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Uw woon- en slaapadviseur

www.beddenhuis.nl

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

Ruim 1000m2

woon/slaapplezierde  Grutter

Sl
ap

en

W
onen

SHOWROOMSALE
Tot 50% korting
op showroommodellen
bedden - kasten - matrassen - kussen - bodems - etc.

div. bekende merken!

 Voor meer info: www.bello.nl
Dorpsstraat 11, 6964 AA Hall

Tel.: 0313 - 651579    Gratis wifi 

Buffet met live-cooking all-inclusive
Buffetrestaurant & Partycentrum

NIEUW: 5 uur onbeperkt 
eten en drinken voor 
 € 29.95 p.p.
1,5 uur voor € 21.95 p.p.

SKI KLEDING - 
JASSEN - FITNESS

TWELLO CENTRUM Marktstraat Twello
DEVENTER  Winkelcentrum Colmschate
W
E

TW
DE

KORTING
TOT 70%

COLLECTIE

TOTALE
WINTER-

Jan de Croon 
houdt u mobiel!

jandecroon.nl  | Tel: 0571-275903

aPK Keuring | onderhoud 
   airco Service | ruiT reParaTie

Schade TaxaTie en reParaTie
TanKSTaTion & WaSSTraaT

Zet uw container voor 7 uur 
’s morgens aan de weg!

Meer (Afval)informatie in de 

Voorstwijzer in deze krant

afvalinformatie

Elke zaterdag tot 18.00 uur 
geopend! 

Geldig t/m zaterdag 
28 februari 2015.

Narcissen
schaal 27 cm, 
bijzondere soorten, 
perkplant, 
van 10,95

799

Elke zaterdag tot 18.00 uur 
geopend! 

Narcissen

bijzondere soorten, 
77

www.tuinland.nl Liefde voor groen

Tuinland Wilp
Wilpsedijk 14, 7384 CC Wilp

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

Op maandag zijn we vanaf 9 uur open

Tulpen
2 bossen

DE VALEWEIDE 
bloemen en planten

5,99

Zeldzame witte mol gevangen 

KLARENBEEK.- Afgelopen maandag 16 februari ging de ervaren mol-
lenvanger Elbert de Weerd uit Nijbroek zijn klemmen controleren aan 
de Klarenbeekseweg, grond van melkveehouder Tonnie Brugman, en 
werd verrast met een witte mol in één van zijn klemmen. 

Elbert is al jaren mollenvanger, 
vangt gemiddeld meer dan duizend 
mollen per jaar en dit is de eerste 
keer dat hij een witte albinomol aan-
trof. Er schijnt voor jaren terug ook 
eens één in Nijbroek en één in Twel-
lo de klos te zijn geweest. Wikipedia 

leert ons dat de kleur van de vacht 
over het algemeen zwart is. Kleur-
variëteiten vormen minder dan één 
procent van de totale populatie. Al-
bino’s zijn zeldzaam, dieren met een 
gevlekte vacht (meestal aan de buik-
zijde) komen vaker voor. Door ijzer-

oxide in de bodem kleuren lichtere 
dieren vaak oranje of geel. Doordat 
mollen schade kunnen toebrengen 
aan grasvelden en tuinen zoeken 
mensen naar manieren om mollen te 
verjagen of desnoods te doden. Een 
veel gebruikt middel is het plaatsen 
van mollenklemmen in de mollen-
gang. Als mollenvanger kom je veel 
lapmiddelen tegen om mollen te ver-
jagen maar die hebben veelal weinig 
resultaat. Gebroken glas, geluid of 
trillingen, geur (benzinedoekjes). De 
mooiste is wel preipoeder, wat echt 
niet helpt. Heeft u overlast van mol-
len dan kunt u Elbert bellen, tel. (06) 
13 45 66 51.

De ervaren mollenvanger Elbert de Weerd met zijn gevangen albinomol. 

KBO Twello praat over notaris

Nog deelnemers 
gezocht voor 
Kunst- en 
Cultuurroute 
TEUGE.- Na de succesvolle edi-
ties in eerdere jaren wordt er dit 
jaar in Teuge weer een Kunst- 
en Cultuurroute gehouden. Op 
zaterdag 6 en zondag 7 juni 
kan iedereen die actief is op het 
gebied van kunst, cultuur, mu-
ziek, fotografie, verzamelingen 
etc. zijn of haar werk laten zien 
of horen. Daarvoor zullen weer 
diverse locaties opengesteld 
worden, waaronder cbs de 
Zaaier, het activiteitencentrum 
van SiZa aan de Rijksstraatweg 
en het Dorpshuis. 

De organisatie is dit keer in handen 
van de kersverse ´Stichting Orga-
nisatie Evenementen in Teuge en 
omgeving´, met als zeer enthousi-
aste bestuursleden, de bij Ecotribe 
aangesloten Johan Bosma (zie ook 
het artikel over zijn energiebedrijf 
elders in dit nummer) en Jeroen 
de Gier. Ondertussen probeert Ma-
rianne Wieggers de financiën voor 
het project weer rond te krijgen. 
Zo werd op 24 januari een presen-
tatie gehouden bij ‘Kern met pit’; 
deze heeft weer budget voor bij-
voorbeeld posters en folders opge-
leverd. De vorige editie telde maar 
liefst 22 deelnemers. De organi-
satoren zijn benieuwd wie er dit 
keer meedoen, en hopen vooral op 
nieuwe deelnemers, die de Kunst- 
en Cultuurroute nog verrassender 
maken. Geïnteresseerden kunnen 
zich tot 1 maart opgeven bij Jeroen 
de Gier via jdegier76@gmail.com. 
Natuurlijk zijn mensen uit Twello 
ook welkom. Als zij een plekje in 
Teuge zoeken, kunnen zij contact 
opnemen met: 055-3231818. Er 
zijn nog voldoende plekken te vin-
den.

TWELLO.- Op dinsdag 3 maart a.s. zal 
een medewerker van Van Drimmelen 
Noordman Slaghekke notariaat komen 
praten over juridische zaken en ouder 
worden bij de KBO Twello. Tijdens 
ons leven voelen we allemaal dat we 
ouder worden. Daar is geen uitleg voor 
nodig. Maar tegelijkertijd met dat ou-
der worden, verandert er een aantal 
dingen in ons leven. Bijvoorbeeld: We 
veroveren een plaatsje in de samenle-
ving, alleen of samen met een partner, 
krijgen kinderen, kopen of huren een 
huis, sparen wat centjes, gaan op in-
ternet, hebben op een zeker moment 
een zorgvraag en worden misschien 
hulpbehoevend. In al deze gevallen 
willen we graag dat onze zaken goed 
geregeld zijn. Een notaris kan er voor 

zorgen dat de juridisch aspecten van 
volmacht, schenking en erfopvolging 
zodanig zijn vastgelegd zoals u dat 
wil. Daarmee kan onduidelijkheid en 
discussie worden voorkomen. KBO 
Twello biedt u de gelegenheid daar-
over met elkaar van gedachte te wis-
selen. Ook niet-leden van KBO Twello 
zijn op deze middag van harte welkom 
in Möll’n schure, Havekespad 13 te 
Twello.

Al 20 jaar 
redacteur van 

Voorster Nieuws

Schooljeugd Wilp 
leert over 1250 jaar 

geschiedenis

http://nl.wikipedia.org/wiki/Albinisme
http://nl.wikipedia.org/wiki/Albinisme


Familie
berichten

Overlijdensberichten kunt u opgeven tot dinsdagochtend 
10.00 uur.
Geboorteberichten, huwelijksaankondigingen, 
dankbetuigingen, jubilea e.d. voor maandag 10.00 uur.
U kunt deze berichten mailen naar: info@voorsternieuws.nl 
of inleveren bij of faxen naar:

Uitgeverij Voorster Nieuws
Stationsstraat 17, 7391 EG  Twello
Telefoon: (0571) 27 61 91 – Fax: (0571) 27 62 47

 

De vele blijken van medeleven na het overlijden van

Teun Stevens
 
hebben ons zeer getroffen.
 

Al de uitingen van deelneming, persoonlijk schrijven en
uw aanwezigheid bij de condoleance en de
crematieplechtigheid waren voor ons een grote steun.
 

Onze oprechte dank hiervoor.

Wil Stevens - Rutgers
 

John en Shirley
Henny en Alex
    Bastiaan
Marc en Hester
    Ruben
    Maik

Twello, februari 2015

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
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  ZORG en
      AANDACHT
in kwetsbare
     tijden...

Zorg en aandacht voor een 
persoonlijk en passend afscheid.
Uw wensen staan centraal. 
Wij nemen u niets uit handen, 
tenzij u dat wilt...

Vraag vrijblijvend onze brochure 
of kijk op onze website 

Zorg en aandacht voor een
persoonlijk en passend afscheid.
Uw wensen staan centraal.
Wij nemen u niets uit handen,
tenzij u dat wilt... 

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

ZORG en
AANDACHT

in kwetsbare
     tijden...

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

Wij zijn gespecialiseerd in de ondersteuning 
van Exact Online.

www.overmarsadministraties.nl

Een wakend oog over uw administratie
en (online) boekhouding

Remembering Linton Arthur Stephenson

Linton Stephenson is vredig overleden op 94 jarige leeftijd, in het Calgary Foothills Hospital in bijzijn 
van zijn vrouw en familie op 10 februari 2015.
Linton laat Joyce achter na 68 jaar in liefde verbonden te zijn geweest. Zoon Terry (Kathy), dochters 
Debbie (Bob) Macleod en Lorna. Kleinkinderen Mike, Jeff, Harley, Mercedes and Jonas en vijf ach-
terkleinkinderen. Zijn broer Wayne (Darlene) en zus Ruth (Ron) Fleming.

Op 21 jarige leeftijd verliet hij in 1941 de familiefarm dichtbij Girvin, Saskatchewan (SK, Canada) 
voor een trainingsprogramma bij de luchtmacht. In het voorjaar van 1943 had hij zijn eerste 
vluchten als staartschutter vanaf Waltham, Yorkshire (GB). Zij maakten als bemanning drie 
succesvolle vluchten naar Duitsland. Bij de vierde vlucht ging het boven Nederland mis en werd 
de boven Duitsland aangeschoten Lancaster bij Teuge alsnog neergeschoten. Linton was de enige 
overlevende en het was een wonder dat hij 2 jaar Duits krijgsgevangenschap overleefde. Door zijn 
bezoeken aan Twello en de vele telefonische contacten leerden velen Linton kennen. 

Zijn persoonlijke bezoeken in het bijzijn van familieleden aan Twello en Teuge laten bij veel inwoners 
een onuitwisbare indruk achter van een zorgzaam, bescheiden en trouw persoon. Hij hield van zijn 

muziek, ijshockey, zijn vrienden en zijn familie – hij hield van het leven!

De ‘Viering van zijn Leven’ zal gehouden worden in de kapel van Mountain View 
Funeral Home op donderdag, 26 februari 2015 om 14:00 uur (lokale tijd).

U kunt uw condoleances zenden aan www.mountainviewmemorial.ca
Op een nog aan te geven tijdstip zal in overleg met de familie een kleine 
herdenking plaats vinden in de gemeente Voorst. Contactpersonen in Twello, 
Bert en Freka van de Zedde.

Je eigen moeder blijft je moeder,
zo eigen en vertrouwd.
Je wilt haar niet graag missen,
omdat je zoveel van haar houdt.
Maar eens dan komt de dag,
dat je haar moet laten gaan.
Je verstand zegt dat het goed is,
maar in je ogen blinkt een traan.

Verdrietig maar ook dankbaar dat zij zo lang 
in ons midden mocht zijn hebben wij toch 
nog onverwacht afscheid moeten nemen 
van onze lieve moeder en zorgzame oma

Alie 
van Rijssen - Klijn Velderman
sinds 2002 weduwe van Freek van Rijssen

* Gorssel, † Twello, 
14 februari 1923  22 februari 2015

Bart en Gerrie

Jeroen
Linda en Bart

Woonzorgcentrum Het Grotenhuis
Binnenweg 2, Twello

Correspondentieadres:
Bart van Rijssen
Omloop 119, 7391 PL Twello

Moeder is in Het Afscheidshuis, 
Binnenweg 13 te Twello.

Op donderdag 26 februari om 11.00 uur 
nemen wij afscheid van haar in de grote aula 
van crematorium Steenbrugge, Raalterweg 29 
te Diepenveen.

Na de plechtigheid is er gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten en ons te condoleren 
in de koffiekamer van het crematorium.

Onze speciale dank gaat uit naar 
de medewerkers van Het Grotenhuis voor 

de liefdevolle verzorging van moeder.

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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„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

TWELLO
Marcel van Raan
Donderdagavond 19.00-21.00 uur
Politiebureau, Veilingstraat 30
NijBROEK
Teuge en Twello boven spoorlijn
Roos Kok
Elke 2e maandag van de maand
19.30-20.30 uur, Dorpshuis Arend
KLARENBEEK
Cengiz Kara
Elke 3e woensdag van de maand
19.00 uur-19.30 uur
Multifunctioneel Centrum 
WiLP/VOORST/BUSSLOO/
STEENENKAmER
Frans van Dijk
Elke 1e dinsdag van de maand
Wilp 19.00 - 19.30 uur, Dorpshuis de 
Pompe
Voorst 20.00 - 20.30 uur, Dorpshuis 
Voorst

Als u buiten de spreekuren dringend 
een huisarts nodig heeft
Klarenbeek: bellen naar 
Apeldoorn: 0900 600 90 00
Voorst: bellen naar Zutphen: 
0900 200 90 00
Twello/Terwolde/Wilp: bellen met 
de Centrale Huisartsenpost Salland 
0570 50 17 77. 
DiENST APOThEEK SALLAND
De apotheek in Twello is van ma 
t/m vrij geopend van 8.00 tot 17.30. 
Voor spoed recepten buiten deze 
openingstijden kunt u terecht bij 
Dienst Apotheek Salland, gevestigd 
in de centrale hal van het Deventer 
Ziekenhuis. Tel. 0570 53 65 05.
TANDARTSDiENST 
Voor informatie kunt u het ant-
woordapparaat van uw tandarts 
afluisteren. 
VERLOSKUNDiGE TWELLO E.O.
M. v.d. Heiden en N. Sicco Smit, 
Parkelerweg 8, Twello. Tel. 0571 27 
55 03, bgg. 055 360 01 89
NAViVA KRAAmZORG 
24 uur per dag Tel. 088 77 77 666
YUNiO OOST GELDERLAND 
Tel. 0900-9864 24 uur per dag 
bereikbaar voor kraamzorg, jeugdge-
zondheidszorg
mEDiPOiNT|VéRiAN 
ZORGWiNKEL
Ook voor uitleen verpleegartikelen. 
Medisch Centrum Twello, Rac-
corderment 8. Openingstijden: 
maandag t/m vrijdag van 8.30 uur 
tot 13.00 uur. Voor informatie kunt 
u bellen met de Medipoint Zorglijn 
0900-1121125 of e-mailen naar 
kcc.elst@emcart.nl.
ZORGSAAm; UiTLEEN 
hULPmiDDELEN
Regentesselaan 2, Apeldoorn: 
maandag t/m vrijdag van 9.30-17.30 
uur; zaterdag van 9.30-15.00 uur. 
Buiten deze openingstijden kunt u 
op werkdagen van 16.30-20.00 uur 
en op zaterdag, zon- en feestdagen 
van 10.00-16.00 uur terecht bij Zorg-
centrum de Heemhof, Beatrijsgaarde 
5 in Apeldoorn. Voor informatie bel 
met Zorgsaam op werkdagen van 
9.00-12.30 uur, tel. 055 58 898 58.
SENSiRE ALGEmEEN 
mAATSChAPPELijK WERK
Tel. 0900-6228724 24 uur per dag 
bereikbaar. Inloopspreekuur don-
derdagochtend van 08.30-09.30 uur. 
Raccordement 8i, 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 telefoonnum-
mer 0900-8856. Bezoekadres: 
Raccordement 8h, Twello
VéRiAN ZORGLijN
Informatie over wijkverpleging, 
huishoudelijke verzorging, jeugdge-
zondheidszorg, dieetadvisering 088-
1263126. 24 uur per dag bereikbaar.
TRimENZO ZORG AAN hUiS 
Biedt thuiszorg 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 bin-
nenlopen in ons kantoor: 
Marktplein 15 in Twello.
BUURTZORG TWELLO
Verpleging en verzorging 24 uur 
bereikbaar 06-12 77 54 52 
www.buurtzorgnederland.com
DiABETESLijN
Tel. 033 463 05 66, info@dvn.nl, 
voor alle vragen over diabetes (24 
uur per dag, ’s nachts alleen in geval 
van nood) en over de producten en 
diensten van de Diabetesvereniging.
SALLAND VERZEKERiNGEN
Spreekuren: Twello: Iedere dinsdag 
en donderdag van 14.30-16.00 uur in 
het Kulturhus.
mEE VELUWE VOOR mENSEN 
mET EEN BEPERKiNG 
Voor alle vragen over een beper-
king, chronische ziekte of autisme 
spectrum stoornis. Maatschappelijk 
Netwerk Voorst, inloopspreekuur bij 
Kulturhus op werkdagen van 09.00-
14.00 uur. Tel. 0570 74 51 11. Voor 
meer informatie www.meeveluwe.nl 

Weekenddiensten Kerkdiensten

Dierenartsen

Spreekuren 
wijkagent

DiERENKLiNiEK TWELLO
Dierenarts voor huisdieren 
zaterdag 10.30-11.30 uur. Voor 
spoedgevallen 24 uur per dag 
bereikbaar 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 tel. 055 301 22 55. 
Voor meer informatie  
www.dierenartsenpraktijk.com
DiERENKLiNiEK 
DE ijSSELVALLEi
Kliniek voor gezelschapsdieren en 
paarden. Voor spoeddienst 24 uur 
per dag bereikbaar 055-3669286. 
Kopermolenweg 11 Klarenbeek. 
www.dierenkliniekijsselvallei.nl

 Kom naar het 
  Jonge Oudercafé

www. cjgvoorst.nl

in de bibliotheek in Twello

Een mooi landschap maar waar is deze foto gemaakt?
Reacties naar Jan Siero (0571) 27 34 33 of via info@okvvoorst.nl
De foto’s vindt u ook op de website van de Oudheidkundige Kring Voorst, www.okvvoorst.nl
 

Reactie week 8.
Het is een geselecteerd elftal van het oranje co-
mité van de Posterenk. Het was na de oorlog in 
1946. Bij deze gelegenheid dragen de spelers een 
oranje sjerp. De mannen zijn v.l.n.r; H. Alfrink 
(smid), G. Smit (rijwielhandelaar), W. Kok (fa-
briekslager), W. Schimmel (kruidenier), G. Jansen 
(gemeente amtenaar), B. van Rijssen (fabrieksla-
ger), G. Wijnbergen (landbouwer), G. Zweverink 
(tabaks handelaar). Johan Hazelaar, A. Bessels 
(timmerman en aannemer), Dries van Elst (schil-
der) en H. ter Wechel (leider van het elftal en 
voorzitter oranje vereniging). De reacties kwamen 
van mevr. Albers en A. J. Bessels uit Posterenk.

Zaterdag 28 februari
Radboudkerk De Worp, 19.00 uur 
voorganger Hetty Heling.

Zondag 1 maart
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 09.30 
uur en 14.30 uur ds. K. Boeder.
Prot.gem. Klarenbeek, 10.00 uur 
ds.Heins
Herst.Herv.gem. Emst-Epe, 09.30 
uur ds. G. de Graaf, 15.00 uur ds. W. 
van Vlastuin.
Prot.gem Nijbroek, 09.30 uur ds. D. 
van Meulen. 
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 10.00 
uur dhr. E. Fokkema.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 10.00 
uur ds. L. van Prooyen Schuurman.
H.Hartkapel ‘tWezeveld, 09.30 uur 
pastoor Oude Vrielink.
Prot.gem. Voorst, 10.00 uur ds. G. 
Solinger.
Prot.gem. Welsum, 10.00 uur ds. E. 
Kl. Kranenburg.
Prot.gem. Wilp, 10.00 uur drs. C. 
Bulens.
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 
10.00 pastor Sebastian.
Herv.Geref.Evang. Zutphen (Hoven), 
10.00 uur ds. C. v/d Valk, 17.00 uur 
ds. C. v/d Valk.

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.
naastenhulpvoorst@gmail.com

Vermiste en 
gevonden 
huisdieren
GEmEENTE VOORST.- Amivedi 
verzorgt de registratie van vermiste 
en gevonden huisdieren. Inlichtin-
gen over deze dieren kunt u ver-
krijgen via tel. (088) 006 33 06 of 
apeldoorn@amivedi.com. Zie voor 
foto’s ook www.amivedi.nl.

Vermist
Windhond, lichtbruin, witte snuit 
met streepje doorlopend naar het 
voorhoofd, witte borst en teentjes: 
Rijksstraatweg, Wilp.
Zwarte kater met witte bef, vlek tus-
sen de voor en achterpoten, voor 
witte voetjes, achter sokjes: Prinses 
Irenestraat, Twello

Gevonden 
Zwart/rood gevlekte poes, rood om 
het bekje, wit befje en voetjes voor, 
achter witte sokjes, witte vlek tus-
sen de achterpoten: Twelloseweg, 
Terwolde.
Grijs gestreepte kater met witte 
snuit: Rijksstraatweg, Twello.

Ik ben als vermist opgegeven 
vanaf de Rijksstraatweg te Wilp.

Jongerendienst in Klarenbeek
KLARENBEEK.- Zondag 1 maart vindt er een jongerendienst plaats in 
de Protestantse Kerk aan Woudweg 121, aanvang 10.00 uur. Ds. Ronald 
heins uit Zutphen is de voorganger.

Voorafgaande aan deze kerkdienst hebben de jongeren met de predikant ge-
sproken over het thema: ‘Vriendschap is’. De aanleiding daartoe was Her-
man! Herman is een vriendschapskoek die niet te koop is maar alleen gege-
ven kan worden. Herman gaat in Klarenbeek rond! En Herman is inmiddels 
ook in Zutphen gesignaleerd, aangezien Ronald Heins ook een bakje deeg 
mee naar huis heeft gekregen! Tijdens de kerkdienst zal er aandacht zijn 
voor de verschuilende facetten in vriendschap. Is vriendschap belangrijk? 
Zijn er verschillen tussen jongens- en meisjesvriendschappen? En zegt God 
ook nog wat over vriendschap? ‘Jij bent mijn vriend’, zei Ernie tegen Bert en 
vervolgens waren ze onafscheidelijk. Of toch niet? 

mailto:info@okvvoorst.nl
http://www.okvvoorst.nl
mailto:naastenhulpvoorst@gmail.com
mailto:apeldoorn@amivedi.com
http://www.amivedi/


BBA Pompen en Buizen zoekt een: 

Logistiek medewerker
Ga voor meer informatie naar:

www.bbapumps.com/vacatures

De Wereldwinkel Twello is dringend op zoek naar

Een WINKELCOORDINATOR 
én enkele WERELDWINKELIERS,

die eerlijke handel een warm hart toedragen!

�  De taak van de nieuwe coördinator is vooral om de circa 30 
 winkelmedewerkers te ondersteunen bij hun werk.
�  De wereldwinkeliers werken in een vast rooster één maal per twee 

weken een dagdeel in de winkel.

Beide functies zijn op basis van vrijwilligerswerk. 

Voor meer informatie over deze functies kunt u contact opnemen met 
Janny de Buyzer tel. 055-3231000

Heeft u belangstelling voor één van deze functies, richt dan uw 
reactie aan Sieneke de Vries. mail@wereldwinkeltwello.nl

KLUNDER
Molenstraat 1 Twello

(0571) 27 12 66

Op maandag 16 maart en woensdag 18 maart 2015 houdt de Huurdersbelangen-
vereniging IJsseldal haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. 
�  Op maandag 16 maart in Brasserie Korderijnk Stationsstraat 31, 7391 EH Twello.
� Op woensdag 18 maart in het Trefpunt, Molenweg 53-55 in Gorssel;

Beide keren aanvang 19.30 uur. Zaal open om 19.00 uur.

Het bestuur heeft er, net als vorig jaar, voor gekozen de jaarvergadering 2 x te laten plaatsvinden 
om alle leden de gelegenheid te geven de vergadering bij te wonen. De besluitvorming over het 
gevoerde fi nanciële beleid, decharge van de penningmeester en eventuele andere besluiten zul-
len plaatsvinden op 18 maart. Daarin zullen de stemmen van degenen die op 16 maart aanwezig 
waren worden meegenomen.

Het bestuur zal verantwoording afl eggen voor het gevoerde beleid in 2014. De agenda en de ver-
gaderstukken liggen voor u klaar.
Er zal een bestuursverkiezing plaatsvinden, u kunt u voor een bestuursfunctie aanmelden tot 
9 maart bij het secretariaat via onderstaand e-mailadres

Wij nodigen hierbij alle leden van harte uit. 

De directeur, mw. Y. Winkelhorst, leden van het managementteam en de Raad van Toezicht van 
IJsseldal Wonen zullen ook aanwezig zijn. Mevrouw Winkelhorst zal uitleg geven over de huurver-
hoging voor 2015 en het activiteitenplan voor 2015.
De Woonbond zal een presentatie geven over energiebesparende maatregelen in uw woning en 
wat u zelf kunt doen. Ook nieuwe ontwikkelingen worden hierbij meegenomen. 
Er is gelegenheid om vragen te stellen.

Wij hopen u op 16 of 18 maart te ontmoeten,
Het bestuur van de 
Huurdersbelangenvereniging IJsseldal
TEL 0571 84 16 93
WEBSITE www.hbv-ijsseldal.nl   
E-MAIL info@hbv-ijsseldal.nl

Na afl oop ontvangt u een presentje.

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. 
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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!

IJsclub Terwolde gaat met 
hun leden schaatsen 
  
TERWOLDE.- Helaas laat koning winter dit jaar verstek gaan maar toch wil 
het bestuur van de ijsclub Terwolde al haar leden uitnodigen om op vrijdag-
avond 13 maart gezellig te gaan schaatsen op kunstijsbaan de Scheg in Deven-
ter. De entree prijs voor deze seizoen afsluiting is slechts EUR 3.00 per per-
soon. Opgave en info staat vermeld op de website www.ijsclub-terwolde.nl.

Collecte Amnesty staat in 
de startblokken
GEmEENTE VOORST.- Tussen 1 en 7 maart zal zeer waarschijnlijk een van 
de 45 collectanten bij u aan de bel trekken. Heel graag vraag ik uw hartelijke 
medewerking, met een gulle gift. Amnesty International doet hiermee goed 
werk en helpt, met raad en daad, mannen en vrouwen die onterecht gevan-
gen zitten, hun vrijheid terug te krijgen. Over de hele wereld. Bij voorbaat 
dank voor uw gulle gift, Françoise Renckens, collecte coördinator Voorst.

PvdA Voorst zet drie bedrijven in 
het zonnetje 
TWELLO.- De winnaars van de Rode 
Taart 2014 van de PvdA Voorst, met 
als thema ‘Ondernemers’ zijn be-
kend. Gevestigd in Twello, in alfa-
betische volgorde: HR Recycling - 
duurzame demontage van cv-ketels. 
Riëd bv. – marktleidend producent 
van lijmpatronen. Schoneveld Bree-
ding – veredelen/produceren van 
potplanten. Hartelijk gefeliciteerd! 
Ze hebben deze prijs ontvangen 
voor hun inzet op het gebied van 
Maatschappelijk Verantwoord On-
dernemen. Op woensdag 18 februari 
werden taarten en oorkondes aan de 
winnende bedrijven uitgereikt. Deze 
hebben hun bedrijfsvoering zo in-
gericht dat ze verantwoord omgaan 
met werknemers, grond stoffen en 
milieu. En mensen met een achter-
stand tot de arbeidsmarkt een kans 
bieden aan de slag te komen. Maat-
schappelijk Verantwoord Onderne-
men is niet iets wat je zo maar even 
doet, het vraagt inzet, overtuigings-
kracht en doorzettingsvermogen. 

Regel-lenigheid
Alle drie de bedrijven geven aan dat 
het contact met de gemeente Voorst 
over de inzet van mensen met een 

zwakke arbeidsmarktpositie 
goed verloopt. Tegelijkertijd 
geven ze aan dat de regeldruk 
van de overheid groot is. Het 
vraagt doorzettingsvermogen 
om met overheids instanties 
en alle regels de goede weg te 
vinden. Daar gaat veel tijd en 
energie in zitten . “De mak-
kelijkste en goedkoopste weg 
is om het niet te doen” hoor 
je nogal eens zeggen. Instan-
ties zullen beter moeten sa-
menwerken en regels minder 
centraal moeten stellen. 
“Dat vraagt regel-lenigheid 
van ambtenaren en over-
heidsorganisaties” zegt Bert 
Pepping, Personeelsmanager 
van Schoneveld Breeding. 
“Als we dat met z’n allen 
voor elkaar krijgen kan het 
bedrijfsleven nog veel doen”.

Goed voorbeeld doet goed 
volgen
De Rode Taart 2014 van de PvdA 
Voorst is een erkenning en waarde-
ring voor wat deze bedrijven doen 
op het vlak van Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen. 

De PvdA Voorst hoopt dat andere 
bedrijven in Voorst hun voorbeeld 
volgen en dat de gemeente meehelpt 
om de regeldruk te verminderen.

John Ebbelaar, voorzitter van de 
PvdA, rijkt de taart uit aan 
Eddie Roosnek (Riëd BV).

Nieuws en tips 
van Dierenartsenpraktijk De Driehoek

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.

