinderen natuurlijk 
nog lang niet voorzien van alle 
benodigdheden. Onder andere zal 
straks een nieuw schoolplein moe-
ten worden aangelegd en ingericht. 
Via diverse kanalen heeft de com-
missie die met dat karwei is belast 
al verschillende donaties gekregen. 

Beste Ruud,
De motie van 16 december 2013 
was me even ontschoten bij het 
schrijven van de Nar van vorige 
week.
Er is in de wereld van het vastgoed 
heel veel mis gegaan. De enorme 

Reactie op de Nar van 9 juli:

Op de valreep!
Allereerst een citaat uit het Voor-
ster Nieuws van 9 juli jl., de Nar 
schreef:
Misschien komt het nog, maar de 
VVD in onze gemeente is erg ver-
ontwaardigd over de D66 wethou-
der, maar als het gaat over de voor-
malig directeur van Goed Wonen 
die tevens een prominent VVD-er is 
dan blijft het tot op heden erg stil. 
En vervolgens een citaat uit de door 
de gemeenteraad van Voorst op 16 
december 2013! met steun van de 
VVD-fractie aangenomen motie 
over de compensatie voor de voor-
malig directeur van Goed Wonen:
En draagt het college van burge-
meester en wethouders op: 
het ongenoegen van de raad van 

Voorst over exorbitant compensatie-
bedrag voor oud-topman woningcor-
poratie Goed Wonen kenbaar te ma-
ken aan de huidige raad van toezicht 
van IJsseldal Wonen;
het ongenoegen van de raad van 
Voorst over exorbitant compensatie-
bedrag voor oud-topman woningcor-
poratie Goed Wonen kenbaar te ma-
ken aan de Minister voor Wonen en 
Rijksdienst; 
Als VVD-Voorst staan we blijkbaar in 
de schijnwerpers van de Nar en daar-
bij lijkt veelvuldig een vergrootglas 
gebruikt te worden. Wij voelen ons 
gevleid en vereerd, want wij stellen 
elke vorm van publiciteit op prijs. 
Spijtig vinden wij wel de wat al te 
vaak voorkomende cynische onder-

toon in de schrijfsels van de Nar als 
het om de VVD in Voorst gaat. En 
des te meer als daarin de feiten wel 
erg gekromd en omgebogen worden 
weergegeven. Misschien wordt het 
tijd dat de Voorster Nar zichzelf de 
spiegel eens voorhoudt, een beetje 
zelfevaluatie en zelfreflectie kan 
heel zuiverend werken. Nu de lo-
kale politiek tot september met re-
ces is, heeft de Nar daar vast ruim-
schoots de tijd voor!
De VVD-Voorst maakt van deze ge-
legenheid gebruik om alle inwoners 
van onze prachtige gemeente een 
prettige vakantie toe te wensen en 
bij die vakantiewens betrekken we 
in het bijzonder de onvolprezen 
Nar aan het hof van Voorst.
Ook tijdens de vakantieperiode zijn 
wij bereikbaar voor uw vragen en 
opmerkingen en vanaf september 
zijn we natuurlijk volledig gefocust 
op onze taak in de lokale politiek!

Met liberale groet, VVD-Voorst
Ruud Kooij, Fractievoorzitter 
r.kooij@voorst.nl

bedragen die directeuren van wo-
ningbouwcoöperaties ontvingen 
zijn hier slechts een voorbeeld van.
Fijn om te lezen dat de VVD, GB 
en het CDA afstand hebben geno-
men van de praktijken van de heer 
Roover.  Zowel de politiek als de 
huidige bestuurders van de wo-
ning coöperatie moeten maar eens 

heel kritisch gaan kijken naar het 
netwerk van vriendjes en bedrij-
ven die flink geprofiteerd hebben 
dankzij deze voormalig directeur 
van Goed Wonen.

Ik wens u allen 
een fijne vakantie.
Derk van Eext

“zelfs in mijn stamkroeg zit ik alleen!”

“VAKANTIE THUIS”

Donderdag 17 t/m zaterdag 19 juli 2014

Uw Groenteman Gensen
Molenstraat 28, Twello - Tel.: 0571 - 271770
Uw Speciaalzaak voor: Aardappels, Groente, Fruit, 
Fruitschalen, Rauwkosten en Maaltijden

Watermeloen

Opal

Nectarines

Super Zoete Pitloze

Hollands Beste Pruim

Spaanse Zoete

kilo

500 gram

10 voor

€ 0.99

€ 0.99

€ 2.49

Voor al onze aanbiedingen geldt OP=OP

Groente 
spiezen

Voor op de BBQ per stuk 

€ 0.99

mailto:r.kooij@voorst.nl
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Uitgebreid advies tijdens bezichtiging(en)
Wij voeren namens u de onderhandelingen
Behoeden u voor verborgen gebreken
Kennen de lokale markt
Wij werken onafhankelijk en deskundig
Scherpe courtage

Wij vertellen u graag meer over onze aankoopbegeleiding. 
Bel of mail voor een vrijblijvende afspraak.

Betaal nooit te veel 
voor uw nieuwe woning

Dorpsstraat 19, 7391 DC Twello
Telefoon (0571) 271100
info@vdbeltaankoopmakelaars.nl

www.vdbeltaankoopmakelaars.nl
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Hooijer’s
Ambachtelijke
Schoenmakerij

Van Ghentstraat 8
Twello

Tel. (0571) 27 33 92

Asselsestraat 42
7311 EM  Apeldoorn
Tel. (055) 578 69 66

Speulderweg 24
3886 LB  Garderen

Tel. (0577) 46 17 73

Tassen 1 werkdag.

een gecertificeerd Meester Schoenmaker
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Uilenhoekje?

VOORST.- Enkele maanden geleden moest op de hoek Kerkstraat – Rijks-
straatweg, pal voor cafetaria ’t Hoekje, een forse beuk wegens ziekte worden 
gerooid. In de boom huisde echter een uil zodat besloten werd de stam ge-
deeltelijk te laten staan. Overbuurman en eigenaar Johan Willem de Weerd 
kwam toen op het idee om van de stam een kunstwerk te laten maken. Car-
ving Tommy alias Thomas Weijenberg uit Voorst werd benaderd om een en 
ander te realiseren. Hij is al een week dagelijks bezig en trekt veel bekijks. 
Thomas vindt het een prachtig project om te doen. Hij verwacht het kunst-
werk vandaag (woensdag 16 juli) af te kunnen ronden. Bovenop staat een 
opvliegende uil. In de stam heeft Thomas drie nissen uitgehold. “Dat is het 
meeste werk, maar dat zie je aan de buitenkant niet zo goed”, aldus Thomas. 
De gezaagde stenen doen de stam lijken op een gemetselde toren. In de nis-
sen komen drie uilen en wie goed kijkt ziet: Drie uilen die horen, zien en 
zwijgen!
Wie meer van het werk van Carving Tommy wil zien kan kijken op zijn web-
site: www.tommycarving.nl.

In de stam heeft Thomas een aantal nissen uit-
gehold waar uilen in zitten

Zomerse zondag

BUSSLOO.- Op zondagmiddag 20 
juli opent de Volkssterrenwacht 
Bussloo overdag speciaal haar deu-
ren om naar de zon te kijken met de 
zonnetelescoop en krijgen bezoekers 
met in een multimedia-presenta-
tie uitleg over onze zon. De zon is 
vanaf de aarde de dichtstbijzijnde 
ster en zo helder dat hij niet zonder 
speciale hulpmiddelen met een te-

Bij helder weer is de zon te bekijken door de zonnetelescoop.

Oosterse Sferen
TERWOLDE.- De vakantie moet nog beginnen maar Terwolde kijkt al uit naar 
het traditionele kermisweekend, op 12, 13 en 14 september dat dit jaar als thema 
“oosterse sferen” heeft meegekregen. Traditie getrouw zal het dorp in deze twee-
de week van september weer geheel gehuld zijn in sfeervolle straat- en tuinver-
lichting en zal in diverse straten ongetwijfeld weer een keur aan unieke, verras-
sende maar vooral prachtige versieringen en uitgewerkte thema’s te vinden zijn. 

Het kermisweekend begint dit jaar zo-
als vanouds op vrijdagavond om 7 uur 
met een optocht voor versierde fietsen 
en skelters, waaraan net als vorig jaar 
voor de mooiste fiets of skelter een 
prijs is verbonden. En weer helemaal 
terug van weggeweest: de ballonwed-
strijd, want de opening van de kermis 
zonder het oplaten van ballonnen is 
voor velen toch een gemis geweest 
vorig jaar. Aansluitend natuurlijk de 
kinderdisco waarna het Twell’s Ver-
giet de vrijdagavond tot een gezellige 
feestavond zal maken.
Op zaterdagmorgen is er om 10.30 
uur een optreden van het clownsduo 
Frels en Frieke voor de allerkleinsten. 
Dit jaar in de feesttent in verband met 
de verbouwing van school en dorps-
huis. Vanaf 13.45 uur gaat het dak 
van de tent er af wanneer al het jonge 
talent van Terwolde weer zijn of haar 
beste beentje voor zet in Terwolde 
Got Talent.  De zaterdag avond is voor 
NOAH, Nederlands meest veelzijdige 

coverband en DJ Speedy.
De zondag is als vanouds een echte fa-
miliedag. Om 11 uur wordt er onder 
het genot van koffie en cake verzameld 
bij de tent voor de jaarlijkse wandel-
tocht. Om Kwart over 12 is er voor de 
senioren weer de ouderenlunch, met 
muzikale omlijsting van Annie & Ma-
rie. Deze lunch is voor 60+ers gratis. 
Maar wanneer u mee gaat wandelen 
en na afloop ook mee wilt lunchen, 
kunt u dit vooraf aangeven en tegen 
een vergoeding van € 7.50 met ons mee 
lunchen. Vanaf 13.30 uur is er op het 
terrein om de feesttent weer van alles 
te doen. Knuffeldieren, scouting, een 
springkussen maar dit jaar ook vogel-
schieten. Ook in de feesttent is het 
de hele middag gezellig. Optredens 
van streetdancegroep Marit Vogel, 
het jeugdorkest en slagwerk van Ons 
Genoegen, De Happy Piano’s en Buik-
danseres Sheila maken er een fantasti-
sche middag van. Aansluitend kan er 
weer worden gegeten in de Oosterse 

Smulbazaar, waarvoor u kaarten kunt 
halen bij Brasserie KriebelZ of aan de 
kassa. Aan het eind van de middag 
zal volvette Rockabilly en Stampende 
Rock’ n’ Roll door de muzikale klan-
ken van “69 Comeback” de tent vul-
len waarmee een passende afsluiting 
van een ongetwijfeld geslaagd kermis 
weekend wordt ingeluid!

Speciaal dit weekend is de euro avond 
op vrijdagavond. Op vrijdagavond zijn 
alle kermisattracties 1 euro! Verder is 
er het hele weekend een speciale ker-
misloterij. Bij aankoop van meerdere 
kermismunten ontvangt u een lot voor 
de kermisloterij. Op zondagavond 
vindt de trekking plaats. Alleen wan-
neer u daar bij bent maakt u kans op 
deze mooie prijzen zoals een bon van 
€ 100,00 om lekker te gaan wokken of 
een groot boodschappen pakket. Kort-
om, genoeg om er weer een feestelijk 
weekend van te maken.  Het feestwee-
kend in september is gratis toeganke-
lijk en is alleen mogelijk dankzij de 
hulp van vele vrijwilligers. Voor de 
vrijwilligers is er een regeling opgezet 
die voorziet in een vergoeding ten gun-
ste van de Terwoldse verenigingen. 
Vrijwilligers kunnen zich aanmelden 
via de website: www.kermisterwolde.nl.

lescoop kan worden waargenomen. 
Maar met een zonnetelescoop kan 
van dit boeiende hemellichaam ge-
noten worden en wordt de zon een 
gasbol met zonnevlekken en zonne-
vlammen. Deze zijn met de speciale 
zonnetelescoop van de sterrenwacht 
goed waar te nemen, mits het helder 
weer is en de zon helder aan de he-
mel staat. 

Leuk en leerzaam
Jaap van ’t Leven neemt in de zaal 
van de sterrenwacht de bezoeker aan 
de hand van een multimedia presen-
tatie mee in de wereld van de zon. 
Hij legt uit waar de zon zijn brand-
stof vandaan haalt, hoe het zonne-
stelsel is ontstaan en dat de zon ons 
veel leert over al die andere sterren 
die ’s nachts zichtbaar zijn. Ook aan 
de jeugdige bezoeker is gedacht; spe-
ciaal voor hen worden er een aantal 
leuke wetenschappelijke proefjes 
gehouden waarin licht en zon cen-
traal staan. Dus mocht het met het 
zonlicht tegenvallen, dan nog is 
een bezoek aan de sterrenwacht 
leuk en leerzaam.  De sterrenwacht 
is geopend van 14 tot 17 uur en de 
multimedia presentatie begint om 
14.30 uur. Naast deze speciale zon-
dagmiddag is de sterrenwacht ook 
gedurende de zomermaanden iedere 
vrijdagavond geopend voor het pu-
bliek met een actuele voordracht en 
bij helder weer is er tevens gelegen-
heid om zelf met diverse telescopen 
naar de sterrenhemel te kijken.Meer 
informatie over de activiteiten van 
de Volkssterrenwacht Bussloo is te 
vinden op de website www.volks-
sterrenwachtbussloo.nl of telefo-
nisch via (0571) 262006.

http://www.kermisterwolde.nl
http://www.volkssterrenwachtbussloo.nl/
http://www.volkssterrenwachtbussloo.nl/
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www.voorsternieuws.nl
b.g.g. G.M. jacobs, tel. (055) 301 15 67
Oud Lochemseweg 5, 
7384 DG  Wilp-Achterhoek

Inleveradres voor rubrieksadvertenties:
Boekhandel Oonk, Stationsstraat 4, Twello

Aanleveren redactie
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Adri Alburg
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Tel. (0571) 27 32 07
alburg.adri@gmail.com

TWELLO/TEUGE
Barbara Hoose
Maarten Tromplaan 57
7391 KK  Twello
Tel. (0571) 27 16 13
06 25 33 08 46
hoose036@planet.nl

KLARENBEEK
Bert Visser
Bosweg 22
7382 CC  Klarenbeek
Tel. (055) 301 21 85
mobiel 06 45 95 70 59
bertvisser@chello.nl

TERWOLDE/NIjBROEK
WELSUM
H. Troost
Vaassenseweg 9
7396 NA  Terwolde
Tel. (0571) 29 15 54
h.troost@kpnplanet.nl

BUSSLOO-POSTERENK
WILP/WILP ACHTERHOEK
DE HOVEN
Marc Roerdink
Amerstraat 26
7417 CL  Deventer
mobiel 06 39 89 98 71
marcroerdink@hotmail.com

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

Acquisitie
Gert jacobs
Telefoon (055) 301 15 67
Mobiel 06 54 65 87 65

Lars Ramakers
Telefoon (055) 844 91 09
Mobiel 06 50 23 89 50

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

Inleveren advertenties voor maandag 10.00 uur
Inleveren redactie voor zondag 12.00 uur

Klachten over 
bezorging:

All-Inn verspreiding
Tel. (0571) 27 41 37

Veluws College Twello
mavo en onderbouw havo, vwo
Hietweideweg 20
7391 XX  Twello
T: 0571-271561  
www.veluwscollege.nl

Uitgespeeld
Ik stel m’n laatste column van dit jaar te lang uit. Toch eerst maar even die fi nalewedstrijd 
kijken. En dat werd natuurlijk weer een verlenging. Daar zit ik dan. 
M’n oranje fuvuzela en andere attributen staan en liggen nog overal verspreid in m’n 
huis. Nog gevuld met respectievelijk speeksel en angstzweet. Het einde van een 
wereldkampioenschap.
Ik moet denken aan het einde van het schooljaar. Veel overeenkomsten. Het is klaar. De 
winnaars zijn bekend. De verliezers ook. Sommigen haalden binnen de reguliere 
speeltijd de buit binnen. Anderen hadden een verlenging nodig. Juichen en huilen 
gingen hand in hand. 
Ook bij ons in de aula (‘De Kuil’) liggen ooit gedragen kledingstukken en ooit gebruikte 
attributen lusteloos te wachten op eventueel nog langs komende eigenaren. ‘Gevonden 
voorwerpen’ heten ze dan opeens. Scheidsrechters waren er ook. De docenten zelf, de 
directie, de leerplichtambtenaar, de inspectie. Gele en soms rode kaarten werden 
uitgedeeld. De klassenopstelling varieerde gedurende het schooljaar. Het Systeem 
bleef grotendeels hetzelfde. 
De stadions in Brazilië zijn weer leeg. De school is dat ook bijna. Het spel tussen 
leerlingen en docenten is bijna ten einde. Een enkele leerling schuift nog een laatste 
werkstuk of verslag onder de deur van het toilet door, waar hij of zij die vakdocent 
vermoedt. Een enkele docent doet nog een poging die ene leerling te bereiken en hem 
of haar nog aan te raden dat laatste verslag in te leveren bij die collega. En dan liever 
via de mail of het fysieke postbakje dan onder die deur door. Hoewel het bijna niet 
persoonlijker kan… Scoren in de laatste minuut.
De spelers op leeftijd verlieten een aantal weken terug ons speelveld. Nieuwe, verse 
krachten komen weer binnen. Ook ‘onze’ voetballers van FC Twente verlaten dit stadion. 
We zullen ze missen! Misschien zien we ooit één van hen terug in zo’n WK-fi nale om 
dan wél Nederland aan die ‘Copa del mundo’ te helpen door middel van een prachtig 
doelpunt. Kunnen we zeggen: ‘Die heeft nog bij óns gespeeld!’
Langzaam loopt het stadion leeg. Een laatste terreinknecht maait nog het gras, alvast 
voor de volgende wedstrijd. Tribunestoeltjes worden gerepareerd, of, waar nodig, 
vervangen. Een stadion zonder spelers. In onze school zijn daar straks alleen nog de 
conciërges, het MT en de mensen van de administratie.
Over de eerste schreef ik al vaker. Onmisbaar. De tweede groep verbaasde me ook 
dagelijks. Wie denkt dat de administratie slechts bestaat uit een paar ‘Tiepmieps’ (Hoi 
Miep…) zit er lelijk naast. Bijna álles wat via mail, telefoon of papier de school verlaat of 
binnenkomt gaat via hen. Ze bedenken geweldige systemen om zaken op orde te 
houden of te brengen. En dat is écht veel te veel om op te noemen. Zij zijn er nog even 
als de spelers al weg zijn. De teamgeest was ook bij óns geweldig het afgelopen jaar. 
Elkaar helpen, coachen, aanwijzingen geven, elkaar erdoorheen slepen wanneer we er 
even doorheen záten. Met een goed gevoel het toernooi afsluiten en tevreden 
terugkijken. Op het aantal geslaagden. Op de inzet van leerlingen, collega’s en ouders.
Nog even, dan hopen we dat nieuwe stadion te mogen betrekken. Een mooi 
vooruitzicht! Nu is het bijna vakantie. Tijd om te relativeren. En te bedenken dat het 
ook ‘maar een spel is’. Voetbal. Maar ook het onderwijs, het spel tussen leerlingen en 
docenten. Wel een spel dat, denk ik, veel belangrijker is dan voetbal. Ik ben trots op dit 
team en alle spelers, jong en oud. Het eindsignaal klinkt. Het fl uitje, de bel.
Een hele fi jne vakantie! 

Bert Jansen
Docent Veluws College  Twello

Zomer in Gelderland 

NIjBROEK.- Op vrijdag 8 augustus worden er de hele dag opnames 
gemaakt op het Dorpsplein in Nijbroek voor het bekende radio- en tv 
programma ‘Zomer in Gelderland’ van Omroep Gelderland. De voorbe-
reidingen in het dorp zijn in volle gang. 

Er is een team samengesteld, die uit 
alle lagen van de bevolking komt. 
Het zal een hele klus worden, het uit-
eindelijke doel te bereiken: mooiste 
dorp van Gelderland. Hier een foto 
met de tien kanjers,  die Nijbroek 
gaan vertegenwoordigen. Staand 

van links naar rechts: Ria van den 
Nieuwendijk, Herman Buter, Hans 
Carras, Melanie Hofmeijer, Gert 
Bonhof, Jan Wassink, Herman van 
den Nieuwendijk. Zittend: Marja 
Tiemens, Tom Vissers en Frederiek 
van ‘t Einde-Snel. Op de foto ont-

breekt de teamcaptain Bert Huigen.
Wilt u eens een keer van dichtbij en 
in de buurt komen van tv opnames, 
kom dan op 8 augustus naar het 
Dorpsplein in Nijbroek. Vooral van-
af 18.00 uur zal er veel vertier zijn, 
net vóór de live opnames beginnen. 
Dan vindt ook de officiele telling 
plaats van het aanwezige publiek. 
Op Facebook, onder dorpshuis de 
Arend staan de komende periode 
alle nieuwtjes.

