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Hybrid matrascollectie 
Maak kennis met de

HALF FOAM
De bovenste helft van de Sealy Hybrid matras 

biedt u het heerlijke, omsluitende comfort
 van geltraagschuim.

www.sealy.com

De onderste helft van de Sealy Hybrid matras
 biedt u de benodigde ondersteuning 

door middel van pocketveren.  

HALF SPRINGS De Sealy Hybrid matrascollectie brengt onze twee 
beste slaaptechnologieën samen: verkoelend 
geltraagschuim en de diepe ondersteuning van 
individueel verpakte pocketveren.

Uw woon- 
en slaapadviseur

www.beddenhuis.nl
Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Ruim 1000m2

woon/slaapplezier

de  Grutter

Sl
ap

en

W
onen

Twelloseweg 79, Terwolde  
Tel.: 0571-290641

Kopij voor het 
Voorster Nieuws 
kunt u inleveren

 tot zondag 12.00 uur
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JAN DE CROON 
HOUDT U MOBIEL!

JANDECROON.NL  | TEL: 0571-275903

AN DE CROON
APK KEURING | ONDERHOUD 

   AIRCO SERVICE | RUIT REPARATIE
SCHADE TAXATIE EN REPARATIE

TANKSTATION & WASSTRAAT

thuiszorg & hulp
 

www.trimenzo.nl

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

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

Elke zaterdag tot 18.00 uur 
geopend! 

Geldig t/m zaterdag 24 januari 2015. 

Kattenvoer 
Whiskas pouch,  
18+6 Gratis,
24 zakjes à 100 gram, 
verschillende smaken

499

www.tuinland.nl Liefde voor groen

Tuinland Wilp
Wilpsedijk 14, 7384 CC Wilp

Feestelijke aftrap jubileumjaar 
Oudheidkundige Kring Voorst 

TWELLO.- De trouwe aanhang en veel belangstellenden zijn massaal op 
deze stralende zaterdagmorgen vroeg uit de veren gekomen. Het oude 
gemeentehuis is dé locatie bij uitstek om het jubileumjaar van de Oud-
heidkundige Kring Voorst feestelijk in te leiden. Geschiedenis leeft! 

Op 18 december 2015 bestaat de 
Oudheidkundige Kring Voorst 
(OKV) 40 jaar en daarvoor zijn ge-
durende anderhalf jaar activiteiten 
en projecten georganiseerd. Onder 
de noemer ‘Voorst schrijft geschie-
denis’ kan iedereen deelnemen aan 
deze unieke formule, waarbij schrif-
telijke informatie, foto’s of fi lmbeel-
den welkom zijn om tot een span-
nend document te komen. 

Historisch besef versterken
Het jubileumjaar 2015 start met een 
offi ciële en historische aftrap. Nadat 
voorzitter Bert van de Zedde ieder-
een heeft welkom geheten verricht 
burgemeester Jos Penninx de offi -
ciële openingshandeling, waaraan 
hij het jaarthema koppelt, namelijk 
“Verbinden, versterken en vertrou-
wen’. “De OKV verbindt op gewel-
dige manier het verleden, heden en 
toekomst van Voorst”, benadrukt hij. 
Hij memoreert de start van OKV in 
1972 met circa 12 enthousiastelin-
gen, een vereniging die inmiddels 
900 leden telt. In 1978 verschijnt 

de eerste uitgave van het vereni-
gingsblad ‘Kroniek’ en komt er een 
eigen ‘werkruimte’ aan de Klokken-
kampsweg. Sindsdien, de locatie is 
verscheidene keren veranderd, ont-
moeten leden en bezoekers elkaar 
op een vaste plek. Penninx wijst op 
de wekelijkse publicatie van histori-
sche feiten uit het archief van OKV 
in het Voorster Nieuws. “Maar het is 
niet alleen kennis ophalen en delen, 
nee vooral ook meer kennis, meer 
achtergrond en daarmee gevoel 
van trots en verbondenheid benoe-
men”, zegt hij en vervolgt: “het pro-
gramma van de komende maanden 
versterkt ons historisch besef. Over 
‘vertrouwen’ zegt Penninx: “Prach-

tig is de rol van de OKV, niet alleen 
verbinden de bestaande producten, 
zij vormen een mooie bodem voor 
nieuwe initiatieven en versterking 
van allerlei onderlinge verbanden 
en mensen. Materiaal van vroeger 
laat ons regelmatig nadenken over 
ontwikkelingen van vandaag. Het le-
vert kennis en begrip op en daarmee 
waardering, respect en vertrouwen.” 

Projecten
Alle projecten zijn inmiddels gestart 
en iedereen, jong en oud, lid of geen 

lid van OKV, kan meedoen. ‘Terug 
naar de bron’ heeft betrekking op 
verschillende beken en weteringen, 
die eeuwenlang de vorm en de ont-
wikkeling van het landschap hebben 
bepaald. ‘Herbergen langs de Straat-
weg’ duidt op de vele herbergen, 
toentertijd een gewoon straatbeeld. 
In het project ‘Keizersweg’ gaat men 
op zoek naar de echte geschiedenis 
daarvan, waarbij de vraag rijst “Is 
deze speciaal aangelegd voor het be-
zoek van keizer Napoleon in 1811, 
of heeft een latere straatnamencom-
missie de naam verzonnen?” 
Lees verder op pagina 5

Het openingswoord door burgemeester Jos Penninx. 

Bibliobus stopt
REGIO.- Met ingang van 1 februari 
2015 eindigt de boekenbus-dienst-
verlening van de Bibliotheek Brum-
men/Voorst. De exploitant van de 
bibliobus stopt met deze vorm van 
bibliotheekvoorziening. Alle halte-
plaatsen in de gemeenten Brummen 
en Voorst worden opgeheven. In de 
afgelopen weken heeft het manage-
ment van de Bibliotheek zich sterk 
gemaakt een aantal alternatieven te 
realiseren voor zowel de volwas-
sen- als de jeugdleden. Voor de 
jeugd intensiveert de Bibliotheek de 
samenwerking met het onderwijs. 
Onder de noemer ‘Bibliotheek op 
School’ worden op vijf basisscho-
len kleine schoolbibliotheken in-
gericht. Met ondersteuning van een 
leesconsulent worden op deze loca-
ties de programma’s voor lees- en 
taalontwikkeling uitgevoerd. Voor 
de volwassen leden organiseert 
de Bibliotheek inloopdagen in de 
bibliotheken van Twello en Brum-
men. Tijdens deze dagen worden 
belangstellenden, over het totale bi-
bliotheekaanbod geïnformeerd. De 
data zijn: Brummen: 22 januari van 
14.00 – 18.30 uur. Twello: 23 janua-
ri van 14.00 – 20.00 uur. Verder kan 
de lener terecht bij het uitleen- en 
afhaalpunt in de Benring in Voorst, 
bij de afhaalpunten de Bongerd in 
Terwolde en dorpshuis Op den Toe-
ga in Teuge. Indien de lener fysieke 
beperkingen heeft en daardoor niet 
naar de bibliotheek kan komen, dan 
biedt de bibliotheek de service ‘Bi-
bliotheek aan huis’ aan. Maak hier-
voor een afspraak met Lenette Log-
tenberg, 06-10743292.

TAV treedt op
TWELLO.- Zaterdag 24 januari or-
ganiseert de Twellose Accordeon 
Vereniging haar jaarlijkse uitvoe-
ring. Het optreden begint met het 
A-orkest onder leiding van dirigent 
Henny Huigen - Davelaar met een 
zestal nummers, waaronder onder 
andere When IM 64, House of the 
rising sun en Simon Garfunkel in 
concert. Hierna presenteert het C-
orkest (leerlingenorkest) zich met 
onder andere De Zilverenvloot en 
Lets swing again, gevolgd door het 
B-orkest die onder andere Mama 
Mia, Halleluja en Nine Million Bi-
cycles ingestudeerd hebben. Na de 
pauze gaat het A-orkest verder en 
wordt er afgesloten met The end of 
the show van De Cats. Het concert 
wordt gehouden in de Multizaal 
van Sporthal Jachtlust, aanvang 
20.00 uur (zaal open om 19.30 uur) 
en de toegang is gratis.

Blijspel toneelgroep 
Voorwaarts

Oral History 
bij Krepel

Wandeling over de 
Nijenbeker klei

*****

*****

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

Tulpen
2 bossen

DE VALEWEIDE 
bloemen en planten

5,99
3e bos GRATIS!



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

Met verdriet en verslagenheid hebben 
wij kennis genomen van het overlijden 
van onze collega 

Esther Seynaeve

We hebben Esther leren kennen en 
waarderen als een kundige en fi jne collega 
met een warm hart voor haar werk en haar 
collega’s. We gaan haar erg missen.

We wensen Harm, de kinderen, overige 
familie en vrienden heel veel sterkte toe 
met het verwerken van dit grote verlies. 

Rabobank Apeldoorn en omgeving

Raad van Commissarissen
Directie en (oud) medewerkers

Chauffeur met CE rijbewijs 
zoekt tijdelijk werk 

voor de winter. 

Tevens heb ik code 95 
en ook ervaring met 
landbouwmachines

Stefan Berenschot 
06 17812777

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

-  Graaf werkzaamheden met minigraver
-  Onderhoudswerkzaamheden
-  Uw specialist voor grondverzet in   
 kleine ruimtes
-  Tevens vakman in sloop- en straat  
 werkzaamheden

Zandenallee 5, 7395 PC Teuge Tel. 055-323 19 70 
Mob. 06-53289600 Fax 055-323 19 01

� Apk, 

� Onderhoud, 

� Reparatie, 

� Diagnose, 

� Styling 

DE VOORDELIGSTE GARAGE IN DEZE REGIO

Z O N N E N B E R G S T R A AT  3 4 D  -  7 3 8 4 D L  W I L P  -  T E L .  0 6  5 4 6 5 4 0 0 8

Met een uurtarief van        bent 
u bij ons altijd het goedkoopst uit!

Kijk op de website
 
of bel voor een vrijblijvende offerte.
(I.v.m. wisselende openingstijden altijd even bellen voor een bezoek)

Uw adres 

voor 
    € 35

www.tijssen-automotive.nl

Sierhekwerken en aanhangwagens

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

www.hulleman-zn.nl

Diverse maten
Alles op voorraad

Ook voor carports

Natuurlijk riet
De ideale dakbedekking,

door ons vakkundig aangebracht.

Nieuwe Barteldweg 21
7391 CN  Twello
T (0571) 27 09 39
M 06 - 15 47 45 93

CV ketel Remeha 
Calenta 28c

compleet  
aangesloten 

 1400,-
inclusief thermostaat

Vanaf de 

jaren 70

uw vakman 

in Lieren

CV ketel Remeha 
Calenta 28c
met iSense 

klokthermostaat

compleet  
aangesloten 
€  1495,-

www.installatiebedrijfjanssen.nl

Tullekensmolenweg 119 - 7364 BB Lieren
Telefoon: (055) 506 18 60 - Telefax: (055) 506 36 90

24 uurs storingsdienst

retourbij een Calenta Remeha ketel

€150,-

A. JANSSEN - LIEREN V.O.F.
Installatiebedrijf

aanleg van installatie, gas, water en electra

Zorg en aandacht 
in kwetsbare tijden...
Een uitvaart die past bij uw wensen.
Respectvol, persoonlijk en betrokken.

Werkzaam in en rond de Gemeente Voorst
en dag en nacht bereikbaar.

Uitvaartverzorgers: 

Jan Rutgers

Ilse Hemmes

Marion Koldewijn

Mariëlle van Aarle 

Joyce de Vries

Hemmes uitvaartzorg

Nicolaas Maesstraat 1

7391 AP Twello

Het Afscheidshuis:

Binnenweg 13 te Twello

www.hemmesuitvaartzorg.nl

Tel: 0571 - 272015 (24 uur per dag)

 

telefoon : 0571 - 29 09 72
open : ma - vr:  7.30 - 16.00 uur
  za:  8.00 - 12.00 uur
e-mail : info@bmnatuursteen.nl

Nijverheidsstraat 27  7391 ZT  Twello

n aanrechtbladen
n vensterbanken
n vloeren

n gevelbekleding
n belettering
n grafwerken

n schouwen
n wastafelbladen
n tafelbladen

n Steengoed in maatwerk

Dorpsstraat 17  |  7391 DC Twello  |  0571 746020
info@bw-s.org  |  www.bw-s.org
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„uit het archief”
Oudheidkundige Kring Voorst

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

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 
afl uisteren. 
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

Mitsubishi-Wesselink.nl

Mitsubishi Wesselink Deventer
Solingenstraat 7, Tel.: 0570 - 500 980

Prijs incl. BPM/BTW, tenzij anders vermeld, excl. recyclingbijdrage, kosten rijklaarmaken af-Amstelveen. 

Vanaf € 18.990,-
De vernieuwde Mitsubishi ASX

Excl. bijkomende kosten à € 863,70 

Cv.a.

Zaterdag 24 januari
Radboudkerk De Worp. 19.00 uur 
voorganger Brinkhuis.

Zondag 25 januari
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 09.30 
uur en 14.30 uur.
Prot.gem. Klarenbeek, 10.00 uur ds. 
Y. van Neck.
Herst.Herv.gem. Emst-Epe, 09.30 
uur ds. H. van Marle, 15.00 uur ds. 
C. Buijs.
Prot.gem Nijbroek, 09.30 uur ds. G. 
van Asselt. 
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 10.00 
uur ds. B. Nobel.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 10.00 
uur ds. M. Valk.
H.Hartkapel ‘tWezeveld, 09.30 uur 
dhr. H. Mentink.
Prot.gem. Voorst, 10.00 uur oec. 
dienst ds. Bassa, ds. Roffel, pastor 
Brylak.
Prot.gem. Welsum, 10.00 uur ds. H. 
de Graaf.
Prot.gem. Wilp, 10.00 uur oec. dienst 
in Voorst.
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 
10.00 pastoor Daggenvoorde.
Herv.Geref.Evang. Zutphen (Hoven), 
10.00 uur ds. G. Koppelman, 17.00 
uur ds. J. Nap.

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

Wie kan ons meer informatie geven over deze familie en boerderij. Vermoedelijk in Nijbroek.
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 3.
Het huis van de familie Mikkers rond 1915, 
aan de Rijksstraatweg in Twello. V.l.n.r.; Anna 
Kolkman - Wissink, mevr. Mikkers - van Essen, 
Hein Mikkers, Mina Hesselink - Mikkers, Trui 
ter Beek - Mikkers, Jan Mikkers, Rien Mikkers, 
dhr.  Mikkers en geheel rechts Toos Hesselink 
- van Beek. In de jaren zestig wordt deze dub-
bele woning gesloopt, nu is hier een showroom 
van campers. Er kwamen enkele reacties bin-
nen.

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
Siereend, zwart/bruine vlekken, op 
zijn kop hebben de vlekjes een don-
kergroene gloed: H.W. Iordensweg, 
Wilp/Posterenk.

Gevonden 
Witte kanarie: Duistervoordseweg, 
Twello.

Ik ben als vermist opgegeven vanaf 
de H.W. Iordensweg te Wilp.

Carnavalsoptocht 
Pampus - Lollebroek
WILP.- Zondagmiddag 15 februari zullen weer vele carnavaleske attracties 
van Pampus naar Broekersgat trekken. Deze carnavalsoptocht wordt ieder 
jaar mooier, groter en spectaculairder. Wekenlang wordt er geknutseld om 
zo carnavalesk mogelijk voor de dag te komen. Inmiddels hebben zich al 
vele deelnemers aangemeld voor de 42e editie van deze optocht. Zelf  deel-
nemen kan uiteraard ook door inschrijving via website: www.pampus-lol-
lebroek.nl opgeven is mogelijk tot 24 januari. 

De optocht gaat om 12.30 uur van start. Vanaf de Soerhuislaan zal zij zich 
via Wilp en de Posterenk richting Wilp Achterhoek begeven om te eindigen 
bij “De Narrentempel”. Voor de optocht zullen dweilorkesten u vermaken 
en alvast warm maken voor de naderende optocht.  De positie van de op-
tocht is live te volgen via Twitteraccount @optocht. Hier wordt ook de laat-
ste informatie met betrekking tot de parkeerplaatsen gedeeld. De organisatie 
heeft nog een oproep aan alle bezoekers. 
Kom dit jaar eens verkleed naar de optocht kijken “Doe mee en kom ver-
kleed!” Voor uitgebreide informatie over de route en parkeergelegenheid 
kijk op www.pampus-lollebroek.nl



Voor meer informatie kijk op

morgenisgroen.nl

Ontdek de 

mogelijkheden van 

Groen Onderwijs tijdens 

onze

Open

dagen

Morgen is groen bij AOC Oost

MBO

VMBO

vmbo-groen Twello
Basisberoepsgerichte leerweg met veel praktijk 
Kaderberoepsgerichte leerweg met praktijk en theorie 
Gemengde leerweg met theorie en praktijk 
Diploma theoretische leerweg mogelijk

mbo opleidingen in Twello
Veehouderij 
Dierverzorging
Medewerker dierenspeciaalzaak 
Dierenartsassistent/paraveterinair 
Bloemist/stylist
Hovenier
Groenvoorziener 
Plantenkweker/Glastuinbouw  

AOC Oost 
Meester Zwiersweg 4 - 7391 HD  Twello

vrijdag 

30 januari 
15.30 tot 20.30 uur 

zaterdag 

31 januari
10.00 tot 13.00 uur

AOC Oost heeft locaties in Almelo, Borculo, Doetinchem, Enschede en Twello

Machinist/ monteur van een 
roterende verreiker met hijsfunctie

Functieomschrijving: Voor een opdrachtgever in de regio zijn we 
op zoek naar een gemotiveerde machinist op een roterende 
verreiker met hijsfunctie. 

• Werkgebied: Midden Nederland 

• Aantal uren: 40 uur

• Duur: Bepaalde tijd, mogelijk langer 

• Opleidingsniveau: MBO

Wij vragen: 

• een fl exibele instelling • veiligheid en verantwoordelijkheids-
gevoel • affi niteit met techniek • technische inzicht • een geldig 
rijbewijs CE is een Prè • een geldig TCVT certifi caat is een Prè 

Arbeidsvoorwaarden: Marktconform

Scholing: UNN biedt de medewerker de mogelijkheid tot het 
volgen van benodigde opleidingen en cursussen.

Interesse? Neem dan contact op met Rob Linthorst, 
via onderstaande contactgegevens

UNN (Uitleen Netwerk NL)
M:   +31(0)6-83238170
E:    rlinthorst@uitleennetwerk.nl
W:   www.uitleennetwerk.nl

Zondag 1 februariBierproeverij

Dorpstraat 32, 7391 DE  Twello, tel. (0571) 27 04 00
www.hetdorpshart.nl

aanvang: 15.00 uur

Opgeven bij 
het Dorpshart 
of via de mail: 
info@hetdorpshart.nl
Kosten: €10,-

Proeverij van 
diverse soorten 

Belgisch Kasteel bier

OPRUIMING
VAN DE WINTERCOLLECTIE

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

OF MINDER

EN NOG VEEL MEER KOOPJES

HALVE
PRIJZEN

Jacks -  Broeken - Truien - Shirts - Blazers - 
Rokken - Jurken - Overhemden - enz.
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DE AED’S ZIJN GEDURENDE 
OPENINGSTIJDEN BESCHIKBAAR OP DE 
VOLGENDE LOCATIES:

Bussloo
Gebr. de Haan, Bussloselaan 28

De Vecht
Café de Groot
Avervoordseweg 2, 055 3231261
Sportvereniging VenL
Kerkstraat 42, 055 3231600

Empe
Dorpshuis ‘t Oortveld
Emperweg 41, 06 54232615

Klarenbeek
Brandweer Klarenbeek
Klarenbeekseweg 127
Sportclub Klarenbeek 
Bosweg 12
Bakker Jan Stok 
Hessenallee 4
Fam. van Ittersum 
Elizabeth Hoeve 30
Fam. Borgonje 
Hoofdweg 23
Fam. Bruin 
Zutphenseweg 242
Huisartsenpraktijk
Achter de Molen 12, 055 3011255
Het Glazen Huis
Oudhuizerstraat 33
De Woudhof
Woudweg 57
Fam Denekamp
Kleine Dijk 20

Nijbroek
Dorpshuis de Arend
Dorpsplein 2, 0571 291437

Oosterhuizen
Dorpshuis
Het Oude Veen 19, 055 5063130

Terwolde
Café Restaurant Dorpszicht
Dorpsstraat 59, 0571 292022
Coop de Lelie
Molenweg 1, 0571 291209
SV Terwolde, Sportcomplex Woldermarck
Everwijnstraat 35, 0571 291585

Recreatiecentrum De Scherpenhof
Bandijk 60, 0571 291731
Drabor Terwolde BV
Bandijk 56, 0571 291687
Huisartsenpraktijk Terwolde
Leliestraat 6, 0571 291677
Kerk Geref. Gemeente Terwolde-De Vecht
Avervoordseweg 32, 0571 292120
Het tussenpad tussen de Wijkseweg en de 
Twelloseweg, bij nummer 38.
Woningstichting Goed Wonen
Marktplein 110, 0571 277980
Dorpshuis
Vaassenseweg 3, 0571 292061

Teuge
Haverkamp Auto’s 
Woudweg 5, 055 3231210
Sportclub Teuge 
De Zanden 92, 055 3231345
Polman Bloemkwekerij
Rijksstraatweg 216, 055 3231616
Theeschenkerij ’t Oegenbos
Zandenallee 5, 06 57333303
Pro(t)Action
Zwanepad 11, 055 3231465
Camping De Weeltenkamp
De Zanden 215, 055 3231983
Basisschool de Zaaier
Bleriotstraat 3, 055 3231792

Twello
C1000 Binnendijk
Duistervoordseweg 11, 0571 287820
Aan de Stegge Twello
Hietweideweg 14, 0571-277331
Gemeentehuis gemeente Voorst
H.W. Iordensweg 17, 0571 279911
Schoneveld Breeding, 
Dernhorstlaan 9, 0571 271717
Sporthal Jachtlust
Jachtlustplein 7, 0571 271093
Sportpark Zuiderlaan
Zuiderlaan 5, 0571 280780 of 280075
Zwembad de Schaeck
Veenhuisweg 53, 0571 276263
Snackbar Kokkie
Molenstraat 44a, 0571 276060
Globe Reisbureau
Dorpsstraat 26, 0571 268330
Fysiotherapie de Boombosch
Medisch Centrum Twello
Raccordement 8b, 0571 275871
Gebouw Irene
Dorpsstraat 6
SV Voorwaarts
Kerklaan 2, 0571 271332
Zorgcentrum Het Grotenhuis
Binnenweg 2, 0571 283300
Zorgcentrum St. Martinushof
Sint Maartenserf 85,  0571 283600
De zorgcentra zijn 24 uur per dag bereikbaar.
VV Activia
Vermeersweg 12, 0571 271308
Rabobank Twello
Dorpsstraat 24, 0571 287300

Papillon, Antoinette Teelen
Donizettiplaats 50
Brandwacht Service Nederland BV
Dhr. Marcel Groeneveld
Tel: 06-11355880 (avond en weekend)
Horesca Lieferink
Mosseler Goorstraat 5, 0571 287000
Kringloop
Koppelstraat 57, 0571 260183

Voorst
Coop Boogman
Schoolstraat 1, 0575 501257
Trimenzo Zorgcentrum De Benring,
Tuinstraat 51, 0575 501636
Dorpshuis Voorst
Schoolstraat 14, 0575 502756
‘s Heeren Loo / ‘t Kruiwerk
De Windvang 3
Aanwezig in het magazijn achter de keuken 
onder openingstijden van ‘t Kruiwerk
Huisartsenpraktijk
Schoolstraat 11, 0575 501255
Christelijke Basisschool Sjaloom
Kerkstraat 25, 0575-501229
Klein Hekkerlder B.V. veevoeders
Heuvelderweg 9, 055 3011958
Lunch- en tearoom Bakker Bril
Rijksstraatweg 24 Voorst (Gietelo)
Sportpark De Forst, 
Beelelaan 1, 0575 501715
Restaurant Ribhouse Texas, 
Rijksstraatweg 38, 0575 501446

Wilp
Bakkerij Wil Gerrits
Rijksstraatweg 46, 0571 261253
Sportvereniging Wilp
Molenallee 53, 0571 261297
Huisartsenpraktijk
Rijksstraatweg 55, 0571 261217
De Latmer (2x) 
Molenallee 50, hoofgebouw en medisch centrum
Tuinland, Wilpsedijk 14

Wilp (A)
Bosgoed mengvoeders
Zwartekolkstraat 96/100, 055 3231231
Veehandel Boerkamp
Leemsteeg 12, 055 3231720
Bonhof BV
Zonnenbergstraat 46, 055 3231263
VAR, Sluinerweg 12, 055 3018300, 

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

Oproepen via 112

AED’S

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

Vervolg van de voorpagina
In het project ‘Grenzen van Voorst’ gaat men op zoek naar de exacte gren-
zen van de gemeente en wil men doorgronden hoe deze tot stand zijn 
gekomen. In een ander project zal zin en betekenis van de ‘Gietelsche 
Brink’ uitgezocht worden. ‘Gemaakt in Voorst’ brengt de geschiedenis 
in kaart van fabrieken, trafi eken en ambachten van vroeger en nu. In het 
project ‘Klarenbeek’ wil men de geschiedenis van vandaag en van mor-
gen op interactieve wijze neerzetten. In ‘Herinner je Gietelo’ wordt even-
eens oude en nieuwe geschiedenis bij elkaar gebracht. Er is een tentoon-
stelling van schilder/tekenaar Peter Visser, die een aantal opmerkelijke 
tekeningen van dorpsgezichten en boerderijen, heeft vervaardigd. Naast 
alle projecten begint de genealogiegroep binnen de OKV het project: 
‘Voorst schrijft familiegeschiedenis’. Daarbij tracht men de geschiedenis 
van families uit te spitten en te koppelen aan foto’s. 
 Voorzitter en burgemeester onthullen samen het doek ter ere van het 
40jarig bestaan en de oprichting van OKV in 1975. Met deze handeling 
is het Jubileumjaar offi cieel geopend en dat wordt nog eens onderstreept 
door samen te klinken op een succesvol en interessant Jubileumjaar. 