Kortingen in februari en tot 14 maart

De laatste dagen van februari staan wat ons betreft nog 
steeds in het licht van de maand van de gebitsverzorging 
bij hond en kat. Dat betekent gratis gebitscontroles (wel 
op afspraak) en 10% korting op eventuele behandelingen 
en alle gebits-gerelateerde producten. Ook voor het paard 
hebben wij een mooie aanbieding: voor 65 euro wordt (op de 
praktijk) het gebit gecontroleerd en indien nodig gevijld. Voor 
uitgebreidere behandelingen en eventuele narcose wordt een 
10%gereduceerd tarief gehanteerd. Wanneer de afspraak voor 
de gebitsbehandeling in februari gemaakt wordt en pas in maart 
geplaatst kan worden doen wij natuurlijk niet fl auw over de 
beloofde korting.

Tot 14 maart hebben wij óók nog onze Valentijnsactie: katers 
en poezen worden tegen gereduceerd tarief ’geholpen’. In 
combinatie hiermee krijgt het dier van de dierenbescherming 
een gratis chip.  Mooi cadeau, want normaal kost het plaatsen 
en registreren van een chip (exclusief het consult) bijna 42 euro. 

Goed om te weten dat wij iedere eerste dinsdag van de maand 
dezelfde korting op sterilisatie en castratie geven. De chip is 
dan niet gratis, maar u krijgt wel forse korting: voor 25 euro is 
de chip geplaatst en geregistreerd.

Aantal bedrijven Engelenburg 
uitgesloten van extra bouwhoogte

Voorst onder repressief toezicht provincie

Gemeente wil van vleermuizentoren af

TWELLO.- De Raad van State heeft 
een bezwaar gegrond verklaard 
met betrekking tot bedrijventerrein 
Engelenburg. Het bestemmingsplan 
voor het Twellose bedrijventerrein 
ging uit van een verhoging van de 
bouwhoogte van tien naar vijftien 
meter. De Raad van State droeg de 
gemeente in oktober op om te onder-
zoeken of die verhoging invloed zou 
hebben op het woon- en leefklimaat 
rondom het bedrijventerrein en of 
eventuele gevolgen aanvaardbaar 

zouden zijn. De gemeente conclu-
deert nu dat vooraf niet kan worden 
uitgesloten dat bewoners rondom 
het industrieterrein visuele hinder 
zullen ondervinden van een even-
tuele verhoging of dat privacy mo-
gelijk wordt aangetast. Om uit te 
sluiten dat er klachten van bewon-
ers komen, stelt het college voor het 
bestemmingsplan voor bedrijven-
terrein Engelenburg vast te stellen, 
maar bedrijven die zijn gelegen in de 
directe nabijheid van woningen in 

de periferie van het gebied uit te slu-
iten van de verhoogde bouwhoogte. 
Het gaat volgens wethouder La-
gerweij om ongeveer tien à vijftien 
bedrijven, de gemeente maakt 
per aanvraag telkens opnieuw 
een afweging of verhoging wel 
of niet wordt toegestaan. ,,Het is 
een mogelijkheid, geen recht’’, 
aldus Lagerweij. Voor een aantal 
bedrijven is verhoging van de 
bestaande bebouwing de enige 
uitbreidingsmogelijkheid. 

Pröttelpot in Bethel
POSTERENK.- iedereen is van harte welkom bij de Pröttelpot van 7 
maart om 16.30 uur in gebouw Bethel aan de Grotenhuisweg 13a in 
Posterenk. Samen eten is gezellig, maar extra gezellig is het als Rita en 
Naïm koken. Deze twee ervaren koks hebben hun recepten uit allerlei 
Arabische keukens bestudeerd en uitgeprobeerd. 

Zelf komen zij van huis uit uit Zuid 
Irak, waar samen koken en samen 
eten met vrienden, buren en vreem-
den de gewoonste zaak van de we-
reld is. Bovendien groeien daar de 
heerlijkste groenten en kruiden, die 
zij hier introduceren. Nederland is 
hun tweede vaderland geworden en 

zo hebben zij ook hun traditie van 
‘samen eten’ met de Nederlandse 
gezelligheid weten te combineren. 
Zij zijn hun achterblijvers in oor-
logsgebied niet vergeten en helpen 
hen met medicijnen. De Pröttelpot 
helpt hen daarbij. Iedereen die deze 
Pröttelpot wil bezoeken kan zich 

aanmelden via deze mail of via prot-
telpot@hotmail.com. Bellen kan op 
(0571) 26 17 15 (er is ook een ant-
woordapparaat aan verbonden). De 
Pröttelpotgangers kennen al wel de 
kwaliteit van deze koks en daarom 
is het zaak om vooral snel te reage-
ren, want bij 40 sluit de rij. Een klein 
tipje van de sluier opgelicht. Het 
menu heeft als altijd vele gangen: 
soep?, hapjes, twee soorten salades, 
rijstschotel, bloemkool, kerrie en 
gehakt plus een groenteschotel met 
kip. Een toetje met vers fruit en kof-
fie met verrassing na! Zie ook www.
vrouwenpraatgroep.nl

ARNhEm/TWELLO.- Naar aanleiding 
van de meerjarenprogrammabegroting 
2015-2018 heeft de provincie Gelder-
land begint februari besloten dat de 
gemeente Voorst voor dit jaar in aan-
merking komt voor repressief toezicht 
van de provincie. Dit is de minst belas-

tende vorm van toezicht, de gemeente 
Voorst heeft er vorig jaar ook al mee te 
maken gehad. Eén van de maatregelen 
die de gemeente neemt is de verkoop 
van bouwgrond in de komende jaren. 
De gemeente heeft veel grond en dit is 
(voor)gefinancierd met leningen. Door 

onder andere verkoop van de gronden 
zal de schuldenlast van de gemeente 
dalen en wordt de structurele exploi-
tatieruimte wat ruimer. De gemeente 
houdt daarnaast in de begroting voor 
2016 rekening met de plannen die 
klaarliggen voor wegonderhoud. 

TWELLO/ZUTPhEN/KLARENBEEK.-  
De omstreden vleermuizentoren in 
Klarenbeek is opnieuw onderwerp 
van discussie. De toren, die vier jaar 
geleden gebouwd mocht worden on-
danks bezwaren van direct omwo-
nenden, is volgens het college van 
de gemeente Voorst onder valse voor-
wendselen gebouwd. Desondanks mag 
het bouwwerk volgens een rechterlijke 
uitspraak toch blijven staan. In het 
licht van duurzaamheid en natuuront-
wikkeling heeft de gemeente destijds 

het bouwwerk in het buitengebied 
toegestaan, ondanks algemene lijn om 
daar nooit mee akkoord te gaan. Bur-
gemeester Penninx licht toe: ,,Als we 
dit hadden geweten, hadden we nooit 
het bestemmingsplan gewijzigd en de 
vergunning verleend. We hebben ge-
constateerd dat het nooit de bedoeling 
is geweest vleermuizen te huisvesten. 
De vergunninghouder heeft in de ver-
gunningsaanvraag onjuiste informatie 
verstrekt.’’ Het college stapt nu vol ver-
trouwen naar de Raad van State om de 

sloop van het bouwwerk te gelasten. Bij 
de wijziging van het bestemmingsplan 
in 2011 maakten direct omwonenden 
bezwaar. Zij werden toen in het on-
gelijk gesteld door de gemeente. ,,Het 
is voor ons ook een principekwestie’’, 
aldus Penninx. ,,We willen graag het 
vertrouwen tussen burger en overheid 
goed houden. Burgers moeten weten 
dat wij naar eer en geweten handelen. 
Dat is in dit geval niet goed gegaan en 
we laten graag zien dat burgers op ons 
kunnen rekenen.’’ 

http://www.ijsclub-terwolde.nl
mailto:prottelpot@hotmail.com
mailto:prottelpot@hotmail.com
http://www.vrouwenpraatgroep.nl
http://www.vrouwenpraatgroep.nl


Niessink & Partners is een accountants- en advieskantoor gespecialiseerd in de agrarische sector. 
Steeds meer ondernemers schakelen ons in. Ontdek ook de meerwaarde van ervaren agrarisch 
specialisten die zich in uw situatie kunnen verplaatsen. Een greep uit onze werkzaamheden:

• adviseren en verzorgen fi scaliteiten rondom bedrijfsopvolging, staking, 
 rechtsvorm, koop en verkoop van ondernemingen;
• opstellen ondernemingsplannen en solvabiliteits- en liquiditeitsbegrotingen;
• strategisch meedenken over bedrijfs- en investeringsvraagstukken;
• adviseren over huwelijkse voorwaarden, testament en nalatenschap;
• adviseren over fi scale en fi nanciële planning;
• adviseren over mestbeleid en -afzet;
• verzorgen boekhouding en volledige salarisadministratie;
• samenstellen van jaarrekeningen;
• adviseren en aangifte inkomstenbelasting, omzetbelasting, 
 loonbelasting en vennootschapsbelasting.

Niessink & Partners, 
aangenaam kennismaken!

Niessink & Partners is een accountants- en advieskantoor gespecialiseerd in de agrarische sector. 
Steeds meer ondernemers schakelen ons in. Ontdek ook de meerwaarde van ervaren agrarisch 
specialisten die zich in uw situatie kunnen verplaatsen. Een greep uit onze werkzaamheden:

www.niessink.nl

• adviseren en aangifte inkomstenbelasting, omzetbelasting, 

Een écht agrarisch kantoor, 

gewoon in uw regio.

Zuukerweg 21 - 8161 XW Epe 

Marktstraat 17 - Postbus 19 - 7160 AA Neede

Telefoon (0545) 29 40 61

mail@niessink.nl - www.niessink.nl

 
Voorster Nieuws 2014: 
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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  

 
 

 

Industrieterrein Eekterveld  |  Runnenbergweg 4  |  8171 MC Vaassen

Tel: 0578 572797  |  Fax: 0578 572704  |  Mob: 06 54294866 |  E-mail: KBouwmeester@zonnet.nl 

Voorraadhouder van:
  - Kalkzandstenen en -blokken 

  - Gevelstenen

  - Div. soorten cement

  - Isolatie - vloer - spouw - dak 

  - Golfplaat ABC vrij 

  - Lichtplaat voor golf- en damwandplaat 

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

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

  - Panelen in diverse diktes en kleuren

  - Bevestigings materialen 

  - Hoek- nok- en windveren uit eigen produktie

  - Diverse soorten houten plaatmateriaal

  - Osb plaat 

  - Underlayment plaat 

  - Panlatten

  - Steigerplanken

  - Diverse soorten bouwstaal matten

  - Bouwstaal staven

  - Draadstaal matten 

    (Onbehandeld en gegalvaniseerd)

  - Diverse soorten Balkstaal HEA - IPE - UNP

  - Stripstaal

  - Buis- en kokerprofiel

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

  - Big bags en zakgoed van:

    - metsel (vloer)zand

    - hoogzand

    - zand / grind

    - grind

  - Tegel lijmen

  - Voegmiddelen

  - Diverse soorten tuinhout

Diverse bewerkingen:
  - Zaag straat / boren / lassen 

  - Knip- en zetbank tot 3,05 meter

  - Constructie werkzaamheden

www.KBouwmeester.nl

Bouwmeester B.V.
Kees

Vaassen    Tel. 0578 - 572797

Groothandel in

bouwmaterialen en staal

Laatste week van de winteruitverkoop
*uitgaande van de oorspronkelijke verkoopprijs

WINTER
LEEGVERKOOP
60% KORTING
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Al 20 jaar redacteur van Voorster Nieuws 
Adri Alburg 80 jaar  
TWELLO.- Op 10 maart viert redacteur Adri Alburg zijn tachtigste ver-
jaardag. Een heugelijk feit, want het Voorster Nieuws is sinds 1995 blij 
met hem. Een gewaardeerde collega, die zich al snel als ware informa-
tievreter ontpopte en sinds jaren dit werk trouw en toegewijd tot de dag 
van vandaag verricht. 

Adri is op 10 maart 1935 in Waddinx-
veen geboren, zijn ouders waren van 
geboorte echte Zeeuwen. Als jongen 
van circa zeven jaar is Adri met het 
gezin naar Twello verhuisd; naar het 
Tuindorp, ongetwijfeld bekend bij 
oudere bewoners. Adri komt uit een 
gezin met drie jongens, waarvan één 
overleden is in de oorlog in Neder-
lands Indië. Hij is ook in dienst ge-
weest en heeft als jonge matroos veel 
van de wereld gezien. Nadat hij Ger-
rie Denekamp had ontmoet besloten 
beiden na hun trouwen te emigreren 
naar Canada. Adri was een groot 
talent in het grafische vak en in Ca-
nada waren volop carrièremogelijk-
heden in zijn vakgebied. Gerrie was 
al snel zwanger van Joki, de oudste 
dochter. Zij miste haar familie vrese-
lijk. Sociale kontakten waren er mi-
nimaal en Adri werkte dag en nacht 
om zo goed mogelijk een bestaan te 
kunnen opbouwen. In goed overleg 
met Adri besloot zij terug te gaan 
naar Nederland om daar te bevallen. 
Adri kon helaas nog niet mee omdat 
hij eerst hard moest werken om zijn 
vliegticket terug naar Nederland te 
verdienen.

Toen dochter Joki een half jaar oud 
was, kwam hij ook terug naar zijn 
geboorteland. Er was voor hem di-
rect volop werk in de grafische sec-
tor en zo heeft hij jaren met veel 
toewijding bij drukkerij de IJssel in 
Deventer gewerkt. Met zijn gezin is 
hij gaan wonen aan de Schoolstraat 
in een oud boerderijtje. Adri volgde 
de avondschool in Deventer om zich 
te blijven ontwikkelen in zijn vak-
gebied. Aan de Schoolstraat is de 
tweede dochter Anja geboren.

“Mijn vader was niet erg handig”, 
merkt Joki lachend op, “anders dan 
zijn schoonfamilie (de broers van 
Gerrie). Daar zaten onder meer tim-
mermannen, bouwvakkers en schil-
ders.” Ze hielpen elkaar onderling 
met vele verbouwingen en zo maak-
te Adri zich veel handwerk eigen. 
Hij ontwikkelde zich met name tot 

een heel precieze schilder en werd 
dan ook menigmaal gevraagd door 
de schoonfamilie.
Tijdens de vele verhuizingen van 
dochters en kleinkinderen komt hij 
nog altijd trouw opdraven en helpt 
dan waar hij kan. Door het enthou-
siasme van zijn vrouw heeft in de 
loop der jaren ook de tuin zijn inte-
resse gekregen. Samen onderhouden 
zij nog steeds hun eigen tuin. Ger-
rie komt met leuke ideeën en Adri 
helpt met de uitvoering. Een hobby 
van Adri en Gerrie was (en is) het sa-
men dansen. In het verleden waren 
zij getalenteerde ‘rock en rollers’. Op 
iedere bruiloft in de familie zwier-
den zij over de dansvloer. Zij gaan 
nog graag dansen maar doen het 
dan wel wat rustiger aan. Gerrie en 
Adri fietsen regelmatig met familie 
en dan trappen zij met gemak 80 km 
weg. Een keer per week gaat Adri 
zwemmen in de Schaeck en eens 
per week gaat hij naar gymnastiek in 
Deventer. 
Inmiddels is Adri de trotse over-
grootvader van achterkleindochter 
Julia, het kindje van zijn kleindoch-
ter Marloes. “Mijn vader is altijd een 
ondernemende man geweest, mede 
ook door het enthousiasme van mijn 
moeder.” verklapt Joki, “zo zijn zij 
samen met mij in 2007 naar Au-
stralië geweest om mijn man op te 
halen. We hebben toen met zijn vie-
ren een aantal weken rondgereisd.” 
Ze denkt dat het schrijven voor de 
krant veel voor Adri betekent. In zijn 
grafische werk moest hij immers ook 
teksten maken en pagina’s opmaken, 
het is in zekere zin een voortzetting 
van zijn werk. Toen hij 70 werd zei 
hij: “Als ik 75 wordt dan stop ik”, 
maar dat is niet gebeurd. Iedereen is 
ervan overtuigd dat Adri het contact 
met mensen, ook met jongeren, boei-
end vindt. Ongetwijfeld heeft Gerrie 
menig avondje alleen op de bank ge-
zeten, maar zonder haar instemming 
had hij zijn werk zeker niet met 
zo veel plezier kunnen doen. “Het 
wordt soms te veel voor hem”, wil 
ze nog wel eens opmerken, “maar 

ja hij is er zélf bij en moet het punt 
van stoppen tenslotte zélf bepa-
len.”  Vermoedelijk is hij voorlopig 
- gelukkig voor de lezers en voor de 
redactie – nog niet van plan om dat 
te doen. Want iedere redacteur kan 
bevestigen: Schrijven werkt versla-
vend! Bovendien vindt Gerrie, dat 
hij niet zelden met leuke verhalen 
thuis komt en dat brengt ook gezel-
ligheid en afwisseling in huis.  

Adri Alburg is een echte informa-
tievreter. In veel gevallen krijgt hij 
kopij aangeleverd maar trekt er net 
zo lief zelf regelmatig op uit om in-
terviews af te nemen en plaatselijk 
nieuws vast te leggen. Na zo veel 
jaren ervaring is het voor hem niet 
moeilijk de nieuwswaarde te bepa-
len. En vanzelfsprekend heeft hij 
In de loop der jaren vele contacten 
gelegd, vele teksten geschreven en 
koppen verzonnen. Tot op de dag 
van vandaag is hij nieuwsgierig ge-
bleven en dat maakt hem tot een 
sympathieke collega. Hij werkt veel 
op locatie, ook ’s avonds en in het 
weekend. Mondeling en schriftelijk 
communiceren zijn vereisten als je 
als redacteur succes wilt hebben en 
feiten boeiend op papier wilt zet-
ten. Want het gaat niet alleen om het 
schrijven. Je moet ook goede vragen 
kunnen stellen en goed kunnen luis-
teren. Allemaal eigenschappen die 
Adri bezit. 
Het Voorster Nieuws is blij dat hij in 
goede gezondheid zijn 80e verjaar-
dag mag vieren en feliciteert hem 
hartelijk met dit heugelijke feit. 

Redacteur Adri Alburg is een 
ondernemende, sportieve man.

Lunchconcert in 
brasserie Korderijnk
TWELLO.- Zin in een leuk uitje zo aan het begin van het voorjaar? Brasse-
rie Korderijnk in Twello geeft u daartoe een mooie gelegenheid op dinsdag 
10 maart. U wordt onthaald met een welkomstdrankje welke wordt gevolgd 
door een voortreffelijke warme lunch. Maar dat is nog niet alles, voor en 
tijdens de 3-gangen lunch verzorgt het Salonorkest Abraham Gezien het 
muzikale gedeelte met prettig in het gehoor liggende muziek. Voor de prijs 
van EUR 21,00 per persoon krijgt u een paar leuke uurtjes in de sfeervolle 
ambiance van brasserie Korderijnk en wordt er een 3-gangen warme lunch 
geserveerd (incl.1 consumptie). De lunchconcerten welke twee keer per jaar 
plaats vinden, trekken steeds meer belangstelling zodat tijdig plaats bespre-
ken teleurstelling kan voorkomen. Aanvang 12.30 uur en de zaal is vanaf 
11.30 uur geopend. Toegangskaarten uitsluitend verkrijgbaar bij brasserie 
restaurant Korderijnk, Stationsstraat 31, Twello. (0571) 27 18 51.

Raad van State heft vinger naar 
gemeente over houtzagerij
DEN hAAG/STEENENKAmER.- De Raad van State is het niet eens met de 
gemeente Voorst die in Steenenkamer de houtzagerij op de hoek Wilpsedijk/
Vermeersweg op papier opnieuw leven in wilde blazen. In 2000 schrapte de ge-
meente de bedrijfsbestemming op het perceel en daar diende de grondeigenaar 
destijds een planschadeclaim voor in. Door nu de bestemming ‘houtzagerij’ te 
geven aan het betreffende perceel, zou de gemeente uit kunnen komen onder 
vergoeding van die planschade. De Raad van State steekt hier nu een stokje 
voor. Tot 1980 was er een houtzagerij gevestigd op het terrein, later gevolgd 
door een kringloopwinkel. Sinds eind jaren ’90 is er geen bedrijf gevestigd ge-
weest. De planschadeprocedure tussen gemeente en grondeigenaar loopt nog.  

Gemeente Prins Robin levert de sleutel in

DE VEChT.- Na een fantastisch car-
navals weekend te hebben beleefd 
stond dinsdagavond het haring hap-
pen op het progamma. De Vrogge 
Reuiers en burgemeester Penninx 
waren uitgenodigd aan de Broek-
lander boulevard , de thuis basis 
van Prins Robin de 1e en Prinses 
Ingrid. Voordat er nog maar één ha-
ring door de kelen ging ,diende bur-

gemeester Penninx eerst de sleutel 
te bemachtigen. Prins Robin de 1e  
had een symbolische molenstom(p) 
nagebouwd, burgemeester Penninx  
werd voorzien van een bouwhelm 
en een sloophamer. Met enige ver-
twijfeling werd de symbolische 
molenstom(p) gesloopt en de ge-
meentesleutel overhandigd. Na deze 
werkzaamheden sprak de burgmees-

ter het prinselijk paar toe, zoals met 
de sleuteloverdracht al aangegeven. 
Het carnaval is een goed voorbeeld 
van de thema’s verbinden, verster-
ken en vertrouwen. Prins Robin de 
1e dankte de burgemeester voor zijn 
aanwezigheid en betrokkenheid met 
het carnaval. Na alle toespraken was 
het tijd om te genieten van de haring 
en overige versnaperingen.

    Bloemen, zijden bloemen, boeke� en, kamerplanten , tuinplanten, rouwbloem-
werk en kado’s. Wij bezorgen in Twello en omstreken en via Eurofl orist landelijk.

2.50
Wij verzorgen ook rouwbloemwerk

2 bossen tulpen €4.95

Primula
3 stuks

Marktplein 1 | 7391 DE Twello | 0571 - 273677
aanbiedingen zijn geldig van 25 februari t/m 3 maart. OP=OP

TWELLO – Koningsfeest 2015 (26/27april) is nog ver weg, 
maar de Stichting Dorpsfeesten Twello is er nu al druk mee. 
Er is straks immers zoveel te zien, te doen en te beleven! Lees 
daarom hier het wekelijkse Koningsfeest Nieuws. Dan hoeft 
u niets te missen!

Koningsfeest Nieuws

Dorpsloop in ere hersteld

Ook Titus Mulder van TITUS 
Loopsport is al volop bezig, 
want de Dorpsloop is terug 
van weggeweest, nu zelfs met 
start/fi nish op het Dorpsplein! 
Op zondag 26 april om 13.30 
uur bijt de jeugd het spits af 
met de Kidsrun met 8 klasse-
menten. Eén van 0-5 jaar (500 
m) en zeven over 1000 m (2 x 
500 m) voor de leeftijden 6, 7, 8, 
9, 10, 11 en 12 jaar, elk met ei-
gen klassement. Hele kleintjes 
lopen apart. Om de vijf minuten 
wordt gestart, zodat leeftijden 
bij elkaar lopen. Route: Dorp-
splein, Dorpsstraat, Toren-

straat, Veilingstraat, Stations-
straat, Dorpsplein.

Om 14.45 gaan alle volwas-
senen tegelijk van start over 
naar keuze: 5 km (2 rondes 
trimloop) of 10 km (4 rondes 
wedstrijdloop). Titus Mulder: 
“De Dorpsloop Twello is één 
van de oudste dorpslopen in 
Nederland. In 1952 waren wij 
zelfs de eerste. Ik ben blij dat 
de Dorpsloop weer in ere is 
hersteld en reken op mooie 
volle startvelden!” Inschrijven 
kan via www.loopsport.nl of 
www.inschrijven.nl 

Koningsfeest Twello – www.stichtingdorpsfeesten.nl 
www.facebook.com/dorpsfeestentwello 



Het plaatsen van een Puntje 

in uw Weekblad 

Voorster Nieuws 

is een uitstekende 

manier van adverteren. 

Voor de prijs hoeft u het zeker niet te laten.

•	u	kunt	uw	puntje	opgeven	door	onderstaande	bon	in	te	vullen
•	tussen	de	woorden	steeds	een	hokje	openlaten	en	per	leesteken	een	hokje	gebruiken
•	uiterlijk	op	zaterdag	inleveren	bij	één	van	de	onderstaande	adressen
•	u	kunt	deze	bon	ook	voor	zaterdag	opsturen	naar	Uitgeverij	Voorster	Nieuws,	dan	

ontvangt u een factuur met het bedrag van het puntje plus administratiekosten

Boekhandel Oonk Uitgeverij Voorster Nieuws
Stationsstraat 4, Twello Stationsstraat 17, Twello

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

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

nu

10%
korting op een
raamdecoratie

product

Dakramen en raamdecoratie
van VELUX zijn voor elkaar gemaakt

Colors @ Home Woonhal
Nijverheidsstraat 5, Twello

Tel: 0571 272615MOOI MEEGENOMEN

• Rolgordijnen • Duo rolgordijnen • Plissé gordijnen 
• Verticale lamellen • Vouwgordijnen • Vlinderjaloezieën 
• Horizontale jaloezieën • Houten jaloezieën 

NU 25%
KORTING
OP RAAMDECORATIE

G
eldig t/m

 21 m
aart 2015. N

iet geldig i.c.m
. andere acties. V

raag in de w
inkel naar de deelnem

ende m
erken en actievoorw

aarden.

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

Buurman 
Vleesch & Vis

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

2.25

2.952.39

Kaasgrillworst
uit eigen worstmakerij

Sate in saus of Babi 
pangang uit eigen keuken

Bourgondisch
Rolleke

129

Een heerlijk mals rolletje van 

varkensvlees met een kruiding van 

ui, knoflook en oude kaas.

100 gram

Coppa di Twello 
heerlijke specialiteit

26 februari t/m 1 maart 2015

stuk

250 gram

per stuk 3,00

100 gram

BBBourgondischhh

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

2.50

3.99
Ham Prei Salade
uit eigen keuken

Erwtensoep
uit eigen keuken

200 gram

per liter

Wij zijn genomineerd voor gezelligste winkel 
gemeente voorst. Vind u dat ook stem dan op 

www.gezelligstewinkel.nl

1.80

7.50

3.95

IJslandse Heilbotfilet

Lekkerbekken

Italiaanse Ovenschotel
met SKREI kabeljauw 
en zalm

100 gram

3 voor

per stuk

Tweet van de week: De 
maatschappij van de toekomst 
vraagt om een andere mentali-
teit. Surf naar www.Voorst.

PvdA.nl

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

Eurovakman boedelruiming 
en bezemschoon opleveren tel 

06-22608762.

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

app. Tel 0571-261770

Harry de Winkel Hoveniers-
bedrijf Leveren en inplanten 

van bomen en struiken 
055-3015271

Te koop: Jonge hennen, Brahma Columbia. Tel:055 301 15 76

Gevraagd Timmerman voor 
klusjes (0571) 27 21 76.

GEZOCHT: Zaterdaghulp voor 
de kwekerij. Ben je 15,16 of 

17 jaar en heb je zin om ons te 
helpen? Boomkwekerij de 
Winter Terwoldseweg 10 
Twello. Tel 0571-271463.

Massagepraktijk Gerda 
Oosthuizen Spatadertherapie, 
Sportmassage,  Dorn methode, 

nu ook Sportcompressie 
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

Mulder Orthopedie voor uw steunzolen en sportzolen. 
Kindersteunzolen v.a. E90,00 steunzolen volwassenen v.a. 

E135,- sportzolen v.a. E120,-. Bel voor een afspraak of vrijblijvend 
advies 06-14375736 www.mulderorthopedie.nl

Vakbekwame schilder/ 
behanger biedt zich aan. 

Vakwerk en altijd de laagste 
prijs. Vrijblijvende prijsopgave. 

F.Visser 06-22459707

VAN HEES VERSMARKTVAN HEES VERSMARKT

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

www.vanheesversmarkt.nl

Grote bloemkool   1.49

Kool–vruchten salade   200 gr.  0.99

Mexicaanse
roerbakgroente   zak 400 gr.  0.99

  
500 gram 0.99

  
15 stuks 3.49

  500 gr. 1.49
MMMeexxiiiccaaaannssee
 Champignons

g
Zoete pitloze

ggg
Late oogst, extra sappig extra lekker

Zoete pZoete ppZoete pppp
Druiven

Duistervoordseweg 7 7391 CA T

Late oogst, e pppLate oogst, e ppLate oogst, e ppp
Grote Nardacot 
mandarijnen
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•  Heeft u een nieuwe 
website, maar ontbreekt 

 de tekst?

•  Werkt u aan een brochure, 
maar krijgt u de teksten niet 
pakkend?

•  Moet er een brief de deur 
uit, maar zit u al uren te 
zwoegen?

•  Wilt u een persbericht 
plaatsen, maar krijgt u 

 niets op papier?

Sprakeloos helpt u graag 
bij het schrijven van uw 
professionele teksten!

Kennismaken? Neem even 
contact op, dan praten we 
verder bij een kop koffi e.

www.tekstbureau-sprakeloos.nl 
info@tekstbureau-sprakeloos.nl 
of bel even: 0571 276 338

Textielbeat op herhaling 
DE VEChT.- Op zaterdag, 21 maart komen twee bands (“The Indeeds” en 
“Suspended”) uit Enschede en omgeving naar zaal “De Groot” in de Vecht 
voor een avondvullend optreden tijdens The Sixties/Seventies/Eighties 
Night. De band “The Indeeds” speelt veel nummers van The Rolling Stones 
en Them (Jaren 60 en 70)  en is een band,  die tot de zogenaamde Textielbeat 
behoort.  De  band  bestaat al meer dan 40 jaar en de bandleden spelen nog 
steeds met veel plezier. The “Indeeds”  hebben in januari van dit jaar nog 
opgetreden tijdens de 14e en tevens laatste editie van het totaal uitverkochte 
Textielbeat Festival in De Grolsch Veste in Enschede.  De tweede band die 
komt optreden is de 7-koppige  band “Suspended” eveneens uit Enschede en 
omgeving. Deze band bestaat ruim 15 jaar en treedt veel op in Duitsland en 
Twente. “Suspended” maakt tijdloze kwaliteitspop en legt de nadruk vooral  
op de zangpartijen. Het repertoire bestaat uit nummers van onder meer The 
Eagles, Fleetwood Mac, 10CC, Billy Joël, Steely Dan, ELO, Spandau Ballet 
(jaren 70 en 80). De twee bands zullen elkaar afwisselen, zodat er voor elk 
wat wils zal zijn. Er zullen zowel sta- als zitplaatsen  worden gecreëerd.  En-
treekaarten kosten tijdens de voorverkoop EUR 10,00 per stuk en zijn vanaf 
woensdag, 25 februari verkrijgbaar bij Café De Groot, De Vecht,  Groente-
winkel De Groot, Emst en  Boekhandel Oonk, Twello. Kaarten kunnen ook 
gereserveerd worden via email: kraay.wh@hotmail.com. 