Miss 
Apple in 
Muziek
koepel 
DE WORP.- Het podium van de 
Muziekkoepel Nering Bögel is op 
zondagmiddag 20 juli van 14.00 
tot 16.00 uur helemaal voor de 
Apeldoorns muziekgroep Miss 
Apple. Zij gaan daar een heerlijke 
muzikale picknick verzorgen. Dat 
wordt dus weer genieten in het 
oudste stadspark van Nederland 
‘Het Worpplantsoen’. Het wordt 
een zomers-concert met mooie 
luisterliedjes en pittige songs van 
alledaagse toppers en evergreens. 
Voor wie wil genieten in de vrije 
natuur van mooie muziek en het 
bijbehorende ontspannen sfeertje 
is een bezoek aan het park zeer de 
moeite waard.  

Vrije toegang
Miss Apple is een muziekgroep 
bestaande uit Ellen Damen (zang), 
Charlotte Woudenberg (zang), Hans 
Damen (zang en gitaar) en Margit 
Damen (zang en piano). Zij ma-
ken muziek met passie en veel ple-
zier en hebben een voorliefde voor 
mooie luisterliedjes, zowel Engels- 
als Nederlandstalig. Van John Le-
gend en Madonna tot Norah Jone 
en The Mamas & The Papas. Daarbij 
maken zij graag gebruik van eigen 
arrangementen.

Vrijwilligers van de Muziekkoepel 
Nering Bögel zetten de klapstoeltjes 
klaar voor de bezoekers, maar men 
kan ook zelf een stoeltje of picknick-
kleedje meenemen. Het concert is 
vrij toegankelijk en vriendelijke ge-
prijsde versnaperingen zijn verkrijg-
baar bij de nostalgische kiosk. Voor 
nadere info: www.muziekkoepel-
neringbogel.nl 

Steeds warmer in 
Vierdaagseweek met later 
tropische temperaturen 
 
In de loop van komende week, de week van de Nijmeegse Vier-
daagse, wordt het volgens MeteoGroup flink warm. Uiteindelijk 
vrijdag in het binnenland rond 30 graden en dat is tropisch warm. 
Tegen die tijd is het bovendien helemaal zonnig. Maar eerst valt 
het met de zonneschijn tegen. 
 

Vierdaagseweer
Woensdag, ‘de dag van Wijchen’’, beginnen de vroege lopers bij 
een graad of 15. In de middag wordt het zomers warm, 25 gra-
den. Met weinig wind zal dat warmer aanvoelen. Donderdag, 
de derde 4daagse dag, is vooral bekend van de Zevenheuvelen-
weg en wordt door velen omschreven als de mooiste dag van de 
Vierdaagse. Het is een zonnige dag met in de middag rond 28 
graden en ook dan staat er weinig wind.

Inhaaldag zeer broeierig
Vrijdag, op de inhaaldag in Nijmegen, is het ook zonnig en 
wordt het nog iets warmer, met tropische middagtemperaturen 
rond de 30 graden. Met weinig wind en een hoge luchtvoch-
tigheid zal het niet alleen voor de wandelaars, maar ook voor 
de toeschouwers zeer broeierig zijn, zo verwacht MeteoGroup. 
Misschien wordt de vierdaagseweek afgesloten met plaatselijk 
onweer.

http://www.muziekkoepelneringbogel.nl
http://www.muziekkoepelneringbogel.nl


& VEEL VOOR 
EEN SCHIJNTJE

Terwolde 
Molenweg 1

Voorst 
Schoolstraat 1

KIJK VOOR ALLE 
FOLDERAANBIEDINGEN 

OP COOP.NL

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Aanbiedingen zijn geldig van maandag 14 juli t/m zondag 20 juli 2014. week 29

0.99
1.59
1.40

Lay’s chips  
zak 225/ 250 gram
van 1.40/ 1.59

Coop kipfilet  
pak 900 gram
van   6.79
actieprijs per kilo   4.99

  4.49
  6.79

900 
GRAM

  

0.69
2.39

500 
GRAM

Coop 
scharrelkipfilet  
500 gram
van   5.70
actieprijs per kilo   7.98

3.99
5.70

500 
GRAM

  

Hak groente
doperwtjes met worteltjes, 
rode bieten schijven, rode kool, 
sperziebonen of appelmoes
2 potten à 370 ml naar keuze
van 1.94/ 2.68    

1.49
2.68

2 
POTTEN

1.94

2.00
3.87
2.57

Douwe Egberts 
filterkoffie of 
koffiecups  
doosje 10 cups of pak 250 gram
van 2.57/ 3.87    

Coolbest 
koelverse 
sappen  
2 pakken à 1000 ml 
naar keuze
van 3.34/ 4.46
actieprijs per liter   1.25

Coop 
komkommer
per stuk
van 0.65

0.39
0.65
  

2.50
4.46

2 
PAKKEN

3.34
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Sutton 15 - 7327 AB - Apeldoorn
Telefoon: 055 5415132 
Fax: 055 – 5414733 
Email: info@enwij.nl

www.enwij.nl

 

• Een NCP gecertifi ceerd Technisch 
 Beveiligings- en Branddetectiebedrijf

• Camerasystemen en Toegangscontrole

• Voor de zakelijke en particuliere markt

• 24-uurs service

• Hoge kwaliteit tegen een concurrerende 

 prijs (voldoet aan Uneto- en Borgeisen)

• Wij nemen al uw zorgen uit handen. 

 Van advies, installatie tot en met de 

 opvolging (meldkamer)

Elke week een 
praktijk over de zorg. 

Deze week verzorgd door:

Dichter bij elkaar
Agnes (34), verpleegkundige in de nachtzorg:

De nacht. De maan, de sterren, de lichtjes van de stad. Een egel die zich naar de 
overkant van de straat waagt. De nachtportier, op weg naar zijn werk. Het gefl uister 
bij de mensen thuis. Iedereen slaapt, behalve wij. Een grapje, gedempt gelach. 
Een hand op je schouder: dankjewel. Welterusten en tot morgen.

Acht jaar geleden ben ik begonnen in de nachtzorg. Veel mensen vonden dat maar 
moeilijk te begrijpen. ‘s Nachts werken, wie wil dat nou? Nou, ik dus. Ik hou van 
de nacht. Dat het donker is, maakt mij niet uit. Het is alsof je overige zintuigen extra 
geprikkeld worden. Je ziet minder, maar je ruikt en voelt des te meer. ‘s Nachts kun 
je dichter bij elkaar komen. 

Ik werk vier nachten in de week, tussen 22.30 en 7.30 uur. Vaak begin ik mijn ronde 
bij meneer De Groot, die net als ik een avondmens is. Hij heeft diabetes en de ziekte 
van Parkinson. Ik geef hem zijn medicatie en help hem naar bed. Als ik binnenkom, 
zit hij altijd aan tafel de krant te lezen. Die schuift hij meteen opzij om samen nog 
wat te mijmeren. ‘Wat hebben wij het toch goed hè?’ zegt hij dan, met een blik op 
de krant.

Ook bij mevrouw Fontein kom ik langs voor medicatie. Zij slaapt meestal als ik 
binnenkom, ik heb de sleutel. Mevrouw Fontein is klein en tenger en eet eigenlijk 
te weinig. Gek genoeg – of juist niet – droomt ze bijna altijd over eten. Als ik haar 
voorzichtig wek, vertelt ze me, nog half in slaap, over de prachtigste taarten die ze 
heeft gebakken. 

Sommige mensen zie ik af en toe, als ik een melding krijg. Zoals mevrouw Janssen, 
die laatst een misstap maakte toen ze naar het toilet wilde gaan. Ik vond haar 
bibberend op de badkamervloer. Even later zaten we samen in het schemerlicht aan 
tafel met een kopje thee. Langzaam kwam ze weer op krachten, haar duster om haar 
schouders geslagen. En toen kwamen de verhalen. Over haar leven als boerendochter 
in een klein dorp. Over haar twee huwelijken. Over de geboorte van haar zoon. 
Ontroerend openhartig.

Misschien moet je uit bepaald hout gesneden zijn voor de nachtzorg. Misschien moet 
je ook gewoon openstaan voor de kwetsbaarheid van mensen. Want ‘s nachts zijn 
mensen op hun kwetsbaarst. En dat ik er dan mag zijn om hen te ondersteunen, dat 
vind ik een enorme eer.

“O
m

 d
e

 p
ri
va

cy
 v

a
n

 o
n

ze
 k

la
n

te
n

 t
e

 w
a

a
rb

o
r

g
e

n
, 
zi

jn
 d

e
 n

a
m

e
n

 in
 d

e
ze

 c
o

lu
m

n
 g

e
fi n

g
e

e
rd
.”

Smartflower, de zonnepanelen zonnebloem valt op
 
TWELLO.- De regen kwam op 
woensdag 9 juli met bakken uit 
de lucht, maar de smartflower 
deed waarvoor ze gekomen was. 
Energie opwekken en aandacht 
trekken. Zonitt Solar Solutions 
uit Twello wilde iedereen graag 
laten zien dat ze exclusief dealer 
is geworden van de smartflower. 
Daarom werd een bijna 6 meter 
hoge zonne-installatie in de vorm 
van een grote zonnebloem met 
zonnepanelen op de 12 bloembla-
den getoond.

Om iedereen kennis te laten maken 
met deze design zonne-installatie 
haalde Zonitt de smartflower op 
woensdag 9 juli naar Twello. Van 
10.00 tot 15.00 uur stond de smart-
flower op het Dorpsplein en trok 
ondanks het slechte weer toch hon-
derden bezoekers. “We hadden naar 
aanleiding van de aankondiging 
van de presentatie zelfs reacties 
uit Duitsland en Portugal”, vertelt 
Ralph Dito van Zonitt. “Maar we 
hadden niet verwacht dat die zou-
den komen hoor”, lacht hij. Dan, 
iets serieuzer: “Er is wel concrete 
belangstelling van een aantal bedrij-
ven. Dat was ook de aanleiding om 
de presentatie te organiseren. Die 
belangstelling lijkt alleen maar te 
zijn toegenomen na het zien van de 
smartflower, dus ik hoop dat we bin-
nenkort kunnen aankondigen dat de 
eerste smartflower hier in de buurt 
wordt neergezet.”
 
Wat is de smartflower nu eigenlijk? 
“De smartflower is geïnspireerd op 
de zonnebloem en gedraagt zich ook 
zo. Als het ’s ochtends licht wordt 
ontvouwt de smartflower zich tot 
een grote zonnebloem. De bloem 
draait langzaam mee met de stand 
van de zon.” vertelt Marcel de Graaf. 
“De bloembladen hebben bij elkaar 
een oppervlak van ongeveer 18 

m2.  Daarmee zet de smartflower alle 
energie van de zon om in elektrici-
teit. Als het donker wordt vouwt de 
smartflower zich weer terug in haar 
nachtstand. Dat doet de bloem elke 
dag automatisch“.
 “Die grote zonnebloem is een prach-
tige oplossing voor particulieren als 
het dak niet geschikt is voor panelen 
of als ze panelen niet mooi vinden. 
Zakelijk gezien is de smartflower 
echt een eyecatcher. Dat hebben we 
vandaag wel gezien. Er waren men-
sen die zo ver achterom keken dat ze 
bijna op andere mensen botsten.  Je 
laat zo wel zien dat je bedrijf duur-
zaamheid hoog in het vaandel heeft 
staan. Bovendien zijn er bij zakelijk 
gebruik verschillende fiscale voor-
delen te behalen waardoor aanschaf 

wel erg aantrekkelijk kan worden. 
Voor de prijs van een paginagrote 
advertentie in een grote krant heb 
je al een smartflower. De adverten-
tie in de krant staat er één keer in, 
de smartflower staat voor hetzelfde 
geld 25 jaar lang voor je bedrijfs-
pand. Ik zou het wel weten!”. 

Mensen die de smartflower nog 
niet hebben gezien kunnen foto’s 
en filmpjes vinden op de Facebook-
pagina van Zonitt (www.facebook.
com/zonitt) Uiteraard geeft Zonitt 
ook graag persoonlijk meer informa-
tie over de smartflower of hun re-
guliere zonne-installaties. Daarvoor 
kunt u contact opnemen met Mar-
cel de Graaf 06-27084991 of mailen 
naar: marcel@zonitt.nl    

Boekpresentatie van 
debutante Jennefer Mellink
TWELLO /A MST ER-
DAM.- Afgelopen vrij-
dag vond de boekpre-
sentatie van Twellonaar 
jennefer Mellink plaats 
in Amsterdam. 

Haar Young adult thril-
ler ‘Gebroken’ werd 
onder vele aanwezigen, 
waaronder vrienden en 
familie, officieel door 
Uitgeverij Clavis aan 
haar overhandigd. On-
der het genot van een 
hapje en een drankje 
werden de boeken door 
Jennefer Mellink gesig-
neerd. Vanaf heden is 
‘Gebroken’ verkrijgbaar 
in de winkels en overal 
te bestellen op internet. 

Automiddag De Beele

VOORST.- Jongeren die bij ortho-
pedagogisch behandelcentrum De 
Beele van Pluryn verblijven, moch-
ten zich op zaterdagmiddag 12 
juli vergapen aan de mooiste boli-
des. Een voor een reden de auto’s, 
soms heel luxe zoals een Hummer 
of BMW, de mooiste cabrio’s, maar 
ook de stoere specials, het terrein 
van De Beele op. Met oorverdoven-
de sirenes (politieauto),  uitlaten 
die soms een compleet vuurwerk 
verzorgden en gierende banden 
presenteerden de bestuurders met 
hun speciale auto zich aan de jon-
geren van De Beele die in grote geta-
le stonden te wachten om hun keus 
te maken.

Indrukwekkende demonstratie voor de sporthal met veel lawaai, rook en de stank van rubber

Voor de sporthal was een heuse 
demonstratie: Met hoeveel men-
sen kun je een auto tegenhouden? 
Gierende banden, oorverdovende 
uitlaten met het al genoemde vuur-
werkgeluid, Rokende motoren en 
banden, het was allemaal te zien 
en vooral te horen. Met name de  
auto’s van  ‘054XRacing’ uit Aalten 
waren hier debet aan. Een half uur 
lang mochten de auto’s bekeken 
worden voordat iedere jongere zijn 
of haar keus maakte. En eindelijk 
kon iedereen instappen.
De rit gaat naar sportcentrum De 
Scheg in Deventer, waar de auto’s 
worden geparkeerd en de bijrijders 
opnieuw de kans krijgen om nog 

eens rond te kijken en daarna een 
andere auto te kiezen voor de terug-
rit. 

Geweldige belevenis
Het is de vierde keer dat de Auto-
middag voor jongeren van De Beele 
wordt georganiseerd. Aan de eerste 
editie namen dertien auto’s deel. Dat 
aantal is inmiddels flink gegroeid. 
De jongeren kijken lang van te voren 
naar de Automiddag uit. Zij hebben 
in hun jonge leven vaak al veel mee-
gemaakt en bezitten niet veel. Derge-
lijke auto’s zien ze doorgaans alleen 
op televisie. Er één in het echt zien, 
laat staan erin meerijden, is voor 
hen een geweldige belevenis.

http://www.facebook.com/zonitt
http://www.facebook.com/zonitt
mailto:marcel@zonitt.nl


Duistervoordseweg 12a   Twello   T. 0571 273271   www.oogwereld.nl

Geef uw bril door en ontvang tot
€ 250,- retour op uw oude bril!*

* Actie is geldig van 9 t/m 26 juli 2014. Niet in combinatie met andere acties/aanbiedingen.
Vraag naar de mogelijkheden en voorwaarden in de winkel. 

weken

BRIL
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Openingstijden
Ma Gesloten
Di t/m Vr 09.00 - 18.00
Za 09.30 -16.00
Vrijdag koopavond tot 21.00 uur
Nijverheidsstraat 3a, 7391 ZT Twello
Telefoon (0571) 27 26 15
woonhaltwello@colors@home.nl

De hele maand juli tot en met 2 augustus  

 ontvangt u maar liefst tot 25% korting    

  op al onze raamdecoratieproducten. 

  De keuze is enorm dus we helpen u graag!   

 Vraag naar de voorwaarden.

Rectificatie 
Indruk!
In tegenstelling tot wat er in Indruk! 
in de activiteitenkalender vermeldt 
staat, vindt de rommelmarkt van 
Kerk Wilp op zaterdag 6 september 
plaats.Per abuis niet opgenomen in 
de kalender; Volksfeest Terwolde, 12 
t/m 14 september.

KIKA Verwenweekend
TEUGE.- Ontbijthotel De Slaap-
fabriek bestaat vijf jaar. In plaats 
van een knallend feest te geven 
ontstond bij de eigenaren het 
idee om zes gezinnen, waarvan 
de kinderen kanker hebben, 
een heel weekend compleet in 
de watten te leggen. Daarnaast 
werd er een cheque van bijna 
10.000 euro (het resultaat van 
alle voorgaande acties) aan 
KIKA overhandigd.

Precies één jaar geleden besloten 
de eigenaren van de Slaapfabriek, 
Arvid en Marjo Prigge, om voor 
hun vijfjarig bestaan iets anders te 
doen dan anders. Geïnspireerd door 
de film ‘Pay it Forward’ en doordat 
Marjo haar beide ouders aan de ziek-
te kanker heeft verloren, besloten ze 
om een compleet verwenweekend 
te organiseren voor kinderen met 
kanker. Samen met de VOKK (Ver-
eniging Ouders met Kanker) werden 
zes gezinnen uitgekozen. Kinderen 
in de leeftijd tussen 4 en 11 jaar 
met een hersentumor mochten van 
vrijdag 4 juli t/m zondag 6 juli 2014 
met hun gezin logeren in De Slaap-
fabriek.

Een gevarieerd programma 
Ruim een uur eerder dan gepland, 
arriveerde het eerste gezin. Het ijs 
was snel gebroken, want Kim, de 
dochter van de eigenaren, stond met 
een grote grijns al te wachten en 
wilde graag haar trampoline laten 
zien en samen spelen. Bij de voor-
deur verwelkomden twee clowns 
de overige gasten. Zij zorgden voor 
veel hilariteit en de gezinnen voel-
den zich al snel thuis. Na heerlijk 
buiten in de zon te hebben genoten 
van zelfgebakken poffertjes, werden 
de ouders door drie professionele 
masseuses gemasseerd. Een heerlijk 
relaxt begin van het weekend! Veel 
tijd om de volgende ochtend uit te 
slapen was er niet, want er stond 
een vol programma voor de kanjers 
te wachten. Na het ontbijt stonden 
twee Hummer limo’s voor de deur 
om de kinderen en hun ouders naar 
Bussloo te brengen voor een  geza-
menlijk potje midgetgolf. Na het gol-
fen werden ze verrast met een extra 
tochtje in de limo langs Zutphen & 
Deventer. Na de lunch werd het tijd 
voor de rally die door familie van 
Arvid en Marjo was georganiseerd. 
Na een rit rond het vliegveld in een 
brandweerauto uit het jaar 1954 
stapten alle families in een Jeep of 
Range Rover en kon de rally begin-
nen. De kinderen vonden het fantas-
tisch. 

Een rondvlucht hoort erbij 
Tja….en als je overnacht in een ho-
tel praktisch op de startbaan van 
een vliegveld, dan kun je natuurlijk 
niet naar huis gaan zonder zelf een 
rondvlucht te hebben gemaakt. Het 
rondvluchtenbedrijf op Teuge stond 
meteen klaar toen Marjo hen vroeg 
of alle gezinnen mochten vliegen. 
Sommige kinderen hebben zelfs 
zelf heel eventjes mogen sturen. Het 
is geweldig  als je kind nog maar 
5% kan zien, het voorin mag zitten 
naast de piloot en dan ook nog eens 
de stuurknuppel vast mag houden!  
Onbetaalbare herinneringen die nie-
mand snel zal vergeten. Van zo’n 
hele dag leuke dingen krijg je wel 

honger, maar gelukkig stond bij aan-
komst op de Slaapfabriek de BBQ, 
verzorgd door een kleinschalig res-
taurant uit Teuge al klaar.