Eerste repetitie Muziekvereniging 
Klarenbeek in multifunctioneel centrum
KLARENBEEK.- Op dinsdag 13 ja-
nuari beleefde Muziekvereniging 
Klarenbeek haar eerste repetitie in 
de multifunctionele ruimte van het 
nieuwe multifunctioneel centrum. 
Het moment waar de leden van de 
vereniging al geruime tijd naar uit 
hadden gekeken.

Bij de ontwikkeling van de plannen 
voor het nieuwe centrum, werden 
al in een vroeg stadium gesprekken 
gevoerd tussen de  stichting en de 
muziekvereniging. In die gesprek-
ken is uitvoerig stilgestaan bij de 
mogelijkheden om een geschikte 
repetitieruimte voor de vereniging 
te realiseren. Daarbij is niet alleen 
gesproken over de benodigde opper-
vlakte voor het orkest, maar bijvoor-
beeld ook over wensen en eisen ten 
aanzien van de akoestiek. Na deze 
voorbereidingen hebben diverse le-
den vervolgens ook als vrijwilliger 
geholpen bij de realisatie van het 
centrum.
Het resultaat mag er zijn. De ver-
eniging kan in het centrum gebruik 
maken van een fraaie ruimte. Ook is 
een ruime opslagruimte gerealiseerd 
waarin slagwerkinstrumenten, uni-
formen en bladmuziek op een over-

zichtelijke manier zijn opgeborgen.
Behalve de wekelijkse repetitie op 
de dinsdagavond zal ook het oplei-
dingsorkest elke vrijdag in het cen-
trum repeteren en voor concerten zal 
de sporthal gebruikt gaan worden. 
De eerste repetitie stond overigens 
in het teken van de voorbereidingen 
op het voorjaarsconcert dat voor 15 
maart op het programma staat. Dit 

jaar wordt een gezamenlijk con-
cert gegeven met muziekvereniging 
OLTO uit Loenen. Daarnaast zijn le-
den druk met de voorbereidingen op 
de jaarlijkse worstenactie (23 en 24 
januari) en de workshop ‘swingende 
ritmes voor saxofoon & klarinet’ die 
op 7 maart zal worden gehouden. 
Zie ook de website: http://www.mu-
ziekverenigingklarenbeek.nl.

Eerste repetitie in het centrum.

aangesloten bij Netwerk Notarissen

www.DNSnotarissen.nl
Rijksstraatweg 88, 7391 MT Twello

Telefoon (0571) 27 46 68
info@dnsnotarissen.nl

Netwerk Notarissen is een landelijk samenwerkingsverband van ruim 160 zelfstandige 
notariskantoren. De Netwerknotaris adviseert u deskundig, wijst u op de voor u 
aanwezige risico’s en draagt concrete oplossingen aan. Voor meer informatie 
zie www.netwerknotarissen.nl.

HUIS SPLITSEN
Door jouw huis of het gebouw waarvan je eigenaar bent te splitsen, kan je 
ervoor zorgen dat er nieuwe gedeelte(n) ontstaan die je afzonderlijk kunt 
verkopen. Er zijn meerdere manieren om dit te bereiken. Het is verstandig 
ons in een vroeg stadium – bij de eerste plannen - in te schakelen.

In sommige gevallen kan de splitsing worden bereikt door je woning/perceel 
gedeeltelijk aan de nieuwe eigenaar over te dragen. In andere gevallen moet 
de woning/gebouw in appartementsrechten worden gesplitst.

Gedeeltelijke overdracht
Bij de gedeeltelijke overdracht adviseren wij over de onderverdeling van de 
twee of meer nieuwe gedeelten die aan nieuwe eigenaar/eigenaren worden 
overgedragen. Er komt vaak meer bij kijken dan bij een ‘gewone’ overdracht 
van een huis of een perceel. Vaak is namelijk de woning of het perceel niet 
helemaal perfect te splitsen en moeten er gebruiksafspraken (deze worden 
‘erfdienstbaarheden’ genoemd) worden gemaakt, bijvoorbeeld over een 
voetpad, brandgang of gezamenlijke toegang. Deze afspraken leggen wij 
voor jou vast in een notariële akte. Daarnaast adviseren/regelen wij bij het 
Kadaster de uitmeting van de nieuwe gedeelten.

Splitsing in appartementsrechten
Bij de splitsing in appartementsrechten moet nauwgezet een procedure 
worden gevolgd waarbij geen stappen kunnen worden overgeslagen. Het is 
daarom aan te bevelen ons in een vroeg stadium in te schakelen. Er moeten 
namelijk zaken worden geregeld zoals:
• Het vragen van toestemming aan de bank die hypotheek heeft.
•  Het aanvragen van uitmeting, complexnummers en andere zaken bij het 

Kadaster.
•  Het aanvragen van de goedkeuring van de splitsingstekening bij het 

Kadaster.

Wij denken ook onder meer aan het aanvragen van een eventuele splitsings-
vergunning bij de gemeenten en denken met jou mee over de onderverdeling 
van gemeenschappelijke en privégedeelten van de appartementen.



www.fijnschilderen.nl

Leslocatie: Van Hetenstraat 57, Deventer

Tel.: 0573 - 45 90 85  of  06 - 53 26 50 28

Leer realistisch fijnschilderen volgens de technieken van de oude meesters. Het 
lesprogramma bestaat uit het aanleren van verschillende technieken zoals het weer-
geven van stofuitdrukking, kleurenleer, perspectief, compositie en contrasten. De 
thema’s zijn: stillevens-, dieren, landschappen- en portretschilderen. De complete 
opleiding realistisch fijnschilderen is bedoeld voor zowel beginnende als ervaren 
schilders en duurt in totaal drie jaar. Het is ook mogelijk om één jaar deel te nemen. 
In het eerste jaar wordt klassikaal lesgegeven, daarnaast is er veel ruimte voor indi-
viduele begeleiding en aandacht. In korte tijd bereikt u een verbluffend resultaat.

Geef u op voor een gratis

 KENNISMAKINGS-
WORKSHOP 

op vrij.midd. 23 jan. of zat.och. 24 jan. 

of vrij.midd. 6 febr. of zat.och. 7 febr.

of vrij.midd. 6 mrt. of zat.och. 7 mrt. 

of vrij.midd. 13 mrt. of zat.och. 14 mrt.

Kennismakings-workshop 
Tijdens deze workshop leert u, door te 
doen, één van de vele technieken van het 
fijnschilderen en u krijgt alle informatie over 
de opleiding realistisch fijnschilderen die in 
maart en september start. De workshop is 
gratis. Voor materiaalgebruik vragen wij een 
bijdrage van  10,-.

Geef u op voor één van de 

gratis workshopdagen!
De workshops worden gegeven op:
vrijdagmiddagen van 12.30 tot 15.30 uur of
zaterdagochtenden van 9.30 tot 12.30 uur.
Via: info@fijnschilderen.nl
of bel: 06-53265028

een gratis

Opleiding realistisch   
   jnschilderen

Start lessen in maart en september 2015

Iedereen kan leren schilderen!

- 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

www.thumbs-up.nl

LEUKE 
DINGEN 
MET JE 
MERK

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 fiscaliteiten 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 fiscale en financiële planning;

• adviseren over mestbeleid en -afzet;

• verzorgen boekhouding en volledige salarisadministratie;

• samenstellen van jaarrekeningen;

• adviseren en aangifte inkomstenbelasting, omzetbelasting, 

 loonbelasting en vennootschapsbelasting.

Marktstraat 17, Postbus 19, 7160 AA Neede | Zuukerweg 21, 8161 XW Epe 
Telefoon (0545) 29 40 61, mail@niessink.nl, www.niessink.nl

Niessink & Partners, 
aangenaam kennismaken!

g g

en;

hap;

W Epee

www.niessink.nl

Een écht agrarisch kantoor, 

gewoon in uw regio.

TERWOLDE
0571 - 84 18 66

NIEUWBOUW

VERBOUW

ONDERHOUD

RENOVATIE

WWW.BOUWBEDRIJF- .NLGROTERS
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Bakker Bart - Van Ghentstraat 5
7393 CR Twello - 0571 27 25 05

Deze week 

alle 100% volkoren broden 

1,50

Tweetal bridgemodules 
TWELLO.- De beide bridgeclubs in Twello hebben in overleg met de wel-
bekende bridgeleraar Gejo Peet besloten om een tweetal bridgemodules 
aan te bieden aan de leden. Dit om het niveau en daardoor het plezier in 
het spel  te vergroten.  Hoewel het aanvankelijk de bedoeling  was om de 
deelname ook open te stellen aan niet-leden, is daarvan afgezien door de 
enorme belangstelling van meer dan 80 leden. De thema’s zijn: het maken 
van een speelplan in een sans à tout- en kleurcontract en het uitkomen tegen 
een sans à tout- en een kleurcontract. De modules  worden  gegeven in het 
bowlingcentrum op de Worp. De organisatie denkt, mede door het succes,  
dit volgende winter te herhalen met nieuwe onderwerpen.  Hopelijk  is er 
dan wat meer ruimte om ook niet-leden toe te laten. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met de beide voorzitters: Ineke van den Berg van 
Bridgeclub Twello, (0571) 29 09 19 en Rien Lengkeek van Bridgeclub 2000, 
(0571) 27 12 14.

Grote bestuurlijke veranderingen, 
toch ouderwets lachen met toneel 
VOORST.- LTO Noord, afdeling 
Voorst kondigde tijdens het jaar-
lijkse toneelspel van 16 januari aan 
dat zij gaat fuseren met vier omlig-
gende besturen. Het spel, genaamd 
Rag en Rauw, geeft net als de ver-
anderingen van de organiserende 
partij veel schwung en positieve ge-
zichten bij de bezoekers.  Voorzitter 
Evert-Jan Wijers van afdeling Voorst 
opende de avond met het nieuws 
dat LTO een nieuw bestuur krijgt, 
genaamd ‘Zuidoost Veluwe’. Dit is 
besloten om verder te professiona-
liseren in beleidszaken. Ook denkt 
het huidige bestuur dat de commis-
sies die blijven bestaan in kleinere 
delen van de regio, dichter op de 
boer kunnen werken. De organisatie 
probeert als democratische partij de 
belangen van alle leden zo goed mo-
gelijk te behartigen. Wijers: „Wan-
neer individuen in de knel komen, 
staat LTO ook voor je klaar.” Verder 
vertelde de voorzitter ook over de 
uitzonderlijke landbouwpositie die 
de Nederlandse agrarische sector 
wereldwijd inneemt. Als tweede 
exportland na de Verenigde Staten 
is Nederland bijzonder interessant 
als handelsland. Vele buitenlandse 
hoogwaardigheidsbekleders komen 
dan ook met interesse hiernaar-
toe om te leren hoe wij met weinig 
grond, kwalitatief enorm goede 
producten produceren. „En dat al-
lemaal het liefst met de koeien in de 

wei, zoals Nederland bekend staat”, 
aldus Wijers.

Toneel
De toneelspelers in het blijspel zijn 
enorm gedreven en zouden niet be-
stempeld mogen worden als amateur-
toneel. ‘Rag en Rauw’, zoals het spel 
heet, gaat over twee families die naast 
elkaar wonen. De ene familie is keurig 
netjes en schoon, de ander neemt het 
allemaal niet zo nauw. Liefdesintriges 
binnen de families zorgen voor hila-
rische momenten. Wanneer de straat-
prijs valt op de Stationsweg, waar Rag 
en Rauw iedere dag ontwaken, start 
het schouwspel. Want winnen doen 

ze niet bij de loterij, aangezien pa het 
lidmaatschap een maand daarvoor 
had opgezet. Het publiek dat bestaat 
uit ruim 200 aanwezigen gaat volledig 
op in de grappen en grollen van de 
acteurs. Ruim 20 sponsoren maakten 
het feest compleet door 180 prijzen 
beschikbaar te stellen voor de verlo-
ting. Van een puzzelspel tot etentje 
voor twee, iedere bezoeker is tevreden 
met de winst. De prijzen weerspiege-
len overigens ook het beeld in de zaal. 
Want het publiek is zeer divers. LTO 
Voorst gaat veranderen van structuur 
maar de succesvolle toneelavond zal 
ook volgend jaar weer op het pro-
gramma staan.

Scene uit Rag en Rauw. 

Oral History bij Krepel

KLARENBEEK.- Afgelopen zaterdag was er weer een interessante bijeen-
komst over Oral History in Galerie Bij Krepel te Klarenbeek. Alle deelne-
mers van deze cursus waren door de familie Krepel uitgenodigd voor een 
Nieuwjaarsborrel en om van gedachten te wisselen over hun ervaringen.

Bij Oral History, oftewel ‘mondelin-
ge geschiedenis’ wordt doormiddel 
van vraaggesprekken vastgelegd hoe 
mensen de geschiedenis van hun ei-
gen tijd beleefden. In samenwerking 
met Gelders Erfgoed, de provincie 
Gelderland en het Europese project 
Share is de cursus op het landgoed 
tot stand gekomen. 
Vorig jaar heeft een groep van acht-
tien vrijwilligers de opleiding ge-
daan over Oral History en in navol-
ging daarop heeft men interviews 
gedaan met als thema: Landgoed 
Klarenbeek. Zowel het industriële- 
als het familieverleden wordt hier-
bij onderzocht. Van deze interviews 
zijn transcripties gemaakt en deze 
zijn nu grotendeels afgerond. Er 
zijn nu veertien transcripties klaar 
wat uitzonderlijk veel is gezien de 
korte tijd dat men er mee bezig is. 
Uiteraard is er nog veel meer te on-

derzoeken naar aanleiding van de 
verhalen uit het verleden, waar de 
familie Krepel nog geen weet van 
heeft. Deze verhalen zijn zeer waar-
devol voor dit project en voor het 
historische gedeelte van Landgoed 
Klarenbeek. Een viertal deelnemers 
gaf aan nog meer interviews te wil-
len doen. Eind van dit jaar zal er 
een publicatie komen. Daarin zal 
ook het twee meter geschreven ar-
chief worden opgenomen wat nog 
niet ontsloten is. Het landgoed bezit 
daarnaast ook nog veel materiaal zo-
als kleding, gereedschappen, foto’s 
en andere voorwerpen die aan de 
Collectie toegevoegd moeten wor-
den. Om de Collectie zo compleet 
mogelijk te maken zijn er meer vrij-
willigers nodig. Ook in de tuin en 
het park zijn vrijwilligers van harte 
welkom. Namens het Share Project 
was Yolande Holthuijzen aanwezig. 

Afgelopen zaterdag was er een interessante bijeenkomst. 

Rommelmarkt 
Dorpskerk 
TWELLO.- De traditie wordt voort-
gezet: Ook dit houden ze weer een 
Rommelmarkt rondom de Dorps-
kerk in Twello. Op zaterdag 18 april 
vanaf 9.00 worden de hekken weer 
geopend. Om er ook dit jaar weer 
een fantastisch evenement van te 
maken met een mooie opbrengst 
die ten goede komt aan het cultu-
rele erfgoed, De Dorpskerk en het 
Meereorgel, hebben ze weer vele 
spullen nodig. Dus heeft u spullen 
die u in de weg staan maar voor 
anderen nog goed bruikbaar zijn, 
de commissie wil ze graag heb-
ben. Ook dit jaar bieden ze u weer 
de mogelijkheid om zelf uw spul-
len langs te komen brengen. U mag 
de spullen vanaf zaterdag 24 janu-
ari iedere zaterdag tussen 09.00 en 

12.00 komen brengen bij de fami-
lie Winterman, Voordersteeg 12 in 
Twello.

Ophalen
Vindt u het prettiger als zij de spul-
len bij u op komen halen, dat kan 
ook. U kunt dan contact opnemen 
met familie Winterman (0571) 27 10 
66 of familie Schimmel (0571) 27 15 
03. Dan maken ze een afspraak om 
deze spullen bij u op te halen. Dus 
hebt u nog een kastje, fi ets, boeken, 
kerstballen, speelgoed, potten en 
pannen, denk dan aan de Dorpskerk. 
Of als bij u of in uw omgeving het 
ontruimen van een woning aan de 
orde is, dan kunt u ook bij hen te-
recht. Ze hebben daarmee zo langza-
merhand ruime ervaring. 

Zij voelt zich zeer betrokken bij het 
landgoed en zij weet de vrijwilligers 
op de juiste manier te inspireren met 
geslaagde voorbeelden van andere 
landgoederen in de omgeving. De 
bijeenkomst afgelopen zaterdag was 
ook van belang om gedachtes en er-
varingen met elkaar uit te wisselen 
en elkaar te inspireren. Er werd veel 
gelachen over en weer en de sfeer 
was uitstekend. Het is echt uitzon-
derlijk hoe deze groep in een korte 
tijd zoveel interessante materie heeft 
weten te verzamelen, en heeft weten 
uit te werken in een transcriptie. 
De familie Krepel en ook het Gel-
ders Erfgoed hebben hierover hun 
waardering uitgesproken. De mid-
dag werd afgesloten met een hapje 
en een drankje. Er waren ook twee 
nieuwe dames bij die zich als vrij-
williger hadden aangemeld. Vind u 
het leuk om ook als vrijwilliger aan 
te willen sluiten bij Landgoed Kla-
renbeek? Dan kunt u dit laten weten 
door een mail te sturen naar sales@
bijkrepel.nl of bellen, tel. (06) 28 73 
89 92.

Dorpsstraat 16, 7391 DE Twello, T: 0571-276734, 
M: 06-53412823, info@perfecttouch.nl, www.perfecttouch.nl

T/m 28 februari 
van € 79,-  voor € 69,-



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 € 1.85

2 regels € 1.85

3 regels € 2.30

4 regels € 2.75

5 regels € 3.20

6 regels € 3.65

7 regels € 4.10

8 regels € 4.65

KORTING

DAGEN
10 DAGEN 

OP DE GEHELE COLLECTIE
VAN GHENTSTRAAT 10 TWELLO Geldig van 21 t/m 31 januari

  

Buurman 
Vleesch & Vis

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

1.60

1.45

5.00

3.50

1.95

1.55

Beenham
aan stuk of gesneden

Vers voor u gebakken

Kibbeling

Ambachtelijk gerookt

Gestoomde Makreel

Ovenheerlijk

Gevulde Zalmsteak

Grillworstsalade
uit eigen keuken

Winters 
vinkje

110

Een smakelijke combinatie van half-

om-half gehakt, rookworstblokjes, 

gebakken uitjes en gerookt ontbijtspek. 

Erg lekker!

100 gram

Speenvarkenspek
uit eigen oven

22 t/m 26 januari 2015

100 gram

100 gram

300 gram

per stuk

100 gram

100 gram

f-

spek. 

000

WWWWWiiintters

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

1.25

6.00
Gebraden Gehakt
uit eigen keuken

Minute steaks
diverse smaken

100 gram

4 voor

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

www.gezelligstewinkel.nl

Tweet van de week: Een bond 
die niet staakt, is als een 
tijger zonder tanden. 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@

scheidingswijze.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

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

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

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

06 51 93 44 38.

Te koop gevraagd schapen 
en slachtkoeien, Jan Dijkhof, 

(055) 3232418

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

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

moonlight.nl

Hondentrimsalon Miranda: 
Bel voor afspraak (0571) 26 
24 12 / 06 52 02 45 53 Wilp.

Voor 2e hands fi etsen kijk op 
www.polletjefi etsen.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.

Te huur: Ooievaar van 4 
meter hoog, leuk om bij een 

geboorte voor het huis te 
zetten.  (0571) 27 61 91

VAN HEES VERSMARKTVAN HEES VERSMARKT

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

www.vanheesversmarkt.nl

Oosterse 

Roerbakgroente   zak 400 gr.  0.99

Elstar   2 kilo  1.99

Nog 1 keer lekker! 

Litchi’s   400 gram  1.99

Vers gesneden 

Rode kool   500 gram  0.69

  
20 stuks 2.99

  2 kilo 0.99
VVeerrss ggeessnneeddeenn
 Winterpeen

PersPersPers
Sinaasappels
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Ron & Jolanda 
Sterkenburg

Prettig 
Weekend

Lezing over geschiedenis Wilp
WILP.- In het kader van het 1250 jarig bestaan van het dorp Wilp zal er op 
donderdag 22 januari een lezing worden gegeven over de geschiedenis van 
het dorp. De lezing zal worden verzorgd door Hannie Kempink uit Wilp. In 
deze lezing zal ze aanzienlijk verder terug dan het jaar  765. Dit jaartal staat 
centraal omdat omstreeks die tijd Wilp op de kaart werd gezet door Lebuï-
nus, die hier tijdelijk woonde voordat hij de oversteek durfde wagen richting  
Deventer. De lezing in de dorpshuis de Pompe begint om 20.00 uur.

Cadenza haalt weer 
rommelmarktspullen op

Nieuwe voorzitter 
Vrouwen van Nu  

WILP.- Vrouwen van Nu afdeling 
Wilp bestaat 69 jaar. Een nieuw 
jaar, een nieuw programma. Recent 
was de jaarlijkse afdelingsvergade-
ring. Het fi nancieel verslag en het 
jaarverslag zijn gepresenteerd aan 
de leden en goedgekeurd. De be-

stuurssamenstelling is met ingang 
van dit jaar gewijzigd. Zo trad voor-
zitter Ine Schütz af, na een termijn 
van zes jaar. Met enkele jaren ertus-
sen was dit haar tweede termijn als 
voorzitter. Zij gaf het stokje over 
aan Greet Wichgers, die eveneens 

voor de tweede keer zich in gaat 
zetten als voorzitter.  Marietje van 
de Linde-Koster is als nieuw be-
stuurslid toegetreden. Na het offi ci-
ele gedeelte van de avond werd een 
voorlichting gegeven over Slachtof-
ferhulp Nederland, gehouden door 
Eveline Noorman uit Haaksbergen. 
Met vier bestuursleden hoopt men 
er weer een mooi verenigingsjaar 
van te maken, samen met 28 trouwe 
vrijwilligers. De afdeling Wilp heeft 
84 leden en nieuwe dames zijn van 
harte welkom. Meer informatie is 
te vinden op de website: www.
vrouwenvannu.nl/wilp. Kom vrij-
blijvend eens een afdelingsavond 
bezoeken, misschien is het ook iets 
voor u. De eerstvolgende avond is op 
donderdag 19 februari. 
Nieuwe voorzitter Greet Wichgers 
(links) bedankt Ine Schütz.

TWELLO.- Het is weer januari. Dat 
betekent voor het rommelteam van 
Cadenza Twello de start van de voor-
bereidingen van de rommelmarkt op 
de derde zaterdag van juni. Ieder-
een die spullen heeft kan vanaf nu 
weer bellen voor een snelle ophaal-

afspraak. Een doos met kerstballen 
over? In 2014 een nieuwe inrichting 
gekocht en nu besloten dat die oude 
keukenstoelen echt weg mogen? De 
afgelopen weken besteed aan het 
opruimen van de zolder? Speelgoed, 
pannen en potten of andere rommel 

en curiosa over? Goede voornemens 
om veel te lezen, maar eerst ruimte 
maken in de boekenkast. Bel rom-
mel- en antiekexpert Louis Debets 
(0571) 27 41 90 voor een afspraak. Hij 
komt met het rommelteam snel bij u 
langs. Cadenza, meer dan muziek.

Laatste mogelijkheid voor 
kaarten Toneelgroep Voorwaarts
TWELLO.- “Broeders bij nonnen, 
waar zijn we aan begonnen?”, is 
de titel van het blijspel dat To-
neelgroep Voorwaarts dit jaar voor 
u gaat presenteren. Aankomend 
weekend gaan ze van start. De voor-

stellingen worden gehouden op vrij-
dag 23 en zaterdag 24 januari (middag 
en avond) en vrijdag 30 en zaterdag 
31 januari. Locatie: Brasserie-Restau-
rant Korderijnk. De zaterdagavonden 
zijn reeds uitverkocht, maar voor de 

vrijdagavonden zijn nog kaarten te 
koop bij Boekhandel Oonk en Kap-
salon Korten. 
 Een blijspel vol humor, list en be-
drog, kortom alle ingrediënten voor 
een avond cultureel ontspannen.

Kleurrijk project van zangkoor Radians
DE WORP.- Zangkoor Radians uit 
De Worp roept zangeressen, zan-
gers, maar ook instrumentalisten 
en andere kunstbeoefenaars op mee 
te doen aan een bijzonder project. 
Het thema van dit nieuwe project 
is: Kleuren van het leven. Wie wil 
meedoen is van harte welkom. Zo 
kan er hopelijk een voltallig pro-
jectkoor gevormd worden. zijn van 
harte welkom bij Radians. Hopelijk 
kan er een mooi en voltallig pro-
jectkoor worden gevormd. Radians 
zingt moderne liederen die in een 

theatrale uitvoering worden gepre-
senteerd. Muziek, beelden, teksten 
en gedichten vormen in een mooi 
decor een blijde boodschap. De 
uitvoering duurt ongeveer één uur. 
Eind mei en in de eerste week van 
juni zijn 6 uitvoeringen gepland in 
Deventer en omgeving. Vier uitvoe-
ringen in kerken en twee op andere 
plaatsen zoals het Worpplantsoen 
en het Asielzoekerscentrum. De 
première is op zaterdag 23 mei in 
de Radboudkerk.  Radians is een 
gezellig koor en bekend van diverse 

projecten die in het verleden zijn 
uitgevoerd. Zo was er vorig jaar de-
cember een kerstconcert en in april 
de uitvoering van  Jesus Christ Su-
perstar. Repetities zijn iedere maan-
dagavond van 19.30 tot 21.30 onder 
leiding van Ruth Klein in de Rad-
boudkerk aan de Twelloseweg in De 
Worp.  De deelname voor vocalisten 
is EUR 25.00 inclusief het benodig-
de materiaal. Aanmelden kan bij: 
John Vos, Achter de Hoven 53, 7419 
AG Deventer  06-10126900,  john.
vos@radians.nl  

Donderdag 22 t/m zaterdag 24 januari 2015

Soepen 

Elstar

Bildstar

Sperciebonen

Diverse soorten

Hollandse klasse 1

Vrij Vastkokend

Klasse 1

Volop vers nieuwe oogst            
Mandarijnen en Bloedsinaasappelen

3 Kilo

10 Kilo

400 gram

€ 2.49

€ 3.49

€ 0.99

Voor al onze aanbiedingen geldt OP=OP

n
Uit eigen 
keuken

2e portie½ prijs

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

“Zullen we eerst porno kijken of wil je gelijk naar de slaapkamer?”