Kaartclub ’t Pitje
VOORST.- Op vrijdag 27 februari is de vijfde klaver- en kruisjasavond van 
het seizoen in café Radstaake, aanvang 19.30 uur. Iedere deelnemer ontvangt 
een prijs naar keuze tevens zijn er mooie avondprijzen te winnen. Boven-
dien krijgt elke deelnemer een gratis attentie.

Een goede dag
Vorige keer was mijn stemming wat in mineur. Dat zal iedereen wel 
eens hebben.
Ik werd opgepept door een voorbijfietsende dorpsgenoot die mij een 
goede dag toeriep. Hij zal het nooit weten wat een reactie zijn vrolijke 
groet in mij opriep.

Nu, veertien dagen later: de wereld staat echt in brand. Daar hoe je echt 
geen optimist of pessimist voor te zijn. Alleen een goed waarnemer. 
Niet alles aannemen wat je op tv of in de krant, radio ziet, leest, hoort. 
Je eigen afweging maken. Niet met de meute meelopen.
Het is maar welke krant je leest. Het is bekend dat iedereen alles weet 
over God en kerk, over politiek, over opvoeding van de kinderen, over 
de Syrië - en andere bedevaartgangers. Vroeger was het nog zo dat al-
leen op verjaardagen of aan de bar deze ‘discussies’ gevoerd werden.  
Nu doen we dat via onze nationale varkenstrog, twitter. Een ‘bespreek-
punt ‘op twitter is De Zorg. (NB. Ik heb het nu niet over goed of slecht, 
maar hoe gemakkelijk we in de val lopen van volksverlakkers. 
Een mooi en tegelijk schaamteloos voorbeeld las ik in de krant. Een 
van de ‘zorgpunten’ is de PGB. Herinner je je nog? Chaos, ellende en 
lege bankrekeningen van wanhopige pgb-houders aan het begin van het 
jaar. Twitterend Nederland en De Telegraaf: 250 000 mensen moesten 
wachten op hun geld. De Sociale Verzekeringsbank die de gelden moest 
uitkeren kon de toeloop niet aan. En jullie weten het: onze Nationale 
Kippenren op het Binnenhof kakelde in koor van schande. Niks onder-
zocht natuurlijk, want wat kwetterde een paar dagen later De Telegraaf? 
PGB-alarm truc van handjevol opruiers. Nu was en is er zeker een pro-
bleem voor een groot aantal pgb-houders. Maar om nu klakkeloos in te 
stinken in een twitterwaterval van, in dit geval, 24 onbetrouwbare en 
amok makende twitteraars/kwetteraars?

De zorg in Voorst
Nee, denk nou niet van Ha, nou komt het. Nee, ik hoor en weet niks 
over hoe er vanuit het gemeentehuis met De Zorg wordt omgegaan. Ik 
kreeg een bericht door om eens aandacht te geven aan de Eenzame Ou-
der. Dat bericht werd later omgezet in een vrolijk ‘Nee hoor, er wordt 
al veel gedaan voor ons, eenzame senioren’. Dus heb ik het weldadige 
gevoel dat Voorst een van de weinige gemeentes in ons land is waar De 
Zorg soepeltjes verloopt en het Gemeentehuis, ons aller kloek, als een 
goede moeder haar eigen goddelijke gang gaat, mijn eigenste Voorst. I 
Love you! Beste Voorstenaren, een goede dag gewenst, ook voor jullie 
huisgenoten, al of niet in de Zorg werkzaam of deelgenoot, van.

Renier van Bronsheim,

Dorpsfeest op 19, 20 en 21 juni  
WiLP-AChTERhOEK.- Het bestuur van de Stichting Dorpsfeesten Wilp 
Achterhoek is weer begonnen met de voorbereidingen van het dorpsfeest. 
Dit jaar zal deze gehouden worden van19 tot en met 21 juni. Op de zon-
dagmiddag zal er iets bijzonders plaatsvinden onder de noemer: “Expedi-
tie Wilp Achterhoek 2015” Hiervoor kunnen zich binnenkort al teams of 
individuele personen aanmelden voor deelname. Traditioneel is er op de 
vrijdagavond het bekende Vogelschieten voor zowel jeugd als volwassenen. 
De zaterdagmiddag zal in het teken staan van de kinderen. Zaterdagavond 
is er natuurlijk weer een groot tentfeest voor de jeugd met medewerking van 
“Stageline” en DJ Sander Uenk. Chantykoor ``Trossen Los`` geeft op zon-
dagochtend een optreden. Zondagmiddag is het feestterrein en de tent weer 
het middelpunt van vele activiteiten en bezienswaardigheden. Naast  “ Ex-
peditie Wilp Achterhoek”, is er natuurlijk voor de jeugd een draaimolen, 
eendje vissen, schminken, springkussen, is er een schiettent, Kop van Jut en 
natuurlijk een goed stuk muziek in de tent. 

Voorjaarsfair 
Brasserie KriebelZ

TERWOLDE.- Laat de voorjaarsbol-
len maar uit de grond komen want 
atelier Lucia is er weer helemaal 
klaar voor. Op zondag 22 maart or-
ganiseert zij al weer voor de 6e keer 
een voorjaarsfair in en om Brasserie 

KriebelZ. Een dertig tal standhou-
ders staan in en rondom het pand 
hun handelswaar te promoten. Een 
fair die altijd veel bezoekers trekt 
omdat het een van de eerste mark-
ten in de regio is. Buiten en binnen 

zijn er gezellige zitjes voor een heer-
lijke bak koffie of thee met gebak of 
lekker eten na afloop. Een sfeervolle 
fair in voorjaarsstijl van houten 
tuinmeubelen tot vrolijke plantjes 
en bloemen voor in de bakken maar 
ook brocante, sieraden en kleding 
enzovoort zal zeker niet ontbreken. 
Ook aan de kinderen is er gedacht 
en staat er een kinder-/knutseltent 
op het plein. Heeft u ook leuk han-
delswaar? Er zijn nog enkele kra-
men vrij a EUR 25.00 per 4 meter 
kraam. Mail voor meer informatie 
naar: voorjaarsfairterwolde@gmail.
com

Compost en potgrondactie Vrienden van Loamnes
NijBROEK/TERWOLDE/DE VEChT.- 
Hoewel de temperaturen er soms wel 
op beginnen te lijken. is het toch nog 
geen voorjaar om in de tuin te wer-
ken, maar de werkgroep Vrienden 
van Loamnes zijn al wel weer bezig 
met de attributen voor het voorjaar, 
n.l. met  compost en potgrond voor 
uw tuin. De data’s voor deze actie 
zijn: zaterdag 7 maart in Nijbroek 
en de Vecht en zaterdag 14 maart in 
Terwolde. Het doel van dit jaar is om 
geld bijeen te brengen voor het onder-
houd en de renovatie van de scholen 
in de gemeenten Loamnes en Ho-
ghilag. Het motto is daarom: Goede 
grond voor uw gras en violen is geld 
voor de 8 scholen.
Zij hopen dit jaar ook weer op de hulp 
van vrijwilligers met eventuele aan-
hangers achter de auto en met name 
de jeugd vanaf 12 jaar (zij kunnen ons 
heel goed helpen met afrekenen bij de 
klanten, terwijl zij de compost en/of 
de potgrond op de plaats brengen). De 
prijs van de compost en de potgrond 
is dezelfde als de voorgaande jaren, 
er worden ook gardebezems ver-
kocht voor EUR 6.00 per stuk: Voor 
de compost betaalt u EUR 2.50 per 

zak; 5 zakken voor EUR 10.00. Voor 
de potgrond betaalt u EUR 3.50 per 
zak; 3 zakken voor EUR 10.00. Mocht 
u een afname in gedachten hebben 
van meer dan 10 zakken, wilt u dan 
contact opnemen met W. van de Snel, 
(0571) 29 15 56 of mail wvdsnel@pla-

net.nl en de hoeveelheid wordt apart 
gebracht (dit geldt ook voor als u niet 
thuis bent en toch wilt afnemen). De 
actievoerders gaan om 8.30 uur de 
karren laden, dan eerst even koffie 
drinken en om 9.15 gaan zij met de 
huis aan huis verkoop beginnen.  

“na regen komt zonneschijn de vraag is alleen WANNEER?”

“HET WEER IN NEDERLAND”

Donderdag 27 februari t/m 1 maart 2015

Hollandse 
Runderhachee

Elstar Appelen

Witlof

Sinaasappels

Uit eigen keuken

Klasse 1 Hollandse

Klasse 1

Spaanse Klasse 1 Navel-Late

kilo

200 gram

1,5 kilo

10 voor

€ 0.99

€ 1.99

€ 0.99

€ 2.99
Voor al onze aanbiedingen geldt OP=OP

/

2000 am

Met GRATIS 400 gr. vers gesneden rodekool

Uw Groenteman Gensen
Molenstraat 28, Twello - Tel.: 0571 - 271770
appel@gensen-uwgroenteman.nl    gensen-uwgroenteman.nl

Uw Speciaalzaak voor: Aardappels, Groente, Fruit, 
Fruitschalen, Rauwkosten en Maaltijden

mailto:kraay.wh@hotmail.com
mailto:voorjaarsfairterwolde@gmail.com
mailto:voorjaarsfairterwolde@gmail.com


- 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

KEES BOUWMEESTER
Handelsonderneming B.V.

In & verkoop van oud ijzer en metalen

Container service van 1 t/m 40kuub

Maandag t/m vrijdag 7:30 - 18:00 
Zaterdag 8:00 - 14:00

Tel: 0613694873

Runnenbergweg 7
8171 mc
Vaassen

WEEGBRUG (24/7) 18m 70 TONS

KB-SCHROOT.NL

5224-14  Kees Bouwmeester spandoeken bouwhek_338x174_V02.pdf   2   16-10-14- (w42)   11:28

Hofstede

De Middelburg

Zandwal 1 • Voorst • T 0571 26 19 00     www.hofstededemiddelburg.nl

Dineren in een authentieke omgeving tussen de roodbruine bomen op het 
prachtige natuurgebied Bussloo maakt uit eten tot een beleving! 

Proef de winter bij Hofstede de Middelburg! 

Bekijk voor meer 
informatie 

onze website

3-gangen 
diner 

€ 27,50 

Gedeputeerde Staten van Gelderland nemen een verkeersbesluit op 
de N345 (Rijksweg, Weg naar Voorst) in de gemeenten Voorst, 
Brummen en Zutphen, omtrent het wijzigen van de verkeerssituatie 
tussen de IJsselstraat en de Voorsterweg (km 13,7 en km 14,3), 
zodat de verkeersveiligheid en oversteekbaarheid wordt verbeterd.

Ter inzage
De tekst van het verkeersbesluit is te vinden op de website van de 
provincie Gelderland (www.gelderland.nl->beleidsthema’s->verkeer en 
vervoer->alle provinciale wegen->N345 Apeldoorn – Voorst – Zutphen-
>De bocht bij Empe) en op de website van de rijksoverheid  
(www.officielebekendmakingen.nl->Staatscourant->Op Rubriek-
>verkeersbesluiten). Tevens ligt een kopie van het verkeersbesluit van 
26 februari tot en met 8 april 2015 ter inzage in de bibliotheek van de 
provincie Gelderland, Huis der Provincie, Markt 11 in Arnhem en in het 
gemeentehuis van de gemeente Brummen, Engelenburgerlaan 31 in 
Brummen en de gemeente Voorst, H.W. Iordenseweg 17 te Twello.  
Ook ligt het verkeersbesluit ter inzage in het stadhuis van de gemeente 
Zutphen, ’s Gravenhof 2  te Zutphen.

Instellen beroep
Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de Gedeputeerde 
Staten naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan  
wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig 
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij Gedeputeerde 
Staten naar voren heeft gebracht, kan gedurende de genoemde termijn 
van zes weken na de dag waarop het besluit kenbaar is gemaakt  
hiertegen beroep instellen bij de rechtbank Oost Nederland (Postbus 9090 
6800 EM Arnhem) inzake de punten I t/m XV van het verkeersbesluit. 

Diegene die een beroepschrift heeft ingediend kan bij  de  voorzien-
ingenrechter  van  de  rechtbank  (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem)  
een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor het  
behandelen  van  het  beroepschrift  en  voor  het  behandelen  van   
een  verzoek  om  een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. 
Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u 
informatie verkrijgen bij de rechtbank Oost Nederland,  
tel. (026) 359 20 00 of op www.rechtspraak.nl.

Arnhem, 25 februari 2015 – zaaknummer 2013-011676
Gedeputeerde Staten van Gelderland

Verkeersbesluit  
N345 wijzigen verkeerssituatie bij de kom Empe in de gemeente Brummen

LOONBEDRIJF DREIERINK

Voor meer informatie bel: Loonbedrijf Dreierink
Telefoonnummer: 0571-291963 te Terwolde

  Mestscheider met hoge capaciteit
  Geschikt voor Green Bedding met hoog drogestof gehalte
  Mestscheiden en overpompen in 1 werkgang
  Dikke fractie geschikt voor de mestverwerking

Uurwerk reparaties

Klokken en Horloges
  (batterijen)

Hans Hartgers
    06-23920153Wij 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

Hondentrimsalon Miranda: 
Bel voor afspraak (0571) 26 
24 12 / 06 52 02 45 53 Wilp.
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Voor opgave van advertenties
Uitgeverij Voorster Nieuws
Telefoon (0571) 27 61 91
Stationsstraat 17, 7391 EG  Twello
E-mail info@voorsternieuws.nl
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
TWELLO
Adri Alburg
Parelhoendreef 7
7391 EC  Twello
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

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 

Lijsttrekker Eric van Kaathoven
www.gelderland.sp.nl 

Gelderland is een groene en gastvrije provincie,  en  
is bezig met een overgang naar een schone en duur-
zame economie waarin natuur en landbouw een 
belangrijke rol spelen. Maar er wordt niet altijd goed 
met al dat waardevols omgegaan. Denk aan de komst 
van megastallen. 
Gelderland kan een stuk groener met meer respect 
voor kleinschaligheid.
De SP verwacht een ware revolutie in de energie-
voorziening. Die gaat van fossiel en grootschalig 
naar duurzaam en kleinschalig. Steeds meer energie 
wordt lokaal duurzaam opgewekt, bijvoorbeeld met 
zonnepanelen op daken. Ook zijn lokale duurzame 
energiecorporaties stevig in opkomst. De provincie 
moet deze ontwikkelingen omarmen.

Lijsttrekker Marcel Bruins
www.50plusgelderland.nl 

-  Wij vinden dat je duurzaam moet omgaan met 
ouderen. De huidige zorg is beslist niet duurzaam. 
Onze ouderen hebben veel voor onze welvaart ge-
daan en zijn nu, volgens de politiek, niet interes-
sant meer. 

  De natuur is duurzaam, dat willen we voor ons 
nageslacht veilig stellen. 

-  Een duurzaam bestuur denkt eerst over alles goed 
na alvorens zij zal besluiten. Beslissen over wind-
molens kan alleen bij voldoende draagvlak. Er 
moet een Europese studie komen naar alternatieve 
energie.

-  Provincies lenen nu al geld aan bedrijven die dat 
niet van een bank kunnen krijgen. Deze gelden 
komen met rente terug. Er moet werk komen voor 
werklozen.

Lijsttrekker Henk Tiemens
www.lokaalbelanggelderland.nl 

-  Als het gaat om duurzaamheid is burgerparticipa-
tie een voorwaarde. 

  Inwoners van Gelderland zouden moeten kunnen 
participeren in eigendom en exploitatie, bijvoor-
beeld via een energie coöperatie. 

 “Niet alleen de nadelen ook de voordelen”.
-    In plaats van subsidiëren vaker investeren, of 

duurzaamheidsleningen. 
  Verduurzaming maakt onze provincie niet alleen 

schoner maar levert ook veel geld op. 
-   Lokaal Belang Gelderland / 1 Achterhoek is 

van mening dat overheden het goede voorbeeld 
moeten geven.  Zo zijn wij van mening dat er 
op alle openbare gebouwen zonnepanelen kun-
nen worden geplaatst. En dat duurzame bedrijfs-
voering en Groene ICT vanzelfsprekend zijn.

Lijsttrekker Nelson Verheul
www.gelderland.groenlinks.nl

-  Groen Links staat voor een nieuwe duurzame eco-
nomie en rechtvaardige samenleving waar ieder tot 
zijn recht komt. Waar welzijn voorop staat en groen 
als kapitaal wordt gezien. 

  Met een creatieve open blik die verder reikt dan 
de neus lang is, pakt GroenLinks het huidig eco-
nomisch systeem echt aan. Fossielvrije energie en 
duurzame bereikbaarheid staan hoog op de agenda. 

-  Samen  met partijen als het bedrijfsleven, onder-
wijsinstellingen en de tientallen energiecoöperaties 
gaan we de slag maken. Dat is duurzaam bestuur. 

-  GroenLinks fi nanciert dat met de reserves uit de 
NUONgelden. Zoveel mogelijk revolverend zodat 
het geld terugkomt en ook daarna weer ingezet kan 
worden.

Het Mondiaal Platform staat voor Duurzaam Samen Leven – dichtbij en ver weg

Basis daarvoor is DUURZAME DEMOCRATIE

VERKIEZINGEN! 18 maart
     
Doe mee in onze democratie en ga stemmen 

Provinciale Staten
We vroegen alle lijsttrekkers:
Is er een aspect van duurzaamheid waarin uw partij zich onderscheidt van anderen? 
Hoe ziet u duurzaam bestuur? Duurzaam fi nancieel beleid?
Volgorde van plaatsing van de binnengekomen reacties is bepaald door loting. Wij geven geen stemadvies, 
zijn alleen doorgeefl uik. Bruikbare wegwijzer in de programma’s: www.stemwijzer.nl  van ProDemos.
 
- De Statenleden kiezen in mei de Eerste Kamer. Uw stem voor de Provinciale Staten heeft daar dus 
 invloed op.
- Op 18 maart kunt u ook stemmen voor het Waterschapsbestuur. 
          
Een verkiezingskrant met informatie over Provinciale Staten, Eerste Kamer en Waterschappen ligt in de hal 
van het gemeentehuis; of zie de website van ProDemos. (www.prodemos.nl).

STEMMEN?? DOEN!!   

Uitvoering 
Sions 
Lofzang
KLARENBEEK.- De Christelijk Ge-
mengde Zangvereniging Sions Lof-
zang verzorgt op vrijdag 13 maart 
haar jaarlijkse uitvoering. Deze uit-
voering wordt gehouden in Ons Ge-
bouw aan de Woudweg. De avond 
begint om 19.30 uur. Onder leiding 
van dirigent Helga van Cooten is een 
mooi en gevarieerd programma voor-
bereid. Met veel inzet van leden en 
dirigent is het programma tot stand 
gekomen. Medewerking wordt ver-
leend door Corrie Overbeeke op pi-
ano, door het kinderkoor EigenWijs 
uit Apeldoorn en door Hans Bre-
denoort en Freek Nooter van de Low-
land brigade pipe band uit Zwolle. 

De avond zal gevuld zijn met een af-
wisseling van zang door Sions Lof-
zang en de zang en de muziek van 
het meewerkende kinderkoor en de 
meewerkende muzikanten. Ook zal 
het koor Sions Lofzang samen met de 
doedelzak en drum optreden. Na het 
zangprogramma vindt de huldiging 
van enkele jubilarissen plaats. Kaar-
ten zijn verkrijgbaar aan de zaal of te 
reserveren bij de voorzitter, Fenny 
van de Brink, tel. (055) 522 03 99 of 
via sionslofzang@gmail.com.

Excelsior nodigt Veteranen uit
TWELLO.- Muziekvereniging “Excelsior” organiseert op zaterdag 7 maart een 
showconcert met als thema; 70 jaar VRIJ! Tijdens dit concert zal “Excelsior” stil 
staan bij de vrijheid die wij al 70 jaar mogen genieten in ons land. Om over vrij-
heid te waken hebben al decennia lang Nederlandse militairen zich ingezet voor 
vrede en veiligheid in binnen- en buitenland. Ook in onze gemeente wonen ruim 
100 veteranen die in de afgelopen 70 jaar zijn ingezet om te zorgen voor vrede 
en veiligheid, waar ook ter wereld. In overleg met het veteranenplatform Voorst 
en de gemeente Voorst is besloten om alle veteranen uit te nodigen voor dit bij-
zondere concert. Alle veteranen die op 7 maart de veteranenspeld dragen of hun 
veteranenpas kunnen tonen krijgen gratis toegang. De aanwezigheid van deze 
mannen en vrouwen zullen dit showconcert een bijzondere lading geven, weet 
dat u van harte welkom bent. Op deze manier wil “Excelsior” de Voorster vete-
ranen eren en hen danken voor alle inzet die zij geleverd hebben voor onze vrij-
heid. Tijdens het concert zullen diverse werken ten gehore gebracht worden die 
afkomstig zijn uit de jaren ’40 – ’45 van de vorige eeuw. Maar ook werken waarin 
vrijheid centraal staat. Tevens zal de band of The Highland Regiment enkele 
werken ten gehore brengen. In een bewerking van diverse Vera Lynn liedjes zal 
het koor; Twello Vocaal, acte de préséance geven. Het showconcert; 70 jaar VRIJ! 
wordt gehouden in sporthal Jachtlust in Twello, de zaal is geopend vanaf 19.00 
uur, het concert zal om 19.30 uur aanvangen. Veteranen hebben gratis toegang, 
overige bezoekers betalen EUR 5.00 entree, kinderen tot 12 jaar kunnen gratis 
naar binnen. Voor meer informatie over dit concert kunt u contact opnemen met 
Jasper Esselink, (0571) 26 26 02 of mail naar jasper.esselink@gmail.com

Buienlijn
Buien groeperen zich vaak 
langs lijnen, die goed her-
kenbaar zijn op de neersla-
gradar en satellietbeelden. 
Een buienlijn gaat vooral op 
warme zomerdagen verge-
zeld van intensieve plens-
regens, veel onweer, verra-
derlijke windstoten en soms 
ook hagel of een enkele keer 
een windhoos. Een nade-
rende buienlijn kan er zeer 
dreigend uitzien, waarbij 
het door de neerslag en de 
massieve bewolking aar-
dedonker wordt. Zo’n on-
heilspellende lucht voor-
spelt weinig goeds. De wind 
neemt sterk toe met soms 
verraderlijke windstoten van meer dan 100 km/uur. Daarna gaat 
het heftig regenen en kan het ook hagelen. ‘s Zomers zijn dat 
soms hagelstenen zo groot als knikkers of golfballen met alle ge-
volgen van dien. De passage van de bui gaat vergezeld van veel 
bliksem en onweer. Buienlijnen kunnen in korte tijd sterk active-
ren, waardoor de verschijnselen nog heftiger worden dan de neer-
slagradar laat zien. Ook kunnen langs een buienlijn voortdurend 
nieuwe buien ontstaan. Meteorologen spreken in dat verband 
van een multicel-lijn. Neerslag en onweer gaan na passage van 
de buienlijn meestal nog een tijd door, maar soms is het slechte 
weer in een vloek en een zucht voorbij, waarna het snel opklaart.  
 
De passage van de buienlijn zelf is echter het meest verraderlij-
ke moment. Het weer kan zo snel omslaan dat er in een bootje op 
het water geen redden meer aan is. De plotselinge windvlagen in 
combinatie met slechte zicht door slagregens of hagel kunnen ook 
het verkeer ernstig hinderen. Takken met veel blad breken soms af 
als luciferhoutjes en kunnen wegen en spoorlijnen blokkeren. De 
bliksem is zeker voor fietsers en wandelaars in een open omgeving 
gevaarlijk. Een incidenteel optredende windhoos kan in een spoor 
van kilometers lengte grote schade veroorzaken.

Wisselvallig weer
Ook deze week is het weer sterk wisselvallig te noemen.
Woensdag een dag met de nodige buien, bij overdag temperaturen 
rond de 8 graden.
Donderdag overdag iets lager met 6 graden als maximum. Voor de 
middag droog weer maar na de middag weer een paar stevige buien.
Vrijdag ook een dag met de nodige buien.
Zaterdag houden we het ook niet droog, met 7 graden overdag en 
de nodige buien.
Zondag voor de middag regen maar na de middag droog weer bij 
een maximum van 7 graden.

Mark Wolvenne, Terwolde.



FINALE OPRUIMING
4 DAGEN WOENSDAG 25 T/M

ZATERDAG 28 FEBRUARI

Twello Duistervoordseweg 2 
Tel. (0571) 27 52 00
TRENDY MODE VOOR HEM EN HAAR

NU OUTLET 
PRIJZEN

VAN DE WINTERCOLLECTIE

NU VOOR DE

MEGA

VAN DE
HELFT
HELFT

LEEGVERKOOP

Jassen - broeken 
 shirts - blazers 
truien - rokken 
blousen - enz.

*(Geldt voor alle artikelen 
met actiekaart)

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 H
UUR

ZIT/SLAAPKAMERS

U zoekt een fi jn pension voor uw huisdier?

 

      

Dierenpension Lavaro

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

Wilt u voor een
overleden vriend,

collega of 
verenigingslid 

ook een 
rouwadvertentie

plaatsen?
Ga naar

www.monuta.nl/rouwbericht

De Echte Bakker
Wil Gerrits

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

Aanbiedingen geldig van 26 februari t/m 4 maart 2015

De aanbiedingen voor deze week!

Troefmarkt Wilp, Rijksstraatweg 37 Wilp  Tel. 0571 262 203 aanbiedingen zijn geldig van donderdag 26 februari t/m woensdag 4 maart 2015

hart van úw buurt!

Bospeen
pak

Honig mix voor 
lasagnesaus

Tomaten
per 500 gram

Page toiletpapier
original
pak 8 rollen

Senseo koffi epads
diverse soorten
zak 36 stuks

Schuimbollen
per stuk

Grand’Italia fusilli of 
penne rigate
pak 500 gram

Mona gezinspuddingen
diverse smaken
450 ml

0.99

Gebraden kipfi let
naturel of tuinkruiden
pak 110/125 gram

1.49

Lay’s chips
diverse soorten
zak 175-225 gram

Brood van de maand
            STOER VOLKOREN

Gildekorn bolletjes
          3 + 1 GRATIS

Rundergehakt
naturel of gekruid
per 500 gram

0.99 0.79 0.99

1,25¤

g

2.49 1.29

m

1.49

uks

3.39

rten
gram

1.99

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

Veilinggebouw Apeldoorn 
sinds 1960, vraagt alles op 

antiekgebied, verzorgt 
taxaties v.verz./verd.beëd 
makelaar/taxateur kunst/
antiek. F. Van der Veen. Tel: 

055 5216957

Te koop: Oude koemest voor in 
de tuin. Info: 06 45 69 89 74 na 

17.00 uur.

Bert Peters Bouw- en 
Timmerbedrijf. Alle bouw-
werkzaamheden. Timmer-

werkplaats, kozijnreparaties 
e.d. Ook Tuinhuizen en 

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

nl

AMERIKAANSE KOELKASTEN va E 599,-  
BOSCH WASAUTOMATEN EN DROGERS va E 149,-  

 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

Voorjaarscursus Bloemde-
coraties gaat begin maart 

van start. Voor alle materialen 
wordt gezorgd. Voor meer 

informatie www.natuurlijk-
kreatief.nl 06-30362896

Te koop z.goh Wintervoor-
tent voor Eriba Touring Fam. 
Pan. Railwijdte 2.65 voor foto 

kijk op Camping de Hullu 
Zuidzande. Inl. 06-55773863 

Prijs 100,- euro

Rommelmarkt Dorpskerk 
Twello. Ook het adres voor 
ontruimen van woningen. 
0571-271066 / 271503

Mozaïek-tegels, gereedschap, 
lijm, nuggets ect. nodig? Kom 
naar het Sunny Art Atelier in 

Twello. Alle info op www.
sunnyartaletier.nl of bel 

06-34035704

Kijkdagen Groen Tuin & Bloemworkshops & cursussen 
Vrijdag 27/2 van 14.00 tot 17.30 Zaterdag 28/2 van 10.00 tot 

16.00. Atelier Achter Huis Burg v/d Feltzweg 49 Twello 
06-30362896 www.natuurlijkkreatief.nl

Cursus Bedrijfshulpverle-
ning in 1 dag. Vanaf € 109,-. 

Bel 0570-866819 of www.
bhv-opleider.nl

Yogacursus voor mannen! 
Start zo 8 maart. www.

praktijkgentiana.nl 

Voor ploegen (spit)frezen, 
maaien, (door)zaaien of 

graafwerk “De Holthoeve” 
Holthoevensestraat 9 Wilp 

06-25107061

Rommelmarkt Dorpskerk 
Twello inzamelen: zaterdagen 

9.00 - 12.00 uur Voorder-
steeg 12 voor afhalen bel 

0571-271066/271503

Jonge Wyandotte Krielkip-
pen. Tegen de leg. ± 6 mnd. 

