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

Tel.: 0313 - 651579    Gratis wifi 

Buffet met live-cooking all-inclusive
Buffetrestaurant & Partycentrum

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

Jan de Croon 
houdt u mobiel!

jandecroon.nl  | Tel: 0571-275903

aPK Keuring | onderhoud 
   airco Service | ruiT reParaTie

Schade TaxaTie en reParaTie
TanKSTaTion & WaSSTraaT
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Zomertijd
In de nacht van zaterdag 
28 op zondag 29 maart 

gaat de zomertijd weer in.
Vergeet  niet uw klokken 
één uur vooruit te zetten.

Paaswandeling 
op 2e Paasdag
POSTERENK.- Evenals vorig jaar 
wordt er op 2e paasdag in Poste-
renk een paaswandeling georgani-
seerd. Op maandag 6 april zijn er 
twee fraaie routes voor u uitgezet 
van zes en tien kilometer die u aan 
de hand van een routebeschrijving 
kunt lopen. De start is bij de Wil-
permolen tussen 9.30 en 11.30 uur. 
De kosten zijn EUR 1.00 per per-
soon incl. koffie/thee en paaseitjes.  

Bazar Daniël de 
Brouwerschool
WILP.- Zoals elk jaar houdt de Da-
niël de Brouwerschool ook dit jaar 
weer de jaarlijkse Bazar in het laat-
ste weekend van maart, en wel op 
zondag 29 maart van 12.00 uur tot 
17.00 uur. Het is altijd een drukke 
en gezellige middag, waarbij de 
kinderen mee kunnen doen met 
allerlei activiteiten zoals schmin-
ken, blikgooien, sjoelen, darten en 
het spiraal. Voor iedereen is er de 
caviabaan, het rad van avontuur, 
de bingo en natuurlijk de ontzet-
tend populaire bloemenstand en 
rommelmarkt. Ook de inwendige 
mens wordt niet vergeten, er wordt 
een restaurant ingericht, er komt 
een ambachtelijke ijskraam en een 
stand met Vietnamese loempia’s. 
De opbrengst wordt dit jaar besteed 
aan een nieuwe kas voor de school-
tuin. De Daniël de Brouwerschool 
is een Katholieke school voor zeer 
moeilijk lerende kinderen en huist 
op het landgoed de Lathmer in 
Wilp. Dagelijks komen er ruim 200 
leerlingen vanuit een straal van 40 
kilometer met taxibusjes naar de 
streekschool.

K.D.S. Twello eert jubilarissen

TWELLO.- Afgelopen woensdag heeft Kleindierensport Twello & Om-
streken (K.D.S.) weer haar Jaarvergadering in de Havekesmolen gehou-
den. Zoals altijd passeerde het jaarverslag, de financiële verslagen, de 
verslagen van de ringencommissarissen en tatoeëerders. Er werd een 
nieuw reserve-kascommissielid benoemd en de jubilarissen kregen de 
verdiende eer. 
 
Na de pauze en na een ferme tik op 
de bestuurstafel is iedereen weer bij 
de les. Nog enkele zaken van belang 
passeren de revue en ook de ver-
nieuwde website komt ter sprake. 
Websitebouwer Diesmer Bakker is 
aanwezig en licht toe dat de site in 
2014 gemiddeld 18.250 keer is be-
zocht, een niet te verwaarlozen getal 
dus. En dan is er tijd voor de jubi-
larissen Nico Schut, Jan Uenk en de 
afwezige Ab Kersten. 

Jubilaris Nico Schut
Nico is 25 jaar geleden ingeschreven 
als lid van K.D.S. Twello & Omstre-
ken. Nico was een vaste bezoeker 
van de Clubshows, eerst kwam hij 
altijd samen met zijn vader. Toen de 
regel kwam te vervallen dat je geen 
lid kon worden als je elders lid was 
van een vereniging, werd Nico lid in 
Twello naast zijn lidmaatschap in 
Beekbergen. Nico is met dieren op-
gegroeid en heeft thuis een hele die-
rentuin. Over het algemeen houdt 
meer van grote dieren, waaronder 
de grote konijnenrassen zoals Fran-
se Hangoren en Vlaamse Reuzen en 
heeft altijd watervogels gehouden, 
fazanten, pauwen, hoenders en dui-
ven. Zelfs kangaroe`s fokt hij al 20 

jaar. Zijn dieren zijn altijd vrij rustig, 
mogelijk door zijn rustige aard met 
hen om te gaan. Door de regelma-
tige aanloop van liefhebbers zijn ze 
aan mensen gewend geraakt. Verder 
heeft hij een heel scala aan dieren 
waar een dierentuin jaloers op zou 
zijn en staat zijn dierenliefde als een 
paal boven water. Hij is geëerd met 
speld en oorkonde. 

Jubilaris Jan Uenk  
50 jaar geleden werd Jan Uenk inge-
schreven als lid van de vereniging. 
Thuis hadden ze een vermeerde-
ringsbedrijf voor kippen en de eieren 
werden zo veel mogelijk als broedei-
eren verkocht. Zijn vader, een echte 
kippenman was toen al lid in Deven-
ter. Hij fokte onder andere Rode Is-
landers. Jan nam zijn eerste hokken 

van Thies Reinders over. Hij heeft 
altijd blauwe Weners gefokt, maar 
kreeg witte Weners en werd het jaar 
daarop Clubkampioen met een witte 
Wener. Van de oude garde heeft Jan 
nog veel meegemaakt, o.a. voorzitter 
Hanekamp en Jo de Haan. Jan was 
zelf ook een aantal jaren bestuurs-
lid en tweede Penningmeester. Te-
vens zat hij als vertegenwoordiger 
van K.D.S. Twello & Omstreken een 
aantal jaren in de Carnavalsvereni-
ging in Twello. Ook de aannemers 
waar Jan in de loop der jaren heeft 
gewerkt, waren bijna allemaal kip-
pen- en/of konijnenliefhebbers. Jan 
gaat er nog regelmatig langs om de 
jonge dieren samen te bekijken. 

Lees verder op pagina 5

Jubilarissen Nico Schut en Jan Uenk.  

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

Op maandag zijn we vanaf 9 uur open

Tulpen
2 bossen

DE VALEWEIDE 
bloemen en planten

5,99

bij Expert Twello!
Lees verder in deze krant.

Expert Twello
Van Ghentstraat 4, (0571) 271346

Drukverlagend en optimale ondersteuning
TEMPUR® wordt zacht waar het gewenst 
is en blijft stevig waar het 
nodig is. Doordat uw 
lichaam volledig wordt 
ondersteund, kunt u 
optimaal ontspannen, 
slaapt u dieper en 
begint u energieker aan 
een nieuwe dag.

Zo ondersteunend dat u zich 
helemaal gewichtsloos voelt.

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

op het totale TEMPUR® assortiment*

NU

15%
KORTING

eldig van 13 maart t/m 25 mei 2015 Vra

Stop op storten 
paasvuur 
TEUGE.- Wegens omstandigheden 
kan er geen hout meer voor het paas-
vuur in Teuge gestort worden. 

De Zaaier – Teuge

Woensdag 1 april
09:00 uur tot 12:00 uur

www.cbsdezaaier.nl
 cbs-De-Zaaier-Teuge     @DeZaaierTeuge

Bomen en struiken 
geplant en 
uitgedeeld

Inschrijving kramen 
Voorjaarsmarkt

*****



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

VD
 I 

20
1

Ongeacht waar u zich verzekerd
heeft voor uw uitvaart is het moge-
lijk om in een vrijblijvend 
lijk gesprek alle mogelijkheden
en uw wensen te bespreken.

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

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

                        VRIJHEID
   in keuze
ongeacht uw
     verzekeraar...

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

Het Afscheidshuis
Binnenweg 13, 7391 GK Twello

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

persoon-

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

DE VALE WEIDE 
bloemen en planten

TWELLO
Dorpsstraat 21a • (0571) 27 04 30

www.devaleweide.nl

Kijk voor meer voorbeelden op www.devaleweide.nl

Ook voor al uw Rouwwerk 

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

n Steengoed in maatwerk

n aanrechtbladen
n vensterbanken
n vloeren

n gevelbekleding
n belettering
n grafwerken

n schouwen
n wastafelbladen
n tafelbladen

- 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

Uurwerk reparaties

Klokken en Horloges
  (batterijen)

Hans Hartgers
    06-23920153

Voor al uw zaden!
   •  Biologische segment 

verder uitgebreid

En al uw plantgoed!
   • Incl. bijzondere groenten
   • Ook veel kruidenplanten

En al uw fruitbomen!
   • Hoog, laag, oud, nieuw
   • Grote collectie
   • Walnoten in de aanbieding

Meer dan 25 soorten pootaardappels

Geopend: dinsdag t/m zondag 
van 10.00 tot 17.00 uur

Rijksstraatweg 17a, 7391 MH Twello
Tel. 0571-270014

www.hofvantwello.nl
info@hofvantwello.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

Wij zijn gespecialiseerd in de ondersteuning 
van Exact Online.

www.overmarsadministraties.nl

Een wakend oog over uw administratie
en (online) boekhouding

Hoera...
Wij zijn super blij met de geboorte 

van onze zoon en mijn broertje

Tim
Hij is geboren op 14 maart 2015 om 11.53 uur

en hij weegt 3825 gram.

Tim is zo lief en bijzonder. 
Kom en bekijk ons wonder!

Bert-Jan Oolman en Karin Betting
Elin

Terwoldseweg 142, 7341 SE Beemte Broekland

LOONBEDRIJF DREIERINK

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

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

Ik vond het fi jn om bij mama te zijn
Maar nu ik ook papa ken

Ben ik blij dat ik geboren ben

Dane Balfoort
20 Maart 2015

12:43 ~ 3710 gram ~ 52cm

 Dennis Balfoort en Anneloes Bosgoed
Jacob van Ruisdaelstraat 11A

7391 AV Twello
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„uit het archief”
Oudheidkundige Kring Voorst

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

Dorpsstraat 11a (Ingang via Dorpsdwarsstraat) (0571) 27 70 90; dinsdag en 
woensdag van 09.00 tot 16.00 uur. Postadres: Postbus 170; 7390 AD Twello of 
info@okvvoorst.nl; of kijk op de site : www.okvvoorst.nl

TWELLO
Marcel van Raan
Donderdagavond 19.00-21.00 uur
Politiebureau, Veilingstraat 30
NIJbROEK
Teuge en Twello boven spoorlijn
Roos Kok

Als u buiten de spreekuren dringend 
een huisarts nodig heeft
Klarenbeek: bellen naar 
Apeldoorn: 0900 600 90 00
Voorst: bellen naar Zutphen: 
0900 200 90 00
Twello/Terwolde/Wilp: bellen met 
de Centrale Huisartsenpost Salland 
0570 50 17 77. 
DIENST APOTHEEK SALLAND
De apotheek in Twello is van ma 
t/m vrij geopend van 8.00 tot 17.30. 
Voor spoed recepten buiten deze 
openingstijden kunt u terecht bij 
Dienst Apotheek Salland, gevestigd 
in de centrale hal van het Deventer 
Ziekenhuis. Tel. 0570 53 65 05.
TANDARTSDIENST 
Voor informatie kunt u het ant-
woordapparaat van uw tandarts 
afluisteren. 
VERLOSKUNDIGE TWELLO E.O.
M. v.d. Heiden en N. Sicco Smit, 
Parkelerweg 8, Twello. Tel. 0571 27 
55 03, bgg. 055 360 01 89
NAVIVA KRAAMZORG 
24 uur per dag Tel. 088 77 77 666
YUNIO OOST GELDERLAND 
Tel. 0900-9864 24 uur per dag 
bereikbaar voor kraamzorg, jeugdge-
zondheidszorg
MEDIPOINT|VéRIAN 
ZORGWINKEL
Ook voor uitleen verpleegartikelen. 
Medisch Centrum Twello, Rac-
corderment 8. Openingstijden: 
maandag t/m vrijdag van 8.30 uur 
tot 13.00 uur. Voor informatie kunt 
u bellen met de Medipoint Zorglijn 
0900-1121125 of e-mailen naar 
kcc.elst@emcart.nl.
ZORGSAAM; UITLEEN 
HULPMIDDELEN
Regentesselaan 2, Apeldoorn: 
maandag t/m vrijdag van 9.30-17.30 
uur; zaterdag van 9.30-15.00 uur. 
Buiten deze openingstijden kunt u 
op werkdagen van 16.30-20.00 uur 
en op zaterdag, zon- en feestdagen 
van 10.00-16.00 uur terecht bij Zorg-
centrum de Heemhof, Beatrijsgaarde 
5 in Apeldoorn. Voor informatie bel 
met Zorgsaam op werkdagen van 
9.00-12.30 uur, tel. 055 58 898 58.
SENSIRE ALGEMEEN 
MAATScHAPPELIJK WERK
Tel. 0900-6228724 24 uur per dag 
bereikbaar. Inloopspreekuur don-
derdagochtend van 08.30-09.30 uur. 
Raccordement 8i, Twello.
SENSIRE THUISZORG
Om zo lang mogelijk thuis te kunnen 
wonen, zorgen wij voor persoonlijke 
verzorging en verpleegkundige zorg. 
Wij zijn dag en nacht bereikbaar, 7 
dagen per week,  via telefoonnum-
mer 0900-8856. Bezoekadres: 
Raccordement 8h, Twello
VéRIAN ZORGLIJN
Informatie over wijkverpleging, 
huishoudelijke verzorging, jeugdge-
zondheidszorg, dieetadvisering 088-
1263126. 24 uur per dag bereikbaar.
TRIMENZO ZORG AAN HUIS 
Biedt thuiszorg aan alle zorg- en 
hulpvragers in de gemeente Voorst 
en is 24 uur per dag bereikbaar via 
tel. 0571 28 05 30. Meer informatie: 
www.trimenzo.nl. U kunt ook bin-
nenlopen in ons kantoor: 
Marktplein 15 in Twello.
bUURTZORG TWELLO
Verpleging en verzorging 24 uur 
bereikbaar 06-12 77 54 52 
www.buurtzorgnederland.com
DIAbETESLIJN
Tel. 033 463 05 66, info@dvn.nl, 
voor alle vragen over diabetes (24 
uur per dag, ’s nachts alleen in geval 
van nood) en over de producten en 
diensten van de Diabetesvereniging.
SALLAND VERZEKERINGEN
Spreekuren: Twello: Iedere dinsdag 
en donderdag van 14.30-16.00 uur in 
het Kulturhus.
MEE VELUWE VOOR MENSEN 
MET EEN bEPERKING 
Voor alle vragen over een beper-
king, chronische ziekte of autisme 
spectrum stoornis. Maatschappelijk 
Netwerk Voorst, inloopspreekuur bij 
Kulturhus op werkdagen van 09.00-
14.00 uur. Tel. 0570 74 51 11. Voor 
meer informatie www.meeveluwe.nl 

Weekenddiensten Kerkdiensten

Dierenartsen

Spreekuren 
wijkagent

DIERENKLINIEK TWELLO
Dierenarts voor huisdieren 
zaterdag 10.30-11.30 uur. Voor 
spoedgevallen 24 uur per dag 
bereikbaar 0571 27 26 24. Molen-
straat 49, 7391 AB  Twello.
DIERENARTSENPRAKTIJK 
DE DRIEHOEK
Zutphenseweg 50, 7382 AM 
Klarenbeek. Torenbosch 64, 7391 
CA Twello. Voor spoedgevallen 
dag en nacht bereikbaar op ons 
centrale tel. 055 301 22 55. 
Voor meer informatie  
www.dierenartsenpraktijk.com
DIERENKLINIEK 
DE IJSSELVALLEI
Kliniek voor gezelschapsdieren en 
paarden. Voor spoeddienst 24 uur 
per dag bereikbaar 055-3669286. 
Kopermolenweg 11 Klarenbeek. 
www.dierenkliniekijsselvallei.nl

Geldig t/m zondag 29 maart 2015.

Elke zaterdag tot 18.00 uur geopend en elke 
zondag geopend van 12.00 tot 17.00 uur!

Kattenvoer
Felix pouch, per 12 zakjes 
à 100 gram, verschillende 
smaken, van 3,99

Geldig t/m zondag 29 maart 2015.

299

www.tuinland.nl Liefde voor groen

Tuinland Wilp
Wilpsedijk 14, 7384 CC Wilp

Vrijdag 27 maart
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 19.00 
uur pastor D. Brylak en ds. E. Rijks, 
oec. kruiswegviering.

Zaterdag 28 maart
Radboudkerk De Worp, Paroch. 
Voorganger.
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 
19.00 pastor Kantoci.

Zondag 29 maart
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 09.30 
uur leesdienst en 14.30 uur ds. K. 
Boeder.
Prot.gem. Klarenbeek, 10.00 uur 
drs. C. Boon.
Herst.Herv.gem. Emst-Epe, 09.30 
uur ds. G. Hendriks en 18.30 uur 
kand. G. Veldhuis.
Prot.gem Nijbroek, 09.30 uur ds. R. 
Houtman. 
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 10.00 
uur ds. B. Nobel.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 10.00 
uur ds. Y. van Neck-Pors.
H.Hartkapel ‘tWezeveld, 09.30 uur 
dhr. H. Mentink, Palmzondag .
Prot.gem. Voorst, 10.00 uur ds. M. 
Bassa.
Prot.gem. Welsum, 10.00 uur ds. E. 
Kl. Kranenburg.
Prot.gem. Wilp, 10.00 uur ds. K. 
Roffel, 19.00 uur Passievesperdienst 
in Voorst..
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 
10.00 pastor Sebastian. 15.00 uur 
Pasen met de kleintjes pastoor Dag-
genvoorde.
Herv.Geref.Evang. Zutphen (Ho-
ven), 10.00 uur ds. M. Barth, 17.00 
uur G. Koppelman.

Dinsdag 31 maart
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 
18.30 pastoor Daggenvoorde.

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

Elke 2e maandag van de maand
19.30-20.30 uur, Dorpshuis Arend
KLARENbEEK
Cengiz Kara
Elke 3e woensdag van de maand
19.00 uur-19.30 uur
Multifunctioneel Centrum 
WILP/VOORST/bUSSLOO/
STEENENKAMER
Frans van Dijk
Elke 1e dinsdag van de maand
Wilp 19.00 - 19.30 uur, Dorpshuis de 
Pompe
Voorst 20.00 - 20.30 uur, Dorpshuis 
Voorst

Deze serveersters zijn leden van  “RK Zangvereniging Internos” uit Twello. In 1941 gaven zij een 
uitvoering van de operette “Im Weissen Rössl” Wie zijn deze dames?

Reacties naar Jan Siero (0571) 27 34 33 of via info@okv-
voorst.nl
De foto’s vindt u ook op de website van de Oudheidkun-
dige Kring Voorst, www.okvvoorst.nl
 
Reactie week 12.
Waar en wanneer de foto gemaakt is niet bekend. Maar 
wel de dames van links naar rechts; Bertha Linthorst, 
Toos Roodink, Truus Linthorst en Truus Roodink allen 
uit  Klarenbeek. De reactie komt van mevrouw de Haan 
- Linthorst uit Twello.

Gezinsviering in 
Martinuskerk
TWELLO.- Op zaterdag 28 maart om 
19.00 uur is er een gezinsviering in 
de Martinuskerk in Twello. Tijdens 
de viering wordt aandacht besteed 
aan de vastenactie. Dit jaar is de op-
brengst van de actie voor een school 
in Zambia. De kinderen kunnen hun 
vastendoosje inleveren. Verder zal 
er een kleine optocht door de kerk 
zijn met de palmpaasstok. Iedereen 
die in het koortje wil zingen tijdens 
deze viering, kan om 18.30 uur in de 
Klepel verzamelen om te oefenen.

Oecumenische kruiswegviering
TWELLO.- Op vrijdag 27 maart, de 
vrijdag voorafgaande aan de Goede 
Week, wordt in oecumenisch ver-
band de kruisweg gebeden. Het ver-
haal van de laatste uren van Jezus’ 
leven, zijn dood en zijn opstanding 
wordt al eeuwenlang van generatie 

op generatie doorverteld. Voor veel 
kunstenaars is deze laatste weg van 
Jezus een inspiratiebron om hem in 
beeld en tekst uit te drukken. Zo ook 
voor Anna Troost van wie er kunst-
werken in deze viering gebruikt zul-
len worden. Als uitgangspunt voor de 

figuur van Jezus de Christus heeft zij 
een touw met een lus genomen. Voor 
ons heel ongewoon, maar het zorgt 
voor een zeer boeiend beeld. Er wordt 
stil gestaan met een bezinnende tekst 
en een kort gebed bij iedere gebeurte-
nis op Jezus’ lijdensweg. Ook zullen 
er enkele liederen gezongen worden. 
Wees welkom op vrijdag 27 maart 
om 19.00 uur in de Dorpskerk. 

Open dag Octagon
TWELLO.- Zaterdag 28 maart is er 
weer een Open dag op het Octagon, 
de bijenstal van de imkervereniging 
Voorst, aan de burgemeester van 
der Feltzweg 1. 

Nu de lente is geworden komen de 
bijen en dan ook de imkers weer in 
actie. De eerste werkzaamheden op 
het Octagon zijn de controles van de 
bijenvolken. Omdat het nog koel is 
moet dat een snelle handeling zijn, 
er wordt gekeken of de koningin aan 
de leg is, dus of er al broed aanwezig 
is, en of er voldoende voer aanwezig 
is. 
Als het volk dan ook nog voldoende 

groot is kan men het voorlopig met 
rust laten. Om dit te beoordelen en 
op te lossen als dat allemaal niet zo 
is moet je ervaren imker zijn. Voor 
de imkers ligt nu ook de taak om 
de tuin van het Octagon op orde te 
krijgen.
U kunt vanaf nu de solitaire bijen 
een kans geven door een houtblok 
met gaatjes op te hangen. Het is bij 
ons op het Octagon te zien en we 
hebben honing te koop. We zien u 
graag op de opendag van 10.00 tot 
12.00 uur.

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


Lid van de 
Vereniging
van Hoveniers en
groenvoorzieners

Ruim 14 jaar voorziet Hoveniersbedrijf Jutten tuinaanleg en 
-onderhoud voor particulieren en bedrijven. Een gezellig bedrijf 

waar “samenwerken” centraal staat. Ben jij de persoon met groene 
vingers, verantwoordelijkheid en team spirit? Gezien de groei van het 

bedrijf zijn wij op korte termijn op zoek naar een nieuw teamlid.

ALLROUND HOVENIER
Als technische duizendpoot ben jij sterk in grond- en straatwerk 

en bouwkundige elementen. Daarnaast ben je net zoals de rest van 
het team direct in contact met de klant. Projecten voorbereiden 
en begeleiden, mensen aansturen en goed contact met de klant 

zijn de gewenste basisvaardigheden. Jouw eigen inbreng en inzicht 
wordt zeker gewaardeerd. 

Vaardigheden:
- Minimaal MBO niveau kleinschalig groen
- Grondwerker en machines besturen
- Technische duizendpoot
- Bekend met het verwerken van dode materialen
- Sociaal en communicatief
- Representatief
- Rijbewijs BE
- Bekend in de Stedendriehoek

Uren per week: 40 uur

Wij bieden:
- Een gezellig team
- Contact met diverse klanten
- Hoveniers CAO

Interesse? 
Verstuur een e-mail naar Hoveniersbedrijf Jutten met
motivatie en CV naar hella@hoveniersbedrijfjutten.nl

* Acquisitie naar aanleiding van deze vacatures wordt niet op prijs gesteld!

STATIONSSTRAAT 60, TWELLO, WWW.POLLETJEFIETSEN.NL

NU WEER OP VOORRAAD
ruime keuze elektrische fi etsen

Er zijn nog diverse over-
jarige elektrische fi etsen
MET HOGE KORTINGEN

Verder diverse modellen 
op voorraad van o.a.:
GAZELLE - SPARTA
KALKHOFF - FLYER

Met middenmotor!

Merken:
Panasonic
Bosch
Impulse

De Stichting Mens en Welzijn Voorst is op zoek naar kandidaten 
voor de functie

lid Raad van Toezicht
Profiel 
De maatschappelijke ontwikkelingen leggen een stevige druk op de po-
sitionering van  de Stichting Mens en Welzijn Voorst. Het is van groot 
belang dat de Raad van Toezicht is samengesteld uit deskundige perso-
nen met voldoende waarborgen voor een collegiale samenwerking. De 
leden van de Raad van Toezicht dienen bij voorkeur te voldoen aan het 
volgende profi el. 