“FOUTJE BIJ HET MAKEN VAN EEN EERSTE DATE”

Blue Monday
Blue Monday, de meest sombere dag van het jaar, althans dat kwam afgelopen 
maandag regelmatig voorbij in de media. De goede voornemens liggen al weer 
even achter ons, de vakantie is nog ver weg en de dagen zijn nog kort. Kortom alle 
ingrediënten zijn aanwezig voor treurnis.  Ikzelf vond het eigenlijk reuze meeval-
len. Sterker nog wij zijn deze dag heel positief begonnen. Een dun laagje sneeuw 
bedekte onze tuin, op de oprit was het al weggedooid door de nog warme straat-
klinkers maar op het gazon lag net genoeg voor de eerste sneeuwpop.
Nu maar hopen dat het nog echt winter wordt. Wij zijn thuis met het hele gezin lid 
van de Terwoldse IJsclub. De kaarten liggen al weken klaar op een schapje in de 
keuken in afwachting van wat gaat komen.
Zoals altijd heb ik even de nieuwsberichten van de afgelopen tijd doorgenomen 
om te kijken wat er zoal gebeurd is in Voorst en omstreken. Het valt me zelf al lang 
niet meer op maar als ik familie van me spreek die in het buitenland woont hoor 
ik dat Voorst en Twello nogal vaak voorbij komen in de landelijke media. Ik weet 
niet of dit nou meteen positief is maar dat terzijde.
Wat mij in ieder geval opviel in de kranten van de afgelopen weken was het vol-
gende.
Twee Poolse mannen aangehouden op de A1 met inbrekersgereedschap te weten:  
zaklampen, schroevendraaiers, handschoenen en een moker.  Op de moker na heb 
ik dit ook altijd in mijn auto liggen dus dit moet ik er maar meteen uithalen. Vol-
gende bericht: personeel van de Stichting Peuterspeelzalen Apeldoorn krijgen hun 
salaris uitbetaald. Toen ik dit las dacht ik, is het bijzonder dat deze dames voor 
hun werk salaris krijgen. Maar toen ik verder las bleek dat ze met steun van de vak-
bond een kort geding hebben aangespannen tegen hun werkgever.  Deze stichting, 
die subsidie heeft ontvangen van onze gemeente Voorst om deze salarissen uit te 
betalen, moest via de rechter gedwongen worden om het laatste salaris welke nog 
betaald moest worden tot 1 november 2015,  uit te betalen. In de Stentor stond dat 
directeur Jaap Buitenhuis de uitspraak van de rechtbank zou respecteren. Nou, ik 
ben benieuwd. Ik ken niemand persoonlijk die bij een van de peuterspeelzalen 
werkt, of heeft gewerkt maar de directeur, die tevens directeur is van het kinder-
centrum.nl ken ik wel.  En dus zeg ik, ervaringen uit het verleden geven weinig 
vertrouwen voor de toekomst.
 Voor wie het nieuwe jaar ook niet goed begonnen is, is een groot deel van het per-
soneel van Nijhof accountants uit Deventer.  Altijd treurig als er weer een bedrijf 
failliet gaat. Grote klant viel weg,  te duur pand etc. Maar dat is het voordeel als je 
zelf accountant bent, dan heb je de kennis in huis om snel weer een paar nieuwe 
b.v.’ s op te zetten om zo zonder schulden en met minder personeel door te gaan. 
En dit allemaal binnen de wettelijke kaders, neem ik aan. Maar er is ook nog goed 
nieuws. Teuge mag uitbreiden met 85 woningen. Leuk voor de plaatselijke school 
en sportvereniging maar voorzieningen zijn hier verder niet dus nog meer woon/
werk verkeer.  Een andere plek in onze gemeente waar steeds meer verkeer langs 
komt is de Voordersteeg in Twello. Vroeger nog een smal zandweggetje dat in de 
nadagen van de oorlog door de Canadezen werd gebruikt om met hun tanks over 
heen te gaan. Tegenwoordig is het een asfaltweg maar nog steeds smal en steeds 
drukker. Ik blijf me verbazen dat als er een nieuwe woonwijk komt de toegangs-
wegen bijna altijd ongewijzigd blijven. Hooguit een laagje nieuw asfalt en wat 
leidingen en dat is het dan ook wel.

Ik wens u het beste voor u en de uwen.
Derk van Eext.



KLUNDER
Molenstraat 1 Twello
(0571) 27 12 66

Deventer scholengemeenschap voor 

Programma havo:havo:

havo:

Deventer scholengemeenschap voor 

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

-
-
-
-
-
-
-

Tel: 0571-298389  -  Leigraaf 26
bgg: 06-13962772  -  7391 AL Twello

Installeren met overleg

info@tibt.nl     www.tibt.nl

Technische
      Installaties
     Borger
    TWELLO

In Gebouw Irene zijn zalen te huur voor zowel overdag als ‘s avonds. De 
zalen kunnen structureel of incidenteel per dagdeel worden gehuurd en 
hebben een capaciteit van 10 tot 120 personen.

Het gebouw is bijzonder geschikt voor:
vergaderingen - cursussen - workshops - presentaties - verenigingen

De volgende faciliteiten zijn aanwezig: geluidsinstallatie, ringleiding 
voor slecht horenden, beamer, wifi  en een (beperkte) horecafunctie. 
Er is ruime parkeergelegenheid op eigen terrein.

Inlichtingen: De beheerder, Eric Rossing vertelt u graag meer 
over de mogelijkheden. Hij is telefonisch bereikbaar onder nummer: 
0571-272014. Ook kunt u mailen: koster@pkn-twello.nl

ZALEN TE HUUR
Gebouw Irene Dorpsstraat 8, Twello (achter de Dorpskerk) 

Quabbenburgerweg 21, 7396 NN  Terwolde 
Tel. (0571) 29 08 03, Mob. 06 10 51 66 55 Lid van de 

Vereniging
van Hoveniers en
groenvoorzieners

GRATIS snoeiafval brengen op afspraak, 
snoeiafval af laten halen of

snipperen bij u thuis!

Snoeien, kappen of snoeiafval?

www.hoveniersbedrijfjutten.nl 
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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

Teken- en schildercursus in 
Jachtlust van start
TWELLO.- In januari gaat in het Kulturhus Jachtlust weer de Leeuwen-
kuil-cursus ‘Atelier Jachtlust’ van start. Dit is een levendige werkplaats 
in Twello voor iedereen vanaf 18 jaar die verder wil komen met tekenen 
en schilderen. Beginervaring is niet nodig. 

Iedere maandagmiddag kan men on-
der leiding van kunstenaar-docent 
Peter Paul Hattinga Verschure wer-
ken in alle teken- en schildertechnie-
ken, zoals acryl, olieverf en aquarel. 
Er heerst een gezellige en inspire-
rende sfeer, waarin men veel van el-
kaars werk leert. De docent kan alles 
vertellen over technieken, materia-
len en zaken als kleur, perspectief en 
compositie. Eens per zeven lessen 
wordt er een gezamenlijke expositie 
gehouden en het werk besproken. 
De docent staat borg voor zorgzame 
begeleiding én voor verrassende re-
sultaten. Op de website van de Leeu-
wenkuil kan men nadere informatie 
lezen: www.leeuwenkuil.nl. 
Peter-Paul Hattinga Verschure werkt 

als stadstekenaar, grafi cus en mixed-
media kunstenaar. Hij is bekend van 
tentoonstellingen in onder meer de 
Bergkerk, het Historisch Museum 
en het Etty Hillesumcentrum. Van 
zijn hand verscheen de tekeningen-
atlas ‘Een wereld van verschil’. Als 
tekenaar werkt hij vooral buiten. Hij 
heeft vele plekken in onder meer 
Deventer getekend waar het aanzien 
van de stad ingrijpend aan het ver-
anderen is. 

Wandeling over de Nijenbeker klei 
VOORST.- Op zondagmiddag 25 
januari organiseert IVN Apeldoorn 
een wandeling over de Nijenbeker 
klei. De wandeling start om 13.30 
uur vanaf de parkeerplaats van 
Boerderijcamping De Adelaar aan 
de Rijksstraatweg 49 te Voorst en 
duurt circa 2,5 uur. Inlichtingen zijn 
te verkrijgen bij Harry Nijhof (055) 
360 16 34 / 06-10395729 of bij John 
van Heiningen (055) 540 34  26. Ook 
op de website www.ivn-apeldoorn.
nl is informatie te vinden. De wan-
deling voert via de uit de 14e eeuw 
stammende Bandijk en de prachtige 
coulissen- en hagenlandschappen 
naar de ruïne van ‘Slot Nijenbeek’. 
De gidsen vertellen onderweg over 
Landgoed ‘De Poll’ en het ontstaan 
van de vele kolken. De wandeling is 
niet geschikt voor rolstoelgebruikers 
en goede waterdichte wandelschoe-
nen zijn aan te raden.

Tweede jeugd Benring gaat nieuwe fase in
VOORST.- De werkzaamheden in de Benring in Voorst gaan een nieuwe 
fase in. Het eerste teken van vernieuwing was de aanpak van de 18 
aanleunwoningen in 2014. Inmiddels brandt er licht in deze woningen 
en is er weer leven in de brouwerij. Hoog tijd om door te stomen naar 
het hoofdgebouw. De verbouwing start op maandag 26 januari. Dan is 
er een symbolische openingshandeling voor de bewoners. Verwachting 
is de werkzaamheden af te ronden in het tweede kwartaal van 2016.

Van plan naar uitvoering in 
één jaar
Het begon allemaal met het gesprek 
met het dorp Voorst over de toe-
komst van de Benring. In het kader 
van het Habion-experiment ‘Bejaar-
denhuis een 2e jeugd’. Dat was in 
november 2013. Op basis van de 
daar opgehaalde wensen hebben 
Habion, zorgorganisatie Trimenzo 
en de nieuwe Woonzorgcoöperatie 
Voorst e.o. een plan opgesteld. Kern 
daarvan is dat de Benring blijft be-
houden voor het dorp Voorst en een 
tweede jeugd krijgt. Er is daarna in 
hoog tempo veel bereikt. Zo zijn de 
18 aanleunwoningen verbouwd en 
bewoond en heeft de woonzorgco-
operatie inmiddels veel leden uit 
het dorp. De start van de complete 
vernieuwing van het hoofdgebouw 
amper een jaar later is een nieuw 
bewijs van de daadkracht die uitgaat 
van een gelijkwaardige samenwer-
king tussen diverse partijen met de 
wensen van de lokale gemeenschap 
als leidraad.

Er staat de komende tijd veel te ge-
beuren met het hoofdgebouw van de 
Benring. Op 26 januari start aanne-
mingsbedrijf Van Lente uit Deven-
ter met de sanering van aanwezig 
asbest. Daarna begint de renovatie. 
Bij de verbouwing van de Benring 
wordt een aantal woningen ver-

groot, waardoor van de huidige 96 
appartementen er 74 over blijven. 
Om bewoners zo min mogelijk te be-
lasten, hoeft elke bewoner maar één 
keer te verhuizen naar een tijdelijk 
appartement. Voor dat doel staan er 

nu appartementen leeg en is er een 
tijdelijke opnamestop. 

Inloopspreekuur
Omwonenden en bewoners van De 
Benring zijn al op de hoogte gebracht 
van de werkzaamheden. 
Voor vragen of klachten houdt de 
aannemer elke week op donderdag 
een inloopspreekuur van 11.00 tot 
12.00 uur in de Benring. Daarnaast 
is aannemer Van Lente voor buurt-
bewoners telefonisch te bereiken op 
telefoonnummer: (0570) 63 12 18. 

    

Marktplein 1 | 7391 DE Twello | 0571 - 273677
aanbiedingen zijn geldig van 21 t/m 27 januari. OP=OP

2 bossen

Tulpen
Narcis in pot 1.00

Wij bezorgen in Gemeente Voorst en Deventer

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

4.95

Waterkoud
In de winter of het vroege voorjaar kan waterkoud of kil zijn. Dat is 
een vochtig en somber weertype met kou. Het kan dan heel rustig 
of zelfs windstil zijn, maar vaak staat er ook een stevige wind bij. 
We kunnen er onder andere mee te maken hebben wanneer er lage-
drukgebieden op ons afkomen. De wind wakkert dan, afhankelijk 
van zijn koers, aan uit richtingen tussen oost en zuid.
De lucht wordt aangevoerd over het ‘s winters vaak besneeuwde 
vasteland van Europa of ijsvlaktes. Dat is dus koude en voch-
tige lucht. Ondertussen nemen op de nadering van de depressie 
bewolking en wind toe, waardoor het nog onaangenamer wordt. 
Opmerkelijk is dat ook droge lucht heel koud kan aanvoelen. De 
verdamping is dan heel groot, waardoor warmte aan ons lichaam 
wordt onttrokken. Vooral als het ook waait verdwijnt de lichaams-
warmte met grote snelheid en krijgen we het koud. Die combinatie 
van droge lucht en kou noemen we schraal.

Kwakkel weer
Na de sneeuw die in de nacht van zondag op maandag viel, is het 
deze week weer jojo weer.
Woensdag na een nacht met lichte vorst, komt het kwik overdag niet 
boven de 2 graden uit. Het is dan meest bewolkt weer tot mistig.
Donderdag overdag een afwisseling van zon en wolken, bij een tem-
peratuur die overdag rond het vriespunt ligt.
Vrijdag 2 graden in de plus met zon en wolken.
Zaterdag komt er wat zachtere lucht naar ons toe, dan 4 graden met 
in de ochtend regen en de middag buien.
Zondag juist in de ochtendperiode droog weer, maar dan in de mid-
dag regen. Nog niet echt winterweer dus.

Mark Wolvenne, Terwolde.



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

Wij verhuren:
Ariëns onkruidborstel

Hoaf onkruidbrander

MACHINES VOOR TUIN EN PARK

ONKRUID!

Koppelstraat 35, 7391 AK  Twello

[T] (0571) 270049

[F] (0571) 270549

[I] www.koerkamp.nl

[E] info@koerkamp.nl

� NIEUWBOUW

� AAN- EN VERBOUWINGEN

� RESTAURATIE

� BADKAMERS

� MACHINAAL TIMMERWERK

6% BTW

       
    

   
   

 P
ro

fi t

eer
 van de

regeling tot 1 juli 2015

Vers bereid en warm.

Inclusief voor- of
nagerecht.

MAALTIJD PARTYCATERING
Tel. 0570 626606 Fax 623736 Osnabruckstraat 20 7418 BN Deventer

Twello vanaf € 7,75 incl. bezorging
Terwolde vanaf € 7,75 incl. bezorging

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 staalWekelijks huis aan huis dagelijks online

www.voorsternieuws.nl

De Echte Bakker
Wil Gerrits

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

Aanbiedingen geldig van 22 t/m 28 januari 2015

De aanbiedingen voor deze week!

Troefmarkt Wilp, Rijksstraatweg 37 Wilp  Tel. 0571 262 203 aanbiedingen zijn geldig van donderdag 22 t/m woensdag 28 januari 2015

hart van úw buurt!

Liga
evergreen krent, milkbreak 
melk of fruit kick appel
pak 225-245 gram

Katenspek
pak 110/125 gram

0.79

Campina vanillevla 
of volle yoghurt
pak 500 ml

Erwtensoepgroenten
per 500 gram

Speklappen
per 500 gram

Vruchten 
cake stukje of 
brownie

6 witte bolletjes halen
en 4 betalen

Milner kaas plakken 
diverse soorten
pak 175 gram

1.00

1.893.892.19

1,10¤
Unox cup-a-soup
diverse soorten
pak 3 stuks

1.00 1.59

1.69

1.50

Mona gezinspudding
alle smaken
beke 450/500 ml

1.00
2 VOOR

2 VOOR

kies en mix kies en mix
GRATIS hapjespanstempel

Spa fruit
orange, appel, 
lemon-cactus of 
citron
fl es 1,25/1,5 liter

Honig mix voor macaroni, spa-
ghetti of macaroni en spaghetti 
vlugkokend-zak 80 gram of 
pak 500-625 gram
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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

Neemt u elk deukje voor lief om uw 
“noclaim” kor�ng te behouden?
Jammer, want wij repareren uw schade
voor een “schijntje.” 
Email ons een foto van de schade en u 
ontvangt een offerte voor het onzichtbaar
repareren van uw auto. 

Mail uw foto naar: 
info@betaalbareautoschade.nl

G.J. Hofman VOF, Lochemsestraat 34a, 
7396 PK de Vecht – Terwolde. Tel. 06  51 90 33 66

G.J. Hofman VOF, Lochemsestraat 34a, 
7396 PK de Vecht – Terwolde. Tel. 06  51 90 33 66

Kijk ook op

Toneelgroep Jong Gelre brengt 
‘Sparreboom  & Sparreboom’

Spreekuur 
wijkagent 
in MFC
Wijkagent Cengiz Kara houdt 
woensdagavond, woensdag 21 janu-
ari 2015 zijn maandelijkse spreek-
uur in Klarenbeek. Het spreekuur is 
van 19.00 tot 19.30 uur in het MFC 
aan de Bosweg 12-14. De wijkagent 
is naast het spreekuur ook te berei-
ken via het algemene nummer van 
de politie 0900-8844. Voor algemene 
vragen of om verdachte zaken aan 
de politie door te geven kan gebeld 
worden met hetzelfde nummer. 
Daarnaast bestaat er de mogelijkheid 
om op werkdagen tussen 10.00 en 
12.00 uur bij het politiebureau bin-
nen te lopen. Aangifte doen kan via 
0900-8844 of via het internet: www.
politie.nl. In gevallen van spoed al-
tijd 112 bellen.

Vrouwen van 
nu en het open 
luchtmuseum
De vrouwen van nu krijgen een dia 
lezing over het openluchtmuseum 
van Arnhem. De dames krijgen een 
kijkje over het ontstaan van het mu-
seum in Arnhem. Ook zijn de inte-
resseclubjes weer begonnen. Dit zijn 
de Handwerkclub De kloskes, Eten 
met de smikkelaars en Kaderoch-
tend voor tuinclubleden in Ochten. 
De afdelingsavond is op 22 januari 
2015 in gebouw Samuel aan de Brin-
kenweg 111 en begint om 19.30 uur. 
Als meer informatie wenst kunt u 
bellen met G. v.d. Berg, tel. (06) 20 
38 69 84.

TERWOLDE.-  Het is weer tijd voor 
de jaarlijkse toneeluitvoeringen 
van Jong Gelre. Dit jaar voert het 
gezelschap het stuk ‘Sparreboom & 
Sparreboom’ op, geschreven voor 
Joh.E.G. Ruiter. De toneelbouwers 
hebben hard gewerkt en de dames 
van de grime staan te trappelen om 
alle acteurs, inclusief de nieuwe 
spelers Menno en Leander, om te 
toveren tot kantoorpersoneel. Het 
stuk verhaalt over handelskantoor 
Sparreboom & Sparreboom, geleid 
door broers Mark en Kees. Zij ko-
pen en verkopen alles, als er maar 
iets aan te verdienen is, maar kun-
nen bijna niet zonder magazijnme-
dewerker Appie en secretaresse 
Annie. Als een belastinginspectrice 
onverwacht op de stoep staat en 
pittige vragen over de buitenlandse 
schoonmaakster heeft, moeten de 
medewerkers alles op alles zetten 
om problemen te voorkomen. En 
dan is er ook nog ma Sparreboom… 

een verhaal apart! Jong Gelre speelt 
vier voorstellingen: Vrijdag 23 janu-
ari, Dorpshuis de Arend, Nijbroek 
aanvang: 20.00 uur. Zondag 25 
januari Dorpshuis d’OldeSchole, 
Terwolde aanvang: 14.00 uur. Za-
terdag 31 januari Zaal de Groot, De 
Vecht aanvang: 20.00 uur. Zaterdag 
7 februari Dorpshuis de Bongerd, 
Welsum aanvang: 20.00 uur. Be-
zoekers kunnen als vanouds in de 
pauze meedoen aan een verloting 
en na afl oop is er gelegenheid tot 
een drankje. 

Nieuwe spelers
Wil je de zaal eens van een héél an-
dere kant zien? Ben je tussen de 16 
en 30 jaar oud en heb je altijd al eens 
op een podium willen staan? Dan is 
Jong Gelre op zoek naar jou! Nieuwe 
spelers zijn meer dan welkom. Aan-
melden kan via de Facebook pagina 
of kom naar één van de spelers toe 
na één van de voorstellingen. 
 

Laatste rit met de brandweerauto 
voor Bert Schimmel

KLARENBEEK.- Op woensdag 31 
december verliet Bert Schimmel na 
31 jaar de brandweer om gebruik te 
maken van zijn FLO (functioneel 
leeftijd ontslag). Om die reden heb-
ben een aantal collega’s hem thuis 
opgehaald zodat hij samen met zijn 
vrouw Anita nog een keer in de 
brandweerauto kon rijden. De rit 
ging van zijn woonhuis achter ga-
rage Schimmel aan de Elsbosweg, 

via de Hoofdweg naar de familie 
Buitink aan de Kopermolenweg in 
Klarenbeek. Daar werden Bert en 
Anita warm onthaald door de rest 
van het brandweerkorps, familie 
en een groep Klarenbeekse carbid 
schieters. Hier heeft hij dan ook 
onder het genot van een drankje 
met zestien knallende melkbussen 
afscheid genomen van Brandweer 
Klarenbeek.

De  laatste rit met de brandweerauto. 

IJssellandschap rooit rigoureus

 Vernietigend bermbeheer aan 
het Wildezand

WILP.- Een nieuw jaar, een nieuwe aanpak moet het IJssellandschap 
gedacht hebben. De akker tussen landgoed het Schol en het Wildezand 
wordt omzoomd door struiken en jonge bomen. Werd kan ik beter zeg-
gen. Vorige week gaf het IJssellandschap opdracht tot het snoeien van 
de bermen van de akker. De uitvoering bleek geen half werk zoals 
bijgaande foto laat zien. Al het groen werd met de grond gelijk ge-
maakt. Het kreupelhout werd tot maaiveld teruggesnoeid. Alle bomen 
werden iets boven de grond gewoon afgezaagd! Stuk voor stuk jonge 
bomen maar sommigen al met een diameter van ruim 30 centimeter. 
Toegegeven. Het struikgewas zal in het voorjaar weer uitlopen. En, 
ik zal eerlijk zijn, aan de noordzijde van de akker staan nog vijf bo-
men overeind. Maar aan het Wildezand zijn alle struiken verdwenen 
en staat geen boom meer overeind. Bermbeheer is zeker nodig. Maar 
moet dat op een dergelijk rigoureuze en vernietigende manier? 
De aanpak is temeer opvallend omdat het IJssellandschap groenbe-
heer door vrijwilligers hoog in het vaandel heeft als je hun website 
mag geloven. Wij hebben daar weinig van gemerkt. Vanaf het moment 
dat we 5 jaar terug kwamen wonen aan het Wildezand verzorgen we 
de berm tegenover ons huis. Ik schat zo’n 20 meter. We maaien het 
gras, zaaien wilde bloemen in, binden de bramenstruik op, snoeien 
jonge eiken, de hazelaar en de Gelderse roos. Tot op een woensdag in 
januari. Zonder bericht vooraf werd ons geadopteerde groen met de 
grond gelijk gemaakt werd. Verbijsterend!

Anneke van der Ven
Het Wildezand 10 Wilp

Zo ziet bermbeheer door het IJssellandschap eruit aan het 
Wildezand in Wilp

Nar, fi losoof of magiër?
TWELLO.- Geen glinsterend pak of hoge hoed, maar een man met een wit 
T-shirt en denim werkbroek verschijnt ten tonele in het Koetshuis van 
de Kleine Noordijk. Hij gaat wat rommelen op de houten tafel, niemand 
weet nog wat daarvan de bedoeling is. Hij schuift met Lego-poppetjes, 
waaronder een moederloos jongetje; met een triest verhaal begint het. 

Een boot gaat varen met het jongetje 
aan boord, de zeilen zijn zijden doek-
jes, die Tom van Straaten op mira-
culeuze wijze laat verdwijnen en in 
een andere gedaante, als bloem bij 
voorbeeld, terug laat komen. En daar-
mee is de spits afgebeten en volgt een 
verkleedpartij achter de coulissen, 
waarbij een bezoeker assisteert, wat 
uitloopt in een scheldpartij. Alles in 
scène gezet, zo blijkt later, want de 
gast zit in het complot. 
Als de hoed opgaat, dan verplaatst 
de entertainer zich in een kritische 
toeschouwer, die alle magiërs als 
oplichters bestempelt. Afwisselend 
verandert het personage in een nar, 
dan in een fi losoof of goochelaar. Bij 
onderwerpen als illusie, dromen en 
werkelijkheid betrekt van Straaten 
bewust het publiek. Dat levert hi-
larische situaties op of stemt juist 
tot nadenken. “Wat fi jn om samen 
een voorstelling te maken”, merkt 
hij op en betrekt de aanwezigen in 
discussies over politiek, over de ge-
loofwaardigheid van politici en over 
karaktereigenschappen die elk mens 
bezit, maar al te graag ontkent. Zijn 
trucjes zijn simpel en de meesten 
zijn algemeen bekend, maar in feite 
ligt het accent op andere zaken en 
daarom onderscheidt hij zich door 
zijn benadering van andere entertai-

ners. Door middel van lichaamstaal 
probeert hij zaken te interpreteren en 
de kleur van speelkaarten te raden. 
Dat lukt hem wonderwel, maar vanaf 
begin tot het einde blijf je je afvragen 
of er nog meer mensen in het com-
plot zitten. In een poging iemand te 
hypnotiseren, valt hij in een komi-
sche scene zogenaamd zélf in slaap, 
wat onder de aanwezigen grappige 
opmerkingen uitlokt, zoals “Ik heb 
hier wél voor betaald!”
Door gedachteoverdracht, zo beweert 
hij, kan hij in de geest vastgelegde 

lijnen bij een gast op het podium om-
zetten in een tekening en het resul-
taat wekt verbazing. Maar de vraag 
blijft: Wat is illusie, wat waarheid, en 
worden wij niet in de maling geno-
men? Het publiek wordt meegesleept 
in discussies over het leven en die 
wisselwerking houdt het optreden 
levendig. Verteltheater gecombineerd 
met magisch entertainment. Vaak 
simpel en zonder Opschmück, maar 
wel lachwekkend. Hij sluit af met 
fi losofi sche overpeinzingen en komt 
nog eens terug op dat zielige jongetje 
van het begin, dat zijn moeder moet 
missen. Geen lachwekkend einde 
dus, maar een verrassend optreden 
van een  nar, fi losoof of magiër? 