Meerdere kleurslagen 
0575-562566

Div. Stroken HPL merk 
TRESPA v.a. € 4,99/m1 & 

HPL stukken v.a. € 1/st. Bel 
Griffioen Teuge 06-

41015473/055-3231307. Ook 
op Marktplaats 

Paar kilootjes kwijt? Nieuwe 
deelnemers gezocht voor 3 

dagen Herbalife testpakket. 
Bel. Jantina (0570) 617660

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

komen het bij u halen. 
Eventueel tegen kleine vergoe-

ding. Tel. 06-14101933.
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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

6% BTW regeling op arbeid

Vrijwilligersorganisatie Humanitas Home-Start/ doorstart biedt extra steun

“Als de vrijwilliger er is heb ik rust”
Humanitas Home-Start/ doorstart Voorst  is  er voor mensen die het tijdelijk even niet redden op het ge-
bied van opvoeden. Home-Start/doorstart  is voor gezinnen met kinderen van 0-14 jaar. Phung (moeder 
van een tweeling van bijna 2 jaar) en Helen (vrijwilliger) vertellen wat Humanitas voor hen betekent.

Wie de energieke en actieve Phung 
(31) meemaakt, zou niet denken 
dat deze tengere Thaise hulp no-
dig heeft van een ondersteunende 
instelling als Humanitas Home-
Start/doorstart. Ze heeft de wind 
er goed onder bij haar prachtige 
tweeling dochters.  De tweeling is 
bijna twee en duidelijk in de on-
derzoeksfase: ze klimmen op de 
bank, glijden er weer af en lopen 
het liefst de keuken is. Want dat is 
verboden terrein en dat weten ze. 
Maar zodra Phung dat ziet roept ze 
de meisjes streng tot de orde in het 
Thais en in het Nederlands. Even 
slaan de schoonheden schalks hun 
ogen op met een blik van ‘bijna ge-
lukt’ maar ze kiezen eieren voor 
hun geld en lopen toch maar weer 
de keuken uit. Om vervolgens met 
een speeltje naar Phung te gaan en 
kusjes te geven.
Zo makkelijk was het echter niet 
in het begin. Phung, die sinds 
2009 in Nederland woont:”Het 
was een heel pittige bevalling. 
Daarna hebben de meisjes drie 
maanden in het ziekenhuis in Nij-
megen  gelegen. Mijn man en ik 
reden telkens op en neer. Dat was 
een behoorlijke uitputtingsslag.” 

Aangezien de tweeling 10 weken 
te vroeg geboren werd, was er al 
vanaf dag 1 contact met het con-
sultatiebureau. “Zij opperden het 
idee van Humanitas. Dat kwam 
als geroepen want ik vond het erg 
zwaar.” Over de steun van Home-
Start/doorstart is ze uiterst tevre-
den. “Als Helen, de vrijwilliger, er 
is, heb ik meer rust” , aldus Phung. 
Helen schiet bij haar woorden in 
de lach. “Nou, rust…Als ik er ben 
en speel met de kleintjes, bood-
schappen  met ze doe  of help met 
voeden en luiers verschonen, zeg 
ik regelmatig tegen Phung: ‘ga nou 
even iets voor jezelf doen. Even 
op bed liggen als het weer een slo-
pende nacht was of zo’. Maar nee 
hoor, dan gaat ze de was doen of 
het huis opruimen. Niets relaxed  
voor haarzelf. Alsof ze nog niet 
genoeg doet, want wanneer haar 
man thuiskomt, gaat zij ’s avonds 
en in het weekend vaak nog men-
sen masseren. Dat was haar beroep  
in Thailand en heeft ze, voordat 
de meisjes kwamen, hier ook nog 
in een spa gedaan. Ik vind het een 
genot om bij Phung en de twee-
ling te zijn. Phung is enorm gast-
vrij, kookt allemaal lekkere Thaise 

hapjes en de tweeling is werkelijk 
om op te vreten. Eigenlijk zijn die 
paar uurtjes dat ik bij hen ben een 
cadeau voor mij in plaats van an-
dersom.”

Phung ziet een duidelijk verschil 
met Thailand wat ondersteuning 
betreft. Phung: “In Thailand komt 
de hulp en steun van familie, die 
er de hele dag is. Wil je in Thai-
land professionele hulp dan moet 
je daarvoor betalen. Het is zo mooi 
dat deze ondersteuning in Neder-
land via Humanitas gratis is. Ik 
voel me zo fi jn met jullie hulp.” 
En ze zucht er dankbaar bij.

Wat is Humanitas 
Home-Start/ doorstart?
•  Wekelijks bezoek van een erva-

ren vrijwilliger
•  Voor gezinnen met minimaal 

een kind in de leeftijd 0 t/m 14 
jaar

• Praktische hulp en nuttige tips
• Ondersteuning bij opvoeding
• Luisterend oor en vertrouwen
• Geen kosten voor het gezin
•  Specifi ek voor gezinnen in de 

gemeente Voorst

Humanitas Home-Start/ doorstart  
(onderdeel van het Centrum voor 
Jeugd en Gezin) wordt gesubsidi-
eerd door de gemeente Voorst. 

Het adres van Humanitas 
Home-Start/doorstart is: 
Nieuwstad 37a, 7201 NL Zutphen. 
Voor verdere informatie kunt u 
contact opnemen met de coör-
dinator Eva Hengstenberg, tele-
foon: 0575-546057 of mailadres: 
e.hengstenberg@humanitas.nl.
Of kijk op: www.homestart.nl of 
www.humanitas.nl.

vrijwilliger Helen samen met Phung en de tweeling

Carla Woudstra nieuwe 
directeur De Kopermolen
KLARENBEEK.- Basisschool De Ko-
permolen heeft sinds januari een 
nieuwe directeur, Carla Woudstra. 
Carla woont in Vaassen met haar 
man en twee dochters. Haar motto: 
‘Kinderen verdienen een veilige om-
geving met aandacht voor hun talen-
ten.’ De afgelopen jaren was Carla 
Woudstra intern begeleider op basis-
school ’t Mozaiek in Vaassen. Haar 
ambitie reikte verder. Afgelopen no-
vember heeft zij haar diploma voor 
schoolleider gehaald en in januari 
kon zij dit omzetten in een baan op 
basisschool De Kopermolen. ‘On-
derwijs is veel meer dan lesgeven 
uit de methodes. Kinderen moeten 
met plezier naar school gaan en daar 
heb je als leerkracht een belangrijke 
rol in. Je biedt de kinderen een vei-
lige omgeving waarin ze zichzelf 
kunnen zijn en zich kunnen ont-
wikkelen. Leren gaat niet alleen met 
het hoofd maar ook met je hart en 
je handen. Je onderwijs moet erop 
gericht zijn dat je de betrokkenheid 
van kinderen vergroot waardoor ze 
gaan leren!’ Wat Carla ziet is dat De 
Kopermolen een prachtige school is 
met bevlogen leerkrachten, vrolijke 
kinderen en betrokken ouders. ‘Van-

af het eerste moment heb ik mij wel-
kom gevoeld. Het is een school om 
trots op te zijn en ik wil graag mijn 
steentje bijdragen aan de verdere 
ontwikkeling van de Kopermolen!’, 
aldus de kersverse directeur. 

Carla Woudstra de nieuwe 
directeur van basisschool 

De Kopermolen.

Reumafonds 
zoekt 
collectanten
Wilt u zich ook in zetten voor de 
reumabestrijding in Klarenbeek en 
heeft u daarvoor een paar uur per 
jaar beschikbaar? Word dan collec-
tant voor de collecteweek van het 
Reumafonds van 16 tot en met 21 
maart 2015. U kunt hiervoor contact 
opnemen met Evert Maalderink, tel. 
(055) 301 15 97.

Wandelen in 
maart
Iedere eerste en derde woensdag van 
de maand wordt er samen een route 
van zeven kilometer gewandeld in 
Klarenbeek. Iedereen kan aansluiten 
zonder verplichtingen; aan- en af-
melden is dus niet nodig. Vertrek om 
09.30 uur vanaf het nieuwe Multi 
Functionele Centrum op Sportpark 
De Pauw, het terrein van Sportclub 
Klarenbeek gelegen aan Bosweg 12-
14. Na afloop is er gelegenheid om 
samen een kop koffie of thee te drin-

ken in de kantine van de sportclub. 
Echter net als de wandeling zelf, is 
ook dit geheel vrijblijvend.

Ons Genoegen
Op dinsdag 3 maart, aanvang 14.30 
uur, is er een spelsoos in Ons Ge-
bouw aan de Woudweg 119. Op don-
derdag 19 maart, aanvang 14.00 uur, 
wordt de jaarvergadering gehouden 
met een maaltijd en verloting. Voor 
eventuele vragen kunt u Inge de Vis-
ser benaderen, tel. (055) 301 16 00.

Potgrondactie 
Obs De Dalk
Op vrijdag 6 maart wordt de jaar-
lijkse potgrondactie van de Open-
bare basisschool (Obs) De Dalk weer 
gehouden. Leerlingen van De Dalk 
zijn al heel enthousiast in Klaren-
beek en omstreken langs de deuren 
gegaan om via een intekenlijst zak-
ken potgrond te verkopen. De zak-
ken potgrond zijn van het bekende 
merk Pokon en worden geleverd via 
tuincentrum de Woudhof. Ze heb-
ben een inhoud van 40 liter. Één zak 
kost € 5.00 en drie zakken € 12.00. 
Mocht u nou interesse hebben maar 
nog niemand aan de deur hebben 
gehad dan kunt u mailen naar: pot-
grondactiededalk@gmail.com of 
overdag bellen, tel. (055) 301 15 68. 
Dan worden de zakken op vrijdag 6 
maart bij u thuis bezorgd.

Creatieve middag 
Schilderen voor kinderen
TWELLO.- Zin om eens op een ècht schildersdoek te schilderen? En 
ben je tussen de 8 en 12 jaar en heb je nog helemaal geen plannen? Kom 
dan een middag schilderen met je vrienden en/of vriendinnen bij de 
Kunstkring Voorst. Op zaterdag 28 februari is er een Creatieve middag 
Schilderen voor kinderen, in Galerie ‘De Statenhoed’, aan de Dorps-
straat 11a. Deze middag hebben ze voor jullie echte schilderspanelen 
geregeld, en kun je in een heus atelier je eigen schilderij te maken! En 
natuurlijk mag je je kunstwerk na afloop mee naar huis nemen. Maar, 
trek wel oude kleren aan, want je weet maar nooit. Zin in? Dan ben 
je welkom op zaterdag 28 februari, van 13.30 - 15.30 uur in Galerie 
‘De Statenhoed’ aan de Dorpsstraat 11a. Het kost EUR 7,50 per per-
soon. Wel van te voren even inschrijven en dat kan bij Trees Krijnen 06-
30505447, Trudy Adriaansen (0571) 27 63 82 of Betsy Buwalda (0571) 
84 97 86. Meer informatie kun je lezen op de website van Kunstkring 
Voorst: www.kunstkringvoorst.nl

Voorst schrijft geschiedenis: 
Napoleon tegemoet?
BUSSLOO.- Een tiental liefhebbers ging zondag op stap met Mar-
ten Brascamp en Tonny Berends. De tocht begon bij De Steek, het 
geboortehuis van Tonny dat rond 1900 op de plek stond waar de 
Keizersweg uitmondde op de Zutphenseweg. Van het keuterboer-
derij rest alleen nog een foto uit 1900 maar de put die op de foto 
staat is nog steeds in gebruik voor het huidige pand aan de Zut-
phenseweg 40. De groep stak wandelend de Twellose Beek over 
naar de vroegere route van de Oude Zutphenseweg om vandaar 
dwars door het weiland die weg te volgen richting de Keizersweg.
Die Keizersweg was nogal drassig, wat de deelnemers de opmer-
king ontlokte: “Napoleon of niet, maar deze weg kan nooit in 
twee weken aangelegd zijn, zoals staat geschreven.” Bekend is 
dat er in oktober 1811, toen de keizer met zijn gevolg op door-
tocht was, het in dit gebied een zeer natte herfst was. Aanne-
melijker is dat het al een soort landweg was, misschien om de 
tol aan de latere Haanstraat te vermijden? Helaas,  hoe het pre-
cies zat is nog niet duidelijk geworden. Vroeger stonden er wel 
straatnaambordjes, zowel aan de kant van de Zutphenseweg als 
aan de Zandwal. Waar zijn die gebleven? Voor meedoen en meer 
informatie: voorstschrijftgeschiedenis.nl of op Facebook. Via de 
site www.okvvoorst.nl of gewoon mailen: info@okvvoorst.nl of 
bellen op dinsdag en woensdag: (0571) 27 70 90. Wandelen op de Keizersweg.

mailto:potgrondactiededalk@gmail.com
mailto:potgrondactiededalk@gmail.com
http://www.kunstkringvoorst.nl/
http://www.okvvoorst.nl
mailto:info@okvvoorst.nl


0.99
1.39

KILO

Jonagold 
appelen
los, per kilo

Dubbel 
Frisss 
of Taksi  
3 pakken à 1500 ml 
naar keuze

Coop 
gehakt-
schnitzels
zigeuner, boeren 
of krokant
2 pakken à 5 stuks 
naar keuze

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

FRUITIG
& SOEPEL

FRUITIG
& SOEPEL

4.99
9.98

2 HALEN = 
1 BETALEN

Cruse 
Selection 
Franse wijn
rood of wit
2 flessen à 750 ml 
naar keuze

1.99

3 
PAKKEN

4.62
2.73

Karvan Cévitam 
vruchtenlimonade 
siroop  
bus 750 ml

Coop 
kipdrumsticks
naturel of gekruid
kilo

3.29
5.49

KILO

Danio 
fruitkwark 
of specials  
beker 450 gram

1.49
2.06

450 GRAM

1.99

Cruse 
Selection 
Franse wijn
rood of wit
2 flessen à 750 ml 
naar keuze

4.998.00

2 
PAKKEN

2.29
3.25
2.78

0.99
1.89

KILO

Del Monte
bananen
kilo

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 23 februari t/m zondag 1 maart 2015. Week 09

& ZEKER ZO GOEDCOOP
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Opmaak, ontwerp, printen, kopiëren, zwart/wit en kleur, klein, ook extra groot formaat,

liturgieën inbinden, snijden, bouwtekeningen, vouwen, rillen,  spandoeken,

drukwerk, folders, lamineren, posters, enveloppen, logo’s, advertenties,

l bbl d
www.printandmore.numaandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur

zaterdag 10.00 - 13.00 uur 
Stationsstraat 17 • 7391 EG Twello
T 0571 27 61 91  • info@printandmore.nu

omdat service niets 

bijzonders hoeft te 
zijn

Voor al uw kopieer, print en drukwerk 
gaat u naar Print & More, dé copyshop 
in het centrum van Twello

Opmaak, printen, kopiëren, liturgieën, huisstijlen, drukwerk, 

bouwtekeningen, folders, lamineren, posters, clubbladen,  kaarten en nog veel meer

Ron & Jolanda 
Sterkenburg

Prettig 
Weekend

Inloopochtend zet deuren open 
voor iedereen

Sallandse sportclubs ontvangen samen 
bijna 50.000 euro 
DEVENTER.- Afgelopen zaterdag 
ontvingen 68 Sallandse sportclubs 
een cheque uit handen van Sal-
land Zorgverzekeringen. Tijdens 
een feestelijk moment, vooraf-
gaand aan de wedstrijd Go Ahead 
Eagles - AZ, werden de cheques 
uitgereikt. het totaalbedrag be-
droeg maar liefst € 49.290,00

Over de Salland Clubactie
De sportclubs hebben de bedragen 
bij elkaar gespaard door in 2014 
mee te doen aan de Salland Club-
actie. Deelnemende clubs spaarden 
daarmee het afgelopen jaar voor een 
geldbedrag, terwijl hun leden bij 
Salland met korting een zorgverze-
kering konden afsluiten. Nieuw dit 
keer tijdens de 3e editie van de club-
actie, was dat de deelnemende clubs 
ook geld ontvingen voor leden die 
bij de club bleven. 
Met de bekendmaking van de be-
dragen afgelopen zaterdag sloot Sal-
land Zorgverzekeringen de clubactie 
2014 af. Sportclubs die dit jaar mee 
willen doen aan de actie kunnen 
zich aanmelden via www.salland.
nl/clubactie.

Flinke bedragen
Totaal werd er zaterdag voor € 
49.290,00 uitgereikt door directeur 
Commercie & Zorginkoop Jos Pee-
ters van Salland Zorgverzekeringen. 
De bedragen die de clubs ontvingen, 
liepen op tot € 3.910,00. Dat hoogste 
bedrag werd binnengehaald door 
A.B.S Bathmen. Ook de sportclubs 
SC. Overwetering, SV Terwolde en 
Drijver’s TennisClub hebben flink 
gescoord met deze actie. Ze scoor-
den bedragen van respectievelijk € 
3.040,00 € 1.730,00 en € 1.690,00. De 
sportclubs gebruiken het opgehaal-
de sponsorbedrag op verschillende 
manieren. Tennisvereniging TC Ba-

thmen, met een bedrag van € 850,00, 
zet het bedrag bijvoorbeeld in voor 
extra jeugdactiviteiten.

Hans Cloosterman, voorzitter al-
gemeen bestuur A.B.S. Bathmen: 
“ABS heeft voor het derde achter-
eenvolgende jaar meegedaan aan de 
clubactie van Salland. Onze omni-
vereniging heeft zo’n 1.500 leden, 
verdeeld over 8 sporttakken. Binnen 
de sporttakken is de actie volop ge-
promoot via de nieuwsbrieven, ver-
enigingsbladen en de website. Het 
resultaat van dit jaar is geweldig en 
overtrof onze verwachtingen! Van 
de andere kant, als we in Bathmen 
iets ondernemen dan doen we het 
met volle overtuiging!” 

Over Salland 
Zorgverzekeringen
Salland Zorgverzekeringen maakt 
zich sterk voor goede zorg in de Sal-
landse regio. Dit doet de regionale 
zorgverzekeraar door de gezondheid 
van haar verzekerden centraal te 
stellen in haar denken en doen. Sal-
land Zorgverzekeringen is trots op 
de samenwerking met maar liefst 68 
sportclubs. Deze clubs zetten men-
sen letterlijk in beweging en dat is 
precies haar missie. Jos Peeters, di-
recteur commercie en zorginkoop: 
‘We zijn blij dat we met de Salland 
Clubactie het bewegen nog weer ex-
tra kunnen stimuleren en clubs kun-
nen ondersteunen’. www.salland.
nl

Directeur Commercie & Zorginkoop Jos Peeters (geheel links) van Salland 
Zorgverzekeringen reikt cheques uit aan de top 5 van de Salland Clubactie. 

WELSUm.- De maandelijkse kof-
fieochtend in Welsum wordt uitge-
breid en wordt een gezellig inloop-
ochtend voor iedereen. Daarmee 
hopen dorpshuis de Bongerd en de 
medewerkers van “Ut Huus” een 
grotere groep mensen te bereiken 
die het leuk vindt om elkaar te ont-
moeten. De maandelijkse koffieoch-
tend in het dorpshuis was voorheen 
een ochtend voor ouderen, maar 
vanaf 12 maart willen ze de activi-
teiten wat uitbreiden. Er wordt be-
gonnen met het aanbieden van een 
reparatie service, ook wel repaircafé 
genoemd, waarbij iedereen kleine 
reparaties uit kan laten voeren. Daar-

voor zullen enkele handige mannen 
aanwezig zijn. Daarnaast schuiven 
ook een aantal Vrouwen van Nu aan 
tijdens deze inloopochtend. Met 
hun brei- en handwerkclub zorgen 
zij voor een gezellige toevoeging aan 
de ochtend. “Een prachtige toevoe-
ging”, aldus Minie Kettelarij van Ut 
Huus: “Want terwijl je een heerlijk 
kopje koffie drinkt met anderen kan 
je tegelijkertijd een kapot broodroos-
ter laten repareren.” Ook vanuit het 
bestuur van dorpshuis “de Bongerd” 
werd er al langer nagedacht over het 
starten van een repaircafé en  andere 
activiteiten die aansluiten bij een 
mogelijke behoefte. Voorbeelden 

zouden kunnen zijn, het repareren 
van kleding,  uitleg c.q. hulp bij 
gebruik  van  moderne communi-
catiemiddelen of de I-pad en open-
stelling van de bibliotheek tijdens 
deze morgen. Op deze wijze zou er 
een nog levendiger inloopochtend 
in Welsum kunnen ontstaan. Het is 
de bedoeling om dit initiatief het 
hele jaar door te zetten op iedere 
tweede donderdagochtend van de 
maand. Belangstelling om ook eens 
binnen te lopen? U bent van harte 
welkom, de entree is gratis. De eer-
ste vernieuwde inloopochtend is op 
donderdag 12 maart van 10 uur tot 
12 uur in het dorpshuis.

Stel je Voorst
Verkiezingen 
dichtbij!
Op 18 maart aanstaande, over een 
paar weken dus al, mag u weer uw 
stem uitbrengen. Dit keer zelfs dub-
bel  – een stem voor de Provinciale 
Staten van uw eigen provincie Gel-
derland, en een voor het bestuur van 
uw Waterschap. 
Boeien, dacht u toen u bovenstaan-
de zin las? 
Maar u gaat toch wel stemmen? Hoe 
Den Haag (inclusief D66) ook zijn 
uiterste best doet u te laten denken, 
dat het op die 18de maart om steunen 
of afvallen van het kabinet gaat - het 
gaat natuurlijk om iets veel dichter-
bij. Namelijk om de gelegenheid om 
úw invloed uit te oefenen, op aller-
lei beslissingen die u en uw omge-
ving direct raken. Het gaat over de 
waterhuishouding in onze polders, 
over de groei van Teuge, over hoe-
veel huizen wij in de gemeente – en 
waar! –  mogen bouwen, over wat de 
provincie voor ons doet of laat met 
‘onze’ centen; over hoe gemeenten 
netjes omgaan met onze centen, hoe-
veel treinen met gevaarlijke stoffen 
door ons mooie Gelderland (blijven) 
rijden en ga zo maar door.  Allemaal 
dingen die dichtbij u gevolgen heb-
ben.
Overigens: vorm en omvang van 
onze provincies dateren nog uit de 
middeleeuwen, en die grenzen heb-
ben al lang geleden hun relevantie 
verloren. D66 is dan ook voorstan-
der van het fuseren van Overijssel 
en Gelderland – tezamen zouden 
we een veel logischer en krachtiger 
landsdeel vormen. 
Hoe dan ook, het gaat bij de Gelderse 
verkiezingen ook om voor onze ge-
meente Voorst belangrijke zaken. 
D66 maakt zich zorgen over een 
steeds verder vergrijzend platteland, 
met voor starters te dure huizen, 
met nette parkbosjes naast megastal-
len, met koe- en kruidenloze weiden 
tussen saaie maisvelden. D66 is vóór 
een vitaal platteland, met echte na-

tuur, waar Gelderse jongeren zonder 
te veel bureaucratie ook kunnen wo-
nen en ondernemen. 
Daarom ben ik uw lokale D66-kan-
didaat voor de PS-verkiezingen van 
18 maart. Dat wil zeggen, ik sta num-
mer 33 op de lijst en verwacht dus 
niet echt gekozen te worden. Toch 
sta ik als duwer op die lijst. Waarom 
op die van D66? 
Omdat ik mij in de politiek niet door 
blind geloof wil laten leiden. Omdat 
je bij elke beslissing je gezond ver-
stand moet gebruiken, en niet een 
dogma kunt hanteren. Ik geloof niet 
dat links per definitie progressief 
is, of rechts conservatief. Ik geloof 
niet dat de markt alles oplost – maar 
ik geloof ook niet dat rijken nooit 
deugen, en de armen en zwakkeren 
per definitie heilig zijn. Ik geloof al 
helemaal niet dat oude woestijn-
legenden, hoe geïnspireerd ook, je 
vandaag de dag nog een praktische 
leidraad voor goed bestuur kunnen 
bieden. Ik geloof niet dat alles al-
tijd anders moet – dat creëert alleen 
werkgelegenheid voor beleidsamb-
tenaren. 
Ik geloof wél in de kracht van men-
sen, in de kracht van zelfredzame 
burgers, die niet door de overheid in 
de weg gelopen moeten worden.
Daarom stem ik op D66 , op 18 maart 
aanstaande. Wat doet u?
Arne Lasance, kandidaat-Statenlid 
uit Nijbroek
D66  wil dat de provinciale over-
heid simpel, slagvaardig en aan-
spreekbaar is. In het verkiezingspro-
gramma op www.gelderland.d66.
nl  kunt u onze standpunten over al 
deze belangrijke Gelderse thema’s - 
en meer - uitvoerig bestuderen, als u 
wilt.  Maar ga in elk geval stemmen!

Waardige Waard 90’s 
Reunion Party met 
DJ Sander Uenk
TWELLO.- Team de Waardige Waard organiseert op vrijdag 27 februari weer 
een nieuwe editie van de Waardige Waard 90’s Reunion Party. Deze avond 
zullen oude tijden herleven en samen met  DJ Sander Uenk staat deze avond 
weer garant voor een ouderwets gezellige Waardavond. Natuurlijk kun je 
lekker los gaan op de lekkerste beats van de jaren 90 en bijpraten met oude 
vrienden en bekenden (uit die tijd). Met foute hits van onder andere The 
Vengaboys, T-spoon, 2Unlimited, Scooter, The Spice Girls en ga zo maar 
door zal het weer een feest der herkenning zijn!

http://www.salland.nl
http://www.salland.nl
http://www.gelderland.d66.nl
http://www.gelderland.d66.nl


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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad

  Openbare vergadering gemeenteraad 
 maandag 2 maart 2015, 19.30 uur (gemeentehuis Twello)   

De gemeenteraad debatteert over onderwerpen, die in de meeste gevallen eerder in de 
ronde-tafelgesprekken besproken zijn. In deze vergadering wordt gesproken over:
a. Verslag ronde-tafelgesprekken van 16 februari 2015 [besluit]
b. Verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst van 23 februari 2015 [besluit]
c. Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014 [besluit]
d. Bestemmingsplan Teuge-Oost [fi naal debat]
e. Wet Markt en Overheid [fi naal debat]
f. Brief H. Veldhuis over Ruimte voor de Rivier, reloceren familie Veldhuis [fi naal debat]
g.  Afhandeling motie Parkeerhuis Twello en afronding diverse andere dossiers IJsseldal Wonen 

[fi naal debat]
h. Uitgangspuntennota 2016 GGD NOG [fi naal debat]
i.  Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Voorst 2015 en Verordening 
 materiële en fi nanciële gelijkstelling onderwijs gemeente Voorst [fi naal debat] 

De raad stelt bij aanvang van de vergadering de agenda vast. Het is altijd mogelijk dat er dan 
wijzigingen worden aangebracht in de onderwerpen of de volgorde van behandeling. In deze 
vergadering neemt de raad besluiten over de onderwerpen waarover het fi nale debat is gevoerd 
en/of het onderwerp besluitrijp wordt gevonden. 

Geen inspreekmogelijkheid
U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor kunt u de ronde-
tafelgesprek ken benutten. Deze worden meestal twee weken voor de raadsvergadering gehou-
den.

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone  om direct bij de vergaderstukken 
te komen op www.voorst.nl. U kunt deze ook inzien op de website via  
voorst.notudoc.nl of via de (gratis) app Politiek Archief. In de raadzaal is WIFI 
aanwezig, zodat u tijdens de vergaderingen de stukken digitaal kunt bekijken 
via uw eigen apparatuur.

 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:
2 maart 19.30 uur Raadsvergadering raadzaal gemeentehuis Twello
9 maart 19.30 uur Auditcommissie fractie-ingang gemeentehuis Twello
16 maart 19.30 uur Ronde-tafelgesprekken gemeentehuis Twello
30 maart 19.30 uur Raadsvergadering raadzaal gemeentehuis Twello

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone voor meer informatie over de 
raadsleden. Het adres van de raad is: Postbus 9000, 7390 HA Twello; e-mail: 
raad@voorst.nl, twitter: @RaadVoorst.
Met vragen kunt u terecht bij de raadsgriffi  er, Bernadette  Jansen (0571) 
27 92 17. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de raadsfracties. 

De gegevens vindt u op internet: www.voorst.nl/gemeenteraad/raadsleden/

Via raad@voorst.nl kunt 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.

 Containers voor 7 uur aan de weg

Vanaf 2015 is er een nieuwe afvalinzamelaar (Ter Horst) actief 
in de gemeente Voorst. De tijden waarop het afval wordt inge-
zameld kunnen afwijken van de tijden in 2014. Wij raden een 
ieder dan ook aan om de container vroeg in de ochtend (of de 
avond ervoor) aan de weg te zetten, aangezien het afval vanaf 
07.00 uur al opgehaald kan worden.

afval informatie

Abonnementfraude onder jongeren

Aanslag gemeentelijke belastingen komt eraan

Binnenkort ontvangt u de 
aanslag gemeentelijke belas-
tingen 2015 met daarop de 
WOZ-beschikking 2015. Is uw 
WOZ-waarde te hoog? Neem dan 
altijd telefonisch contact op met 
de gemeente, dit scheelt u tijd 
en onnodige kosten.

Bel ons vóórdat u 
schriftelijk bezwaar maakt
Verschillende bedrijven adverte-
ren dat zij gratis bezwaar voor u 
maken. De gemeente Voorst kan 

hetzelfde voor u doen, helemaal 
gratis. Dus neem telefonisch 
contact op met de gemeente als 
u uw WOZ-waarde te hoog vindt 
of als uw aanslag onjuist is. 

De vakgroep Belastingen helpt 
u graag en dat scheelt u tijd en 
onnodige kosten. Als blijkt dat 
de gemeente een fout gemaakt 
heeft bij het vaststellen van de 
WOZ-waarde of bij het opleg-
gen van de aanslag dan past de 
gemeente dit graag voor u aan, 

De politie in de IJsselstreek, waar 
ook de gemeente Voorst onder 
valt, is een preventieproject ge-
start om abonnementfraude on-
der jongeren te voorkomen. Wijk- 
en jeugdagenten delen fl yers uit 
bij scholen, jongerencentra en 
bibliotheken om het onderwerp 
bespreekbaar te maken. De po-
litie wil bereiken dat dit onder-
werp ook thuis wordt besproken. 