Hij/zij: 
• Heeft aantoonbare ervaring/affi niteit met de sector zorg en welzijn; 
•  Heeft bestuurservaring in de profi t of non-profi tsector; 
•  Is maatschappelijk actief;
•  Kan onafhankelijk meedenken op strategisch niveau en beschikt over 

een brede maatschappelijke belangstelling en ervaring;
•  Is in staat om op basis van tact en vertrouwen waar nodig de 
 directeur/bestuurder bij te staan, met behoud van distantie en een 

positief kritische houding; 
•  Onderschrijft de doelstelling, missie en visie van de stichting 
 Mens en Welzijn Voorst; 
•  Is bij voorkeur woonachtig in het werkgebied van de stichting 
 Mens en Welzijn Voorst; 
•  Is er zich van bewust dat geen ongewenste belangenverstrengeling 

met andere (neven-)functies mag optreden; 
•  Beschikt naast affi niteit met hulp- en dienstverlening over specifi eke  

deskundigheden; 
•  Onderschrijft de Governance-code Welzijn en Maatschappelijke 
 Dienstverlening. 

Informatie bij de voorzitter van de Raad van Toezicht: 
mw. drs. Y.D. Lengkeek - van Beek, tel: 0571-271214.
Sollicitaties kunt u tot 1 april  richten aan: Stichting Mens en Welzijn 
Voorst, t.a.v. de Raad van Toezicht, Postbus 36, 7390 AA Twello 
of per mail info@mensenwelzijn.nl. 

Mens en Welzijn Voorst
Locatie Kulturhus Jachtlust | Jachtlustplein 11 | 7391 BW  Twello

      (0571) 27 90 90 (bereikbaar van 8.30 uur tot 12.30 uur)       info@mensen      info@mensenwelzijn.nl

✓ persoonlijke aandacht
✓ kleinschalig
✓ goede onderwijsresultaten
✓ school in de natuur

www.cbsdezaaier.nl

Basisschool

De Zaaier ,Teuge
Open dag

Woensdag 1 april
09:00 uur tot 12:00 uur
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Autoschade Hagen denkt graag met u mee in klantspecifieke oplossingen.
Wij kijken namelijk verder dan alleen uw autoschade.
Wij zorgen ervoor dat u niet alleen tevreden bent over de reparatie van uw autoschade
maar bieden ook een zorgeloze schadeafwikkeling met uw lease-
of verzekeringsmaatschappij. Daarnaast garanderen wij u uw mobiliteit!

Vervolg van de voorpagina
Hij is zo`n drie keer Clubkampioen 
geweest en meerdere keren reser-
vekampioen. Met een Wener heeft 
Jan het hele jaar goede predicaten 
gehaald en het dier werd hoopvol 
ingestuurd naar een Kampioensten-
toonstelling. Zoon Remco is  inmid-
dels ook al 22 jaar lid en Jan past met 
zijn Louise geregeld met plezier op 
de kleinkinderen. Jan’s nieuwe uit-
daging is nu de Nederlandse Hang-
oordwerg en wel in de kleurslag 
Fawn, een kleurslag die pas twee 
jaar is erkend. Ook Jan ontvangt 
speld, oorkonde én een speciaal ca-
deau en is bovendien die avond be-
noemd tot erelid. 

Jubilaris Albert Kersten
Albert Kersten, was - toen hij 50 jaar 

geleden lid werd van de vereniging 
- keurmeester van de Vleeskeurings-
dienst en kwam daarom in Twello 
wonen. In Deventer was hij lid van 
het Raskonijn maar zijn interesse 
ging uit naar alle diergroepen en 
die kwamen er dus ook. Als sierdui-
venmeester fokte hij diverse rassen. 
Maar ook diverse konijnenrassen en 
later kippen. Van dhr. Steenstra uit 
Almen bracht hij een keer eieren 
mee van Australops. Eén van deze 
kuikens werd het mooiste hoen op 
de Clubshow. Ab kan men het beste 
omschrijven als een veelzijdig en hu-
moristisch man. Om gezondheidsre-
denen kon Ab niet op de Jaarvergade-
ring aanwezig zijn, maar het bestuur 
zal hem opzoeken met een speld, een 
oorkonde en een speciaal cadeau. 
Iedereen hoopt dat het in 2015 mee 
zal vallen met de vogelgriep en men 
zich weer meer kan presenteren. 

Treinongeval blijkt zelfdoding
TEUGE.- Zondagmorgen rond 8.30 
uur is er een ongeval gebeurd tussen 
een auto en een trein op bewaakte 
overweg aan de Stationsweg. De 
trein is hierbij ontspoord. In de trein 
zaten op dat moment drie reizigers, 
zij bleven ongedeerd, evenals het 
treinpersoneel.
Hulpdiensten rukten massaal uit, 
tevens was de Prorail ongevallen 
dienst ter plaatse. Het treinverkeer 
tussen Apeldoorn en Deventer ligt 
vermoedelijk tot en met woensdag 
stil, aangezien de bovenleidingen 
weer hersteld moeten worden. De 
bestuurder van de auto is om het 
leven gekomen. Later die dag werd 
bekend dat het gaat om een zelfdo-
ding. De identiteit van de automobi-
list wordt hierdoor niet vrijgegeven 
door de politie. Foto: AS Media

19, 20 en 21 juni
Dorpsfeest Wilp-Achterhoek ook speciaal voor de jeugd
WILP-AcHTERHOEK.- Op zaterdag 
20 juni is het in de ochtend eerst de 
beurt aan de kleintjes. Vanaf 10.00 
uur wordt het een gezellige drukte 
in de tent. Alle kinderen tot onge-
veer acht jaar kunnen zich vermaken 
in de zandbak, op het springkussen, 
met grote legoblokken, crossen met 

skelters, schminken en nog veel meer.  
Om 11.00 begint dan de Kids-Bingo 
een gezellige bingo, ook als je niet 
kunt lezen. Vanaf 13.30 uur barst de 
tent uit zijn voegen met de tweede 
editie van “Wilp-Achterhoek Got Ta-
lent, the Summer Edition”. Iedereen 
mag op het podium, onder toeziend 

oog van een vrolijke en deskundige 
jury, laten zien wat hij kan. Dit jaar is 
de inschrijving vrij voor iedereen en 
voor alle leeftijden. Opgeven kan van-
af begin mei. En ’s avonds wordt het 
één groot feest met DJ Sander Uenk en 
de topformatie: “Stageline”. Het tent-
feest is ook dit jaar gratis toegankelijk. 

Zanggroep Siloam te gast op jubileumuitvoering

Bestel nu uw kaarten voor optreden 
Oosterhuuzens Dialectkoor
 
KLARENbEEK.- Het Oosterhuuzens 
Dialectkoor bestaat tien jaar. Een 
goede reden voor het koor om ter 
gelegenheid van dit tweede lustrum 
ook een tweede CD uit te brengen. 
De CD ‘Mag d’r best wezen’ wordt ge-
presenteerd op de lustrumuitvoering 
op vrijdag 24 april aanvang 20.00 
uur, gehouden in De Nieuwe Zweep. 
Onlangs zijn de liedjes opgenomen 
in het Dorpshuis in Oosterhuizen 

door Mira Sound uit Amersfoort. Tij-
dens de uitvoering worden de eerste 
exemplaren van deze CD uitgereikt. 
Ook worden deze te koop aangebo-
den, kosten € 10.00. U kunt deze 
avond genieten van een serie lied-
jes van deze CD, nieuwe liedjes en 
er mogen verzoeknummers worden 
aangevraagd. Daarnaast is er ook een 
gastoptreden van de vrouwenzang-
groep Siloam. Zij zingen Indone-

sisch en zingen één lied samen met 
het mannenkoor. Kaarten à € 6.00 
voor deze uitvoering zijn vanaf dins-
dag 25 maart verkrijgbaar bij Primera 
De Damper Beekbergen, H. Elzenaar 
Loenen, Plus Imanse Klarenbeek en 
Bakkerij Gerrits Lieren en Gert We-
ijers Kievitsweg 7 Wilp-Achterhoek 
en penningmeester Ton Tijhof, tel. 
(055) 506 22 89. Informatie ook via 
internet www.dialectkoor.nl.

Passion viering
LOENEN.- Op vrijdag 3 april aan-
staande, om 20.00 uur wordt er 
stil gestaan bij het lijdensverhaal 
van Jezus in de H. Antoniuskerk. 
Hier wordt een bijzondere viering 
gehouden waarin de laatste dagen 

van het leven van Jezus wordt her-
dacht. Pastor Brylak gaat in op het lij-
densverhaal aan de hand van de sta-
ties van de schilder Sieger Köder. Het 
Busslose koor ‘Step by Step’ en het 
Apeldoorns koor ‘Seven Up’ onder-

steunen de woorden van de pastor 
door het zingen van inspirerende 
Passionliederen. Met deze mooie 
combinatie van beeld, tekst en 
muziek wordt die moeilijke laat-
ste uren van Jezus met u beleefd. 

Nieuws en tips 
van Dierenartsenpraktijk De Driehoek

Dierenartsenpraktijk De Driehoek

info@dierenartsenpraktijk.com - www.dierenartsenpraktijk.com

TwelloKlarenbeek
Zutphenseweg 50

7382 AM Klarenbeek 

ma/vrij 8.15-18.00 uur

ma en do 19.00-19.30 uur

Torenbosch 64

7391 CA Twello

ma/vrij 10.00-16.30 uur

Telefoon (055) 301 22 55
Behandeling op afspraak.

Lentekriebels
Heeft u ze ook weer? De eerste zonnestralen van het jaar die 

weer echt warmte afgeven, de vogels die ’s ochtends vroeg hun 

concert ten gehore brengen, het lichte groen aan de takjes… 

Fijn met de hond het bos in en lekker in uw tuin aan het werk, 

het einde van de winter vieren. Dat zijn voor ons lentekriebels!

Voor uw huisdier kunnen lentekriebels ook iets heel anders 

betekenen. Want er zijn ook andere beestjes die weer ontwaken 

in het voorjaar en die zijn van het soort waar we er liever niet te 

veel van zien. We hebben het natuurlijk over vlooien en teken, 

de parasieten die uw huisdier graag als lopend buffet gebruiken.

Gelukkig zijn er tegenwoordig verschillende goed werkende en 

voor uw huisdier veilige middelen om de beestjes te lijf gegaan. 

Van spot-on (pipetje in de nek) en bandje tot (smakelijke) 

tabletten, voor elk huisdier wat wils. Wees er op tijd bij! 

Een vlooienplaag voorkomen is veel gemakkelijker dan een 

vlooienplaag bestrijden. En teken kunnen vervelende ziekten 

overdragen zonder dat u het merkt.

Wij helpen u graag aan een pasklaar advies en de juiste 

antiparasitica voor uw huisdier zodat u beiden onbezorgd kunt 

genieten van de lentekriebels!

Grote bestuurlijke controle op 
Scherpenhof Terwolde 
TERWOLDE.- Tijdens een bestuur-
lijke controle op recreatiepark De 
Scherpenhof in Terwolde is gisteren 
€ 450.00 aan openstaande heffin-
gen gevorderd en 31 personen heb-
ben zich alsnog ingeschreven in de 
gemeente Voorst. Bij tien personen 
bestaat nog twijfel over de juist-
heid van hun huidige inschrijving, 
daarnaar wordt verder onderzoek 
gedaan. Wel is al duidelijk dat er op 
het park op het gebied van brand-
veiligheid verbeterpunten zijn. 
Doel van de controle was een beter 
inzicht te krijgen in wie er op het 
park met zo’n driehonderd vakan-
tiehuisjes verblijft en hoe het park 
wordt gebruikt. Gemeente en poli-
tie spreken beide van een geslaagde 
controle en prettige samenwerking. 
Gemeente, politie en brandweer 

rukten gisterochtend vroeg uit met 
groot materieel. Rond kwart over 
vijf in de ochtend was de gemeente 
Voorst aanwezig met zo’n zestig per-
sonen, de politie was ter ondersteu-
ning aanwezig met zeventien man. 
De politie hoefde niet op te treden 
tijdens de actie die duurde tot half 
drie in de middag. De gemeente had 
ter ondersteuning medewerkers van 
de gemeente Putten bij zich, aange-
zien in die gemeente recent soortge-
lijke controles zijn uitgevoerd. 
Loco-burgemeester Harjo Pinkster: 
‘’We hebben nu een bestuurlijke 
foto gemaakt waarmee we verder 
kunnen. Het uiteindelijke streven 
is een hoogwaardig en kwalitatief 
park in de gemeente te hebben en 
te houden.’’ De veiligheid op het 
park, bijvoorbeeld bij calamiteiten 

als brand en hoog water, is de ver-
antwoordelijkheid van de gemeente. 
‘’In geval van evacuatie moeten wij 
bijvoorbeeld wel inzichtelijk heb-
ben wie er op het park verblijven’’, 
aldus Pinkster. 
Het bestemmingsplan voor De 
Scherpenhof dateert van 1996 en 
is dus aan vervanging toe. ‘’Om die 
wijziging goed voor te bereiden heb-
ben we eerst goed inzicht nodig in 
de huidige situatie’’, verklaart Pink-
ster. In totaal zijn er nu 120 inschrij-
vingen op het park terwijl er geen 
permanente bewoning is toegestaan. 
Voorlopig doet de gemeente daar 
nog niets aan. Het Regionaal Coördi-
natiecentrum Fraude, UWV, Sociale 
Verzekeringsbank en de Belasting-
dienst waren wel aanwezig, maar 
hoefden niet in actie te komen. 

http://www.dialectkoor.nl


GEA Farm Technologies
engineering for a better world

MELKTECHNIEK WILP B.V.

GEA Farm Technologies
engineering for a better world

GEA Inspired the future.
www.gea.com

Bezoek onze inspirerende open dagen

Vrijdag 27 maart  
Van 10.00 tot 16.00 uur 

 

Familie Van Roekel, Hoenderloseweg 1 
6816 SV  Arnhem (Gelderland)

De huidige stal van familie Van Roekel is uitgebreid 
waardoor er nu plaats is voor maximaal 240 melkkoeien. 
De stal is ingericht met een 2x12 EuroClass 800, 60 
graden, Rapid Exit melkstal met subway, uitgevoerd  
met DPNet melkmeting en IQ melkstellen. De melk 
wordt gekoeld in een 20.000 liter GEA melkkoeltank. 
 

Vrijdag 10 april  
Van 13.00 tot 19.00 uur 

 

Familie Ten Voorde, Weerdseweg 3 
7384 CH  Wilp (Gelderland)

De familie Ten Voorde heeft een nieuwe 0+6+0 stal 
gebouwd volgens het GEA Brainstal®-concept. Dit 
betekent automatisch selecteren, melken en voeren 
in combinatie met slim ingedeelde groepen en 
korte looplijnen. Dit zorgt voor maximale arbeids-
besparing. De koeien worden gemolken in een 3-box 
MIone melkrobot, met uitbreidings mogelijkheid tot  
een 4-boxsysteem. De melk wordt gekoeld in een  
15.000 liter GEA TCool melkkoeltank en de stal is 
afgewerkt met het Lumitherm ventilatiesysteem  
van GEA.

U bent van harte welkom! Onze specialisten zullen u graag verder informeren.

Alferink Melktechniek Wilp, H.W. Iordenseweg 99, 7384 AK  Wilp, tel. 0571-261224, www.alferinkwilp.nl

engineering for a better world GEA Farm Technologies

paaschocolade, 
paaseieren, hazen,     

van Ghentstraat 6 Twello tel. (0571) 27 18 61

VOLOP PAASSPECIALITEITEN

Voor leuke korting!

Zie onze coupons op

www.debanketbakkerij.nl bonbons etc.

TWELLO

Oude Rijksstraatweg 6 - 0641201625 - Twello - www.studiepunttwello.nl

INTENSIEVE EXAMENTRAINING WISKUNDE EN ENGELS

op zaterdag 9 en 16 mei van 9.00 - 17.00 uur 
225 euro voor twee dagen inclusief lesmateriaal  

NIEUW IN TWELLO

Centrum voor huiswerkbegeleiding 
en bijlessen

Zeer ruime helft van dubbel woonhuis (bj. 1986) met aanbouw, opbouw en zeer ruime garage/berging 
met verdieping en carport op een totaal perceel van 648 m2, waarvan 407 m2 in eigendom is. Deze 
ruime woning is aan de achterzijde uitgebouwd met een keuken voorzien van een handgemaakt houten 
keukenblok voorzien van diverse inbouwapparatuur. De ruime woonkamer is L-vormig. Op de eerste 
verdieping bevinden zich 3 ruime slaapkamers en een ruime badkamer voorzien van vrij hangend toilet, 
dubbel wastafelmeubel, design radiator en inloop 
douche. De zolder is bereikbaar met een vaste trap, 
overloop, dubbele berging en een ruime zolderkamer 
met dakopbouw. De woning is voorzien van rolluiken 
aan de voor- en achtergevel. De zeer ruime garage met 
verdieping biedt de mogelijkheid voor een bedrijf of 
praktijk aan huis.

OPEN HUIS OP ZATERDAG 28 MAART
VAN 11.00 - 15.00 UUR

WILT U EEN GRATIS WAARDEBEPALING? NEEM DAN CONTACT MET ONS OP VOOR HET MAKEN VAN EEN AFSPRAAK.

Koningin Wilhelminastraat 14, Terwolde

Dijkhuizenweg 17, Nijbroek

Leuke tussenwoning met schuur (bj. 1964), doorzonkamer, keuken, bijkeuken en kelder. Op de eerste 
verdieping bevinden zich 2 ruime slaapkamers met inbouwkasten, zeer fraaie badkamer (voormalige 
slaapkamer) en een apart toilet met urinoir. De 2e verdieping is bereikbaar met een vaste trap met 
opstelling Cv (2010), bergzolder en een derde slaapkamer. Het centrum van Terwolde met winkels en 
voorzieningen is slechts op enkele meters afstand.

Vraagprijs € 195.000,- k.k.

Vraagprijs € 269.000,- k.k.

Tweet van de week: Gedogen 
is zo gek nog niet. Surf naar 

www.Voorst.PvdA.nl

TK 45 poppen porselein 
E125,- 06 23 17 68 98

Te koop 2 garage kanteldeu-
ren H 210 Br 230. Tel. 

0683225721

SCHEIDINGSWIJZE[N]. Scheiden is niet alleen afronden wat 
geweest is, maar ook een nieuwe start. Je kunt het nu goed 

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

dingswijze.nl, www.scheidingswijze.nl

Eurovakman boedelruiming 
en bezemschoon opleveren tel 

06-22608762.

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

app. Tel 0571-261770

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
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Snoeihout gevraagd 
voor het Paasvuur 
TERWOLDE.- Op 1e paasdag, zondag 5 april, organiseert Buurt- en Speel-
tuinvereniging “De Wiek” wederom het traditionele paasvuur met een fak-
keloptocht. Het paasvuur wordt gehouden in de speeltuin van “De Wiek”. 
Voor het paasvuur is nog snoeihout nodig. Snoeihout kunt u aanleveren, 
komende zaterdag 28 maart van 9.00 tot 16.00 uur. De laatste zaterdag voor 
de Pasen wordt geen snoeihout meer in ontvangst genomen, omdat de bult 
dan wordt opgestapeld.

Nieuwe fractievoorzitter Gemeente Belangen
TWELLO.- De grootste partij uit de 
Voorster gemeenteraad krijgt een 
nieuwe fractievoorzitter. Gemeente 
Belangen voorman Edo Horstman 
(64) trekt zich in april terug om 
plaats te maken voor de twintig 
jaar jongere Sander Stronks die na 
vijf jaar als raadslid toe is aan een 
nieuwe uitdaging. Vanwege gezond-
heidsproblemen stelde Horstman 
zich na de verkiezingen vorig jaar 
al niet meer beschikbaar als wet-
houder. Hij besloot toen een jaar 
lang de functie van fractievoorzit-

ter te vervullen. Nu de partij goed 
op koers is en een flinke invloed in 
de raad heeft, krijgt het bestuur een 
nieuwe vorm. Wethouder Lagerweij, 
formeel nog voorzitter van de enige 
lokale partij in de gemeente Voorst, 
wordt tijdelijk vervangen door inte-
rim voorzitter Ton Bultman. Op ter-
mijn moet er een voorzitter komen 
die ook voor de toekomst potentie 
heeft. Gemeente Belangen is erg blij 
met de jonge aanwas van de partij en 
heeft zelfs het jongste raadslid van 
de gemeente Voorst in haar gelede-

ren zitten. Horstman: ,,Het schept 
verplichtingen en verantwoordelijk-
heden dat we met zeven leden in de 
raad van Voorst zitten en twee wet-
houders in het college hebben. We 
zijn actief in alle kernen van de ge-
meente en zijn in alle lagen van de 
samenleving vertegenwoordigd. Na 
het grote succes van de verkiezingen 
vorig jaar, is het nu tijd om nieuw 
elan te geven aan onze partij.’’ Hors-
tman blijft na zijn terugtreden als 
fractievoorzitter wel aanwezig als 
raadslid voor Gemeente Belangen. 

Afscheid nemende voorzitter Bart Dekker tot erelid benoemd

Peter ter Maaten nieuwe 
voorzitter BAZO
KLARENbEEK.-Afgelopen donder-
dagavond 19 maart werd de jaar-
lijkse ledenvergadering van BAZO 
gehouden in Gebouw Samuel. De 
goede opkomst wijst op het belang 
en sfeer binnen de vereniging die 
niet uit is op winstbejag maar het op 
peil houden van het niveau van wat 
binnen de mogelijkheden haalbaar 
is. Voorzitter Bart Dekker leidde de 
vergadering. 
De kascommissie meldde dat de kas, 
verzorgd door penningmeester Wim 
Witteveen, op orde is bevonden en 
werd gedechargeerd met een wel-
verdiend applaus. Peter ter Maaten 
stond als reserve commissielid maar 
de vereniging had andere bedoelin-
gen met hem. Hij werd aangenomen 
als nieuw bestuurslid en tevens aan-
gesteld als voorzitter. De kascom-
missie, bestaande uit Matti Westerik 
en Henk Koetsier werd aangevuld 
met de nieuwe reserve Henk van 
den Brink. Ronnie Bosch werd met 
applaus benoemd tot nieuwe be-
heerder van BAZO. 

Lovende woorden
Vicevoorzitter Roelie Veldhuis kreeg 
na het bekendmaken dat Bart Dek-
ker stopte het woord. Hij sprak vol 
lof over Bart die na tien jaar in ver-
band met de leeftijdsgrens moest 
stoppen. Hij prees Bart om zijn ge-
weldige inzet, werklust, zijn niks 
is teveel mentaliteit, zijn altijd cor-
recte optreden, zijn wijze van con-
tacten leggen met medemens (le-
denwerving/sponsoren), zijn wijze 

van onderhouden van zijn netwerk 
voor de vereniging. Dat hij altijd 
het juiste aanspreekpunt was, hij de 
vergaderingen altijd prima voorzat, 
dat mede door Bart de vereniging 
weer opbloeide en een goede bezet-
ting kreeg en alles altijd in goede 
banen leidde. Naast al deze lovende 
woorden werd Bart verblijd met een 
pracht attentie en bos bloemen.

Erelid
Bart werd mede door zijn grote ver-
diensten uitgeroepen tot erelid van 
de vereniging. 
Door de drie andere ereleden werd 
Bart verrast met een prachtig bos 
bloemen. Nu is de weg vrij om met 

z’n vieren te kunnen kaarten, was 
één van de opmerkingen. De dui-
delijk geraakte, wat emotionele Bart 
was blij verrast en zei dat hij zeer 
vereerd is met de vele bedankjes en 
zijn erelidmaatschap. Hij wenste 
de nieuwe voorzitter alle goeds als-
ook het bestuur, leden, alle betrok-
ken verenigingen binnen de BAZO 
en trouwe bezoekers. Daarnaast zal 
Bart zich blijven inzetten met de 
nodige hand en spandiensten. Zo 
blijft de gedreven Bart zich achter 
de schermen inzetten.
Peter ter Maaten, de kersverse voor-
zitter sloot de vergadering af met 
een toost, een goed begin kan men 
zeggen. 
   

V.l.n.r: Voorzitter Peter ter Maaten, erelid Bart 
Dekker en beheerder Ronnie Bosch. 