Opbrengst van tienduizend 
euro
Op de laatste dag stond na een rus-
tig ontbijt een heus styling- en vi-
sagieteam klaar om alle gasten er 
op hun mooist te laten uitzien. Na 
een glamour photoshoot van alle 
gezinnen werden er dromenvangers 
geknutseld of heerlijk gespeeld op 
het springkussen en genoten in de 
tuin. Om 12 uur werden er wens-
ballonnen door de kinderen opgela-
ten. Het is te hopen dat de wensen 
‘Mag ik Ernst & Bobbie ontmoeten’, 
‘Ik hoop dat mijn zusje beter wordt’ 
en alle andere wensen gaan uitko-
men! Een bedrijf dat hun BHV ver-
goedingen had afgestaan voor dit 
goede doel, had voor alle kinderen 
prachtige cadeaus gekocht, die met 
veel gejuich en vrolijke gezichten 
werden ontvangen. Arvid & Marjo 
stonden te stralen! Hier hebben zij 
het voor gedaan! Hoe veel geld zou 
er opgehaald tijdens alle acties die 
waren georganiseerd  de afgelopen 
tijd? De uitreiking werd omlijst 
door een heerlijke lunch gespon-
sord door diverse restaurants uit 
Twello, Deventer & Apeldoorn, 
twee moeders van de school van 
Kim hadden een heerlijk taartbuf-
fet gemaakt, er stonden prachtige 

bloemen die verzorgd waren door 
een onderneemster uit Apeldoorn, 
het hele weekend zijn er foto’s ge-
maakt door hele lieve vrienden. 
Tot slot verrasten de eigenaren van 
de viszaak uit Apeldoorn Marjo 
compleet met de opmerking dat 
hun medewerkers overuren had-
den ingeleverd en dat dit nog bij 
de cheque opgeteld mocht worden. 
Na een prachtige en emotionele 
speech van Arvid mocht Marjo de 
cheque aan een vrijwilliger van 
KIKA overhandigen. Alle acties 
hebben een bedrag van bijna EUR 
10.000 opgebracht en EUR 10.000 
gaat het worden, want de rest wordt 
aangevuld. In het dagelijks leven 
van deze gezinnen, waarin afspra-
ken met artsen, een volgeplande 
agenda, onzekerheid over uitslagen 
etc. de boventoon voeren, is het 
fijn dat zij dit voor een paar dagen 
even mochten vergeten. Woorden 
schieten tekort als je zoveel mensen 
wilt bedanken. Pay it Forward was 
de doelstelling en hoe mooi is het 
dat als je net alles een beetje hebt 
opgeruimd en met een kopje thee 
op de bank zit na te genieten, je een 
TWITTER bericht ontvangt van één 
van de ouders waarin het motto let-
terlijk staat: Pay it Forward! Dan 
kunnen Arvid, Marjo en Kim niet 
anders dan concluderen dat hun 
opzet om een heerlijk verwenweek-
end te organiseren voor hen die het 
zo verdienen, dik is geslaagd!
 

Zomerexpositie 
Kunstkring Voorst
TWELLO.- De zomerexpositie is kleurrijk en verrassend afwisselend. 
Bestaande uit schilderijen, beelden, fotografie, sieraden en keramisch 
werk van onder meer Willem van Bilzem, Marijke van Munster, Anne-
marie Mulder, Giselle van der Peijl, Sjaak Crezee, Peter van der Woude 
en joop de Leeuw.

Bij het keramisch werk trekt ‘Ins 
Blaue hinein’ van Anne-Marie Mul-
der onmiddellijk alle aandacht. 
Kopjes, schoteltjes en glaswerk heeft 
ze kriskras op elkaar gestapeld. Het 
lijkt breekbaar, maar is stevig met el-
kaar verankerd. Dat betreft ook haar 
creaties van Keulse potjes en bord-
jes. De vitrine herbergt zoals meestal 
kleinoden. Zoals twee alleraardigste 
doekjes met ontroerende kinderscè-
nes en fraaie gouden omlijsting van 
Marijke van Munster. Een etage lager 
prachtige papierkunst in de vorm 
van sieraden, die Truus Rothengat-
ter in leuke cadeauverpakking pre-
senteert. 

Rijkdom aan diversiteit
Een van de pronkstukken is wel 
het aquarel ‘Kasteel Wassenaar’ van 
Willem van Bilzem. Een schilder 
van de kleur, het licht en de rust. 
Indrukwekkend qua architectoni-
sche weergave met een opvallende 
schaduwwerking. Groots opgezet 
met technische perfectie in zachte, 
zomerse pasteltinten. Peter van der 
Woude is vertegenwoordigd met 
‘Zomerregen’. Hij is bekend door 
zijn geweldig gevoel voor anatomie. 
Te bewonderen is zijn onvoltooide 
b e e l d s c h o n e 
dame onder de 
beschermende 
paraplu tijdens 
een zomers 
buitje. Josien 
ten Dijk impo-
neert met haar 
verschillende, 
kleurrijke ‘gras-
sen’; vrolijke 
sprietjes, die 
ook de beschou-
wer vrolijk 
stemmen. Elke 
keer opnieuw 
verbazen de 
HDR-foto’s van 
Joop de Leeuw. 
Door middel van een nabewerkings-
methode bereikt hij een prachtig, 

dynamisch effect doordat de foto 
een ongekende diepte krijgt. Alle 
details komen in bijzondere kleuren 
naar voren. Hij fotografeerde in deze 
techniek de Betonfabriek Raalte. 
Gisela van der Peijl laat een werk 
zien met grote bewegingen, diepte 
en ruimte. Je herkent, opgenomen in 
een abstract geheel, een fraai vrou-
welijk naakt. Een combinatie van 
abstractie met figuratieve elemen-
ten. Martin Sminia heeft met acryl 
en inkt in weinig penseelstreken 
een boerenschuur met kippenhoek 
op landgoed ‘De Pol’ weten weer te 
geven. Dat geldt ook voor zijn ‘boer-
tje’. In enkele rake lijnen of losse 
snelle penseelstreken met subtiele 
kleuraccenten legt hij vast wat hij 
ziet. Er is ook ceramiek, waaronder 
grappige voorstellingen en de hou-
ding van de liggende hond, gemaakt 
van serpetijn door Lucia Pau, wordt 
door elke hondenbezitter onmiddel-
lijk herkend. Deze tentoonstelling is 
het bekijken en bewonderen waard. 
Geïnspireerd door mensen, dingen 
en gebeurtenissen, die een zachte 
remedie weten te vormen tegen het 
jachtige en stresserende leven van 
onze tijd. 

Een kijkje door de 
panelen heen
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Bussloo, De Vecht, Klarenbeek, Steenenkamer, Posterenk, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilp-Achterhoek
Gemeentelijke informatie

gemeenteraad

 Besluitenlijst raadsvergadering 7 juli 2014

Besluiten 
Op 7 juli 2014 heeft de gemeenteraad besluiten genomen over de volgende onderwerpen:
- Verantwoording fractiebijdragen 2013 en 1e kwartaal 2014
- Wob-verzoek Stentor
- Benoeming Bert Visser als fractievertegenwoordiger voor PvdA-GroenLinks
- Bestemmingsplan Buitengebied, eerste herziening
- Bestemmingsplan Meester Zwiersweg, parkeerplaats AOC Oost
- Regionale Beleidsnota Inkoop Jeugd
- Regionale uitgangspuntennotitie inkoop Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
- Preventie- en handhavingsplan alcohol
- Motie “Grond onder de voeten” van alle fracties over woningbouw in de regio Stedendriehoek
- Verslag ronde-tafelgesprekken 23 juni 2014
- Verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 18 juni 2014

Verworpen moties
- Motie van PvdA-GroenLinks “Social Return On Investment ook bij inkoop in het sociale domein”
- Motie van PvdA-GroenLinks “De cliënt centraal in de inkoop Wmo”

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct bij de 
besluitenlijst te komen op voorst.notudoc.nl. 

Het audioverslag van de raadsvergadering van 7 juli 2014 is 
ook af te luisteren via voorst.notudoc.nl.

 Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst? 

Om uw stem te laten horen kunt u de raadsfracties benaderen, meepraten in de ronde-
tafelge sprek ken of een brief of e-mail sturen aan de raad.

Vergaderingen en bijeenkomsten:
8 september 19.30 uur Ronde-tafelgesprekken gemeentehuis Twello
9 september 19.30 uur Kennismaking /  fractieingang gemeentehuis Twello
 inloop Voorster politiek
15 september 19.30 uur Raadsvergadering gemeentehuis Twello

Zomerreces
De raad heeft reces van 12 juli t/m 29 augustus 2014. 
De eerste ronde-tafelgesprekken na het reces zijn gepland voor maandag 8 september. 
DE GEMEENTERAAD WENST U EEN HELE GOEDE ZOMER TOE ! 

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone voor meer informatie over de 
raadsleden. Adres: Postbus 9000, 7390 HA Twello; e-mail: raad@voorst.nl, twit-
ter: @RaadVoorst.

Met vragen kunt u terecht bij de raadsgriffi  er, Bernadette Jansen (0571) 
27 92 17. Het is ook mogelijk om rechtstreeks met de raadsfracties contact op te nemen. 
De gegevens vindt u op internet: www.voorst.nl/gemeenteraad/raadsleden/

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

Bouw Beekzicht Twello gestart

Asbest eraf, Zonnepanelen erop

De landelijke stimuleringsmaat-
regel “Asbest eraf, Zonnepanelen 
erop” is nu ook opengesteld voor 
voormalig agrarisch ondernemin-
gen en eigenaren van een voor-
malig agrarisch bouwblok. Bij het 
indienen van een subsidieaan-
vraag moeten zij kunnen aanto-
nen dat de asbest zich bevindt op 
een (voormalig) agrarisch bouw-
blok. Aanvragers hebben de me-

dewerking van hun gemeente no-
dig om dit te bewijzen.

Informatie
Meer informatie: www.voorst.nl 
en www.asbestvanhetdak.nl 
Als u vragen heeft kunt u op 
werkdagen van 8.15 uur tot 
12.15 uur contact opnemen met 
de balie VROM van de gemeente 
Voorst, telefoon  (0571) 27 93 57

Op de hoek Duistervoordseweg/Michiel de Ruyterstraat is gestart 
met de bouw van een supermarkt en 37 appartementen. Nikkels 
Bouwbedrijf voert de werkzaamheden uit in opdracht van corpo-
ratie IJsseldal Wonen en Jumbo Supermarkten. De bouw duurt ruim 
één jaar. 

Overlast zoveel mogelijk beperken
Gezien de omvang en locatie van deze nieuwbouw hebben het 
bouwbedrijf, de corporatie en de gemeente afspraken gemaakt om 
de bouw in goede banen te geleiden en de overlast zoveel mogelijk 
te beperken. Uitgangspunten hierbij zijn dat de bouw zo min moge-
lijk inbreuk maakt op de leefbaarheid, de parkeervoorzieningen, de 
verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van de woonomgeving, de 
winkels, de bedrijven en de overige voorzieningen in Twello- cen-
trum en omgeving.

De gemaakte afspraken zijn:
  De afwikkeling van het verkeer in en om het centrum van Twello 

en het winkelcentrum ondervindt zo min mogelijk hinder van 
de bouwactiviteiten.

  De bouwmaterialen worden aangevoerd via de vaste rijroute 
Duistervoordseweg-Michiel de Ruyterstraat; via de laatste straat 
zullen de vrachtwagens de bouwlocatie verlaten.

  Het kruispunt Duistervoordseweg-Michiel de Ruyterstraat-Rac-
cordement blijft altijd open. De verkeersafwikkeling en het uit-
zicht op het kruispunt worden niet beperkt door de opslag van 
bouwmaterialen, doeken op de afrastering of ander bouwmate-
rieel.

  De bouwmaterialen en bouwketen worden op het bouwterrein 
opgeslagen. Begane grond- en verdiepingsvloer worden ge-
bruikt voor opslag van materialen.

  De ruimte aan de beekzijde van bewonerscomplex Beekzicht 
wordt ingericht voor het parkeren van dienstbusjes, bouwmate-
rialen en materieel.

  Langs de Michiel de Ruyterstraat komt een opstelplaats voor het 
lossen van materialen. Daarom zullen voetgangers gedurende 
de bouw ter hoogte van de bouwlocatie worden omgeleid naar 
het voetpad aan de overzijde van de Duistervoordseweg en Mi-
chiel de Ruyterstraat. De omleiding wordt met borden aangege-
ven. Voor het overige verkeer en de hulpdiensten blijven beide 
wegen toegankelijk.

  Als groot materieel geen andere opstelmogelijkheid heeft dan 
de openbare weg, wordt uit veiligheidsoverwegingen inciden-
teel de Michiel de Ruyterstraat tijdelijk en gedeeltelijk voor 
korte duur door de gemeente afgesloten. De gemeente zal de 
afsluiting tijdig kenbaar maken en de omleidingsroute met bor-
den aangeven. 

  Bouwpersoneel neemt geen parkeerruimte in beslag bestemd 
voor bewoners, bezoekers van winkels/Twello-centrum en ove-
rige voorzieningen in de omgeving. Tijdens de bouw parkeert 
het bouwpersoneel de auto uitsluitend op het openbare par-
keerterrein bij sporthal Jachtlust.

Contact
Betrokken partijen realiseren zich dat de bouwactiviteiten van in-
vloed zijn op de leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersafwikke-
ling en danken u op voorhand voor uw begrip. Met naleving van 
bovenstaande duidelijke afspraken en inspanningen willen de be-
trokken partijen eventuele overlast van de bouwactiviteiten tot een 
minimum beperken. Ervaart u desondanks hinder of heeft u goede 
tips? Neem dan contact op met IJsseldal Wonen, de heer J. Lam-
bregts, telefoon (0571) 27 79 82, e-mail j.lambregts@ijsseldalwo-
nen.nl of de gemeente Voorst, Wim Timmer, 
telefoon (0571) 27 78 00, e-mail w.timmer@voorst.nl
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Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening

Klaproos in Klarenbeek Buurtfeest op 6 september 2014 van 17.00 uur tot 24.00 uur Vergunning verleend* Z-14-01964_2014-30581

Beleid en regelingen

Gemeente Voorst Conceptverordening WMO Bekendmaking Z-14-02343_2014-31786

Gemeente Voorst Conceptverordening Jeugd Bekendmaking Z-17-02343_2014-31783

Gemeente Voorst Beleidsnotitie Sociaal Domein eigen regie, ondersteuning en vangnet Bekendmaking Z-14-02343_2014-31787

Gemeente Voorst Regionale Uitvoeringsnota Jeugdzorg “Zorg voor onze Jeugd” Bekendmaking Z-14-02343_2014-31789

Omgevingsvergunning

Bandijk 27 in Terwolde Verbouwen woonboerderij Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2014-398

De Zanden (kad. TLO D 1483) in Teuge Kappen veertien bomen Vergunning gedeeltelijk 
verleend/ geweigerd*

Z-HZ_WABO-2014-198

Hallseweg 6 in Klarenbeek Herbouwen woonboerderij Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2014-315

Het Wildezand 13 in Wilp Herbouwen bijgebouw Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2014-302

J.R. Krepellaan 6 in Klarenbeek Restaureren en renoveren van “Huize Klarenbeek” Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2014-395

J.R. Krepellaan 6 in Klarenbeek Restaureren van “Huize Klarenbeek” Ontwerp vergunning Z-HZ_WABO-2014-071

Koningin Emmastraat 16 in Twello Kappen kastanjeboom Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2014-371

Molendwarsstraat (kad. TLO E 602) in 
Twello

Bouwen bedrijfswoning Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2014-390

Neptunus 46 in Twello Kappen tulpenboom Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2014-389

Polveensweg (kad. Voorst H 58) in 
Klarenbeek

Plaatsen betonsilo Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2014-401

Rijksstraatweg 218 in Teuge Bouwen woning Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2014-274

Tiendijkenseweg (kad.) in Teuge Bouwen van een twee-onder-één-kap woning Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2014-402

Veld en Weide 11 en 13 in Wilp In gebruik nemen zorggebouw Vergunning verleend Z-HZ_WABO-2014-256

Voorsterklei (project Cortenoever) in 
Voorst

Plaatsen kwelscherm ter plaatse van de te realiseren waterkering ten 
behoeve van het project Cortenoever-Voorsterklei

Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2014-392

Sloopmelding

Bandijk 27 in Terwolde Verwijderen asbesthoudend dakbeschot met onderliggende houten 
constructie

Melding ontvangen Z-HZ_SLM-2014-397

J.R. Krepellaan 6 in Klarenbeek Gedeeltelijk slopen van “Huize Klarenbeek” Melding ontvangen Z-HZ_SLM-2014-394

Tuindorp 27 in Terwolde Verwijderen asbesthoudende delen schuurtje en beschoeiing 
in de tuin

Melding ontvangen Z-HZ_SLM-2014-399

Wellenbergweg 2 in Voorst Slopen stal en reservoir Melding ontvangen Z-HZ_SLM-2014-393

Zwarte Kolkstraat 49 in Wilp Slopen diverse agrarische gebouwen Melding ontvangen Z-HZ_SLM-2014-400

Tijdelijke verkeersmaatregel

Klaproos in Klarenbeek Afsluiten voor alle verkeer op 6 september 2014 van 14.00 uur tot 
24.00 uur: gedeelte parkeergelegenheid 

Besluit genomen* Z-14-01964_2014-30581

Verkeersbesluit

De Bommerij in Twello Realisering kentekengebonden gehandicaptenparkeerplaats Besluit genomen* Z-14-02214_2014-30201

bekendmakingen
Week 29: 16-07-2014

De gemeente Voorst geeft alle offi  ciële bekendmakingen in elektronische vorm volledig weer op www.voorst.nl en daarnaast in 
verkorte vorm in de Voorstwijzer. De ontvangen aanvragen en meldingen plus de (ontwerp)besluiten staan per rubriek geordend, 
indien mogelijk op adres. De algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels, besluiten die niet tot een of meer belangheb-
benden zijn gericht en beleidsnota’s staan daarbij in het gemeenteblad. Kijk voor meer informatie op http://www.voorst.nl/
actueel/bekendmakingen. Heeft u geen computer of internet? Neem dan contact op met de gemeente Voorst via telefoonnummer 
(0571) 27 99 11 of kom langs bij de receptie van het gemeentehuis.

* Tegen de genoemde toestem-
mingverlening door het college 
van B&W of de burgemeester kan 
een belanghebbende bezwaar 
indienen bij het college van bur-
gemeester en wethouders (of de 
burgemeester, afhankelijk van 
degene die het besluit heeft ge-
nomen), Postbus 9000, 7390 HA 
Twello, binnen zes weken na de 
datum van verzending van het 
besluit aan de aanvrager. 

Voor informatie over een besluit en 
de datum van verzending van het 
besluit kunt u bellen met (0571) 
27 99 11. Omdat een bezwaar-
schrift geen schorsende werking 
heeft, kan tevens een verzoek tot 
een voorlopige voorziening wor-
den gericht aan: de voorzienin-
genrechter van de Rechtbank Gel-
derland, afdeling Bestuursrecht, 
Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

 Op maandag 21 juli 2014 vindt 
er een mandaatvergadering van de 
welstandscommissie plaats.

Plaats:  gemeentehuis van de 
gemeente Voorst,
H.W. Iordensweg 17 te Twello.
Aanvang:  10.30 uur

De agenda (met daarin de lijst 
met te behandelen bouwplan-
nen) wordt bekend gemaakt op de 

website van de gemeente Voorst 
(www.voorst.nl) en aan de balie 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Or-
dening en Milieu.

Conform artikel 12 van de Woning-
wet is deze vergadering openbaar. 
Indien u aanwezig wilt zijn, dan 
horen wij dat graag van u.

Het beoordelen van nieuwe aan-
vragen kost veel tijd. Houdt u er 

daarom rekening mee dat nieu-
we aanvragen uiterlijk een week 
voor de mandaatvergadering 
moeten zijn ingediend.

De balie VROM is op werkdagen 
geopend van 8.30 uur tot 12.15 
uur, telefoonnummer 
(0571) 27 93 37. 
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#VeranderingenVoorst: Jeugdwet, Wmo en Participatiewet

    Inspraak op Beleidsnotitie Sociaal Domein

Voorst bereidt zich voor op 
nieuwe taken in 2015 op het 
gebied van de Jeugdwet, de 
nieuwe Wmo en de Participa-
tiewet. De gemeente wordt 
verantwoordelijk voor alle 
jeugdhulp, de langdurige on-
dersteuning thuis en deelname 
aan de arbeidsmarkt. Deze ter-
reinen noemen we ook wel het 
’sociaal domein’. Projectleider 
Erik Molenaar licht de aanpak 
toe en gaat in op de Beleidsno-
titie Sociaal Domein die vanaf 
morgen ter inzage ligt voor in-
spraak.