Duur abonnement
Jeugdagente Mandy Stark ont-
dekte tijdens een rechercheon-
derzoek dat jongeren vaak onder 
dwang telefoonabonnementen 
moesten afsluiten. De slachtof-
fers worden op straat benaderd 
en met geweld van hun mobiel-
tje of ID-kaart bestolen. 

Om hun spullen terug te krijgen 
moeten zij met de verdachte mee 

naar een of meerdere telefoon-
winkels om hier een of soms 
meer telefoonabonnementen af 
te sluiten. Vervolgens moet het 
slachtoff er het nieuw verkregen 
mobieltje afgeven en blijft met 
een duur abonnement zitten. 
Opvallend is, dat de slachtoff ers 
over het algemeen makkelijk be-
invloedbare jongeren zijn, die 
soms al bij hun school worden 
‘opgepikt’. 

Advies voor slachtoff ers
Het belangrijkste advies is, dat 
slachtoff ers zo snel mogelijk na 
het afsluiten van het abonne-
ment de provider op de hoogte 
brengen en het telefoonnummer 
laten  blokkeren om verdere kos-
ten te voorkomen. Doe ook altijd 
aangifte bij de politie.

Meer informatie: www.voorst.nlzonder kosten uiteraard. 
Telefoon (0571) 27 99 11 

Nieuw regionaal vervoerssysteem

De zeven Stedendriehoek gemeenten aangevuld met Hattem en 
Heerde willen samen een regionaal vervoerssysteem opzetten. Dit 
vervoerssysteem zal onderdelen van het openbaar vervoer en het 
collectieve vervoer, zoals de Regiotaxi en het leerlingenvervoer 
gaan combineren. Hierbij geven de gemeenten de garantie dat 'ie-
dereen zo zelfstandig mogelijk tegen een redelijk tarief gebruik kan 
maken van een vorm van (openbaar) vervoer'.

Raadplegen
Op www.voorst.nl/wonen/zorg-en-welzijn/veranderingen-jeugd-
wet-wmo-en-participatiewet/beleidsnotities-sociaal-domein/ kunt u 
de kadernota Basismobiliteit raadplegen. 
Reageren is mogelijk tot 17 maart 2015.

Gemeente Voorst gaat in regionaal verband een 
nieuw vervoerssysteem opzetten. Cliënten-
raad Maatschappelijke Ondersteuning (CMO) 
vraagt uw hulp. CMO wil graag horen welke 
ideeën, suggesties en adviezen mensen heb-
ben die gebruik maken van de verschillende 
vormen van vervoer, zoals leerlingenvervoer, 
ouderenvervoer en vervoer dagbesteding. 
Op www.CMOVoorst.nl vindt u een link naar de vragenlijst (5 
minuten). We horen graag voor 28 februari wat uw bevindin-
gen zijn. U kunt ons ook schriftelijk benaderen: Secretariaat 
CMO, per adres: Vermeersdwarsweg 5, 7391 JN Twello.

Informatie
www.CMOVoorst.nl . 
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de voorzitter, 
de heer F.W. van der Vegte,  telefoon 06-53 97 61 13, 
e-mail f.w.vandervegte@live.nl 
of de secretaris de heer T. Janssen, telefoon 06-50 66 66 15, 
e-mail secretariaat@clientenraad-voorst.nl . 
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Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening

Havekespad in Twello Rommelmarkt op 20 juni 2015 van 9.00 uur tot 13.00 uur Vergunning verleend* Z-15-00396_2015-08091

Nijbroek, De Vecht en Terwolde Verkoop potgrond en compost door Vrienden van Loamnes 
op 7 en 14 maart 2015

Vergunning verleend* Z-15-00516_2015-06669

Schoolstraat/Marktstraat in Twello Standplaats voor verkoop boeken op 
29 mei 2015 en 5 juni 2015 van 13.00 uur 
tot 17.00 uur

Vergunning verleend* Z-15-00757_2015-09191

Anterieure overeenkomst

Blikkenweg 9 en 9A in Twello Herontwikkeling Buitenplaats Bruggenbosch Gesloten overeenkomst Z-13-00602_2015-08872

Noord Emperweg 2 in Voorst Functieverandering Gesloten overeenkomst Z-12-02490_2015-08871

Drank- en Horecawet

Beelelaan 1 in Voorst Toevoegen terras Ontwerp Z-15-00718_2015-08821

Evenementenvergunning

Broekstraat 25a in Klarenbeek Paasvuur op 6 april 2015 vanaf 19.00 uur Vergunning verleend* Z-15-00615_2015-09013

H.W. Iordensweg in Twello Kermis van 14 mei t/m 17 mei 2015 Vergunning verleend* Z-15-00173_2015-06534

Koperdijk in Klarenbeek Paasvuur op 5 april 2015 van 19.00 tot 24.00 uur Vergunning verleend* Z-15-00720_2015-09233

Van Marlestraat in Steenenkamer Paasvuur op 5 april 2015 vanaf 20.30 uur Vergunning verleend* Z-15-00702_2015-09112

Zuiderlaan in Twello Fietstocht op 4 april 2015 van 7.00 uur tot 17.00 uur Vergunning verleend* Z-15-00472_2015-08026

Milieumelding

Ganzevlesweg 12 in Teuge Melding Mobiel breken (milieubeheer) Melding ontvangen Z-MELD840-2015-000085

Omgevingsvergunning

Bandijk 56 in Terwolde Plaatsen stookinstallatie Procedure-termijn verlengd Z-HZ_WABO-2014-697

Benedenste Kruisweg 13 in Nijbroek Vergroten bedrijfsruimte Procedure-termijn verlengd Z-HZ_WABO-2015-006

Bloemenksweg 38 in Voorst Uitbreiden keuken Procedure-termijn verlengd Z-HZ_WABO-2014-649

Buddezand 6 in Wilp Plaatsen mobiele kampeermiddelen Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-119

Bussloselaan t.h.v. nr. 9 in Voorst Kappen 1 beuk Vergunning verleend Z-HZ_WABO-2015-024

Grotenhuisweg 39 en 39A in Wilp Plaatsen 1 dakkapel Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-111

Helmbloem (kad. TLO B 9179) in Twello Kappen 1 esdoorn Vergunning verleend Z-HZ_WABO-2015-026

Helmbloem kavel 3 fase 12 (kad. TLO B 9181) 
in Twello

Bouwen 1 helft 2-onder-1-kap woning Procedure-termijn verlengd Z-HZ_WABO-2015-031

Helmbloem kavel 4 fase 12  (kad. TLO B 
9182) in Twello

Bouwen 1 helft 2-onder-1-kap woning Procedure-termijn verlengd Z-HZ_WABO-2015-032

Hoofdweg 82 in Klarenbeek Kappen 1 kastanjeboom Vergunning verleend Z-HZ_WABO-2015-072

Lochemsestraat 30 in Terwolde Veranderen inrichting (OBM + melding activiteitenbesluit) Vergunning verleend Z-HZ_WABO-2015-038

Meester Zwiersweg 4 in Twello Kappen 2 kastanjebomen Vergunning verleend Z-HZ_WABO-2015-053

Middendijk 5A in Nijbroek Kappen 26 populieren en 4 wilgen Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-123

Oolmansweg 1 in Wilp aanvraag OBM + melding activiteitenbesluit voor luchtwasser Ontwerp-vergunning Z-HZ_WABO-2014-634

Rijksstraatweg 76 in Wilp Kappen 2 beuken Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-124

Sterhyacint (kad. Voorst S 654) in Twello Bouwen 1 helft 2-onder-1-kap woning Procedure-termijn verlengd Z-HZ_WABO-2015-030

Sterhyacint (kad. Voorst S 655) in Twello Bouwen 1 helft 2-onder-1-kap woning Procedure-termijn verlengd Z-HZ_WABO-2015-029

Voorsterklei 12 in Voorst Vernieuwen dak woning Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-117

Wilpsedijk 10 in Wilp Vergroten balkon/terras Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-120

Withagenweg 25 in Wilp Aanleggen in-/uitrit Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2015-082

Withagenweg 40B in Wilp Plaatsen mast Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-115

Zonnenbergstraat (kad. Voorst Q 246) t.h.v. 
nr. 53 in Wilp

Kappen 5 wilgen Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-121

Sloopmelding

Aerdenbroek 4 in Wilp Verwijderen asbesthoudende delen uit gebouwen Melding ontvangen Z-HZ_SLM-2015-118

Molenallee 9 in Wilp Gedeeltelijk slopen woning Melding ontvangen Z-HZ_SLM-2015-112

Voorsterklei 12 in Voorst Verwijderen asbesthoudende delen uit woning Melding ontvangen Z-HZ_SLM-2015-116

bekendmakingen
Week 09: 25-02-2015

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 ge-
ordend, indien mogelijk op adres. De algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels, besluiten die niet tot een of meer 
belanghebbenden zijn gericht en beleidsnota's staan daarbij in het gemeenteblad. Kijk voor meer informatie op 
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.



Door goed waterbeheer houden wij onze voeten droog. Maar water is grillig. Daarom zijn niet alleen sterke 
dijken belangrijk, maar ook een sterk waterschapsbestuur. Op 18 maart kunt u weer nieuwe bestuurders 

 kiezen. Weten wie? Kijk op www.vallei-veluwe.nl/verkiezingen. En laat uw stem straks meetellen.

Kies op 18 maart uw waterschapsbestuur
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Informatieavond nieuw stelsel 
agrarisch natuurbeheer
WiLP.- Met ingang van 1 januari 
2016 is er een nieuwe manier waar-
op het agrarisch natuur- en land-
schapsbeheer (ANLB) in Nederland 
geregeld wordt. Met ANLB geven 
boeren en overige agrarische grond-
gebruikers vorm aan de natuurlijke 
leefomgeving in onze regio.  Dat 
doen ze met behulp van vergoedin-
gen van de provincie. Vanaf volgend 
jaar verandert de manier waarop 
boeren en andere agrarische grond-
gebruikers die vergoedingen kun-

nen aanvragen. Hierover worden 
op informatiebijeenkomsten geor-
ganiseerd. Deze informatiebijeen-
komsten zijn op: Maandag 2 maart 
20.00 uur in De Hezebrink, Dominee 
van Rhijnstraat 69, Emst. Dinsdag 
3 maart 20.00 uur in Museumcafé 
De Kribbe, Weerdseweg 6A, Wilp. 
Woensdag 4 maart 20.00 uur in Het 
Blanke Schot, Garderenseweg 33, 
Uddel. Donderdag 5 maart 20.00 uur 
in Concordia, Engelenburgerlaan 1, 
Brummen. Dinsdag 10 maart 20.00 

uur in Molen De Vlijt, Groteweg 54, 
Wapenveld.

Agrarisch collectief
Boeren en natuurbeheer gaan heel 
goed samen. Het agrarisch natuur- 
en landschapsbeheer geeft daar op 
een goede manier vorm aan, bijvoor-
beeld door maatregelen te nemen ter 
bescherming van weidevogels of het 
beheren van houtwallen, hagen, knot-
bomen en akkerranden. Een belang-
rijke bijdrage voor de kwaliteit van de 

leefomgeving en het behoud van na-
tuur. Daarom heeft de Provincie hier 
een subsidieregeling voor. Vanaf janu-
ari 2016 kunnen agrarische grondge-
bruikers die hiervoor in aanmerking 
willen komen niet meer individueel 
zo’n subsidie, die in feite een kosten-
vergoeding is, aanvragen. Dat gebeurt 
vanaf dan via een agrarisch collectief. 
``Momenteel werken we hard aan de 
oprichting van het collectief in onze 
regio``, zegt de heer Jan Willem La-
gerweij als voorzitter van het Veluwe 
Collectief. ``Het is van belang dat we 
ons voorbereiden op de toekomst en 
straks met een goede aanvraag naar 
de provincie kunnen gaan.`` De re-

gels voor toekenning van de subsi-
die worden in de nieuwe regeling 
aangescherpt. Er zal kritisch gekeken 
worden of het idee bijdraagt aan de 
natuurdoelstellingen van het gebied. 
Daarom is het belangrijk vooraf een 
goed plan op te stellen dat voldoet 
aan de criteria. Geïnteresseerde agra-
rische grondgebruikers zijn van harte 
uitgenodigd voor de informatiebij-
eenkomsten. Tijdens de bijeenkomst 
wordt uitgebreid uitleg gegeven wat 
het nieuwe stelsel inhoudt en wat 
de belangrijkste veranderingen zijn. 
Wie alvast meer informatie wenst kan 
contact opnemen met Cor Heidenrijk 
06-55175892.
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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

WhatsApp: 06 – 21 65 44 44

* 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 be-
sluit en de datum van verzen-

ding van het besluit kunt u bel-
len met (0571) 27 99 11. Omdat 
een bezwaarschrift geen schor-
sende werking heeft, kan tevens 
een verzoek tot een voorlopige 
voorziening worden gericht aan: 
de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Gelderland, afdeling 
Bestuursrecht, Postbus 9030, 
6800 EM Arnhem.

� Maandag 2 maart 2015 vindt er 
een mandaatvergadering van de 
welstandscommissie plaats.

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

De agenda (met daarin de lijst 
met te behandelen bouwplannen) 
wordt bekend gemaakt op 
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 nieuwe 
aanvragen uiterlijk een week voor 
de mandaatvergadering moeten 
zijn ingediend.

� Woensdag 11 maart  2015 vindt 
er een vergadering van de wel-
standscommissie plaats.

De vergaderlocatie en de lijst met 

de te behandelen bouwplannen 
worden bekend gemaakt op 
www.voorst.nl . U kunt ook te-
lefonisch contact opnemen met 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieu.

Conform artikel 12 van de Wo-
ningwet is deze vergadering 
openbaar.

De balie VROM is op werkdagen 
geopend van 8.30 uur tot 12.15 
uur, telefoonnummer (0571) 
27 93 37. 

Tijdelijke verkeersmaatregel

Havekespad in Twello Afsluiten voor alle verkeer op 20 juni 2015 van 9.00 uur tot 
13.00 uur

Besluit genomen* Z-15-00396_2015-08091

Koperdijk in Klarenbeek Instellen eenrichtingsweg op  5 april 2015 van 18.00 uur tot 
24.00 uur 

Besluit genomen* Z-15-00720_2015-09233
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www.pijnappel.info
  Pijnappel Twello   | Duistervoordseweg 54  | T 0571 - 271526

Pijnappel Heerde  | Dorpsstraat 35            | T 0578 - 691612

1999,-2659,-

Grandeur
1000

SET BESTAANDE UIT:
�  2 boxsprings elektrisch verstelbaar, 5-zone pocketvering interieur 

30 cm hoog of 2 boxsprings vlak, bonell veren interieur, 20 cm hoog
� 2 gestoffeerde 7-zone pocketvering matrassen
�  1 hoofdbord 7 cm dik. Afgebeelde knopen tegen meerprijs (50,-) 

mogelijk
� 8 zilvergrijze poten
� Leverbaar in stof of kunstleer
� 1 topper koudschuim (splittopper bij elektrische uitvoering)   

ELEKTRISCH VERSTELBAAR
160 x 200 cm   van 2659,- voor   1999,-
180 x 200 cm   van  2845,- voor   2139,-
180 x 210 cm   van  3109,- voor   2339,-

VLAK (BOXSPRINGHOOGTE 20 CM)
140 x 200 cm   van 1329,-  voor  999,-
160 x 200 cm   van 1329,-  voor  999,-
180 x 200 cm  van 1515,-  voor  1199,-
180 x 210 cm   van 1781,-  voor  1339,-

ELEKTRISCH VERSTELBAAR 160 X 200 CM
(INCLUSIEF HOOFDBORD)

Meer wind- en zonne-energie!
Een keuze tussen financiële 
welvaart of menselijk welzijn? 
Deze vraag is niet aantrekkelijk om te beantwoorden. En als je sympa-
thiek gevonden wil worden of geen discussie wil dan zeg je: beide vind 
ik belangrijk. En natuurlijk is geld belangrijk. Als je het niet of te wei-
nig hebt dan is gezond leven veel moeilijker. Maar het gaat in de kern 
toch echt om het maken van keuzes. Beide tegelijk realiseren lijkt me 
in veel situaties niet mogelijk. Neem de discussie over de gaswinning 
in Groningen. En straks misschien in Terschelling. Veel geld ontvangen 
door de gaswinning levert Nederland veel welvaart. Maar nu na zoveel 
jaren leven veel mensen in onveiligheid. Welke keuze maken we? Ander 
voorbeeld. Veel Nederlanders vinden dat ze met de mode mee moeten 
kunnen doen. Waarom een ander wel en ik niet? Maar als je geen geld 
hebt en je organiseert een lening bij de bank, wat is dan je keuze? Veel 
geld (schulden) en materiële welvaart hebben of een leven zonder schul-
den maar met veel vrijheid? En zo zijn er vele voorbeelden in het klein 
en in het groot uit het dagelijks leven van ons allen. 
De vraag van dit ingezonden stuk betreft ook onze samenleving als ge-
meente. En dan noem ik als voorbeeld het plaatsen in de (nabije) toe-
komst van windmolens. Mede dankzij EnergieRijkVoorst (ERV) heb-
ben veel inwoners al zonnepanelen. En dat is winst. Als voorzitter van 
GroenLinks afdeling Voorst hoop ik dat in de komende jaren het hebben 
van zonnepanelen zo gewoon is dat alle inwoners met een “gunstig dak” 
deze aanschaffen of dat ERV deze tegen een huurprijs ter beschikking 
stellen. Maar ook als dat gebeurt zullen we nog steeds gas nodig hebben. 
En daarom is het nodig om na te denken over de toepassing van wind-
energie. Op dit moment is er nog veel weerstand tegen deze energiebron. 
Het is wel goed zegt men dan, maar niet in mijn achter- of voortuin. En 
aangezien Nederland en ook ons dorp nogal dichtbevolkt is kom je al 
gauw bij de buurgemeente uit. Is dat eerlijk? Daarom stel ik opnieuw de 
vraag: willen we gezond (en veilig) leven of willen we goedkoop leven?
Op 18 maart kiezen we de leden van Provinciale Staten. Deze provinci-
ale overheid bepaalt in grote mate de keuze voor zon en wind. Daarom 
is het belangrijk dat we als burgers hierover met elkaar discussiëren. Dat 
kan tijdens de openbare bijeenkomst van 4 maart a.s. bij Korderijnk in 
Twello. GroenLinks biedt op deze bijeenkomst de ruimte voor discussie 
over dit thema en andere belangrijke  onderwerpen.  Tineke Strik (lid 
1e Kamer) en Paul Fransen (kandidaat PS) zijn er om met de discussie 
mee te doen. Ik nodig u ook uit om mee te denken en te praten. Van een 
goede discussie wordt tenslotte iedereen wijzer. Tot ziens om 20.00 uur 
bij Korderijnk op 4 maart. 
Cees van Bockel, voorzitter GroenLinks afdeling Voorst. Tel. 06 51552361 
cees@vanbockel.org 

Blijven de Vrouwen van Nu actief 
of achter de geraniums
TERWOLDE/NijBROEK.- De toe-
komst van de Vrouwen van Nu, 
afdeling Terwolde/Nijbroek hangt 
aan een zijden draadje. Dat over-
komt wel meer verenigingen, maar 
bij de Vrouwen van Nu afdeling is 
toch wat bijzonders aan de hand. 
Er zijn meer dan genoeg leden. Er 
hangen heel veel activiteiten onder 
de vereniging en de leden partici-
peren volop in die afdelingen, zoals 
bijvoorbeeld, bridgen, enkele lees-
kringen, een yoga groep, muziek, 
tuinieren en niet te vergeten natuur-
lijk de verschillende wandel- en 
fietsgroepen. Het enige euvel waar-
aan de vereniging ten onder dreigt 
te gaan is een structureel gebrek aan 
bestuursleden. Dat probleem speelt 
al een aantal jaren maar wordt na de 
komende bestuurswisseling, waar-

bij twee van de drie bestuursleden 
statutair moeten aftreden, desas-
treus. Reden waardoor het huidige 
bestuur, na lang aandringen bij de 
leden om het stokje over te nemen, 
hebben besloten de hamer voor het 
laatst te laten vallen en de afdeling 
op te heffen. Dat nu, heeft weer ge-
leidt tot een laatste poging om de 
verder zo levenslustige vereniging 
toch nog een kans te geven. De da-
mes Martje Eggens en Elly van Etten 
gaan samen met het nog zittende be-
stuur en hopelijk alle leden tijdens 
een bijeenkomst op 16 maart vanaf 
19.30 uur bij brasserie Kriebelz een 
ultieme poging doen om de club 
weer nieuw bestuurs elan in te bla-
zen.
Voorafgaand hebben de dames hun 
maandelijkse lezingenavond in 

het Terwoldse dorpshuis. Aanvang 
19.45 uur. Dan komt Miny van de 
Zande namens Oud Apeldoorn een 
causerie verzorgen over herinne-
ringen aan haar opoe en de jonge 
Wilhelmina. Die grootmoeder was 
namelijk zoals dat toen nog heette, 
min van het jonge prinsesje.

Geslaagde foto expositie portretten en 
wintergezichten
KLARENBEEK.- Afgelopen zondag-
middag 22 februari was het genie-
ten in Galerie Bij Krepel van por-
tretfoto’s van BN’ers, gemaakt door 
Babet Hoogervorst uit Klarenbeek 
en mooie foto’s van wintergezichten 
van de bekende weerman Mark Wol-
venne uit Terwolde.
Ook werken van Rikie Krepel waren 
te aanschouwen. Daarnaast waren 
oude foto’s van het industriële erf-
goed en de familie Krepel te bewon-
deren. Tevens waren de vorderingen 
van de in aanbouw zijnde keuken te 
zien. 

Babet Hogervorst in gesprek met 
de Voorster burgemeester bij enke-
le door haar gemaakte portretten.

Snoeihout gezocht voor paasvuur 
TEUGE.- Nog eventjes en Pasen staat weer voor de deur en net als andere jaren organiseert sportclub Teuge weer op 
eerste paasdag het traditionele paasvuur. Voor het paasvuur zijn wij op zoek naar snoeihout, de takken mogen maxi-
maal een doorsnede hebben van 15 cm. U kunt het snoeihout brengen op de volgende zaterdagen: 14, 21, 28 maart 
en op 4 april aan de Bottenhoekseweg in Teuge (Stationsstraat in, spoor over en na 300m rechts). U kunt hier terecht 
van 9.00 tot 12.00 uur. Net als andere jaren ontbreekt de fooienpot natuurlijk niet.

Cello Academie Zutphen en 
Johannette Zomer
VOORST.- Op zondag 22 maart vindt er in de dorpskerk te Voorst een zeer 
bijzonder concert plaats. Sopraan Johannette Zomer, cellist Jeroen den Her-
der en organist Gert Oldenbeuving. Alle drie wonende te Zutphen en met 
grote regelmaat acterend op de grote internationale podia hebben elkaar ge-
vonden in een wel zeer bijzondere  uitvoering van het Requiem van Fauré. 
De reguliere orkestpartij is gearrangeerd voor tien cellisten, allen student 
van Jeroen den Herder aan de conservatoria van Amsterdam en Rotterdam. 
Johannette Zomer neemt de sopraan solo’s voor haar rekening; de bariton 
solist is Sven Weyens. Gert Oldenbeuving,  vaste organist van de dorpskerk 
in Voorst,  verzorgt de orgelpartij. Het koor Ventina Vocale onder leiding 
van Saskia Regtering staat garant voor een gloedvolle vertolking van de 
koordelen. De baten van dit concert zullen ten goede komen aan de onlangs 
opgerichte stichting Cello Academie Zutphen, een initiatief van Jeroen den 
Herder met het doel studieverdieping te bieden aan jonge talentvolle cellis-
ten. Aanvangstijd: 20.15 uur. Kaarten à € 15.00 te verkrijgen via email info@
celloacademiezutphen.nl of vanaf 19.30 aan de kerk. Reserveren wordt 
dringend aangeraden.

De Dalk doet mee met NL Doet 
KLARENBEEK.- Het Oranje Fonds 
organiseert op 20 en 21 maart, samen 
met duizenden organisaties in het 
land, NLdoet; de grootste vrijwilli-
gersactie van Nederland. NLdoet zet 
vrijwillige inzet in de spotlights en 
stimuleert iedereen om een dag(deel) 
de handen uit de mouwen te steken. 
OBS De Dalk doet dit jaar ook mee met 
deze geweldige actie! De leerlingen, 

ouders, leerkrachten zullen dit jaar de 
gemeenschapsruimte en lokalen van 
de dorpsschool onder handen nemen. 
De muren weer mooi gesausd worden, 
de kozijnen weer een nieuw lik verf 
krijgen en er zal flink opgeruimd en 
schoongemaakt worden. Kortom er is 
genoeg te doen tijdens deze actie. Met 
als eindresultaat weer nette frisse lo-
kalen, waarin de leerlingen toch vijf 

dagen per week zitten. Denkt u nu wat 
leuk, ik wil ook wel een vrijwillige 
bijdrage leveren tijdens deze NL Doet 
actie, dan bent u uiteraard van harte 
welkom. Het klussen zal op vrijdag 20 
maart van 13.00 tot 19.30 uur en op 
zaterdag 21 maart van 09.00 tot 16.00 
uur plaatvinden. Gehoopt wordt op 
vele handen, zodat deze klus in korte 
tijd geklaard kan worden!

mailto:cees@vanbockel.org
mailto:info@celloacademiezutphen.nl
mailto:info@celloacademiezutphen.nl
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U IT EIGEN BAKKERIJ

Dikkers donker

Waldkorn desem

Twellse Weelde
heerlijk gevuld met rozijnen, 
noten en mokka siroop

Witte en/of 
bruine bolletjes

2.00
2.20

1.25
1.49

2.00
2.25

3.25
3.84

per stuk

400 gram

per stuk

2 zak 
samen

N BAN BA
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Antonius Got Talent

DE VEChT.- Het was vrijdagmiddag 20 februari groot feest op de Antonius. 
Er deden elf acts mee aan de talentenjacht “Antonius Got Talent”. Heel veel 
verschillende talenten werden getoond, zoals zang, dans, playback, acro-
gym, drum en majorettes. Je kon merken dat er veel tijd en aandacht aan het 
oefenen was besteed. Het publiek die uit vele ouders, broertjes/zusjes, opa’s/
oma’s en andere belangstellenden bestond genoten zichtbaar van de optre-
dens. Ze werden zelfs uitgedaagd om ook nog mee te dansen en te klappen. 
De twee presentatoren Marcel en Rens kondigden uiterst professioneel de 
artiesten aan. Vervolgens zorgden de technische geluidsmannen Calvin en 
Luuk er voor dat de muziek gestart werd zodra de artiesten op het podium 
klaarstonden. 

Schooljeugd Wilp leert over 
1250 jaar geschiedenis
WiLP.- Van 9 tot en met 13 febru-
ari stond de week voor de kinderen 
van basisschool OBS Hagewinde in 
Wilp in het teken van geschiedenis. 
Om precies te zijn de geschiedenis 
van het eigen dorp, in het kader van 
het 1250-jarig bestaan. Vele kinde-
ren hadden al kennis gemaakt met 
een beetje geschiedenis, toen ze op 
oudejaarsavond de spectaculaire 
3D projectie mochten bewonderen. 
Daar leerden ze al dat de Dorpskerk 
in het allereerste begin een houten 
kappelletje was, dat door Lebuïnus 
is gesticht. De week werd gestart 
met een lezing door Hannie Kem-
pink, die de kinderen spelender-
wijs wat bijbracht over interessante 
gebeurtenissen in de geschiedenis. 
Bijvoorbeeld over het leven vroeger 
en de dieren die er toen leefden. Dit 
illustreerde ze met meegebrachte 
botrestanten van de mammoet. De 
kaak van het dier was indrukwek-
kend groot volgens de kinderen 
van groep 7/8. De rest van de week 
werkten de kinderen aan diverse 
projecten, zoals het nabouwen van 
een gedeelte van de IJssel met omlig-
gende gebouwen, kerken en dieren 
natuurlijk. De jongste jeugd kreeg 
een rondleiding door het dorp met 

Hannie Kempink toonde de leerlingen botrestanten van een Mammoet. 

spannende verhalen van vroeger. 
De kerk werd nagetekend in houts-
kool en nagebouwd met een heuse 
bouwplaat. Al met al een zeer leuke 
en leerzame week voor de kinderen 
van OBS Hagewinde die door en-
kele vrijwilligers ontzettend leuk in 
elkaar is gezet. Het volgende evene-

ment in een reeks van velen in het 
kader van Wilp 1250 is het concert 
van Crescendo en Advendo op 6 
maart en een middeleeuwse kerk-
dienst op 15 maart. Kijk op onze 
website www.wilp1250jaar.nl voor 
meer informatie. Of volg: facebook.
com/wilp1250jaar. 