VVD in Voorst als winnaar 
uit de bus bij 
provinciale verkiezingen
TWELLO.- De VVD heeft haar koppositie in Voorst weten te behouden bij 
de provinciale statenverkiezingen, zo blijkt uit de voorlopige uitslagen. Net 
als in 2011 komt ook nu de liberale partij als winnaar uit de bus. Met zo’n 
twee procent verlies ten opzichte van vier jaar geleden kon de partij gisteren 
rekenen op 22,6 procent van de stemmen in Voorst. Daarmee bleef de partij 
opnieuw voor op het CDA dat het met 19,83 procent van de stemmen moest 
doen, ook een afname van zo’n twee procent. D66 volgt met 13,23 procent 
van de stemmen, een beduidend hogere score dan vier jaar geleden toen de 
partij goed was voor ruim 7 procent van de stemmen. De PvdA levert ook in 
Voorst fiks in: vier jaar geleden kon de partij rekenen op 17,43 procent van 
de stemmen terwijl de teller nu stopte bij 9,83 procent. SP kan een kleine 
stijging noteren, van 7,23 procent in 2011 naar 8,54 procent dit jaar. PVV en 
GroenLinks blijven stabiel met dit jaar respectievelijk 8,01 en 4,16 procent 
van de stemmen. 
De totale opkomst voor de verkiezingen lag dit jaar lager dan in 2011. Toen 
stemden ruim elfduizend mensen voor de provinciale staten (11.336), dit 
jaar waren het er 9724. De opkomst ligt daarmee op 51,2 procent.
In Gelderland hebben VVD en CDA volgens eerste uitslagen na de verkie-
zingen beide 9 zetels in de Provinciale Staten. Voor de VVD betekent dit 
een verlies van 2 zetels. D66 stijgt van 4 naar 7 zetels en de PvdA verliest 3 
zetels: van 9 naar 6. De SP stijgt van 5 naar 6 zetels terwijl de PVV juist ver-
liest en nu op 5 zetels uitkomt. GroenLinks levert ook een zetel in en komt 
daarmee nu op 3. De provinciale opkomst bij de verkiezingen lag net onder 
de 50 procent. 

Vernieuwing kippenren het 
Beestenboeltje gestart
TEUGE.-  De echte diehards laten 
zich niet tegenhouden door weer 
en wind. Dat blijkt maar weer tij-
dens de voorbereidingen voor de 
vervanging van het oude kippen-
ren van Het beestenboeltje, waar 
men in het kader van NLdoet kei-
hard aan het werk is in de stro-
mende regen om het oude ren af 
te breken. 

“Van NLdoet ontvangen we een be-
paald bedrag’, legt beheerder Herman 
Vukkink uit, “en Gamma sponsort het 
project op landelijk niveau door op 
de materialen 25% korting te geven.” 
Zeven volwassenen en twee kinde-
ren zijn in de vroege ochtenduren al 
aan het werk om het hok af te breken 
en het vervolgens op een andere dag 
weer met nieuw materiaal op te bou-
wen. Lucas Harbers, voorzitter ABT, 
vertelt enthousiast dat die dag ervoor 
onder leiding van dorpscontactper-
soon en buurtsportcoach Hetty Vor-
selman, dorpshuis Op den Toega is 
opgeknapt en dat men ’s middags een 
begin zal maken om het kunstwerk 
van project KIJK Teuge op te knap-
pen. Er zullen onder ander houtsnip-
pers worden gestrooid om de groei 

van onkruid tegen te gaan. Daarvoor 
gaat men het snoeihout uiteraard zélf 
versnipperen. Naast deze drie trajec-
ten van ABT is ook de sportclub bezig 
met het maken van meubels voor het 
clubhuis. Die worden vervaardigd 

van steigerhout. Het vijfde project in 
het kader van NLdoet voert Marianne 
Wieggers samen met Ecotribe uit, 
waar veel gelijkgezinden in een cre-
atieve woongemeenschap leven en 
veel initiatieven ontwikkelen. 

Aanhoudende regen is geen reden de enthousiaste groep vrijwilligers 
tegen te houden, het oude kippenren af te breken. 

Wat doen jonge
  mantelzorgers?

www. cjgvoorst.nl

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

Marktplein 1 | 7391 DE Twello | 0571 - 273677
aanbiedingen zijn geldig van 27 t/m 31 maart. OP=OP

3.95
Rozen

2 bossen

Wij zijn genomineerd voor:
Stem op ons via www.mijnbloemist.nl



woensdag 1 april

De open dag is een initiatief van Leerplein055, PCBO Apeldoorn en de Veluwse Onderwijsgroep  

maak op www.basisscholenapeldoorn.nl eenvoudig een selectie 
van scholen die voldoen aan uw speci� eke (onderwijs)wensen of 

bekijk de � ets- of loopafstand van huis naar school!

basisscholenapeldoorn.nl

woensdag
9 - 12 uur Kijk ook eens op: www.scoot.nu

Anklaarseweg 97A

(t.o. Robur et Velocitas) 
7317 AS Apeldoorn 
Tel. 055 57 88 005 

E-mail: info@scoot.nu

OOK VOOR: 
SERVICE, 

ONDERHOUD 
EN REPARATIE

Vanaf  

€ 895,-

Scootmobielen Pijnappel
Scoot

Vanaf  

€ 895,-

Wij leveren ook gebruikte scootmobielen met garantie.
Tevens ook voor verhuur van scootmobielen.

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

 
Voorster Nieuws 2014: 
Advertentie 36x100 mm € 22,60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Serres - Veranda's - Zonwering 
Broeikassen - Beglazing 

 
www.hertgers-keurkas.nl 

 
 

De Gaete 3A | Beemte Broekland 

 
 
 

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

 
 

 

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

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

Wilt u voor een
overleden vriend,

collega of 
verenigingslid 

ook een 
rouwadvertentie

plaatsen?
Ga naar

www.monuta.nl/rouwbericht

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

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

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

TK Groene haagconiferen ± 
150h taxus, bacata voor haag 
± 110h Tevens grote buxus. 
Enkweg 13 Posterenk - Wilp 

0571 26 15 52

Te koop: Hollands antiek eiken 
kabinet ca. 1780 H 245 x BR 
1,60 x D 0,55 cm. Tevens te 
koop Engelse antiek eiken 
boekenkast. Twello 0571-

849972 06-10945610

Te koop Haardhout alleen 
eik/beuk tel. 06 14 26 61 88

T. K. buxus struik 35cm hoog. 
Tel. 0571 270519

Lente Brocante schuurver-
koop zaterdag 21 maart 10.00 

tot 15.00 uur. Paasstukken 
Engels serviesgoed Leuke 
Grootmoederstijd Spullen. 

Molenallee 35 Wilp t.o. ingang 
zozijn

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

TK Groene haagconiferen ± 
150h taxus, bacata voor haag 
± 110h Tevens grote buxus. 
Enkweg 13 Posterenk - Wilp 

0571 26 15 52

NIEUW, NIEUW, NIEUW Te 
koop: Oude koemest voor de 

tuin (fijn gemalen). Info: 
06-45698974 (na 17.00 uur)

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

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

demo’s en licht beschadigde  
showroommodellen. Alles met laagste prijs garantie, dus 

nergens goedkoper! 
www.elektrowitgoed.nl  

De Rotstuin 22, 7325 GC  Apeldoorn. Tel. 055 - 301 62 66

VAN HEES VERSMARKTVAN HEES VERSMARKT

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

www.vanheesversmarkt.nl

Hollandse 

Andijvie  heel kilo  1.99

Jonge bospeen   0.99

Polder salade 200 gram  0.99

  
2 stuks 1.29

  
15 stuks 3.49

Grote zoete nardacot

Paksoy

11111115555555
Mandarijnen
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Ron & Jolanda 
Sterkenburg

Prettig 
WeekendVan Jammerdal tot 

Hosannazingers
Weer heerlijke tijden voor wie columns kan schrijven als de Nar. Zoals ik 
al eerder opmerkte, is er teveel ruimte in de tijd tussen actualiteit en het 
schrijven van deze rubriek. Dus er gaat wel eens wat verloren
Neem de media, die alsmaar bleven berichten over alle mogelijke misstan-
den in de zorg.  Dus werd de PvdA de kop van Jut. En al die hoofdschud-
dende journalisten als weer eens een kijkersonderzoek geweest was.  Maar 
al die Hosannazingers zaten nog niet zolang geleden in Jammerdal. 

Onze Democraten uit 1966
Wie herinnert zich niet die droeve D66 en de suggestie van de oprichter 
Hans van Mierlo om D66 maar op te heffen. Perthold krijgt onderkoning 
maniertjes en dat gaat irriteren. En die hele onderwijswereld die blijkbaar 
op hem gestemd heeft zal ook van de koude kermis thuis komen. Want 
waar haalt hij het geld vandaan. Maar ook: hij zal zich, D66 kennende, met 
alles en nog wat gaan bemoeien. 

Die van de tomaten
Of wat te denken van de SP ontstaan uit een splinterpartij van de CPN. 
In 1964 stapte maoist Daan Monjé uit de communistische partij, nadat de 
Sovjetunie en China ideologisch gebotst waren. Pijpfitter Monjé was daar-
na betrokken bij het Marxistisch Leninistisch Centrum Nederland (MLCN), 
vanaf 1970 met de Communistische Eenheidspartij Nederland – marxis-
tisch leninistisch (KEN-ml).(Google). Daarom die ster op de verkiezings-
pamfletten. Ga maar eens kijken op Google en type in foto Mao Tse Tung. 
Toen ik die opmerking maakte tegen een SP’er op de markt in Twello werd 
ik ruw weggeduwd. Ik dacht: zo gaat dat in die partij. Waar deed me dat 
aan herinneren! Ik zal het maar niet opschrijven.

Mijn broeders en zuster van het Appèl 
En wat te denken van de drie christelijke partijen, ten dode opgeschreven, 
maar slim verenigd in het CDA. Algehele conclusie van bovenstaande: een-
ieder krijgt ooit zijn of haar deel. 

Even over de Zorg in onze gemeente en: De Nar heeft er zin in
Een mooie kop in Voorster Nieuws: Bezuinigingen huishoudelijke hulp 
Voorst verloopt goed. Laten we daar blij om zijn. We blijven wel attent, 
want in dit vrolijke verslag staat een zinnetje dat vals zingt: ’Wel blijft het 
eigen verantwoordelijkheid van burgers aan de bel te trekken bij proble-
men.’ En dat ‘aan de bel trekken’ is een probleem zo oud als de mens-
heid. Dat vraagt namelijk een mondigheid die niet iedereen gegeven is. Wie 
moeite heeft zijn of haar probleem te verwoorden: laat je telefoon, adres of 
mailadres bij Voorster Nieuws achter en jullie eigenste Nar gaat voor je de 
barricaden op. Ik heb er zin in

Goede Vrijdag
Lang leve de oecumene: we doen in Twello tweemaal de Kruisweg. Een 
oecumenische in de Dorpskerk en een katholieke in de Martinuskerk. Op 
verschillende data, uiteraard, op  vrijdag 27 maart om 19.00 uur in de 
Dorpskerk,  vrijdag, 3 april, Kruisweg om 15.00 uur in de Martinuskerk. 
Dezelfde herdenking van het lijden en de dood van dezelfde Jezus ( ten-
minste dat vermoed ik). Wat is nou typisch katholiek of protestants aan 
Goede Vrijdag! 

Tot slot
Een leuke opening van een artikel: Week van de Mondhygiënist officieel 
geopend! Wie snapt het grapje?

De groeten, ook aan jullie huisgenoten, die, als ze gestemd hebben dat ze-
ker slim gedaan hebben, van Renier van Bronsheim

Twee uur lang de mooiste streekmuziek

Dialect Top 20 2014 bij Radio Voorst 
TWELLO.-  Maart is de dialectmaand van het jaar waarbij extra aandacht wordt besteed aan de streektaal. Ook bij Radio 
Voorst staat de streektaal deze maand in het zonnetje. In het dialectprogramma Mo’j is luusteren op zaterdag 28 maart is de 
Dialect Top 20 2014 te beluisteren. Presentator Martien Kobussen heeft een serie leuke dialectliedjes geselecteerd en die 
aan een aantal liefhebbers van liedjes in de streektaal voorgelegd. Zij hebben hieruit een keuze gemaakt. Deze Top 20 met 
bekende en enkele minder bekende artiesten is weer te beluisteren met onder meer Grolse Hofzangers, Brook Duo. Barkel 
Vrouwluu, Berkelzangers, De Dikkies en nog veel meer. Het is voor de trouwe luisteraars van Mo’j is luusteren altijd weer 
spannend wie er op nummer 1 staat. De liedjes worden afgewisseld met verhaaltjes. De weerman Mark Wolvenne is  weer 
te beluisteren. De Dialect Top 20 2014 is zaterdag 28 maart rechtstreeks te beluisteren tussen 10.00 en 12.00 uur(105.3 FM). 
Mo’j is luusteren wordt bij RTV Veluwezoom uitgezonden op 1 april om 20.00 uur. Wie buiten het etherbereik valt kan ook 
prima luisteren via internet www.radiovoorst.nl of  www.rtv-veluwezoom.nl

Derde Internationale Kennedymars 
Klarenbeek groot succes

V.l.n.r. achterste rij: Henriette Kraaijeveld (5), Jan Lijkendijk (75), Mar-
leen Ramakers (125), Johan Hertgers (marsleider Kennedymars Klaren-

beek), Jos Penninx (burgemeester) en Willem Ruis (voorzitter WS78).
V.l.n.r. voorste rij: Jenny Schemmekes (5), Jessica Verhoef (5), Hein San-

ders (125), Bertus Meurs (50) en Rob van Stuivenburg (40).

KLARENbEEK.- Afgelopen vrij-
dagavond 20 maart werd de door 
WS78 in Klarenbeek georgani-
seerde Kennedymars weer een 
groot succes. In de loop van de 
avond werd het Multifunctioneel 
centrum (MFc) geheel bezet door 
fanatieke langeafstandswande-
laars die hun hand niet omdraai-
en voor 80km wandelen. 

Om 21.30 uur hadden zich zo’n 300 
wandelaars verzameld in het MFC 
en was het een gezellige drukte van 
jewelste. Marsleider Johan Hertgers 
sprak de wandelaars toe, waarbij hij 
met name de buitenlandse gasten 
uit België, Duitsland, Luxemburg en 
zelfs een Spanjaard hartelijk welkom 
heette. Klarenbeek staat internatio-
naal goed op de kaart, zoveel was wel 
duidelijk! Daarna werd de microfoon 
overhandigd aan de Voorster burge-
meester Jos Penninx, die zich verwon-
derde over zoveel enthousiasme onder 
de deelnemers voor deze 80km wan-
delafstand en wenste hen heel veel 
succes toe. Vervolgens werd overge-
gaan tot de huldiging van jubilerende 
wandelaars; zij kregen een aandenken 
voor hun geleverde prestatie.

80km Kennedymars
Na de huldiging ging iedereen snel 
naar buiten naar de startplaats. Na het 
startschot van de burgervader liepen 
de 258 wandelaars de donkere nacht 
in richting Wilp-Achterhoek. Zij wer-
den onderweg goed verzorgd op twee 
daarvoor ingerichte rustposten, alvo-
rens ze na 20km weer arriveren in 
Klarenbeek. Daarna volgde een nach-
telijke wandeling van 20km richting 
Klein Amsterdam. Het begon helaas 
wat te miezeren, maar dat mocht de 
pret niet drukken; zeker niet bij de 
verzorgingspost die bij particulieren 
was ingericht. Daar werd er bijkans 
een feestje van gemaakt, zo gemoe-
delijk ging het er daar aan toe. Zowel 

vrijwilligers als wandelaars waren 
laaiend enthousiast over deze ver-
zorgingspost onderweg! Ondertussen 
meldden zich de eerste wandelaars al 
weer bij het MFC, waar zij een lekker 
ontbijt kregen aangeboden. Een enke-
ling gaf er de brui aan en stapte uit. 
Er viel uiteindelijk, gezien de weers-
omstandigheden, een relatief klein 
deel af, 34 wandelaars. De snelste 
wandelaar kwam al na 11,5 uur bin-
nenwandelen. 
Op de zaterdagmorgen liepen ook 
wandelaars op het parcours die 40 
of 20km liepen. Zo trok een zeer ge-
mêleerd gezelschap richting Voorst, 
waarbij ze door het befaamde ka-
bouterbos van Klarenbeek, via het 
cultuurhistorisch landgoed De Poll, 

even later langs de boorden van de 
IJssel liepen. Overdag viel de animo 
voor deze tochten ietwat tegen, toch 
liepen er 319 wandelaars mee, maar 
dat had zeker met het buiige weer te 
maken. Zij die wel de stoute schoe-
nen hadden aangetrokken, kregen 
een prachtige route aangeboden rich-
ting Beekbergen, waarbij een speciale 
verzorgingspost was ingericht bij de 
VSM te Lieren. Veel wandelaars von-
den de historie van de stoomtreinen 
prachtig! Aan het eind van de dag 
strompelden de laatste Kennedymars 
lopers het MFC binnen. Moe, melden 
ze zich af, maar de prachtige medaille 
en het uitgereikte diploma maakte 
veel goed, waardoor een voldaan ge-
voel overheerste. 

Plantenactie 
zangvereniging Eendracht 
TERWOLDE.-  Op dinsdag 31 maart en woensdag 1 april vindt weer de tra-
ditionele plantenactie van zangvereniging “Eendracht” in Terwolde en om-
geving plaats. Op deze dagen zullen de leden van het koor met pot- en tuin-
planten bij u aan de deur komen. De organisatoren hopen op goed weer en 
een fleurig humeur van de potentiële kopers, zodat de afzet vlot verloopt. Er 
zal dit jaar weer voor een gevarieerd assortiment gezorgd worden. 

Donderdag 26 t/m 28 maart 2015

Groente & Fruit Chips
Nu proeven!

Bildstar
Vrij Vastkokende 10 kilo

Blauwe Druiven
Dan Ben Hannah 500 gram

€ 1.49

Raapstelen
Vers gesneden 300 gram

€ 0.99

€ 3.49
Voor al onze aanbiedingen geldt OP=OP

hihi
NIEUW!

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

ER is weer beperkte aanvoer van Hollandse Asperge’s 

“ouders vinden hun eigen kind het mooiste kind van de wereld,
ik ben blij dat ze in mijn geval hun uiterste best hebben gedaan”

“MOOI”

http://www.radiovoorst.nl


Expert Twello
Van Ghentstraat 4, (0571) 271346

VANAF VRIJDAG 27 MAART T/M ZATERDAG 11 APRIL

HOGE KORTINGEN OP 

WINKELMODELLEN!

ALLES MOET WEG!

WIJ MAKEN RUIMTE IN ONS MAGAZIJN 

VOOR ONS NIEUWE ASSORTIMENT! 
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28 maart 
1 3 : 0 0  – 1 8 : 0 0  u u r  

Omdat zorg en verzorging vaak samengaan 

Open dag 

Huid- &  
Schoonheidsinstituut 

Dorpsstraat 16 Twello 
 0571-276734 

 

www.perfecttouch.nl 

SCHOONHEIDSVERZORGING 

Gezichtsbehandeling  

Pedicure 

Manicure 

Nagelverlenging 

Huidverjonging 

Shiatsu / Reflexzone massage 

Hotstone massage 

Make-up / workshops  

HUIDTHERAPIE 

Pigmentvlekken 

Couperose / Rosacea 

Overbeharing 

Acne  

Littekens 

Medische tatoeage 

Permanente Make-up 

Schimmelnagel lasertherapie 

Met trots presenteren wij u het  
vernieuwde concept van  

 

Perfect Touch   
 

Huid- en Schoonheidsinstituut 

De lat ligt erg hoog

Toneelvereniging Klaver5 
is er klaar voor
DE VEcHT.- Zoals u weet legt toneelvereniging Klaver5 ieder jaar de lat erg hoog 
om u een geweldige avond te bezorgen. De afgelopen maanden is er heel hard 
gewerkt aan een komische thriller, waar de nadruk ligt op komisch maar met de 
nodige spanning. Het stuk: ‘Een onbeschreven blad’ geschreven door Ton Da-
vids staat garant voor een avond vol spanning sensatie en vooral Humor met een 
hoofdletter. Op 27 en 28 maart bent u dan ook van harte welkom bij zaal de Groot 
te de Vecht. De kaartverkoop is inmiddels al van start gegaan en loopt goed maar 
voor beide avonden zijn nog kaarten beschikbaar. U kunt daarvoor terecht bij 
Cafe de Groot te de Vecht, Boekhandel Oonk Twello, Reinie Wijngaards Kolkweg 
11, Terwolde 06 25104176 of te reserveren bij Heidy Berenschot 06 12243959. 
Gereserveerde kaarten moeten betaald en afgehaald zijn op de avond zelf voor 
19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.15 uur. Aanvang toneelstuk 20.00 uur.

Vernieuwd concept Perfect Touch

Huidtherapie en huidverzorging 
onder één dak
TWELLO.- Mieke van Rangelrooij 
en Lizzy bosch vormen samen een 
heus ‘duo positief’. Lizzy - werk-
zaam bij Helon Huid- en Laserkli-
niek - was gedetacheerd bij Per-
fect Touch. “Wij werkten samen 
en onze neuzen wezen dezelfde 
kant op”, lacht Mieke, “en dat be-
tekent voor onze cliënten en voor 
mij een enorme aanwinst.”

Door deze tijdelijke stationering van 
Lizzy Bosch als huidtherapeute in 
het Instituut werd het ei gelegd voor 
een compagnonschap. Toeval bestaat 
niet, maar samenloop van omstandig-
heden wel. Beide dames hebben veel 
kennis en ervaring en zijn buitenge-
woon ambitieus. Hun slagzin ‘Omdat 
zorg en verzorging vaak samengaan’ 
is de belangrijkste kernwaarde in 
hun gezamenlijke huid- en schoon-
heidsinstituut. Deze gecombineerde 
expertise maakt het zeer waardevol 
voor hun cliënten en patiënten.

Sterke formule
Mieke van Rangelrooij leidt al sinds 
jaren succesvol haar bedrijf. Zij is 
gespecialiseerd in huidbehandelin-

met intensieve of medische huidbe-
handelingen. Op zaterdag 28 maart 
tussen 13:00 en 18:00 uur kan men 
kennismaken met het vernieuwde 
Perfect Touch concept en is er ruimte 
voor vragen en informatie, maar ook 

zeker voor een hapje en een drankje 
in een feestelijke ambiance met live 
muziek. Iedere bezoeker gaat huis-
waarts met een goody bag en op een 
behandeling naar keuze ontvangt 
men 15% korting. 

gen, aromatherapie, voetreflexzonemassage, 
Shiatsu, manicure, nagelverlenging en huid-
verjonging. De specialisaties van Lizzy zijn 
welkome en waardevolle aanvullingen, die 
garanderen dat men bij Perfect Touch terecht 
kan voor alle faciliteiten onder één dak. Liz-
zy heeft jarenlange ervaring opgebouwd als 
huidtherapeute in een huid- en laserkliniek. 
Behandeling van acne, littekenbehandelin-
gen, verwijderen van adertjes, camouflage-
therapie, definitieve ontharing, medische ta-
toeages, pedicure en schimmelnageltherapie 
behoren onder andere tot haar behandelge-
bied. Alle medische behandelingen worden 
dus uitgevoerd door een ervaren allround 
huidtherapeute. Haar behandelingen op dat 
gebied worden meestal door een aanvullend 
pakket bij de zorgverzekeraar vergoed. Een 
sterke formule omdat men terecht kan voor 
zowel de gewenste pas op de plaats in de hec-
tiek van alle dag door middel van een relax- of 
schoonheidsbehandeling als ook voor medi-
sche problemen qua huid, handen en voeten. 

Workshops
Samen geven beide dames workshops voor 
huidverzorging, visagie en kleuranalyse met 
het oog op make up. “Een kleuradvies is erg 
belangrijk”, daar zijn Mieke en Lizzy het over 
eens,“ het gaat namelijk om het streven ie-
mand er mooier uit te laten zien”. 

Feestelijke presentatie op zaterdag 28 
maart 
Om het nieuwe concept van Perfect Touch te 
introduceren en een feestelijk tintje te geven, 
nodigen Mieke en Lizzy iedereen uit om hier-
bij aanwezig te zijn en zich te laten informe-
ren over de uitbreiding van dienstverlening 

Lizzy Bosch en Mieke van Rangelrooij, een ‘duo positief’’. 