Tom van Straaten aan het begin van zijn optreden. 



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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad

  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 februari  19.30 uur Raadsvergadering raadzaal gemeentehuis Twello
16 februari 19.30 uur Ronde-tafelgesprekken gemeentehuis Twello
2 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 raads-
griffi  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.

Inzameling vanaf 7 uur

Vanaf 2015 haalt de fi rma Ter Horst het afval op in de gemeente 
Voorst. Daarom kunnen de tijden waarop deze nieuwe afvalin-
zamelaar het afval ophaalt afwijken ten opzichte van de tijden 
in 2014. 
Het advies is daarom om de container vroeg in de ochtend of de 
avond hiervoor aan de weg te zetten, aangezien het afval vanaf 
7 uur in de ochtend  opgehaald kan worden. 

afval informatie

Verkiezingen op woensdag 18 maart 2015

Op woensdag 18 maart 2015 kunt u uw stem uitbrengen voor de pro-
vinciale statenverkiezing van Gelderland en voor het algemeen be-
stuur van Waterschap Vallei en Veluwe. Als u voor beide verkiezingen 
kiesgerechtigd bent, dan ontvangt u twee stempassen. Eén voor de 
verkiezing van de leden van provinciale staten. En één voor de leden 
van het algemeen bestuur van het Waterschap Vallei en Veluwe. Als u 
iemand anders machtigt om voor u te stemmen, heet dit ‘stemmen bij 
volmacht’. We kennen een onderhandse volmacht en een schriftelijke 
volmacht.

Onderhandse volmacht
Als u bij de verkiezingen niet zelf kunt stemmen, kunt u uw stempas 
zelf omzetten in een onderhandse volmacht. U machtigt dan iemand 
anders om voor u te stemmen.
Aandachtspunten zijn:

  u kunt zelf een onderhandse volmacht regelen door het invullen 
van het volmachtgedeelte op de achterzijde van de stempas;

  u moet eerst uw stempas ontvangen hebben voordat u iemand on-
derhands kunt machtigen;

  de gemachtigde moet in de gemeente Voorst kiesgerechtigd zijn;
  er is een legitimatiebewijs van beide partijen nodig;
  de volmacht mag niet in het stemlokaal worden gegeven;
  als u toch in de gelegenheid bent om zelf te stemmen, kunt u dit 

doen met uw stempas (ook al is het volmachtgedeelte op de achter-
zijde van de stempas ingevuld).

Schriftelijke volmacht
Als u iemand anders wilt machtigen voordat u uw stempas heeft ont-
vangen of als u iemand wilt machtigen die in een andere gemeente als 
kiezer is geregistreerd, dan kunt u een schriftelijke volmacht aanvragen.
Aandachtspunten zijn:

  u kunt met een aanvraagformulier een volmacht aanvragen 
(zie www.voorst.nl of neem contact op met de gemeente, vakgroep 
Publiekszaken);

  de aanvraag voor een schriftelijke volmacht moet uiterlijk 13 maart 
2015 zijn ontvangen;

  degene die u machtigt moet stemgerechtigd zijn voor de verkie-
zing waarvoor de volmacht is gegeven;

  een schriftelijke volmacht kan niet ingetrokken worden;
  voor de aanvraag is geen legitimatiebewijs nodig.

Andere gemeente
Als u op 18 maart 2015 niet in de gemeente Voorst kunt stemmen en u 
wilt in een andere gemeente stemmen dan kunt u een kiezerspas aan-
vragen. Uw stem voor de Provinciale Staten kunt u alleen uitbrengen 
in een gemeente binnen de provincie waarvoor u stemgerechtigd bent. 
Uw stem voor het algemeen bestuur van een waterschap kunt u uit-
brengen in een stembureau dat gelegen is binnen het gebied van het 
waterschap waarvoor u stemgerechtigd bent (in sommige gemeenten 
waar binnen meer waterschappen liggen zijn meer mogelijkheden, in-
formeer hiervoor bij de betreff ende gemeente waar u wilt stemmen).
U kunt uw aanvraag zowel schriftelijk als mondeling doen. Aandachts-
punten bij een schriftelijke aanvraag zijn:

  u kunt met een aanvraagformulier een kiezerspas aanvragen (zie 
www.voorst.nl of neem contact op met de gemeente, vakgroep Pu-
bliekszaken);

  de aanvraag voor een kiezerspas moet uiterlijk 13 maart 2015 zijn 
ontvangen.

Aandachtspunten bij een mondelinge aanvraag zijn:
  tot uiterlijk 17 maart 2015, 12.00 uur kunt u de stempas overleg-

gen bij de vakgroep Publiekszaken en een kiezerspas aanvragen;
  bij inwilliging van het verzoek ontvangt u een kiezerspas.

Vervangende stempas
U kunt een vervangende stempas aanvragen als u geen stempas heeft 
ontvangen of als uw stempas weggeraakt is of onbruikbaar geworden. 
Uw oorspronkelijke stempas komt op een lijst met ongeldige stempas-
sen te staan. 
Aandachtspunt bij een schriftelijke aanvraag:

  de aanvraag voor een vervangende stempas moet uiterlijk 
13 maart 2015 zijn ontvangen (zie www.voorst.nl of neem contact 
op met de gemeente, vakgroep Publiekszaken).

Aandachtspunt voor een mondelinge aanvraag:
  tot uiterlijk 17 maart 2015, 12.00 uur kunt u bij de vakgroep 

Publiekszaken een vervangende stempas aanvragen.

Meer informatie: www.voorst.nl

Vraag nu nog subsidie aan voor woningisolatie 

Provincie Gelderland stelt geld 
beschikbaar aan gemeenten om 
woningisolatie te subsidiëren. 
Woningeigenaren die hun woning 
isoleren met HR++glas, dak-, 
gevel- of vloerisolatie komen in 
aanmerking voor een subsidie 
van 1/3 van de isolatiekosten 
tot een maximum van € 500. De-
genen die samen met minimaal 
vijf andere aanvragers in de ge-
meente Voorst gelijktijdig een 
aanvraag indienen hebben recht 
op maximaal € 250 extra. De 
subsidieaanvraag voor woning-
isolatie is verlengd tot 1 septem-
ber 2015. Maar op is op, dus 
heeft u isolatieplannen? Vraag 
dan nog deze winter uw subsidie 
voor woningisolatie aan. 
Voordelen van woningisolatie

  Minder stookkosten.
  Hoger wooncomfort.

  Hogere verkoopwaarde van 
de woning.

  Beter voor het milieu.

Aanvragen bij de 
gemeente Voorst
De subsidie geldt voor isolatie-
werkzaamheden die in de peri-
ode van 1 mei 2013 tot en met 
31 december 2015 zijn of worden 
uitgevoerd. De aanvraag voor 
de isolatiesubsidie moet voor 
1 september 2015 bij de gemeen-
te Voorst ingediend worden. 
Meer informatie en het aan-
vraagformulier: www.voorst.
nl/wonen/milieu-afval-duur-
z aamhe id /duu rza a mh e id /
subsidie- isolatie-woningen. 
 Heeft u vragen? Neem dan con-
tact op met de gemeente Voorst, 
Herma van den Brink, telefoon 
(0571) 27 92 46.

Sportraad 3.0 van start

Per 1 januari is de Sportraad 3.0 
van start gegaan met Arne Pruijt, 
Bas Kempers, Bas van den Hoogen 
en Hans de Graaf. Het doel van 
zowel de gemeente als de Sport-
raad 3.0 is bij te dragen aan ge-
zondheid, vitaliteit, leefbaarheid 
en participatie in de samenleving. 
Hiervoor werken de Sportraad 3.0 
en de gemeente Voorst in weder-
zijds overleg samen. Wethouder 
Hans van der Sleen meldt trots te 
zijn dat er een nieuwe Sportraad is 
in de gemeente Voorst: “Als over-
legraad van het college heeft de 
Sportraad 3.0 een missie- en visie-
plan opgesteld die goed aansluit 
op de missie en visie die wij als 
gemeente uitdragen. In 2015 is 
Voorst volop in beweging!".

Informatie
Meer informatie: www.voorst.nl . 
De Sportraad 3.0 is op Twitter te 
volgen via: @Voorst30 . 

Is uw mailbericht wel aangekomen?

In de periode van 1 december tot 15 januari 2015 heeft de gemeen-
te Voorst problemen gehad met het ontvangen van e-mailberichten. 
Het is daarom mogelijk dat uw e-mailbericht met bijvoorbeeld een 
aanvraag voor een omgevingsvergunning niet ontvangen is. Het pro-
bleem betreft vooral e-mailberichten met één of meerdere bijlagen.
De gemeente vindt deze situatie uiterst vervelend. Heeft u geduren-
de de bovenstaande periode een e-mail aan de gemeente gestuurd, 
nog geen bericht van de gemeente ontvangen of twijfelt u over de 
ontvangst van uw e-mail? Neem dan contact op met de gemeente 
Voorst, telefoon (0571) 27 99 11. 



voorstwijzer

Postbus 9000 - 7390 HA  Twello - H.W. Iordensweg 17 - 7391 KA  Twello - T. 0571 - 27 99 11 / 14 0571 - www.voorst.nl - gemeente@voorst.nl

Openingstijden diverse balies
ma. t/m vrij. 08.30 - 12.15 uur
Openingstijden Burgerzaken
ma. t/m vrij. 08.30 - 14.00 uur & ma. avond 17.00 - 20.00 uur

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

www.twitter.com/gemeente_voorst

www.facebook.com/gemeentevoorst

WhatsApp: 06 – 21 65 44 44

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Evenementenvergunning

Diverse wegen in Klarenbeek Carnavalsoptocht op 14 februari 2015 van 13.00 uur tot 16.00 uur Vergunning verleend* Z-14-03780_2015-01179

Diverse wegen in Wilp en Wilp-Achterhoek Carnavalsoptocht op 15 februari 2015 van 12.30 uur tot 17.00 uur Vergunning verleend* Z-14-03689_2015-01736

Knibbelallee in Wilp Carnavalsparty op 13 februari 2015 van 20.00 uur tot 1.00 uur Vergunning verleend* Z-14-03911_2015-01029

Milieumelding

Broekhuizerstraat 10 in Terwolde Melding Activiteitenbesluit verandering inrichting Melding ontvangen Z-MELD840-2014-001655

Wellenbergweg 4 in Voorst Melding mobiel puinbreken Melding ontvangen Z-MELD840-2015-000019

Wellinkhofweg 14 in Terwolde Wijzigen inrichting Melding ontvangen Z-MELD840-2014-001608

Omgevingsvergunning

Appenseweg 23 in Voorst Kappen 1 kastanjeboom Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-018

Beelelaan 1 in Voorst Plaatsen 2 extra lichtmasten bij derde voetbalveld Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2014-611

Bottenhoekseweg 9 in Teuge Ambtshalve intrekken omgevingsvergunning (OBM) Ontwerp-vergunning Z-HZ_INT-2015-000011

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

De Zanden 92 in Teuge Uitbreiding kleedkamers sportclub Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2014-643

Haanstraat 4 in Voorst Renoveren/restaureren boerderij Vergunning verleend
(revisie)*

Z-HZ_WABO-2012-000190

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

Helmbloem (kad. TLO B 9181) in Twello Bouwen 1 helft 2-onder-1-kap woning Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-031

Helmbloem (kad. TLO B 9182) in Twello Bouwen 1 helft 2-onder-1-kap woning Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-032

Meermuidenseweg 25 in Twello Vervangen dak woning en plaatsen 2 dakkapellen Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2014-629

Molenallee 48 in Wilp Kappen 1 eik Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2014-665

Molenallee 50 in Wilp Kappen 1 kastanjeboom en 2 beuken Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2014-645

Nijenbeekseweg (kad. Voorst C 1339) in 
Voorst

Bouwen woning Procedure-termijn 
verlengd

Z-HZ_WABO-2014-654

Oude Rijksstraatweg 4A in Twello Plaatsen 2 naamzuilen Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-023

Oudhuizerstraat 16 in Klarenbeek Herplaatsen werktuigenberging Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-028

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

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

Sterhyacint 4 in Twello Bouwen 2-onder-1-kap woning (rechter helft) Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2014-608

Sterhyacint 6 in Twello Bouwen 2-onder-1-kap woning (linker helft) Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2014-609

Terwoldseweg (kad. TLO A 2211) in Twello Veranderen bestaande uitrit Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-021

Terwoldseweg 24 in Twello Wijzigingsaanvraag schuur Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-017

Tuinstraat 51 in Voorst Verzelfstandigen en moderniseren merendeel wooneenheden Ontwerp-vergunning Z-HZ_WABO-2014-657

Twelloseweg 51 in Terwolde Verzoek tot intrekking omgevingsvergunning (veehouderij) Ontwerp-vergunning Z-HZ_INT-2014-001613

Voorsterklei (kad. Voorst L 30) in Voorst Bouwen gemaal Nijenbeek Vergunning verleend Z-HZ_WABO-2014-425

Wilhelminaweg 11 in Voorst Kappen 1 esdoorn Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2014-642

Zwarte Kolkstraat 72 in Wilp Kappen 2 eiken Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-016

Sloopmelding

Bekendijk 10 in Terwolde Slopen 2 bijgebouwen Melding ontvangen Z-HZ_SLM-2015-027

Tijdelijke verkeersmaatregel

Diverse wegen in Klarenbeek Carnavalsoptocht op 14 februari 2015 van 13.00 uur tot 16.00 uur Besluit genomen* Z-14-03780_2015-01179

Diverse wegen in Wilp en Wilp-Achterhoek Carnavalsoptocht op 15 februari 2015 van 12.30 uur tot 17.00 uur Besluit genomen* Z-14-03689_2015-01736

Knibbelallee in Wilp Carnavalsparty op 13 februari 2015 van 20.00 uur tot 1.00 uur Besluit genomen* Z-14-03911_2015-01029

* 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 be-
sluit aan de aanvrager. 

Voor informatie over een besluit en 
de datum van verzending van het 
besluit kunt u bellen met (0571) 
27 99 11. Omdat een bezwaar-
schrift geen schorsende werking 
heeft, kan tevens een verzoek tot 

een voorlopige voorziening worden 
gericht aan: de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Gelder-
land, afdeling Bestuursrecht, Post-
bus 9030, 6800 EM Arnhem.

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

bekendmakingen
Week 04: 21-01-2015

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.
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U IT EIGEN BAKKERIJ

Vezelbruin brood

Notenbolletjes

Maisbroodje

Kaas ui stokbrood

Slagroom/ 
Mokka Schnitte

1.95
2.15

2.00
2.22

1.10
1.35

1.25
1.50

3.89
4.99

per stuk

zak 6 stuks

400 gram
per stuk

per stuk

N BBBBAAN BBBBBA



Achtergrond
Ten gevolge van de hoogwatersituaties van 1993 en 1995 heeft 
de regering in 2006 besloten dat de hoogwaterveiligheid in het 
rivierengebied moet worden vergroot. Tegelijkertijd wordt een 
bijdrage geleverd aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit 
van het rivierengebied. Hiervoor zijn meer dan 30 maatregelen 
opgesteld, vastgelegd in de Planologische Kernbeslissing Ruimte 
voor de Rivier. Het project ‘Dijkverlegging Voorsterklei’ maakt deel 
uit van dit programma.

Ten behoeve van de realisatie van een gemaal t.b.v. de 
dijkverlegging Voorsterklei liggen vanaf vrijdag 23 januari 2015 tot 
en met donderdag 5 maart 2015 de volgende besluiten ter inzage:
-  Omgevingsvergunning  t.b.v. het gemaal Nijenbeek in Voorst van 

de gemeente Voorst;
-  Watervergunning t.b.v. het gemaal Nijenbeek in Voorst van 

waterschap Vallei en Veluwe.

De procedure conform de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb) is van kracht. Op grond 
daarvan kunt u in deze periode beroep indienen op boven-
genoemde besluiten met bijbehorende stukken. Verderop in deze 
bekendmaking is vermeld hoe u beroep kunt instellen.

Bij de voorbereiding van de besluiten die nodig zijn voor de 
uitvoering van het project is gekozen voor toepassing van de 
provinciale coördinatieregeling bedoeld in artikel 3.33, eerste lid, 
onder a en b, Wro. Het toepassen van genoemde coördinatie-
regeling heeft mede tot doel dat de bekendmakingen van de 
(ontwerp) besluiten, de gelegenheid tot het naar voren brengen 
van zienswijzen en het indienen van beroep voor de verschillende 
besluiten gelijktijdig plaats heeft. 

De ontwerpbesluiten hebben van vrijdag 31 oktober 2014 tot en 
met donderdag 11 december 2014 ter inzage gelegen. Tegen 
deze ontwerpbesluiten zijn geen zienswijzen ingediend. 

Op de volgende locaties kunnen alle stukken op werkdagen en op 
de daar gebruikelijke openingstijden worden ingezien:
• Gemeentehuis Voorst, H.W. Lordensweg 17 te Twello; 
• Provinciehuis Gelderland, Markt 11 te Arnhem;
•  Kantoor Waterschap Vallei en Veluwe, Steenbokstraat 10 te 

Apeldoorn.

website www.coordinatiegelderland.nl. Ga hiervoor naar het 

Heeft u inhoudelijke vragen of wilt u nadere informatie over  
het project, dan kunt u terecht bij: Omgevingsmanager 
‘Dijkverlegging Voorsterklei – Gemaal Nijenbeek te Voorst’,  
de heer M. Marijnissen (T 0224 - 211 211). 

Heeft u vragen over de procedure, dan kunt u terecht bij de 
provincie Gelderland, Coördinator Procedures ‘Dijkverlegging 
Cortenoever – Gemaal Nijenbeek te Voorst’, de heer A.M. 
Kwakkernaat (T 06 - 22 47 30 05).

Belanghebbenden kunnen in die periode bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep instellen. 
Deze Afdeling beslist in eerste en enige instantie over de 
ingestelde beroepen.

Belanghebbenden kunnen beroep instellen als zij een zienswijze 
hebben ingediend op het ontwerpbesluit. Hebt u geen zienswijze 
ingediend en bent u wel een belanghebbende, dan kunt u alleen 
beroep instellen als het u redelijkerwijs niet verweten kan worden 
dat u geen zienswijze heeft ingediend. Dat kan bijvoorbeeld het 

wijzigingen zijn doorgevoerd ten opzichte van de 
ontwerpbesluiten. 

besluiten RvR ‘Dijkverlegging Voorsterklei – Gemaal Nijenbeek te 
Voorst’ richten aan:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019,
2500 EA Den Haag.

Het beroepsschrift moet worden ondertekend en dient ten minste 
te bevatten:
a) Uw naam en adres;
b) De dagtekening;
c)  Een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is 

gericht;
d)  De redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen.

Op de besluiten is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en 
herstelwet van toepassing. Dit heeft onder meer tot gevolg dat alle 
beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen, 
een beroep niet ontvankelijk wordt verklaard indien binnen de 
beroepstermijn geen beroepsgronden zijn ingediend en dat de 

kunnen worden aangevuld. Dit betekent onder andere dat het 
indienen van een zogenaamd ‘pro forma’ beroepsschrift niet 
mogelijk is. Geef in het beroepschrift aan dat de Crisis- en 
herstelwet van toepassing is. 

Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet. 
Indien beroep is ingesteld, kan een verzoek worden gedaan tot 
het treffen van een voorlopige voorziening, bijvoorbeeld 
inhoudende een schorsing van het besluit. Het verzoek om een 
voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter 
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

Bij het verzoek moet een afschrift worden overlegd. Voor het 
indienen van een beroepschrift en/of een verzoek om een 

u op de site van de Raad van State: www.raadvanstate.nl.

Arnhem,
Zaaknummer 2012-012204
Gedeputeerde Staten van Gelderland

 
‘Dijkverlegging Voorsterklei – Gemaal Nijenbeek te Voorst’

 

KRINGLOOP
DE CIRKEL

Geef uw spullen een 2e kans

- Complete woningontruiming
- Inkoop inboedels
- Verhuizingen
- Elke vrijdag een nieuwe actie
- Maandag t/m zaterdag van 9.00 - 17.00 uur open

Heeft u spullen over?
U kunt het bij ons inleveren, of wij halen het gratis op.

Arnhemstraat 16, 7418 CL - Deventer
0570 - 59 48 24 of 06 - 303 763 80

3000 m2 winkelruimte
www.facebook.com/kringloopdecirkel

dagelijks
nieuwe
inbreng

www.kringloopdecirkel-deventer.nl

nu

10%
korting op een
raamdecoratie

product

Dakramen en raamdecoratie
van VELUX zijn voor elkaar gemaakt

Colors @ Home Woonhal
Nijverheidsstraat 5, Twello

Tel: 0571 272615

Wilt u voor een
overleden vriend,

collega of 
verenigingslid 

ook een 
rouwadvertentie

plaatsen?
Ga naar

www.monuta.nl/rouwbericht

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

Bosch wasautomaten en 
drogers v.a. € 149,00. 

Amerikaanse koelkasten va € 
599,00. De Elektro Witgoed 

Outlet biedt u ruime keuze in 
A-merken. Nieuw, jong 

gebruikt, demo’s en licht 
beschadigde showroommodel-

len. Alles met laagste prijs 
garantie, dus nergens 

goedkoper! www.elektrowit-
goed.nl De Rotstuin 22, 7325 
GC Apeldoorn. Tel. (055) 301 

62 66.

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

werkplaats, kozijnreparaties 
e.d. Ook Tuinhuizen en 

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

nl

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

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

41015473/055-3231307. Ook 
op Marktplaats 

 
Rommelmarkt Dorpskerk 

Twello inzamelen: zaterdagen 
9.00 - 12.00 uur Voorder-
steeg 12 voor afhalen bel 

0571-271066/271503

Te huur: Ooievaar van 4 
meter hoog, leuk om bij een 

geboorte voor het huis te 
zetten. Ook o.a. slingers en 

(helium) ballonnen voor 
verschillende gelegenheden. 
Print & More, Stationsstraat 
17, Twello (0571) 27 61 91

Natuurlijke geneeswijzen 
Energetische Ondersteu-

ning, Orthomoleculair 
Therapeut. Voor vergoedin-
gen zie www.sinylenselink.

nl 06-23166583

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. Eventu-
eel tegen kleine vergoeding. 

Tel. 06-14101933.

Heeft u nog heggen te 
knippen of bomen en 

struiken op te ruimen? Al 
staan ze nog zo raar we 

maken het netjes voor u klaar. 
Tel: 0578-641293.

Mulder Orthopedie voor uw steunzolen en sportzolen. 
Kindersteunzolen v.a. €90,00 steunzolen volwassenen v.a. 
€135,- sportzolen v.a. €120,-. Bel voor een afspraak of 

vrijblijvend advies 06-14375736 www.mulderorthopedie.nl

Harry de Winkel Hoveniers-
bedrijf Druiven snoeien, 
leibomen snoeien 055-

3015271

Help haar 
met protheses 
en revalidatie 

op lilianefonds.nl
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Kijk voor meer tips op auping.nl/tips.

Nieuw bed? 
Nieuwe Auping!

15%voordeelop het Aupingassortiment*

www.pijnappel.info
  Pijnappel Twello   | Duistervoordseweg 54  | T 0571 - 271526

Pijnappel Heerde  | Dorpsstraat 35            | T 0578 - 691612

 Cabaret bij Nieuwjaars 
ontmoeting Zonnebloem
TWELLO.- Afgelopen zaterdagmid-
dag vond in de Jachtlustzaal van 
de Twellose sporthal de traditio-
nele Nieuwjaars ontmoeting van de 
Zonnebloem plaats. Op deze mid-
dag hadden de gasten van de Zon-
nebloem de gelegenheid elkaar een 
goed en gezond 2015 toe te wensen 
en onder het genot van een hapje en 
drankje te genieten van elkaars ge-
zelschap. Daarnaast was er op deze 
middag ruim baan voor cabaret. De 
voorzitter van de Zonnebloem, Ben 
Hurenkamp, verwelkomde de gas-
ten. In zijn toespraak sprak hij zijn 
zorg uit over de uitvoering van de 
nieuwe zorgwet. Ook refereerde hij 
aan de roerige tijd die ze nu doorma-
ken. Tot slot bracht hij een toost uit 
op gezondheid en vrede voor ons al-
lemaal. De Zonnebloem droeg daarin 
bij door voordrachtskunstenaar Wim 
Nijhof uit te nodigen. Deze sloot 
naadloos bij de speech van de voor-
zitter aan door te openen met het 

legendarische lied “Mens, durf te le-
ven.” Aansluitend nam hij de histo-
rie van het Nederlandse cabaret met 
de aanwezigen door. Pisuisse, Lous 
Davids en Toon Hermans passeer-
den de revue. Delen van conferences 
werden afgewisseld met bekende 
liedjes van deze kleinkunstenaars, 
luid meegezongen door de aanwezi-
gen. Na een pauze vervolgde Nijhof 
met het tweede deel waarin Paul van 
Vliet, Fons Jansen en Tom Manders 
aan de orde kwamen. Na de tweede 
pauze was in het derde deel ons vor-
stenhuis het laatste onderwerp. Hij 
besloot met een mooie conference 
van Wim Sonneveld. Na afl oop werd 
Nijhof door Brenda Bolink bedankt 
voor zijn mooie optreden. Vervol-
gens werden alle vrijwilligers naar 
voren geroepen, zij werden toege-
zongen door alle gasten van de Zon-
nebloem. Foto’s van deze geslaagde 
middag kunt u zien op: http://regio-
voorst.zonnebloem.nl 

Voorst volgens de 
Progressieven
Hoe zo pertinente onwaarheden?
Met veel verbazing hebben we het artikel gelezen in VN van 14 januari 
van de fractie van D66 Voorst die zichzelf constructief noemt. Ze blijkt 
slecht geïnformeerd. Een paar voorbeelden.
Het is hun kennelijk ontgaan dat D66 in Den Haag tot de ‘constructieve 
oppositie’ behoort, die het kabinet steunt in de broodnodige hervormin-
gen in de zorg, en dus ook in de bezuinigingen. Dan is het bepaald unfair 
om als D66 Voorst schone handen te houden en met de beschuldigende 
vinger naar de PvdA te wijzen, die ‘onze gemeente met schier onmoge-
lijke bezuinigingen opzadelt’.
Zonder ook maar een begin van onderbouwing wordt Erik Nobel be-
schuldigd van het verspreiden van pertinente onwaarheden, voorbeel-
den graag!
À propos. Het is D66 blijkbaar ook ontgaan dat in de gemeenteraad van 
Voorst PvdA en GroenLinks al jaren samen één fractie vormen.