Zorgboerderij begint met een vliegende start
NijBROEK.- In Nijbroek gaat zorg-
boerderij “Daarom” binnenkort 
voortvarend van start. Irma Albers 
en Ida Menninga die beiden al sinds 
jaar en dag in verschillende secto-
ren van de zorg aan/voor mentaal 
of fysiek gehandicapten werkzaam 
zijn, beginnen onder die noemer 
samen een kleinschalig zorgver-
leningsbedrijf aan de Zeedijk 11. 
Zij zijn tot het opstarten van deze 
zorgverleningsvorm gekomen, niet 
alleen doordat daaraan in de hui-
dige tijdgeest behoefte aan bestaat, 
maar vooral uit pure passie voor 
het vak, compassie voor de mede-
mens met minder vermogen om 
zich in de maatschappij te hand-
haven en de wens om hun (zorg) 
werkzaamheden in een kleinscha-
liger verband uit te voeren dan zij 
tot heden deden. Om hun nieuwe 
werkzaamheden aan zowel poten-
tiële cliënten als aan alle andere 
belangstellenden te tonen gaan 
de beide dames op 6 maart of-
ficieel van start. Er is dan tijdens 
hun open dag de mogelijkheid om 
tussen 15.00 en 17.00 uur kennis 
te nemen van de insteek van de 
nieuwe zorgboerderij, de gemeen-
schappelijke ruimtes en een indruk 
te krijgen van de mogelijkheden 
ten aanzien van werkzaamheden, 
creatieve ontplooiing en verdere 
ontwikkeling van de cliënten. Het 
nieuwe zorgbedrijf verleend in 
principe zorg aan zorgvragers uit 
een wijde regio, bestaande uit de 
gemeentes Voorst, Deventer, Apel-
doorn, Epe, Heerde en Olst/Wijhe. 
Zij hebben momenteel al een drie-
tal cliënten, maar mikken voor de 

naaste toekomst op maximaal acht 
cliënten, te weten mensen met een 
WMO zorgindicatie. Zorgboerderij 
“Daarom” Zeedijk 11 in Nijbroek, 
(0571) 29 07 13, e-mail zorgboerde-
rijdaarom@gmail.com. 

Opening
Hoewel de officiële opening dus op 
6 maart plaats zal vinden zijn beide 
dames al met een drietal cliënten 
aan het werk. Zij worden op die 
dagen dat zij naar de zorgboerderij 
komen gehaald en ’s middags weer 
thuis gebracht. De dagen á acht uur 
worden al gevuld op de wijze zoals 
de begeleidsters dat op voorhand 
hadden ingepland. Dat betekent dat 
de mensen ’s middags van een uitge-
breide lunch kunnen genieten (voor 
sommigen de enige maaltijd van de 
dag), er wordt één op één gepraat, 
maar er wordt ook gewerkt. Dat be-
tekent voor de één creatief beeld-
houwwerk, afgewisseld met werk 
in de tuin, een ander is vooral hard 
bezig in deze tijd van het jaar met 
onderhoudswerk aan kleine land-
schapselementen (knotwilgen en ha-
gen) en weer een ander is bezig met 
timmer- en bouwwerkzaamheden. 
Nu, al na een korte tijd van gewen-
ning, waarbij de cliënten behoorlijk 
moesten wennen aan het werk, zijn 
de mensen al blij en vooral heel vol-
daan over het zinvolle werk dat zij 
verrichten. Dat nu is precies de in-
steek van beide begeleidsters, zowel 
Irma als Ida willen hun cliënten het 
gevoel geven dat zij nuttig voor zich-
zelf en de maatschappij kunnen zijn, 
aangepast aan ieders eigen niveau 
en interesse.

Praktische invulling
De mensen die waarom dan ook bij 
“Daarom” voor zorg aankloppen be-
schikken nu al over een bijzonder 
en praktisch onderkomen. De ruim-
tes van de zorgboerderij zijn min of 
meer geïntegreerd in het melkvee-
bedrijf van Albers aan de Zeedijk. 
Vanuit de grote gemeenschappelijke 
ruimte kijken de mensen via een 
groot panoramaraam vrij uit naar de 
koeien in de ligboxenstal. Dat zorgt 
overigens wel voor een wisselwer-
king, want de koeien, nieuwsgierige 
dames als zij zijn, willen op hun 
beurt duidelijk niets missen van wat 
aan de andere kant van de ruit ge-
beurt. Er zijn op het erf verschillen-
de ontplooiingsmogelijkheden voor 
de cliënten, zoals o.a. een speciaal 
voor hen aangelegde moestuin, een 
boomgaard, verschillende andere 
agrarisch gerelateerde werkplekken, 
terwijl binnen allerhande creatieve 
en ontwikkelingsprojecten kunnen 
worden uitgevoerd. Uitgangspunt 
voor de begeleiding van de mensen 
is voor Ida en Irma het aanbieden 
van maatwerk en een zinvolle dag-
besteding. Wat dat voor de toekomst 
betekent is nu nog niet te overzien. 
Afhankelijk van de aanvraag van in-
dividuele zorgvragers met een WMO 
indicatie, die tegenwoordig zelf hun 
zorgverleners kunnen kiezen kan 
dat betekenen dat er meer of minder 
mensen gedurende meer of minder 
dagen per week bij “Daarom” komen 
voor zorg en welzijn. Voorop staat 
echter wel dat de zorgaanbieding 
kleinschalig is en moet blijven, met 
de mens t.w. de zorgvrager als indi-
vidueel uitgangspunt. 

Vijf jubilarissen Vrouwen van Nu 
en nieuwe voorzitter
 
KLARENBEEK.- Afgelopen donderdagavond 19 februari werd de 
maandelijkse afdelingsavond van de Vrouwen van Nu in Gebouw Sa-
muel aan de Brinkenweg 111 gehouden. Deze avond stonden de jaar-
vergaderingsavond met een terug- en vooruitblik van 2014 naar 2015, 
de jubilarissen, het afscheid van de voorzitter en de verwelkoming van 
de nieuwe voorzitter centraal. Ook zijn de verschillende clubjes weer 
actief geweest en zij lieten zien wat er zoal voor moois was gemaakt.

Vijf jubilarissen 
Jantje van de Berg is al 25 jaar een 
trouw lid. Zij is altijd sociaal aanwe-
zig. Alie Zweverink is ondertussen 
35 jaar een loyaal lid, heeft ook in 
het bestuur zitting gehad en als er 
sprekers komen heeft zij altijd wel 
een scherpe vraag. Annie Stufken is 
al 35 jaar verbonden aan de dames-
club. Annie is ieder jaar nog druk 
voor de kerstmarkt met het maken 
van vele liters erwten- en bruinebo-
nensoep en tussendoor bakt zij ook 
nog koeken voor de markt. Annie 
van de Hel is ondertussen al 40 jaar 
lid, waarvan vele als penningmees-
ter. Als je haar hoort schaterlachen, 
weet je dat ze het naar de zin heeft. 
En er wordt wat afgelachen. Mienie 
Brink spant de kroon met haar 50-ja-
rig lidmaatschap. Zij begon al op 
jonge leeftijd. Zij geniet vooral van 
de avonden en hoopt het nog lang 
mee te kunnen maken.

Afscheid voorzitter martha 
Bleumink
Martha is met tussenpozen veertien 
jaar voorzitter geweest en heeft dat 
fantastisch gedaan, ze leidde altijd 

met een zekere rust en humor de 
avonden, had altijd leuke ideeën en 
wist overal wat van te maken. Mart-
ha gaf afgelopen donderdagavond 
de voorzittershamer over aan Rie 
Velt. Martha blijft gewoon lid van de 
vereniging.
De in Apeldoorn geboren Rie woont 
nu al weer twintig jaar in haar ge-
boorteplaats (Loseweg) na 25 jaar in 
het Noord-Hollandse Zaanstreek As-
sendelft te hebben gewoond, waar 
zij haar Noord-Hollandse man huw-
de. Het is voor Rie haar eerste voor-
zittersfunctie die zij nu bekleedt. Na 
lang zoeken en vragen werd Rie be-
reidt gevonden, nadat zij eerst even 
één jaar stage heeft gelopen om te 
kijken naar het hoe en wat en dat 
gaat zij nu proberen waar te maken 
om er mede voor zorg te dragen dat 
de afdeling blijft bestaan. 

Er werd afscheid genomen van be-
stuurslid Ria Westerik en keuken-
prinses (facilitair medewerkster) 
Reinie Nikkels. Mieke Hendriks 
neemt nu de taken van Reinie over 
en gaat zo met Betsie Bouwmeester 
samenwerken. 

De trotse jubilarissen staand v.l.n.r: Annie van de Hel, Alie Zweverink 
en Annie Stufken. Zittend: Mienie Brink en Jantje van de Berg.

Open avond jeugdorkest Mondolia
 
OOSTERhUiZEN.- Op dinsdag 17 maart houdt muziek- en amuse-
mentsvereniging mondolia een open avond voor kinderen, die muziek 
willen leren maken en interesse hebben in de vereniging. Vanzelfspre-
kend zijn ouders ook van harte welkom om een kijkje te nemen. 

Deze avond begint om 19.00 uur en 
wordt gehouden in de peuterspeel-
zaal van het dorpshuis. Kan uw kind 
nog geen bladmuziek lezen of een in-
strument bespelen? Geen probleem, 
ook dan kun je bij de vereniging te-
recht. Heb je interesse en wilt u of 
uw kind eens weten, hoe zo’n oefen-
avond er aan toe gaat? Kom dan naar 
de open avond om 19.00 uur in de 

peuterspeelzaal van het dorpshuis te 
Oosterhuizen (oude Veen 19). 
 
Uitvoering 14 maart
Wil je eerst kijken hoe het jeugd-
orkest zich presenteert tijdens een 
uitvoering? Ga dan naar de jaarlijkse 
uitvoering, die wordt gehouden op 
zaterdag 14 maart bij De Nieuwe 
Zweep in Klarenbeek. Aanvang 

19.30 uur (18.30 uur zaal open). 
Kaarten zijn te bestellen voor EUR 
5.00 per stuk bij Riet de Koning, 
tel. (055) 360 01 68 of e-mail: mav-
mondolia@gmail.com. 

Meer informatie over het jeugdor-
kest of de open avondis te verkrijgen 
bij Annet van Wijngeeren, tel.  (055) 
301 20 74 annetvanwijngeeren@hot-
mail.com. Wilt u meer over de ver-
eniging weten kijkt dan op de web-
site www.mondolia.nl of bel met het 
secretariaat Tina Wassink, tel. (06) 
12 18 90 61 e-mail: mavmondolia@
gmail.com. 

http://www.wilp1250jaar.nl
mailto:zorgboerderijdaarom@gmail.com
mailto:zorgboerderijdaarom@gmail.com
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• 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)

Humanitas 
zoekt nieuwe 
vrijwilligers 
REGiO.- humanitas home-Start/
doorstart biedt opvoedondersteu-
ning aan gezinnen met kinderen 
van 0 tot 14 jaar. Vrijwel alle 
vrijwilligers zijn op dit moment 
actief.  humanitas is daarom op 
zoek naar nieuwe vrijwilligers. 
Zij zijn op zoek naar mensen die 
zelf ervaring hebben met het op-
voeden van kinderen, belangstel-
ling hebben voor anderen, en die 
graag gezinnen een steuntje in de 
rug willen bieden. Op 10 maart 
2015 begint de cursus voor nieu-
we vrijwilligers. 

Elk gezin heeft wel eens een peri-
ode dat het niet zo goed gaat. Daar 
kunnen verschillende oorzaken 
voor zijn. Ouders kunnen vastlo-
pen of het gevoel hebben het niet 
meer aan te kunnen. Soms lossen 
spanningen vanzelf op, maar soms 
kan het teveel worden. De stap 
naar professionele hulpverlening 
is (nog) niet nodig, maar onder-
steuning zou heel welkom zijn. 
Dan kan het een opluchting zijn als 
iemand tijd en aandacht heeft om 
te luisteren, of een handje helpt bij 
het oplossen van praktische zaken. 
Hulp van een buurvrouw of vrien-
din kan natuurlijk ook, maar wat 
als je die goede buur helemaal niet 

kent en je vrienden druk zijn met 
het werk? In een dergelijke situatie 
kan een vrijwilliger van grote bete-
kenis zijn.
Humanitas Home-Start/doorstart 
biedt met ervaren vrijwilligers on-
dersteuning, vriendschap en prak-
tische hulp bij de ouder thuis. Deze 
hulp is gratis en is bedoeld voor elk 
gezin in de gemeenten Voorst en 
Zutphen. In de praktijk blijkt dat 
ouders vooral baat hebben bij een 
luisterend oor en ondersteuning 
bij de opvoeding. Wanneer het 
gezin voldoende zelfvertrouwen 
en draagkracht heeft opgebouwd 
wordt het contact met de vrijwil-
liger afgebouwd en gaat men zelf-
standig verder.

De vrijwilligers krijgen een cursus 
aangeboden zodat zij goed voorbe-
reid aan de slag kunnen. De eerst 
volgende cursus start dinsdag 10 
maart 2015, de volgende dagen 
zijn 17, 24 en 31 maart 2015. Als 
de vrijwilligers aan het werk zijn 
bij de gezinnen kunnen zij rekenen 
op zowel individuele als groepsbe-
geleiding. Beide programma’s van 
Humanitas worden financieel mo-
gelijk gemaakt door de gemeenten 
Voorst en Zutphen. Voor informa-
tie of aanmeldingen kunnen zowel 
gezinnen als vrijwilligers contact 
opnemen met de coördinatoren 
van Humanitas: Petra Kluck en Eva 
Hengstenberg, tel. (0575) 54 60 57 
of  hs.zutphen@humanitas.nl 

Het Vlier bestaat al jaren maar is, na de 
recentelijke verbouwing, supermodern geworden 
in alle opzichten. Er zijn studienissen, een 
collegezaal, stilteruimtes, climate control, een 
zeer uitgebreide mediatheek en uiteraard overal 
draadloos internet. 
Centraal staat een grondige voorbereiding op 
een studie aan het HBO of een universiteit. In de 
Tweede Fase krijg je, als jong volwassene, veel 
eigen verantwoordelijkheid. We bieden je de 
ultieme leerplek waar je je snel thuis zult voelen. 
Onze docenten zijn vrijwel allemaal universitair 
geschoold. Een feit waar we trots op zijn bij Het 
Vlier. Echte professionals met ruime ervaring dus. 
We slagen er goed in om je te laten excelleren. 
Onze examenresultaten spreken voor zich. 

Het Vlier biedt als een van de weinige scholen 
‘’Thermodynamica’’ aan. Het is slechts een 
onderdeel van een groot cursusaanbod met 
o.a. Chinees, Spaans, atoombouw en de rela-
tiviteitstheorie. Informeer op de Open Dag naar 
de vele mogelijkheden.
We hebben een bijzonder programma buiten de 
normale schoolactiviteiten. We gaan regelmatig 
op reis. Er zijn studiereizen naar onder andere 
Rome, Londen, Tsjechië en Istanbul. Er zijn 
uitwisselingen met scholen in Italië, Roemenië en 
Portugal en er zijn ook verschillende vakexcursies 
naar zeer uiteenlopende plekken. Dit jaar gaat er 
zelfs een klein groepje naar Antarctica!

Wekelijks maken tientallen leerlingen samen 
muziek in het schoolorkest. Een grote groep 
leerlingen leeft zich uit in de tweejaarlijkse 
musical. De debatteams van Het Vlier zijn bewezen 
concurrenten voor scholen in de provincie en in 
Nederland. Zowel het Lagerhuisteam als het team 

dat zich richt op het politieke debat behoren tot 
de top van Nederland.

Het behalen van het “Certifi cate of Advanced 
English’’ wordt gestimuleerd. De cursus 
vergemakkelijkt de toelating tot buitenlandse 
universiteiten en versterkt de voorbereiding op 
een Nederlandse studie. Voor havo leerlingen 
bestaat de mogelijkheid om een cursus ‘’Business 
English’’ te volgen. Daarmee bereid je je uit-
stekend voor op een economische opleiding 
in binnen- of buitenland. Het Vlier werkt op 
meerdere terreinen samen met o.a. Saxion 
Hogescholen en de Universiteit Twente. 

Kies je voor Het Vlier, dan kies je voor een bruisende 
school waar je op een prettige manier een zeer 
leerzame tijd tegemoet 
gaat. We nodigen je 
van harte uit om kennis 
te komen maken op 
6 maart. Tussen 18:00 
en 20:30 uur vertellen 
we je graag meer over 
je mogelijkheden!

Kies voor méér. 
Ga voor het Vlier!
Vrijdag 6 maart: Open Dag van 18.00-20.30 uur
Het Vlier, de bovenbouw van het Etty Hillesum Lyceum voor havo, atheneum en 
gymnasium. Hier is de leeftijd 15 tot 18 jaar en dat merk je. Het Vlier heeft hierdoor een 
bijzondere eigen sfeer en bijzondere extra mogelijkheden. Vrijwel alle vakken worden 
aangeboden en er is veel ruimte voor individuele leerwensen.

Huldigingen hippische 
Kampioenschappen Voorst

KLARENBEEK.- Afgelopen zondag 
22 februari werd de finale afgewerkt 
van de Voorster kampioenschappen 
voor paarden en pony’s bij Manege 
Voorst. De Stichting Voorster Hippi-
sche Kampioenschappen bestaande 
uit: PC Hobby Horse, PSV De Oort-
veldruiters, RV Zuidwijk, PC en 
LR de Enkruiters, Manege Voorst, 
PSV Twello en RV IJsselzoom or-
ganiseerde de wedstrijdserie alleen 
voor leden van deze clubs uit de 
gemeente Voorst. De wedstrijdserie 
werd zondagmiddag traditioneel 
feestelijk afgesloten met een parade 
en de prijsuitreiking. De Voorster 
wethouder Dhr. Hans van der Sleen 
van sportzaken, had de eer de kam-
pioenen te huldigen. Hij werd daar-
bij geassisteerd door het bestuur. 
Manege Voorst beschikt over een 
royale tribune  en een gezellige foyer 
met een riant uitzicht op de binnen-
bak waar het allemaal gebeurde. De 
organiserende stichting spreekt van 
een succesvol evenement. Dank gaat 
daarbij uit naar iedereen die heeft 
meegedaan het enthousiaste publiek 
en de vele vrijwilligers die geholpen 
hebben.

Dressuur en springen
In het weekend van 17 en 18 januari 
werd gestart met de dressuurwed-
strijden voor de pony’s en op 25 en 
26 januari  met de dressuurwedstrij-
den voor paarden, klasse groen tot 
en met M2. Dit vond plaats en Ma-
nege Empe. Omdat er op 25 januari 
te veel sneeuw lag is deze wedstrijd 
een week verplaatst. Dit jaar konden 
de deelnemers weer twee proeven 
achter elkaar rijden op 1 dag. Op za-
terdag 15 februari werden de eerste 
springronden bij Manege Voorst ge-
houden voor paarden en pony’s. Af-
gelopen zondag werd het onderdeel 
springen voor paarden en pony’s af-
gewerkt in manege Voorst.

Algemeen Kampioen
Ook dit jaar was er een prijs voor de 
algemeen kampioen, dit is de ruiter 
die het best presteerde bij de dres-
suur en het springen, de kampioen 
van de pony’s  is geworden, Lincy 
Oosterwegel van PC Twello, zij won 
3 bekers, een deken en een geldbe-
drag van € 25.00. De algemeen kam-
pioen bij de paarden werd Daniek 
Boogman van de Oortveldruiters 
en zij won ook 3 bekers, een deken 
en een geldbedrag van maar liefst € 
50.00. De kampioenen per klasse 

ontvingen een beker en een mooi 
deken.

Uitslagen dressuur paarden
Klasse B: 
Voorster kampioen Daisy Peters 
(Zuidwijk), 
Reserve kampioen Daniek Boogman 
(Oortveldruiters)    
Klasse L: 
Voorster kampioen Rachel Diks (En-
kruiters)
Reserve kampioen Anuschka Sun-
dermeijer (Oortveldruiters), 
Klasse m:
Voorster kampioen Bianca Smies 
(Oortveldruiters).

Uitslagen dressuur pony’s
Klasse groen: 
Voorster kampioen Savanne Wil-
lemsen (Manege Voorst) 
Reserve kampioen Britt Verwaijen 
(Oortveldruiters)
Klasse B: 
Voorster kampioen Sanne Roerdink 
(Manege Voorst)
Reserve kampioen Eveline Hoogstad 
(Oortveldruiters) 
Klasse L: 
Voorster kampioen Liza Stocks 
(Zuidwijk), 
Reserve kampioen Joritha Bruntink ( 
Oortveldruiters) 
Klasse m:
Voorster kampioen Cheroney Holt-
man ( Enkruiters)

Uitslagen springpaarden
Klasse groen: 
Voorster kampioen Sabine Brink-
man (Enkruiters), 
Reserve kampioen Marina ten Hove 
( IJsselzoom), 
Klasse B/m: 
Voorster kampioen Daniek Boogman 
(Oortveldruiters) 
Reserve kampioen  Thomas de 
Buyzer (Twello), 

Uitslagen spring pony’s
Klasse groen: 
Voorster kampioen Lincy Oosterwe-
gel (Twello) , 
Reserve kampioen Dagmar van Bem-
mel ( Oortveldruiters)
Klasse B: 
Voorster kampioen Anne Roelofs ( 
Oortveldruiters)
Reserve kampioen Sanne van Keu-
len ( Zuidwijk)
Klasse L/m: 
Voorster kampioen Michelle Meme-
link( Oortveldruiters),

Wethouder Hans van der Sleen met alle pony kampioenen.

Initiatief afkoppeling regenwater 
De Worp
DE WORP.- Op De Worp is aan de Kweekweg aan de kant van Deventer het 
idee ontstaan om regenwater af te koppelen van de riolering. Het initiatief 
komt van één bewoner die op particulier terrein zo’n tien millimeter regen-
water op wil vangen. De gemeente Voorst onderzoekt nu in een pilotproject 
de mogelijkheden voor dergelijke initiatieven in de toekomst. Wethouder 
Hans van der Sleen: ,,Het is in principe beleid om alleen bij nieuwbouw af te 
koppelen, maar op initiatief van inwoners kijken we graag mee naar de mo-
gelijkheden.’’  Afkoppeling van het regenwater gebeurt hoe dan ook een keer, 
zodra de riolering aan vervanging toe is wordt het regenwater automatisch 
opgevangen buiten het rioolstelsel. Het initiatief nu valt of staat met mede-
werking van overige inwoners. Als het bij één wens vanuit de gemeenschap 
blijft, zal er niet veel gebeuren. 
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Wereldwinkel Twello
Stationsstraat 9, 7391 EG Twello
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www.wereldwinkeltwello.nl

DOE MEE!
WIN EEN CADEAU VAN €10,- 
VAN DE WERELDWINKEL TWELLO

HORIZONTAAL: 1 bezitten; 6 sinds; 12 wegens; 

14 ontkenning; 16 familielid; 18 schoolonder-

zoek; 19 waterdier; 21 maanstand; 22 zang-

noot; 23 priem; 24 oxideren; 27 lidwoord; 

28 selderij; 29 plaats in Jemen; 30 rivier in 

Frankrijk; 32 achter; 33 en andere; 35 briefop-

schrift; 37 naaigerei; 40 gereedschap; 42 gave; 

44 ondernemingsraad; 45 nachtvogel; 46 be-

jaard; 47 water in Friesland; 48 plaats in Duits-

land; 50 plaats in Noord-Brabant; 52 nobele; 

55 verlichting; 58 slee; 59 regeringsreglement; 

61 jong mens; 64 akelig; 66 laatstleden; 67 

kijker; 68 op geen enkele plaats; 70 koor; 71 

paardenkracht; 72 grondtoon; 73 zoogdier; 74 

tantalium; 76 knokploeg; 77 heester; 79 ver-

harde huid; 81 allerwegen; 82 ochtend.

VERTICAAL: 2 en dergelijke; 3 woud; 4 kraag; 

5 daar; 7 voegwoord; 8 Europese taal; 9 ei-

kenschors; 10 radon; 11 plotseling; 13 fout; 15 

snaarinstrument; 17 berg; 19 heidemeertje; 20 

bevel; 22 onbepaald vnw.; 25 grondsoort; 26 

Europeaan; 29 vis; 31 hoofdtelwoord; 33 aan-

vankelijk; 34 insect; 36 stemming; 38 visje; 

39 mager; 40 insect; 41 onvast; 42 lofdicht; 

43 drank; 48 werelddeel; 49 ieder; 51 welaan; 

53 insect; 54 ovaal; 56 plaats in Overijssel; 

57 schudkorf; 60 kledingstuk; 62 tussen; 63 

spoedig; 64 bedrog; 65 bloem; 66 waterdoor-

latend; 69 brandstof; 72 stonde; 75 wier; 77 

bijvoorbeeld; 78 familielid; 79 en omstreken; 

80 voorzetsel.

 16 30 29 36 34 48 6 80

Los de puzzel op en vul in de onderstaande balk de letters in. 
Deze moeten corresponderen met de cijfers in het desbetref-
fende hokje. De oplossing kunt u voor 10 september a.s. afge-
ven bij of opsturen naar Wereldwinkel Twello. De winnaar krijgt 
bericht thuis en wordt bij de eerstvolgende puzzel vermeld.

Helaas hebben wij maar 1 inzending gekregen. Hieruit blijkt 
dat het woord fout was doorgegeven. Onze excuses hiervoor.
Om het goed te maken zullen we in de komende maand 
2 winnaars bekendmaken.

Binnenkort wordt het Pasen. 
Kom in de Wereldwinkel 
onze mooie nieuwe collectie 
paasproducten bewonderen. 

De lente is 
 in aantocht! 

Waardige
Waard

lunch-diner-café
dorpsstraat 23 Twello

p

Boekhandel Oonk | Stationsstraat 4 Twello
Telefoon 0571 - 27 15 09 | info@evennaaroonk.nl

Stationsstraat 1 - 7391 EG  Twello
Tel. (0571) 27 14 23
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Sensire is ook dit jaar actief tijdens de Week van Zorg en Welzijn 16 t/m 21 maart 2015

www.sensire.nl | bel 0900 8856

‘Wij kunnen nog jaren mee’
Meneer Hulshof:
Mijn vrouw en ik zijn allebei de 70 gepasseerd. Dus ja, dan ben je in de ogen van anderen 
al aardig oud. Natuurlijk doen we hard ons best om jeugdig over te komen. We kleden ons 
sportief, ik loop hard, mijn vrouw doet aan fi tness. Maar onze kleinkinderen, zo jong als 
ze zijn, kijken ons meewarig aan: ach, het heeft allemaal geen zin!

Geen klachten, wel onzeker
Die blik van anderen maakt ons toch wat onzeker. We beseffen heus wel dat we niet het 
eeuwige leven hebben. Moeten we ons dus niet alvast gaan voorbereiden op mindere 
tijden? Hoe doen we dat straks, als een van ons ineens hulpbehoevend is? En hebben we 
dan eigenlijk wel genoeg geld om al die zorg te betalen, nu de overheid de ene na de 
andere drastische maatregel neemt?

Met zulke abstracte vragen ga je natuurlijk niet de huisarts of wijkverpleegkundige 
lastigvallen. Vandaar dat we vorig jaar zo blij waren met de Week van Zorg en Welzijn.
Er was van alles gaande rondom dat thema waar we ons als ‘oudjes’ steeds meer mee 
zullen moeten bezighouden. Wij namen een kijkje in het wijkgebouw van Sensire,
bij ons om de hoek. Daar liep het storm met mensen zoals wij. Tamelijk gezonde, 
fris-en-fruitige zeventigers zonder noemenswaardige klachten, maar mét vage 
onzekerheden over de toekomst.

Lekker actief zijn
Sensire had fl ink uitgepakt. We maakten een praatje met de wijkverpleegkundige, 
die uitlegde wat Sensire allemaal voor ons kan betekenen als het wat minder gaat. 
Mijn vrouw liet haar bloeddruk testen. Er waren ook gespecialiseerd verpleegkundigen, 
die bijvoorbeeld alles wisten van COPD of wondverzorging. Eerlijk gezegd hadden wij 
geen idee dat al die deskundigheid zo dichtbij te vinden is. 

Al met al hebben we een heleboel opgestoken. Bang voor de toekomst zijn we beslist niet. 
En we hebben er ook nog iets aan overgehouden. Mijn vrouw:  gerustgesteld over haar 
bloeddruk. En ik: een mooi vrijwilligersbaantje als ‘wandelbuddy’ van een
oudere heer uit de buurt. Want na al die geruststellende woorden over
zorg en welzijn voelde ik echt de behoefte om weer eens lekker actief
te zijn. Oud of niet, wij kunnen nog jaren mee!

‘Om de privacy van onze 
klanten te waarborgen, 
zijn de namen in deze 
column gefingeerd.’

Praktijkverhaal over de zorg

Wilt u reageren op de column? Stuur dan een e-mail naar 
communicatie@sensire.nl

Zondag 1 maart darten bij TKV 
TEUGE.- TKV organiseert op 1 maart weer het jaarlijks terugkerende kop-
peldarttoernooi. Inschrijven kan tot en met zaterdag 28 februari via bart.
krosse@hetnet.nl. Het is altijd een zeer gezellig toernooi met goede en soms 
verrassende prestaties. Plezier staat hier dan ook voorop, vandaar dat er al-
leen bekers zijn voor de finalisten van zowel de winnaarronde als de verlie-
zerronde en geen geldprijzen. De aanvang van het toernooi is 13:00 uur en de 
‘Bunker’ gaat om 12:00 uur open. Het inschrijfgeld bedraagt EUR 10,00 per 
koppel. Dus lijkt je het wat om gezellig een potje te darten met een koppel-
maat en een leuke middag te hebben, meld je dan aan via de mail. Het adres 
van de locatie is de ‘Bunker’, De Zanden 94, Teuge, tegenover het voetbalveld.

De cantates van Bach doorleven 
en wel op projectbasis 

Wandelend door de ge-
meente Voorst ontmoet 
Wiel Palmen personen die 
volgens hem iets te vertel-
len hebben. Gerda Jacobs 
maakt de foto. Vandaag 
een kijk op het Gelders 
Bach Consortium.

‘Je doorleeft de muziek met als 
climax de uitvoering’. Elfried 
Pinkster uit Twello is een enthou-
siast lid van het Gelders Bach 
Collegium (GBC). Het GBC is een 
projectkoor met een vaste kern. 
Onder leiding van Wolfgang Lan-
ge wordt eenmaal per maand op 
zondagavond een Bachcantate en 
een motet ten gehore gebracht in 
de Grote Kerk te Apeldoorn. Het 
koor wordt begeleid door een pro-
fessioneel instrumentaal ensem-
ble, wat bestaat uit enthousiaste 
jonge mensen. Bij elke uitvoering 
biedt het GBC zo ervaringsplaat-
sen voor (aankomende) professi-
onele zangers en orkestleden. De 
cantatediensten in de Grote Kerk 
zijn ontstaan in 2008 op initiatief 
van de toenmalige predikant van 
de Grote Kerk.