Jubilarissen vakbond De Unie 
TWELLO.- De afdeling 
Kring Stedendriehoek van 
vakbond De Unie heeft op 
donderdag 19 maart het 
respectabele aantal van 22 
jubilarissen in de bloeme-
tjes gezet. Tijdens een fees-
telijke bijeenkomst bij Bras-
serie-Restaurant Korderijnk 
werden door de bestuurder 
verenigingszaken de heer 
S. Holterman, na een korte 
toespraak, de jubilarissen 
de bijbehorende versierse-
len opgespeld. Allereerst 
de leden die 25 jaar lid zijn, 
daarna de 40-jarige jubila-
rissen en tenslotte 2 heren 
die al 60 jaar lid zijn van 
De Unie, een Nederlandse 
vakbond, een vereniging die 
faciliteert op het gebied van 
werk, inkomen, persoon-
lijke ontwikkeling en zorg. De jubilarissen van vakbond De Unie.

Huiskamer
ochtend over 
Zorg en Welzijn
 
TEUGE.- Dinsdag 7 april 2015 om 
10.00 uur organiseert Algemeen 
Belang Teuge een ‘thema-huiska-
merochtend’ over het onderwerp 
Zorg en Welzijn. Vanuit Mens en 
Welzijn Voorst en Trimenzo zul-
len de dames Kalker en Volmerink 
aanwezig zijn om een lezing te ge-
ven over de veranderende zorg en 
alles wat met dit onderwerp te ma-
ken heeft. Deze thema-ochtend gaat 
plaatsvinden in dorpshuis Op den 
Toega. 
Wilt u als geïnteresseerde of man-
telzorger uitleg over de vragen die 
er zijn rondom dit onderwerp, dan 
is deze ochtend iets voor u. Vaak 
hebben we zorgvragen waarvan we 
graag willen weten waar we deze 
kunnen stellen. Mevrouw Kalker 

en Volmerink zullen uw vragen 
hierover kunnen beantwoorden. U 
bent allen van harte welkom. Graag 
willen wij weten hoeveel personen 
aanwezig zijn. U kunt zich opge-
ven via een mailbericht naar dcp@
teuge.eu of een telefoontje naar de 
dorpscontactpersoon Teuge: Hetty 
Vorselman-Pas (06 46597226). 

Veranderingen in de zorg
EMPE .- “Nederland verandert, de zorg verandert mee.” Iedereen kent deze re-
clamespotjes wel, maar is het wel duidelijk wat er echt is veranderd? En wat 
kunnen de veranderingen betekenen voor de zorgvrager, mantelzorger, partner 
van of dochter van? Vereniging Vrouwen Aktief Empe / Tonden houdt daarom 
op dinsdag 31 maart een extra bijeenkomst in ‘t Oortveld in Empe. Marion Albers 
uit Empe geeft algemene informatie over wat er is veranderd in de (ouderen)zorg 
(thuiszorg, verzorgingshuiszorg en verpleeghuis). Ook wordt een discussie aan-
gegaan: “Wat betekenen de veranderingen voor ons als burger in Empe /Tonden 
en kunnen we hierin iets gezamenlijks ontwikkelen?” Het belooft weer een inte-
ressante avond te worden. Dames die in het onderwerp geïnteresseerd zijn of die 
eens een avond van Vrouwen Aktief willen meemaken, zijn van harte welkom. 
Meer informatie staat op Facebookpagina van Vrouwen Aktief Empe / Tonden.

mailto:dcp@teuge.eu
mailto:dcp@teuge.eu


Buurman Vleesch & Vis

Zalmsalade
“de luxe”

995

Eigengemaakte zalmsalade 
rijkelijk gegarneerd 
met diverse vissoorten

250 gr. p.p.

per persoon

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

Paas Specialiteiten
Handgeknoopte 
PAASROLLADES

Lekker gekruide
PAASHAMMETJES

Rundvleessalade
“de luxe” Lams & kalfsvlees

Voor uw en ons 
gemak raden wij 
u aan zeker 4 
dagen van te 
voren te 
bestellen!

BRUNCHTIP

Vis Tip

PAAS OVEN-
SCHAALTJES

Speenvarken 
Racks

Gourmet schotel
“de luxe”

800

630

550

750

199

830

Rund, varkens, 
half-om-half of 

lamsrollade

Diverse 
soorten Hollands 

lams - en kalfsvlees

Heerlijke snacks,
vleeswaren-

specialiteiten
en ambachtelijke 
salades voorradig

Volop Noord-Hollandse 
kazen van jong tot oud, 

onze smaak is goud. 

In oven of in water opwarmen 
(+/-1 kg p/st, vanaf 500 gram)
Hierbij hebben we heerlijke saus.

Rundvleessalade gegarneerd 
met gevuld ei, rookvlees/ 
ei en heerlijke vleeswaren

Diverse Viswraps:
zalm, makreel of tonijn.

Verder volop gerookte vis, schaal 
en schelpdieren voor bij de paas-
borrel. Of wat denkt u van warm 
huisgerookte zalm. Heerlijk bij ont-
bijt door salade of bij de maaltijd.

Kip of varkensschuitjes op 
een bedje van crème fraîche, 
champignons, brie en gedroogde 
tomaatjes. 25 min. in 
de oven 180Cº

“Zo in de oven of BBQ”
Bijzonder mals en lekker!

Biefstukje, schnitzel, kipfi let, 
tartaartje, hamburger, worstje, 
shoarma biefstukreepjes, mini 
holiday houthakker

500 gram

250 gr. p.p.

per persoon

2 voor

2 voor

100 gram

500 gr. p.p.

per persoon

Voor uw en ons 
gemak raden wij 
u aan zeker 4 
dagen van te 
voren te 
bestellen!

Speciale Paasaanbiedingen geldig van 30 maart t/m 4 april 2015

Sierhekwerken en aanhangwagens

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

www.hulleman-zn.nl

Diverse maten
Alles op voorraad

Ook voor carports

U zoekt een fi jn pension voor uw huisdier?

 

      

Dierenpension Lavaro

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

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

werkplaats, kozijnreparaties 
e.d. Ook Tuinhuizen en 

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

nl

Hondenschool Darwin, 
puppycusrsus op maandag , 
donderdag en zaterdag. www.
hondenschooldarwin.nl Tel. 

06 25 27 29 49 honden-
schooldarwin@gmail.com

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

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

41015473/055-3231307. Ook 
op Marktplaats 

Voelt u zich moe of gespannen, heeft u overgangsklach-
ten, darm problemen? Voor al uw lichamelijke-, stress- en 
emotionele klachten kunt u terecht bij Natuurgeneeskunde 
Vitabalans. U krijgt daar altijd de persoonlijke aandacht. De 
behandeling wordt deels of helemaal door uw ziektekosten-

verzekeraar vergoed. Kijk voor meer informatie op www.
vitabalans.nl of bel 0571-298382 of 06-10772851.

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

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

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

TK Groene haagconiferen ± 
150h taxus, bacata voor haag 
± 110h Tevens grote buxus. 
Enkweg 13 Posterenk - Wilp 

0571 26 15 52

Rommelmarkt Dorpskerk 
Twello inzamelen: zaterda-

gen 9.00 - 12.00 uur 
Voordersteeg 12 voor afhalen 

bel 0571-271066/271503

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

Meerdere kleurslagen 
0575-562566

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

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

41015473/055-3231307. Ook 
op Marktplaats 

Paar kilootjes kwijt? Nieuwe 
deelnemers gezocht voor 3 

dagen Herbalife testpakket. 
Bel. Jantina (0570) 617660

Mulder Orthopedie voor uw 
steunzolen en sportzolen. 

Kindersteunzolen v.a. E90,00 
steunzolen volwassenen v.a. 
E135,- sportzolen v.a. E120,-. 

Bel voor een afspraak of 
vrijblijvend advies 06-14375736 

www.mulderorthopedie.nl

Vakbekwame schilder/ 
behanger biedt zich aan. 

Vakwerk en altijd de laagste 
prijs. Vrijblijvende prijsopgave. 

F.Visser 06-22459707

Harry de Winkel Hoveniers-
bedrijf Aanleg planten 
borders, levering vaste 
planten 055-3015271

Comm. Kerkaktie Wilp vraagt voor haar rommelmarkt 
allerhande spullen. U kunt kontakt opnemen met Dhr. Th. Pol 

06 14596418 Dhr. J. Vorselman 0571-272071

Gezocht Jongvee stalling. 
06-21602468

De Echte Bakker
Wil Gerrits

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

Aanbiedingen geldig van 26 maart t/m 1 april 2015

De aanbiedingen voor deze week!

Troefmarkt Wilp, Rijksstraatweg 37 Wilp  Tel. 0571 262 203 aanbiedingen zijn geldig van donderdag 26 maart t/m woensdag 1 april 2015

hart van úw buurt!

Gesneden andijvie
zak 400 gram

2.792 VOOR

kies en mix

Nutella 
hazelnootpasta
pot 200 gram

Appelsientje 
dubbeldrank
diverse smaken
pak 1 liter

Bienenstich

Vruchtenbroeder 
met advocaat- 
spijs vulling

per stuk 

Runder- of slavinken
pak 2 of 3 stuks/per 250 gram

Versuniek Goudse kaas
gesneden jong, jong belegen
of belegen
pak 150 gram

Runderrookvlees
100/110 gram

Page kussenzacht
toiletpapier
pak 6 rollen

Quaker cruesli
rozijn of 4-noten
pak 500 gram

1.49

2.19

1.00

0.99

2.29

Fanta regular 
of zero orange
fl es 1,5 liter

Kropsla
per stuk

1.39 1.69

m

1.99

2.09

1,25¤

5,95¤

http://www.vitabalans.nl
http://www.vitabalans.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

  
GLASTECHNIEK

TWELLO B.V.

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

 HR++ GLAS

 KOZIJNRENOVATIE

 DOUCHEDEUREN
� Investeer nu in HR++ glas
� 6% BTW op arbeid (tot 1 juli 2015) 

� Subsidie HR++ glas
� Verbeter uw energielabel

De Sotte Sussen 
komen naar de 
Vrouwen van nu
Donderdagavond 26 maart, aanvang 
19.30 uur, krijgen de dames de caba-
ret groep De Sotte Sussen op bezoek 
in gebouw Samuel aan de Brinken-
weg 111. Deze dames komen uit 
Klarenbeek en komen één avond 
verzorgen met veel luisterliedjes. 
En niet te vergeten hilariteit bren-
gen met nummers van onder andere 
Wim Sonneveld, Corry van Gorp, 
Sugar Lee Hooper en Willy Alberti. 
Ook de clubjes zijn nog actief met 
de laatste dingen voor de vakantie. 
De Kloskes gaan hun laatste middag 
afsluiten met een werkstuk met stof 
en glas in lood maken, De Tuinclub-
leden gaan voor de lente een mooie 
mei-stuk maken en De Smikkelaars 
gaan ook weer uit eten. Voor meer 
informatie kunt u bellen met G. vd 
Berg, (06 20 38 69 84 of www.vrou-
wenvannu.nl bekijken.

1 April wandelen
Iedere eerste (1 april) en derde 
woensdag van de maand wordt er sa-
men een route van zeven gewandeld 
in Klarenbeek. Iedereen kan aanslui-
ten zonder verplichtingen; aan- en 
afmelden is dus niet nodig. Vertrek 
om 9.30 uur vanaf het nieuwe Multi 
Functionele Centrum op Sportpark 
De Pauw, het terrein van Sportclub 
Klarenbeek gelegen aan Bosweg 12-
14. Na afloop is er gelegenheid om 
samen een kop koffie of thee te drin-
ken in de kantine van de sportclub. 
Echter net als de wandeling zelf, is 
ook dit geheel vrijblijvend.

Veranderingen in 
zorg en welzijn
Wat verandert er voor mij, mijn gezin 
en mijn omgeving? Waar ligt de grens 
van (mijn) zelfredzaamheid? Wat kan 
ik zelf bijdragen/betekenen voor een 

ander? Wat heb ik daarvoor nodig van 
de gemeente, van de rijksoverheid of 
van organisaties? Brotherwood gaat 
hierover graag met u in gesprek tijdens 
een bijeenkomst voor de inwoners van 
Klarenbeek op donderdag 2 april, van 
19.30 tot 21.00 uur (inloop met koffie/
thee vanaf 19.00 uur), in Ons Gebouw 
aan de Woudweg 119. Voor meer in-
formatie zie: www.brotherwood.nl.

Klushelden op bezoek bij Pigika
TWELLO.- Ondanks het slechte weer van afgelopen zaterdag, zorgden alle 
klushelden voor het zonnetje in het clubgebouw van Scouting de Vundelaar. 
Een aantal weken terug plaatste de Vundelaar in deze krant een oproep naar 
klushelden voor NLdoet, toch kwam de vrijwillige inzet voornamelijk uit 
handen van eigen leiding, leden en ouders van leden. De variatie aan leef-
tijden onder de klushelden leverde mooie samenwerkingen op. Zo hebben 
vader en zoon Sluiter vele deuren ontdaan van verf. Leden van het landwerk 
sloegen de handen in één met een aantal leden van het waterwerk om samen 
rondom de kampvuurkuil klinkers te leggen. Tussen de middag stond er voor 
alle vrijwilligers een (door vrijwilligers bereidde) lunch klaar. Via deze weg 
willen we alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet tijdens NLdoet 2015! 
De Vundelaar kan weer terugkijken op een geslaagde editie van NLdoet. Be-
kijk op  www.vundelaar.nl het resultaat van NLdoet 2015! 

Stuifmeel
In het voorjaar produceren bomen en bloeiende grassen bij warm en 
zonnig weer en een lage luchtvochtigheid veel stuifmeel, dat vervolgens 
door de wind wordt verspreid. Vooral stuifmeelkorrels ook wel pollen 
genaamd afkomstig van dennen, berken, sparren en andere coniferen 
kunnen bij een krachtige wind afstanden afleggen van honderden kilo-
meters. Wanneer de wind in de nacht gaat liggen, valt het stuifmeel op 
het aardoppervlak, waar het als een dun lichtgeel laagje zichtbaar wordt.

Het stuifmeel, dat vaak wordt aangezien voor zand of saharastof, is vooral 
goed zichtbaar op tuinmeubilair en auto’s. De hoeveelheden zijn groot. Op 
een schuin liggend tuimelraam met een oppervlak van een vierkante meter 
komen onder gunstige omstandigheden naar schatting meer dan een miljard 
stuifmeelkorrels terecht, die in hoofdzaak afkomstig zijn van den, spar en berk.  
Veel stuifmeel komt ook van grassen, die in het voorjaar in bloei komen. 
Dat stuifmeel kan, voor wie er allergisch voor is, bij inademing aanleiding 
geven tot verschijnselen van hooikoorts, zoals niezen of tranende ogen.

Wisselvallige week
Het afgelopen weekend had al 2 gezichten zaterdag de nodige buien 
zelfs met hagel en zondag puik zonnig weer maar schraal in de wind.
Woensdag krijgen we in de ochtend regen en met in de middag een paar 
buien bij 10 graden.
Donderdag zal de ochtend droog verlopen maar in de middag regen. De 
temperatuur komt uit op 10 graden.
Vrijdag een dag die nat zal verlopen. De zon zullen we weinig zien.
Zaterdag zon en wolken bij 9 graden.
Zondag een bewolkte dag maar wel temperaturen die oplopen naar 13 
graden.

Mark Wolvenne, Terwolde.

Afgelopen zondag genoten de lammetjes ook van de lentezon.

Scout klust er met zijn vader op los tijdens NLdoet! 
Foto: Christa Bongertman

Ga je mee op de racefiets?
TWELLO.- Vind jij fietsen leuk en zou 
je wel eens willen uitproberen of race-
fietsen in een groep iets voor jou is? 
Op zaterdag 28 maart starten de jeugd-
fietsers van de ETT het nieuwe fiets-
seizoen. Iedere woensdagavond en/of 
iedere zaterdagochtend (eenmaal in de 
maand een zondagochtend) fietsen zo’n 
15 jongeren in de leeftijd van 10-18 
jaar onder begeleiding van volwassen 
toerleiders. Er wordt in twee groepen 
gefietst. In de trainingsgroepen wordt 

allereerst gewerkt aan veilig fietsen en 
een regelmatig tempo zodat iedereen 
het kan bijhouden. Daarna zal er ook 
meer aandacht zijn voor interval op-
drachten. Onder leiding van de trainers 
Paul Wever en Simon Beer zullen de 
jeugdfietsers ook meedoen aan een aan-
tal toertochten zoals de Veluwe Heuve-
lentocht en de Salland d’HuZestocht. 
De jeugdfietsers zijn te herkennen aan 
hun ETT outfit. Deze kan, net als de 
racefiets, voor een schappelijk prijs 

worden gehuurd bij Profile Hafkamp. 
Als lid van de ETT ben je automatisch 
aangesloten bij de Nederlandse Toer 
Fiets Unie en daarmee verzekerd te-
gen eventuele materiële schade. Wil 
je het fietsen in clubverband een keer 
uitproberen, dan kun je een aantal ke-
ren zonder kosten meerijden met de 
trainingen. Nieuwsgierig geworden of 
nog vragen stuur dan een mailtje naar 
jeugdfietsen@ett-twello.nl of kijk op 
ett-twello.nl voor meer informatie.

http://www.vrouwenvannu.nl
http://www.vrouwenvannu.nl
http://www.brotherwood.nl/
http://www.huurpigika.nl
mailto:jeugdfietsen@ett-twello.nl
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• Een NCP gecertifi ceerd Technisch 
 Beveiligings- en Branddetectiebedrijf

• Camerasystemen en Toegangscontrole

• Voor de zakelijke en particuliere markt

• 24-uurs service

• Hoge kwaliteit tegen een concurrerende 

 prijs (voldoet aan Uneto- en Borgeisen)

• Wij nemen al uw zorgen uit handen. 

 Van advies, installatie tot en met de 

 opvolging (meldkamer)

De Pelgrimstocht: 
nieuw boek van 
Herman Pietersen
Deze maand is het nieuwste 
boek verschenen van Herman 
Pietersen. De man die zelf 
drieëndertig jaar als monnik 
geleefd heeft verwoordt graag 
levensvragen in gedichtvorm 
en ziet de Bijbel als inspiratie-
bron. In zijn boeken zijn seri-
euze en humoristische gedich-
ten te vinden. 

Deze man heeft veel last van den-
ken. Dat is niet altijd makkelijk. 
Hij wil ook delen aan anderen, 
of met anderen wat hem bezig-
houdt. Met dit vierde boekje wil 
hij bijpraten over de Pelgrims-
tocht die ieder mens meemaakt.

Het boekje begint met pelgrims, 
psalmen, een compilatie van en 
eindigt met de aankomst in het 
Hemelse Vaderhuis, het eeuwige 
thuis Paradijs, Jerusalem. Verder 
is er van alles wat: humor, ernst, 
religie. Voor elk wat wils. 
Het nieuwste boek De Pelgrims-
tocht en de drie eerder versche-
nen boeken zijn te koop bij Her-
man Pietersen in de Martinushof 
of in het centrum van Twello bij 
Print & More aan de Stations-
straat 17.

De Pelgrimstocht

Gedichten- en verhalenbundel door Herman Pietersen

Kleuters geboeid door politie

TWELLO.- De kleutergroepen van 
basisschool De Wingerd werken aan 
het thema 112. Als onderdeel van 
dit thema brachten zij op vrijdag 20 
maart een bezoek aan het politiebu-
reau in Twello. De politieagenten 

vertelden hen over het werk bij de 
politie. De kinderen leerden dat de 
politie meer doet dan alleen ‘boe-
ven vangen' en alle kinderen namen 
even plaats achter het stuur van de 
politiewagen. Ze mochten zelfs even 

in de cel te zitten en een aantal kin-
deren werd echt in de boeien gesla-
gen. Super spannend en leerzaam. 
Aan het eind van de ochtend gingen 
de kleuters met een mooie politie-
kleurplaat weer terug naar school.

De kleuters van De Wingerd brengen een bezoek aan het politiebureau. 

Bomen en struiken geplant en uitgedeeld 
VOORST.- Met het planten van een 
es en het uitdelen van plantgoed 
werd zaterdagmorgen bij De Ade-
laar in Voorst het officiële startsein 
gegeven voor het project ‘Voorst in 
het groen’. Dit project is een initia-
tief van Voorster Belang en omstre-
ken, de gemeente Voorst en Stich-
ting Landschapsbeheer Gelderland 
(SLG) en wordt mede gefinancierd 
door de provincie Gelderland en de 
gemeente Voorst.
In dit plan wordt aan particulieren, 
buitenlui en agrariërs woonachtig 
in het buitengebied van het dorp 
Voorst de mogelijkheid geboden 
deel te nemen aan een uniek beplan-
tingsproject. Alle deelnemers aan 
het project zijn door een adviseur 
van SLG bezocht. Voor ieder terrein 
is een inrichtingsplan gemaakt dat 
aansluit bij het omliggende land-
schap. Door aanplant van streek-
eigen soorten wordt een erf weer 
aantrekkelijk voor allerlei diersoor-
ten. Ook vanuit cultuurhistorisch 
oogpunt krijgt een erf meerwaarde 
wanneer er inheemse soorten staan. 
De nieuwe Hoogstamfruitbrigade 
Voorst legt een grote boomgaard aan 
met hoogstamfruitbomen.

Afhalen
Na een voorlichtingsavond werd za-
terdag de beplanting uitgedeeld bij 

De Adelaar. Maar liefst ruim acht-
duizend struiken zoals sleedoorn, 
meidoorn, hazelaar en Gelderse roos 
en ook nog eens 56 knotbomen, 42 
bomen en 220 hoogstamfruitbomen 
werden afgehaald door 45 deelne-
mers. Met behulp van natuurwerk-
groep De Spaanse Ruiter stond de 
beplanting netjes in groepen klaar 

en de groep was ook behulpzaam 
bij het inladen. Van te voren werden 
plantinstructies gegeven en ook bij-
voorbeeld de boompalen en kokos-
touw voor het aanbinden werden 
verstrekt. Binnenkort zal het streek-
eigen plantgoed het buitengebied 
van het dorp Voorst sieren. Het pro-
ject krijgt nog een vervolg in andere 
kernen van de gemeente Voorst.

Dorpscontactpersoon Anita de Jong, regio coördinator Land-
schapsbeheer Gelderland Robert Keizer en de voorzitter van Voor-

ster Belang Henk Wijtenhorst plantten samen een es.

‘Voorst schrijft geschiedenis’ 
op visite 
 

DE VEcHT.- Zeventien belangstel-
lenden gingen zondag op visite bij 
een project van Voorst schrijft ge-
schiedenis. Dit keer was gekozen 
voor ‘voordes’ binnen het project ‘te-
rug naar de bron’. Bij café De Groot 
was eerst een presentatie met foto’s 
en kaarten van diverse ‘voordes’ in 
de gemeente Voorst. Voordes zijn 
oude doorwaadbare plaatsen in de 
vele beken en weteringen die de ge-
meente Voorst kent: Twellosebeek, 
De Fliert, Hondgrift, Stougraaf en ga 

zo maar door. De herinnering aan 
de voordes zijn terug te vinden in 
namen van straten en boerdijen of 
dorpen, zoals Duistervoorde, Sta-
pelvoort (aan de Gravenstraat te 
Voorst), Kruisvoorde, Avervoorde 
(De Vecht) en de Voordersteeg. Veel 
is er, anders dan de naam meestal 
niet van bekend. Na de presentatie 
wandelden de gasten naar het Aver-
voorde, een historische boeren-
plaats genoemd naar een voorde in 
de Grote Wetering.

In de buurt van de voorde bij Avervoorde werd ook even het kruis 
bekeken dat langs het klompenpad staat.

Earliest- en Early Bird tickets 
Outdoor Summerparty
WILP.- De lente is nog maar net begonnen en de organisatie van de Out-
door Summerparty is al aardig op stoom wat betreft de 10e editie van 
het outdoor-dance-event bij Pampus. Voor het tweedaagse evenement 
zijn in de afgelopen periode al een aantal grootse namen bekend ge-
maakt, waaronder Gregor Salto en Alvita op zaterdag 18 juli. De ko-
mende periode zal de line-up verder worden aangevuld.