Wat verandert er voor 
inwoners?
“De ondertitel van de be-
leidsnotitie ‘eigen regie, on-
dersteuning en vangnet’ geeft 
de essentie aan. Het rijk draagt 
taken over aan de gemeente, 
maar we krijgen er minder 
geld voor. Dat betekent kiezen 
en anders organiseren. We zet-
ten in op preventie, de eigen 
kracht van mensen en betere 
samenwerking tussen alle par-
tijen. Om zo de zorg in de toe-
komst betaalbaar te houden.”

Eigen kracht als het kan
“Wat verandert, is dat we 
straks eerst vragen ‘wat kunt 
u zelf nog en wat kan uw net-
werk doen.’ In Voorst hebben 
we een hechte gemeenschap, 
veel mensen kennen elkaar. 
Begrijp me goed, het gaat niet 

om een groter beroep op toch al 
vaak overbelaste mantelzorgers. 
Wel willen we af van doorgescho-
ten hulpverlening en de versnip-
perde aanpak die vaak onnodig 
geld kost. Er komt meer ruimte 
voor wat we ‘eigen kracht’ noe-
men. 
Hulp zit vaak ook in kleine din-
gen. Zoals 1x per week bood-
schappen doen voor iemand 
in de buurt, waardoor die mak-
kelijker zelfstandig kan blijven 
wonen. We kijken ook meer naar 
wat iemand zelf kan bijdragen, 
ook fi nancieel. Neem de rege-
ling ‘Compensatie Eigen Risico’ 
van uw zorgverzekering. Uit on-
derzoek weten we dat een deel 
terecht komt bij mensen die 
niet eens merken of ze 99 euro 
op hun rekening krijgen. Dat is 
nooit de bedoeling geweest.”

Vangnet als het moet
“Niet iedereen redt het op eigen 
kracht of met vrijwillige hulp. Als 
professionele ondersteuning no-
dig is, organiseren we dat samen 
met zorg- en welzijnsinstellin-
gen, huisartsen, cliëntenorgani-
saties, scholen, enz. Daarom zijn 
we ook een pilot gestart om nu 
al in de praktijk te leren hoe we 
het beste kunnen samenwerken. 
Voor de duidelijkheid: de ge-
meente is geen zorgverlener. We 
kopen vanuit onze regierol hulp, 
ondersteuning en zorg in. Wat 
lokaal kan regelen we in Voorst, 
anders werken we samen met de 

gemeenten in onze regio, zoals 
bij jeugdzorg.”

Wat staat in de Beleidsnoti-
tie Sociaal Domein?
“Hierin staat hoe we de invoering 
van de Jeugdwet, Wmo en Parti-
cipatiewet in 2015 vorm geven. 
Het is enerzijds een uitwerking 
van de eerdere Kadernota So-
ciaal Domein, anderzijds be-
noemt de notitie een aantal on-
derwerpen voor nadere uitwer-
king. Ik begrijp dat iedereen zo 
snel mogelijk duidelijkheid wil. 
Maar het is een ontwikkelpro-
ces, waarin stap voor stap zaken 
duidelijker worden. Je wilt het 
zorgvuldig doen en kunnen leren 
van de pilots die we nu uitvoe-
ren, dat kan niet als we nu alles 
dicht timmeren. De komende we-
ken belichten we in het Voorster 
Nieuws steeds een ander onder-
deel uit de Beleidsnotitie. Eerst 
de Jeugdwet, dan de Participatie-
wet, de nieuwe Wmo en daarna 
de toegang tot voorzieningen.”

Waarom zijn er ook drie 
andere beleidsstukken?
“Het zijn veel stukken. Omdat 
voor jeugdhulp intensief wordt 
samengewerkt met acht gemeen-
ten is hiervoor een aparte regio-
nale uitvoeringsnota gemaakt. 
‘Zorg voor Jeugd’ gaat in op toe-
gang tot jeugdhulp en de bud-
getten. De verordeningen Jeugd 
en Wmo zijn nodig, als juridische 
basis. Hierin staat onder welke 

voorwaarden men aanspraak op 
voorzieningen kan maken. De 
verordening Participatie komt la-
ter, omdat de Participatiewet ge-
faseerd wordt ingevoerd.”

Inspraak in de zomer-
periode?
“De planning vanuit het Rijk is 
dwingend helaas. Omdat het 
een vakantieperiode is, organi-
seren we de inspraak anders. 
Niet een eenmalige informatie-
bijeenkomst maar acht keer een 
spreekuur. Iedereen die vragen 
heeft of toelichting wil is wel-
kom.” De toelichting over in-

spraak leest u links onderaan 
op deze pagina.
Op www.voorst.nl staat meer 
informatie over alle beleids-
stukken.

Brief van CAK gehad?

Wie vanuit de regeling ‘Compensatie Eigen Risico’ (CER) voorheen 
99 euro heeft ontvangen, heeft een brief gekregen van het CAK 
(Centraal Administratie Kantoor). Daarin staat dat het Rijk de re-
geling afschaft. Compensatie verloopt nu via de gemeenten maar 
zij krijgen hiervoor een beperkt deel van het budget van het Rijk. 
Gemeente Voorst gaat de compensatieregeling waarschijnlijk fo-
cussen op de minima. Als u de antwoordkaart bij de CAK brief 
instuurt, mag het CAK uw gegevens aan de gemeente Voorst over-
dragen zodat wij u eind 2014 over de nieuwe compensatieregeling 
kunnen informeren. Kijk voor meer informatie op www.voorst.nl

Inspraakreacties vòòr 14 augustus

Van 17 juli tot 14 augustus 
2014 kunt u inspreken op vier 
beleidsstukken over de nieuwe 
taken van Voorst in 2015. Dit 
zijn de lokale ‘Beleidsnotitie 
Sociaal Domein’, de ‘Regiona-
le uitvoeringsnota Zorg voor 
Jeugd’, de ‘conceptverordening 
Jeugd’ en de ‘conceptverorde-
ning Wmo’. Alles ligt bij het 

gemeentehuis ter inzage en staat 
op de site. Schrijf een brief aan het 
college van B&W of mail gemeen-
te@voorst.nl voor een inspraakre-
actie.

Spreekuur voor vragen
Voor toelichting of vragen bent u 
welkom op het speciale spreekuur, 
maandag tussen 09.00 en 10.30 

uur en woensdag tussen 16.00 en 
17.30 uur in het gemeentehuis. 
Vanwege de vakantieperiode is 
er geen informatiebijeenkomst 
maar acht keer een spreekuur 
vanaf maandag 21 juli tot en met 
woensdag 13 augustus 2014. U 
kunt hiervoor een afspraak maken 
via: telefoon (0571) 27 92 02 Geja 
Rozeboom of gewoon vrij inlopen.



Achter de Hoven 61  
7419 AG  Deventer
T (0570) 61 42 36
M 06  12 24 20 18
F (0570) 61 46 52
E welkom@voordepoorte.nl

www.voordepoorte.nl

incl. tapijt en leggen.
Uitzoeken uit 30 verschillende

kleuren

€  285,- *
Bel voor een afspraak 

13 treden *

TRAP
STOFFEREN

Afscheid voorzitter Dorpsfeesten Twello
TWELLO.- Op zaterdag 4 juli j.l. heeft 
het bestuur van Dorpsfeesten Twello 
(DT) officieel afscheid genomen van 
haar voorzitter Marcel de Graaf.  Mar-
cel was tot 1 januari j.l. voorzitter, in 
de maanden daarna heeft hij zich in-
gezet voor de vrijwilligers en het kin-
der- en jeugdprogramma tijdens het 
Koningsfeest. Na zes jaar heeft hij te 
kennen gegeven dat het tijd is om DT 
te verlaten en nieuwe uitdagingen aan 
te gaan. Marcel heeft zich de laatste ja-
ren met  bevlogenheid en enthousias-
me ingezet voor Dorpsfeesten Twello. 
Hij heeft vele ondernemers, vereni-
gingen en vrijwilligers verbonden met 
DT. Mede door zijn inzet is ons motto 
‘voor Twello, door Twello’ tijdens de 
feesten tot uitdrukking gebracht. Na-
mens het bestuur bedankte de huidige 
voorzitter, Yvette de Winter, hem van 
harte voor zijn jarenlange inzet. 

Geslaagd fietstocht BAZO

KLARENBEEK.- Buurtvereniging BAZO zette traditioneel, wederom, 
een pracht fietstocht uit van dertig kilometer. Het werd een pracht tocht 
in mooie landschappen met veel wind en wolken. Gelukkig bleef het 
droog voor de enthousiaste fietsers.

De rit begon richting ‘Woldhuis’. 
Op de Bottenhoekseweg werden de 
peddelaars opgewacht voor de eer-
ste rustplaats, met drinken en wat 
lekkers. Aldaar werd nog één dod-
delspel gerold om de aantal ogen 
te laten noteren. Onderweg wer-
den er ook leuke vragen gesteld. De 
weg vervolgde richting Teuge naar 
het vliegveld dat nu Teuge Airport 
heet. Even wat vliegtuigjes gespot 
en verder door het mooie natuur-
gebied, het Weteringse Broek, via 
de Holthoevesestraat waar de en-
thousiastelingen werden verrast met 
wederom wat lekkers en drinken en 
aansluitend richting het Hooiland, 
Gebouw Samuel, het eindpunt. 
Daar wachten en gezellig napraten 
totdat iedereen binnen was, veelal 
onder het genot van een drankje.  
De uitslag was: 1. Mevrouw Onvlee, 
2. A. Loohuis en 3. Y. Weppelink. De 
poedelprijs ging naar A Veldhuis. Al 
met al een geslaagde middag.

Geslaagde fietstocht BAZO met leuke opdrachten.

Team ‘De Zaaier’ bedankt vrijwilligers

TEUGE.- Afgelopen woensdag heeft het team van basisschool De Zaaier  al 
haar vrijwilligers bedankt. De Zaaier heeft in het afgelopen schooljaar weer 
veel hulp gehad van ouders/verzorgers en vrijwilligers uit het dorp. Vanuit 
het project jong leert oud en oud leert jong is er een geweldige verbinding 
gekomen tussen het dorp en de school. Onze dorpscontactpersoon Marianne 
Wieggers heeft hiervoor de basis gelegd. Alle aanwezigen hebben een dank-
woord en een zonnebloem van de directeur, Jan-Willem Stegeman, ontvangen.

voorstwijzer

Postbus 9000 - 7390 HA  Twello - H.W. Iordensweg 17 - 7391 KA  Twello - T. 0571 - 27 99 11 - www.voorst.nl - gemeente@voorst.nl
Openingstijden diverse balies
ma. t/m vrij. 08.30 - 12.15 uur
Openingstijden Burgerzaken
ma. t/m vrij. 08.30 - 14.00 uur & ma. avond 17.00 - 20.00 uur

Afhalen paspoort/ID-kaart/rijbewijs
ma. 08.30 - 20.00 uur
di. t/m do 08.30 - 16.00 uur
vrij.  08.30 - 14.00 uur

www.twitter.com/gemeente_voorst

www.facebook.com/gemeentevoorst

Ontwerp herinrichting Wilp en Twello is defi nitief Gezamenlijke aanpak identiteitsfraude

De gemeente Voorst gaat in samenwerking met andere gemeenten, 
Vreemdelingenpolitie Oost-Nederland, Koninklijke Marechaussee, 
Immigratie- en Naturalisatiedienst, Openbaar Ministerie en Dienst 
Wegverkeer identiteitsfraude voorkomen en bestrijden. Met behulp 
van het samenwerkingsconvenant kan er vrijwel onmiddellijk gere-
ageerd worden bij pogingen tot identiteitsfraude.

Publiekszaken is poortwachter
In toenemende mate wordt identiteitsfraude gepleegd. Onjuiste in-
schrijvingen in de Basisregistratie Personen (BRP) vormen een deel 
van deze fraude. De BRP is de aangewezen registratie van persoons-
gegevens voor de gehele overheid. 
De afnemers, zoals het UWV en de belastingdienst, zijn verplicht 
deze gegevens voor juist aan te merken. Gaat het mis bij de in-
schrijving in de BRP, dan ondervinden de afnemers daar hinder van. 
Daarmee is publiekszaken een 
belangrijke poortwachter bij het 
tegenhouden van identiteitsfrau-
de. Met het samenwerkingscon-
venant kan indentiteitsfraude nu 
eff ectiever aangepakt worden. 

Informatie 
Meer informatie: www.voorst.nl. 
Het convenant met de stukken 
liggen ter inzage bij Publieks-
zaken in het gemeentehuis te 
Twello. 

De plannen voor de herinrichting 
van Wilp en Twello zijn uitge-
werkt tot een defi nitief ontwerp 
(DO) en op 20 mei 2014 goedge-
keurd door het college van B&W. 
Er wordt nu gewerkt aan het be-
steksgereed maken van de wer-
ken aan de Smittenbergstraat in 
Wilp en de Korenmolenweg en 
Penninksweg in Twello. Hierna 
volgt de aanbesteding om vervol-
gens de werkzaamheden in het 
najaar uit te voeren. De defi nitie-
ve ontwerpen zijn te bekijken op 
www.voorst.nl

Reacties op de inrichting-
splannen 
In april 2014 lagen de inrichtings-
plannen ter inzage. Bewoners en 
belanghebbenden konden hierop 
reageren. De ontvangen reacties 
zijn beoordeeld en afgewogen op 
hun haalbaarheid en al dan niet 
verwerkt in het ontwerp.
�  Smittenbergstraat: Hierop 

zijn enkele reacties ontvan-
gen over de bereikbaarheid 

van percelen tijdens de uit-
voering en over het groen. 
Dit heeft geleid tot een kleine 
aanpassing van het ontwerp.

�  Korenmolenweg: Hierop zijn 
reacties ontvangen met be-
denkingen van bewoners 
over de grootte en de plaats 
van de wegversmallingen met 
groen. In het ontwerp zijn de 
plantvakken nu korter ge-
maakt en ook de plaats van 
het meest oostelijke plantvak 
is aangepast.

�  Penninksweg: In overleg met 
de bewoners is het aantal 

parkeerplaatsen in het plan 
uitgebreid.

Informatie
De defi nitieve ontwerpen (DO) 
staan op www.voorst.nl. Als u 
vragen heeft dan kunt u con-
tact opnemen met de gemeente 
Voorst, Cecile van der Linden te-
lefoon (0571) 27 93 94 of Henk 
Bolderman (0571) 27 93 72. Als 
de aannemer bekend is worden 
aanwonenden en belanghebben-
den, vooruitlopend op de uitvoe-
ring, persoonlijk per brief geïnfor-
meerd over de werkzaamheden, 
bereikbaarheid en fasering van 
het werk.

Marcel de Graaf  en Yvette de Winter



Binnendijk Twello  –  Duistervoordseweg 11 • Tel. (0571) 28 78 20   ma t/m za 08.00 - 21.00 open

Filetlappen
kilo  ..................................................................................................................................................................7.98
Varkenssteak
kilo  ..................................................................................................................................................................7.98
Gemarineerde schouderkarbonade
kilo  ..................................................................................................................................................................5.49



Binnendijk Twello  –  Duistervoordseweg 11 • Tel. (0571) 28 78 20   ma t/m za 08.00 - 21.00 open
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Stel je Voor(st)
Vooral voor inwoners van de kleinere kernen in onze gemeente was het 
een tijdje geleden geen fijn nieuws: de gemeente mag van de provincie 
maar zeer beperkt nieuwe huizen bouwen. En met de al geplande nieuw-
bouwprojecten in Twello en Teuge zou het quotum wel ongeveer op zijn. 
Heel slecht nieuws dus voor de kleine kernen. Wij vinden dat de leef-
baarheid in de kleinere kernen een hoge prioriteit heeft. Geen nieuwe 
woningen betekent bijvoorbeeld ook een verdere verschraling van de 
kernen en ook geen aanwas voor de scholen die het toch al moeilijk heb-
ben. Bovendien: wij van D66 denken dat de gemeente heel goed zelf kan 
bepalen waar wat voor soort woningen nodig zijn, en dat de provincie 
die rol dus ook aan de gemeente moet overlaten. 
Gelukkig vindt het college van B&W dit ook. Het had al aangekondigd 
zich flink te zullen inspannen om de provincie ervan te overtuigen dat de 
gemeente naar behoefte en kwaliteit wil kunnen bouwen. Wat dan hope-
lijk tot meer en niet minder woningen in het quotum zal leiden. 
In de laatste vergadering van de gemeenteraad voor de zomervakantie 
bleek dat de gehele raad wat dat betreft achter het college staat. D66 had 
het initiatief genomen tot een motie, en die is in de raadsvergadering 
door álle partijen in de raad medeondertekend. Met een motie kun je het 
college om een boodschap sturen: college, ga nou samen met de Gelderse 
gemeenten in de Stedendriehoek de provincie ervan overtuigen dat wij 
als gemeenten zelf wel kunnen bepalen hoe we bouw en verbouw naar 
behoefte en kwaliteit realiseren. En dat er mogelijk meer woningen aan 
ons quotum worden toegevoegd. In dit geval een boodschap die het col-
lege goed uitkomt. Want dat is dus wat zo’n raadsbrede motie doet: het 
college een extra steuntje in de rug geven, richting de provincie.  We 
hopen allemaal dat de actie succes zal hebben!
Wij, de raad, gaan er nu even tussenuit, maar we zitten niet stil. Een 
ander groot thema staat voor de deur: de drie transities (overgang van 
verantwoordelijkheid ervan naar de gemeente): de Participatiewet, de 
transitie van de Jeugdzorg, en overheveling AWBZ-begeleiding en per-
soonlijke verzorging naar Wmo. De eerste stappen zijn gezet, de span-
nendste volgen nog. Werk aan de winkel in vakantietijd dus.
Ik wens u een hele fijne vakantie, en tot in september.
Frank Willem Hogervorst
Fractie D66 Voorst
f.hogervorst@voorst.nl

Voorst
Wereld 

wijd
Commissie vraagt parochianen 
Martinuskerk Twello suggesties 
kerkversiering
De kerk van Duistervoorde heeft een commissie Kerkversiering.De pa-
rochianen van de Martinuskerk van Duistervoorde hebben zich tij-
dens het jubeljaar ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan van de 
kerk 2013, niet onbetuigd gelaten. De  stichting Lustrum commissie 
125  jaar  Martinuskerk  sloot haar boeken met het batige saldo van 
6500 euro,  ten behoeve van het aanbrengen van versiering in de 
kerk. De parochianen worden opgeroepen met voorstellen te ko-
men. Om een klein deel van deze meevaller te besteden aan een 
goed doel is nog niet overwogen. De commissie Kerkversiering be-
staat uit Willy Hafkamp, voorzitter en de leden Trees Haagen en 
Freddy Scholten.

Voorst Wereldwijd. Deze 
rubriek is bestemd voor 
kerken, verenigingen, po-
litieke partijen, particulie-
ren die iets te melden heb-
ben dat de grenzen van de 
gemeente Voorst overstijgt 
of dat betrekking heeft op 
kerkelijke, religieuze en 
spirituele zaken. Ideeën, 
suggesties, bijdragen naar 
info@voorsternieuws.nl of 
palme060@gmail.com

Neogotische kerk uit 1887 ge-
bouwd door architect Gerard te 
Riele ter vervanging van het eer-
der afgebroken kerkje. De kerk 
werd gebouwd op de plaats van 
het voormalige koetshuis van 
het Huis Duistervoorde. De ge-
schiedenis van de St. Martinu-
skerk is nauw verbonden met 
het naastgelegen huis Duister-
voorde. Na de reformatie ble-
ven de adellijke families die het 
huis Duistervoorde bewoonden 
katholiek. Het huis fungeerde 
lange tijd als schuilkerk voor 
de katholieken uit de omgeving. 
Omstreeks 1800 werd een kerkje 
gebouwd met een strodak, op de 
plek waar nu de begraafplaats 
is. In 1887 werd voor het hui-
dige kerkgebouw de eerste steen 
gelegd. Deze neogotische kerk 
werd ontworpen door architect 
Gerard ter Riele. Een aantal van 
de originele ramen werd in de 
Tweede Wereldoorlog verwoest. 
In 1966 werd het interieur dras-
tisch gerestaureerd en een groot 
deel van het interieur werd ver-

wijderd, waaronder de preekstoel. 
In 1980 werden veel details weer in 
ere hersteld.(Google).