‘Elke cantate is een project waar-
aan verschillende zangers deel-
nemen. Er is weliswaar een kern-
bezetting van 15 mensen maar de 
afgelopen jaren hebben zeker 50 
koorleden in wisselende samen-
stelling aan de cantates deelgeno-
men. Je kiest zelf in welke cantate 
je wilt meedoen. Bach heeft er 250 
geschreven.’ Waarmee Elfried 
maar wil zeggen dat geen tijd heb-
ben geen rol kan spelen, want de 
keuzevrijheid is immers groot.

Dirigent Wolfgang Lange 
Studeerde hobo en koordirectie 
en behaalde in 2003 zijn ‘Master’s 
Degree’. Wolfgang is behalve diri-

gent en artistiek leider van het GBC 
ook dirigent van een zestal andere 
koren verspreid over Nederland. 
Wolfgang Lange heeft Bach tot in de 
toppen van zijn vingers. Hij vindt 
de cantates behoren tot de meest 
ontroerende muziek die we ken-
nen. Doordat ze beperkt in omvang 
zijn is door een relatief korte voor-
bereidingstijd een goede uitvoering 
mogelijk. Hij ziet wel dat ‘er ook in 
de muziek er een generatiekloof is.’ 
Er is verschil in de opleiding van 
klassieke muziek met vroeger. De 
klassieke muziek heeft het moeilijk. 
De muziekscholen lopen leeg. ‘De 
kinderen moeten het leuk hebben en 
dat gaat moeilijk samen met de dis-
cipline die nodig is om een instru-
ment te leren bespelen.’ Hij wijst 
op de momenten dat het bespelen 
van saxofoon, fluit en leren zingen 
toppers werden, omdat musici van 
naam op een bepaald moment fu-
rore maakten. Kinderen die echt 
muziek leren maken krijgen waarde-

ring voor klassieke muziek. Of de 
klassieke muziek ooit verdwijnt? 
Wolfgang kan het zich nauwelijks 
voorstellen. 

Goede sfeer
Het koor, zes sopranen en zes al-
ten, drie tenoren en drie bassen, 
repeteert op maandagavond van 
19.30 tot 22.00 uur in gebouw 
Irene, naast de Grote Kerk.  Door 
de frequente uitvoeringen is de 
repetitietijd beperkt: er zijn 4 re-
petities per uitvoering. Dit vraagt 
dus een goede voorbereiding van 
de zangers en een pittig studie-
tempo op de repetities. Geïnte-
resseerden kunnen een repetitie 
bijwonen om te ervaren of de 
manier van studeren en de sfeer 
in het koor bij hen past. Wanneer 
dat bevalt, volgt er een stemtest 
voordat iemand kan komen mee 
repeteren voor de uitvoeringen. 
Dat dit prima samengaat met een 
goede sfeer kunnen de koorleden 
beamen. Voor de balans in het 
koor hebben vooral de tenoren en 
bassen versterking nodig. Neem 
contact met het GBC op via de 
website www.geldersbachcol-
legium.nl of via 06-40143163 
(Wolfgang Lange, dirigent) of  
(055) 578 85 67 (Gerwim de Jong, 
bestuurslid).

Kinderen tijdens OerKids-kampen de natuur in 
TEUGE.- Stichting OerKids, mede gerund door vrijwilligers van de 
Ecotribe Teuge, organiseert elk jaar OerKids-kampen voor kinderen 
van 11, 12 en 13 jaar. Tijdens de meerdaagse kampen gaan de kinderen 
de natuur in, waar ze zelf leren zorgen voor de basisbehoeften zoals 
vuur maken, biologisch eten koken en het bouwen van een onderdak. 

De verschillende workshops, die 
door ervaren deskundigen begeleid 
worden, staan in het teken van sa-
menwerken. Er wordt in kleine 
groepjes gewerkt, waarbij er vol-
doende ruimte is voor individuele 
aandacht en begeleiding voor elk 
kind. Samenwerking en het zorgen 
voor elkaar zijn belangrijke elemen-
ten tijdens deze dagen. De OerKids-
kampen zijn voor alle kinderen toe-
gankelijk, ook voor kinderen met 
een handicap en ongeacht herkomst. 
Men maakt gebruik van fondsen en 
donaties om dit waar te maken. Op 
een mooi kampeerveldje midden in 
het bos in de omgeving van Okken-
broek worden de OerKids-kampen 
georganiseerd. Kijk ook op www.

oerkidskampen.nl
In 2015 wordt het vijfdaagse mei-
kamp georganiseerd van zaterdag 
2 mei, 10.00 uur tot woensdag 6 mei, 
14.00 uur. Deelnamekosten € 250,--. 
Er is per kamp ruimte voor minimaal 
24 deelnemers en maximaal 30 deel-
nemers. Meld je voor 1 april 2015 
aan: 06 10568834 of johan_bosma@
hotmail.com.  Als de prijs buiten uw 
budget valt, neemt u dan alstublieft 
contact op. Er worden ook OerKids 
schoolkampen georganiseerd. De 
kosten zijn in overleg. Men beschikt 
over fondsen om de schoolkampen 
aantrekkelijk te maken. Voor meer 
informatie kunnen scholen contact 
opnemen met Johan Bosma. Stich-
ting OerKids is een ideële organisa-

tie. Er wordt geen winst gemaakt en 
de stichting wordt door vrijwilligers 
gerund. 

Een greep uit de OerSessies:
Smeden: Tijdens deze workshop 
gaan kinderen d.m.v. een echt 
smidsvuur zelf een stuk staal omvor-
men tot een kunst- of gebruiksvoor-
werp.  Energiefiets: Een oude fiets en 
een autodynamo zijn de basis voor 
een echte energiefiets, die door de 
kinderen zelf gebouwd wordt.  Vuur 
maken: Vuur maken zonder lucifers 
of aansteker, hoe doe je dat eigen-
lijk? Bij deze workshop leer je hoe je 
met primitieve middelen vuur kunt 
maken. Bouwen met hout en touw: 
Hierbij leren de kinderen een aantal 
knooptechnieken, waarmee zij ver-
volgens een constructie maken zoals 
bijvoorbeeld een echte uitkijktoren 
of een luie hangstoel. Natuurbele-
ving: Hierbij gaan de kinderen erop 
uit in de natuur om te leren over 
vogels, bomen, kruiden, insecten 
enzovoort en maken hier een leuk 
creatief boekwerk van. Bijen: In een 
echte imkeruitrusting gaan de kin-
deren op bezoek bij een bijenvolk en 
zien met eigen ogen hoe een bijen-
volk leeft. Creatief knutselen: Hier-
bij knutselen de kinderen een cre-
atie van materialen uit de natuur. De 
werkstukken lopen uiteen van het 
maken van Maya kleitabletten tot in-
dianen dromenvangers. Trommelen: 
Onder begeleiding van een ervaren 
jambe-speelster maak je kennis met 
de Afrikaanse trommelkunst. 

Kinderen gaan tijdens de OerKids-kampen de natuur in. 

Bibliotheken introduceren 
VerhalenBieb 
TWELLO.- Voor iedereen die even een verhaal wil lezen zonder online te 
gaan, is er vanaf vandaag de VerhalenBieb-app van de Bibliotheek. De app. 
start met 20 verhalen in de categorieën: humor, spanning, drama en bio-
grafie. Iedere maand komt er een nieuw verhaal bij van bekende en minder 
bekende auteurs. Een makkelijke manier om altijd en overal korte verha-
len te lezen op smart Phone of tablet. De VerhalenBieb bevat korte verhalen 
voor volwassenen, met een pakkend en verrassend plot. Ze zijn in 15 tot 
20 minuten te lezen, ideaal voor onderweg, op wachtmomenten of voor het 
slapen gaan. De VerhalenBieb-app is gratis te downloaden via de App. Store 
of de Google Play Store voor leden én niet-leden van de bibliotheek. Voor 
het lezen is geen internetverbinding nodig; het gedownloade verhaal wordt 
opgeslagen op smart Phone of tablet. 

Horse Fair Koetsenmarkt
REGiO.- Op 6 en 7 maart organi-
seert het Apeldoornsch Gerij voor de 
23e keer de Horse Fair, Koetsenmarkt 
in de Oranjehal aan de Bentweideweg 
te Wenum-Wiesel (Apeldoorn). Op 
vrijdag is de Horse Fair, Koetsenmarkt 
geopend van 17.00 tot 22.00 uur en 
er zijn dan verschillende demonstra-
ties o.a. een demonstratie longeren, 
een Kür op muziek en een mini ma-

rathon met shetlandpony’s. Ook is op 
vrijdag manege de Cannenburgh uit 
Vaassen aanwezig met pony’s zodat 
de kinderen een gratis rondje kun-
nen ponyrijden. Op zaterdag is er een 
overdekte paardenmarkt van 8.00 tot 
10.00 uur. De Horse Fair, Koetsen-
markt is op zaterdag geopend van 
9.00 tot 16.00 uur na de paardenmarkt 
zijn er verschillende demonstraties 

o.a. een barrelrace, carrousel van het 
Groninger paard, een hoefsmid en een 
mini marathon met shetlandpony’s. 
Op de Horse Fair, Koetsenmarkt vind 
u van alles wat met de mensport, rui-
tersport en alle aanverwante artikelen 
die met paarden te maken hebben zo-
wel tweedehands als nieuw. Entree € 
3,- p.p. kinderen tot twaalf jaar gratis 
toegang. www.apeldoornschgerij.nl.

mailto:bart.krosse@hetnet.nl
mailto:bart.krosse@hetnet.nl
http://www.geldersbachcollegium.nl
http://www.geldersbachcollegium.nl
http://www.apeldoornschgerij.nl/


www.dierenkliniekijsselvallei.nl
      GezelschapdierenPaardenkliniekDeIJsselvallei

Betrouwbare zorg voor uw dierwbare zorg voo uw dier u

Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag 08:00-17:30 uur

Behandelingen op afspraak.
Voor spoeddienst 24 uur bereikbaar.

Wilt u graag een kennismakingsgesprek? 
Bel dan gerust. 055-3669286

Kopermolenweg 11 
7382 BP Klarenbeek

DE DOORVAART 25    KLARENBEEK

Te bezoeken op afspraak:

Maandag t/m donderdag 10.00 - 17.00 uur

Vrijdag en zaterdag 10.00 - 12.00 uur

06-53 26 71 94 of 055-301 2177

info@scrapbookatelier.nl

IS VERHUISD NAAR

www.scrapbookatelier.nl     www.facebook.com/HetScrapbookAtelier

Karin van der Meulen

Voor meer informatie en inspiratie kijk op onze website of facebook pagina:

* Bijzondere scrapbook en stempel workshops
* Prachtige scrapbook materialen
* Eigen stempellijn, ook gepersonaliseerd
* Fotobewerkingen en canvas printen

H. Smeltink
Broekstraat 37  Klarenbeek Telefoon (055) 301 12 73

WONINGINRICHTING & TEXTIEL

OPRUIMING profi teer nu!
SMELTINK KLARENBEEK

Rolgordijnen- Plissé en Dupligordijnen- Duo rolgordijnen 
Horizontale jaloezieën - Vlinder jaloezieën

20% 
KORTING
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Klarenbeekseweg 102 KLARENBEEK
T 055 301 12 66 - www.wolterstweewielers.nl

AANBIEDING 
KLEDINGSET

- Broek lang met 
  bretels en zeem

- Windbody

- Shirt lang

verkrijgbaar in blauw, geel en rood

g
n zeem
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van 119,95 voor

Buffet aan huis?
Kijk dan eens op  

www.slagerijwalravensklarenbeek.nl

Klarenbeekseweg 87, Tel. (055) 301 12 82
www.slagerijwalravensklarenbeek.nl

MARHE
In- en verkoop van alle bestratingen.

Tevens straatwerk.

Woudweg 127
7381 BC  Klarenbeek
Tel. (055) 301 16 16
Mob. (06) 222 462 04
www.marhe.nl

Bestrating v.o.f.
“MARHÉ”

Spijt 8, Sint Michielsg
internet: www.immeinstallaties bv
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Traditie en vriendschap bij 
Scouting Voorst

VOORST.- Zondag 22 februari was 
het Baden Powell-dag (de geboorte-
dag van de oprichter van Scouting, 
Lord Baden Powell). Een dag eer-
der werden tijdens Baden Powell-
viering van Scouting Voorst acht 
Welpen en vijf Scouts (Noam, Ivon, 
Tijn, Tijn, Chris, Niek, Priscilla, Ra-
chel, Dewi, Femke, Orla, Rachelle 
en Wessel) officieel geïnstalleerd. 
Met het zinnetje “jullie kunnen op 
ons rekenen” sloten ze hun belofte 
af.  Een mooi voornemen waar ieder-
een wat van kunnen leren! Naast de 
traditionele sneeuwklokjes-corsages 
werd ook het motto voor het ko-
mend jaar uitgedeeld: “Een stukje 
vriendschap voor jou” (of voor wie 
het nodig heeft). Aanleiding: Naast 
Baden Powell-dag viert de club dit 
jaar ook “65 jaar vriendschap” met 
de buren van De Nieuwenhof. In 
1950 stelde de toenmalige bewoon-
ster (en naamgeefster van de groep) 
mevrouw Hélène H. Wilkens voor 

10.00 gulden een stukje grond be-
schikbaar waarop destijds clubhuis 
De Vlam is gebouwd door een groep 
bereidwillige  vaders. (handige va-
ders zijn van alle tijden!) Eén van 
die vaders  was Joop Hensbergen, 
timmerman/wagenmaker in Voorst.  
Hoe leuk was het dat gisteren, in 
aanwezigheid van mevrouw Willi 
Wilbrink – Hensbergen (dochter 
van Joop en ooit zelf ook Kabouter 
bij de HHW),  dat twee van de ach-
terkleinkinderen van Joop, namelijk 
Ivon en Niek werden geïnstalleerd 
bij de Hélène H. Wilkensgroep.  Na 
de voorjaarsvakantie staan in de ko-
mende maanden veel activiteiten 
op de agenda van Scouting Voorst, 
te beginnen met het Combikamp 
Explorers/Scouts op 9 maart en de 
Sponsoractie op 22 maart. Wie meer 
wil weten over deze actieve groep:  
mail naar info@scoutingvoorst.nl 
of kijk op de website www.scou-
tingvoorst.nl

Installatie van Niek Harmsen.

Sociaal akkoord zorg en welzijn 
stedendriehoek en Noord-Veluwe ondertekend
STEDENDRiEhOEK.- Afgelopen 
woensdag hebben overheden, 
werkgevers- en werknemersorgani-
saties en kennisinstellingen uit de 
regio Stedendriehoek/Noord-Velu-
we het ‘Regionaal Sociaal Akkoord 
arbeidsmarkt zorg en welzijn’ on-
dertekend. Om te voorkomen dat 
medewerkers in de zorg aan de kant 
komen te staan door de veranderin-
gen in de zorg, wordt nu gezamen-
lijk ingezet op samenwerking, scho-
ling en begeleiding. Wethouder 
Vrijhoef zette namens de gemeente 
Voorst zijn handtekening onder het 
akkoord. 
Momenteel werken er zo’n 33.000 
mensen in de regio Stedendriehoek 
in de zorg. “Dat is bijna een vijfde 
van alle beroepskrachten. Vanwege 
de enorme veranderingen in deze 
sector, moeten we voor deze groep 
mensen een plan klaar hebben lig-
gen,” aldus Johan Kruithof, lid van 
de Strategische Board Stedendrie-
hoek. De betrokken partijen probe-
ren met het Sociaal Akkoord Zorg 
en Welzijn om personele gevolgen 
van de veranderingen in zorg en 
welzijn zo goed mogelijk op te van-
gen. Kruithof: “Er blijven minder 
banen voor laagopgeleide mede-
werkers over en er komt meer werk 
voor iets hoger opgeleid personeel. 

Als medewerkers die hun baan drei-
gen te verliezen, kunnen bijscholen, 
is dat een aanrader. Maar laten we 
wel wezen, dat is niet voor iedereen 
weggelegd. Daarom moeten we niet 
alleen binnen de zorgsector kijken 
maar ook daarbuiten. Sommige me-
dewerkers uit de zorg, kunnen en 
willen misschien wel in de maakin-
dustrie aan de slag. Met dit akkoord 
slaan alle betrokkenen de handen 
ineen om te zorgen dat de medewer-
kers in de zorg perspectief houden.” 

Voornaamste doelen van het ak-
koord zijn zoveel mogelijk de mobi-
liteit van medewerkers te organise-
ren, toekomstgerichte en duurzame 
opleidingen voor zorg en welzijn 
en strategische samenwerking om 
mobiliteit op lagere functieniveaus 
intersectoraal te organiseren. Met de 
ondertekening van het akkoord kie-
zen de betrokken partijen voor een 
gezamenlijke aanpak van vraagstuk-
ken die gevolgen hebben voor de ar-
beidsmarkt in de hele regio. 

Trotse winnaars op het Stedelijk 
Vakcollege, Sprengeloo en het 
Edison College 
APELDOORN.- Op 18 februari was de ontknoping van de spannende 
VmBO-beroepenwedstrijden Timmeren en metselen. Bij Bouwmensen 
Apeldoorn zijn in totaal 16 leerlingen de strijd met elkaar aan gegaan 
om de eer van hun school te verdedigen. in het kader van het thema 
‘strand’ was de opdracht voor de timmerlieden om in tweetallen een 
strandhuisje te maken en voor de metselaars het metselen van een heu-
se vuurtoren. Een pittige klus! 

De vakjury heeft de deelnemers op 
beide wedstrijddagen gevolgd en alle 
aspecten van de totstandkoming van 
het werkstuk beoordeeld; kan de leer-
ling zelfstandig werken, is hij oplos-
singsgericht, nauwkeurig en wordt 
er netjes gewerkt. Dit, samen met het 
eindresultaat, heeft voor alle deel-
nemers een totaalscore opgeleverd. 
Opvallend was dat de vaardigheden 
van de leerlingen van de verschil-
lende scholen dicht bij elkaar lagen 
maar dit jaar was de overwinning 

onder de timmerlieden voor Dennis 
Bouwmeester van Sprengeloo en bij 
de metselaars voor Calvin Tragter van 
het Stedelijk Vakcollege. Ook voor 
samenwerking onder de timmerlie-
den was er een beker te verdienen. 
Deze is gewonnen door Remco Jurri-
ens en Mark Schut van het Edison 
College. Deelnemende scholen wa-
ren RSG Noord Oost Veluwe, Jacobus 
Fruytier, Praktijkschool Apeldoorn, 
Sprengeloo, Edison College en Stede-
lijk Vakcollege Zutphen. 

Lustrumuitvoering van Loenense Dialectclub
LOENEN.- het wordt voor de le-
den van de Dialectclub ‘Vrien-
den van de Streektaal Loenen en 
Umstreken’ begin maart voor de 
twintigste keer dat door deze club 
uitvoeringen worden opgevoerd. 
Omdat het een lustrumuitvoering 
is zijn er gasten toegevoegd aan de 
uitvoeringen. 

De uitvoeringen zijn op zaterdag 7 
maart, aanvang 19.30 uur en zon-
dagmiddag 8 maart, aanvang 14.00 
uur in Verenigingsgebouw De Brink. 
De groep is druk doende met het in-
studeren van de sketches. Dit keer is 
gekozen voor drie sketches. Het gaat 
over allerlei onderwerpen. Er moet 
een man gezocht worden en er is een 
gezellig feestje. Berend Reuvekamp 
heeft de hoofdrol in de sketsch ‘Opa 
100 joar’. Op veler verzoek wordt dit 
stuk, geschreven door Willem van 
Ark, nogmaals opgevoerd. De rol-
len worden gespeeld door Bertha 
Muller, Betsie Tabor, Willem Klomp 
en Berend Reuvekamp. Louis Kruk 
geeft in zijn voordracht weer zijn 
kijk op de Loenense gebeurtenis-
sen. Het harmonicaduo Annie en 
Marie brengen een selectie gezellige 
liedjes. Het publiek zal zich zeker 
vermaken met het optreden van De 
Bouwmeisters. Al eerder waren zij 
(met veel succes) in Loenen te gast. 
Kaarten (vijf euro) zijn vanaf 18 fe-
bruari verkrijgbaar bij Sigarenwin-
kel Elzenaar in Loenen en kunnen 
ook telefonisch besteld worden bij 
Janny Jurriëns, tel. (0313) 65 30 30.

De Bouwmeisters.

Snoeicursus 
door Stichting 
IJsselhoeven
TERWOLDE/DOESBURG.- Op za-
terdag 7 maart van 10.00 tot 15.30 
uur organiseert de Stichting IJs-
selhoeven weer een snoeicursus 
te Doesburg. De cursus is bestemd 
voor iedereen die kennis wil maken 
met het snoeien van fruitbomen en 
vruchtdragende struiken. Snel op-
geven is gewenst, want het aantal 
deelnemers is beperkt. Informatie en 
opgave via mail aan     tonnyuenk@
ijsselhoeven.nl  of  06 51599331 ver-
dere informatie op www.ijsselhoe-
ven.nl.

mailto:info@scoutingvoorst.nl
http://www.scoutingvoorst.nl
http://www.scoutingvoorst.nl


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

Service Partner

* Reparatie        * Schadeherstel 
* APK                 * Verkoop nieuw en gebruikt

Reparatie
en onderhoud

Like ons op facebook

kwaliteit
50
50 JAAR

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

Ford KA 1.3, blauw metallic BJ 2001 60.000 km

Mazda 5, 2.0. grijs, benzine BJ 2007     180.000 km

Skoda Octavia Combi 1.6, zwart metallic BJ 2006 125.000 km

Suzuki SX4 benzine, automaat, zwart BJ 2007 90.000 km

Suzuki-splash 1.2, groen metallic, 5drs. BJ 2010       62.000 km

VW Golf Plus, diesel, zwart BJ 2008 142.000 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

APK Actie

€ 19,- All-in

Voor alle benzine- en dieselauto’s

FIAT 500 1.4 SPORT
115.000 KM - 2008

NU VOOR  € 7.900,-

OPEL ASTRA 1.3 CDTI BUSINESS
81.000 KM - 2010

NU VOOR  € 10.750,-

VOLVO V70 1.6 T4 AUT. 132 KW
143.000 KM - 2011

NU VOOR  € 22.750,-

MITSUBISHI OUTLANDER
2,0I 108 KW 2WD INTRO

138.000 KM - 2010

NU VOOR € 13.900

PEUGEOT 5008
1,6 THP AUTOMAAT EXECUTIVE 7PERS

147.000KM - 2011

NU VOOR € 11.450

SKODA OCTAVIA 
SW 1.2 TSI 77 KW AMBITION

141.000 KM - 2010

NU VOOR € 11.500

APK ACTIE

€ 19,00
VOOR ALLE BENZINE- EN DIESELAUTO’S

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

Doorlopend ca. 80 auto’s op voorraad

Bouwjaar: 03-2009
Km. Stand: 94597 Km
Brandstof: Benzine
Kleur GROEN Metallic
Aantal deuren: 3 drs
Transmissie: Handgeschakeld 
Garantie: 6 maanden BOVAG garantie

OPTIES & ACCESSOIRES:
ABS, Airbag Bestuurder, Airbag Passagier, Airbag, 
zijdelings voor 2x, Airconditioning, Airconditioning, 
automat., Airconditioning, handbed., Boordcompu-
ter, Centr. deurvergr. handbediend, Cruise control, 
Deelbare achterbank, El. verstelbare spiegels, 
Elektrische ramen voor, Hoofdsteunen achter, 
Lichtmetalen velgen, Mistlampen, Onderhouds-
boekje aanwezig, Radio/CD, Startonderbreking, 
Stuurbekrachtiging

FORD FIESTA FIESTA 1.4 GHIA AIRCO

autobedrijf

B.J. Spijkerbosch

www.autospijkerbosch.nl
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDoooooooooooooooooooorloo

8.750,-
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Schooldisco De Dalk
KLARENBEEK.- Vrijdag 20 februari was het op de Openbare Basis-
school De Dalk tijd voor de schooldisco. iedereen had de mooiste kleren 
aan, deed het haar goed en zorgde voor dansschoenen. het was tijd om 
helemaal los te gaan! De ouderraad van de school had zelfs voor een 
echte Dj gezorgd. 

De leerlingen uit de groepen 1 tot 
en met 4 werden om 18.00 uur in de 
disco verwacht. Zij gingen helemaal 

los op de muziek van onder andere 
‘Kom pak je lasso maar’. Ook werd 
de tijdens de disco diverse malen de 

polonaise gelopen. De leerkrachten 
en hulpouders dansten vrolijk mee 
met de leerlingen. Om 19.00 uur wa-
ren ook de oudere kinderen uitge-
nodigd voor de disco. Zo was er een 
halfuur disco voor de hele school. 
Uiteraard kreeg je van al dat dan-
sen en springen dorst en trek, dus 
ook aan de inwendige mens werd 
gedacht. Vanaf 19.30 uur startte de 
Teenager Disco, de leerlingen uit 
groep 5 tot en met 8 waren nu aan 
de beurt om hun dansschoenen aan 
te doen. Ook zij gingen helemaal los 
op de muziek uit hun tijd. De laser-
show zorgde voor mooie effecten in 
de disco. Tijdens de disco stond er 
een collectebus bij de ingang. Hier 
kon iedereen geld doneren voor de 
Nierstichting. Deze actie voor de 
Nierstichting was door twee meiden 
uit groep 7 bedacht, naar aanleiding 
van een taalopdracht en een spreek-
beurt over de Nierstichting.
De ouderraad wil de DJ hartelijk 
danken voor zijn komst, mede dank-
zij zijn inzet is de hele school even 
helemaal los gegaan. Kortom het was 
een swingende en gezellige avond! 
Alle leerlingen gingen moe, maar 
voldaan naar huis om te gaan genie-
ten van een heerlijk weekje vakantie. 

Het werd genieten van de schooldisco op De Dalk.

Nieuwe massagepraktijk helpt bij 
superfit sporten en welbevinden
TERWOLDE.- In Terwolde gaat van-
af 1 maart (sport)massage praktijk 
Ruud van start. Ruud Mulder, die 
al sinds jaar en dag zeer intensief 
sport en bezig is met alle randzaken 
die het sporten met zich mee brengt 
heeft al lang zijn opleiding sport-
massage bij het NGS (Nederlands 
Genootschap voor Sportmassage) af-
gerond en inmiddels aangevuld met 
kwalificaties voor allerlei andere 
behandelmethodes zoals onder an-
dere manuele lymfe klier drainage 
is momenteel toe aan een carrière 
switch. Hij heeft een ruimte in het 
Terwoldse gezondheidscentrum aan 
de Leliestraat 6 kunnen huren en 
hoopt daar, samen met de verschil-
lende andere mensen die daar wer-
ken aan gezondheid en welbevinden 
van mensen een mooie klantenkring 
op te bouwen. Mulder is momen-
teel één van de vaste sportmasseurs 
van SV Terwolde en werkt ook bij 
een sauna, welness en beauty resort 
in de regio. In zijn nieuwe praktijk 
zijn naast mensen die het belangrijk 
vinden om hun lijf en leden goed te 
onderhouden ook (top)sporters wel-
kom voor het optimaal onderhoud 
van hun sportlichaam.

Waarom massage?
We leven in een drukke tijd en vaak 
zorgt de gemiddelde mens beter 
voor zijn spullen dan voor zijn/haar 
eigen lichaam. Men komt er pas 
achter wat dat lijf allemaal doet als 
het een keer weigert om mee te wer-
ken. Dan pas wordt beseft dat dat 

lichaam de belangrijkste motor is. 
Een lichaam heeft goede brandstof 
nodig, zoals goed afgewogen en ge-
varieerd eten en drinken, ontspan-
ning, warmte en rust. Door massage 
ontstaat een betere doorbloeding in 
de spieren en worden afvalstoffen 
uit de spieren versneld afgevoerd. 
Massage heeft daarnaast over het 
algemeen een kalmerend effect, 
werkt pijnstillend, stimuleert de 
bloedsomloop en de lymfe stroom. 
De stofwisseling en het immuun-
systeem worden versterkt en de 
beweeglijkheid van de gewrichten 
vergroot. Een massage voor een ac-
tiviteit of na een activiteit verbeterd 
uw prestaties en houdt uw lichaam 
in conditie. Tevens helpt het ter 
voorkoming van blessures en na een 

eventuele blessure kunt u door een 
goed gedoseerde massage weer snel-
ler optimaal functioneren.

Wat heeft massage praktijk 
Ruud te bieden
Ontspannings massage, sportmas-
sage, gezicht massage, hotstone mas-
sage, lymfe drainage, Ayurvedische 
massage, tapen en bandagering en 
medical taping. Op vrijdag 27 febru-
ari is er een inloop kennismaking 
avond van 18.00 tot 21.00 uur zo-
dat iedereen zelf kan komen kijken 
hoe de praktijk er uit ziet. Voor meer 
informatie, website www.massage-
praktijkruud.nl, of maak een tele-
fonische afspraak, 06-19110285 of 
mailcontact via info@massageprak-
tijkruud.nl.