Vroege vogels opgelet
Voor zaterdag 18 juli zijn tickets nodig. 
Er zijn door de organisatie twee avon-
den gepland waarop je als bezoeker 
tickets kan kopen met korting! Deze 
“Earliest Bird” en “Early Bird” tickets 
zijn alleen te verkrijgen als E-ticket. De 

organisatie meld dat deze tickets be-
perkt beschikbaar zullen zijn. De “Ear-
liest Bird” tickets zullen vanaf dins-
dagavond 31 maart om 19.00 voor EUR 
8,00 online beschikbaar zijn. De “Early 
Bird” tickets vanaf zondagavond 5 
april om 19.00 voor EUR 10,00 online 

beschikbaar zijn. Alle overige kaarten 
zullen vanaf 12 april om 19.00 voor 
EUR 12,50 online verkocht worden. De 
fysieke kaartverkoop bij Primera Oonk 
in Twello en Stichting Pampus in Pos-
terenk zal op vrijdag 1 mei starten. An-
ders dan de meeste E-tickets zullen er 
geen service- of transactiekosten wor-
den berekend aan de bezoeker. Boven-
staande prijzen zijn dan ook de prijzen 
die de bezoeker uiteindelijk betaald. 
Op www.outdoorsummerparty.nl vind 
u alle informatie omtrent de Outdoor 
Summerparty 2015.  

Binnen twee weken ruimte in je schuur?
TWELLO.- Wil je binnen nu en an-
derhalve week ruimte in je schuur? 
Op zolder of in de kamer ruimte 
creëren mag natuurlijk ook. Het 
rommelteam van Cadenza Twello 

gaat ook in maart en april weer re-
gelmatig met een lege vrachtwagen 
op pad. 
In die vrachtwagen is plek voor 
van alles. Meubels, boeken, keu-

kenspullen of speelgoed. Bel dus 
snel naar rommel- en antiekex-
pert Louis Debets (0571) 274190. 
Hij komt dan met het team binnen 
twee weken langs.

ADVERTORIAL

http://www.outdoorsummerparty.nl
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Gemeentelijke informatie

gemeenteraad

  Openbare vergadering gemeenteraad 
maandag 30 maart 2015, 19.30 uur (gemeentehuis Twello)   

De gemeenteraad debatteert over onderwerpen, die in de meeste gevallen eerder in de ronde-
tafelgesprekken besproken zijn. In deze vergadering wordt gesproken over:
a. Verslag ronde-tafelgesprekken van 16 maart 2015 [besluit]
b.  Bestemmingsplan Bedrijventerrein Engelenburg, Twello, gecorrigeerde versie [besluit]
c.  Verantwoording Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 3 project “geluidssanering Voorst” 

[besluit]
d. Mutaties samenstelling Auditcommissie [besluit]
e. Bebouwde kom Steenenkamer [fi naal debat]
f.  Kaders voor regionale samenwerking Basismobiliteit  [1e debatronde, i.v.m. regionale besluit-

vorming indien gewenst in deze vergadering moties indienen]
g.  Samenwerkingsovereenkomst provincie Gelderland Basismobiliteit [fi naal debat; voorhang-

procedure]
h. Startnotitie Omgevingsvisie gemeente Voorst [verkennend debat]
i. Omgevingsagenda Stedelijk Netwerk Stedendriehoek [fi naal debat; voorhangprocedure]
j. Integraal uitvoeringsprogramma handhaving 2015 [fi naal debat]

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

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

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone  om direct bij de vergaderstukken 
te komen op www.voorst.nl. U kunt deze ook inzien op de website via  voorst.no-
tudoc.nl of via de (gratis) app Politiek Archief.
In de raadzaal is WIFI aanwezig, zodat u tijdens de vergaderingen de stukken 
digitaal kunt bekijken via uw eigen apparatuur.

  Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst?    

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

Vergaderingen en bijeenkomsten:
30 maart 19.30 uur Raadsvergadering raadzaal gemeentehuis Twello
13 april 19.30 uur Ronde-tafelgesprekken gemeentehuis Twello
15 april 19.30 uur Inspreekavond Apeldoorn/Voorst over  Multifunctioneel Centrum
  bestemmingsplan Grote Wetering Klarenbeek
11 mei 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 raadsgrif-
fi 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.

trouwen 
in voorst

www.voorst.nl

www.MNVoorst.nl  

DE WEBSITE van het Maatschappelijk Netwerk Voorst met informatie 
over ondersteuning thuis en meedoen in de maatschappij

Bel ons vóórdat u schriftelijk bezwaar maakt

Gemeente Voorst bellen? Bel 14 0571

Leerlingen ‘Op tijd voorbereid’ in Wilp

Is uw WOZ-waarde te hoog? Neem 
dan altijd telefonisch contact op 
met de gemeente, dit scheelt u 
tijd en onnodige kosten. Ver-
schillende bedrijven adverteren 
dat zij gratis bezwaar voor u 
maken. De gemeente Voorst kan 
hetzelfde voor u doen, helemaal 
gratis. 

Dus neem telefonisch contact op 
met de gemeente als u uw WOZ-
waarde te hoog vindt of als uw 
aanslag onjuist is. De vakgroep 
Belastingen helpt u graag en dat 
scheelt u tijd en onnodige kos-
ten. Als blijkt dat de gemeente 
een fout gemaakt heeft bij het 
vaststellen van de WOZ-waarde 

of bij het opleggen van de aan-
slag dan past de gemeente dit 
graag voor u aan, zonder kosten 
uiteraard. 
Telefoon (0571) 27 99 11

Gemeente Voorst is telefonisch 
bereikbaar via haar 14+netnum-
mer: 14 0571. Dit korte num-
mer is beter te onthouden. Het 
14+netnummer is het verkorte 
nummer waarop alle gemeenten 
in Nederland aangesloten zijn. 

Niet vanuit het buitenland
Voor mensen die vanuit het bui-
tenland bellen, blijft het oude 
nummer (0571 27 99 11) be-
staan. Het 14+ nummer kunt u 
namelijk niet bellen vanuit het 
buitenland.

Op vrijdag 13 maart 2015 is in 
Wilp ‘Op tijd voorbereid’ van start 
gegaan. Dit digitale lesprogram-
ma van Tactus Verslavingszorg 
geeft de leerlingen voorlichting 
over de risico’s van alcoholge-
bruik en roken. Wethouder Harjo 
Pinkster was bij de aftrap op OBS 
Hagewinde aanwezig . 

Omgaan met groepsdruk
‘Op tijd voorbereid’ is een digi-
taal leerproject dat leerlingen 
van basisscholen voorbereidt 
op het omgaan met alcohol en 
roken. Het project richt zich op 
kennis, houding en gedrag. De 
leerlingen komen meer te we-
ten over de schadelijke gevolgen 
van alcohol en roken. Ze leren 
om te gaan met groepsdruk. De 
leerlingen werken achter de com-

puter individueel aan digitale 
thema’s die bestaan uit vragen, 
opdrachten, spelletjes, fi lmpjes 
en animaties. Daarnaast zijn er 
klassieke opdrachten zoals een 
bordspel en de schrijfwedstrijd 
‘Be Cool’. Ook de ouders vormen 
een onderdeel van het project. 
www.optijdvoorbereid.nl
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Openingstijden diverse balies
ma. t/m vrij. 08.30 - 12.15 uur
Openingstijden Burgerzaken
ma. t/m vrij. 08.30 - 14.00 uur & ma. avond 17.00 - 20.00 uur

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

www.twitter.com/gemeente_voorst

www.facebook.com/gemeentevoorst

WhatsApp: 06 – 21 65 44 44

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening

De Zanden 215 in Teuge Standplaats voor verkoop snacks Vergunning verleend* Z-15-01062_2015-14588

Noord Emperweg 1 in Voorst Open dag met boerenmarkt op 18 april 2015 van 12.00 uur tot 16.00 uur Vergunning verleend* Z-15-00970_2015-13972

Schakerpad in Twello Kamperen t.b.v. tenniskamp van 6 mei 13.00 uur t/m 8 mei 2015 16.00 uur Ontheffi  ng verleend* Z-15-01151_2015-14502

Twello, Teuge en Wilp Collecte door Pax vredesgroep Twello/Teuge voor Stichting Vluchteling 
999 Den-Haag van 29 juni 2015 tot en met 4 juli 2015

Vergunning verleend* Z-15-00823_2015-11523

Van Hogendorpstraat in Twello Streetwise-dag op 29 april 2015 van 8.00 uur tot 12.00 uur Ontheffi  ng verleend* Z-15-00614_2015-14401

Voorst Verkoopactie 1 jarige bloeiers door OBS De Wiekslag te Voorst van 6 t/m 
15 april 2015

Vergunning verleend* Z-15-01000_2015-12949

Anterieure overeenkomst

Tuinstraat 51 in Voorst Zakelijke omschrijving overeenkomst Mededeling overeenkomst Z-14-02409_2015-14620

Bestemmingsplan

Dijkhofstraat 12 in Twello Recreatieve bestemming wijzigen in woonbestemming Voornemen Z-14-02740_2014-55145

Evenementenvergunning

Dorpsplein in Nijbroek Viering Koningsdag op 27 april 2015 van 8.00 uur tot 20.30 uur Vergunning verleend* Z-15-00703_2015-14596

Dorpshuis Voorst Avondwandelvierdaagse van 23 t/m 26 juni 2015 Vergunning verleend* Z-15-00879_2015-13827

Molenallee 50 in Wilp Avondwandelvierdaagse van 16 t/m 19 juni 2015 Vergunning verleend* Z-15-01103_2015-14332

Vaassenseweg in Terwolde Koningsdag op 27 april 2015 van 9.30 uur tot 18.00 uur Vergunning verleend* Z-15-00505_2015-14476

Zwarte Kolkstraat 80 in Wilp-Achterhoek Koningsdag op 27 april 2015 van 10.00 uur tot 22.30 uur Vergunning verleend* Z-15-00504_2015-14518

Omgevingsvergunning

Aronskelk (Voorst S 604) in Twello Bouwen woning Procedure-termijn verlengd Z-HZ_WABO-2015-015

Boszegge, Hietweideweg, Jachtlustweg en Kerlaan in 
Twello

Kappen 2 eiken, 1 eik,  2 eiken en 1 es Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2015-061

Bottenhoekseweg 4 in Teuge Renoveren schuur Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-188

Buddezand 6 in Wilp Realiseren minicamping Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-198

De Zanden 11D in Teuge Uitbreiden bestaand pand Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2015-059

Rijksstraatweg 29 in Wilp Plaatsen dakkapel Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-215

Rijksstraatweg 76 in Wilp Kappen 2 beuken Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2015-124

Romaterweg 4 in Twello Bouwen woning Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2015-071

Salomonszegel Bouwen woning Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-195

Scholtenshoek 5 in Twello Kappen 2 esdoorns Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-216

Tiendijkenseweg 5 in Teuge Legaliseren dakkapel Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-197

Veenweg 17 in Terwolde Herbouwen stal Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-200

Verschillende adressen in Twello, Terwolde en Teuge Aanbrengen nieuw geïsoleerd dakbeschot Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-193

Voordersteeg (kad. Voorst S 312) naast nr. 28 in Wilp Bouwen werktuigenberging Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-192

Wellenbergweg 3 in Voorst Vergroten kolk Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-207

Wellinkhofweg 18 in Terwolde Bouwen ligboxenstal Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-209

Zonnenbergstraat 40-42 in Wilp Bouwen werktuigenberging Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-191

Sloopmelding

Bottenhoekseweg 4 in Teuge Gedeeltelijk slopen schuur Melding ontvangen Z-HZ_SLM-2015-187

Middendijk 77 in Nijbroek Slopen schuren Melding ontvangen Z-HZ_SLM-2015-203

Veenweg 17 in Terwolde Geheel en gedeeltelijk slopen van jongveestallen Melding ontvangen Z-HZ_SLM-2015-199

Wellinkhofweg 18 in Terwolde Slopen ligboxenstal en gedeeltelijk slopen schuur Melding ontvangen Z-HZ_SLM-2015-210

Zonnenbergstraat 40-42 in Wilp Slopen werktuigenberging Melding ontvangen Z-HZ_SLM-2015-190

Zonnenbergstraat 47 in Wilp Verwijderen asbesthoudende delen  diverse schuren Melding ontvangen Z-HZ_SLM-2015-212

Tijdelijke verkeersmaatregel

Dorpsplein en Middendijk in Nijbroek Afsluiten voor alle verkeer op 27 april 2015 van 8.00 uur tot 20.30 uur Besluit genomen* Z-15-00703_2015-14596

Vaassenseweg, Leliestraat en Kosterij in Terwolde Afsluiten voor alle verkeer op 27 april 2015 van 9.30 uur tot 18.00 uur Besluit genomen* Z-15-00505_2015-14476

Van Hogendorpstraat in Twello Afsluiten voor alle verkeer op 29 april 2015 van 8.00 uur tot 12.00 uur Besluit genomen* Z-15-00614_2015-14401

bekendmakingen
Week 13: 25-03-2015

De gemeente Voorst geeft alle offi  ciële bekendmakingen in elektronische vorm volledig weer op www.voorst.nl en daar-
naast in verkorte vorm in de Voorstwijzer. De ontvangen aanvragen en meldingen plus de (ontwerp)besluiten staan per 
rubriek geordend, indien mogelijk op adres. De algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels, besluiten die niet tot 
een of meer 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.

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

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

 Maandag 30 maart 2015 vindt 
er een mandaatvergadering van de 
welstandscommissie plaats.

Plaats:  gemeentehuis van de 
gemeente Voorst

  H.W. Iordensweg 17 
 in Twello
Aanvang:  10.30 uur

De agenda (met daarin de lijst 
met te behandelen bouwplannen) 

wordt bekend gemaakt op  www.
voorst.nl en aan de balie Volks-
huisvesting, Ruimtelijke Ordening 
en Milieu.

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

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

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

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



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

U IT EIGEN BAKKERIJ

ALLES VOOR EEN H EERLIJ KE PA ASBRU NCH

Lentebol

Krentehaantjes

Waldkornbrood

Witte en bruine 
haantjes

 Roomboter amandelstollen met en zonder noten 
 vanaf €3.85

 Sucade en eierbroden
 Krenten/ rozijnenbroden met en zonder amandelspijs
 Suikerbroden
 Twellse weelde (lekker met noten)
 Groot assortiment kleinbrood
 Croissants, diverse soorten
 Broodhaantjes wit, bruin en met krenten, 

 diverse maten vanaf €0.60
 En nog veel meer voor een gezellige paastafel!

2.25
2.50

2.20
2.40

0.60
vanaf

0.75
vanaf

per stuk
per stuk

2+1
GRATIS

Becel voor op brood 
en vloeibaar
alle varianten 3 kuipjes of fl acons
alle combinaties mogelijk
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KOM OP
ZATERDAG
4 APRIL

VAN 10.00 TOT 15.00 UUR

GRATIS TESTEN (BINNEN OF BUITEN)

LET OP
speciale E-bike 

bijlage binnenkort 

in deze krant
Alle grote merken aanwezig: Gazelle, Batavus, Sparta, Koga, Victoria en Ecomo

GROTE E-BIKE BEURS
SPORTHAL JACHTLUST TWELLO

Optocht historische voertuigen
Wilp viert bevrijding op 12 april 
WILP.- Op zondag 12 april 2015 her-
denken ze dat 70 jaar geleden de be-
vrijding van het dorp Wilp een feit 
werd. Op die datum werd in 1945 het 
offensief door de Canadezen ingezet 
onder de codenaam Cannonshot. 
Om 16.00 uur werd vanaf Gorssel 
de actie ingezet met artillerievuur. 
Twintig minuten later startte de be-
schieting met rookgranaten om een 
rookgordijn te leggen, waarna om 
16.30 uur de oversteek met buffels 
werd ingezet. De oversteek werd in 
zeven minuten voltooid en zetten de 
bevrijders ter hoogte van boerderij De 
Kribbe voet aan wal, waarbij zij door 
machinegeweren en sluipschutters 
onder vuur werden genomen vanuit 
diverse huizen. De Duitsers hadden 
een oversteek verwacht en hadden 
hun verdediging versterkt, waardoor 
men behoorlijk wat tegenstand on-
dervond ter hoogte van Wilp. Door 
vijandelijke granaten vielen onder 
de pontonniers achttien slachtof-
fers, deze vonden een tijdelijke rust-
plaats op de dijk ongeveer tegenover 
De Kribbe. Om ongeveer 02.00 uur 
waren twee pontons en een burg ge-
reed en konden de brigades en zware 
voertuigen naar de overkant. Binnen 
korte tijd werd een sterk bruggen-
hoofd gevormd op de oever tot aan de 
weg Voorst-Wilp. Bij deze actie sneu-
velden nog eens 19 personen, deze 
werden begraven op de dijk langs de 
Dorpsstraat in Wilp. Later zijn alle 
gesneuvelden overgebracht naar de 
militaire begraafplaats in Holten. 

Lezing OKV
Traditioneel wordt de bevrijding 

van Wilp elk jaar herdacht met 
een tocht van historische mili-
taire voer- en vaartuigen langs de 
IJsel. Dit jaar, in het kader van het 
1250-jarig bestaan van Wilp, wordt 
er extra aandacht besteedt aan de 
bevrijding. Op zondag 12 april zal 
er een herdenking plaatsvinden bij 
het monument aan de Marsstraat. 
Medewerking zal worden verleend 
door “de Groene Soos”, die de op-
tocht met historische voertuigen 
organiseert. Ook het Highland Re-
giment Pipes & Drums zal de her-
denking komen opluisteren. Daarna 
gaat de stoet naar de voormalige 
begraafplaats bij De Kribbe, waar-
bij zal worden stilgestaan bij de ge-
beurtenissen van 1945. Vervolgens 
zal er via de route langs het mo-
nument bij de Dorpskerk nog een 
kleine herdenking plaatsvinden bij 
de voormalige begraafplaats aan de 
Dorpsstraat in Wilp. In de kerk zal 
er die dag een expositie zijn inge-
richt met het thema “Bevrijding van 
Wilp”. De exacte tijden en locaties 
van deze herdenking worden later 
in het Voorster Nieuws en op onze 
website bekend gemaakt. Om een 
duidelijk inzicht te krijgen in wat 
er is gebeurt in Wilp in 1945, wordt 
er op donderdagavond 9 april een 
lezing georganiseerd door de Oud-
heidkundige Kring Voorst in Dorps-
huis De Pompe in Wilp. De lezing 
start om 20.00 uur en is voor ie-
dereen gratis toegankelijk. Kijk op 
onze website www.wilp1250jaar.nl 
voor meer informatie. Of volg ons 
op facebook: facebook.com/wilp-
1250jaar. 

Drietal toneelvoorstellingen

De Lollebroek is er klaar voor
 
WILP-AcHTERHOEK.- In het weekend van vrijdag 27 
en zaterdag 28 maart zal toneelvereniging ‘de Lollebroek’ 
weer een drietal voorstellingen geven in restaurant Bos-
goed in Wilp met het komische toneelstuk: ‘Elk huussie 
hef  zien kruussie’. Het komische stuk, geschreven door 
Ulla Kling, speelt zich af in de tuin van de familie Ger-
rits en het terras van het café van de familie Deuring. 
Dit keer is de boosdoener een ouderwets wc huussie die 
een doorn in het oog is van Rieks, de café baas. Als ook 
Teun en Annie Haarsma, de jaarlijks terugkerende gasten 
erover denken om hun vakantie vroegtijdig af te breken, 
bedenkt Rieks samen met Sjoerd, de vaste stamgast, een 
plannetje om het huussie weg te halen. Vrouw Annie 
en dochter Willy vinden het allemaal maar niks en ook 
buurvrouw Stien is op zijn zachts gezegd niet blij. Buur-
jongen Bert heeft alleen oog voor zijn buurmeisje en doet 
dan ook alles voor die ene zoen. Gelukkig is er Harm 
Helpman, de dorpspolitie die er wel raad mee weet. ‘Elk 
huussie hef  zien kruussie’ is weer een dolkomische 
klucht, in het dialect gespeeld, die u zeker op de lach-
spieren zal gaan werken. Dus graag tot ziens op vrijdag 
27 en zaterdag middag/avond 28 maart. De entree voor 
volwassenen is € 7,50 (incl. een kopje koffie). Kinderen 
t/m 12 jaar € 5,00 (incl. een glas limonade.)
Aanvangstijden: Vrijdagavond 28 maart, zaal open 19.00 
uur, aanvang 20.00 uur. Zaterdagmiddag 29 maart, zaal 
open 13.00 uur, aanvang 13.30 uur. Zaterdagavond 29 

maart, zaal open 19.00 uur,  aanvang 20.00 uur. Ver-
kooppunten: Tankstation de Croon, Twello, Boekhandel 
Oonk, Twello, Graanhandel Bosgoed, Wilp-Achterhoek.
 De toneelgroep.
 

Wat mist u aan ontmoeting
TERWOLDE/NIJbROEK.- Op 30 
maart wordt er een avond georgani-
seerd voor de bewoners van Terwolde 
en Nijbroek. Het initiatief voor deze 
avond is genomen door een aantal 
professionals en bewoners uit de ge-
meente Voorst. Graag willen zij met 
u in gesprek over de behoeften aan 
ontmoeting in Terwolde en Nijbroek. 
Daarom komen op de avond vragen 
aan bod zoals: ‘Wat loopt al goed? 
Wat ontbreekt er? Wie wil zijn steen-
tje hieraan bijdragen?’ Om 19.30 uur 
staat de koffie klaar in het dorpshuis 

‘d Olde Schole in Terwolde. Het be-
looft een gezellige avond te worden 
met muzikale medewerking door ’t 
Canbesso. De initiatiefgroep hoopt op 
een grote opkomst omdat de bewo-
ners van Terwolde en Nijbroek  weten 
wat nodig is om een ontmoeting te 
ontwikkelen die bij deze dorpen past 
en waar zij trots op kunnen zijn. Wilt 
u graag komen maar is het vervoer 
een probleem? Dan kunt mailen naar 
h.vosmeijer@mensenwelzijn.nl of bel-
len naar (0571) 27 90 90. Dit kan tot en 
met 26 maart.

Industrieterrein Eekterveld  |  Runnenbergweg 4  |  8171 MC Vaassen

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

Voorraadhouder van:
  - Kalkzandstenen en -blokken 

  - Gevelstenen

  - Div. soorten cement

  - Isolatie - vloer - spouw - dak 

  - Golfplaat ABC vrij 

  - Lichtplaat voor golf- en damwandplaat 

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

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

  - Panelen in diverse diktes en kleuren

  - Bevestigings materialen 

  - Hoek- nok- en windveren uit eigen produktie

  - Diverse soorten houten plaatmateriaal

  - Osb plaat 

  - Underlayment plaat 

  - Panlatten

  - Steigerplanken

  - Diverse soorten bouwstaal matten

  - Bouwstaal staven

  - Draadstaal matten 

    (Onbehandeld en gegalvaniseerd)

  - Diverse soorten Balkstaal HEA - IPE - UNP

  - Stripstaal

  - Buis- en kokerprofiel

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

  - Big bags en zakgoed van:

    - metsel (vloer)zand

    - hoogzand

    - zand / grind

    - grind

  - Tegel lijmen

  - Voegmiddelen

  - Diverse soorten tuinhout

Diverse bewerkingen:
  - Zaag straat / boren / lassen 

  - Knip- en zetbank tot 3,05 meter

  - Constructie werkzaamheden

www.KBouwmeester.nl

Bouwmeester B.V.
Kees

Vaassen    Tel. 0578 - 572797

Groothandel in

bouwmaterialen en staal

Natasja en Onne Verheul in de prijzen
KLARENbEEK.- Afgelopen zaterdag 
werd in Hulshorst het indoor dis-
trictskampioenschap verreden. Ge-
durende het indoor seizoen konden 
combinaties zich kwalificeren voor 
dit kampioenschap. De Klarenbekers 
Onne Verheul mocht starten met 
Kompas Gerwin en Natasja Verheul 
met Lady Tessa. Beide komen uit in 
de vaardigheid klasse ZZ. Onne beet 
die dag het spits af en zette een fout-
loze ronde neer. In de barrage bleven 
ook alle ballen op de pilonnen liggen 
en kwam hij over de finish in 48,69 
sec. Dit bleek voor de andere deel-

nemers een flinke uitdaging te zijn 
en niemand verbeterde dit resultaat. 
Totdat Natasja Verheul aan het eind 
met Lady Tessa van start ging. In het 
basisparcours bleef alles liggen en in 
de barrage kwam zij foutloos over de 
finish in 48,62 seconden. Door deze 
mooie prestaties stonden zij beide 
op het podium bij de prijsuitreiking. 
Natasja Verheul als kampioen en 
Onne Verheul als reservekampioen. 
Beiden komen uit voor Menvereni-
ging Deventer ‘85.

Natasja en Onne Verheul.