De restauratie
In 1966 sprak men nog van restaura-
tie, toen het interieur gesloopt werd. 
Had de tijd van euforie  dat door 
de Kerk ging, het resultaat van het 
Tweede Vaticaans Concilie (1962-
1965), bijeengeroepen door de on-
vergetelijke paus Johannes de 23ste, 
die ‘de ramen van de kerk open 
zette’. Het werd de tijd van het ag-
giornamento, het bij de moderne tijd 
brengen van de Kerk. Een van die 
reacties op de ‘frisse wind’was de 
windhoos die op het interieur van 
de kerkgebouwen werd losgelaten. 
Zelfs Duistervoorde, nou niet echt 
een laboratorium om met nieuwe 
ideeën te experimenteren, ging men 
met houweel de kerk’bij de tijd’ 
brengen. Met het bevrijden van de 
knellende banden rond ziel en za-
ligheid  hoorde toen ook de Beel-
denstorm. In de jaren tachtig begon  
pastor Jan Peeters de kerk voorzich-
tig aan te kleden. De kerk kreeg haar 

Mariakapel, de kruiswegstaties 
,het wondermooie priesterkoor, 
de historische fronten van de 
biechtstoelen en het klokje in de 
angelustoren. 

De commissie
Bouwkundige Willy Hafkamp 
hoopt dat parochianen ideeën 
aandragen voor de verfraaiing van 
de kerk. Zelf is de commissie o.a. 
op zoek naar beelden van Francis-
cus en Clara, de naamgevers aan 
de nieuwe parochie, welke is ont-
staan na de fusie van de 8 kerken 
waarvan er vijf worden gesloten. 
De commissie zal daarom een be-
zoek brengen aan het depot van 
het aartsbisdom, waar alle tribu-
ten uit kerken staan opgeborgen. 
De restauratiegeschiedenis van 
de Martinuskerk is interessant en 
zeker als Hafkamp aan de hand 
van foto’s laat zien hoe de kerk er 
uitzag  na de restauratie in 1930.  
Dat waren dan wel de crisisjaren, 
maar die zijn de kerk blijkbaar 
voorbijgegaan,  constateert hij 
nuchter.
De vraag of de hele kerk niet is te-
rug te restaureren  vindt hij voor-
lopig geen optie.  Het weghalen 
van de verflagen om zo de oude 
kleuren weer te voorschijn te ha-
len kost kapitalen (niet realistisch 
in deze tijd van recessie) Het gaat 
nu in eerste instantie om het vrij-
gekomen bedrag zo goed mogelijk 
te besteden waarvoor het bedoeld 
is.  Ideeën en suggesties mailen 
naar whafkamp@concepts.nl. 

(Wiel Palmen)

Twee jubilarissen 
bij ‘Zanglust’
EMPE.- Vorige week donderdag heeft Dameskoor 
‘Zanglust’ het seizoen afgesloten met een gezellige 
avond bij de Harmonie in Laag Soeren. De dames heb-
ben heerlijk gegeten van het warm en koud buffet. Voor 
twee dames was er nog een extra verrassing, Jenneke 
Reinders en Alie Boesveld werden door voorzitster Mo-
nica Lievenstroo gehuldigd voor hun 35-jarig lidmaat-
schap. Beide dames ontvingen een glazen bokaal met 
inscriptie en een mooie bos bloemen.  Vindt u het ook 
leuk om te zingen en houdt u van gezelligheid, komt u 
dan gerust eens luisteren naar ons koor op de repeti-
tieavond. We beginnen weer op 28 augustus om 19.30 
uur in ’t Oortveld te Empe. Onze jaarlijkse uitvoering 
vindt dit jaar plaats op zaterdagmiddag        8 november, 
voor u zal toneelvereniging Ernst en Luim uit Ugchelen 
het blijspel ‘Geld speelt geen rol’ voor u presenteren. 
Een datum om dus alvast in uw agenda te noteren. De 
dames van het koor wensen u allen een fijne en zonnige 
vakantie toe.   Jenneke Reinders en Alie Boesveld

Historisch hart van Voorst 
opent de deuren 

VOORST.- Zaterdag was er opnieuw 
een inloopconcert in de prachtige 
kerk van Voorst. Dit keer een optre-
den met Gert Oldenbeuving - orgel 
samen met Breunis van Wolfswin-
kel - hoorn. In een muisstille kerk 
voerden zij samen een stuk uit van 
G.P.Teleman. Een verrassende har-
monie tussen beide instrumenten. 
Hierna volgde een prachtige orgel-
solo van dezelfde componist.
Vervolgens vertolkten zij samen mu-
ziek van J.B. Lully, G. Tartini en C. 
Saint-Saëns. Ademloos luisterden 
de bezoekers en romantische gevoe-
lens kwamen bij deze muziek boven 
borrelen. Na opnieuw een orgelsolo 
van J. Stanley volgde een gezamen-
lijke afsluiting van Teleman. Een 
concert wat zeer de moeite waard 
was.
Zaterdag aanstaande om 14.00 uur 
is de kerk weer open, met om 15.00 

uur opnieuw een concert. Dit maal 
met Maarten Romkes - tenor en Gert 
Oldenbeuving orgel.
Weet u hoe heerlijk het is om even 
tot jezelf te komen uit de hectiek 
van alle dag in een sfeervolle kerk 
en weg te dromen bij prachtige mu-
ziek? 
De toegang is gratis, een vrijwillige 
bijdrage voor de gemaakte kosten en 
het in stand houden van de “Dorps-
kerk” is natuurlijk welkom.
“Hier is een stoel voor wie moe is, 
hier is hoop voor wie verdwaald is.”
Komt u ook meegenieten?

Ook in het Dorpshuis kunt U vanaf 
13.00 uur terecht voor een drankje 
en snuffelen naar diverse leuke 
spulletjes waarvan de opbrengst 
voor RESKEVO, het onderhouds-
fonds van de Dorpskerk is.
Info: www.kerkvoorst.nl 

In het Dorpshuis behalve een drankje  ook een mini-
rommelmarkt met leuke zomerspulletjes en boeken/

tijdschriften voor de vakantie!

mailto:f.hogervorst@voorst.nl
mailto:info@voorsternieuws.nl
mailto:palme060@gmail.com
mailto:whafkamp@concepts.nl
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Prins Bernhardstraat 8 • 7391 DL Twello • 0571 - 271976
info@vannieltwello.nl • www.vannieltwello.nl

De totaalinstallateur uit uw regio voor particulieren en bedrijven!

Gas - Water - Sanitair - Dakwerken
Elektra - Centrale Verwarming 

Service en Onderhoud 

Samen met u

Samen met u
@Trimenzo

facebook.com/Trimenzo
www.trimenzo.nl

thuiszorg & hulp
 

www.trimenzo.nl

Onze wijkteams staan 24 uur per dag klaar voor 
verpleging en verzorging bij u thuis. 

Wilt u een afspraak maken met  één van onze 
wijkverpleegkundigen? Bel: (0571) 28 05 30

Trimenzo zoekt vrijwilligers

Heeft u nog tijd over en wilt u iets voor een ander betekenen? Dan bent u 
bij Trimenzo van harte welkom. Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die 
hun talenten en/of hobby willen inzetten ten behoeve van onze cliënten. 

Een aantal voorbeelden hiervan:
 �  Is uw hobby tuinieren en wilt u 

met één of meerdere cliënten 
gaan zaaien, stekken en een tuin-
tje onderhouden? Dan willen wij 
graag kennis met u maken. 
 �  Bent u handig met timmerwerk?

Onze cliënten willen graag eens 

samen met u aan de slag om een 
paar plantenbakken te maken of 
een vogelhuisje.
 �  Bent u goed in koken of bakken? 

Deel uw passie en uw recepten 
met onze cliënten. 
 �  Houdt u van wandelen? Dan kunt 

u met een cliënt (in een rolstoel) 

een heerlijke wandeling maken.
 �  Bespeelt u een instrument of 

zingt u graag? Onze cliënten wil-
len graag samen met u genieten 
van muziek. 
 �  Houdt u van gezelligheid? De 

bewoners van de verpleegafde-
lingen Kleinschalig Wonen in de 
Martinushof, vinden het fijn wan-
neer u deel wilt uitmaken van 
hun dagbesteding. Bijvoorbeeld 
door samen de krant te lezen, te 
wandelen, te koken of gewoon 
gezellig te praten. Hier zijn nog 
veel vrijwilligers voor nodig.
 �  Vindt u het leuk om anderen te 

helpen? In de centrale hal van het 
prachtige nieuwe Grotenhuis is 
een kleine winkel met allerhande 
producten waar bewoners hun da-
gelijkse boodschappen halen. Uw 
hulp is hier van harte welkom, 
evenals bij de receptiebalies van 
de Benring en Het Grotenhuis. 

Uw inzet voor onze cliënten kan voor 

een bepaalde periode zijn, maande-
lijks, wekelijks of eenmalig. Dit gaat 
altijd in overleg. 

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met een van de coördina-
toren vrijwilligerswerk: 
de Benring: Diana Kruitbos 
(dkruitbos@trimenzo.nl) 
het Grotenhuis: Driesje Draaijer 
(ddraaijer@trimenzo.nl)  
de Martinushof: Ineke Ros 
(iros@trimenzo.nl) 

U kunt ook telefonisch contact met 
hen opnemen via ons algemene 
nummer: (0571) 28 36 00.

Zintuigen op reis tijdens 
Summer Event 

TWELLO.- Direct bij aankomst word je overvallen door een bedrijvig-
heid die zich het best laat omschrijven als een bijenkorf in volle pro-
ductie. De inspanning van Etos Monique en omliggende bedrijven loont. 
Het eerste Summer Event is een geslaagd gebeuren. Alles is prima geor-
ganiseerd en er is zondermeer sprake van uitspanning na inspanning 
op deze avond. 

Op deze speciale verwen- en beleef-
avond wordt Twello op een nieuwe 
agenda gezet: de verwen- en belee-
fagenda. Een zeer gevarieerd aan-

bod aan diensten en artikelen maakt 
deze happening tot een groot succes. 
Niet alleen productervaring, maar 
ook veel info, plus veel dorpse ge-

zelligheid met een hapje en drankje. 
Kortom: een succesvolle poging om 
vriendinnen, moeders en kinderen 
naar het hart van Twello te lokken. 
De gezellige dorpssfeer verleent het 
geheel extra cachet. Iedereen is op 
ontdekkingsreis en in opgetogen 
stemming. Een steengoed concept 
voor jong en oud in een leuke en on-
gedwongen sfeer en laagdrempelig. 

Inge verwelkomt iedereen aan de 
ingang van Etos Monique met het 
beloofde verrassingstasje, dat door 
andere deelnemers telkens wordt 
aangevuld. 
En bij een ontvangst hoort ook een 
bruisend en verfrissend drankje. 
Daar zorgt Gall & Gall voor en vult 
de glazen met alcoholvrije rosé en 
een framboosje. 
Binnen is er een leuk hoekje inge-
richt met kleding van Nikki’s. Na 
inlevering van een waardebon ver-
leent de kledingzaak tot 18 juli 10% 
korting op de gehele collectie. 

Perfect Touch laat bezoekers kennis 
maken met de PinPointe nagellaser 
als oplossing voor onaangename 
kalknagels. Bovendien kan men tot 
1 september genieten van verschil-
lende gratis behandelingen. Op 
diverse  plekken kan men kennis 
maken met de meest uiteenlopende 
producten. Het is insmeren, uitpro-
beren, voelen, ruiken en proeven, 
alle zintuigen worden aangespro-
ken. Een heuse ontdekkingsreis en 
groot en klein geniet. 

Diva geeft leuke tasjes weg en fol-
ders. De bezoekers worden geatten-
deerd op het feit, dat de zaak op 29 

augustus de zaak na verhuizing her-
opend en men 10% op de nieuwe 
collectie kan verwachten. 
Er is onmiskenbaar sprake van een 

Moeders en dochters op stap

Alcoholvrije rosé bij aankomst 

gezellige avond met af en toe een re-
gendruppel en veel aanbod en keu-
ze; allemaal ingrediënten die deze 
avond succesvol maken. 
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Het Apeldoorns Prehistorisch Spel

Groep zeven De Kleine Wereld verblijft 
drie dagen in IJzertijd
TWELLO/APELDOORN.- Groep zeven van De Kleine Wereld heeft af-
gelopen week drie dagen in de Ijzertijd vertoefd. De kinderen maakten 
een tijdreis naar 500 voor Chr. Zij deden dat op ‘Haps’, een Ijzertijd-
dorp in de bossen nabij Apeldoorn. Tijdens dit project ervaren de kin-
deren hoe het is om in de Ijzertijd te leven. Om aan de basisbehoefte 
(eten) te kunnen voldoen moet er heel wat gebeuren: hout hakken (met 
echte bijlen), vuren onderhouden, brood bakken, graan malen, groente 
snijden voor de overheerlijke soep, schapen hoeden en speren maken.

Het project startte al zes weken van 
te voren. De kinderen en de begelei-
ders maakten op school al een eigen 
jack (van jute) en een drinkbeker 
van klei. De meester vertelde tijdens 
de geschiedenislessen over het le-
ven in de prehistorie. 

2500 jaar terug in de tijd
Afgelopen maandag passeerden de 
kinderen een tijdshek vlak bij Berg en 
Bos en maakten zo een stap van 2500 
jaar terug in de tijd. Ze werden ver-
welkomd door Jan de Kroes onze pro-
jectleider die hen de weg wees naar 

het dorp. Daar aangekomen moesten 
er nog heel wat zaken geregeld wor-
den. De taken werden verdeeld over 
de verschillende ‘families’ en hun fa-
miliehoofden (begeleiders). Er waren 
vier families met elk hun eigen naam: 
De Neandermeisjes, De Gouden Ap-
pels, De Gekleurde Zonnestralen en 
de Roze Mammoeten. Er moest vuur 
worden gestookt, soepgroenten ge-
sneden en brood worden gebakken. 
Een vierde familie hoedde de scha-
pen op de boswei. Dezelfde avond 
genoot iedereen van de heerlijke soep 
en zelfgebakken (vers!) brood. 

Spoken en griezels 
Later op de avond was het reuze 
spannend in het bos rondom het 
Hapsdorp. Het spookte en het grie-
zelde er. De kinderen werden het 
donkere bos ingestuurd om allerlei 
opdrachten uit te voeren. Dit naar 
aanleiding van een verhaal die hen 
op school was verteld. De ouders 
van de kinderen verzorgden dit spel. 
De volgende dag verliep bijna iden-
tiek behalve dat de hemel vreselijk 
moest ‘huilen’.  Die middag maak-
ten de kinderen offers voor het of-
ferfeest. Deze mocht je vervaardigen 
tijdens de vier workshops: houtbe-
werken, wol weven en smeden. De 
vierde workshop was pannenkoe-
kenbakken. De offers die men hier 
maakte verdwenen echter in de ma-
gen. ’s Avonds was dan het uiteinde-
lijke offerfeest. De werkstukjes van 
die middag verdwenen in het vuur. 
De kinderen mochten op dat mo-
ment ook een wens doen. Dit alles 
was bedoeld om de goden Wodan, 
Donar en Freya gunstig te stemmen. 
Na afloop was het feest. Er werden 
kippenvleugeltjes geroosterd boven 
het vuur en er werd ‘hapswijn’ (ran-
ja) gedronken. De volgende ochtend 
was het vroeg op. De haan was de 
wekker. De spullen en slaapzakken 
werden ingepakt voor de terugreis 
naar het land van de ‘warmwater-
bronnen’ (douches). Maar voor het 
zover was moesten eerst de akkers 
worden ingezaaid. Daarbij werd 
behalve graan ook de as van het of-
fervuur toegevoegd. Bij het afscheid 
van het dorp kreeg iedereen nog een 
flinke streep leem op zijn/haar wang 
gesmeerd ten teken dat je vanaf dat 
ogenblik een echte Hapsburger bent. 
Het was voor zowel de kinderen als 
de begeleiding een onvergetelijke er-
varing.

Kennismaken met de Prehistorie

Pitch&Putt Golf Bussloo
www.pitch-putt.nl/bussloo

0571-261212

Kom alleen, kom met vrienden, gezin, 
familie, bedrijf, vereniging, team,  
jong en oud, altijd een leuke dag!

Voetgolf

Minigolf USA

Levend Tafelvoetbal

Sportief plezier voor iedereen!
Pitch&Putt Golf Bussloo

www.pitch
057

ezin,
 

!

Lesdiner Obs de Hietweide

TWELLO.- Op woensdag 9 juli kwa-
men de leerlingen van groep acht op 
uitnodiging van Brasserie-Restaurant 
Korderijnk genieten van een lesdi-
ner. Dit diner wordt jaarlijks gehou-
den om de leerlingen kennis te laten 
maken met de geldende etiquettere-
gels. Voorbereidend daarop waren 
die regels al in de klas besproken. 
Om 18.00 uur werden de jongens en 
meisjes verwelkomd met een aperi-
tief. Iedereen had zijn best gedaan 
om er mooi uit te zien. Rogier Korde-

rijnk heette iedereen welkom en kop-
pelde de tafelheren aan hun dames, 
waarna het diner van start ging. Na 
afloop mocht iedereen nog een kijkje 
in de keuken nemen en kregen de 
kinderen uit handen van de juf een 
cadeau, ter gelegenheid van hun af-
scheid van de basisschool dit jaar. 
Tot slot werd aan alle leerlingen door 
Korderijnk het etiquettediploma uit-
gereikt. Het was een leerzame maar 
vooral heel gezellige avond waar nog 
lang over werd nagepraat. 

Op uitnodiging van Brasserie-Restaurant Korderijnk genieten van een 
lesdiner 

Dankjewel-ochtend op De Kopermolen

KLARENBEEK.- Afgelopen 9 juli was een spannende ochtend op Basis-
school De Kopermolen, mede gezien het feit dat Nederland natuurlijk ’s 
avonds in de halve finale stond tegen Argentinië. Maar ook omdat het 
weer Dankjewel-ochtend was op De Kopermolen.

Ieder jaar worden de ouders weer 
bedankt voor hun bijdrage aan het 
afgelopen schooljaar. “Waar zou-
den we zijn zonder de hulpouder!”, 
werd door menige groep gezongen.
De ochtend werd goed verzorgd met 
een hapje en een drankje verzorgd 
door een aantal leerlingen uit groep 
acht. Die helaas geen stukje hebben 
opgevoerd omdat ze natuurlijk in 
voorbereiding zijn voor de musical 
van volgende week.
Niemand minder dan Gerben Meer-
beek (de directeur) zelf, praatte deze 

ochtend aan elkaar. Allereerst was 
groep 1-2 A aan de beurt en zij zon-
gen in hun beste Engels een mooi 
liedje met de vertaling daarbij voor 
de ouders. 
Toen kwam groep 1-2 B en mede 
door de Oosterse invloed van hun 
juf Farina waren de meiden mooi ge-
kleed en deden de jongens stoer mee 
met een alleraardigst dansje. 
Groep 4-6 heeft een zelf bedacht 
liedje gemaakt met een aantal ge-
baren erin met de duidelijke bood-
schap dat ze niet zonder de hulpou-

ders kunnen. 
Groep 5 was het meest in de WK 
stemming, allen gekleed in het oran-
je lieten zij hun eigen bedachte WK-
lied horen. 
Groep 7 had een mooi a capella lied 
bedacht waarbij ook duidelijk hun 
dank uitgesproken werd. 
Als allerlaatste groep was groep 3 
aan de beurt en ook zij hadden een 
mooi liedje gezongen met alle din-
gen die de hulpouders met hen sa-
men hebben gedaan dit jaar.
Al met al een fantastische ochtend 
die zeer goed verzorgd was. Alle 
leerlingen en leerkrachten van De 
Kopermolen hopen op deze manier 
te hebben laten zien hoe ongelofelijk 
blij ze zijn met al die hulpouders!

Dankjewel-ochtend op De Kopermolen.

Musical Ten Holtens Erve 
NIjBROEK.- Op 8 juli vond in een overvolle zaal van dorpshuis “De 
Arend” de uitvoering van de musical Hospitaal Abnormaal plaats. De 
kinderen van Ten Holtens Erve hebben er veel tijd en aandacht aan 
geschonken. Het niveau van het spel was uitmuntend en de volle zaal 
klapte, lachte en deinde mee bij dit soms hilarische schouwspel.