VoorsterNieuws
Sport

Activia
Zondag 1 maart
14.00 Activia 1 – Robur et Velocitas 1
10.00 Lemelerveld3 – Activia 2
10.00 Activia 3 – Sallandia 2
10.00 Twello 4 – Activia 4
09.30 WWNA 6 – Activia 5
12.45 Activia 6 – Go Ahead D. 5
Vrouwen
10.30 Activia–Colmschate 
 

Cupa
Zondag 1 maart
14.00 Cupa 1-Epse 1  
11.30 Voorwaarts 7-Cupa 2 
09.30 Columbia 7-Cupa 3  
Vrouwen
12.30 SJO Oeken/SHE 1-St.Cupa/
Voorst 1

Klarenbeek
Zaterdag 28 februari 
Heren Veld
14:00 Klarenbeek 3-Teuge 6
16:00 Klarenbeek 2-RDC 4
Vrouwen Veld
11:00 VIOS V.2-Klarenbeek 4
14:00 Klarenbeek 3-ZVV 1
14:30 Knickerbockers 1-Klarenbeek 1
15:00 Den Ham 1-Klarenbeek 2
Zondag 1 maart 
Heren Veld  
10:00 Klarenbeek 3-Edesche Boys 2
10:00 Twello 5-Klarenbeek 5
10:30 Klarenbeek 2-Voorwaarts T 3
11:30 WWNA 5-Klarenbeek 4
14:00 Fortissimo 1-Klarenbeek 1

Teuge
Zaterdag 28 februari
15:00 Teuge 1 - EZC 1
12:30 Teuge 2 - OWIOS 3
14:30 Teuge 3 - AGOVV 3
14:30 Teuge 4 - Apeldoorn 7
14:30 EZC 5 - Teuge 5
14:00 Klarenbeek 3 - Teuge 6
Vrouwen
10:30 Prins Bernhard 1 - Teuge 1

Twello
Zaalvoetbal Zuiderlaan
Vrijdag 27 februari:
19.30 Twello 1-Apeldoorn 3
20.30 Twello 2-Ap.Boys 4
21.30 Twello 5-Vict.Boys 3
Veldvoetbal
Zaterdag 28 februari:
14.30 Twello 2-Apeldoorn 5
Zondag 1 maart:
10.00 Twello 3-WSV 8

10.00 Twello 4-Activia 4
10.00 Twello 5-Kl.Beek 5
11.30 WSV 5-Twello 2
14.00 Twello 1-Davo 1

V en L
Zondag 1 maart  
09:30 Voorwaarts T 10 - V en L 3 
09:30 V en L VE1 - SHE VE1
09:30 V en L VR2 - KCVO VR1
11:30 V en L VR1 - De Treffers VR1
14:00 V en L 1 - Emst 1
14:00 V en L 1-Orderbos 1 (scha-
duwwedstrijd)

Voorst
Zondag1 maart
14:00 Orderbos 1 - Voorst 1
11:00 Dieren 3 - Voorst 2
10:00 Voorst 3 - Brummen 7
10:00 Voorst 4 - Zutphen 5

Terwolde
Zondag 1 maart 
14.00 Terwolde 1 – Go Ahead 1
10.00 Terwolde 2 – Zwolle 3
11.30 Vict. Boys 4 – Terwolde 3
09.30 Terwolde VE1 – Apeld. Boys VE1
09.30 WWNA VE1 – Terwolde VE2

Voorwaarts
Vrijdag 27 februari
Zaal Jachtlust
Mannen
22.30 Voorwaarts 4-Apeldoorn 7
21.30 Voorwaarts 5-Andarinyo 9
Vrouwen
20.30 Voorwaarts 1-Vaassen 1
Zondag 1 maart
14.00 Achilles’12 1-Voorwaarts 1
11.30 Voorwaarts 2-VDZ 2
10.30 Klarenbeek 2-Voorwaarts 3
09.30 Voorwaarts 4-GSV 2
11.30 Overwetering 3-Voorwaarts 5
09.30 Voorwaarts 6-Warnsv Boys 3
11.30 Voorwaarts 7-Cupa 2
11.30 Voorwaarts 8-Wijhe 8
10.00 Heerde 4-Voorwaarts 9
09.30 Voorwaarts 10-V & L 3
09.30 Columbia 6-Voorwaarts 11

Wilp
Zaterdag 28 februari
14.00 Wilp 2–Harfsen 2 
14.00 Wilp 3–EZC 4         
Zondag 1 maart
14.00 Gorssel 1 – Wilp 1
10.30 Gorssel 2 - Wilp 3 
Vrouwen
13.45 Raalte 2-Wilp 1 

Strijdend SV Twello komt niet 
verder dan gelijkspel
TWELLO.- Dit weekend speelde in 
de 5H klasse de top 6 tegen elkaar. 
Een van deze wedstrijden was tus-
sen de nummers 3 en 4, Lettele en 
SV Twello. Scheidsrechter Nijen-
huis uit Deventer floot de wedstrijd. 
Vanaf het begin was het duidelijk dat 
deze wedstrijd een strijd zou wor-
den tussen twee tegenstanders die 
elkaar qua niveau weinig ontlopen. 
De wedstrijd kenmerkte zich door 
veel strijd op het middenveld, met 
helaas maar weinig kansen voor de 
beide doelen. Beide partijen hadden 
verdedigend de zaken goed voor el-

kaar. Lettele had in de eerste helft de 
beste mogelijkheden om te scoren. 
Maar de spitsen van Lettele hadden 
twee keer het vizier gelukkig niet op 
scherp staan.  SV Twello kwam in 
deze eerste helft niet verder dan een 
afstandsschot van Rick Uninge in de 
24e minuut.

In de tweede helft van de wedstrijd 
veranderde het beeld enigszins in 
het voordeel van SV Twello. In de 
58e minuut kwam de bal via een 
vrije trap van Jarno Vriezekolk op 
het hoofd van Nicky Eekhuis, die de 

bal doorkopte naar Tim Evers, die 
vervolgens net naast kopte. Daarna 
volgde de beste mogelijkheid van 
de wedstrijd, waarin Nicky Eekhuis 
alleen op de keeper afging, maar de 
bal helaas op de voet van de keeper 
schoot.  Beide partijen probeerden 
in de laatste tien minuten nog een 
beslissing te forceren. Waarbij soms 
tot op het randje werd gespeeld. 
Maar de wedstrijd eindigde zoals 
deze begonnen was, 0 - 0. Een te-
rechte uitslag. Volgende week gaan 
ze weer voor drie punten in de vol-
gende topper thuis tegen DAVO. 
 

Twellose SC schaakt 
om Taverne Beker
TWELLO.- Na zes van de negen voorronden van het rapid bekertoer-
nooi bij de Twellose Schaakclub waren er nog zes kandidaten die zich 
konden plaatsen voor de finalegroep waarin vier spelers zullen strijden 
om de Taverne Beker. met een scoringspercentage van 83% waren Ge-
rard Bons en Carlo Buijvoets al bijna zeker van een finaleplaats. Dins-
dagavond werden de laatste drie voorronden gespeeld. 

Kwalificeren zonder spelen
Van de overige finalekandidaten kwamen Jan de Boer en Berry Hoogstraten 
niet in actie. Hoogstraten kwam hierdoor niet aan de vereiste zes partijen, 
die minimaal gespeeld moeten zijn om voor de finalegroep in aanmerking 
te komen. De Boer had al zes ronden meegespeeld en scoorde daarin 67%. 
Aan het eind van de avond bleek dit voldoende voor een finaleplaats, omdat 
Henk Casteel onder de maat presteerde.

Narrow escape
De succesvolste speler van de avond werd Jos Barendregt. Hij scoorde drie 
uit drie en plaatste zich als eerste voor de finalegroep met 83%. Carlo Buij-
voets viel door een nederlaag iets terug en eindigde de voorronde met 78%, 
terwijl Gerard Bons een zware avond had. Met slechts één overwinning 
plaatste hij zich ternauwernood met een scoringspercentage van 67% voor 
de finale die dinsdagavond 26 mei wordt gespeeld.

http://www.massagepraktijkruud.nl
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Markt Twello

Kom.. .  en proef de sfeer

van 12.30 tot 
17.30 uur

Rommel- en antiekmarktcommissie 
zoekt weer authentieke spullen
TERWOLDE.- De rommel- en antiekmarktcommissie in Terwolde is (al weer 
langere tijd) op zoek naar authentieke spullen voor de jaarlijkse markt op de 
zaterdag voor Pinksteren op 23 mei. Het is de 35e keer dat deze wordt georgani-
seerd en de opbrengst is zoals gebruikelijk bestemd voor het onderhoudsfonds 
van de plaatselijke kerk. De rommelmarkt zal worden gehouden op het gebrui-
kelijke terrein van de familie Kloosterboer aan de Kuiperstraat in Terwolde, 
aanvang 9.30 uur, terwijl de veiling van de mooiste stukken antiek vanaf 11.00 
uur zal plaatsvinden. Als mensen wat op te ruimen hebben kunnen ze bellen 
met: Evert Slijkhuis, (0571) 29 10 74; Jaap van Oorspronk, (055) 323 17 11 of 
met Gerrit de Groot, (055) 323 12 61. Zij komen de spullen graag bij u halen. 

12e editie Schrijverscafé Kunstkring Voorst

Met zingen is de liefde begonnen
TWELLO.- Afgelopen vrijdag 
kwam voor de 12e keer het schrij-
verscollectief van de Kunstkring 
Voorst weer bijeen. Peter van der 
Woude, die ooit het initiatief voor 
het schrijverscafé heeft genomen, 
koos daarvoor het thema van de 
Poëzieweek 2015: ‘met zingen is 
de liefde begonnen’. het thema 
was de inspiratiebron voor vele 
gedichten en verhalen, maar ook 
voor gitaarmuziek en vermake-
lijke zang. 

Niet alleen de visuele presentatie met 
een bijna bevroren mimiek is grappig, 
maar zanger en dichter Henk Boog-
aard, regelmatig te gast op deze mid-
dagen, zorgt door zijn schurende en 
schrijnende home made liedjes altijd 
voor hilariteit. Vooral zijn prei-dieet 
sprak velen als afslankkuur ongetwij-
feld aan. 
Bärbel Bodifee, haar man is de klein-
zoon van de bekende Deventer schil-
der Paul Bodifee, leest het verhaal van 
Lucie en haar tweelingzus voor met 
enkele germanismen en daardoor kan 
zij haar afkomst niet verloochenen. 
Een aandoenlijk verhaal, een beetje 
aan de lange kant, dus deze keer ligt 
‘Die Würze nicht in der Kürze”. 
In zijn Liefdesduet heeft Wiel op fijn-
gevoelige wijze vele instrumenten 
van een orkest tot leven geroepen, 
om een fraaie liefdesmelodie te laten 

ontstaan. En bij Mientje werkte de 
liefde omgekeerd: toen zij in het koor 
begon te zingen, ging deze namelijk 
over. Verder vertelt zij het ontroe-
rende en waargebeurde verhaal over 
een achtjarig jongetje in haar klas 
toen zij les gaf, die haar een huwe-
lijksaanzoek deed. “Leeftijdsverschil 
en beroepscode maakten een liefdes-
relatie onmogelijk”, grapt ze. Neletta 
vertelt over het einde van een grote 
liefde. In een opdracht van de Deven-

ter Dichtersclub werd ooit gevraagd 
een gedicht te maken over of zien, of 
proeven, ruiken, horen of voelen. Dat 
heeft zij letterlijk opgevat en verwerk-
te alle zintuigen in haar gedicht over 
een eindigende liefde. Vervolgens 
vertelt ze op vermakelijke wijze over 
een scène in ‘La Cantina’, een Itali-
aans restaurantje in Deventer; Over 
eigenaar Salvatore die met strenge 
hand de scepter zwaait en over een 
binnentredende gast met in zijn kiel-

zog zijn echtgenote. Er ontvouwt zich 
een amusant tafereel met twee tempe-
ramentvolle, vurige karakters. 
Tinus draagt zoals altijd in streektaal 
voor. ‘Cantate domino’ heeft hij zijn 
gedicht genoemd en van tevoren be-
nadrukt hij, zonder partner gebleven 
te zijn maar toch veel liefde ervaren 
en gegeven te hebben. Herman Pieter-
sen verwoordt graag levensvragen in 
zijn gedichten. Het ‘telefoongesprek 
tussen een moeder en een zoon is 

actueel en sluit aan op de verontrus-
tende berichten over Syriëgangers. 
Een nieuweling in de club, een dame, 
deelt met de aanwezigen het pijnlijke 
moment in een situatie waarin zij 
door vader op zolder met een vriend-
je werd betrapt. Deze indruk is ken-
nelijk onuitwisbaar, want na 40 jaar is 
de gebeurtenis nog niet uit haar her-
innering verdwenen en heeft ze zelfs 
aanleiding gezien, haar oude liefde te 
benaderen. 

Peter van der Woude spreekt de openingswoorden. 

Grote Turnmanifestatie
TWELLO.- Op zaterdag 25 en zondag 26 april a.s. organiseert SV Twello 
i.s.m. de KNGU, afdeling Turnen Heren een halve Finale voor de 1ste en 2de 
Divisie en een Bondsfinale voor de 4de Divisie. Met als klap op de vuurpijl 
is er op zaterdagmiddag een Interland voor de junioren met deelnemende 
ploegen uit Nederland, België en Zweden en dit allemaal in de prachtige ac-
commodatie aan de Zuiderlaan te Twello. Dit beloofd een spektakel te wor-
den met turnen op top niveau.

DE EEKHOORN noten, zuidvruchten en natuurvoeding
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
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Rhodiola is een energiekruid dat de veerkracht van 
lichaam en geest verhoogt waardoor beter weerstand 
kan worden geboden aan de extreme situatie waarin de 
moderne overbelaste westerse mens zich bevindt.

150 499GIESER WILDEMAN 
STOOFPEREN

BLOEDSINAASAPELS
“VOL VAN SMAAK EN VOL SAP”

KIST VAN 2,5 KILO3 KILO
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Activiteiten
kalender 2015

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. 

Cupa lijdt smadelijke nederlaag 
bij Go Ahead
BUSSLOO.- Wie alleen de eerste 
helft van Go Ahead - Cupa heeft ge-
zien zal raar opgekeken hebben bij 
het horen van de eindstand. De per-
sonele nood bij Cupa is nog onver-
anderd groot en zijn Remco Bloem, 
Tom Stormink en Björn Hendriks 
nog steeds geblesseerd. Verder Frank 
van de Linde geschorst en Yordi de 
Leau op wintersport. Het gaf tal van 
omzettingen bij Cupa en comple-
teerden good old Frans Mulder en 
jeugdspeler Mark ter Riele het team 
en op de bank jeugdspelers. Verder 
is de winterstop gebrekkig verlopen 
en kon er slechts één oefenwedstrijd 
doorgaan. Ook tegenstander Go 
Ahead kende personele sores. On-
danks al deze malheur begon Cupa 
voortvarend aan de wedstrijd.
Al in de eerste minuut glipte lin-
kerspits Nick van Uffelen langs zijn 
directe tegenstander en zijn voorzet 
werd door Jan de Croon naast gekopt. 
Het zou tevens zijn laatste actie zijn 
samen met een speler van Go Ahead. 

Bij een corner werd er zoals zo vaak 
te zien is op de velden geduwd en 
getrokken en Jan werd geslagen. 
Rood voor de Go Ahead speler en 
geel voor Jan de Croon. Scheidsrech-
ter Luchtenberg vond het nodig zijn 
eerste waarneming te checken bij 
de assistent scheidsrechter van Go 
Ahead. De uitkomst laat zich raden 
hij kwam terug van geel voor Jan 
en het werd ook rood, een volstrekt 
belachelijke beslissing. Al na een 
minuut stond het tien tegen tien om 
onbegrijpelijke redenen. Toch waren 
de eerste helft de betere kansen voor 
Cupa met name voor Aron de Haan 
en Erwin Elders. In de laatste minuut 
van de eerste helft maakte de anders 
zo betrouwbare keeper van Cupa een 
fout. Hij speelde de bal in de voeten 
van een Go Ahead speler die weinig 
moeite had de bal in het verlaten 
doel te plaatsen 1 - 0.
De tweede helft begon met kansen 
voor Go Ahead door verdedigend ge-
klungel bij Cupa.

Voor Cupa kreeg Aron de Haan ook 
twee kansen en telkens zat er nog 
een been tussen of redde de inval-
ler doelman van Go Ahead. De 
derde kans voor Aron werd geblokt 
en omdat veel Cupanen voor de bal 
stonden kon Go Ahead counteren en 
werd de 4 : 2 situatie goed uitgebuit 
2 - 0. Reden voor Cupa coach Bram 
Wansink, libero Bas ter Riele door 
te schuiven naar het middenveld. 
Een tweede fout van keeper Jeroen 
Bouwhuis bij het wegwerken van de 
bal resulteerde in de 3 - 0 en speelde 
Cupa een verloren wedstrijd. Jeugd-
speler Koen ter Riele kwam neef 
Mark ter Riele vervangen en liet zien 
dat hij toekomst heeft. Met enige re-
gelmaat voerde Go Ahead de score 
op tot 6 - 0 en in de laatste minuut 
was het de eveneens ingevallen Tom 
Oosthuizen die de eer voor Cupa 
wist te redden. Een wedstrijd om 
gauw te vergeten en volgende week 
thuis tegen Epse mag gewerkt wor-
den aan eerherstel.

Activia verliest onnodig in Heerde
TWELLO.- De eerste competitiewed-
strijd van Activia na de winterstop 
die niet werd afgelast was in Heerde. 
De plaatselijke vereniging had al wel 
een wedstrijd in 2015 achter de rug 
en die nederlaag bij Albatross had 
wat schorsingen en dus een aange-
paste opstelling tot gevolg. Activia 
trainer Rorije miste alleen de gebles-
seerde verdediger Machiel Ooster-
wegel die achterin werd vervangen 
door Guus Leerkes. Hierdoor kwam 
er op het middenveld een plekje vrij 
voor Arco Bergman. Activia kwam 
wat traag op gang en de eerste kan-
sen waren dan ook voor de thuis-
ploeg. Gelukkig was doelman Jory 
Visch wel scherp en hij behoedde 
zijn ploeg enkele keren voor een 
vroege achterstand. Het tweede deel 
van de eerste helft was in evenwicht 
waarbij ook Activia kansen kreeg. 
Na goed doorzetten van Chiel voor 
de Poorte over rechts kon Joey Hes-
selink de voorzet van dichtbij net 
niet voorbij de keeper krijgen en 
vlak voor rust werd Bart Wippert 
knap diep gestuurd door Zemir Mu-

jic. Bart wist vanuit een moeilijke 
hoek de bal net niet tussen de palen 
te krijgen. De rust werd bereikt met 
een 0 – 0 stand waarbij Heerde iets 
meer aanspraak mocht maken op 
een voorsprong maar waar Activia 
ook zeker had kunnen scoren.
De tweede helft begon met wat druk 
van het Heerder elftal maar grote 
kansen bleven nu uit. De status quo 
werd op het uur doorbroken door 
een ongelukkig moment van Frank 
Oosterwegel die eerst een schot 
blokte en vervolgens de opstuitende 
bal tegen zijn arm zag belanden. Het 
gebeurde bijna op de achterlijn en 
van opzet was absoluut geen sprake 
maar de scheidsrechter vond het 
toch een strafschop waard. Discuta-
bel en zeker niet elke scheidsrech-
ter had deze beslissing genomen 
maar ja; daar koop je niets voor. 
Jory stopte de strafschop vervolgens 
knap maar helaas voor hem was de 
rebound voor de speler die de pe-
nalty had ingeschoten en deze kans 
liet hij niet liggen. Er was nog tijd 
genoeg om de bakens te verzetten 

en alsnog tenminste een puntende-
ling af te dwingen en in de laatste 
20 minuten was er ook veel balbezit 
voor Activia op de helft van Heerde. 
In de laatste fase ging er echter te 
veel fout door onnauwkeurigheden 
in passing of het maken van verkeer-
de keuzes. Kansen werden hierdoor 
slechts sporadisch gecreëerd en op 
de counter was de thuisploeg ook 
regelmatig dreigend. De scheids-
rechter van dienst bewees Activia 
ook geen dienst door een veelbe-
lovende aanval waarbij Joey vrije 
doortocht kreeg af te fluiten voor een 
overtreding op het middenveld en 
geen voordeel toe te kennen. Hier-
door (en de strafschop en diverse 
andere, kleine situaties waarbij het 
voordeel steeds naar de thuisploeg 
ging) liepen de emoties op en ook 
dit kwam het voetbal niet ten goede. 
Activia slaagde er niet in om de ge-
lijkmaker te forceren en begon 2015 
dus met een nederlaag. Onnodig en 
zuur. Volgende week komt Robur er 
Velocitas op bezoek. Dan maar weer 
op zoek naar drie punten.  

Marleen IJsseldijk wint 
Ranglijsttoernooi
TWELLO.- Afgelopen zaterdag wa-
ren de teams vrijgesteld van de 
jeugdcompetitie tafeltennis vanwe-
ge het landelijke ranglijsttoernooi 
in Nijmegen. Onder begeleiding van 
de coaches Esse Hulshof, Wouter en 
Niek Zegers deed Trias met zes spe-
lers mee aan dit toernooi. Marleen 
IJsseldijk leverde een fantastische 
prestatie door dit toernooi ongesla-
gen te winnen. De beloning, naast 
een mooie beker, was het behalen 
van haar B-licentie.

meisjes pupillen
Bij de “meisjes pupillen” werd Trias 
vertegenwoordigd door Nina Roma-
no. Zij speelde een prima toernooi. 
Met 3 overwinningen en 2 nederla-
gen eindigde zij op de derde plaats 
in haar poule. Net niet genoeg om 
door te dringen tot de hoofdronde 
van het toernooi.

jongens junioren 
Enrico Schotman en Jasper Heil 
kwamen uit in de klasse “jongens 
junioren”. Beide spelers hadden het 
moeilijk in hun poule en konden 
hun gebruikelijke niveau niet halen. 
Enrico was het met derde plaats nog 
het dichtst bij een plek in de hoofd-
ronde, maar beiden bleven dus ook 
steken in de poule-fase.

jongens kadetten
Bij de “jongens kadetten” kwamen 
namens Trias Stefan Selders en Rick 
IJsseldijk in de arena. Stefan trof een 
poule met sterke tegenstanders en 
greep in menig partij net naast de 
winst. Met 1 overwinning verliet hij 

het toernooi. Rick deed het uitste-
kend in zijn poule. Na een ongeluk-
kige nederlaag tegen een zwakkere 
tegenstander herstelde hij zich uit-
stekend. Met bij vlagen oogstrelend 
spel werd hij eerste in zijn poule. 
In de achtste finales had hij het zeer 
moeilijk een zeer defensief spelende 
tegenstander. Met 3-1 verloor Rick 
deze wedstrijd, maar kan terugkij-
ken op een goed toernooi.

meisjes junioren
Marleen IJsseldijk speelde bij de 
“meisjes junioren” de sterren van de 
hemel. In de poulewedstrijden be-
gon zij met enkele eenvoudige over-
winningen. Naar mate het toernooi 
vorderde werden de tegenstanders 
sterker. Maar het spel van Marleen 
werd steeds beter en bleef zij ge-
woon haar partijen winnen. In de 
allerlaatste poulewedstrijd speelde 
zij tegen de nummer 1 geplaatste 
Isabelle Tegelaar van het sterke 
Scylla uit Leiden. In een spannende 
wedstrijd wist Marleen ook deze 
wedstrijd te winnen waardoor zij 
als poulewinnaar de halve finale be-
reikte. In de halve finale werd Loutje 
van der Sman van Scylla eenvoudig 
met 3-1 opzij gezet waarna in de fi-
nale opnieuw Isabelle Tegelaar op 
haar wachtte. In deze zeer spannen-
de finale waar voor elk punt hard 
werd gestreden bereikte het spel van 
Marleen een erg hoog niveau. Met 
fantastische rally’s won Marleen de 
finale met 3-1.  Onder luid gejuich 
van de Trias-aanhang werd deze 
overwinning van Marleen en coach 
Niek gevierd.

Sv Twello E1 deelnemer penaltybokaal

TWELLO.- Zaterdag moest SV Twel-
lo E1 eigenlijk voetballen tegen Ber-
kum E1 in de hoofdklasse 9 x 9. Maar 
de regen was alweer de grote spelbre-
ker, dan maar lekker trainen op het 
pannaveld. Wat ging het weer lekker 
onder leiding van Remon, vooral het 
druk zetten op de bal en de vrije man 
zoeken. Aan het eind van de training 
gingen ze nog even penalty’s nemen 

want de E1 had een uitnodiging van 
Go Ahead Eagles gekregen om deel 
te nemen aan de penaltybokaal (wie 
de meeste penalty’s kan maken in 
de rust van Go Ahead Eagles - AZ). 
Als je bij de beste vier komt mag je 
deelnemen aan de finale en die kans 
wilden ze natuurlijk pakken. SV 
Twello had er zin in, vooral omdat 
Go Ahead Eagles vorige week de IJs-

selderby voor de 2e keer dit jaar had 
gewonnen. Er was een prima sfeer 
in de Adelaarshorst en de E1 mocht  
ook nog een haag vormen en met de 
vlag zwaaien. Supporters die juich-
ten bij elk gemaakte penalty. De E1 
liet  zich dan ook van de beste kant 
zien en gingen vooraf voor de eerste 
plaats! Ze hebben er  acht gemaakt, 
een mooie tweede plaats. 

FEBRUARi
26 Samen uit Eten, Dorpshuis Teuge Algemeen Belang Teuge
26 OKV lezing: Kastelenen landhuizen aan de rand van de Veluwe 

Kriebelz Terwolde Vereniging Oudheidkundige Kring Voorst

mAART
02  alleen of als echtpaar? kom met ons mee eten. Informatie 0571-

261985 “de pompe “ wilp Zonnebloem afd Wilp-Voorst
06 Maandelijkse bingo avond. Aanvang 20.00 uur, in het clubhuis van 

de sportclub. Sportclub Teuge
06 Inloopspreekuur voor leden bibliotheek voor vragen omtrent e-

books Bibliotheek Twello, Bibliotheek Brummen Voorst
06 Toneeluitvoering:’Klamme Lappe op zwart zaad.’ De Vier Seizoe-

nen Toneelvereniging Actief
06 Koetsenmarkt in de Oranjehal Wenum Wiesel Koetsiersvereniging 

“Het Apeldoornsch Gerij”
07 Toneeluitvoering: ‘Klamme Lappe op zwart zaad.’ De Vier Seizoe-

nen Toneelvereniging Actief
07 Seniorenmiddag: ‘Klamme Lappe op zwart zaad.’ De Vier Seizoe-

nen Toneelvereniging Actief
07 Koetsenmarkt in de Oranjehal Wenum Wiesel, Koetsiersvereniging 

“Het Apeldoornsch Gerij”
13 Uitvoering Sions Lofzang. Ons Gebouw Klarenbeek  13 Uitvoering 

Zingt den Heer vanaf 19.30 uur. in de Kerk en Dorpshuis Voorst 
Christelijke Gemengde Zangvereniging ‘Zingt den Heer’

14 Voorronde NK Jazzdans georganiseerd door SV Twello (i.s.m. 
KNGU) Sporthal Zuiderlaan SV Twello afd. Gymnastiek

21 Ritmische Gym 2e Plaatsingswedstrijd B Individueel 
Sporthal Zuiderlaan SV Twello afd. Gymnastiek

21 Saturday Night Fever aanvang 20.00 uur Stichting Dorpshuis Voors
25 Welfare bazaar/verkoop. Gebouw Irene, Dorpsstraat 8 Twello. 

APRiL 
03 Maandelijkse bingo avond. Aanvang 20.00 uur, in het clubhuis van 

de sportclub. Sportclub Teuge
13 Alleen of als echtpaar? Kom met ons mee eten. Informatie: 0571-

261985 “De pompe” wilp Zonnebloem afd Wilp-Voorst
23 OKV ALV met lezing over archeologie (o.a. lijksilhouet Twello) 

Korderijnk Twello Vereniging Oudheidkundige Kring Voorst
24 Wings 4 Teuge , Stichting Vrienden van de Zaaier
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Spelenderwijs leren 
omgaan met geld
De KidsGeldWijs App, een handig hulpmiddel voor kinderen tot elf jaar. Kinderen die jong le-

renomgaan met geld komen later minder vaak in de � nanciële problemen. De appis een handig 

hulpmiddel om het gesprek aan te gaan over zakgeld, sparen en uitgaven.

Kinderen kunnen in hun eigen kluisje geld sparen voor hun spaardoel. Hierbij worden ze begeleidt 

door MoneyCoach Yvette. Maar ook ouders hebben een belangrijke rol. U kunt wekelijks zakgeld 

geven en klusjes afspreken. U bevestigt deze klusjes met een contractje. 

Direct downloaden

Ontdek de KidsGeldWijs App met uw kind(eren). U kunt de app terugvinden in de App Store en 

Google Play door te zoeken op ‘Rabobank’ of ‘KidsGeldWijs’.

Een goede hypotheek begint met 
betaalbare maandlasten
U bent elke donderdagavond van harte welkom op ons kantoor Marktplein 42 in Apeldoorn en 

elke vrijdagavond op ons kantoor Dorpsstraat 24 in Twello.

Onze adviseurs staan van 18.00 - 20.00 uur voor u klaar.

Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/apeldoorn

Nieuws en Tips

Hypotheekvragen?
Kom naar ons
inloopspreekuur.

Schrijf u in voor 
de Herman Wij� els Innovatieprijs 
Heeft u een kansrijke, duurzame innovatie? Zoekt u een springplank naar succes? Schrijf u dan in 

voor de Herman Wij� els Innovatieprijs. We zoeken de beste innovaties die goed zijn voor mens en 

milieu. Haalbare en rendabele innovaties in de laatste ontwikkelingsfase en met grote maatschap-

pelijke impact. 

Doe mee!

Het winnen van de prijs opent deuren: u krijgt toegang tot belangrijke netwerken, publiciteit en 

met het prijzengeld van € 30.000 kunt u uw innovatie verder realiseren. 

U kunt inschrijven in één van deze categorieën:

• Food & Agri: voor duurzame landbouw en voedselvoorziening

• Circulaire economie: voor een duurzame economie

• Vitale gemeenschappen en zorg: voor vitaliteit, leefbaarheid en goede zorg

Inschrijven kan tot 1 april. Kijk op www.rabobank.nl/bedrijven voor meer informatie.