Bezuinigingen op huishoudelijke zorg
Er moet, ook in Voorst bezuinigd worden op de huishoudelijke zorg in 
de Wmo want het Rijk stelt daarvoor minder geld aan de gemeenten be-
schikbaar. D66-wethouder Vrijhoef, en dus het college  heeft ervoor geko-
zen daarbij de ‘kaasschaafmethode’ toe te passen: bij iedereen 1/3 eraf. In 
de meeste gevallen zonder kennis te nemen van de persoonlijke situatie 
van zorgontvangers, zoals de wet voorschrijft. Dat is een politieke keuze. 
Er zijn gemeenten die de huishoudelijke zorg geheel hebben geschrapt. 
Dat heeft Voorst gelukkig niet gedaan. Andere gemeenten (Deventer, 
Brummen) kiezen voor de juiste benadering: ze laten in 2015 (of een deel 
van het jaar) de huishoudelijke zorg ongewijzigd  en gebruiken die peri-
ode om naar de persoonlijke situatie van mensen te kijken en daarop een 
besluit te baseren.

Keuze van Voorst
Zo had Voorst het ook kunnen doen. Waarom niet wat meer tijd genomen 
om zorgvuldig naar de persoonlijke situatie van alle ontvangers van huis-
houdelijke zorg te kijken? PvdA-GL heeft er dan ook voor gepleit om alle 
beschikkingen ½ jaar op te schorten en de zorg opnieuw te indiceren. De 
coalitie koos een andere weg, terwijl de partijen daarin tijdens de verkie-
zingen om strijd hebben beweerd dat mensen die zorg nodig hebben dat 
ook zouden krijgen. Maar ja, dat kost geld.
Terwijl PvdA-GL ruim voor de verkiezingen de Voorster fracties opriep 
om gezamenlijke oplossingen voor de te verwachten bezuinigingen te 
zoeken. De andere fracties schoven het liever op de lange baan. Geen 
twijfel dat Voorst nu geprobeerd heeft de moeilijke opdracht waar de 
gemeente voor staat zo goed mogelijk uit te voeren. Dat zou je fatsoenlijk 
beleid kunnen noemen. Helaas wel met de verkeerde insteek. 

Kwetsbare mensen
Wat is er mis mee als PvdA-GL dat in de raad duidelijk naar voren brengt 
en mensen helpt om bezwaar te maken tegen dat onjuiste beleid? D66 
noemt dit huichelarij en borst kloppen en wijt het aan slecht verliezer-
schap, je moet maar durven. Niks scoren over de ruggen van kwetsbare 
mensen: gewoon duidelijk maken dat de wet zorgvuldig moet worden 
uitgevoerd, zoals ook staatssecretaris van Rijn beoogt.
Wij lopen niet weg voor onze verantwoordelijkheid. Er moeten nu een-
maal pijnlijke maatregelen getroffen worden om de zorg in Nederland 
betaalbaar en daarmee toekomstbestendig te houden.
Wat we vragen is een zorgvuldige afweging en steun voor de mensen die 
het echt nodig hebben.
Wij wensen de fractie van D66 Voorst veel wijsheid toe om evenals D66 
in Den Haag weer ‘constructief’ genoemd te kunnen worden. 
Wim van Ee/Anneke van der Ven, PvdA-GroenLinks

Reageren? Graag
E: voorst@pvda.nl
Kijk ook op de website: www.voorst.pvda en www.voorst.groenlinks.nl    

Worstenactie van Scouting de Vundelaar 
en slagerij Buurman 

TWELLO.- Ook dit jaar zal Scouting 
de Vundelaar weer de welbekende 
worstenactie houden in samen-
werking met slagerij Buurman. De 
leden van de vereniging komen op 
31 januari bij u aan de deur voor 
de verkoop van rookworsten . De 

opbrengst van deze actie worden 
aangewend voor het nieuwe kamp- 
en spelmateriaal van de Vundelaar. 
Bent u op 31 januari niet thuis 
maar wilt u wel de vereniging hel-
pen én een of meerdere lekkere 
rookworst(en) in huis te hebben? 

Dan kunt u op 31 januari ook bij 
Buurman Vleesch en Vis terecht, 
of aan ons clubgebouw aan de 
Kerklaan 3 van 10.00 tot 15.00. Kos-
ten voor een enkele rookworst zijn 
EUR 2,75, en twee voor EUR 5,-. 
De leden gaan van deur tot deur. 

Foto: Christa Bongertman, Photographic.



Intercoating BV
7396 BM Terwolde
t 0571 291480
info@intercoatingterwolde.nl
www. intercoatingterwolde.nl

Niet het aantal telt, maar de aandacht!

Wij hanteren korte levertijden.

Sterk in het op kleur
brengen van al uw
aluminium- en
metalen onderdelen.

COOP DE LELIE
MOLENWEG 1 TERWOLDE

COOP.NL

www.bouwbedrijfvdbeek.nl

BOUWBEDR I J F

T E R W O L D E      0571 - 29 20 96

NIEUWBOUW
VERBOUW

ONDERHOUD

TERWOLDE 0571 - 29 20 96

 

b. v.

www.rietdekkersbedrijfveldhuis.nl

(geschikt voor startende ondernemers!)
Produc g 2 2 k oor
Produc g 2 2 k oor
Produc k 2

Twelloseweg 93
7396 BM Terwolde

t 0571 - 29 14 80 info@leurinkvastgoed.nl
www.leurinkvastgoed.nl

PRODUCTIE/OPSLAGRUIMTE
TE HUUR OP EEN A1/A50 LOCATIE?

Camping De Scherpenhof, Bandijk 60 Terwolde, tel. 0571-291731 www.scherpenhof.nl

Baanverhuur 6 personen (1 uur)

Kinder arrangement bowlen
1 uur bowlen + patat met snack en ranja

€19.50

€8.50

Tijdens de schoolvakanties alle dagen geopend van 10.00 - 18.00 uur Reservering noodzakelijk!

maandag
13.00 - 18.00 uur
di. t/m do.
10.00 - 18.00 uur
vrijdag
10.00 - 20.00 uur
zaterdag
10.00 - 16.00 uur

TWELLOSEWEG 100
7396 BP

 

TERWOLDE   TEL (0571) 29 19 92

w w w . n a t a s c h a d u m p . n l

Kijk eens op onze webshop: www.nataschadumponline.nl

Restant B-keuze 
broeken

vanaf 10,00

Werkschoenen S3
vanaf

Camoufl age notitieboekjes 
diverse maten vanaf

Camoufl age boxer shorts 
maat s tm xxl per stuk

Opruiming winterjassen
vanaf

31,95

1,49

7,95

25,00

€14,95ONBEPERKT
Kriebelz Spiez Onwiez

in 5 varianten!

TERWOLDE/NIJBROEK
Ondernemers

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

www.voordepoorte.nl

incl. tapijt en leggen.
Uitzoeken uit 30 verschillende

kleuren

€  285,- *
Bel voor een afspraak 

13 treden *

TRAP
STOFFEREN

Volg ons ook op 
www.facebook.com/
EvennaarOonk

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

Ook voor koopjes... 
Diverse boeken en (kantoor)artikelen

Donderdag 22, vrijdag 23 en zaterdag 24 januari

voor € 1,00

Verder kijken op zondag 25 januari 
met Ellen Zoomers
 TWELLO.- Op het snijvlak van geest 
en lichaam, waarin spiritualiteit een 
grote rol gaat spelen zoeken mensen 
wegen om deze spiritualiteit door 
meditatie en expressie te vertalen 
in de praktijk van alle dag. Na twee 
succesvolle bijeenkomsten van  
‘Verder kijken op zondag’ met José 
Starmans over voeding en de kracht 
van jouw bewustzijn en Christine 
Engel over het meetbare geluk  laat  
Ellen Zoomers de werkelijke waarde 
van voeding zien. ‘Veel aardse zaken 
worden tegenwoordig gepromoot 
als ‘ervaring’en ‘beleving’, voed-
ingsmiddelen incluis. Ik probeer 
privé en zakelijk mensen op aardse 

wijze bewust te maken van wat we 
lichamelijk gebruiken en verbruiken 
om geestelijk te ervaren wat dat ons 
oplevert. Met sportinstructie, met 
levensstijlprogramma’s en met ver-
rassende voedingsfeitjes.’Ellen is lid 
van Curves, een wereldwijde onder-
neming die zegt dat dertig minuten 
per dag een optimale gezondheid 
bevordert. Curves, begonnen in Tex-
as, heeft meer dan tienduizend ves-
tigingen over de hele wereld. Fraaie 
bijkomstigheid: ben je op vakantie 
en is daar toevallig een Curves aan-
wezig, dan kun je daar zomaar bin-
nenlopen en je oefeningen doen. In 
Twello opende Curves haar deuren 

aan de H.W.Iordensweg op 24 sep-
tember 2007.
Verder kijken dan je gewend bent 
op zondag van 11.30 uur tot 13.30 
uur in de huiskamer van Wiel Pal-
men, Twello. Een eenvoudige maar 
voedzame lunch wordt gratis aange-
boden. Er wordt alleen een bijdrage 
gevraagd naar draagkracht voor het 
werk van stichting Hatemalo Nepal. 
Aantal deelnemers tussen zeven en 
tien. Opgeven tot zaterdag 12.00 
uur : email palme060@gmail.com of 
(0571) 27 29 11 / 06 27028796. De 
volgende ‘Verder kijken op zondag 
’is op zondag 23 maart. Rallie Schol-
ten over yoga en Thaise massage  

Schilderijen expositie
TWELLO.- Vanaf 5 januari tot 13 april exposeren cursisten van Heidy Orsetti 
met hun schilderijen in het Gebouw Irene aan de Dorpsstraat 8 in Twello. 
Sinds november 2011 geeft Heidy les aan deze enthousiaste schildergroep 
op de maandagmiddag van 13.00 -15.00 uur ook in het Gebouw Irene. Over 
het algemeen wordt er met acrylverf geschilderd op zowel papier als doek. 
Een enkele keer wordt er een uitstapje gemaakt naar een andere techniek 
zoals bijv. aquarel of pentekening. De werken die op dit moment worden ten-
toongesteld zijn gemaakt aan de hand van een vooraf opgegeven thema. Voor 
eventuele verkoop van de werken in deze expositie kunt U contact met Heidy 
opnemen. Heeft u interesse in schilderen, wilt U een keer meedoen of wilt 
U zich aanmelden voor het nieuwe cursusjaar 2015 - 2016, neem dan gerust 
contact op met: Heidy Orsetti (0570) 64 14 96. heidy.orsetti@hotmail.com

Agrarisch specialist Niessink & Partners 
vestigt zich in de regio
REGIO.- Met ingang van 1 januari 
van dit jaar is Niessink & Part-
ners Accountants en Adviseurs 
mede gevestigd in het pand van 
Schoonebeek en Kieskamp Ac-
countants & Adviseurs te Epe. 
Niessink & Partners wil zich hier-
mee in deze regio richten op de 
agrariërs. Zij heeft oorspronkelijk 
een kantoor gevestigd in de Ach-
terhoek en bestaat al meer dan 75 
jaar. 

“Met circa 24 medewerkers bedie-
nen we de MKB-er (Midden- en 
klein bedrijf) en de agrariër. Met 
ons team van circa zeven agrarisch 
specialisten bedienen we onze 
agrariërs op allerlei gebied, bij-
voorbeeld: advisering en verzorgen 
fi scaliteiten rondom bedrijfsopvol-
ging, staking, opstellen onderne-
mingsplannen, solvabiliteits- en 
liquiditeitsbegrotingen, advisering 
over diverse subsidies, adviseren 
over fi scale en fi nanciële planning, 
adviseren over mestbeleid en –afzet 
en samenstellen van jaarrekenin-
gen”, vertelt Leo Tromp, Accoun-
tant en Administratieconsulent bij 
Niessink & Partners. 
“Onze oorsprong ligt in Neede”, 
vervolgt hij, “twee jaar terug zijn 
wij in contact gekomen met Kies-
kamp Accountants in Epe. Daar zijn 
wij ingeschakeld ter ondersteuning 
van hun agrarische portefeuille.” 
Medio november heeft Kieskamp 
Accountants bekend gemaakt te 
gaan samenwerken met Schoone-
beek Accountants & Adviseurs uit 
Epe. Niessink & Partners gaat zich 
in dit gebied richten op de agra-
riër. “De reden om in dit gebied te 
beginnen met een agrarisch gericht 
kantoor is dat er naar onze mening 
behoefte is aan een actief agrarisch 

georiënteerd advieskantoor die met 
een no-nonsense mentaliteit en met 
korte lijnen haar klanten bedient. 
Zo organiseren we met regelmaat 
zogenaamde ‘huiskamerbijeenkom-
sten’ waar we in kleine groepen 
uitleg geven over bepaalde actuele 
items. Voor 2015 kan dat bijvoor-
beeld de gevolgen van de invoering 
van de Melkveewet zijn, maar ook 
het invoeren van betalingsrechten 
en het gewijzigde Besluit huisves-
ting. Daarnaast bedienden we al een 
heel aantal relaties in de omgeving 
van Klarenbeek en Twello. De om-
geving van Epe, Heerde, Nijbroek 
en Terwolde sluit hier dan goed op 
aan”, legt Tromp uit. Samen met 

Anita Stegeman, voorheen in dienst 
van Kieskamp Accountants en per 
1 januari werkzaam voor Niessink 
& Partners, en Alfred Gemmink zal 
Leo gaan werken vanuit Epe, in een 
afgescheiden gedeelte van het kan-
toor van Kieskamp Accountants 
aan de Zuukerweg 21. “We werken 
sinds 1 januari reeds in dit kantoor, 
de verbouwing is 1 februari gereed. 
Ons kantoor zal drie dagen per week 
(maandag, dinsdag en woensdag) 
bezet zijn. Telefonisch zijn wij altijd 
bereikbaar via ons kantoor in Nee-
de”, legt Leo uit. Agrariërs zijn van 
harte welkom op het kantoor aan de 
Zuukerweg 21 in Epe, tel. (0545) 29 
40 61 of kijk op www.niessink.nl.

Foto v.l.n.r.: Leo Tromp, Anita Stegeman en Alfred Gemmink. 

Cursus Kunst in Beeld
REGIO.- Volksuniversiteit Stedendriehoek organiseert in samenwerking 
met  bibliotheek Brummen wederom een cursus kunstgeschiedenis onder 
de naam “Kunst in Beeld’’. Tijdens deze cursus van 5 avonden worden 
vijf bijzondere kunstenaressen in beeld gebracht. Binnen de kunstgeschie-
denis lijkt het er soms op dat vooral mannen in de kunstwereld centraal 
staan. Toch zijn er veel bijzondere kunstenaressen en zij krijgen niet altijd 
de aandacht die ze verdienen. Daarom gaat deze cursus over 5 bijzondere 
kunstenaressen: Charley Toorop, Barbara Hepworth, Frida Kahlo, Eva Hes-
se en Marlene Dumas. Iedere avond staat één van hen centraal. Iris Maal-
derink staat garant voor een plezierige en leerzame avond vol kennis en 
wetenswaardigheden. Graag tijdig aanmelden want de cursussen zitten 
snel vol. De data: 17 februari, 3,17 en 31 maart, 14 april. Tijdstip: 20.00 – 
22.00 uur. Aanmelding en meer informatie www.vustedendriehoek.nl  

Wekelijks huis aan huis 
dagelijks online

www.voorsternieuws.nl
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Doorlopend ca. 80 auto’s op voorraad
autobedrijf

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

www.autospijkerbosch.nl

Steunt u ook deze actie?
Na sluiting R.K. kerk 
Klarenbeek, nu kerk zelf kopen?
Leden van de Stichting Vrienden van de Rooms katholieke Kerk 
in Klarenbeek i.o. zijn ‘in gesprek’ omtrent het aankopen van de 
Rooms katholieke kerk en hebben daarover afspraken gemaakt. 
Ondertussen hebben de leden het volgende bericht van de Leden 
van de Stichting ontvangen. 

Bericht Leden van Stichting
“Onze kerk in Klarenbeek dicht! En wat nu? Wat willen we er mee? 
Zo’n prachtig gebouw leeg laten staan? Het is nu of nooit! Het is onze 
laatste kans! Laten we samen onze kerk kopen! 
Ongetwijfeld hebt u gehoord dat de R.K. Kerk van Klarenbeek gesloten 
gaat worden.
Wij, de leden van de Stichting i.o. van “Vrienden van het (RK) Kerkge-
bouw in Klarenbeek”, vinden dat onze kerk bij ons dorp hoort, van ons 
dorp is en van ons dorp moet blijven.
Zo’n prachtig onderhoudsarm gebouw mag niet doelloos leeg blijven 
staan en verloederen.
Wij hebben zeker ideeën wat er allemaal met ons kerkgebouw kan. Een 
kleine opsomming; themabijeenkomsten maandelijks en rondom Kerst 
en Pasen, bijeenkomsten aan begin en einde van het schooljaar, oecu-
menische bijeenkomsten o.a. in de kersttijd, ruimte voor trouw, rouw 
en afscheid, een aula voor eigen gemeenschap i.s.m. het Heidepark, 
concerten, exposities en activiteiten die u zelf in de laatst gehouden 
enquête heeft aangedragen. Echter, om de kerk te kunnen kopen heb-
ben we nog ten minste  75.000,00 nodig. Daarom willen we aan u een 
bijdrage vragen om aan bovengenoemd bedrag te komen. Iedereen die 
een bijdrage voor de aankoop van de kerk levert wordt: Vriend(in) van 
de kerk van Klarenbeek.

Donateur
Vervolgens willen wij u vragen om donateur te worden; dit houdt in 
dat u maandelijks of jaarlijks een bijdrage stort (of via automatische in-
casso) voor het behoud van onze kerk.Wij hopen dat velen van u zullen 
bijdragen, zodat onze kerk nu en voor de toekomst voor ons dorp be-
houden zal blijven. Dit is de laatste kans om het kerkgebouw te behou-
den. Bij voorbaat dank voor uw medewerking, namens de Leden van 
de Stichting Vrienden van de Kerk in Klarenbeek i.o. Frans Ganzevles, 
Bart Brouwer, Diny Wagemans, Louis Kolkman, Miek Verheul. Deze 
actie kan ook door alle Klarenbekers en daarbuiten worden gesteund. 
Zij kunnen ook reageren via stichtingvkk@gmail.com. 

Vrouwen van Nu gehuldigd 

VOORST.- Alle aanwezige dames 
werden door de voorzitter hartelijk 
welkom geheten in het nieuwe jaar. 
Na het zingen van het bondslied,  
werd Dini Waanders met applaus 
bedankt voor de heerlijke oliebollen 
die ze gebakken had. Twee bestuurs-
leden Thea van Lutterveld en Dini 
Waanders waren aftredend en niet 
herkiesbaar. Door het bestuur werd 
een passend gedicht voor beiden 
voorgelezen , waarna ze werden ver-
rast  met een attentie en een schoofje 
tulpen. Hierna werden met goed-
keuring van de leden twee nieuwe 
kandidaten benoemd: Lidy Hendrik-
sen en Hanny Hazelaar  komen het 
bestuur versterken. Vijf jubilaressen 

werden gehuldigd:  Tini Jansen voor 
50 jaar lid, Grietje Bolink , Ted Bosch 
, Koos Willeboordse en Lini Barment-
loo  voor 25 jaar lidmaatschap. Allen 
kregen een attentie met een schoofje 
tulpen.
Na de pauze hield de heer Van Essen, 
directeur bestuurder van Trimenzo, 
een presentatie over de ontwikkelin-
gen en veranderingen in de zorg in 
Nederland, die per 19 januari 2015 
van kracht worden. Werkgebied 
Voorst ligt ongeveer in de Steden-
driehoek met Grotenhuis, Martinus-
hof en Benring en dit jaar komt Hun-
deren daar bij. Verteld werd hoe de 
tehuizen qua zorg worden ingedeeld. 
Er is plek voor 173 intramurale en 

600 extramurale cliënten. Streven is 
om kleinschalig te gaan wonen met 
kleinschalige zelfsturende teams. 
Men kan eventueel gebruik maken 
van particuliere zorg. Het is de be-
doeling dat de cliënten zelf,  eventu-
eel met hulp van familie, mantelzorg  
of andere vrijwilligers, zorgen voor 
bijvoorbeeld de boodschappen. Al-
les en iedereen moet hier een weg in 
vinden en daar gaat ongetwijfeld een 
periode overheen. Na de presentatie 
en de vele vragen door de leden werd 
Henk Jan van Essen hartelijk bedankt 
voor de uitleg die een beetje helder-
heid gaf.  Van de voorzitter kreeg hij 
een fl es wijn aangeboden. De volgen-
de bijeenkomst is op 9 februari  2015.

De jubilaressen met een schoof tulpen.

Welkom bij Eten op IJsselhoeven
NIJBROEK.- Ruim 
100 gasten hebben 
in het najaar van 
2014 genoten van 
een etentje op een 
IJsselhoeve. Met 
nieuwe ontmoe-
tingen op zak, ver-
rijkt met verhalen 
en voldaan met 
lekkere streekge-
rechten zijn onze 
gasten weer naar 
huis gegaan. Bij 
het etentje op de 
Blankemate in 
Nijbroek stond het 
eigen gehouden 
Bentheimervarken 
op het menu. Zo was elke etentje uniek en bijzonder. Dit succes zet men 
graag voort en nodigen u dan ook graag uit om aan te schuiven bij Eten op IJs-
selhoeven. Kies op de website www.etenopijsselhoeven.nl een IJsselhoeve 
uit en reserveer. Eten op IJsselhoeven is een project van boerderijenstichting 
IJsselhoeven. Bewoners van een achttal IJsselhoeven ontvangen u graag bij 
een diner op hun locatie. Uw gastvrouw/heer kookt voor u en vertelt over 
het leven op een IJsselhoeve van vroeger en nu. Ook mag u verder binnen en 
buiten kijken: de bedstee, de kelder, de deel waar de koeien op stonden, het 
erf met het bakhuisje, de boomgaard. Genoeg te ontdekken.

De IJsselhoeven zijn grote beeldbepalende boerderijen in de IJsselvallei, her-
kenbaar aan het dwarsgeplaatste voorhuis (T-vorm) met vaak meerdere grote 
schuren erbij. Ze zijn gebouwd in de rijke 19e eeuw door graanboeren. 

 

Nieuwe sponsor 
voor zaal 
Dorpshuis
VOORST.- De ‘lens’, de zaal van waaruit men een 
prachtig uitzicht heeft over de Voorsterklei, heeft 
een nieuwe naam. Het bestuur van de Stichting 
Dorpshuis Voorst is er wederom in geslaagd een 
plaatselijke sponsor te vinden voor de ruimte die 
eerst de naam van een bank had. De zaal gaat Belt-
man Smitzaal heten. Het logo van het bedrijf, dat 
zijn oorsprong heeft in Voorst, is op een passende 
manier aangebracht in de vloerbedekking door Ton-
ny Seegers, de Voorster stoffeerder die altijd klaar 
staat voor het Dorpshuis.  Op een bescheiden fees-
telijke manier is met de eigenaar Marco Jansink en 
Dick Riemeijer het logo onthuld van Beltman Smit 
installatietechniek. Boven de deur van de zaal en op 
de handwijzer in de gang staat de naam eveneens 
vermeld.

Marco Jansink, dorpshuisvoor-
zitter Marien Ruijsch en Dick 

Riemeijer bekijken het juist 
onthulde logo.
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Modern Noaberschap, kern van 
onze nieuwe samenleving

TWELLO.- Op 13 januari organiseerde de werkgroep “Bezinning & In-
spiratie” een bijeenkomst in de Bibliotheek Twello met als thema “Mo-
dern Noaberschap”. Spreker was drs. Leon Hoeben van de Stichting 
Mens en Welzijn Voorst. Hij reikte op een inspirerende manier een aan-
tal gedachten over dit onderwerp aan. Daarna spraken de deelnemers 
in 3 groepen met elkaar. De kern daarvan was om te ontdekken hoe je 
 je eigen betrokkenheid met elkaar in jouw buurt meer inhoud en vol-
doening zou kunnen gaan geven.

Tijdens zijn inleiding schetste Leon 
een beeld  van wat Noaberschap 
vroeger inhield, omdat zeker de 
jongere generatie dat begrip niet 
meer zo goed kent. De laatste 50 jaar 
heeft de overheid veel taken van de 
burger voor de zorg van zijn mede-
mensen overgenomen en dat was 
ook wel makkelijk. Hij zei daarover: 

We zijn verwend geraakt door onze 
welvaartstaat en de kosten hiervoor 
zijn niet meer in de hand te hou-
den. Tevens zijn we  door de indi-
vidualisatie ook vervreemd geraakt 
van elkaar,  er is veel eenzaamheid. 
Als reactie op dit proces ,is de 
ontwikkeling naar de participatie-
samenleving ontstaan. De centrale 

vraag daarbij is: Moeten we leren 
participeren en hoe dan? Leon Hoe-
ben gelooft dat daarvoor een cul-
tuuromslag van enige jaren nodig 
is. De kernwaarden van het “oude” 
Noaberschap zijn vertrouwen in we-
derkerigheid en vanzelfsprekende 
hulpvaardigheid. Wanneer we ge-
bruik maken van de moderne com-
municatiemiddelen kunnen deze 
kernwaarden  de basis worden voor 
een Modern Noaberschap in deze 
participatiesamenleving. Ga daarbij 
op zoek naar de talenten in jouw 
wijk om tot een aangenamere woon/
werk situatie te kunnen komen. 
Breng de ontmoeting tot stand en 
vraag  wat men eigenlijk graag zou 
willen in de wijk. Stichting Mens en 
Welzijn heeft met diverse projecten 
in onze gemeente aangetoond, dat 
het met deze dialoog mogelijk is om 
weer samenhang en betrokkenheid 
in wijken te realiseren. Dit is gelukt 
omdat men de bewoners geholpen 
heeft,  de aanpak voor die wensen 
zelf ter hand te nemen. Leon Hoe-
ben gaf daarbij een dringend advies: 
Houd het simpel!
In de gespreksgroepen overlegde 
men met elkaar wat men in zijn ei-
gen wijk zou kunnen doen, waar er 
grenzen liggen en wat de overheid 
beslist niet mag vragen van zijn bur-
gers. Dat leidde meteen al tot nieu-
we ontmoetingen met elkaar. Leon 
Hoeben ging tenslotte nog wat nader 
in op de vragen en opmerkingen die 
in de drie gespreksgroepen aan de 
orde zijn geweest. 