Wordt dit ook voor jou een magisch jaar?
WELSUM.- Elke lente is het begin van 
een nieuw jaar in de natuur. Een jaar 
met nieuwe kansen voor groei en ont-
wikkeling. Heb jij voor het komende 
jaar een thema dat je nader zou wil-
len onderzoeken? Heb je plannen die 
je graag wilt realiseren, maar je weet 
niet hoe? Of sta je voor een moeilijke 
keuze? De jaartraining ‘Een Magisch 
Jaar’ is dan misschien iets voor jou. De 
natuur is een goede leermeester als het 
gaat om processen van groei en bloei. 
De jaartraining ‘Een Magisch Jaar’ be-
staat uit vier bijeenkomsten die gelijk 
opgaan met de seizoenen. Jouw vraag 
of thema vormt het uitgangspunt voor 
je persoonlijke reis van ontwikkeling 
langs de komende lente, zomer, herfst 
en winter. In deze training begeleiden 
en inspireren Inge Elsman en Bertina 
Heijnens jou op je weg naar je doel. 
Zij helpen je zelfinzicht te krijgen, 
overzicht te creëren, oplossingen te 

vinden, knopen door te hakken, zaken 
achter je te laten en weloverwogen 
keuzes te maken met hulp van natuur-
lijke krachtbronnen. De training is op-
gebouwd rond natuur, creativiteit en 
magie, elementen die ook altijd te vin-
den zijn in het persoonlijke werk van 
Bertina en Inge. In vier bijeenkomsten 
leiden Inge en Bertina je zo het jaar 
rond, in stappen voorwaarts die pas-
sen bij het seizoen. Zo is de eerste bij-
eenkomst in de lente, het seizoen voor 

nieuwe impulsen, ideeën en wordings-
kracht. De training wordt gehouden bij 
Natuurcontact in Welsum. De vier bij-
eenkomsten zijn op de zaterdagen 11 
april, 27 juni, 26 september 2015 en 16 
januari 2016, van 13.00-17.30 uur. Je 
kunt je aanmelden voor de gehele trai-
ning of eerst alleen deelnemen aan de 
eerste bijeenkomst. Wil je meer weten? 
Kijk dan op de websites van Inge en 
Bertina: www.donderenbliksem.nl en 
www.natuurcontact.nl.MRSA besmetting in de Martinushof

TWELLO.- Afgelopen week is in woonzorgcentrum de Martinushof in 
Twello een besmetting met de MRSA-bacterie geconstateerd binnen een 
afdeling Kleinschalig Wonen. Na verder onderzoek bleek dat zowel een 
aantal bewoners als enkele medewerkers drager zijn. 

Op dit moment wordt uit voorzorg 
onderzocht of deze bacterie ook naar 
andere bewoners of medewerkers 
van de Martinushof is overgedragen. 
Hiervoor worden alle bewoners en 
alle medewerkers die tijdens hun 
werk direct contact hebben met de 
bewoners getest. Dit geldt uitslui-
tend voor medewerkers die zorg-
contacten met de bewoners hebben. 
Voor de medewerkers of vrijwilli-
gers die alleen sociale contacten met 
deze bewoners hebben, bestaat er 
geen kans op besmetting. Het kern-
team MRSA, dat bestaat uit meer-
dere deskundige medewerkers van 
Trimenzo, wordt bij de inventarisa-

tie geadviseerd door de deskundige 
infectiepreventie van de GGD, een 
specialist ouderengeneeskunde en 
de bedrijfsarts.
MRSA (Methicilline Resistente 
Staphylococcus Aureus) is een 
huidbacterie die resistent is voor 
de meest gangbare antibiotica. Voor 
gezonde personen vormt de bacte-
rie geen direct risico. Veel mensen 
die de bacterie bij zich  dragen heb-
ben nooit klachten. Bij ernstig ver-
zwakte personen kan onder speciale 
omstandigheden een infectie ont-
staan, bijvoorbeeld bij een wond of 
bij ernstig verminderde weerstand. 
Verspreiding van de MRSA-bacterie 

vindt voornamelijk plaats tijdens de 
intensieve zorg van cliënten. Nor-
maal sociaal contact met een MRSA-
drager, zoals het geven van een 
hand, de persoon aanraken of om-
helzen is geen bezwaar. De kans op 
overdracht van de MRSA-bacterie 
tijdens deze contacten is zeer gering. 
Een website die veel vragen kan be-
antwoorden is www.mrsa-net.nl

http://www.wilp1250jaar.nl
http://www.donderenbliksem.nl/
http://www.natuurcontact.nl


Mode en 
Wonen

In deze speciale bijlage presenteren een groot aantal regionale 

bedrijven de nieuwste trends voor het aanstaande lente- en 

zomerseizoen. De moderne mens besteedt meer tijd aan uiterlijk, 

kleding en op het gebied van wonen. In deze special vindt u een mix 

van diverse thema’s zoals dames- en herenmode, schoenen, 

cosmetica, sieraden, sport en woninginrichting. Er is veel moois te 

zien bij de talrijke bedrijven die de regio rijk is, veel aandacht wordt 

er dan ook geschonken aan de presentatie in de etalages. Modezaken 

die naast mooie kostuums ook schoenen, horloges, luxe accessoires 

en cosmetica aanbieden. Cadeau- en bloemenshops hebben een 

ruime keus in boeketten, kussens, kaarsen etc. Lente-zomer 2015 

laat u kennis maken met de allerlaatste snufjes, ideeën en trends 

voor het aanstaande seizoen. Op de volgende advertentie- en 

redactiepagina’s gunnen de deelnemende winkeliers u alvast een 

kijkje in het  ruime assortiment.
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Comfortabel wonen is van alle leef-
� jden. Als u nu comfortabel woont 
en van plan bent dat tot in lengte van 
jaren vol te houden, kan het slim zijn 
om eens met die ogen naar uw wo-
ning te kijken. Is uw huis als u tach� g 
bent geweest nog steeds een comfor-
tabel thuis? Zult u er ook dan nog met 
hetzelfde comfort wonen? 

Dat u er tot uw honderdste kan wo-
nen, kan niemand u garanderen, maar 
u kunt uw huis wel zo goed mogelijk 
voorbereiden op de toekomst. 

We bereiken hogere lee� ijden en blij-
ven langer jong. Waarschijnlijk wilt 
ook u zo lang mogelijk voor uzelf blij-
ven zorgen. De overheid kan steeds 
minder geld uitgeven aan zorgvoorzie-
ningen en aanpassingen in woningen 
worden minder snel vergoed. Com-
fortabel wonen tot op hoge lee� ijd 
is daarmee een belangrijke eigen ver-
antwoordelijkheid geworden. 

Uw wooncomfort verbeteren kan op 
veel verschillende manieren. Met di-
verse prak� sche maatregelen blij�  
comfortabel wonen voor iedereen 
langer mogelijk.

Ac� ef in regio Apeldoorn, Deventer, Zutphen en Twello!

Comfortabel Wonen Twello is dealer van Handicare producten. Handicare biedt 
oplossingen die de ona� ankelijkheid van mensen met een func� ebeperking en 
ouderen vergroten, en tegelijker� jd de zorg door familie, verpleging en therapeu-
ten gemakkelijker maken. Het uitgebreide productassor� ment omvat hoogwaar-
dige trapli� en, elektrische en manuele rolstoelen, scooters, zitsystemen, � lli� en 
en hulpmiddelen voor bad, douche en toilet.

We bieden een compleet ingericht informa� ecen-
trum om voorbeelden te laten zien. Zo staat er 
o.a. een werkende douchewc, display met wand-
beugels, trapli�  demo en een XXL douchecabine 
van Kinemagic. Wilt u weten of uw woning toe-
komstbestendig is of dat uw wooncomfort ver-
hoogd kan worden? Neem contact op voor een 
gra� s en vrijblijvend adviesgesprek bij u thuis.

eef Dat u er tot uw honderdste kan wo

ROHO levert producten voor iedereen die voor zijn gezondheid, genezing en 
welzijn a� ankelijk is van een goede huidbescherming, posi� onering en com-
fort. Zitkussens en matrassen met ROHO 
Shape Fi�  ng Technology® geven comfort en 
ondersteuning maar helpen ook om decubi-
tus te voorkomen en te genezen.

Vervang uw
bad door een 
XXL douche

Voor

Na

Gaat het in uw geval om een ingrijpender 
aanpassing, zoals het verbouwen van de 
badkamer? Geen probleem! Comforta-
bel Wonen Twello zorgt ervoor, dat de 
overlast tot een minimum beperkt is. 

Wij kunnen binnen 24 uur uw oude bad 
verwijderen en vervangen door een com-
fortabele inloopdouche. Compleet ge-
monteerd en inclusief wandbeugels, dou-
chezitje en cooltouch thermostaatkraan.

Oude Rijksstraatweg 23 Twello
Tel. nr. 0571-262320

info@comfortabelwonentwello.nl

www.comfortabelwonentwello.nl 

Steeds vaker zijn er vervelende nieuwsberichten over overvallen bij oudere mensen 
of mensen die alleen thuis zijn. U wilt veilig blijven wonen in uw eigen woning. 
Het toepassen van deurbelcommunica� e gee�  u de 
mogelijkheid om te zien wie er voor de deur staat 
zonder de deur te openen. Voor uzelf en uw familie 
is het een geruststelling dat u weet wie u binnen laat. 
Deurbelcommunica� e is een vorm van domo� ca, 
een ander woord voor woontechnologie of huisau-
toma� sering. Domo� ca zorgt voor comfort en veilig-
heid, zelfs als u alleen woont.

g g

Veel mensen hebben moeite met de bediening 
van kranen. Bij sommige kranen moet veel 
kracht gezet worden om ze te bedienen. Dat is 
voor niemand pre�  g en voor mensen met bij-
voorbeeld reuma� sche klachten, is het ronduit 
pijnlijk. 

Voor meer comfort en gemak in de badkamer, 
maar ook bijvoorbeeld in de keuken, kunt u uw 
kranen laten vervangen door kranen die eenvou-
diger te bedienen zijn.



SANDALS FOR SUPERWOMEN

Featuring our ergonomic, triple-density, all-day 
comfy layer of cush, our new LULU™ sandals will 
give you an instant lift. Because at FitFlop, we believe

YOUR FEET SHOULDN’T HAVE TO SUFFER TO BE BEAUTIFUL™.

BELEEF EEN EXCLUSIEVE FITFLOP DAG 
OP DONDERDAG 2 APRIL EN DOE DE TEST

Stationsstraat 1 - 7391 EG  Twello - Tel. (0571) 27 14 23

Voor de nieuwste 
breigarens, breiboeken 
en handwerken naar:

Comfortabel Wonen Twello 
maakt het u gemakkelijk met speciale producten 
Maak het u gemakkelijk met 
Handicare producten in uw woning, 
badkamer en toilet. Comfortabel 
Wonen Twello, kan met de jarenlan-
ge ervaring op dit gebied, u behulp-
zaam zijn. Stel U bent minder 
mobiel geworden, maar u wilt wel 
graag thuis blijven wonen. Dan kun-
nen hulpmiddelen voor badkamer of 
toilet u precies dat extra steuntje 
geven dat u nodig heeft. Bijvoorbeeld 
een stevige wandgreep of een douche-
zitje, allemaal zaken waarmee u alle-
daagse dingen zelfstandig kunt blij-
ven doen.

Wandbeugel: voor grip 
waar u het nodig heeft
Een wandbeugel is een handige 
steun die u overal kunt plaatsen: in 
de douche, naast de wastafel of bij 
het toilet. Daarmee kunt u veilig 
gaan zitten en weer opstaan, rustig 
en veilig zitten tijdens het douchen. 

Shower bench soft seat: 
Extra breed en extra 
sterk
Handicare’s extra brede en extra 
sterke douchebank met armleunin-

gen biedt gebruikers met vermin-
derde beenkracht en/of minder 
balans een handige plek om te zit-
ten, comfortabel en veilig, in de dou-
che of bij de wastafel. De vaste en 
extra hoge armleuningen aan beide 
zijden bieden stevige en veilige 
steun tijdens opstaan of gaan zitten.

Douchekophouder: met 
één hand te bedienen
Onze unieke douchekophouder 
beweegt u gemakkelijk met één 
hand op en neer. Dat is prettig als u 
één hand nodig heeft om uzelf vast 
te houden of maar één hand kunt 
gebruiken. U monteert de douche-
kophouder op een van onze wand-
beugels. Zo is de douchestang ook 
een steunpunt in de douche. 

Opklapbare toiletbeugel: 
stevige steun bij zitten en 
opstaan
De toiletbeugel geeft stevige steun 
als u op het toilet gaat zitten en weer 
opstaat. Afhankelijk van de ruimte 
en uw behoefte aan steun monteert u 
één of twee opklapbare toiletbeugels. 
U kunt de beugel opklappen, waarna 
deze automatisch vergrendelt. In de 
opgeklapte stand kunt u de beugel 

ook gebruiken als u staand wilt plas-
sen of het toilet wilt schoonmaken.

Verkrijgbaar in diverse 
kleuren
De badkameroplossingen zijn ver-
krijgbaar in wit, zwart en gepolijst 
roestvast staal met witte of zwarte 
kappen.

Bijpassende accessoires
U kunt kiezen voor allerlei bijpas-
sende accessoires zoals een hand-
doekenrek,  toiletborstelhouder en 
planchet etc. Daardoor creëert u een-
heid in uw badkamer en toilet.

Handicare Trapliften
Elk jaar zijn er duizenden mensen 
die op zoek gaan naar een oplossing 
voor het (moeilijke) traplopen. De 
trapliften van Handicare bieden u 
een veilige en betrouwbare manier 
om de problemen die het traplopen 
met zich meebrengt, te overwinnen. 
Wij hebben zowel trapliften voor uw 
rechte trap als voor uw trap met 
bocht.

Voor de juiste advisering met betrek-
king tot het ergonomisch installeren 
van de Handicare producten is 

De state-of-the-art rollator waarmee u uzelf kunt zijn
De Gemino 30 is een echte blikvanger 

De originele 100% rollator van Handicare zal uw verwachting op het gebied 
van comfort, veiligheid en design zeker overtreffen. De moderne vormgeving 
straalt kwaliteit en klasse uit. En past helemaal bij uw actieve levensstijl.
Met onze award-winning Gemino 30 
krijgt u ‘the best of the best’. Deze 
design rollator combineert hoge 
wendbaarheid met maximale sta-
biliteit, zodat u uw onafhanke-
lijkheid behoudt en volop van 
het leven kunt blijven genieten. 

Kies uw favoriete kleur en 
maak uw rollator compleet met 
één van de vele accessoires. Een 
bijpassende mand, een prakti-
sche stokhouder of toch een 
tafelblad? De keuze is aan u. 
Blijf uzelf en laat zien wie u 
bent!

Voordelen van de 
Gemino 30 rollator
Eenvoudig te bedienen
Door zijn stabiele en stevige con-
structie verhoogt de Gemino de 
mobiliteit en moedigt activiteit aan. 
De zitmat is doorzichtig waardoor u 
gemakkelijk kunt zien waar u loopt. 
De ergonomisch gevormde handvat-
ten met antislip zorgen voor een 
eenvoudige bediening van de rolla-
tor en de remmen.
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Comfortabel Wonen Twello uw part-
ner voor de gemeente Voorst en 
omstreken.

Comfortabel Wonen Twello
Oude Rijksstraatweg 23
7391 MB Twello
Telefoon 0571262320
info@comfortabelwonentwello.nl
www.comfortabelwonentwello.nl 



Van Niel Installatietechniek is de 
specialist in duurzame installaties!

Prins Bernhardstraat 8 • 7391 DL Twello  • 0571 - 271976 

info@vannieltwello.nl • www.vannieltwello.nl

• Zonneboilers 

• Zonnepanelen

• Warmtepompen

• LED-verlichting Beste kantoor
van de regio

 independer hypotheekprijs

2015

berends & slump b.v. heeft vestigingen in 
twello, harderwijk en hattem.

Keukens, tegels en sanitair 

5000 m2 
showroom!

Vlijtseweg 190  |  7317 AM Apeldoorn  |  Tel.: 055 5219175  |  info@gijsbertsbv.nl  |  www.gijsbertsbv.nl
Openingstijden: maandag t/m donderdag 09.00 - 18.00 uur  |  vrijdag 09.00 - 21.00 uur  |  zaterdag 09.00 - 16.00 uur

Ruim 40 jaar 
een begrip in 
Apeldoorn!
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www.gijsbertsbv.nl

Volledig
integreerbare 
AEG vaatwasser, 
Groot ingekocht

Verkrijgbaar in 60, 80 en 
120 cm in diverse kleuren

Diverse showroom keukens en 
apparatuur tegen spotprijzen!

Wij maken ruimte voor de nieuwe collectie!

Diverse showroom 
kranen en douche-
garnituren met

tot 70%*
kortingen

€ 595,-*
€ 495,-*

Vaatwasser
Volledig integreerbaar

GRATIS 
montageactie

van Quooker is 
wegens daverend 
succes verlengd 

tot 30 april!

Badmeubel 
met spiegel en 
verlichting

vanaf



Hooijer’s
Ambachtelijke
Schoenmakerij

een gecertifi ceerd Meester Schoenmaker

Asselsestraat 42
7311 EM Apeldoorn

Tel.(055) 5786966

Van Ghenstraat 8
7391 CR Twello
Tel.(0571) 273392

Digital Dreamers: buitenaards mooi!
Revolutionaire kleurtechnieken 
en futuristische coupes bij AMI
Het voorjaar komt eraan en dat betekent weer een nieuwe haarmodelijn 
van AMI Kappers. Voor deze editie gaat AMI op de futuristische tour en 
dompelen we ons onder in de wereld van science fi ction. Deze trend spot-
ten we al in kleding op de catwalk, maar ook op het gebied van haar zorgen 
buitenaards mooie coupes voor volop inspiratie. Google Glass, virtual rea-
lity en 3D printers; dingen die we jaren geleden alleen in science fi ction 
fi lms zagen, zijn nu realiteit. Wie had tien jaar geleden verwacht dat we 
ons eten kunnen printen en onze outfi t laten groeien? De modewereld 
omarmt massaal de sci fi  trend en dat levert veel moois op, ook op gebied 
van haar. Voor de Digital Dreamers haarmodelijn creëerde AMI Kappers 
wederom een serie van vier unieke coupes, die elk op hun eigen manier 
een futuristisch randje hebben.

Verrassend draagbaar
De futuristische trend klinkt wellicht wat heftig, maar is verrassend veel-
zijdig. Net als bij eerdere edities van de AMI haarmodelijn, zijn ook deze 
coupes heel eenvoudig aan te passen aan jouw wensen. Laat je inspireren 
door de coupes uit de Digital Dreamers haarmodelijn, maar geef er vooral, 
in overleg een vakkundige haarstyliste van AMI Kappers Twello, een per-
soonlijke draai aan je kapsel. De medewerkers zijn volop getraind in deze 
nieuwe coupes en technieken en kunnen je daarmee voorzien van goed en 
vakkundig advies. Voor degene die niet kan wachten tot de daadwerkelijke 
lancering van de zomer haarmodelijn, organiseert AMI Kappers Twello 20 
mei om 19.00 uur een speciale VIP avond. Laat je deze avond inspireren, 
adviseren en bekijk leuke demonstraties. Kortom, een leuke avond uit 
waar je alle nieuwe trends als eerste te zien krijgt! We zien je graag 20 mei!  

AMI Kappers Twello, zit gewoon goed!

AMI Kappers Twello, Marktplein 32. Tel: 0571-271565. Maandag 08.30-
18.00 uur, Dinsdag 08.30-21.00 uur, Woensdag 08.30-18.00 uur, Donderdag 
08.30-18.00 uur, Vrijdag 08.30-21.00 uur, Zaterdag 08.00-17.00 uur.

Pijnappel Mode nodigt u 
graag uit in Klarenbeek

Eerlijke mode in de maten 38 tot en 
met 54, volop kleur, veel prints, lek-
ker draagbaar en ook mode voor een 
speciale gelegenheid, het is allemaal 
te vinden in de nieuwe collectie voor 
dit voorjaar 2015. Pantalons zijn er 
in veel kleuren, marine, zwart, diver-
se aardetinten, jeans met dessins, 
rosen en  frisblauw voor een echte 
zomerse look! 

Het modebeeld voor dit voorjaar 
geeft veel kleur aan! Zeer vrolijk en 
gevarieerd zijn de stoffen voor deze 
zomer dat zien we terug in de vele  
zomerse dessins. Er zijn ook volop 
zomer jurkjes te vinden in de collec-
tie en diverse lengtes worden aange-
boden zoals ook de echte maxi dress 
heerlijk voor een warme zomerdag, 
gedragen met een slippertje of met 
de sportieve sneakers eronder! De 
meeste merken bieden ook veel 
zwart-wit combinaties aan, veel 
dames die voelen zich prettig in deze 
stijlvolle tinten.

Magic corrigerende ondermode is 
echt en toevoeging en erg prettig om 
onder uw bovenkleding te dragen, 
bijvoorbeeld het jurkje deze corri-
geert het hele lichaam en voelt erg 
zacht aan! Een goede basis is erg 
belangrijk om de kleding mooi te 
tonen.

Heeft u geen vervoer? Wij kunnen u 
ophalen en thuisbrengen op maan-
dag en donderdag, bel ons gerust 
voor een afspraak 
(055) 301 12 05 

Modeshows
Op dinsdag 24 maart 
was onze modeshow 
in Restaurant 
Pijnappel, manne-
quins toonden hier 
de nieuwste Mode 
voor dit voorjaar. Aan 
de uitverkochte zaal 
gevuld met 225 gas-

ten werden goede draagbare sets 
getoond in veel vrolijke dessins, 
maar ook de feestelijke mode was 
volop te zien. De feestelijke mode 
voor dit voorjaar bestaat uit veel jurk-
jes met daarover een mooi jasje of 
een bolero voor de warmere dagen. 

U vind de foto’s van de modeshow 
op www.pijnappelmode.nl

Op maandagavond 13 april zijn de 
Vrouwen van Nu afdeling Voorst bij 
ons te gast, hier gaat het om een 
modeshow geshowd door eigen 
leden, een gezellige informele avond  
in de zaak van Pijnappel Mode. 
Heeft u hiervoor ook belangstelling 
om met een groep dames bij 
Pijnappel Mode te komen voor een 
“eigen”  modeshow dan kunt u mai-
len naar info@pijnappelmode.nl

Tot gauw bij Pijnappel Mode, 
Hoofdweg 84a in Klarenbeek, 
(055) 301 12 05.
Jaap, Chantal, Leida, Wiljan, 
Hannie en Gerda 

Dra agbare en betaalbare mode bij My Way

Heerlijke nieuwe kleuren….Wat we 
gaan zien in het modebeeld zijn fris-
se kleuren zoals koraal, mint, jeans-
blue maar ook zeker pasteltinten. My 
Way mode heeft een brede doel-
groep, voor zowel de jongere maar 
ook de rijpere vrouw is er zeker keus. 
De collectie stretchbroeken, zowel in 
jeans en in kleuren hebben een 
hogere taille en een goede pasvorm. 
Dus erg aangenaam te dragen, de 
maten gaan van 36 tot en met 46. 
Voor de vrouw die graag stoerdere 
broeken draagt en die lager zitten is 

de Buena Vista broek een echte aan-
rader (look a like Please broek)
Nieuw in het assortiment is de 
Padova stretchbroek van New Star 
met een super pasvorm, hoog in de 
boord en verkrijgbaar in beige en 
twee kleuren jeans. Ter kennisma-
king deze week voor 49,95 per stuk 
in plaats van 59,95.

Natuurlijk blijven ook de imitatie 
leren jasjes erg trendy. Zo mooi en 
niet van echt te onderscheiden, van-
daar de vriendelijke prijs. Het merk 

Poools, een vrouwelijk label met 
mooie rijke stoffen. Dit seizoen 
mooie shirts met bijpassende lange 
tricot rokken en zeker hun mooie 
soepel vallende jasjes niet te verge-
ten. Net even iets 
meer uitgewerkt 
en heel modisch. 
Bij My Way mode 
proberen ze voor 
elke vrouw een 
leuke collectie te 
scoren die zeer 
zeker betaalbaar 
is. “De collectie 
moet verrassend 
en boeiend blij-
ven. Vandaar dat 
ik zeker om de 
week op inkoop 
ga voor leuke 
nieuwe items. Dit 
om de winkel zo 
verfrissend moge-
lijk te houden 
aldus Marja.  My 
Way mode, van 
Ghentstraat 7, 
Twello.