Met professioneel 
licht en een sterk ver-
beterde geluidsinstal-
latie was het decor 
alleen al een lust voor 
het oog en oor. Het 
is te merken, dat er 
bijzondere kinderen 
naar deze basisschool 
gaan. De uitvoering 
van de musical was 
perfect en leerkrach-
ten en ouders hebben 
vooraf veel moeite 
gespendeerd aan de 
uitvoering in zijn 
geheel. Het verhaal 
ging over profes-
sor Proefjes, die een 
nieuwe prik heeft 
uitgevonden. Iedereen die de prik 
krijgt, hoeft nooit meer te slapen. Be-
roemde mensen, zoals de president 
van Amerika, bezoeken het hospi-
taal. Maar of de prik wel zo veilig 
is? Rapper Tess organiseert daarom 
een betoging. Proefjes ontvoert de 
president en de reporters ontmaske-
ren hem uiteindelijk. Na de musical 
werden juf Gea en juf Elise bedankt. 
Directeur Rob van Hal zorgde voor 
de bloemen. Els overhandigde een 
cadeau aan de kinderen namens de 
gebedsgroep. De Oudercommissie 
en Ouderwerkgroep overhandigden 
de kinderen ook een cadeau. Hierna 
was het de beurt aan alle leerkrach-
ten om het afscheidslied te zingen. 
Op een enkele mistoon na, zongen 

zij prima het lied: ‘team acht, we 
zwaaien uit, we zwaaien jullie uit’. 
Hierna werd door de kinderen een 
cadeau bezorgd. Een prachtige bank 
voor op het schoolplein en een inge-
lijste foto van de hele groep. Hoe bij-
zonder de groep is blijkt wel uit hun 
schoolkeuzes: Wijhe, Deventer, Zut-
phen, Apeldoorn en, zoals van ouds-
her, Epe en Heerde. Zo krijgt de in-
tentie van de school ‘samen werken 
aan het kind van de toekomst’ een 
extra dimensie. De kinderen kunnen 
nu, prima toegerust, wachten op de 
volgende fase in hun leven. De leer-
krachten kunnen uitrusten van de 
door hen geleverde topprestatie! De 
groep had namelijk de hoogste CITO 
score van de gemeente Voorst! 
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op Auping 
matrassen *

20%VOORDEEL

www.pijnappel.info

  Pijnappel Twello   | Duistervoordseweg 54  | T 0571 - 271526
Pijnappel Heerde  | Dorpsstraat 35            | T 0578 - 691612

Je oude matras is geld waard! 
Iedere 10 jaar ben je toe aan een nieuwe matras. Ruil je oude matras bij ons in 

en je krijgt 20% voordeel op een nieuwe. En geen zorgen om je oude matras, deze 

halen we bij je op om te laten recyclen. (Her)gebruik je je oude matras zelf?

Dan krijg je het voordeel natuurlijk ook!

*Geldt in de actieoperiode van 12 juli t/m 24 augustus 2014 op matrassen én topmatrassen. Kijk voor de voorwaarden op Auping.nl/matrasvoordeel.

Echtpaar Jacobs vijftien 
jaar in ’t Geveltje

VOORST.- Het resultaat van de flin-
ke verbouwing (de gehele indeling 
ging op de schop) van het restaurant 
en de cafetaria in 2007 was en is 
een prachtig licht restaurant dat de 
mogelijkheid biedt om bijvoorbeeld 
verschillende groepen tegelijk, zon-
der dat ze last van elkaar ondervin-
den, te kunnen bedienen. Maar er 
is nu in 2014 wel het een en ander 
veranderd in ’t Geveltje.

Het cafégedeelte bestaat nog altijd, 
maar het poolbiljart heeft plaats ge-
maakt voor het buffet. Elke zaterdag 
en zondag staat hier een buffet klaar 
met onbeperkt eten en drinken voor 
€ 26,95. Voor groepen kan het ook 
op andere dagen. Een populaire ma-
nier om iets te vieren met vrienden, 
familie of collega’s. Jacobs: “Het vie-
ren van bijvoorbeeld bruiloften met 
honderden personen is voorbij. Vaak 
hebben we in de grote zaal nu drie of 
vier groepjes gasten van echtparen 
die hun huwelijksdag op deze ma-

nier vieren. Kleinschalig dus”.
Joke en Edwin Jacobs werken in 
Voorst met vijf personen. Samen met 
een dochter runnen ze ook nog een 
broodjeszaak in Apeldoorn. 

Buiten staan een aantal tafels en 
stoelen uitnodigend klaar voor kof-
fie met koek of iets anders, maar het 
restaurant blijft natuurlijk beschik-
baar om dagelijks à la carte te eten. 
In de vakantieperiode kunt u echter 
ook op donderdag en vrijdag onbe-
perkt spareribs eten inclusief frites 
en sausjes enz. voor € 11,95. En na-
tuurlijk is de snackbar ook dagelijks 
geopend. In de zomerperiode is ’t 
Geveltje zeven dagen per week open 
van 11.00 tot 21.00 uur. 

Ter gelegenheid van het 15-jarig ju-
bileum in Voorst is er nu een actie in 
de cafetaria: Voor € 10,00 ontvangt 
u voor vier personen patat met een 
kroket of frikandel naar keuze. In het 
najaar volgt een actiebuffet.

De hoofdingang in het midden van de voorgevel is 
nu alleen de ingang van het restaurant. 

Oogwereld Jos houdt inruilactie
TWELLO.- Op effectieve wijze draagt Oogwereld jos in Twello een 
steentje bij aan een goed doel. Wie tijdens de BRIL-doorgeefweken 
zijn oude bril inlevert bij Oogwereld jos, krijgt maximaal 250 euro 
kor ting op een nieuwe. Zij zorgen ervoor dat een oude bril een twee-
de leven krijgt in een ontwikkelingsland. Zodoende ontvangen men-
sen een gratis bril en worden geholpen aan de verbetering van hun 
levenskwaliteit. De actie is in volle gang en loopt tot en met 26 juli.  

In ontwikkelingsgebieden, die niet 
zelden erg afgelegen liggen, is een 
goed zicht van groot belang. En een 
bril behoort onbetwistbaar tot de 
primaire levensbehoefte. Meestal 
ontbreekt echter iedere vorm van 
basale gezondheidszorg en is de 
opticien een onbekend begrip. Een 
hoog percentage van alle afgestane 
brillen vindt zo een nieuwe eige-
naar. “Mensen in ontwikkelingslan-
den zijn ontzettend dankbaar dat ze 
met behulp van de brillen weer kun-
nen zien, want een bril was voor de 
meesten normaliter onbereikbaar en 
onbetaalbaar geweest”, benadrukt 
vestigingsmanager Jeroen Gerritsen. 

Letterlijk een nieuwe kijk op de 
wereld

Met de inzamelactie helpt Oogwe-
reld Jos mensen in ontwikkelings-
landen om beter te kunnen zien 
en ieders hulp is daarbij uitermate 
welkom. Oude bruikbare brillen 
krijgen op deze manier een nieuwe, 
waardige bestemming en bezorgen 
de toekomstige drager letterlijk een 
nieuwe kijk op de wereld. En elke in-
geleverde bril levert een blij gezicht 
op. “Ik ken het verhaal van een oude 
man met een sterkte van -8.5, die na 
het aanpassen van een bril voor het 
eerst weer kon zien. En dat zijn ont-
roerende momenten”, merkt Jeroen 
op. Hij vindt deze actie geweldig en 
vertelt over opticien Chantal Huis-
man, een goede vriendin van hem. 
Zij vertrekt zo nu en dan op eigen 
kosten naar bijvoorbeeld Malawi, 

uitgerust met meetapparatuur en 
een assortiment aan tweedehands 
brillen. Telkens opnieuw blijkt dat 
dit erg dankbaar werk is. 

Korting op een nieuwe bril 
Dat men bij inlevering van een oude, 
bruikbare bril een aanzienlijke kor-
ting bij aanschaf van een nieuwe 
ontvangt, dat maakt deze actie extra 
aantrekkelijk. “Wij geven kortin-
gen oplopend tot 250 euro op een 
nieuwe multifocale bril of 75 euro 
op een enkelvoudige bril. En als de 
klant ook nog een vergoeding van 
de ziektekostenverzekeraar ont-
vangt, dan kan dat een behoorlijke 
besparing opleveren”, benadrukt 
de vestigingsmanager. De actie is al 
gestart en hij wijst op de hoeveel-
heid brillen die reeds door mensen 
is ingeleverd. Ook zonnebrillen zijn 
overigens erg welkom, daarop wordt 
echter geen korting verleend. Jeroen 
is blij met het aantal en vindt dat 
deze actie nu al een geweldig suc-
ces is. “Het is opvallend hoezeer de 
gedachte onder de brildragers leeft 
om oude brillen af te staan aan men-
sen in ontwikkelingslanden”, merkt 
hij op en vervolgt: “Wij zullen alle 
glazen op moeten meten en vervol-
gens registreren. Dat is belangrijk als 
informatie voor de veldwerkers. Ver-
volgens zal alles via Stichting Emefa 
en glazenleverancier Essilor naar de 
plaats van bestemming worden ge-
bracht. Aldaar worden oogmetingen 
verricht, krijgen de mensen deskun-
dig advies en wordt er een passende 
bril bijgezocht”. Voor gedetail leerde 
uitleg is het aan te raden om een be-
zoek te brengen aan de winkel (Duis-
tervoordseweg 12a, Twello).

Onder primitieve omstandigheden wordt er het maximale aan zicht 
uitgehaald. 

Rectificatie
Verleden week is in het artikel over de fusie Rabobank Gemeente Voorst 
en Rabobank Apeldoorn en Omgeving een illustratie weggevallen. Van-
daar hierbij en met onze excuses alsnog het kaartje van het werkgebied 
van de nieuwe bank.     
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Op zoek naar zwerfafvalSluiting RK kerk Klarenbeek geen einde 
maar startpunt voor een nieuw begin
KLARENBEEK.- Afgelopen zondag 13 juli 2014 werd 
de laatste reguliere weekendviering in de RK kerk ge-
houden. Dat wil niet zeggen dat er, zolang de kerk niet 
is verkocht, en pas dan aan de eredienst wordt ont-
trokken, dat er geen vieringen meer kunnen zijn. Er 
is nog steeds ruimte voor bijzondere momenten, zoal 
een uitvaart, om dit in de kerk te laten plaatsvinden.

Zondagochtend waren er bijna 250 mensen in de kerk 
aanwezig, waaronder naast de eigen parochianen ook 
mensen uit de omgeving, oud parochianen en een afvaar-
diging van de protestantse kerk. Het is een mooie viering 
geworden met een voor velen emotionele afsluiting.

Brieven 
Aan het einde van de viering kregen alle aanwezigen 
een brief mee, bestaande uit twee onderwerpen. In het 
eerste deel van de brief wordt voor het laatst nogmaals 
de teleurstelling uitgesproken over dat het zover heeft 
kunnen komen en in het tweede deel van de brief wordt 
samen vooruitgekeken met een nieuw op te richten stich-
ting. 

“Er lag veel meer dan ik eerst zag. 
Onder de grond bleek een vuilnis-
zak te liggen. Ik keek er eerst gewoon 
over heen.” vertelt Cees van Bockel. 
“Er ligt zeker twee keer zoveel als 
dat je in eerste instantie ziet.” An-
neke van der Ven viel het op dat er 
zoveel aanstekers in de berm van de 
weg lagen. Ze vond er minstens vier. 
“Nu snap ik het. Daarom heten ze 
wegwerpaanstekers.” Naast aanste-
kers werden er veel blikjes plastic en 
glazen flessen gevonden, maar ook 
dozen, snackverpakkingen, snoep-
papiertjes, bonnetjes, een medicijn-
strip, sigarettenpeuken en allerlei 
plastic materiaal.
De vrijwilligers vonden het een ple-
zierige en nuttige bezigheid met lek-
ker weer en veel gezelligheid. Zowel 
het zichtbare resultaat als de reac-
ties van voorbijgangers werkten sti-
mulerend. Vele duimen, van fietser 

tot vrachtwagenchauffeur, werden 
waarderend omhoog gestoken. Na 
afloop werd er gezellig nagepraat on-
der het genot van een heerlijk kopje 
koffie in het zonnetje met als conclu-
sie: “We zouden het weer snel weer 
moeten doen. Eén keer is gewoon te 
weinig.”
Daarom organiseert GroenLinks 
Voorst na de zomervakantie een ver-
volg op deze actie. Op een nog te be-
palen zaterdagochtend in september 
wordt er op een andere locatie in de 
gemeente Voorst zwerfafval opge-
ruimd. Mocht u een berm weten die 
wel een opruimbeurt kan gebruiken, 
dan kunt u dit doorgeven aan Cees 
van Bockel (0571-270060; cees@
vanbockel.org). U kunt zich ook aan-
melden om mee te doen, want vele 
handen maken licht werk. Zo wer-
ken we aan een schone gemeente 
Voorst. 

VOORST.- Twee stampvolle vuilniszakken met afval was het resultaat van 
een actie van GroenLinks, een uur zoeken langs de bermen van de weg. 
Afgelopen zaterdag verzamelden zeven vrijwilligers het zwerfvuil dat langs 
de Rijksstraatweg bij Voorst richting Apeldoorn gevonden werd. Groen-
Links Voorst wil deze actie graag herhalen en is op zoek naar vervuilde 
bermen in de gemeente Voorst.

Vijfentwintig jaar na hun zwanger-
schap nog steeds een groep

‘Wat ons bindt? 
Zeg het maar!’
 
Acht vrouwen komen elke drie maanden bij elkaar sinds 1989 ,toen 
ze elkaar ontmoetten tijdens de zwangerschapsgymnastiek in het 
toenmalige Kruisgebouw aan de jachtlust. Tussen januari en februari 
van dat jaar brachten ze hun kinderen op de wereld, nu jonge man-
nen en vrouwen, die ook weer hun plek gevonden hebben. De laatste 
geborene toen, Naomi, is nu ook weer moeder, zodat de groep nu ook 
de eerste oma telt. In dat eerste jaar telde de groep twaalf vrouwen. 
Door verhuizing haakten vier vrouwen af.

Dorpsgenoten. 
Wandelend door de gemeen-
te Voorst ontmoet Wiel Pal-
men personen die volgens 
hem iets te vertellen heb-
ben. Vandaag een gesprek 
met Meriam Pol en Chris 
Hofman over een bijzondere 
club.

De meest prangende vraag is wat 
deze acht vrouwen bindt om een 
kwart eeuw op regelmatige tijden 
bij elkaar te komen. Het blijkt een 
moeilijke vraag te zijn. Vijfen-
twintig jaar geleden hoorde het er 
bij dat na de bevallingen de zwan-
gerschapsgroep bij elkaar kwam. 
Chris: ’dat was toen een beetje zo-
als het hoorde. Je showde je baby 
en natuurlijk vond iedere moeder 
haar baby de mooiste,’ Vanaf dat 
moment kwamen ze elk half jaar 
bij elkaar. Toen de kinderen vier 
jaar werden en naar school gin-
gen kwam er iets meer tijd vrij en 
zochten ze elkaar vaker op. ‘Het 
werd gezellig, een kop koffie, een 
wijntje’, lacht Meriam. In de loop 

der jaren is dat eenmaal in de drie 
maanden geworden. 
Interessant in dit verband is dat 
het Leids Universitair Medisch 
Centrum in mei van dit jaar in het 
nieuws kwam met de constatering 
dat zwangere vrouwen de zorg in 
de groep meer waarderen dan indi-
viduele zorg. Nu was de zorg toen 
zeker individueel en niet te verge-
lijken met wat het  LUMC nu voor 
heeft. Het is een boeiend bezigheid 
om eens op Google rond te neuzen 
over wat er in de loop der jaren zoal 
voor vrouwen ook na hun zwanger-
schap aan begeleiding wordt aange-
boden. Dan is het te begrijpen dat als 
een groep zwangere vrouwen tijdens 
hun zwangerschap een bepaalde tijd 

bij elkaar is en bezig is met het-
zelfde doel: een goede conditie op 
te bouwen voor een voorspoedige 
bevalling er een emotionele niet 
definieerbare band ontstaat die 
blijft ook na de geboorte van hun 
zoons en dochters. 

Alleen de vrouwen
Of ook hun mannen op de bijeen-
komsten komen? Chris: ’nee, dat 
niet. Het is ooit een keer gepro-
beerd met een barbecue. Maar dat 
werd niks. Die mannen hadden 
niks met elkaar’. Dat geldt ook 
voor onze kinderen,’ vult Meriam 
aan. Een keer geprobeerd, maar ze 
kenden elkaar niet eens.’
‘Wat ons bij elkaar houdt? Zeg 
het maar’. Ze weten het niet. ‘We 
verschillen zoveel van elkaar! 
Dat merk je als je over opvoeding 
praat. Bij de een zette het kind s 
morgens al de tv aan, terwijl in 
het andere gezin het kind van de-
zelfde leeftijd nog met een trein-
tje speelde.’ Meriam:’we zijn zo 
verschillend van karakter en toch 
blijven we bij elkaar. Nee, vrien-
dinnen zijn we niet. Maar op onze 
bijeenkomsten kunnen we wel 
zeggen wat we op ons hart hebben. 
We vertrouwen elkaar’. Chris: ’het 
is een open club, waar je je verhaal 
kwijt kunt’. Ze lopen de deur bij 
elkaar niet plat, maar op feesten 
en partijen zijn ze aanwezig. Ze 
hebben wel weer gespaard om 
samen een weekendje op stap te 
gaan. Dat was een schot in de roos. 
De groep spaart voor het volgende 
reisje. Blijft de vraag naar wat de 
acht vrouwen bindt.
Misschien wel de emoties van 
toen. Vast staat dat het gezellige 
bijeenkomsten zijn. Om de drie 
maanden. Nu zelfs om de twee-
eneenhalve maand,’ zegt Chris 
bijna op fluisterende toon. Meriam 
knikt bevestigend.

Voortreffelijk optreden 
jeugdige TAV-musici

TWELLO.- Vorige week vrijdag trad 
het jeugdorkest van de Twellose 
Accordeon Vereniging op tijdens 
een door de jeugd zelf georganiseer-
de avond in het clubgebouw aan 
de Frans Halsstraat. Onder leiding 
van dirigent Henny Huigen-Dave-
laar werd er gezellige popmuziek 
ten gehore gebracht. De avond werd 
geopend met Nine Million Bicy-
cles van Katie Melua. Hierna met 
zang van Renate v.d. Liende: Sweet 
about me, gevolgd door een prach-
tig drumsolo van Dennis. Na het 
lied Royals kwam er een gitaarsolo 

gespeeld door Qanci Geerts opge-
volgd door het lied met zang Sun-
day Morning. Na de pauze werd het 
gevoelige lied Halleluja gespeeld 
en gezongen. Renate en Marloes 
v.d. Liende hadden een eigen lied 
geschreven, genaamd Butterfly. Dit 
werd gezongen door Renate met 
begeleiding van Marloes op piano. 
Na nog een paar liedjes gezamenlijk 
met het hele orkest werd het afge-
sloten met het lied van Stayfall van 
Adele. Na afloop werd er nog een 
tijd samen met het publiek nage-
praat.

De jeugdige musici geconcentreerd in actie.

NIVON-wandeling
REGIO.- Twee maal per maand or-
ganiseert het NIVON een wande-
ling, die voor iedereen toegankelijk 
is. Zaterdag 19 juli gaat de tocht van 
Mariënberg naar Gramsbergen (18 
km). Het is een voortzetting van de 
wandeling door het Vechtdal van 
januari (Ommen-Marienberg). Het 
Vechtdal krijgt na Mariënberg een 

ander aanzien. Meer open, waarbij 
de wandelaar prachtige buurtschap-
pen doorkruist. Onderweg doen we 
Hardenberg aan. Start van de wan-
deling om 10.15 uur bij het station 
Mariënberg na aankomst van de trein 
uit Zwolle. Verwacht eindtijdstip ca. 
15.15 uur. Verzamelen in de stations-
hal van Deventer om 9.00 uur. Ver-

trek van de trein richting Zwolle om 
9.17 uur. In Zwolle stappen we over 
op de Arriva-trein richting Emmen 
en zijn om 10.15 uur in Mariënberg. 
De terugreis gaat langs dezelfde rou-
te. Algemene bijdrage voor leden E 
1,50 en E 2,25 voor niet-leden. Aan-
melden uiterlijk de donderdag voor 
de wandeling: tel.0570-592925.        
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Zomers parkconcert

VOORST.- Fanfare Korps  Voorst 
stelde tijdens een geslaagd mini-
concert de nieuwe dirigent Alfred 
Willering voor. Het plein voor de 
muziektent was goed gevuld toen 
het ‘opstaporkest’ onder leiding van 
Liesbeth Vernout het concert open-
de. Het is bijzonder wat deze leerlin-
gen al kunnen spelen. Liesbeth heeft 
ook de leiding over het Da Capo 
orkest. (da capo betekent vanaf het 
begin). Bij dit orkest waren bij het 
nummer With the sounds of trum-
pets de solisten Justin Plomp en 

Roel Snijders plus Stefan Plomp op 
slagwerk te horen. Daarna vervolgde 
het Fanfare orkest onder leiding van 
de nieuwe dirigent het programma. 
Tijdens de populaire nummers uit 
bijvoorbeeld de West Side Story en 
James Bond speelde Beate Reuge-
brink een solo in As it is in Haeven, 
Erwin Jansen in James en Linda 
Marsman in Yellow Mountains.
Met een gezamenlijk uitvoering van 
One way or another van Opstap, Da 
Capo en Fanfare orkest werd het mi-
niconcert besloten.