Leon Hoeben: we zijn verwend geraakt door onze welvaartstaat.

2014 een jaar van puinruimen en opbouwen

Goede start 2015 
voor Lokale Omroep Voorst

Peutercentrum 
Kruimelkring goed 
van start
TWELLO.- Na de voortzetting is Peutercentrum de Kruimelkring op 5 
januari met vier volledig gevulde groepen het nieuwe jaar gestart. Vrij-
wel alle ouders hebben ervoor gekozen om hun kind weer op De Krui-
melkring in te schrijven. Inmiddels is er een wachtlijst voor nieuwe 
peuters. Achter de schermen werken de drie initiatiefnemers, samen 
met het bestuur, er hard aan om de voormalige peuterspeelzaal verder 
vorm te geven.

Samen op zoek naar 
woorden en melodie
TWELLO.- Hoe uit je je inspira-
tie in woorden en muziek? Veel 
oude kerkliederen zijn niet meer 
van deze tijd. Zeker voor jonge-
ren. Is het mogelijk dat zij nieu-
we teksten en nieuwe muziek 
maken? 

Met deze vraag wil de werkgroep, 
onder leiding van de muziekpeda-
goog Karel Tadema uit Deventer, 
op zondag 1 februari met  jongeren 
uit Twello aan het werk gaan. Maar 
het is ook belangrijk om volwasse-
nen in contact te brengen met de 
teksten en de muziek die die dag 
worden gemaakt en hebben geïn-
spireerd. Daarom willen ze ieder-

een die geïnteresseerd is uitnodi-
gen om de geproduceerde tekst en 
muziek te beluisteren. Dit kan tij-
dens een eenvoudige maaltijd aan 
het einde van de middag. Er is dan 
ook de mogelijkheid om met elkaar 
hierover in gesprek te gaan. 

Voor geïnteresseerde jongeren be-
gint de middag om 14.00 uur, in de 
jongerenkelder van gebouw Irene. 
Er wordt de rest van de middag ge-
werkt aan de tekst en de muziek. 
Vanaf 18.00 uur is er een gezamen-
lijke maaltijd. Dan kan er al over 
het werk van de jongeren worden 
gepraat. Wat hebben ze gemaakt 
en welke muziek hebben ze (o.l.v. 

Voortzetting door drie 
initiatiefnemers
Dat De Kruimelkring ook in 2015 
met volle groepen van start kon gaan 
is met name te danken aan de drie 
initiatiefnemers Aniek van der Neut, 
Bets Hoogeslag en Desirée Riezebos. 
Van der Neut is één van de leer-
krachten die vanuit basisschool de 
Oase in Twello vanwege een lande-
lijke pilot Startgroep gedetacheerd 
is op de Kruimelkring. Hoogeslag 
en Riezebos zijn als peuterleidster 
al vele jaren werkzaam op de Krui-
melkring. Toen eind november van 
het vorig jaar bekend werd dat de 
Gemeente Voorst de samenwerking 
met de vorige eigenaar beëindigde, 
besloten ze dat sluiting geen optie 
kon zijn. Zij hebben in een paar 
weken tijd in nauw overleg met de 
gemeente Voorst het plan rond ge-
kregen om de peuterspeelzaal voort 
te zetten. 
Peutercentrum de Kruimelkring 
is vanaf 1 januari 2015 onderdeel 
van de Stichting Samenwerkende 
Peuterspeelzalen Gemeente Voorst. 
Aniek van der Neut is voorzitter van 
de stichting en als zodanig de nieu-
we locatie-manager. Samen met een 
nieuwe bestuur wordt de komende 
tijd het beleid verder uitgestippeld. 

Zo gauw dat is vastgesteld wordt er 
een defi nitief bestuur gevormd.

Peutercentrum
Omdat de regelgeving voor peu-
teropvang vanaf 2015 gewijzigd is, 
bestaat de naam peuterspeelzaal 
niet meer. De Kruimelkring valt nu 
onder de algemene noemer kinder-
opvang. De Kruimelkring is echter 
meer dan opvang; zij zorgt ervoor 
dat de peuters zich door middel van 
spel zo goed mogelijk ontwikkelen 
om zo een gedegen aansluiting op 
het basisonderwijs te krijgen. De 
dagindeling is voor een groot deel 
al afgestemd op het basisonderwijs. 
Als peuters uit de Startgroep naar de 
basisschool gaan, neemt de leidster 
persoonlijk contact op met de desbe-
treffende school om de overdracht te 
doen. Grote wens is om, na de pilot 
in 2016, deze werkwijze voor alle 
peuters in te voeren. Momenteel zit-
ten alle groepen vol, echter peuters 
stromen met regelmaat door naar 
de basisscholen. Hierdoor ontstaat 
ruimte voor nieuwe peuters. Indien 
u uw kind inschrijft kan het zijn dat 
uw peuter op een wachtlijst komt. 
Vraag hier desgewenst naar bij uw 
aanmelding. Meer informatie vind u 
op www.dekruimelkring.nl.

De drie initiatiefnemers Desiree Riezebos, 
Aniek van der Neut en Bets Hogeslag

Druk bezochte 
nieuwjaarsreceptie 
WILP-ACHTERHOEK.- Zondag 11 
januari was de nieuwjaarsreceptie 
van CV de Lollebroek in restaurant 
Bosgoed. Ongeveer 150 mensen 
kwamen vanaf 11.00 uur bijeen om 
elkaar een goed nieuw carnavalsjaar 
te wensen. Onder het genot van een 
drankje en oliebol werd het weer 
een gezellige bijeenkomst. Frede-
rieke Kempink hield namens het 
bestuur een welkomstwoord en met 

een mooi optreden van de majoret-
tes was het plaatje compleet. Door 
prins en adjudant werd dit jaar het 
bestuur in het zonnetje gezet. Zij 
ontvingen een leuke attentie. Met 
zijn allen gaan ze er tegenaan om 
2015 weer een succesvol jaar te la-
ten worden. Van vrijdag 13 tot en 
met maandag 16 februari staat het 
carnavalsweekend  alweer voor de 
deur.

TWELLO.- Sinds de herstart van 
de L.O.V. in februari van het vorig 
jaar zijn er veel ontwikkelingen ge-
weest binnen de lokale omroep. Zo 
is er een nieuwe huisvesting geko-
men aan de Koppelstraat 2, is men 
overgestapt naar weekendprogram-
mering en zijn er diverse nieuwe 
programma’s bijgekomen. Sinds kort 
is ook de kabelkrant weer te ontvan-
gen en wordt de redactie hiervan 
in samenwerking met het Voorster 
Nieuws samengesteld. 

Financieel is de omroep weer uit het 
dal geklommen, dat in de voorgaan-
de jaren is ontstaan. 
Dit was mede een van de redenen 
waarom het toenmalige interim-be-
stuur besloot de stekker eruit te trek-
ken. “2014 was een jaar van puinrui-
men en opbouwen”, aldus voorzitter 
Kersten. “De studioapparatuur was 

sterk verouderd en met name het 
mengpaneel en aanverwante appa-
raten gaven ons veel kopzorgen. Dit 
heeft een zware wissel getrokken op 
de vrijwilligers die veel tijd hebben 
opgeofferd om de zaak draaiende te 
houden”. 
Dankzij een donatie van de Rabo-
bank en de sponsoring door een 
aantal Twellose ondernemers die 
de omroep een warm hart toedragen 
kon de L.O.V. uiteindelijk de nieuwe 
benodigde apparatuur aanschaffen. 
Alle schulden uit 2013 zijn inmid-
dels voldaan en 2014 eindigt zelfs 
met een klein plusje. Het jaar 2015 
wordt dus met een schone lei ge-
start. Ook zijn de samenwerkingen 
met de buur-omroepen in Zutphen 
en Brummen geïntensiveerd. On-
langs is er met de besturen van die 
omroepen een intentie-verklaring 
ondertekend van waaruit bekeken 

gaat worden of het mogelijk is om 
te komen tot een streekomroep. Ook 
met de omroepen van Deventer en 
Apeldoorn zijn gesprekken gaande 
over mogelijke samenwerking. Des-
alniettemin valt er nog veel te doen 
bij de omroep zelf. Om nieuwe pro-
gramma’s te kunnen maken is er 
plek voor presentatoren, technici 
en redacteuren. Er staat een nieuw 
sportprogramma in de planning 
waarvoor men nog medewerkers 
zoekt. 

Heeft u hier oren naar, aarzel dan 
niet om u aan te melden. Geen er-
varing? Geen probleem! Een interne 
opleiding behoort tot de mogelijk-
heden. Leeftijd: vanaf 18 jaar! Kijk 
voor meer info op www.rtvvoorst.nl. 
Radio Voorst is te beluisteren in de 
ether op FM frequentie 105.4 mhz 
en op de UPC kabel op 93.1. 

Karel Tadema) daarbij bedacht? Na 
de maaltijd vindt de presentatie 
plaats. En daarover kunnen ze met 
elkaar in gesprek. Zou er een nieuw 
lied worden geboren dat ze ook in 
de kerk kunnen zingen? Wie weet. 
Kosten: geen vast bedrag, u betaalt 
wat het waard is geweest of wat u 
kunt missen. 

Organisatie: Oecumenische werk-
groep Bezinning en Inspiratie. In 
verband met de maaltijd kunt u 
zich opgeven voor zaterdag 31 ja-
nuari bij Ruud Pragt (0571) 27 34 
28 of Jaap Minnema (0571) 84 93 
68, maar u  bent ook welkom zonder 
aanmelding.
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Prima resultaat inzameling 
 koffi epunten 
KLARENBEEK.- De inzamel actie van Douwe Egbertspunten heeft in Apel-
doorn 2.100.000 punten opgeleverd. Dat betekent dat de Voedselbank Apel-
doorn bijna 5.000 pakken koffi e ontvangt. Dat is inclusief de vijftien procent 
verhoging van Douwe Egberts zelf. Lionsclub Apeldoorn is trots op het be-
haalde resultaat en dankt alle gulle gevers. Ook veel dank aan de winkeliers 
die een maand lang de inzameldozen in hun winkel hadden staan. In fe-
bruari zal de overhandiging van de pakken koffi e plaats vinden. Dan is ook 
bekend hoeveel punten er landelijk zijn ingezameld.

Weigeren om vijand te zijn Voorst Wereldwijd. 
Deze rubriek is bestemd 
voor kerken, verenigin-
gen, politieke partijen, 
particulieren die iets te 
melden hebben dat de 
grenzen van de gemeente 
Voorst overstijgt of dat 
betrekking heeft op ker-
kelijke, religieuze en 
spirituele zaken. Ideeën, 
suggesties, bijdragen naar 
info@voorsternieuws.nl of 
palme060@gmail.com 

Tijdens de studiereis naar Israël en 
de Palestijnse gebieden in oktober 
2013 bezochten wij ook het land-
goed van de familie Nassar, vlakbij 
Betlehem. Met onze bus probeer-
den we zo dicht mogelijk bij hun 
boerderij te komen, maar op de 
weg lagen grote rotsblokken, die 
daar zijn neergelegd door het Isra-
elische leger. Bij de ingang van het 
landgoed lazen we op een steen in 
het Duits en Engels: ‘we weigeren 
om vijanden te zijn’. 

Hoewel de familie Nassar het 
landgoed al sinds 1916 in beheer 
heeft en ook offi ciële eigendoms-
papieren heeft, wordt hen het boe-
ren moeilijk gemaakt op allerlei 
manieren. Zo hebben ze heel veel 
geld moeten investeren in rechts-
zaken omdat hun land betwist 
wordt. Hun heuvel is namelijk 
de enige heuvel in de omtrek die 
niet in handen is  van kolonisten 
en is omringd door 5 Israëlische 
nederzettingen. De familie Nassar 
probeert ondanks de tegenwerking 
op vreedzame manier te overle-
ven. Op hun land hebben ze grote 
waterputten uitgegraven en zijn er 
zonnepanelen om niet afhankelijk 
te zijn van de Israëlische overheid, 
omdat deze hen verboden heeft 
stromend water en elektriciteit 
te hebben. Verder hebben ze een 
internationaal vredesproject voor 
jongeren opgezet: de Tent of Nati-
ons, de tent van de volken. Daoud 
Nassar zegt daarover: “Het doel is 
onze frustratie in iets positiefs om 
te zetten. Dit is de hoop die Tent 
of Nations wil uitdragen. Wij wil-
len leven in overeenstemming met 
ons geloof.” (De familie Nassar is 
Evangelisch-Luthers.) Overal op 
het terrein vind je de invloed van 

(christen- en moslim) jongeren die 
de Tent of Nations hebben bezocht: 
in schilderingen, mozaïeken. In een 
oude grot, die dienst doet als kapel 
is een schildering van Jezus die een 
wapen kapot breekt.

Tot mijn grote schrik las ik dat in de 
vroege ochtend van 19 mei 2014 Is-
raëlische bulldozers ongeveer 1500 
fruitbomen van het bedrijf hebben 
vernietigd, omdat ze volgens de au-
toriteiten geplant waren op grond 
die toebehoort aan de staat. Doordat 
ze zo vroeg kwamen had de advocaat 
geen kans meer om iets te onderne-
men. Er loopt nog een zaak bij het 
Hooggerechtshof. De familie Nassar 

houdt ondanks dit geweld vast aan 
hun motto om geen vijand te willen 
zijn. Hoewel ze boos waren, willen 
ze doorgaan met hun geweldloze 
verzet. Daoud zegt daarover: ‘We 
zullen geen geweld gebruiken, maar 
leggen evenmin het hoofd in de 
schoot. We zullen verder gaan met 

onze rechtszaken, want we gelo-
ven in rechtvaardigheid, dat het 
recht uiteindelijk zal zegevieren. 
Dit is een creatieve en christelijke 
manier van geweldloos verzet. 
Door het kwade om te zetten in 
het goede. Zo willen wij laten 
zien dat er hoop is op een betere 
toekomst. Maar die toekomst zul-
len we niet cadeau krijgen. We 
zullen haar zelf moeten schep-
pen.’

Ik ben zeer onder de indruk van 
het geloof en mentale kracht van 
de familie Nassar en hun vreed-
zame verzet. Daarom ben ik blij 
dat wij in Twello Daoud Nassar 
kunnen begroeten. Op 3 februari 
zal hij in gebouw Irene, Dorps-
straat 8 te gast zijn op een avond 
van de missie-, ontwikkelings- en 
vredesgroepen van de Franciscus 
en Claraparochie en de Protes-
tantse Gemeente Twello. Een ie-
der is van harte uitgenodigd om 
deze inspirerende persoon te ont-
moeten. Aanvang: 19.30 uur.

Menno Valk, predikant van de 
Protestantse Gemeente Twello.

Inloopspreekuur e-books 
bij bibliotheek  

Open dag atelier de Witte Pimpernel

Gezellige bierproeverij in 
Het Dorpshart

Happen met de Kleine Sjef

Wandelgroep Posterenk-Bussloo 
al een jaar op pad
POSTERENK.- Vorig jaar is in janu-
ari een wandelgroep in Posterenk 
gestart. De wandelgroep vertrekt 
iedere maandagochtend vanaf de 
Wilpermolen met telkens wisse-
lende routes van ongeveer 8 kilome-
ter.  Op de laatste maandag van de 
maand vertrekt de groep vanaf een 
andere locatie. 

Zo heeft de groep gewandeld vanaf 
de Martinuskerk in Bussloo, station 
Klarenbeek, theehuis Wilp-Achter-
hoek en Martinuskerk Twello. Op 
26 januari vertrekt de groep vanaf 
de parkeerplaats van Intratuin aan 
de Burgemeester van der Feltzweg 
in Twello om 9.30 uur. Vele wan-
delaars uit Posterenk en omgeving 
doen mee en starten iedere week 
met een mooie wandeling in de om-
geving.  

Wie zin heeft om een keer mee te 
wandelen en te genieten van de fris-

TWELLO.- Zondagmiddag 1 februari 
vanaf 15.00 uur wordt er in samen-
werking met Gall&Gall een bierproe-
verij gehouden bij Dorpshart. Deze 
middag zullen er diverse Belgische 
bieren worden gepresenteerd en zal 
er worden uitgelegd hoe deze wor-
den bereid. Op deze wijze kan men 
kennis maken met diverse speciale 
bieren, waarbij de kastelein graag 
achtergrondinformatie deelt; een 
leuke activiteit dus voor degenen, 
die op zoek zijn naar een nieuwe 
ervaring. Kasteel is een Belgisch 

biermerk dat gebrouwen wordt in 
Ingelmunster door Brouwerij Van 
Honsebrouck. Er bestaan zes soorten 
kasteelbier: blond, donker, tripel, 
rood, hoppy en cuvée. Zij vallen 
onder de categorie ‘zware bieren’.
Oorspronkelijk heette het bier Kas-
teelbier en zo wordt het nog steeds 
genoemd. 

Het eerste Kasteelbier, in de donkere 
variant, werd gebrouwen in 1989. 
Een aantal jaren geleden werd de 
naam van het bier gewijzigd in Kas-

teel. Kasteelbier dankt zijn naam aan 
het kasteel van Ingelmunster, dat 
ook in bezit is van de brouwerij. Dit 
kasteel staat zowel op het etiket als 
op de kroonkurk afgebeeld. Voor een 
intense en optimale smaakbeleving 
worden de bieren in een voetglas 
met een zeer lange steel geschonken. 

Kosten van deze proeverij zijn € 
10.00 per persoon. Men kan zich 
opgeven via info@hetdorpshart.nl 
of via de facebook pagina onder ver-
melding van proeverij en naam. 

TWELLO.- Bibliotheekleden kunnen 
nu kiezen uit duizenden e-books in al-
lerlei genres, zonder extra kosten. Na 
het aanmaken van een webaccount 
met lidmaatschapsnummer kunnen 
de e-books eenvoudig ‘opgehaald’ 
worden en kan de (digitale) boeken-
plank gevuld worden. Toch kan het 
zijn dat er nog vragen zijn of dat het 
downloaden niet zo makkelijk gaat. 
Omdat bibliotheek Brummen|Voorst 

iedere lezer graag wil helpen en on-
dersteunen om e-books te lezen is er 
iedere eerste vrijdag van de maand 
van 18.00 – 20.00 uur een inloop-
spreekuur in bibliotheek Twello. De 
medewerkers staan dan klaar om de 
vragen te beantwoorden en onder-
steuning te geven. Deze vragen kun-
nen bijvoorbeeld zijn: hoe maak je 
een webaccount aan? Of hoe zet je 
een e-book over op tablet of e-reader?   

OENE.- Atelier De Witte Pimpernel, 
Quilt & Handwerken aan de Hout-
weg 40, heeft zaterdag 24 januari 
van 10.00 - 16.00 uur haar jaarlijkse 
Open Dag. Tijdens deze Open Dag 
worden de cursussen en workshops 
voor de eerste helft van 2015 ge-
presenteerd. Docentes zijn deze 
dag aanwezig om tekst en uitleg te 
geven en eventuele vragen te beant-
woorden. Tevens is er de gelegen-
heid om werkstukken van cursisten 

te bewonderen. Ook kan er kennis 
gemaakt worden met de Handwerk 
inloopochtenden waarmee De Witte 
Pimpernel onlangs is gestart. Tij-
dens de Open Dag is er eveneens de 
mogelijkheid om deel te nemen aan 
een Make and Take. Dit zijn twee 
verschillende korte workshops met 
een leuk creatief resultaat. Voor ver-
dere informatie: www.wittepimper-
nel.nl, riakoert@xs4all.nl. Telefoon: 
(0578) 64 10 70. 

 Wandelaars op pad voor een mooie tocht door de gemeente Voorst.

se buitenlucht kan contact opnemen 
met Anita Huisman (dorpscontact-

persoon/buurtsportcoach) (0571) 26 
12 03 of www.actiefvoorst.nl  

Energierondje kan huurders zo’n 
900 euro per jaar opleveren
REGIO.- De Woonbond lanceert vandaag de campagne ‘Er zit geld in je huis’ 
als onderdeel van het project ‘Bespaar energie met de Woonbond’. Met deze 
campagne maakt de Woonbond huurders bewust van het geld dat in hun 
huis zit. In een stopcontact, op het dak of in de ramen: huurders laten onno-
dig veel geld liggen. Aan de hand van een energierondje met concrete voor-
beelden, stimuleert de Woonbond huurders om minder geld weg te gooien. 
Een opsteker, zo vlak na de meest deprimerende dag van het jaar.

Green Tuesday
De Woonbond lanceert de campagne bewust een dag na Blue Monday en 
doopt vandaag dan ook om tot Green Tuesday. Een dag met goed nieuws, 
want geld besparen kan al heel gemakkelijk en zit in kleine dingen. Zo 
scheelt het bij oude woningen al EUR 117.00 per jaar om de verwarming ’s 
nachts en als je weggaat lager te zetten. Alle maatregelen bij elkaar opgeteld 
levert dit een gemiddeld huishouden maar liefst rond de EUR 900.00 per 
jaar op. Dat is maandelijks bijna de helft van de gemiddelde energierekening 
(EUR 160.00 ).

Energierondje
Op de website www.bespaarenergiemetdewoonbond.nl kunnen huurders 
nu terecht voor een energiebesparingsrondje. De Woonbond geeft hier tips 
voor maatregelen die huurders zelf kunnen treffen, zoals stekkers uit het 
stopcontact halen of dikke gordijnen ophangen. Daarnaast wijst de Woon-
bond op maatregelen die huurders samen met de verhuurder kunnen treffen, 
zoals het plaatsen van dubbelglas of dakisolatie. Omdat daarvoor vaak langer 
overleg nodig is, roept Woonbond huurders op om alvast zelf aan de slag te 
gaan.

DE WORP.- Passie voor lekker eten 
en Liefde voor koken. Een warm 
hart voor de bewoners van De Ho-
ven. Zomaar een paar ingrediënten 
waar vier tot vijf hobbykoks een 
heerlijk driegangenmenu mee berei-
den. Happen in de Hoven heeft het 
eerste jaar achter de rug. 

Maandelijks is er voor 25 tot 40 
buurtbewoners gekookt. Ook in 
2015 gaat men hiermee door.  Een 
heerlijke maaltijd en goed gezel-
schap. Wie vindt dat nou niet aan-
trekkelijk? Deze mogelijkheid wordt 
buurtbewoners van De Hoven gebo-
den in het Hovenhuus. Iedere eerste 
vrijdag van de maand wordt er heer-
lijk gekookt. Onder het genot van 
een maaltijd en een drankje ontmoet 
men zo andere buurtbewoners. 

Aanmelden
Kleine Sjef is een kookclub van lage-
re schoolleerlingen van de Hoven. Zij 
koken maandelijks onder leiding van 
een vrijwilliger. De ene keer koken ze 
voor hun ouders, de andere keer ko-
ken is het een ouder-kind kookmidd-
dag. De Kleine Sjefs hebben al heel 
bijzondere gerechten gemaakt. Op 6 
februari werken de kinderen van de 
Kleine Sjef samen met koks van Hap-
pen in de Hoven.  De Kleine Sjefs la-
ten de koks zien wat zij het afgelopen 
jaar hebben geleerd. Ze koken samen 
maar zorgen er ook voor dat de gasten 
kunnen genieten van een bijzondere 
avond. U kunt zich aanmelden via 
de mail: happen@wsvdehoven.nl. U 
kunt natuurlijk ook even bij het Ho-
venhuus binnenlopen om een aan-
meldingsformulier in te vullen. 
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‘Het gaat om de gehele gemeente 
en dat is soms schipperen’

Voor ons ligt het beleidsplan 2015-2019 van de protestantse gemeen-
te: Saamhorig onderweg. De titel van dit werkstuk zal de rode draad 
zijn in het gesprek met Joke Noorlag, voorzitter van de kerkenraad. 
Want zo staat het er in de inleiding:’ Het omzien naar elkaar en naar 
de medemens is de basis van al het werk in de gemeente’. En dat reikt 
bij Noorlag ver, over de grens van haar eigen kerk heen.

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 gesprek met Joke Noor-
lag, voorzitter van de ker-
kenraad van de Protestant-
se Gemeente Twello.

Joke Noorlag is geboren in het 
Brabantse Heeze en opgegroeid 
in Eindhoven. Haar middelbare 
school was de MMS, de middel-
bare meisjesschool, in Eindhoven 
nog opgericht door Frits Philips 
zelf. Een school op algemeen 
christelijke grondslag in het ka-
tholieke zuiden. Godsdienstles-
sen werden meer gegeven als 
maatschappijleer. Zo werd een 
synagoge bezocht, bijzonder voor 
die tijd, indrukwekkend voor 
Joke. Zelf is zij van gereformeerde 
huize en vindt dat ze van haar 
ouders een liberale opvoeding 
heeft gehad, ’waar altijd alle ge-
legenheid was voor een gesprek’. 
Haar plan was de sociale acade-
mie (studierichting bedrijfsmaat-
schappelijk werk) maar omdat ze 
te jong was om toegelaten te wor-
den, koos ze ter overbrugging voor 
het destijds bestaande interkerke-
lijk Diaconaal Jaar. Ze verhuisde 
naar Den Haag en werkte daar met 
vluchtelingen uit Wit-Rusland, 
die in de beginjaren zestig werden 
opgevangen in de voormalige per-
soneelsvleugel van het paleis op 
het Lange Voorhout. Daar kwam 
ze in aanraking met de Russisch-
orthodoxe liturgie, die ze prachtig 
vond. Ze zegt dat ‘Eindhoven en 
Den Haag’ haar gevormd hebben. 
Waarmee ze bedoelt de weg van 
de oecumene. Zo ging ze in Eind-
hoven met haar vriendinnen mee 
naar het Lof. (Het Lof is de bena-
ming van een katholieke gebeds-
dienst met zang, waarbij het Al-
lerheiligste (de heilige Hostie ) 
aanbeden wordt. De gewoonte om 
lof te houden dateert uit de 13de 
eeuw. Google WP). En zelfs deed 
ze mee aan de foekepotterij, blijk-
baar toch niet per se een roomse 
aangelegenheid. 
In Doetinchem werkte ze als con-
sulent bijzondere bemiddeling bij 
het toenmalige Gewestelijk Ar-
beidsbureau en was ze actief in 
het jeugdwerk van het Christelijk 
Jongeren Verbond.
Op de lange lijst van functies en 
werkzaamheden in Twello staan 
allerlei vormen van vrijwilligers-
werk op sociaal maatschappelijk 
en kerkelijk terrein, zeventien jaar 
BABS (buitengewoon ambtenaar 
burgerlijke stand) en tien jaar uit-
vaartverzorger. 