TENNIS

TWELLO CENTRUM Marktstraat Twello
DEVENTER  Winkelcentrum Colmschate
W
E

TW
DE



Bremstraat 7 Twello 

€  179.000,- k.k

Jachtlustweg 2 Twello

€  289.000,- k.k

Heemskerkstraat 39 
Twello

€  189.000,- k.k

van Limburg 
Stirumstraat 14 Twello

€  264.500,- k.k

Vivaldistraat 25 Twello

€  239.000,- k.k

Conradstraat 15 Deventer 

€  259.000,- k.k

OPEN HUIS

Kruisweg 23 Twello

€  379.000,- k.k

Helena H. Wilkensstraat 17 
Voorst

€  146.900,- k.k

Postakker 10 Wilp

€  249.000,- k.k

Vivaldistraat 13 Twello

€  199.500,- k.k

Goeman 
Borgesiusstraat 36 Twello

€  209.000,- k.k

Lage Landenlaan 34 
Apeldoorn

€  489.000,- k.k

Weidegeelster 5 Twello

€  257.500,- k.k

Ooievaarstraat 28 
Deventer

€  142.500,- k.k

van Ghentstraat 2F Twello

€  299.000,- k.k

Everwijnstraat 45 Terwolde

€  272.500,- k.k

Hartelaar 6 en 6a Twello

€  535.000,- k.k

OPEN HUIS

OPEN HUIS

OPEN HUIS

Derk Brouwerstraat 33 
Twello

€  229.000,- k.k

Hessenlaan 11 Teuge 

€  299.000,- k.k

OPEN HUIS

Kuiperstraat 3 Terwolde 

€  235.000,- k.k

OPEN HUIS

Rijksstraatweg 133G 
Twello

€  339.000,- k.k

OPEN HUIS

Swaefkenstraat 10 
Deventer

€  289.000,- k.k

OPEN HUIS

Hofstraat 21 Wilp

€  229.000,- k.k

OPEN HUIS

Postakker 1 Wilp

€  399.000,- k.k

OPEN HUIS

OPEN HUIS

Torenbosch 66, 
7391 CA  Twello
(0571) 27 27 87

www.eckhuys.nl

OPEN HUIS

OPEN HUIS

OPEN HUIS

OPEN HUIS

OPEN HUIS

Goeman 
Borgesiusstraat 58 Twello

€  189.000,- k.k

OPEN HUIS



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

Pijnappel Heerde  | Dorpsstraat 35            | T 0578 - 691612

Grandeur
1000

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

interieur 30 cm hoog of 2 boxsprings vlak, bonell veren 
interieur, 20 cm hoog

� 2 gestoffeerde 7-zone pocketvering matrassen
�  1 hoofdbord 7 cm dik. Afgebeelde knopen tegen meerprijs 

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

�  3 hoogtematen: 197, 223 en 235 cm
�  9 breedtematen: 151 tot 350 cm
�  8 actuele kleuren
�  Tegen meer prijs leverbaar met 

spiegel, kranslijst met of zonder 
verlichting

�  Diverse accessoires leverbaar tegen 
meerprijs

ELEKTRISCH VERSTELBAAR 160 X 200 CM
(INCLUSIEF HOOFDBORD)

Twello, 2e Paasdag geopend van 11 tot 17 uur

ADLER
S M L
Uitnodigende relaxfauteuil met solide, 
metalen draaivoet. Keuze uit small, medium 
en large. In leder vanaf € 769,-. 
In stof vanaf  € 639,-. 
Verkrijgbaar in RVS en houten draaivoet

BANK FOREVER
Heerlijk loungen in deze ruime hoekbank! 
Zoals afgebeeld van € 1199,- voor € 999,-. 
Ook verkrijgbaar als 2,5- of 3,5-zitsbank

van 2659,- nu 1999,-

van 1199,- nu 999,-vanaf 769,-

Zweefdeurkast

ELLIS

Ellis 151 x 197 cm nu 379,-

Huiskes Mode en Dekker Mannenmode 
in voorjaarsstemming 
Sinds een paar weken zitten Huiskes Mode en Dekker Mannenmode nu in 
de tijdelijke winkel naast Fendz for your Hair aan de Dorpsstraat 16 in Twello. 
Van de oude winkels staat inmiddels niets meer overeind en als alles volgens 
planning verloopt gaat donderdag 26 maart de eerste paal in de grond voor 
de nieuwbouw! Het was voor de medewerksters in het begin natuurlijk best 
even wennen zo’n andere winkel maar inmiddels hangt de winkel vol met de 
nieuwe collecties en zijn ze helemaal in de voorjaarsstemming. Ook de klan-
ten weten de nieuwe winkel al goed te vinden. De collecties bevatten dit voor-
jaar een grote verscheidenheid aan kleuren en dessins. Zowel voor de dames 
als voor de heren. Opvallend zijn de zachte pastelachtige kleuren. Ook de 
koele blauwtinten afgewisseld met warme tinten zoals rose zien we veel 
terug komen. Maar 2015 wordt toch vooral de zomer van de bloemen en de 
kleine printjes. Deze dessins vinden we in heel veel kledingstukken terug, 
voor de dames maar zeker ook voor de heren. 

Benieuwd? 
Bij Huiskes Mode en Dekker Mannenmode is het zoals gezegd volop voor-
jaar en zoals u gewend bent adviseren de verkoopadviseuses u graag welke 
kleuren, dessins en ontwerpen het beste bij u passen.

Huiskes Mode en Dekker Mannenmode
Dorpsstraat 16, Twello.

Maak uw woning simpel 
en snel zomer klaar

Met de lente in aantocht kan uw 
woning wel een opknapbeurt gebrui-
ken. Loop eens binnen bij Draaijer 
Verf & Wand, de speciaalzaak voor 
Twello, Heerde en omgeving. Hier 
vindt u werkelijk alles op het gebied 
van verf, behang, raamdecoratie, gor-
dijnstoffen, vloeren en glas. De speci-
alisten helpen u graag met het maken 
van de juiste keuze.

Professionele verf 
wegens grote inkoop 
sterk in prijs verlaagd 
Uw huis is een kostbaar bezit en 
moet daarom goed onderhouden 
worden. Een jaarlijkse controle is een 
must. Wie slim is, kiest voor zijn 
schilderwerk dan ook voor een pro-
fessionele verf. In aanschaf iets duur-
der, maar eenvoudiger verwerkbaar 
en vooral veel duurzamer. Dit bete-
kent dat u daardoor veel minder vaak 
de ladder op hoeft, waardoor u uitein-
delijk voordeliger uit bent. Welke verf 
voor welke klus het meest geschikt is, 
kunnen onze specialisten u vertellen, 
want verf is al heel lang hét specialis-
me van Draaijer Verf & Wand. Naast 
professionele verf is er ook een ruime 
keuze in verf van Doe-het-zelf kwali-
teit. En wie een goede kwaliteit verf 
voor binnen zoekt is ook hiervoor op 
het juiste adres. 

Is het tijd voor revolutie in 
uw interieur?
Met een nieuw behang geeft u uw 
interieur al heel snel een nieuwe uit-
straling. Stap eens binnen en laat u 
vooral inspireren door de schitteren-
de behangcollecties van de verschil-
lende merken zoals Eijffi nger, 
Hooked on Walls en Arte. 

Raamdecoratie 
geïnspireerd op de 
nieuwste trends, mode en 
interieur
Wat is praktisch, binnen uw interi-
eur? Naast functioneel is raamdeco-
ratie ook heel erg mooi. De keuze is 
echter enorm. Zo zijn er horizontale- 
en verticale jaloezieën, vouw- en rol-
gordijnen, paneel- en plisségordijnen 
en vlinderjaloezieën. Daarnaast is er 
een grote variëteit in materialen, 
kleur en uitvoeringen, waardoor een 
vakkundig advies onontbeerlijk is. 
Ook te vinden in de winkel zijn de 
prachtige shutters, de van oorsprong 
mediterrane houten binnen luiken 
met verstelbare lamellen. Kunt u 
geen keuze maken? Onze specialis-
ten bieden u de uitkomst!

Gordijnstoffen zijn de 
sfeermakers in huis
Gordijnen zijn sfeermakers en goed 
te combineren met vitrages, in-bet-
weens en raamdecoratie. Ook hierin 
is er een grote keuze in materialen, 
kleuren en dessins. Natuurlijk wor-
den uw gordijnen volledig naar uw 
wens en stijl geconfectioneerd. 

Heeft u vloerverwarming in 
uw woonkamer of keuken? 
Geen probleem, Draaijer Verf & 
Wand heeft ook daarvoor een ruime 
keuze in hoogwaardig tapijt en PVC. 
Ook op gebied van laminaat en kar-
petten is er een ruime keuze in ieder 
gewenste stijl en kleur. 

Denk eens aan u zelf en 
geef het werk uit handen
Draaijer Verf & Wand ondersteunt u 
volledig met het maken van uw keuze 
en geeft u professioneel advies over 
hoe u de materialen verwerkt of 
ophangt maar wat het nog makkelij-
ker maakt, is dat u een echte vakman 
u laat helpen. Denk aan het schilder-, 
behang- montage- of glaswerk. Dan 
neemt het team professionals van 
Draaijer Verf & Wand u dat volledig 
uit handen en geeft daarvoor een vrij-
blijvende offerte op maat. De S van 
Service staat hoog in het vaandel. 
Berry Draaijer ‘’Wij zijn pas tevreden 
als onze klant 100% tevreden is’’.
Bent u zich dus over uw interieur of 
het schilderwerk aan het bezinnen, 
loop dan eerst bij Draaijer Verf & 
Wand binnen. 

Eind april is onze Marco 25 jaar in 
dienst, dit jubileum vieren wij natuur-
lijk niet alleen, wij nodigen u graag 
uit om Marco te feliciteren.

Draaijer Verf & Wand, Domineestraat 
18, Twello. (0571) 27 11 73

Koppelstraat 35, 7391 AK  Twello

[T] (0571) 270049

[F] (0571) 270549

[I] www.koerkamp.nl

[E] info@koerkamp.nl

Bouwbedrijf Koerkamp gaat 
voor Kwaliteit en Vakmanschap

 � NIEUWBOUW

 � AAN- EN VERBOUWINGEN

 � RESTAURATIE

 � BADKAMERS

 � MACHINAAL TIMMERWERK



* Vraag naar de mogelijkheden en voorwaarden in de winkel. 

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

Tijdelijk 50% korting op het 2e paar glazen specifiek voor 
uw computer-, sport- of gepolariseerde bril !*

ERVAAR DE KWALITEIT VAN VARILUX 
MULTIFOCALE BRILLENGLAZEN

Uw woon- 
en slaapadviseur

de  Grutter

Sl
ap

en

W
onen

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

Uw Sealy verkooppunt:

*Vraag naar de voorwaarden. Deze actie is geldig van 1 april tot en met 25 mei 2015.

Twelloseweg 79, Terwolde  Tel.: 0571 - 29 06 41     www.beddenhuis.nl     GRATIS parkeren! Naast de deur.

Hybrid matrascollectie 
Maak kennis met de

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

door middel van pocketveren.  

HALF SPRINGS

HA L F F O A M
De bovenste helft van de Sealy Hybrid matras 

biedt u het heerlijke, omsluitende comfort
 van geltraagschuim.

Ruim 1000m2 slaapplezier



 
Van Ghentstraat 9-11 Twello - Tel. 0571 271885

WWW.GENWTWELLO.NL
drogisterij - parfumerie - schoonheidssalon

Uw             GezondheidsWinkel Twello

HANDVERZORGING!

PROBEER ZE NU IN DE WINKEL!U IN DE W
5,-

Nu ter introductie Herome 
handverzorgings producten

voor slechts
per stuk

* Geldig t/m 4 april 

VAN GHENTSTRAAT 10 
TWELLO 

TEL. (0571) 27 47 31

Berends & Slump b.v.

Beste Hypotheekkantoor 
Noord Oost Gelderland
Wij zijn trots. Heel 
trots zelfs. Vorige 
week ontvingen wij 
namelijk voor het 2e 
jaar achter elkaar de 
titel ‘Beste 
Hypotheekkantoor 
van Noord-Oost 
Gelderland’. 

Wat is het en 
hoe werkt het?
Nadat een hypotheek-
adviestraject is afge-
rond vragen wij onze 
relatie hoe tevreden 
zij en/of hij hierover 
is. Wat ging goed en 
zijn er dingen die wij beter hadden 
kunnen doen? Enerzijds leren wij 
hoe u graag geadviseerd wil worden. 
Anderzijds zorgt deze ‘review’ ervoor 
dat aspirant-huizenkopers, bij een 
eventuele oriëntatie via internet, een 
keuze kunnen maken voor een kwali-
tatief goed fi nancieel adviseur. 

Het “beoordelingsmes” snijdt zo dus 
aan twee kanten. Landelijk zijn er 
honderden fi nancieel advieskantoren 
aangemeld bij Independer. 
Independer verzamelt de reviews 
over al deze kantoren, verdeelt 
Nederland in 25 regio’s en deelt per 
regio de titel ‘Beste Hypotheekkantoor’ 
uit. Voor de regio Noord-Oost 
Gelderland zijn wij dat. Alweer. Want 

nadat we maart vorig jaar deze titel 
voor 2014 in ontvangst mochten 
nemen, hebben we de titel dus deze 
week geprolongeerd voor het jaar 
2015.

Adviseren zoals we zelf 
geadviseerd zouden willen 
worden
Dit is het principe waaruit al onze 
adviseurs werken. Persoonlijk, gede-
gen maar vooral kwalitatief advies. 
Wat is uw wens en welk advies past 
daar het beste bij. 
U gaat niet over één nacht ijs bij het 
kopen van een huis. Datzelfde geldt 
voor ons advies. Dat onze relaties dit 
weten te waarderen blijkt voor het 2e 
jaar op rij.

En nu?
Wij kijken graag voor-
uit, en zijn eerlijk 
gezegd nu al bezig 
met de titel voor vol-
gend jaar. IJdel? 
Misschien. Maar het 
voelt goed als men 
waardeert waar we 
elke dag met z’n allen 
hard voor werken. 
Achteroverleunen 
gaan we dus niet 
doen. Doorgaan op de 
ingeslagen weg wel.

Bedankt!
Natuurlijk realiseren 

we ons heel goed, dat zonder de 
moeite die onze relaties nemen om 
ons en ons advies te beoordelen, wij 
deze titel nooit hadden ontvangen. 
Daar bedanken wij hun dan ook heel 
hartelijk voor. 

Wilt u meer weten over ons?
Op onze website (www.berends-
slump.nl) vin dt u veel informatie over 
ons bedrijf. U ziet daar bijvoorbeeld 
dat wij kantoren hebben in 
Harderwijk, Hattem en Twello. Ook 
vindt u daar informatie over onze 25 
medewerkers en op welk adviesge-
bied zij u graag van dienst zijn. Wij 
verwelkomen u graag op één van 
onze kantoren voor een nadere ken-
nismaking.

Wijnholds Optiek staat voor kwaliteit 
in oogzorg en oogmode. Bij 
Wijnholds Optiek vindt u een uitge-
breide collectie mode-monturen vol-
gens de laatste trends zoals o.a. de 
collectie van Garrett Leight, Lindberg, 
Orgreen, Etnia Barcelona, Mexx en 
Vogue. Speciaal voor u uitgezocht op 
(inter)nationale beursen. Op dit 
moment is ook de nieuwe zonnebril-
collectie van 2015 met o.a. zonnebril-
len van  RayBan, Diesel en Persol en 
Vingino volop vertegenwoordigd. 

De meeste van deze monturen kun-
nen ook goed op sterkte worden 
gemaakt. Omdat ook kwaliteit in oog-
zorg belangrijk is, is er op elke dag en 
tijd een hbo-opgeleide optometrist in 
huis die de oogonderzoeken en uitge-
breide contactlenscontroles uitvoert. 
Ondanks de uitgebreide mogelijkhe-
den in contactlenzen en de mooie 
brillen, horen de optometristen van 
Wijnholds Optiek regelmatig: “Wat 
zou ik graag goed kunnen zien zon-

der bril of lenzen”. Een manier om dit 
te bereiken is brilvervangende chirur-
gie zoals een ooglaserbehandeling of 
lensvervanging. 

Door een intensieve samenwerking 
met Eyescan, een toonaangevende 
kliniek op het gebied van refractiechi-
rurgie, kunnen mensen hiervoor nu 
ook bij Wijnholds Optiek terecht. De 
optometristen van Wijnholds Optiek 
verzorgen het uitgebreide vooronder-
zoek en de nacontroles in Twello ter-
wijl een oogarts van Eyescan de 
behandeling uitvoert. Zij hebben 
hiervoor speciaal een extra opleiding 
gevolgd. 

Wijnholds Optiek organiseert hier-
over op dinsdag 21 april een informa-
tie-avond. Meer informatie hierover 
vindt u op www.wijnholdsoptiek.nl 
Hier kunt u zich ook voor deze avond 
opgeven.

Wijnholds Optiek
Duistervoordseweg 5, Twello.
(0571) 27 70 66

Wijnholds Optiek: Ook voor 
brilvervangende chirurgie

Uitnodiging Ladies Evening
8 APRIL VAN 20.00�23.00 UUR

� ontvangst met een hapje & een drankje � Nieuwe gadgets
� de mooiste 2e hands merkkleding � Leuke make –up workshop 

Kom gezellig langs en neem je vriendinnen mee!    
Tweety-Twello | Molenstraat 7 | 7391 AA | Twello | 0571-274620



Heeringstraat 11, Wilp

€ 625.000,-- k.k.

Schoolstraat 51, Twello

€ 209.000,-- k.k.

Twelloseweg 18a, Steenenkamer

€ 419.000,-- k.k.

Parkfl at de Statenhoed 40, Twello

€ 235.000,-- k.k.

Mozartstraat 88, Twello

€ 259.000,-- k.k.

Bleriotstraat 22, Teuge

€ 299.000,-- k.k.

Dorpsstraat 7, Wilp

€ 165.000,-- k.k.

Torenweg 7, Twello

€ 349.000,-- k.k.

Bleriotstraat 20, Teuge

€ 369.000,-- k.k.

Oude Binnenweg 93, Twello

€ 269.000,-- k.k.

Boxbergerweg 38, Deventer

€ 142.500,-- k.k.

Grote Barteldweg 38, Twello

€ 265.000,-- k.k.

T.G. Gibsonstr. 20F24, Deventer           

€ 125.000,-- k.k.

Open huis
Zaterdag 
28 maart

van 11.00 - 15.00 uur

Twello
Dorpsstraat 19, Twello
Telefoon (0571) 27 33 77
Telefax (0571) 27 38 04

Internet
Internet: www.vdbeltmakelaardij.nl
E-mail: info@vdbeltmakelaardij.nl

Kijk op 
www.vdbeltmakelaardij.nl 

voor de 50 
deelnemers aan 

het open huis!



Sealy, het enige bed wat 
ontworpen is voor uw leven

Sealy heeft ruim een eeuw aan ervaring met het ontwerpen en produ-
ceren van pocketveren. Op welke matras van Sealy u ook gaat liggen: 
u ervaart altijd de nieuwste innovatie op het gebied van slaapcomfort. 

Het begon in 1881 in het Amerikaanse stadje 
Sealy in de staat Texas. Daniel Haynes, uitvin-
der van katoen-ontpittingsmachines, maakte 
op verzoek een met katoen gevulde matras. En 
daarna nog een. En nog een. De matrassenver-
koop nam exponentieel toe en hierdoor kon 
Sealy steeds meer innoveren, met diverse 
patenten tot gevolg. Sealy werkte ook in de 
daarop volgende decennia verder aan hun 
missie om iedereen in de wereld een betere 
nachtrust te bieden. Sealy ondersteunt nu al 
drie decennia lang mensen over de hele wereld 
en deze traditie wil Sealy nog jarenlang voort-
zetten. Bij de Grutter slapen en wonen vinden 
wij dat een matras veel meer is dan alleen een 
slaapplek. Het is een horizontale leefruimte.

LEEF: Het is de plek die we delen met onze 
dierbaren. En waar we kostbare momenten 
doorbrengen. Het is de plek waar we terug-
denken aan het verleden en plannen maken 
voor de toekomst. Waar we ons ook bevinden 
in ons leven, in ons bed voelen we ons thuis.
GENIET: De leukste momenten in het leven 
ontstaan vaak spontaan. Van een speels kus-
sengevecht tot het bouwen van een prachtig 
fort in bed. De Sealy Hybrid matras is speciaal 
ontworpen om het spontane plezier van het 
hele gezin te ondersteunen.
ONTSPAN: Wij zijn van mening dat, met alle 
hectiek in ons drukke bestaan, iedereen de 
mogelijkheid moet hebben om zich te kunnen 
ontspannen. Met de Sealy Hybrid matras vindt 
u gemakkelijk een prettige slaaphouding en 
bent u al snel in diepe rust.

Sealy heeft unieke eigenschappen
De Sealy matrassen zijn opgebouwd in 2 
delen. De bovenste helft van de Sealy Hybrid 
matras biedt u het heerlijke, omsluitende 
comfort van geltraagschuim. Dit schuim is 
speciaal ontwikkeld om de temperatuur bin-
nen optimale waarden te houden, voor een 
diepe ontspannen nachtrust. De onderste helft 
van de Sealy Hybrid matras vormt zich perfect 

naar uw lichaam. De matras biedt u de beno-
digde ondersteuning door middel van onze 
zelf ontwikkelde, individueel verpakte pocket-
veren met een titanium legering. De randen 
van de Sealy Hybrid matrassen zijn extra ver-
stevigd om u een nog meer stabiele plek  te 
bieden om te slapen, te zitten, het hele gezin ‘s 
ochtends tegen u aan te laten kruipen of u 
heerlijk uit te strekken. U kunt erop vertrou-
wen dat een Sealy Hybrid matras jarenlang 
meegaat. Daarnaast is in de matrassen een 
speciale techniek gebruikt die het deel van het 
bed dat het zwaarst wordt belast (het middelste 
deel) sterker maakt – om extra ondersteuning 
te bieden waar het nodig is en kuilvorming 
tegen te gaan. Individueel verpakte pocketve-
ren met een titanium legering bieden geleide-
lijke ondersteuning en geven minder bewe-
gingen door van uw partner. Het hele gezin 
kan zich op het bed storten, zonder dat er 
opschudding ontstaat

In de Sealy Hybrid matrassen komen de twee 
beste slaaptechnologieën samen – het verkoe-
lende comfort van geltraagschuim bovenop, 
en de diepe ondersteuning van individueel 
verpakte pocketveren met een titanium lege-
ring eronder – voor een diepe, ontspannen 
nachtrust. Iedere keer dat u zich heerlijk in uw 
bed nestelt, helpt de Sealy Hybrid matras de 
temperatuur binnen optimale waarden te hou-
den voor een diepe, ontspannen en herstel-
lende nachtrust. De Sealy Hybrid matras is 
vervaardigd met OptiCool™ dat overtollige 
warmte effectief afvoert.

Kom snel kennis maken met de Sealy matras-
sen collectie bij de Grutter slapen en wonen. 
Want Whatever you do in bed, Sealy supports it!

de Grutter slapen en wonen
Twelloseweg 79, 7396 BM  TERWOLDE
(0571) 29 06 41
www.twitter.com/degrutter
www.facebook.com/degrutter
 

Classic U-Lace: Veters zonder strikken
U-Lace veters zijn de nieuwste rage op het gebied van schoenen. Met U-Lace veters kunt u uw 
sneakers geheel personaliseren door verschillende kleuren elastieke veters te gebruiken. Ze bie-
den ook een uitkomst voor iedereen die moeite heeft met het strikken van veters. Doordat 
U-Laces elastisch zijn kunt u van een normale veterschoen een instapper maken. Dit is een 
ideale oplossing voor b.v. kleine kinderen die nog geen veters kunnen strikken, maar ook voor 
volwassenen die moeite hebben met bukken of weinig kracht in de vingers hebben. 
U-Lace schoenveters hebben een speciaal systeem met haakjes waarmee u een stukje veter van 
gaatje tot gaatje kunt spannen. Hierdoor hoef u uw veters nooit meer te strikken, en bovendien 
kunt u nu ook verschillende kleuren veters tegelijkertijd in uw schoen doen indien u dat wilt. De 
U-Lace veters zijn ingedeeld in 4 verschillende kleur categorieën: Uni Color, Multi Color, Neon en 
Metallic U-Lace veters. Een pakje U-Lace veters bestaat uit 6 stukjes veter van één kleur en is ver-
krijgbaar bij: Hooijer’s Ambachtelijke Schoenmakerij, Van Ghentstraat 8, Twello, (0571) 27 33 29



Nieuwe
Collectie

www.divalingerie.nl
Duistervoordseweg 15

Twello

MAAK KENNIS MET 
HET GEVOEL VAN 

HAAR DAT BIJ U PAST
Kom vrijblijvend binnen, wij adviseren u graag!