Zomers parkconcert met nieuwe dirigent

Wijnholds Optiek gaat verhuizen
TWELLO.– Het is alweer 8½ jaar 
geleden dat Wijnholds Optiek zich 
als jong optiekbedrijf vestigde in 
het centrum van Twello. Inmid-
dels is de klantenkring dusdanig 
gegroeid dat de tijd rijp was voor 
een groter winkelpand.

“We zijn uit ons jasje gegroeid”, zeg-
gen Ronald en Marieke Wijnholds 
enthousiast “en dus kwam het leeg-
staande pand aan de Duistervoord-
seweg 5 als geroepen. We zijn een 
winkel waar mensen welkom zijn 
voor kwalitatief goede oogzorg, pri-
ma service, persoonlijke aandacht, 
mooie brillen en een eerlijk advies. 
Om dit te kunnen waarborgen heb-
ben we meerdere oogmeetruimtes 
nodig, extra advies- en wachtplek-
ken in de winkel. Bovendien heb-
ben we voldoende ruimte nodig 
achter de schermen waar de brillen 
gemaakt en besteld worden. Dit alles 
kunnen we in onze nieuwe winkel 
realiseren en daar is ook nog eens 
ruimte voor een grotere collectie 
monturen.“
Bij Wijnholds Optiek werken twee 
optometristen: Ronald en Anne. 
Naast een zorgvuldige oogmeting 
of lenscontrole wordt ook de ge-

zondheid van het oog beoordeeld. 
Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar 
de oogdruk, de oogzenuw, de hel-
derheid van de lens en het netvlies. 
Daarnaast staan ook Marieke, Jet-
teke, Iris en Vera klaar om de klan-
ten van een goed advies te voorzien. 
Het hele jaar door worden er mooie 
monturen, aantrekkelijke kinder-
brillen en zonnebrillen ingekocht in 
verschillende prijsklassen op nati-

onale en internationale beurzen. Er 
is dan ook een uitgebreide collectie 
brillen op voorraad. 
Het hele team is enthousiast over de 
centrale ligging van de nieuwe win-
kel midden in de gezelligheid van 
het dorp. Met elkaar zijn ze hard aan 
het werk om de verhuizing mogelijk 
te maken. Vanaf 19 juli bent u van 
harte welkom om er een kijkje te ne-
men....

Café Titus luidt vakantie in 
met bouwvakparty
TWELLO.- Nog enkele weken hard werken en dan gaan we weer lekker 
op vakantie. Om de vakantie in te luiden biedt café TITUS in samen-
werking met Buurman Vleesch en Vis, u en uw personeel een gezellige 
bouwvakparty aan. 

Op vrijdag 25 juli vanaf 16.00 uur 
luiden we de zomervakantie in 
met een verzorgde barbecue, gezel-
lige muziek en natuurlijk een lekker 
drankje erbij. Dit doen we bij ons 
Café aan de Stationsstraat 13a in 
Twello. We nodigen u en uw perso-
neel graag uit om deel te nemen aan 
deze ‘bouwvakparty’. We reserveren 
eventueel tafels en stoelen voor u en 
bieden het barbecuepakket aan voor 
slechts 6 euro per persoon (of 3 con-
sumptiemunten). Daarnaast kunt u 
ook consumptiemunten kopen voor 
uw personeelsleden, deze worden 
vooraf bij u aan de zaak afgeleverd. 

De munten kosten 2 euro per stuk, 
uiteraard ontvangt u van ons hier-
voor een factuur met BTW.   
U kunt de munten bestellen en/
of tafels reserveren door een email 
te sturen naar info@cafetitus.nl of 
te bellen naar Café TITUS, tel 06-
40200090 of 06-12904912. Langsko-
men om te reserveren mag natuur-
lijk ook.
Jeroen voor’t Hekke en Titus Mulder 
ontvangen u en uw personeel graag 
op vrijdag 25 juli, ook als de vakan-
tie (nog) niet van toepassing is. Oh 
ja, en de eerste beugel Grolsch is van 
het huis.

Pijnappel Woonadviseur in Twello 
en Heerde start met Service Plus
TWELLO.- Om haar klanten optimaal tegemoet te komen, heeft Pijnap-
pel iets extra’s bedacht, dat voor veel mensen dé oplossing biedt. Want 
wie ziet er niet tegenop zijn kamer leeg te moeten halen voor het ver-
vangen van de oude vloerbedekking? Of het verplaatsen van meubilair 
als de binnenmuren toe zijn aan een opfrisbeurt? Met Service Plus helpt 
Pijnappel in de toekomst mee, deze kopzorgen als sneeuw voor de zon 
te laten verdwijnen. 

“Het betreft niet alleen ouderen”, 
zegt Marcel Pijnappel, “maar ieder-
een ziet het niet direct zitten om de 
gehele zithoek inclusief kasten en 
tafels te verplaatsen om ruimte te 
maken voor een opknapbeurt.” Ook 
de vraag: wat doe ik met mijn oude 
meubelen als ik iets nieuws wil aan-
schaffen bij Pijnappel in Twello en 
Heerde blijft te allen tijde actueel. 

Service Plus
Pijnappel komt met dé oplossing: 
mensen die een gedeelte van het 
interieur willen laten vervangen 
kunnen rekenen op hulp bij het 
verwijderen en het afvoeren van 
de bestaande meubelen en tapijten 
Nieuwe meubels worden geplaatst, 
terwijl de oude meegaan. Dat is ech-
ter niet alles. Als u door Pijnappel 
Woonadviseur behang- en schil-
derwerk laat uitvoeren, dan wordt 
ervoor gezorgd dat dit ongehinderd 
kan Pijnappel verzorgd het verplaat-
sen van de meubelen. Ook dat wordt 
namelijk geregeld. Waarom doet 
Pijnappel dit? Eigenaar Marcel Pijn-
appel komt spontaan met het ant-
woord: “Wij willen vooral heel ser-
vicegericht zijn, want er zijn steeds 
meer mensen die daar behoefte aan 
hebben, zo is gebleken. Ook oude-

ren zonder vervoer willen wij graag 
extra service bieden door hen op 
te halen naar onze winkel en weer 
thuis te brengen. Dat is geen enkele 
moeite voor ons!” 

Comfort en gemak – een 
belangrijk item in deze tijd
Pijnappel heeft een uitgebreid as-
sortiment aan relaxfauteuils, want 
na inspanning volgt logischerwijze 
ontspanning. Veel mensen vervul-
len zich tegenwoordig de wens naar 
een volledig privé toevluchtsoord, 
namelijk een relaxstoel. Sommigen 
denken mogelijk dat je oud moet zijn 
voor een dergelijk zitmeubel, ook de 
gedachte dat een relaxstoel groot en 
pompeus moet zijn, klopt al jaren 
niet meer. En met een zogenaamde 
‘sta op stoel’ is opstaan nog nooit zo 
gemakkelijk gegaan. “Daarvan zou 
eigenlijk iedereen moeten kunnen 
genieten, voordat de tijd aanbreekt, 
dat men daadwerkelijk door ouder-
dom of gebreken niet meer zonder 
kan,”, merkt Marcel op. Zitten op 
een stapel kussens is over, de ‘sta op 
stoel’ is de uitkomst. 

Vijfsterren slaapcomfort
Goed en comfortabel slapen en ont-
spannen wakker worden is in deze 

drukke tijd een must. Het slapen in 
bedden van Pijnappel wordt tot een 
geluksmoment en de beste slaapsy-
stemen treft men aan in de winkel. 
In vlakke of verstelbare uitvoering 
ledikanten en boxsprings. Ook het 
multifunctionele ‘hoog /laagbed’ is 
bij Pijnappel verkrijgbaar. Uitermate 
geschikt voor verzorging thuis. Het 
elektrisch verstelbare ligvlak zorgt 
voor lig- en slaapgemak en is ideaal 
voor mensen die langer dan acht uur 
per etmaal in bed moeten liggen. Er 
is een grote keuze aan strakke zweef-
deur- en draaideurkasten, eindeloos 
te combineren met eigen slaapkamer. 

Meubeltrends en accessoires 
Natuurlijk oriënteert Pijnappel zich 
aan de nieuwste trends op het gebied 
van inrichten. Momenteel is er veel 
vraag naar comfortabele hoekbank-
stellen. Daarom kan men in de win-
kel een collectie daarvan aantreffen. 
Lichtgewicht-eetkamerstoelen in 
retro-stijl zijn erg gewild. Bij Pijnap-
pel staan ze in alle kleuren van de 
regenboog. Ook is er een gevarieerde 
keuze aan woonaccessoires, heel ei-
gentijds en sfeervol om het wonen te 
verfraaien.

Loop even binnen bij Pijnap-
pel Woonadviseur in Twello en 
Heerde,of bel voor een afspraak.
Voor Twello (0571) 27 15 26, voor 
Heerde (0578) 69 16 12. Zij zijn rol-
stoel toegankelijk en hebben gratis 
parkeren voor de deur. Uiteraard 
staat er altijd een kopje koffie of thee 
voor u klaar. 

Deventer op Stelten was net als alle vorige jaren weer bijzonder indruk-
wekkend. Zoals de prachtige lichtshow ’s avonds op het Grote Kerkhof. 

Zomercarnaval 
CV De Neutenkrakers 
KLARENBEEK.- Aanstaande zaterdag 19 juli organiseert CV De Neuten-
krakers weer het Zomercarnaval! Dit buitenfestival wordt gehouden bij De 
Nieuwe Zweep. Aanvang 21.00 uur. 

Met een groot zandstrand en di-
verse strandtenten gaat er een zo-
mers carnaval plaatsvinden. Met  DJ 
Magnus, bekend van het carnaval 
in Klarenbeek, en een surprise act 
is het podium bezet, ook het mid-
den podium waar het publiek zich 
kan presenteren zal zijn aandacht 

trekken. Net als vorig jaar is de dres-
scode zomers carnavalesk. Korte 
broek, slippers en zonnebril vol-
doen natuurlijk ook! Kom ook naar 
dit zomerse feest en herbeleef het 
carnaval! 
CV De Neutenkrakers staat voor 
feest en gezelligheid. Trek je zomer-

se outfit uit de kast en kom, de rest 
volgt vanzelf!

De kaarten zijn in de voorverkoop 
voor 7,50 euro te verkrijgen bij De 
Nieuwe Zweep, Bike Totaal Wol-
ters Klarenbeek, Boekhandel Oonk 
Twello, Primera De Damper Beek-
bergen en Primera Tabor Eerbeek. 
Op locatie zijn de kaarten 10,00 
euro. Voor informatie: www.cvde-
neutenkrakers.nl

mailto:info@cafetitus.nl


De AutobeDrijven in De regio
Dorpsstraat 3  7384 BC  Wilp  Tel. 0571-261437

Service Partner

* Reparatie        * Schadeherstel 
* APK                 * Verkoop nieuw en gebruikt

Airco service
en reparatie

kwaliteit
50
50 JAAR

 

Volvo 850 stationcar TDI bijtellingsvriendelijk BJ 1996 180.000 km

Ford Fiesta titanium 1.0 ecoboost 100pk, zwart metallic, 5drs. BJ 2013 10.000 km

Ford KA 1.3, zwart metallic, stuurbekr, airco Benzine BJ 2007 29.000 km

Fiat Punto 1.3 JTD Diesel, blauw metallic, 5 drs BJ 2006 122.000 km

Suzuki SX4 Benzine automaat, zwart BJ 2007 90.000 km

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

KIJK VOOR OCCASIONS OP WWW.AUTOWIENTJES.NL

DUIDELIJK | DESKUNDIG | DICHTBIJ

OPENINGSTIJDEN: ma t/m do 08.00 - 18.00 | vrijdag 08.00 - 20.00 | zaterdag 09.00 - 16.00

Betaalbaar auto onderhoud

APK Actie

€ 19,- All-in

Voor alle benzine- 
en dieselauto’s

Onderhoudsbeurt + APK

vanaf € 89,-

Direct een offerte:
www.autowientjes.nl/offerte

Merkbanden

€ 39,-
vanaf

Banden nodig?
www.autowientjes.nl/banden

Airco Actie

€ 59,50
Nu

Afpersen, vacumeren en vullen

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

Doorlopend ca. 80 auto’s op voorraad

Bouwjaar: 10-2003
Km. Stand: 142.836 km
Brandstof: Benzine
Kleur GRIJS Metallic
Aantal deuren: 5 drs
Transmissie: Handgeschakeld
Garantie: n.v.t.

OPTIES & ACCESSOIRES:
Airbag Bestuurder, Airbag Passagier, Airconditio-
ning, handbed., Centr. deurvergr. handbediend, 
Deelbare achterbank, El. verstelbare spiegels, 
Elektrische ramen voor, Hoofdsteunen achter, 
Lichtmetalen velgen, Mistlampen, Onderhouds-
boekje aanwezig, Startonderbreking, Stuurbe-
krachtiging

TOYOTA AYGO 1.05/5DRS

autobedrijf

B.J. Spijkerbosch

www.autospijkerbosch.nl
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDoooooooooooooooooooorloo

2.750,-
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De AutobeDrijven in De regio
Kwaliteit van uit het verleden,
aangepast voor de toekomst!

Engelenburgstraat 2 - 7391 AM  Twello, Tel. 0571-274804 - Fax 0571-273249
Raadpleeg uw dealer/garagebedrijf voor advies betreffende autoschade

Uw partner in autoschade:

Vaassen

Publiek wordt betoverd met ‘Voorwaarts goes Disney’ 

Magische uitvoering Voorwaarts

TWELLO.- Afgelopen zaterdag hield gymnastiekvereniging Voorwaarts 
de jaarlijkse uitvoering in  jachtlust. Dit jaar figureerden de verschil-
lende groepen binnen de afdeling gymnastiek in een spannend Disney-
verhaal. Ondanks het warme weer zaten de tribunes bomvol met ou-
ders, familie en bekenden. 

Het verhaal werd verteld door Goofy 
(Ralph Tip) en Belle (Lizet Klunder) 
en ging over drie mooie prinsessen-
zusjes. Zij waren de dochters van een 
boze koning en wilden niet trouwen 
met een man, waar ze niet van hiel-
den. De koning werd verschrikkelijk 
boos en sprak een vloek uit over zijn 
dochters. De prinsessenzusjes veran-
derden in gemene heksen.

Disney-figuren achter slot en 
grendel
De uitvoering begon met een dans 

op de muziek van Belle en het 
Beest. De meisjes van dansgroep 
1/2 dansten prachtig, maar werden 
na afloop door de gemene heksen 
opgesloten. Hetzelfde gebeurde met 
de dansersgroep 3/4. Zij dansten 
op muziek van de Leeuwenkoning, 
maar dat mocht niet baten. En zo 
gebeurde het ook bij de peutergym 
(101 dalmatiërs), de jongens van de 
kleutergym (Sneeuwwitje en de ze-
ven dwergen), de meisjes van ballet 
(Assepoester) en turnen groep 1/2 
(Alice in Wonderland). Dankzij het 

heldhaftige optreden van de jongens 
en meisjes van Sport & Spel lukte 
het Peter Pan de sleutel van Kapi-
tein Haak af te pakken en werden 
alle Disney-figuren weer bevrijd. 

Vloek verbreken
Wat restte was het verbreken van de 
vloek. Het lukte de Disneyfiguren 
om samen met het publiek de beto-
vering te verbreken. De heksen ver-
anderen weer in mooie prinsesjes. 
In het tweede deel van de uitvoe-
ring was het daarom feest en werd 
er een bal georganiseerd. Het bal 
werd geopend dor turnen groep 3/4 
(Aladin). Daarna mochten ook dans-
groep 5 (Tarzan), dansgroep 6 (Fro-
zen) en dansgroep 7 (Camp Rock) de 
dansvloer op. De reeks genodigden 
werd gesloten met turnen (Mary 
Poppins), Streetdance 18+ (Pirates 
of the Caribbean), Streetdance VO 
(High School Musical) en tenslotte 
Streetdance groep 8 (It’s a small 
world).

Organisatie
Ook dit keer was goed te zien, dat 
de leiding van de afdeling gymnas-
tiek er veel tijd in had gestopt. Ie-
dereen was prachtig verkleed en 
de show zat goed in elkaar. Geluk-
kig kregen ze voor, tijdens en na de 
uitvoering veel hulp van ouders. Va-
ders hielpen de leiding met het op- 
en afbouwen van de verschillende 
toestellen. Moeders begeleidden de 
groepen met kinderen. Het licht en 
geluid werd tijdens deze uitvoering 
verzorgd door Vincent Borger. Door 
al deze extra handen en het enthou-
siasme van de deelnemers werd het 
opnieuw een zeer geslaagd optre-
den.

Help, mijn kind is 
hooggevoelig
TWELLO.- Kindercoachingpraktijk 
IKKE belegt in de maand september 
kennismaking dagen waarbij de na-
druk ligt op hooggevoeligheid. Het 
blijkt n.l. dat veel ouders vragen 
over dit onderwerp hebben. Vragen 
als; Wat is hooggevoeligheid? Hoe 
herken je hooggevoeligheid? Hoe 
moet je omgaan met je kind? Wat 
wordt ervan ons ouders verwacht? 
Wat kunnen wij doen om ons kind 
zo goed mogelijk te helpen / begelei-
den? Waar kunnen wij hulp halen?
Hooggevoeligheid is geen ziekte. 
De term hooggevoeligheid is een 
diagnose om aan te geven hoe een 
kind zich voelt en omgaat met de 
buitenwereld. Hooggevoeligheid 
geeft één van de volgende kenmer-
ken: Snel schrikken, last hebben 
van naden en/of labeltjes in kleding-
stukken, niet van grote verrassingen 
houden, moeilijk in slaap komen 
na een drukke dag, veel dromen, 
gevoelig voor pijn, lawaai, fel licht 
en een drukke omgeving enz. enz. 

Deze groep kinderen houden vaak 
van dieren, natuur, buiten spelen, 
rust, creatief bezig zijn en dit het 
liefst in een harmonieuze omge-
ving. Vanzelfsprekend is ieder kind 
uniek en heeft zijn/haar specifieke 
eigenschappen. Om de rest van de 
vragen te kunnen beantwoorden 
houdt kindercoachingpraktijk IKKE 
in de maand september kennisma-
kingsdagen. Op deze dagen kunt u 
kennismaken met het fenomeen kin-
dercoaching. Wat doet een kinder-
coach en hoe kunnen zij mijn kind 
en ons ouders helpen? De data van 
deze dagen wordt bekend gemaakt 
in het Voorster Nieuws van 27 au-
gustus a.s.. 
U kunt zich direct aanmelden voor 
een kennismakingsdag op info@kin-
dercoachingpraktijkikke.nl Mocht u 
andere vragen en/of opmerkingen 
hebben neem dat contact op met de 
praktijk via 06-40227518 of info@
kindercoachingpraktiijkikke.nl 
www.kindercoachingpraktijkikke.nl

Charissa Pol, Kindercoaching-
praktijk IKKE.

Teugseweg 8, Teuge, 055-3231494
www.weijers.nl voor meer info en foto’s

Meer foto's en occasions op:
www.weijers.nl 

een selectie uit onze occasions:

*genoemde prijzen zijn meeneem prijzen

Peugeot 207 CC 
1.6i-16V THP SPORT

Toyota Avensis LB 
1.8 Linea Luna

Mini One 1.6i 
Cabrio

Renault Megane 
Scenic 2.0

2 X Citroën C1 1.0 Ambiance
(5-drs. wit )en C1 Seduction, (3 drs. blauw)

Kia Sportage 2.0 
Executive

Bouwjaar 2008

Bouwjaar 2004

Bouwjaar 2008

Bouwjaar 2006 Bouwjaar 2009

Bouwjaar 2006

 Nú € 8.925,00

 Nú € 6.450,00

 Nú € 11.350,00

 Nú € 5.350,00  Vanaf € 4.950,00

 Nú € 7.450,00

mailto:info@kindercoachingpraktijkikke.nl
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Markt Twello van 12.30 tot 
17.30 uur

Hennepzaad is een plantaardig en zeer eiwitrijk 
Raw Biologisch Superfood van de (gepelde) zaden 
van de hennepplant. Rijk aan essentiële vetzuren 
(Omega 3-6-9) en bevat van nature calcium, mag-
nesium ijzer en vitamine E. Hennepzaad heeft een 
nootachtige smaak en is een heerlijke toevoeg-
ing aan smoothies, shakes, pasta, rijst, salades, 
yoghurt, vruchtensappen, etc. Bevat geen gluten.