Eigenzinnig en vrijzinnigheid
Een vraag die zich opdringt is een 
indringende: waar staat ze nu. Uit 
haar levensloop komt Joke Noor-

lag naar voren als iemand met een 
brede belangstelling voor de wereld 
om haar heen en met eigenzinnige 
standpunten. Hoe geeft ze mee lei-
ding aan de Protestantse kerk van 
Twello? De eigenschappen eigen-
zinnig en vrijzinnig bevallen haar 
wel. ‘Ik geloof dat de kerk niet als 
enige de waarheid in pacht heeft, 
moet oppassen met dogma’s, zich 
bescheiden moet opstellen, maar er 
wel moet zijn waar dat past en nodig 
is, ook in het doordenken van maat-
schappelijke en ethische vraagstuk-
ken.’
Daarin past haar vrijzinnigheid voor 
veel ruimte van denken, manieren 
van geloven en voor  theologische 
ontwikkelingen. De Protestantse 
Gemeente Twello is vijf jaar geleden 
voortgekomen uit de vereniging van 
de Hervormde Gemeente Twello-
Teuge, de gereformeerde Kruispunt-
gemeente (waar Noorlag lid van 
was) en de Vereniging Vrijzinnig 
Protestanten. “In deze veelkleurige 
gemêleerdheid wil de kerk een ge-
loofsgemeenschap zijn die het leven 
een richting geeft en waarin ieder-
een welkom is.”

Bindend
‘Voor de taak van voorzitter van de 
kerkenraad ben ik gevraagd om wat 
ik ben. Ik wil bindend werken, pro-
beren samen een weg te vinden. In 
gespreksgroepen of bij individuele 
contacten laat ik mijn eigen mening 
horen. Als voorzitter zal ik inhoude-
lijk  luisteren naar mijn eigen visie, 
maar stel die niet voorop. Het gaat 
om de hele gemeente. Dat is dan wel 
eens schipperen.’

God als component
Het kan niet anders dan dat in dit 
gesprek ook God verschijnt.

‘Ik zou God een component van 
mijn leven willen noemen, een 
inspiratiebron, samen op weg, 
waar een appèl van uitgaat’. Ook 
in dit verband ontkom je niet 
aan ‘binding’, een woord dat ze 
vaak gebruikt; de binding tussen 
God, voor mij de kern van le-
ven en haar (de wereld om haar 
heen). Joke: ’ In het spannings-
veld daartussen gaat het om zoe-
ken naar zingeving, zorgen dat je 
je bewust blijft van de Heelheid 
van de  Schepping. In dat grote 
geheel ben ik een onderdeel. Al-
les is met elkaar verbonden. Dat 
geldt ook voor de contacten met 
andere godsdiensten, religies en 
levensovertuigingen.’ Noorlag 
is dan ook voorstander van de 
oecumene. Ze stelt dat ze daar 
heel ver in wil gaan. ‘Met respect 
blijven zoeken naar wat verbindt, 
de ander proberen te begrijpen, 
je ervoor open stellen omdat die 
ander altijd iets te bieden heeft.’ 

Mijn eigen bagage
Als ze op 31 mei 2007 afscheid 
neemt als BABS, geeft ze een 
interview in De Stentor. ‘In de 
afgelopen zeventien jaar was ik 
niet alleen BABS, maar ook tien 
jaar parttime uitvaartverzorger 
bij Uitvaartverzorging Voorst  in 
Twello. Het ene moment was ik er 
voor mensen in verdriet en rouw, 
het andere moment in vreugde 
en blijdschap. Toen ik zeven-
tien jaar geleden BABS werd, 
heb ik met mijzelf de afspraak 
gemaakt te zullen stoppen als 
ik er geen vernieuwing meer in 
zou kunnen vinden. Ik zie zeker 
nog steeds de diversiteit van het 
werk, maar de herhaling begint te 
dreigen. Dat beknot jezelf, maar 
je doet vooral de paren te kort.’
Twee uitspraken die als funda-
ment, zeg twee pijlers, ook nu 
kunnen gelden als voorzitter van 
de kerkenraad: ‘In de ander en 
elkaar zoeken naar saamhorig-
heid, in beleid zoeken naar wat 
kan vernieuwen, zin heeft en er 
toe doet.’ Wie ze was heeft haar 
gevormd tot wie ze nu is. Zoals in 
bovengenoemd interview stond: 
’Joke Noorlag, met mijn eigen mo-
gelijkheden en onmogelijkheden, 
mijn eigen bagage, aangevuld 
met wat het leven je leert.’ En dat 
geldt ook nog in 2015. 

Inzet van mariniers voor mariniers

Monstertocht voor 
Buddy’s 
TWELLO.- Op 5 september 2015 gaat Twellonaar Richard Hafkamp sa-
men met circa 150 oud en actief dienende mariniers een monstertocht 
in roeisloepen maken vanaf Rotterdam via Vlissingen naar Londen. Dat 
zijn maar liefst 350 km. De Dutch Marines Rowing Challenge (DMRC) 
doet dit voor een goed doel en om het 350 jarig bestaan van het Korps 
Mariniers te vieren. Stuk voor stuk mariniers die met verbondenheid, 
kracht en toewijding voor elkaar zorgen en overal unieke prestaties le-
veren. 

Als jongen heeft Richard Hafkamp 
de vlootdagen bezocht en keerde te-
rug met het idee: “Dit wil ik ook”. 
Toen hij na zijn schooltijd de dienst-
plicht moest vervullen, gaf hij deze 
wens te kennen en die werd na een 
extra keuring gehonoreerd. Na een 
opleiding van vier maanden werd 
hij uitgezonden naar de Nederland-
se Antillen en met verschillende 
jongens heeft hij nog steeds contact. 
“Ik heb daar een geweldige tijd ge-
had”, herinnert hij zich.

Via facebook is het allemaal begon-
nen en is het project voortgekomen 
uit Stichting Dutch Marines (www.
Stichting Dutch Marines.nl) die zich 
inzet voor Buddy’s in nood (meestal 
missiegerelateerd) en om nabestaan-
den te ondersteunen van mariniers 
die in de problemen zijn gekomen 
of omgekomen tijdens missies voor 
de Nederlandse samenleving. Zo 
is ook de buddy-noodlijn ontstaan, 
waar gecertifi ceerde mensen te 
hulp schieten waar acuut ingegre-
pen moet worden. Voor de tocht is 
Richard met zijn maten al sinds be-
gin dit jaar fl ink aan het trainen, in 
totaal wordt er getraind in 15 plaat-
sen in heel Nederland. Hij traint in 
Deventer bij de sloeproeivereniging 
Daventre Portu met twee teams. Ter 
voorbereiding neemt DMRC deel 
aan internationale wedstrijden en 
evenementen. Vanuit Stellendam 
kan er direct op zee worden geroeid 
om zo goed mogelijk de werkelijk-
heid na te bootsen. Een gigantische 

onderneming die veel organisatie 
vergt en gelukkig worden zij onder-
steund door de Koninklijke Marine 
die hen tijdens de overtocht bege-
leid door de Zr. Ms Johan de Witt. 
Het hoofddoel is, mensen fi nanci-
eel, met daadkracht of fysiek te on-
dersteunen. Richard: “We hebben 
bij voorbeeld meegeholpen het huis 
van een oud-marinier te verbouwen 
en aan te passen, omdat hij er zélf 
niet toe instaat was”. 

Er is veel geld nodig om dit initia-
tief te laten slagen en men hoopt op 
donaties van bedrijven en particu-
lieren die dit bijzondere project wil-
len ondersteunen. Alle hulp door 
middel van sponsoring en donaties 
is welkom. Van de negen sloepen, 
die door een Deventer bedrijf wor-
den gebouwd en tijdens de Wereld-
havendagen in een missing-men 
formatie Rotterdam zullen verlaten, 
zijn er inmiddels vier gerealiseerd. 
De route vanaf Rotterdam via Vlis-
singen is geen willekeurige keuze, 
want Michiel de Ruyter heeft daar 
ooit het Korps Mariniers opgericht 
en ook de nieuwe Marinierskazerne 
zal daar komen te staan. 

Aanvullende info is te vinden op 
www.dmrc.nl (Dutch marines Ro-
wing Challenge www.dmrc.nl). Ri-
chard wil graag desgewenst telefo-
nisch toelichting geven. Daarvoor 
kan men bellen naar 06- 28276314 
of voor sponsoring en donatie mai-
len naar chairman@dmrc.nl. 

Trainen op het Haringvliet. 

Bingoballen 
rollen al 30 jaar 
HALL.- Na een succesvol laatste 
bingo-kwartaal in 2014 gaan op zon-
dag 25 januari, om 20.00 uur, in par-
tycentrum Bello aan de Dorpsstraat 
de bingoballen weer rollen voor de 
eerste bingoavond in dit nieuwe 
jaar. Het is precies dertig jaar gele-
den dat deze activiteit door enkele 
leden van de voetbalvereniging SHE 
in het leven werd geroepen. Zij heb-
ben er tot nu toe voor gezorgd dat 
de netto-baten steeds richting SHE-
jeugdkas gingen. Mede hierdoor kon 
er jaarlijks een meerdaags jeugd-
kamp voor de junioren worden geor-
ganiseerd. Partycentrum Bello stelt 

de zaal gratis ter beschikking en de 
gemeente Brummen heeft voor deze 
spelavond een volledige vergunning 
verleend. Het organiserende SHE-
inkoopteam heeft weer fraaie prij-
zen beschikbaar gesteld. Binnen dit 
prijzenfestival zitten ook weer twee 
hoofdprijzen die door velen zullen 
worden begeerd en dus beslist de 
moeite waard zijn om voor te spelen. 

Een perfecte gelegenheid om het 
nieuwe jaar winnend te beginnen. 
De zaal is om 19.30 uur geopend. De 
toegang is voor iedere bingoliefheb-
ber vanaf zestien jaar.  

Samenwerking van logopedisten in 
regio Midden IJssel
REGIO.- Vanaf 14 januari vormen logopedisten uit Deventer, Bathmen, 
Holten, Olst, Gorssel, Voorst, Twello en Wilp het samenwerkingsver-
band LOGIS Midden IJssel. De dertien samenwerkende logopedisten 
treden hiermee gezamenlijk naar buiten: zowel naar hulpverleners, sa-
menwerkingspartners, zorgverzekeraar als naar de cliënt. 

Krachten bundelen 
De logopediepraktijken hebben 
met elkaar alle specialismen in 
huis. Zowel kinderen als volwas-
senen worden behandeld voor 
uiteenlopende klachten op het ge-
bied van slikken, mondmotoriek, 
taal, spraak en communicatie. De 
samenwerking maakt het mogelijk 
om krachtiger en duidelijker aan 
cliënt en hulpverlener (zoals b.v. 
een verwijzende huisarts) zichtbaar 

te maken waarvoor de ervaren lo-
gopedist kan worden ingezet. Daar-
bij is het eenvoudiger geworden 
om binnen het samenwerkingsver-
band bij een specifi ek probleem 
door te verwijzen naar een gespeci-
aliseerde logopedist. ‘We benutten 
elkaars expertise zo goed mogelijk 
en stemmen waar nodig op elkaar 
af, zodat de zorg die we leveren aan 
onze cliënten zo optimaal moge-
lijk is en zo ‘thuis nabij’ als moge-

lijk’, aldus een van de deelnemen-
de logopedisten. Het veranderend 
zorglandschap vraagt om één vast 
aanspreekpunt, waar bijvoorbeeld 
afspraken mee worden gemaakt. 
Landelijke en regionale ontwikke-
lingen op het gebied van zorgaan-
bod, zorgverzekering, gemeentelij-
ke afspraken worden beter gevolgd 
door de verbeterde samenwerking. 
De dertien logopedisten nemen 
deze stap naar samenwerking om 
cliënten zo optimaal mogelijk zorg 
te verlenen en om hun krachten 
te bundelen in het veranderende 
zorglandschap. Voor informatie 
kunt u contact opnemen met info@
logismiddenijssel.nl
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Dynamic Tennis Clinic 

Voorwaarts handbal 

Prijzen regen voor de jongens afdeling turnen

SV Twello turners 
driemaal Overijssels Turn Kampioen

Voetbal
Cupa
Zondag  25 januari
14.00 Cupa 1-Deventer 1
Vrouwen
11.30 Vaassen 1-St. Cupa/Voorst 1

Klarenbeek
Zaterdag 17 januari
Vrouwen veld
14:00 Klarenbeek 3-Heerde 1 
Vrijdag 23 januari
Heren zaal  
21:00 Klarenbeek 1-Orderbos 2
Vrouwen zaal
20.00 Klarenbeek 1-Kick ‘88/
Montana 1 
Zaterdag 24 januari
Vrouwen Veld  
14:00 Klarenbeek1-Saestum 2
10:30 Pr Bernhard 1-Klarenbeek 3
Zondag 25 januari
Heren Veld
14:00 Apeld Boys 1- Klarenbeek 1

Teuge
Zaterdag 24 januari
15:00 Teuge 1 - Zwart Wit 1
Vrouwen
12:15 FC RDC 1 - Teuge 1

Twello
Zondag 25 januari 
14.00 Twello 1-Wesepe 1

Terwolde
Zondag 25 januari 
14.00 Terwolde 1-Wissel 1
10.00 Terwolde 2-Mariënheem 3
Schaduwprogramma
14.00 Terwolde 1-Mariënheem 1

Voorwaarts
Vrijdag 23 januari
zaal Jachtlust
mannen 
21.30 Voorwaarts 1-Beekbergen 1
22.30 Voorwaarts 3-Twello 7
20.30 Voorwaarts 4-Andarinyo 10
Zondag 25 januari
14.00 WSV 1-Voorwaarts 1
11.30 Voorwaarts 2-WSV 2

Voorst
Zondag 25 januari
14:00 De Hoven 1-Voorst 1

V en L
Zondag 25 januari  
12:00 Zutphen VR1-V en L VR2
14:00 V en L 1-Davo 1
14:00 V en L 1-Voorst 1
(schaduwwedstrijd)

Wilp
Zondag 18 januari
14.00 Wilp 1-Go Ahead D 1
11.30 Wilp da1-Activia da1 

Sporthallen 
Jachtlust
Donderdag 22 januari
19:00 – 23:00 Competitie volleybal 
Sv Voorwaarts 
Vrijdag 23 januari
20:30 – 23:30 Competitie zaalvoetbal
21:30 – 22:30 Voorwaarts heren 1 – 
Beekbergen 1
Zaterdag 24 januari
09:30 – 12:00 Handbal competitie 
voorwaarts jeugd
12:30 – 19:00 Volleybal competitie 
Voorwaarts
16:30 – 19:00 Voorwaarts heren 
1 – SDS 1
Zondag 25 januari
10:00 – 16:00 handbal competitie 

Zuiderlaan
Vrijdag 23 januari
19:30 – 22:30 competitie zaalvoetbal
Zaterdag 24 januari:
13:00 – 15:00 Basketbal jeugd 
SV Twello 
 

TWELLO.- Wilt u een sport bedrij-
ven zonder lessen of intensieve 
training maar die wel competitief 
en sportief is, maak dan kennis met 
Dynamic Tennis bij SV Twello. Dit 
is een lichte vorm van tennis voor 
dames en heren, en is uitermate ge-
schikt voor de sportieve 50+. Het 
spel wordt gespeeld op een badmin-
tonveld (6 velden in de sporthal) met 
een lichte ‘foambal’ en een lichtge-
wicht racket. Het net hangt op ten-

TWELLO.- Zaterdagavond 17 janu-
ari stond de wedstrijd tegen Haarle 
op de planning. De vorige wedstrijd 
tegen Haarle begon Voorwaarts zwak 
en gingen ze met een lage ruststand 
de kleedkamer in. Dit keer waren 
ze het er dus over eens dat ze sterk 
moesten beginnen en meteen moes-
ten knallen. Dit hebben de dames 
waar gemaakt en zo stond het al 
snel 10 - 1. Het tempo lag erg hoog 

en mede dankzij het keeperswerk en 
mooie acties van de speelsters gin-
gen ze tevreden met een stand van 
6 - 19 de rust in. 
Miro was tevreden en er werd afge-
sproken om op dezelfde voet verder 
te gaan. Iets te overmoedig met het 
voornemen om diverse wissels te 
spelen gingen ze de tweede helft in. 
De tweede helft zakte Voorwaarts 
wat in. Wat in de eerste helft al-

TWELLO.- Zaterdag 17 januari was 
weer een spannende dag voor een 
aantal turners van SV Twello. Zo 
turnt Stijn lammers voor het eerst op 
talenten divisie en met succes, hij 
wordt gelijk 3e! Sjors Eggink turnt 
voor het eerst op 3e divisie niveau 
en behaalt een 30e plek, voltige is 
zijn beste toestel waar hij dan ook 
hoog op scoort. Syl Loman uitko-
mend in de 1e divisie turnt zichzelf 
naar een prachtige 2e plek, o.a. door 
een prachtige score op voltige. Sven 
Nijzink turnt in de 2e divisie en is 
op de 9e plek gekomen, zijn team 
genoten Kay Berris en Mink Bonte 
zijn als 22e en 23e geëindigd. In de 

1e divisie turnen Sybren Sick, Thom 
Slim en Carsten Klomp. Sybren 
werd 3e door vooral heel netjes te 
turnen, Thom voor het eerst op dit 
niveau turnend werd knap 4e en op 
zijn verjaardag werd Carsten 6e, on-
danks een blesurre. 

De kampioenen
Gabriel Zwijnenberg turnt in combi-
natie met SV Borne 28 in de 2e divi-
sie. Hij verovert de gouden medaille 
door vooral hoog te scoren op vloer 
en sprong. Een andere kampioen van 
Overijssel is Juqa van der Velden. 
Het werd een spannende strijd tus-
sen nummer 1 en 2 met uiteindelijk 

maar 0,4 punt verschil. Juqa turnde 
een foutloze wedstrijd en stond met 
alle landingen gelijk stil. Ritchie 
Vermeulen Franssen kon vanwege 
een blesurre maar 2 toestellen doen, 
maar behaalde een hoge score op 
vloer en sprong. Ook Wessel Loman 
is Overijssels kampioen geworden 
in de 1e divisie. Zijn team genoot 
Ricardo Solino Fransen werd keurig 
2e. Beide turners hebben deze wed-
strijd vooral gebruikt om nieuwe 
technieken uit te proberen en met 
succes. Stern Nordsiek is ook keurig 
2e geworden, ook hij gebruikte deze 
wedstrijd om zich optimaal voor te 
bereiden op landelijk succes.

VoorsterNieuws
Sport

Jaarfeest Dorpshuis Oosterhuizen 
sponsort onderzoek ALS
OOSTERHUIZEN.- Het Dorpshuis 
Oosterhuizen organiseert op 31 ja-
nuari traditiegetrouw haar jaarfeest 
voor alle inwoners van Oosterhuizen 
en de donateurs van het Dorpshuis. 
In de afgelopen twee jaar heeft er al 
een verandering in de uitvoering van 
de avond plaatsgevonden, maar het 
bestuur wil nu nog meer naar een in-
vulling toe die iedereen aanspreekt. 
Zo wordt de jeugd er meer bij be-
trokken en begint het feest voor hen 
al om 16.00 uur. Er is dan een groot 
springkussen, er kan onder bege-

leiding pony gereden worden, kin-
deren kunnen worden geschminkt 
en er zijn nog meer activiteiten. 
Natuurlijk zijn alle (volwassen) ge-
nodigden dan ook al welkom. Vanaf 
18.00 uur serveert het Dorpshuis 
een winterstampottenbuffet. Voor 
alle genodigden is dit gratis. Wel is 
vanwege de inkoop aanmelden vóór 
25 januari 2015 noodzakelijk bij be-
stuurslid Mirjan Kleverwal. Zij is 
bereikbaar onder tel. (055) 541 89 09 
of (06) 10 53 29 83 of e-mail: mirjan-
kleverwal@gmail.com. Bijzonder is 

het dat aan het eind van het buffet 
een vrijwillige bijdrage gevraagd zal 
worden, die bestemd zal zijn voor 
de ALS stichting voor het onderzoek 
naar de bestrijding van deze tot op 
heden ongeneeslijke spierziekte. 
En dat moet veranderd worden.  Na 
het buffet gaat de feestavond verder 
met een gezellig samenzijn waarbij 
er gedanst kan worden op live-mu-
ziek. Ook traditiegetrouw zullen alle 
drank en versnaperingen de hele 
dag tegen de bekende gereduceerde 
bedragen verkrijgbaar zijn. 

lemaal lukte, verliep stroever in 
de tweede helft. Ze waren minder 
scherp. Door de grote voorsprong 
was de eindstand alsnog goed te 
noemen en kunnen ze tevreden te-
rugkijken op deze wedstrijd. 
Volgende week 24 januari speelt 
Voorwaarts weer thuis om 19.30 in 
Jachtlust tegen Heeten 1. Zij hopen 
uiteraard op een volle sporthal en 
gaan weer voor een mooie wedstrijd.  

nishoogte, en de spelregels van ta-
feltennis worden gehanteerd.  Bent 
u nieuwsgierig geworden, kom dan 
op vrijdagmorgen 30 januari naar de 
Zuiderlaan en neem deel aan de gra-
tis clinic,  waar u onder begeleiding 
van buurtsportcoach Martin Keen 
Dynamic Tennis kunt beoefenen. 
Met als afsluiting een heerlijk kopje 
koffi e. We spelen van 10.00 tot 12.00 
uur. Daarnaast speelt de afdeling Dy-
namic Tennis op maandag van 10.30 

tot 12.00 uur. U kunt altijd een keer-
tje vrijblijvend meedoen of komen 
kijken. Voordeel van deze sport is, 
naast sportief bezig zijn en gezellig-
heid, dat je geen spelpartner nodig 
hebt en dat je door het toss-systeem 
altijd kunt spelen op de vaste ten-
nisochtenden. 
Deze sport kan ook een prima aan-
vulling zijn voor mensen die ’s 
zomers buiten tennissen maar ’s 
winters niet buiten kunnen tennis-
sen. Met Dynamic Tennis blijf je ’s 
winters in conditie. 

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. 

JANUARI
22 Lezing historie van Wilp. Dorpshuis de Pompe  
 Stichting Wilp 1250 Jaar
23 Informatiemiddag ivm opheffi ng Bibliobus twello 
 Bibliotheek Brummen Voorst
24 jaarlijkse uitvoering Twellose AccordeonVereniging Sporthal 
 Jachtlust, Twellose Accordeonvereniging
25 Theatervooorstelling Sesamstraat ‘’mama kwijt’’ voor kids 2-6 jaar 

Twello, Bibliotheek Brummen Voorst
29 Samen uit Eten, dorpshuis Teuge Algemeen Belang Teuge

FEBRUARI
04 lezing Australi Bibliotheek Twello, Bibliotheek Brummen Voorst
06 Maandelijkse bingo avond. Aanvang 20.00 uur, in het clubhuis van 

de sportclub. Sportclub Teuge
06 Inloopspreekuur voor vragen omtrent e-books  
 bibliotheek Twello, Bibliotheek Brummen Voorst
12 Bejaardensoos Dorpshuis Teuge Algemeen Belang Teuge
15 Carnavalsoptocht Pampus - de Lollebroek Wilp Wilp Achterhoek 

Optochtcommissie De Lollebroek-Pampus
26 Samen uit Eten Dorpshuis Teuge Algemeen Belang Teuge

MAART
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
14 Voorronde NK Jazzdans georganiseerd door SV Twello (i.s.m. KNGU) 

Sporthal Zuiderlaan SV Twello afd. Gymnastiek
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De Weerbaarheidstraining begint
op dinsdag 27 januari (10 jaar en ouder) en op vrijdag 30 januari (7 t/m 9 jaar)

Tijssenweerbaarheid, Twello

Kijk op www.tijssenweerbaarheid.nl - 
www.facebook.com/tijssenweerbaarheid of bel 0571 - 27 48 43

Gezellige start Tennisclub 
TEUGE.- Het jaar 2015 is in Teu-
ge goed begonnen. De tennisclub 
hield haar nieuwjaarsreceptie 
die buitengewoon gezellig is ver-
lopen. Niet in de laatste plaats 
door de sfeervol verlichtende en-
tourage. Veel tennisleden wensen 
elkaar het allerbeste toe voor het 
komende jaar. Veel leuke ten-
nismomenten, plezierige sociale 
contacten, een sportief jaar en bo-
venal een gezond jaar. 

De gloedvolle en warme toespraak 
van voorzitter Enrico van Dijk geeft 
de leden weer voldoende bagage om 
er een mooi jaar van te maken. De 
voorzitter memoreert 2014 als een 
jaar met mooie toernooien. De één 
wat succesvoller dan de andere, 
maar steeds staat voorop dat de club 
een bindende factor is voor veel le-
den. De nadruk ligt bij een kleine 
club op de steun en inzet van de 
vrijwilligers die de club draaiende 
houden. Voorzitter van Dijk dankt 
deze mensen voor de tijd en energie 
die zij onbaatzuchtig in de club heb-
ben gestoken. De hoop wordt uit-
gesproken om er in 2015 weer een 
mooi en sportief jaar van te maken. 

De club moet, gezien alle sociale en 
maatschappelijke ontwikkelingen, 
mee met de tijd. Daarom zal voor het 
eerst in haar geschiedenis een heus 
beleidsplan voor drie jaren het licht 
zien. Een plan dat aangeeft waar de 

club nu staat en naartoe wil. In zo-
wel fi nancieel, sportief en praktisch 
opzicht passend bij deze tijd. Een 
aanzet hiertoe wordt gepresenteerd 
tijdens de komende ledenvergade-
ring eind maart.

Gloedvolle woorden van de voorzitter. 

Voorster Dansdag 
wederom een groot succes

TWELLO.- Zaterdag 17 januari werd 
voor de 5e keer de Voorster Dansdag 
georganiseerd door de afdeling gym-
nastiek van SV Twello. Vrijdagavond 
begonnen de tientallen vrijwilligers 
al met de voorbereidingen in het 
sportcomplex aan de Zuiderlaan. Zo 
zorgden een aantal sterke mannen 
voor de opbouw van extra tribunes, 
de mannen van Beeld & Geluid uit 
Deventer bouwden de verlichting 
en het geluid op en alles werd klaar 
gezet voor een prachtige dag. Tevens 
werden voor het eerst de verduiste-
rende gordijnen van Woonhal Twel-
lo opgehangen voor de ramen tussen 
het sportcafé en de sporthal. Tijdens 
voorgaande evenementen werden de 
ramen bedekt met landbouw plastic, 
dus de gordijnen zijn een prachtige 
aanwinst voor het complex.
De dag begon al vroeg en de eerste 
vrijwilligers, dansers en bezoekers 
arriveerden aan de Zuiderlaan. Be-
zoekers keken al gauw hun ogen 

uit op het complex, waar behalve 
de dans show ook regelmatig even 
een kijkje werd genomen in de 
prachtige turnhal, waar ondertus-
sen de kleuters, speeltuin turners 
en selectie turnsters aan het spor-
ten waren. In de ochtend waren er 
circa dertig dansen te zien van vele 
verenigingen uit de regio. De organi-
satie verliep vlekkeloos en het hele 
programma liep keurig op schema. 
Een korte pauze voor de vrijwilli-
gers en opmaken voor de 2e show 
van de dag. Het sportcomplex bar-
ste de hele dag door al het enthou-
siasme en de prachtige muziek die 
door het complex galmde al uit zijn 
voegen, maar in de middag ook door 
de vele bezoekers die de Zuiderlaan 
wilden bezoeken. Er ware zelfs zo-
veel bezoekers, dat bij de start van 
de voorstelling er geen een entree-
kaartje meer te verkrijgen was. Een 
prachtig resultaat. Na het einde van 
de 2e show was er gelukkig voor de 

tientallen vrijwilligers een heerlijke 
boerenkool maaltijd van hotel res-
taurant Taverne en daar genoten ze 
dan ook dankbaar van. Wederom een 
klein uurtje om alles weer schoon 
te maken en op te ruimen en toen 
kwamen alweer de bezoekers en 
dansers van de laatste avond show. 
Ook deze verliep vlekkeloos met o.a. 
een prachtig optreden van de oudste 
dans selectie van SV Twello,die vele 
complimenten mochten ontvangen 
voor de strakke uitvoering en prach-
tige choreografi e. Dit jaar heeft deze 
groep een aantal nieuwe talentvolle 
danseressen mogen verwelkomen, 
waardoor ze hebben besloten om 
weer meer te gaan doen met Natio-
nale wedstrijden. Door de nieuwe 
kleding van Flevo dancewear za-
gen alle selecties er prachtig uit en 
kunnen de laatste puntjes op de i 
worden gezet voor het wedstrijd sei-
zoen. De 1e voorronde op zaterdag 
14 maart wordt wederom door de 
vrijwilligers van SV Twello georga-
niseerd aan de Zuiderlaan. 
Na een maandenlange voorberei-
ding klonken tegen elf uur ’s avonds 
in het sportcafé alleen maar lovende 
woorden. Concluderend w as het 
evenement ook tijdens de 5e editie 
weer tot in de puntjes verzorgd, er 
waren de hele dag hoog niveau dan-
sen te zien, uitgevoerd door meer 
dan 1.000 dansers uit de regio. De 
complimenten zijn er dan ook voor 
de sponsoren uit onze regio die hun 
steentje bij wilden dragen en natuur-
lijk bovenal voor alle vrijwilligers 
die ondanks het harde werken altijd 
met een glimlach rond liepen door 
het prachtige complex. Voor de dans 
afdeling van SV Twello was het een 
mooie kick-off voor een spannende 
2e helft van het seizoen. Op naar het 
volgende evenement; zaterdag 14 
maart, wederom aan de Zuiderlaan.

Ongekend succes tijdens de Voorster Dansdag.

Kick-off Buitink Sport 
2000 Pannatoernooi 

TEUGE.- Teuge beschikt van 5 janu-
ari tot 2 februari over een pannaveld 
(4 x 6m) bij de speeltuinlocatie (t.h.v. 
CBS de Zaaier) aan de Bleriotstraat. 
De jeugd uit Teuge en omstreken kan 
gedurende deze periode kosteloos 
gebruik maken van dit veld. Een 
pannaveld is een klein, door hekken 
omringd voetbalveld, waarbij veelal 
een tegen een of twee tegen twee 
wordt gespeeld. De bedoeling van 
het spel is dat er veel actie ontstaat 
en dat er panna’s worden gegeven. 
Een panna is, de bal door de benen 
van de tegenstander spelen waarbij 
men in balbezit blijft.
Op 28 en 30 januari wordt er in 
Teuge een kwalifi catieronde georga-
niseerd door Buurtsportcoaches uit 
de gemeente Voorst voor kinderen 
uit het geboortejaar 2000 t/m 2005 
(meisjes 1999 t/m 2005). Hierna vol-
gen in Wilp, Klarenbeek en Twello 
ook nog kwalifi catierondes in de 
maanden februari, maart en april. 
De fi naleronde vindt uiteindelijk op 

woensdag 29 april plaats in Twello. 
Hier wordt het pannaveld 30 maart 
geplaatst op de skatebaanlocatie aan 
het Jachtlustplein. De twee beste 
teams per leeftijdscategorie vanuit 
de vier kernen kwalifi ceren zich 
voor deze fi nale en kunnen zich la-
ten kronen tot beste pannaspelers/-
speelsters uit de gemeente Voorst. 
Voor informatie en inschrijving zie 
www.actiefvoorst.nl. Schrijf je snel 
in! vol=vol . Als je vragen hebt neem 
dan contact op met één van de Buurt-
sportcoaches Guido, Martin of Roy 
via voorsterpannatoernooi@hotmail.
com of 06-30723385. Let op: Voor 
kinderen geboren in 2005, 2004, 
2003 en meisjes uit 2002: er wordt 
gespeeld in tweetallen, slechts één 
van de twee spelers/speelsters hoeft 
zich in te schrijven via www.actief-
voorst.nl. Dit initiatief is mogelijk 
gemaakt door Buitink Sport 2000, 
Veldwijk Sportprijzen, Speeltoestel-
len ’t Faan www.webshoptfaan.nl en 
de gemeente Voorst.

Het pannaveld in Teuge. 

In de ban van Darten
WILP.- Sportvereniging Wilp heeft zaterdag weer haar jaarlijkse Wilp Embas-
sy darttoernooi georganiseerd. Een leuke activiteit die tijdens de winterstop 
in januari op de sportagenda staat. Maar liefst 63 deelnemers gooiden fana-
tiek hun pijltjes tijdens de 14de editie. Uiteindelijk won Bennie Wagenaar 
de fi nale van Kevin Roeterdink. De verliezersronde werd gewonnen door 
Niels Loman.

Fanatieke darters in de sportkantine van SV Wilp
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Markt Twello elke vrijdag van 
12.30 tot 17.30 uur

6,50Sucadelappen

3,95
2,25

Rib- Haaskarbonade

Hausmacher leverworst

Per
500 gram

Per
500 gram

Per 
250 gram

www.ter-weele.nl

RECLAME WEEK 4

aanbiedingen van de week

Kom.. .  en 
proef de sfeer

Activiteiten in voorjaarsvakantie 
bij manege Voorst

Verzorgster gezocht voor 
Cupa en Wilp
BUSSLOO-WILP.- Met ingang van 
het komende seizoen (2015/2016) 
zijn Cupa en Wilp op zoek naar een 
vrouwelijke verzorger voor de voet-
ballende leden. De twee clubs gaan 
met ingang van komend seizoen 
een sportieve samenwerking aan, 
wat in de toekomst tot een fusie zal 
leiden. Gezien het grote aantal vrou-
welijke (voetballende) leden van 

beide clubs, wordt er om die reden 
gezocht naar een verzorgster. 
In samenwerking met de huidige 
verzorger, zal je niet alleen de voet-
ballende dames, maar ook alle an-
dere leden buiten de selectie ver-
zorging bieden. Het is belangrijk dat 
je beschikbaar bent op dinsdag en/
of donderdagavond (exacte invul-
ling is nader te bepalen) en dat je 

KLARENBEEK.- In de week van 23 
tot en met 27 februari (voorjaarsva-
kantie) organiseert Manege Voorst 
één Penny dag en een Mini kamp 
(twee dagen). Op maandag 23 fe-
bruari start de Penny dag om 10.00 
uur  en duurt tot 16.00 uur. Deze dag 
is uitstekend geschikt voor jong en 
oud, ervaren en onervaren. De dag 
staat vol met leuke activiteiten die 
plaatsvinden op de manege aan de 
Oude Zutphenseweg. Denk hierbij 
aan voltigeren (gymnastieken op het 
paard), een poetswedstrijd en rit-

jes op het paard. Meld je alvast aan 
want vol=vol! De kosten bedragen 
€ 30,00 per deelnemer, inclusief 
boerenlunch!

Ook organiseert Manege Voorst aan 
de Oude Zutphenseweg in deze 
week wederom een mini kamp, deze 
keer op donderdag 26 en vrijdag 27 
februari, van 09.00 tot 18.30 uur. 
Deze ‘twee’ extra lange dagen staan 
helemaal in het teken van paarden 
pony’s. Je ontbijt, lunch en avond-
eten nuttig je allemaal op de mane-

ge! Iedereen heeft deze twee dagen 
zijn of haar eigen verzorgpony. Je 
krijgt paardrijles in een groepje en 
er wordt gevoltigeerd. Daarnaast is 
er uiteraard nog veel meer leuks ge-
pland! Dat het gezellig word is een 
ding dat zeker is.
De kosten bedragen € 75,00 voor 
beide dagen, inclusief ontbijt, lunch 
en avondeten. Aanmelden kan via 
mail: ruitersportbso.devrijbuiters@
gmail.com of telefonisch op werkda-
gen tussen 15.00 en 18.00, tel. (06) 
15 32 15 88. 

Mooie zege Voorst 3

betrokkenheid hebt bij beide clubs. 
Er wordt een onkostenvergoeding 
geboden.  

Heb je interesse of ken je iemand 
die dit zou willen? Neem voor meer 
informatie contact met op via Gerrit 
Kroes (huidige verzorger SV Wilp), 
g.kroes13@chello.nl of (06) 44 03 58 
52.

Aanmelding weerbaarheids-
training nu al een succes
TWELLO.- Een kind dat weerbaar is kan voor zichzelf opkomen zonder 
daarbij een ander te schaden. Het zelfvertrouwen is zeer belangrijk voor 
de weerbaarheid van een kind. Naar aanleiding van het artikel van vorige 
week zijn er verschillende aanmeldingen binnengekomen. Er zijn nog een 
paar plaatsen over. Er wordt gestart op dinsdag 27 januari van 18.00 - 
19.00 uur voor 10 jaar en ouder en op vrijdag 30 januari van 18.00 - 19.00 
uur voor 7 - 9 jaar. De cursus van 8 lessen wordt door Rolf Tijssen gegeven. 
Voor meer informatie www.tijssenweerbaarheid.nl of bel (0571) 27 48 43.

VOORST.- Menno Kramp en Sven 
Pronk sloten het afgelopen jaar 
goed af. Zij werden ongeslagen snel-
schaakkampioen bij de jeugd en se-
nioren. Het nieuwe jaar is ook prima 
van start gegaan. Met 54 deelnemers 
is het Open Voorster Kampioenschap 
veelbelovend begonnen. Voorst 3 be-
gon het jaar uitstekend in de OSBO 
– competitie. Op maandag 12 januari 
kwamen de schakers van Zevenaar 
3 op bezoek. Na de enorme draai 
om de oren in de vorige ronde een 
kans voor Voorst 3 om wat recht te 
zetten. Zo dacht topscorer Karl van 
‘t Hazeveld er ook over. Hij pareerde 
een wilde aanval van zijn tegenstan-
der en trok de winst naar zich toe. 
Ook John Eekhuis wist te winnen. 
In een spannende partij woog zijn 
toren zwaarder dan de vier pionnen 

van zijn tegenstander. Harry Schu-
rink had een mooie aanval. Hij wist 
de koningsvleugel open te breken 
en een winnende aanval te vinden. 
Maarten Jansen had de hele partij 
het initiatief en ging uiteindelijk met 
een pion voorsprong het eindspel 
in. Een heerlijke gedachte met een 
3 - 0 voorsprong. Hij wist eenvoudig 
remise af te dwingen en zo de over-
winning veilig te stellen. Wat Ze-
venaar vervolgens terug deed, was 
enkel nog voor de bordpunten. Dick 
Hoekman had een gelijkopgaande 
partij. In tijdnood pakte het onvoor-
delig voor hem uit. Daan Noordhui-
zen had een merkwaardige partij. De 
zwakke koningsstelling brak hem 
uiteindelijk op. Met een 3,5 -  2,5 
overwinning op zak, staat Voorst 3 
nu keurig in de middenmoot.

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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Canada.  
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Manege Voorst scoort goed  
op Voorster kampioenschappen
KLARENBEEK.- Afgelopen weekend werd er gestreden voor de Voorster 
kampioenschappen met de pony’s in de klasse B en BB. De manegerui-
ters gingen weer de concurrentie aan met de ruiters van eigen pony’s. 

De Ruiters van Manege Voorst heb-
ben weer een goede prestatie neer-
gezet. Na een goede en nette proef 
gingen de hoogste punten naar San-
ne Roerdink met Josien in de B. Met 
een hoge waardering van de jury viel 
ook de tweede prijs in handen van 
Sanne. De titel dressuur kampioen 
B is nog niet vergeven, dit zal a.s. 
zondag door middel van een extra 
proef worden bepaald. Ook in de 
BB viel Manege Voorst in de prij-
zen met op de eerste plaats Savanne 
Willemsen met Nidar en Femke van 
Elk met Lanouska. Dagmar van Bem-
mel had een derde plaats met Nidar. 
Ondanks de gezonde spanning was 
de sfeer gezellig en werden de rui-
ters door velen aangemoedigd. De 
ontvangst bij de Oortveldruiters in 
Empe was zeer gastvrij en welkom. 
Na de overwinning en de mooi dag 
zijn de pony’s extra verwend op stal. 
Manege Voorst is enorm trots op 
haar ruiters en de geweldige pony’s. 
Dit toont aan dat er ook voor sport-
prestaties gereden kan worden bij 
Manege Voorst. 

Sanne Roerdink met Josien van Manege Voorst werd 
eerste en tweede in de B. 

Jaarlijkse mountainbiketocht 

Oortveldruiters 
bij de Voorster 
kampioenschappen

EMPE.- De Voorster kampioen-
schappen zijn traditiegetrouw be-
gonnen met twee dressuurwedstrij-
den voor de pony’s. Daarbij werd 
door leden van de Oortveldruiters 
weer leuk gepresteerd. In de klasse 
M2 was er een 1e prijs voor Kaylee 
Propitius met Golden Melanie met 
180 en 181 punten. In de klasse L2 
cat. ABC werd Kaylee twee keer 1e 
met Beauty met 195 en 186 punten. 
Klasse L1 cat. DE was een prooi voor 
Joritha Bruntink met Toscane met 
214 en 196 punten en twee 1e prij-
zen. De combinatie is klaar om de 
overstap naar de klasse L2 te maken. 
Elzemiek Aalpoel verdiende met 
Elena Doreen twee winstpunten in 
de klasse L1 met 190 en 193 punten. 
De eerste drie plaatsen in de klasse B 
cat. DE waren voor Oortveldruiters. 
Eveline Hoogstad won met Feline 
twee keer de 1e prijs met 189 en 194 
punten. Sophie van Rooy werd met 
Beike 2e met 188 punten en 3e met 
190 punten. Kelvin Derks scoorde 
met Lady Elegance met 185 punten 
de 3e prijs en met 192 punten de 2e 
prijs. Wieger Hunnekink verdiende 

ook twee winstpunten met Beike 
met 182 en 183 punten. Jikke Verwa-
ijen kreeg met Mike van de jury 183 
en 180 punten, Anne Roelofs met 
Bruni en Lysanne Goedkoop met Jor-
dy kregen 180 punten en Amber van 
Velzen met Indy Power 181 punten. 
Amy Xhofl eer behaalde met Bailize 
180 punten klasse B cat. ABC. In de 
klasse BB werd Britt Verwaijen met 
Ghalid 1e met 188 punten en 2e met 
187 punten, Dagmar van Bemmel 
werd met Nidar 3e met 185 punten 
en de andere proef was goed voor 
182 punten. A.s. weekend is de 
dressuur voor de paarden. Van de 
paarden gingen Natasja Verheul met 
Alleen en Loulou Verbeek met Ulian 
naar Arnhem voor twee dressuur-
proeven. In de klasse L1 2 mooie 
winstpunten voor Natasja, 184 en 
194 punten. Loulou verdiende 184 
en 193 punten in de klasse B en een 
3e prijs. Iris Braam reed met Dimitri 
klasse Z1 naar 217 punten en een 2e 
prijs in Beemte Broekland. Tot slot 
ging Corine Smies met Fatboy naar 
Zevenaar. Ze werd daar 1e met 203 
punten en 3e met 193 punten.

Joritha Bruntink met Toscane.

KLARENBEEK.- Afgelopen zon-
dag 11 januari heeft de afdeling 
fi etsen van Sportclub Klarenbeek 
voor de achtste keer hun jaar-
lijkse mountainbiketocht georga-
niseerd, dit keer vanuit het spik-
splinternieuwe Multi Functioneel 
Centrum (MFC) aan de Bosweg.

Maanden van voorbereiding door 
de activiteitencommissie was hier 
aan voorafgegaan. In de laatste week 
vóór de tocht raasde er nog een 
heuse storm over Nederland. Het 
ging erom spannen of de tocht door 
zou kunnen gaan. Zelfs op zaterdag 
tijdens het uitzetten van de tocht 
was het echt afzien voor de dappere 
fi etsleden van SCK. Zondagmorgen 
om 8.30 uur schreven de eerste fi et-
sers zich al in en fi etsten achter de 
route controleurs aan die onderweg 
nog de nodige weggewaaide bordjes 
weer moesten herstellen zodat de 
deelnemers geen hinder hiervan on-
dervonden. 
Het weer was zondagochtend rede-
lijk en dat resulteerde in een deelne-
mersaantal van 674. De deelnemers 
konden kiezen uit vier routes en er 
waren een tweetal pauzeplekken in-
gericht die geheel bevoorraad waren 
met krentenbrood, ontbijtkoek, ba-
naan, ranja en warme bouillon. Ook 
waren er toiletvoorzieningen aanwe-
zig. Bij gevaarlijke oversteekpunten 

hebben een groep van 33 gediplo-
meerde verkeersregelaars gezorgd 
voor een ongehinderde en veilige 
oversteek. Bij terugkomst kon ieder-
een genieten van de heerlijke gratis 
warme erwtensoep in de nieuwe 
horecaruimte De Brug en gezellig 
napraten.

De afdeling fi etsen van Sportclub 
Klarenbeek heeft het Alpe d´Huzes 

Team Klarenbeek ondersteund met 
een donatie van € 500,00. 
De organisatie bedankt alle vrijwil-
ligers voor hun inzet en dankzij 
ondersteuning van de Klarenbeekse 
ondernemers Bike Totaal Wolters, 
Plus Imanse, Restaurant Pijnappel, 
Gerechtsdeurwaarderskantoor Dek-
ker, De Nieuwe Zweep, Installatie-
techniek Ten Hove en Dijkhof Bouw 
is de ATB tocht succesvol verlopen.

 Rabo ATB tocht Klarenbeek startte vanaf nieuwe MFC.

Benauwde zege  Twellose Schaakclub

Lincy Oosterwegel 
naar Gelderse 
Kampioenschappen
TEUGE. - Trots neemt Lincy Oos-
terwegel het applaus in ontvangst. 
Voorzitter Ben van de Put van Paar-
den Sport Vereniging Twello heeft 
de 10-jarige Lincy zojuist tijdens de 
Nieuwjaarsreceptie naar voren ge-
roepen om te vertellen dat zij een 
fantastische prestatie met haar pony 
Luuk heeft neergezet en over twee 
weken naar de Gelderse Kampioen-
schappen mag. “Oei,” denkt Lincy, 
“dat waren wel heel veel mensen”, 
en een beetje schuchter loopt Lincy 
gauw weer naar haar glaasje limo-
nade. Later vertelt ze dat ze nu twee 
jaar op haar pony Luuk rijdt. “De se-
lectiewedstrijden gingen hartstikke 
goed. In Gorssel was ik tweede met 
192 punten en in Brummen was ik 
derde met 182 punten, maar van-
daag ging het helemaal geweldig 
en ben ik eerste geworden met 193 
punten.” Moeder Leonie meldt trots 
“Ja, en dat is zo mooi! Luuk, haar B-
pony heeft zij gekregen en ondanks 
dat Luuk toen al 14 jaar was, had hij 
nog nooit een wedstrijd gereden. Ze 
heeft het dus samen met Luuk hele-

maal alleen gedaan. Moeder geeft toe 
dat het die dag heel erg spannend 
was om op de wedstrijd in Laag 
Soeren te komen. Code Oranje van-
wege de storm en rukwinden en het 
advies om niet met trailers en cara-
vans de weg op te gaan, gaf wel extra 
klamme handjes moest ze bekennen. 
“Ja, de wedstrijd was ook erg span-
nend”, zegt Lincy, “ik stond na twee 
wedstrijden tweede en ik moest héél 
erg mijn best doen. We hebben ook 
extra geoefend en mijn mama heeft 
mij ook heel goed geholpen.” Moe-
der vult aan: “Ja, dat klopt. Ik stond 
vrijdag in weer en wind pony Luuk 
nog een uurtje te longeren, maar als 
je zo dicht bij bent dan doe je graag 
een stapje extra. En het resultaat is 
er dan ook. Vandaag heeft ze de con-
currentie verslagen en in haar eigen 
categorie (categorie pony’s AB, red) 
is ze de beste van de kring geworden 
en dat geeft toch wel een kick hoor. 
Nu gaan we nog even door met extra 
oefenen, want 24 januari zijn de Gel-
derse Kampioenschappen al”, sluit 
moeder Leonie af. 

TWELLO.-  Op papier zou het een 
makkie worden. De praktijk wees 
echter anders uit. Bord 1- en 2-spe-
lers, Jos Barendregt en Jorik Jonker 
moesten verstek laten gaan. En om-
dat het tweede dezelfde avond ook 
moest aantreden, toog het eerste 
team van de Twellose Schaakclub 
met een man te weinig naar het 
Zwarte Water in Zwartsluis voor de 
vierde ronde van de OSBO competi-
tie. Het geeft aan dat de selectie erg 
klein wordt. 
De Twellose SC startte daardoor 
met een 1-0 achterstand zonder dat 
er ook maar één zet gespeeld was. 
Henk Casteel begon voortvarend, 
won snel een gezonde pion en zette 
veel druk. Een te gewaagde voort-
zetting werd door zijn tegenstander 
goed weerlegd. Het voordeel ging 
verloren waarna de Zwartsluizer 
remise aanbood. Casteel nam ruim 
de tijd om de situatie op de andere 
borden te beoordelen voordat hij be-
sloot door te spelen.

Eerste punt
Gerard Bons was op dat moment de 
enige die een gewonnen stelling op 
het bord had staan. Een dubbele aan-
val op een gepend stuk leverde materi-
aalwinst op en het duurde daarna niet 
lang of het eerste Twellose punt stond 
op het scorebord. Jan de Boer had een 
probleem toen zijn opponent doorbrak 
met een pion. Net op tijd kon zijn ko-
ning zich in de strijd mengen. En na-
dat hij zijn loper goed had gepositio-
neerd, was de stelling remise: 1½-1½.

Zwakke pionnen
Het besluit van Casteel om door te 
spelen pakte goed uit. Hij veroverde 
een pion en dit voordeeltje was vol-
doende om het eindspel te winnen: 
1½-2½. Eddy Sander stond een pion 
voor, maar had aan weerskanten een 
zwakke pion die beide verloren ging. 
In het eindspel stond hij zelfs twee 
pionnen achter, maar Sander hield 
in hevige tijdnood het hoofd koel en 
veroverde beide pionnen met remise 

als maximaal haalbaar resultaat: 2-3.

Laatste halfje
De langste partij van de avond was 
een moeizame van Wobbe de Vries. 
Hij was niet tevreden over zijn ope-
ning en anticipeerde soms niet goed 
op de mogelijkheden van zijn tegen-
speler. Er ontstond een gecompliceer-
de stelling waarin beide spelers geen 
kansen zagen de partij in eigen voor-
deel te beslissen. Dus: andermaal re-
mise. Het was voldoende voor een be-
nauwde 2½-3½ zege waarmee Twello 
haar ongeslagen status behoudt.

Tweede team
Het tweede team ontving Schaak-
stad 6 uit Apeldoorn. Twello 2 
speelde met 3-3 gelijk en handhaaft 
zich daarmee in de kopgroep. René 
Rouwhorst, Kees Kuijk en Nico van 
Schooten wonnen hun partij, terwijl 
Coen Hilbrink, Ruud van Swam en 
Henk Jansen hun meerdere moesten 
erkennen in de Schaakstedelingen. 



& RENNEN VOOR RONDE PRIJZEN

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 19 januari t/m zondag 25 januari 2015. Week 04

Pepsi, Sisi, 
Seven Up 
of Rivella  
fles 1500 ml
van 1.17/ 1.85

Coop 
schouderkarbonade  
250 gram
van 1.87/ 1.95
actieprijs   per kilo 4.00

1.98
2.12

KILO

1.00

14.98
16.02

2 STUKS

11.10 8.00

Coop 
mineola’s
kilo
van 2.12

1.67
1.85
1.17 1.00

1.50
1.95

250 GRAM

1.87 1.00 Ariel 
wasmiddel  
2 pakken à 16/ 30 stuks 
of 1170 gram of 2 flacons 
à 1170 ml naar keuze
van 11.10/ 16.02

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

Heineken bier  
krat 24 flesjes à 300 ml
van 12.99

max. 4 kratten per klant

12.09
12.99

10.00

Coop 
gehaktschnitzels
boeren, krokant of zigeuner
150 gram
van 1.50
actieprijs   per kilo 6.66

1.35
1.50

150 GRAM

1.00

Coop witlof
750 gram
van 1.49

1.98
1.49

750 GRAM

1.00

Coop roomboter 
gevulde koeken  
groot per 2 stuks of mini per 4 stuks
van 1.38/ 1.56

Vers uit eigen oven  

1.45
1.56
1.38 1.00