Sinds 1979 op de markt in Twello

ALLES VERS OP DE MARKT GEBRAND

Hoofdweg 54-56, 6744 WL Ederveen, tel. (0318) 57 34 39, fax (0318) 57 23 19, mobiel 06  53 55 44 69 
E-mail. schoeman26@zonnet.nl www.de-eekhoorn.com

De Eekhoorn noten & zuidvruchten, brood, banket en natuurvoeding

WAARDEBON NOTENAFDELING 

✃

14.99

12.99

4.99

10.00
GEMENGDE RAUWE NOTEN  

ZURE ABRIKOZEN WILD

KING SALOMO DADELS 

GEPELDE WALNOTEN 

WAARDEBON GLUTENVRIJE AFDELING

✃

6.99

14.99

500 GRAM  DEZE ZIJN 
VAN 15.98 BIJ ONS NU

VAN 38.90 
NU

BEIDE MELEN ZIJN GLUTENVRIJ GEEN DRUKFOUT

RAW HENNEPZAAD 

AMANDELMEEL 1 KILO + 
500 GRAM MACADAMIA MEEL 

GLAZEN FLES 
500 ML VAN 8,95 NU

GROTE EMMER KLEIN  
6.99 VOOR 

GLAZEN FLES 
500 ML VAN 12,95 NU 

GROTE EMMER 2250ML  
20.95 VOOR

PLASTIC FLES 
1000 ML VAN 24,95 NU 

MET GEUR GROTE 
EMMER KLEIN 9.99 VOOR 

 MET GEUR GROTE EMMER 
2250ML 34.95 VOOR

BIOLOGISCHE 
1000 GRAM VAN 24.95 NU

BLOEDDRUK ABRIKOZEN
500 GRAM VAN 8.50 

NU 7.50 OF 1000 GRAM

BIOLOGISCH NIEUWE 
OOGST 500 GRAM VAN 

11.98 NU

 BIOLOGISCHE 
750 GRAM VAN 22.95 NU

AHORNSIROOP KOKOSVET 

5.99 5.99

9.99 16.99

17.99
8.99

29.99✃ ✃

WIJ ZIJN GESLOTEN 
I.V.M. VAKANTIE VAN DONDERDAG 

24 JULI TOT  VRIJDAG 1 AUGUSTUS

Judoka’s sportschool 
Tijssen geslaagd

TWELLO.- Afgelopen weken zijn de judoka’s van sportschool Tijssen ge-
test op hun “kunnen in de judosport”. Bij de uitreiking van de nieuwe slip 
of band waren vele ouders, opa’s en oma’s aanwezig om te genieten van de 
prestaties. De judodocenten Niels Tijssen, Wim v.d.Sluis en Rolf Tijssen 
hebben met een tevreden gevoel het judoseizoen op deze manier afgesloten. 

De uitslagen waren als volgt: Val-
breekdiploma: Emma Herkes (8), 
Simon Ooink (8), Juliette Schut (8), 
Sem Mulder (8), Tom Rothengat-
ter (11), Tim Huisman (10), Max de 
Croon (8) 
Witte band: Margreet Berkman (6) 
Witte band met gele slip: Abel Haag-
en (6), Ravi van Dongen (6), Gustave 
Westra (4), Sienna Schothuis (6) 
Witte band met oranje slip: Ruben 
van Dongen (8), Jorrit Teunissen (8), 
Chris Renkema (7), Sven Eggink (6), 
Jelle van Reen (6), Kasper Harm-
sen (7), Milan Wakkers (8), Juliette 
Schut (8), Sem Mulder (8), Colin 
Klooster (5) 
Witte band met groene slip: Rens 
Friso (6), Teun van Rooyen (6), Ren-
ze Klomp (7), Jorinde Harmeijer (5) 
Witte band met blauwe slip: Rik 
v.d. Breemen (8), Lianne Veldhuis 
(9), Lars Michgels (7), Nikki Eggink 
(7), Mathijs Roerdink (7), Willem de 
Jong (6), Esper Wolters (6) 
Witte band met bruine slip: Jelte 
Nijland (8), Boris Uenk (8), Kevin 
Henze (7), Kobe Voortman (8), Joran 
v.d. Neut (7), Niek Eggink (9), Tim 
Stegerman (6), Timo Kalse (7), Dan-
ny van Kints (8), Etienne Tournier 
(7), Dyoni Wolters (10), Luuk Sche-
men (8), Lukas Stol (6) Gele band: 
Rik Spitholt (8), Stijn Kamminga (7), 

Samen in een gevecht naar een houdgreep.

Tim Lubbers met Whitty 
clubkampioen PC Hobby Horse
KLARENBEEK.- Op zondag 13 juli 
is het clubkampioenschap van Po-
nyclub Hobby Horse verreden op 
het clubterrein aan de Oudhui-
zerstraat 19a. Afgelopen winter 
is de afdeling paarden gestart bij 
Hobby Horse en dit jaar (st)reden 
de paarden voor de eerste keer 
mee voor het clubkampioenschap 
en de Gerrit jan Steinvoorte wis-
selbokaal.

Dressuur en springen
Gedurende de ochtend werd het 
dressuurkampioenschap gereden. 
Er werd fanatiek gereden, maar ook 
enorm met elkaar meegeleefd en 
aangemoedigd. 
Na de middag werd er gesprongen 
en ook hier werd weer goed gepres-
teerd. Het weer werkte optimaal mee 
en de in ruime mate aanwezige sup-
porters en belangstellenden, kon-
den de hele dag genieten van mooie 
sport en een geweldige sfeer. 

Parade 
Aan het einde van de dag werd door 
alle leden afgesloten met een para-
de, waarbij de kampioenen bekend 
werden. 
Bij de pony’s werd de dressuur ge-
wonnen door Liset Jans met haar 
pony Celine, het springen werd ge-
wonnen door Tim Lubbers met zijn 
pony Whitty.
Bij de paarden werd de dressuur 
gewonnen door Iris Hengeveld met 
haar paard Winston. 
Bij het springen won Heidi Uenk 
met haar paard Zusje. 
Het clubkampioenschap van 2014, 
waarin pony’s en paarden gezamen-
lijk streden, werd gewonnen door 
Tim Lubbers met zijn pony Whitty. 

Ponyclub Hobby Horse kan terugkij-
ken op een zeer geslaagd clubkam-

Tim Lubbers met zijn pony Whitty clubkampioen van 
PC Hobby Horse.

Mathieu Tournier (9), Jan van Egte-
ren (9), Vendel van Dalen (8), Harrie 
van Egteren (7), Arvid van Bemmel 
(6), Frank Nokkert (7), Olaf Peters 
(8), Kane Diks (11), Dirk v.d. Brugge 
(8), Max Arends (12) 
Gele band met groene slip: Mats 
Tempelman (9), Stijn Boerkamp 
(10), Mandy Martens (8), Marrit v.d. 
Neut (8), Maron Joosten (10), Luka 
Meijer (8), Niek v.d. Veer (9), Stan 
v.d. Hooft (8), Joep v.d. Hooft (7), 
Job Haagen (9), Yannick Elskamp 
(9), Dean Kok (9), Stijn Klunder (8), 
Sil Timmer (9), Jonathan v.d. Sluijs 
(9), Menno Kramp (9), Jelle Cremers 
(10), Max Rijnbeek (8), Tim Rijnbeek 
(6), Jelle v.d. Brugge (11), Dion Mes-
sink (10), Liam Kluin (9) 
Gele band met bruine slip: Kes van 
Ommen (10), Thimo te Wechel (10), 
Noah Meijer (10), Tjerk Groot Wes-
seldijk (9), Jort ten Dam (9), Jochem 
Broekhof (11), Jeroen de Graaf (9), 
Hielke de Jong (11) Oranje band: 
Thijs Spitholt (10), Dinand Kramp 
(9), Koen v.d. Zee (8), Daan Hutterd 
(9), Sam Turk (10), Jarno Peters (11) 
Oranje band met groene slip: Sanne 
Veldhoen (12) 
Oranje band met blauwe slip: Cas 
te Kampe (10), Yori Woessink (10) 
Oranje band met bruine slip: Anne 
Cremers (11), 

pioenschap. Wilt u ook een keer een 
kijkje nemen bij de gezellige vereni-
ging dan bent u van harte welkom 

op de vaste lesavond op vrijdag, van 
18.30 tot 21.00 uur, aan de Oudhui-
zerstraat 19a.

Groene band: Jilles Maas (10), Sem-
jon Joosten (12), Tomas Jansen (9), 
Antoine Veldwijk (11), Esmee Jan-
sen (11), Dylan Bruntink (12) 
Groene band met bruine slip: Roy 
van Bloemendaal (13), Pascalle 
Ganzevles (12), Iris van Schaik (12), 
Maarten Klunder (11) 
Blauwe band: Ward van Deurzen 
(14), Menno Sterk (14), Damian v.d. 
Elsen (12), Jeffrey Boks (13).

VoorsterNieuws
Sport
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Activiteiten
kalender 2014

Meld uw verenigingsactiviteit via info@voorsternieuws.nl of gebruik de code 
die u als vereniging heeft ontvangen om in te loggen in de rubriek activiteiten op 
onze site  www.voorsternieuws.nl. U kunt uw activiteit wekelijks aanleveren. 
Mail duidelijk de plaats,  activiteit, datum en tijdstip door tot uiterlijk maan-
dagmorgen 10.00 uur. Dit wordt dan verwerkt en geplaatst in de eerst komende 
editie. 

Super mooie en 
gezellige Trekkertrek
KLARENBEEK.- Afgelopen zaterdag 12 juli verzorgde Stichting Trek-
kertrek Klarenbeek haar jaarlijkse slep, trekkertrek. Het was super 
mooi weer, de baan lag er mooi bij, was droog en het stofte goed. En dan 
waren er de brullende trektoren met de slep die er alles aan deden om 
de full-pull te overbruggen (100 meter).

Er was een hoop gezelligheid langs 
de baan. Voor iedereen was er wat te 
doen. De kinderen konden bekers ra-
pen om een zakcentje te sparen voor 
hun spaarpot en enthousiast sprin-
gen op het springkussen. De slep 
verliep ook super goed. Tussen de 
wedstrijd door werden gazonmaai-
erracers demonstraties verzorgd en 
lieten zij zien onder andere ook zien 
wat een gazonmaaierrace inhoudt. ‘s 
Avonds ontstond er een klein pro-
bleempje met de sleepwagen, waar-
door de wedstrijd een uur kwam stil 
gelegen. 
Er was muziek in de tent en de men-
sen vermaakte zich daar prima. Al 
met al was het een super mooie en 
gezellige slep.

Uitslagen
Standaard tot 2800 kg: 1 Pascal Put-
man, 2 Jan Budding en 3 Team van 
Essen; Sport 2600 kg: 1 Willem Smit, 
2 Team Veluwenkamp en 3 Wilco 

Vlieger; Standaard tot 3500 kg: 1 
Coen Veldhuis, 2 Klaas-Jan Krale en 
3 Tobias van de Heuvel;
Standaard tot 4500 kg: 1 Bart Leef-
tink, 2 Harm Mulder en 3 Kevin Pan-
nekoek; Sport 3000 kg 3 cil: 1 Yellow 
fire  team, 2 Kees van de Wetering 
en 3 Eddy Streefkerk; Sport 3000 
kg 4 cil: 1 Willem Veluwenkamp, 2 
Rik-Wilm Veluwenkamp en 3 Man-
fred Vlieger; Standaard tot 5500 kg: 
1 Bertus de Greef, Dylan Koenders 
en 3 Wessel van Veldhuizen; Sport 
3400 kg: 1 Martin Boonzaaier, 2 Ri-
chard Lusink en 3 Yellow fire team;
Standaard tot 7000 kg: 1 Gert Kluin, 
Hendrik Jan van de Kaa en 3 Ber-
tus de Greef; Supersport 3600 kg: 
1 Reinier Sundemeier, 2 Evert-Jan 
Hendriks en 3 Team van Engelen; 
Hobbysport 5500 kg: 1 Jan IJseldijk, 
2 Ruben Siepkens en 3 Jan Jansen; 
Standaard tot 9000kg: 1 Ronnie 
Paalman, 2 Erwin Theunisse en 3 
Jordi Riphagen.

Super mooie en gezellige Trekkertrek.

Eerste TREC Twello 
op 2 en 3 augustus 
TWELLO.- In het eerste weekend 
van augustus wordt de eerste TREC 
Twello gereden. Heidi Hugen-Bec-
kers en Carolien Esselink zijn de or-
ganisatoren en ontvangen ongeveer 
40 TREC ruiters uit Nederland, Bel-
gië en Duitsland. ‘Wij zijn erg blij, 
dat we zo’n mooi ruiterevenement 
hier in Twello kunnen en mogen re-
aliseren’ aldus Carolien. Zowel Hei-
di als Carolien zijn allebei actieve 
TREC ruiters. Carolien zit in het Ne-
derlandse team wat in september in 
Italië deel zal nemen aan het Euro-
pees kampioenschap TREC, Heidi is 
chef ‘d equipe van het Nederlandse 
TREC team.

TREC staat voor Technique de Ran-
donnée Equestre de Compétition 
ofwel een bekwaamheidtest voor 
ruiter en paard met het maken van 
een trektocht op wedstrijd niveau. 
De winnaar is degene die in alle on-
derdelen samen de meeste punten 
behaalt. Het rijden van TREC bestaat 
uit drie onderdelen; de POR, MA en 
PTV. “Parcours d’ Orientation et de 
Régularité”. Dit is een oriëntatiepar-
cours dat vanaf kaart en kompas, met 
vastgestelde snelheden per traject en 

met de nodige bepakking gereden 
wordt. “Maîtrise des Allures”. Dit is 
een gangenbeheersingstest waarbij 
over een baan van 150 meter een zo 
langzaam mogelijke galop en een zo 
snel mogelijke stap moet worden ge-
toond. “Parcours en Terrain Varié”. 
Dit is een terreinparcours met 16 
hindernissen. Dit zijn alle mogelijk 
obstakels die je tijdens een buitenrit 
tegen zou kunnen komen. 

Deze unieke vorm van paardrijden 
is in Nederland in opkomst en heeft 

net als de Endurance dat had, de po-
tentie om een officiële sport te wor-
den. TREC Twello vindt plaats vanaf 
de Meermuidenseweg 23a te Twello. 
Op zaterdag zal de oriëntatierit ver-
reden worden en op de zondag de 
MA en PTV. Op zondag is er de mo-
gelijkheid om de ruiters in actie te 
zien komen en aan te moedigen aan 
de Meermuidenseweg. Kijk voor 
meer informatie over onze TREC 
Twello op www.trec-twello.needle-
ranch.nl  of bezoek de Facebook pa-
gina TREC Twello.

Achter ‘t Holthuis 
buurtvoetbaltoernooi

TWELLO.- Afgelopen zaterdag was 
het weer zover. Vanwege het grote 
succes van vorig jaar, hebben Demi 
Reins, Thijmen en Suze Winterman 
weer het Achter het Holthuis buurt-
voetbaltournooi georganiseerd. Ook 
dit keer was de animo voor het 

buurttoernooi groot, 25 enthousiaste 
kinderen hadden zich aangemeld. 
Zij waren verdeeld in 5 teams, Bra-
zilië, Nederland, Argentinië, Spanje 
en Duitsland. Het leek net een echt 
WK, er werd hard gestreden om de 
beker. 

Vele ouders waren ook naar de 
speeltuin gekomen om de kinderen 
aan te moedigen. Na 10 wedstrijdjes 
van 9 minuten blies de scheidsrech-
ter af en was de winnaar bekend: Ne-
derland ging met de beker naar huis, 
hoe kan het ook anders.

Go Ahead Eagles oefent tegen 
Excelsior en Heerenveen
TERWOLDE.- Afgelopen weken 
vonden de eerste Intermontage 
zomertrainingen van Go Ahead 
Eagles, onder leiding van hoofd-
trainer Foeke Booy, plaats op de 
velden van SV Terwolde. Inmid-
dels heeft de Deventer formatie 
de eerste oefenwedstrijden tegen 
resp. SV Terwolde, Longa’30 en 
Voorwaarts achter de rug. Zater-
dag 19 juli juli a.s. en dinsdag 22 
juli a.s.  staan er een tweetal se-
rieuze testwedstrijden op het pro-
gramma.

SBV Excelsior 
Zaterdagmiddag 19 juli aanvang 
15:00 uur komt Excelsior uit Rot-
terdam naar Terwolde. Het elftal van 
Marinus Dijkhuizen is op trainings-
kamp en speelt die middag met de 
volledige selectie de Intermontage-
zomerwedstrijd in Terwolde. Excel-
sior versterkte zich afgelopen weken 
o.a. met de Bosniër Marko Maletic 

(overgenomen van VFB Stuttgart) en 
Tom de Weert (FC Den Bosch), Daryl 
van Mieghem (Telstar) en zo keerde 
Daan Bovenberg bij de club terug. De 
club verloor alleen cluptopscoorder 
Lars Veldwijk (Nottingham Forest).

Heerenveen
Dinsdagavond 22 juli aanvang 19:00 
uur komt Heerenveen in actie tegen 
de Deventer adelaars. Het team van 
trainer Dwight Lodeweges is geen 
onbekende meer in Terwolde. De 
Friezen hebben topscoorder Finnba-
gason verkocht aan Real Sociedad 
en zagen verder o.a. Arnold Kruis-
wijk (Vitesse) en Rajiv van La Para 
vertrekken naar Wolverhampton 
Wanderers. Met de binnen gehaalde 
transfersommen werden degelijke 
vervangers aangetrokken want zo 
kwam Jordi Buys over van NAC en 
keerde Doke Schmidt terug van de 
Eagles. Tevens streken in Friesland 
neer Mark Uth (Heracles) Yanic 

Wildschut (Ado Den Haag) en kwam 
Morten Thorsby van Stabaek. Voor 
Terwolde lonkt natuurlijk het weer-
zien met oud trainer Hans Schrijver 
thans Hoofd Jeugdopleiding van sc 
Heerenveen en trainer van de A1.

Tickets voor beide wedstrijden zijn 
voor aanvang van deze Intermon-
tage zomerwedstrijden te koop bij 
de ingang van het sportcomplex. De 
entree bedraagt € 8 voor volwasse-
nen en kinderen tot en met 12 jaar 
betalen € 4. U kunt het terrein van 
SV Terwolde vinden aan de Ever-
wijnstraat in Terwolde (Gld.)  Na-
dere info op de website van de club: 
www.svterwolde.nl. U wordt in Ter-
wolde via parkeerbordjes verwezen 
naar parkeerterreinen rondom het 
sportcomplex en u wordt vriendelijk 
verzocht hiervan gebruik te maken. 
Deze gratis parkeerterreinen bevin-
den zich aan de Molenweg en de 
Kolkweg.

jULI
19 GA Eagles - Excelsior 15:00 uur Terwolde 
 Sportvereniging Terwolde
20 Wandelen en fietsen vanaf 13.30 uur. Gratis 
 ‘t Oegenbosch, Teuge,  Algemeen Belang Teuge
22 GA Eagles - Heerenveen 19:00 uur, Sportvereniging Terwolde
23 Zomer zangavond kerk Wilp. Kerk open 19.30, aanvang 20.00 uur. 

Stichting behoud Dorpskerk Wilp
26 GA Eagles - Hapoel Ironi Kiryat Shmona 15:00 uur  Terwolde 

Sportvereniging Terwolde

AUGUSTUS
  3 Fietsen op zondagmiddag vanaf 13.30 uur. Gratis 
 ‘t Oegenbosch, Teuge, Algemeen Belang Teuge
  6 Zomer zangavond kerk Wilp. Kerk open 19.30, aanvang 20.00 uur. 

Stichting behoud Dorpskerk Wilp
  9 20.30 uur Tentfeest met DJ holthoevensestraat  
 Carnavalsvereniging De Lollebroek
10 12.30 uur Autorodeo Holthoevensestraat Wilp Achterhoek  

Carnavalsvereniging De Lollebroek
12 NJO Ensemble It Takes Two to Tango 20.00uur  
 Dorpskerk Wilp, Stichting behoud Dorpskerk Wilp

http://www.trec-twello.needleranch.nl
http://www.trec-twello.needleranch.nl
http://www.svterwolde.nl
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Wij zijn uit ons jasje gegroeid...

...daarom zijn we verhuisd naar:

Openingsactie 
van 30 juli t/m 21 augustus 1 glas gratis bij aankoop van een complete bril* 

* vraag naar de voorwaarden.