Dorpsstraat 16-18   Twello   0571-276734

“Happy Spring”

*Vraag naar de voorwaarden in de winkel

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



KWALITEIT IS
EEN KEUZE

U kunt ook altijd bellen voor 
een afspraak 06-41376759 

of 0571-849604

OPENINGSTIJDEN:
di. en do. 10-17.30 uur vr. 18-20.30 u. en za. 10-16.00 u.
Raccorderment 109 Twello - info@vanmourik-vloeren.nl
www.vanmourik-vloeren.nl

Bekend van TV nu verkrijgbaar bij Van Mourik Vloeren:
Laminaat en click PVC van Douwes Dekker!

Prijzen vanaf € 13,95 p.m².

Een goed gevoel bij 
Expert Twello 
Expert Twello staat bekend voor haar keur aan merken van betere huishoudap-
paratuur. In de zaak van Martin en Hennie Holleboom draait alles om klant-
vriendelijkheid. Goed contact met de klanten en vooral persoonlijke aandacht 
staan bij hen hoog in het vaandel en vormen de sleutel tot succes in de huidige 
concurrentiestrijd. De winkelformule draagt duidelijk het beeld uit van een 
vakspeciaalzaak. Expert onderscheidt zich door een ruime keuzemogelijkheid 
in bekende en gevraagde merken, en een uitstekende service. 

Een bezoek aan de zaak wekt een ver-
trouwd en veilig gevoel op omdat 
men kan rekenen op een deskundig 
advies op maat. De klant kan vertrou-
wen op deskundigheid en persoonlij-
ke begeleiding. “’Dat is niet mogelijk’ 
zal de klant slechts in een uiterst geval 
van ons horen”, benadrukt de eige-
naar, “we trachten altijd een oplossing 
te vinden en deze reputatie willen we 
graag behouden. In de hele regio 
bedienen wij veel tevreden klanten.”

Bij Expert Twello wordt de klant voor-
al de ruimte gegund om rond te kij-
ken, de nieuwste producten te beoor-
delen en de prijzen te vergelijken. 
Daarbij is het belangrijk dat een tevre-
den klant naar huis gaat met het 
gevoel, dat hij perfect werd geholpen 
en geadviseerd. Daarvoor houdt men 
vast aan een duidelijke formule. 
Iedereen kan erop aan, dat hij bij vra-
gen ook echt gehoord wordt. Expert is 
hét adres voor beeld en geluid, com-
puter en telefonie, huishoudelijke 
apparatuur en op het gebied van 
lichaamsverzorging zoals tandenbor-
stels en scheerapparaten. Op het 
gebied van consumentenelektronica 
heeft Expert vrijwel alles in huis en als 
in een enkel geval dat niet zo is, zal 
men dit met plezier gaan oplossen. 

Door de beperkte oppervlakte in de 
winkel kan niet alles gepresenteerd 
worden wat op voorraad is en daarom 
fungeert het magazijn als verleng-
stuk van de winkel. “Dat houdt auto-
matisch in dat wij snel kunnen leve-
ren”, zegt Martin Holleboom en ver-
volgt: “Want onze hele bedrijfscul-
tuur is ingericht op het verlenen van 
goede en snelle service.” Het mee-
denken met klanten resulteert tel-
kens opnieuw in tevredenheid. 
Enthousiasme, gedrevenheid, vak-
kennis en de sterke wil om oplossin-
gen te bedenken heeft hen gebracht 
waar men nu staat. Expert krijgt dage-
lijks het vertrouwen van klanten en 
dat probeert men dag in dag uit waar 
te maken. De klant mag ervan over-
tuigd zijn dat Expert alle ontwikkelin-
gen op de voet volgt. De winkel heeft 
twee ‘shop-in-shops’, oftewel winkels 

in een andere winkel, die tegenwoor-
dig als paddenstoelen uit de grond 
schieten. Expert gaat op alle gebieden 
met de tijd mee. Ook is Expert Twello 
een gecertifi ceerd Panasonic 
Experience Store en is er een Miele 
Innovation Center met de nieuwste 
producten van Miele op het gebied 
van wassen, drogen, koelen, vriezen 
en inbouwapparatuur.

Expert is gespecialiseerd in inbouw 
en kan vrijwel alle merken leveren. 
Daarvoor komen zij aan huis 
om apparatuur gratis in te meten en 
werkt men samen met een deskun-
dige keukenrestyler. Voor het oplos-
sen van defecten aan witgoed is er 
een technische dienst. En ook als het 
gaat om nieuwe aankopen, dan is dit 
een kwestie van even bellen om het 
zo snel mogelijk op te lossen. Alles 
kan bij de klant thuis afgeleverd en 
geïnstalleerd worden. 

Bij de verkiezing om de beste winkel-
keten op het gebied van elektronica 
ligt Expert sinds jaren goed in de 
markt. De keten is door 
Marketrespons in 2010 uitgeroepen 
tot meest klantvriendelijk bedrijf in 
Home-Elektronica. Eigenaar 
Holleboom verklaart dit door het inle-
vingsvermogen en de deskundigheid 
van alle Expert medewerkers. “Goed 
luisteren naar de klant en de wensen 
op de juiste wijze interpreteren en 
realiseren, dat is ons credo en onze 
succesformule”, merkt hij met gepas-
te trots op. Ook na verstrijken van de 
garantieperiode probeert Expert een 
coulanceregeling toe te passen. 

Vanaf 27 maart tot 11 april houdt 
Expert Twello een Mega Magazijn 
Verkoop. Op de laatste dag is er vanaf 
16.00 uur een restantenveiling. Mis 
het niet en sla je slag! In Twello kan 
men nog altijd gratis parkeren zowel 
vóór als ook achter de winkel. 

Expert Twello
Van Ghentstraat 4
7391CR Twello
Tel. 0571-271346
www.expert.nl/twello

Wij horen vaak van klanten: “ik heb 
hele moeilijke voeten”, of “mijn voe-
ten zijn zo smal, ik kan nergens sla-
gen”.  ”Ik heb zo last van die vreselijke 
knobbel aan de binnenkant van mijn 
voet”.  

Dan begint bij ons waar het om 
draait; de 3 P’s: Praten, Passen en 
Proberen. Door deze 3 ingrediënten 
te gebruiken komen wij op de juist 
passende schoen voor uw voeten. 
Gemiddeld zet een mens per dag 
8.000 tot 10.000 stappen. Actieve 
voeten dus; iets om zuinig op te zijn. 
Afwijkingen in voetstand of functie 
leveren dan snel overbelasting en 
klachten op. Uw voeten dragen uw 
vrijheid, daar bent u toch ook zuinig 
op? Wij bij Schoenen van Rein hel-
pen u dan weer vooruit.
Wij werken nauw samen met 
Register Podoloog dhr. van Oldeniel 
uit Schalkhaar. Voor voetklachten 
heeft van Oldeniel ook alle kennis, 
ervaring en technieken in huis om u 
daarmee te helpen. Eelt en likdoorns, 
spier, pees en gewrichtsklachten heb-
ben altijd een verklaring die nauw-
keurig wordt opgespoord. En als je de 

oorzaak kent is de oplossing in zicht. 
Onze collectie schoenen bestaat voor 
het grootste gedeelte uit modellen 
met een uitneembaar voetbed en ver-
schillende breedte maten. Wij streven 
ernaar om u te laten ervaren hoe een 
goed passende schoen in de juiste 
lengte maat én breedte maat zit. 

Belangrijke punten zijn:

Nieuw bij ons in de collectie dit voor-
jaar: slippers van het merk Fitfl op.
Op donderdag 2 april organiseren wij 
een Fitfl opdag. Ervaar deze dag het 
draag-comfort van deze slipper, super 
zacht en met een fi jne demping in de 
zool. Wees welkom bij ons in de win-
kel, daar helpen wij u, onder het 
genot van een vers kopje koffi e, graag 
verder. 

Schoenen van Rein, Raccordement 127, Twello, (0571) 27 42 22

De nieuwste breimode bij Voskamp Textiel
Breien en haken is al enige tijd weer helemaal in. Nog niet eerder werden kleur-
rijke garens op zoveel manieren gebruikt in haak en breimode. Ook bekende 
ontwerpers gebruiken nu veel handwerktechnieken zoals breien, haken, bordu-
ren, enz. Jong en oud pakken de naalden weer op, gebreide truien en vesten 
“look” is modern en steeds meer mensen vinden het leuk om voor zichzelf of 
anderen te breien met de prachtige garens van nu. 

Voskamp Textiel heeft een zeer ruime keuze in zelf doen materialen variërend 
van de nieuwste breigarens tot allerlei bandjes, knopen en handwerkmaterialen 
en ook voor advies en workshops kunt u er terecht. Naast de fantasie garens 
waarmee men snel en eenvoudig modieuze sjaals kan breien, is er ook een 
ruime collectie garens om vlotte truien en vesten te breien. In het komende sei-
zoen zijn er veel katoenen garens of katoen mengingen en met de bijbehorende 
patronen is een mooi resultaat ook voor de beginnende breister mogelijk. Nieuw 
is een 365 garenlijn, met garens die het hele jaar door te dragen zijn. 

Nieuwsgierig geworden?
U bent van harte welkom bij Voskamp Textiel, 
Rijksstraatweg 148 
in Voorst. (0575) 
50 14 23 (zaterdag 
28 maart de gehele 
dag gesloten).

Het beste voor uw voeten 
bij Schoenen Van Rein

ONZE  MERKEN ZIJN: Poools, Gafair, Yest, MAC, Double Face, New Star, Buena Vista, Helena Hart 

NIEUW ‘PADOVA’
SUPER STRETCHBROEKEN!

* geweldige pasvorm
* hogere taile
* 3 kleuren

49.95

SSSSSSSUUUU
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My Way
Van Ghentstraat 7, 7391 CR  Twello

M   O   D   E

normaal 59,95 
nu ter kennismaking



Fashion labels: Kleding Saint Tropez. 10 feet, Yaya, Please jeans, Tramontana, Culture, Kaff e en Cream Schoenen Via Vai, Spm shoes
Tassen en riemen Cowboysbag en Cowboysbelt Byoux; Biba Jewels. Melz Horloge Oozoo Fashion labels: Kleding Saint Tropez.

10 feet, Yaya, Please jeans, Tramontana, Culture, Kaff e en Cream Schoenen Via Vai, Spm shoes Tassen en riemen Cowboysbag en
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Schoenen Via Vai Spm shoes Tassen en riemen Cowboysbag en Cowboysbelt Byoux; Biba Jewels Melz Horloge Oozoo Fashion

Marktstraat 2 Twello
www.meerdanschoenen.nl

DE NIEUWE 
VOORJAARSCOLLECTIE
IS BINNEN
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Wijnholds   Optiek
brillen

contactlenzen

optometrie

Marktplein 63, 7391 DH Twello • www.wijnholdsoptiek.nl

Duistervoordseweg 5 • 7391CA Twello
Tel: 0571-277066 • www.wijnholdsoptiek.nl 

Zonnebril 
op uw sterkte 

al vanaf 
€ 79,-

Afgelopen zaterdag werd het lente. De zon laat 
zich vaker zien en de natuur fl eurt op. En de 
hele gemeente Voorst kijkt uit naar de Woon- 
en Modespecial van het Voorster Nieuws. Dat 
alles stemt ons allen wat vrolijker. Daar waar de 
mode extreem seizoengevoelig is kent de hui-
zenmarkt een iets minder grillig patroon, dat 
veelal (nog meer) bepaald wordt door vertrou-
wen en “de economie”. Wilco van Eck, eigenaar 
van Eckhuys Makelaars over het toenemende 
vertrouwen in de woningmarkt: “In 2014 is een 
duidelijk herstel ingezet en als de voortekenen 
niet bedriegen, dan zal zich dat voorlopig voort-
zetten. Er zijn fors meer huizen verkocht dan 
in 2013 en uit diverse publicaties en onderzoe-
ken blijkt dat de huizenprijzen in deze regio 
stabiel zijn of heel licht zullen stijgen. Zowel de 
starter als de doorstromer zijn in beweging 
gekomen. In een interessant artikel van de 
NVM staan een aantal factoren genoemd die 

dit positivisme onderschrijven en een groei  van 
de eigenwoningsector beloven. Maar in datzelf-
de artikel staan ook een aantal factoren die op 
het tegendeel wijzen. Ik som deze factoren 
graag voor u op:

Postitief:
1) lage hypotheekrente
2)  het actuele woningtekort en de lage woning-

productie
3)  structurele verlaging van de overdrachtsbe-

lasting
4)  voorkeur eigen woning bezit (t.o.v. huur)
5)  verwachting dat prijzen niet meer dalen

Negatief:
1)  de rente zal op den duur stijgen (hoeveel 

mensen komen dan in de problemen?)
2)  afnemende demografi sche groei / verschil 

per regio

Eckhuys Makelaars over 
positieve en negatieve factoren

3)  reduceren van de hypotheekrenteaftrek, toe-
nemende afl ossingsverplichting, lagere 
lening ten opzichte van waarde woning 
(kopers moeten meer spaargeld inbrengen)

4)  veel huizen staan “onder water”, die eigena-
ren kunnen niet verhuizen

5)  toenemende fl exibilisatie van de arbeids-
markt (vraag naar huurwoning neemt dan 
vaak toe)

6)  de invoering van het leenstelsel voor stu-
denten (zullen daar bij aankoop woning last 
van hebben)

Hoe het er in de komende jaren precies uit zal 
zien is niet te voorspellen. In het artikel van de 
NVM wordt aangegeven dat er periodes zullen 
zijn van prijsstijgingen als prijsdalingen. Dat is 
wezenlijk anders dan in het verleden toen de 
huizen prijzen eigenlijk alleen maar stegen. 
Als makelaar zullen wij, wellicht samen met de 

fi nancieel adviseur en/of notaris, met de aspi-
rant aan- en verkopers mee kunnen (of moe-
ten?) denken in hun woonbeslissingen. Da’s 
best een lastige, want soms moet er op korte 
termijn iets gebeuren en zijn de gevolgen voor 
de lange termijn niet helemaal te overzien. Eén 
ding is echter wel zeker, hoe de markt zich ook 
zal ontwikkelen, Eckhuys Makelaars zal op zijn 
eigen wijze de rol blijven vervullen die past bij 
het huidige en toekomstige tijdperk. 

En er is één woord die we voor zowel de koper 
als de verkoper altijd zullen toepassen: reëel. 
Zowel bij het advies over de vraagprijs als bij 
het advies over de aankoopprijs. Daar mag u 
ons op af rekenen.” 

Eckhuys Makelaars
Torenbosch 66, Twello.
(0571) 27 27 87

V.l.n.r: Sabine Vreeling, Wilco van Eck en Margreet van de Worp.



PIJNAPPEL MODE
Hoofdweg 84 A  7382 BK  KLARENBEEK
www.pijnappelmode.nl    info@pijnappelmode.nl

Wij zijn alle dagen geopend.
(m.u.v. zondag)

STEIGERHOUT
Wil je een meubel met een natuurlijke en 
robuuste uitstraling? Dan is steigerhout als 
basismateriaal zeer geschikt! Een stoel, tafel, 
bank, vakkenkast... de mogelijkheden zijn 
eindeloos! Kijk op de inspiratiepagina op 
multimate.nl of scan de QR code voor 
bouwtekeningen en materiaallijsten.

KORTING

25%

KLUNDER
Molenstraat 1 Twello
(0571) 27 12 66

Volop zomertrends 
voor volle(re) vrouwen

Uitgebreide collectie 
bij Van Mourik Vloeren 

Bij WillyS kunnen we niet wachten tot het 
zomer wordt. Omdat we alweer, of eigenlijk 
nog steeds, zin hebben in mooi weer én omdat 
we een oogje hebben op de aanstaande zomer-
trends.

De mode voor zomer 2015 is helemaal gewel-
dig. Fantasieën en kleur zijn nog steeds in. De 
vormen en lijnen zijn doordacht en inspire-
rend. Het wordt een artistiek seizoen. 
Bloemenpatronen en -fantasieën domineren al 
seizoenenlang het modebeeld en ook voor 
lente/zomer 2015 is dit niet anders. Dit seizoen 
moet je bij bloemenprints overigens niet alleen 
aan romantische designs denken, maar ook 
aan grafi sche en kunstige ontwerpen.
De kleuren voor zomer 2015 zijn schitterend. 
Koele maar zachte kleuren als aquamarijn, 
scuba blauw en klassiek blauw worden afgewis-
seld door warme kleuren als custard, marsala, 
poederkleuren en ook aardbeienijs, een warme 

zachtroze kleur. Een andere kleur die we gaan 
zien, is ‘glacier gray’, een natuurlijke en neu-
trale tint die zich perfect met meer uitgespro-
ken tinten laat combineren.
Wit is natuurlijk de zomerkleur bij uitstek en is 
ook het komende seizoen weer een serieuze 
speler in de mode. Het aantal ‘total white’ out-
fi ts op de catwalks was weer groot. Ruime, over-
size shirts en tunieks blijven in de mode. 
Heerlijk comfortabel en met een strakke(re) 
broek of legging eronder helemaal van deze 
tijd.

Kun jij, net als wij, niet wachten op de zomer? 
Kom dan naar de Duistervoordseweg 9a. Daar 
vind je een winkel vol super leuke kleding voor 
volle vrouwen, vanaf maat 42 t/m 60. Koffi e, 
thee, gezelligheid en een eerlijk advies zijn 
altijd aanwezig. Nieuwsgierig geworden? Kom 
aan en kijk ook eens op www.willys.nl voor 
mooie foto’s of  volg ons via facebook.

Van Mourik Vloeren bestaat inmiddels al weer 
bijna 3 jaar en vond het dan ook tijd met weer 
wat nieuws te komen. Zij hebben hun winkel 
uitgebreid met de collectie van Douwes 
Dekker (bekend van TV). 

Wie een vloer koopt, doet dat altijd met de 
bedoeling om hiervan zolang mogelijk te 
genieten. De keuze van de vloer is bepalend 
voor de sfeer in huis en voor de verdere inrich-
ting. Elke vloer heeft zijn eigen karakter met 
specifi eke kenmerken: Stoer of strak, robuust 
of elegant, trendy of klassiek. Met de laminaat 
en PVC vloeren van Douwes Dekker creëert u 
uw eigen sfeer passend bij uw persoonlijk-
heid.

De PVC vloeren zijn, door de uitstekende 
structuren van de toplaag, nauwelijks te onder-
scheiden van een echte houten of stenen vloer. 
De click PVC vloeren hebben een kurk onder-
laag waardoor deze gewoon op een ondervloer 
te leggen is en dus ook ve rhuisbaar. Ook heeft 
Van Mourik Vloeren hun collectie met houten 
vloeren uitgebreid met de collectie van 
Hollandsche Vloeren.

Nieuwsgierig geworden? 
Neem dan gauw een kijkje bij Van Mourik 
Vloeren, Raccordement 109 Twello. 
06 41376759. 

De koffi e staat altijd klaar.



Dank-je-wel, Hannah
Wij bestaan dit jaar 8 jaar en grijpen de gelegenheid aan om u als klant te 
bedanken voor uw bezoek en aankopen in onze winkel. Wij willen de men-
sen die onze winkel nog niet hebben bezocht, uitdagen dit toch eens te gaan 
doen.
Kopen, alleen kijken of ideeën op doen, het mag allemaal bij ons. En als we 
u goed kennen mag u gerust even wat mee naar huis nemen om  te passen 
of te laten zien aan anderen, alvorens u overgaat tot kopen. Dat is het mooie 
van een winkel in een dorp, daar kun je anders met de klanten om gaan en 
dat vinden wij leuk. Juist het persoonlijke contact is wat ons aan spreekt en 
wat wij met u willen delen. U bent inmiddels gewend om ons in het straat-
beeld van Twello te zien. Wij doen daar ook ons best voor en hebben daarbij 
de steun van u als klanten nodig. Wij zien om ons heen ondernemers ver-
dwijnen en horen vaak van klanten: ”wat jammer, jullie stoppen toch niet?”
Dat zijn we zeker nog niet van plan, maar dan moeten de mensen/klanten 
wel blijven komen ook in deze crisis tijd, want deze is echt nog niet over. 
Ook jonge mensen vragen wij, stap onze winkel eens binnen voel de stoffen 
pas het jurkje en koop iets met een goed gevoel waar je blij van wordt. Jouw 
plezier geeft ons de motivatie om onze collecties op een verrassend niveau 
te brengen en te houden. Op dit moment is de voorjaars collectie binnen en 
er is er weer volop servies van Bunzlau. En er zijn weer volop mooie shawls, 
sieraden, tassen en cadeau’s aanwezig. En ter ere van onze verjaardag: 26, 
27 en 28 maart 20% korting op het bunzlau/pools servies. Dus mensen 
blijf ons bezoeken en steunen zodat wij u nog vele jaren kunnen blijven 
trakteren.

Namens Gerry en Hanneke, tot ziens bij Hannah.
Duistervoordseweg 5a, Twello (0571) 27 00 80

Happy Spring

Twello
Dorpsstraat 16, (0571) 27 13 97

U vindt ons ook in: Raalte, Vaassen, 
Velp, Lochem en Heerde 

In verband met 
de nieuwbouw 
zijn wij tijdelijk
verhuisd naar
Dorpsstraat 16

Bekijk ook eens de uitgebreide collectie bunzlau/pools bij Hannah.

Heerlijk weer die eerste zonnestralen 
op je gezicht. Daar gaan we van stra-
len! Je krijgt zin om lekker naar bui-
ten te gaan. Je voelt je happy! 
Daar hoort uiteraard ook een nieuwe 
outfi t bij. Bij Maris Mode zijn wij 
ervan overtuigd dat als jij een outfi t 
draagt die helemaal bij je past, dat jij 
je nog meer happy voelt. 

Bij Maris Mode kunnen wij je daarbij 
helpen. Ons team is goed op de hoog-
te van de verschillende pasvormen 
van mensen en wij weten als geen 
ander hoe we jou sterke punten nog 
meer tot uiting kunnen laten komen 
in je outfi t. We willen allemaal zo 
dicht mogelijk komen bij het ideale 
fi guur en daar kan het Maris Mode 
team je mee helpen. Wij hebben een 
sterke collectie in huis waarmee we 
eindeloos kunnen combineren totdat 
de outfi t gevormd wordt die ideaal is 
voor jou.

Be fashionable by Maris 
Mode
Voor de moderne vrouw hebben wij 
o.a. Expresso, Geisha, Angels, Enjoy, 
Transfer. De classic vrouw kan goed 
bij ons terecht binnen de collecties 
van o.a. Sommermann, Roberto 
Sarto, Rabe, Lebek en nog veel meer. 
Wij kunnen je aan de hand van deze 
prachtige collecties laten zien wat de 
trends zijn dit voorjaar. Wat dacht je 
van de gaasachtige bewerkingen 
zoals het prachtige vest van Expresso 
bijvoorbeeld. 

De casual man kleden wij graag in de 
collectie van o.a. State of Art, 
Vanguard en Camel Active. Maar ook 
de broeken van Meyer zijn niet weg te 
denken uit onze collectie. Aangezien 
de meeste mannen niet graag gaan 
winkelen en passen, is het onze 
kracht om vakkundig, zo snel moge-
lijk de juiste broek voor je te selecte-
ren. Waardoor eindeloos passen niet 
nodig is. Uiteraard combineren we 
dan graag met je door met een leuk 
shirt van bijvoorbeeld Vanguard. 
Maar deze broek leent zich ook prima 
voor een sportief sweatvest van 
Baileys of een overhemd van Ledub.

Maar ook de bloemenprint 
mogen we niet vergeten, zoals in 
de collectie van Betty Barclay.

Kortom; wil jij net zo stralen als die 
prachtige zonnestralen? Wil jij je 
happy voelen en dat vooral ook uit-
stralen? Dan ben je bij Maris Mode 
aan het juiste adres. Wij helpen je 
heel graag om nog meer te stralen. 
Als jij je happy voelt, dan straal je dat 
uit en kun je de complimenten bin-
nen harken. Is dat niet wat we stie-
kem allemaal willen?

Zien we je snel?
Maris Mode, Twelloseweg 79
7396 BM  TERWOLDE
(0571) 29 20 56
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HEERDE - Bonenburgerlaan 25 - 8181 HB - Tel.: 0578 - 69 15 43 
TWELLO - Domineestraat 18 - 7391 GH - Tel.: 0571 - 27 11 73
www.draaijerverfenwand.nl

VERKRIJGBAAR BIJ DRAAIJER VERF & WAND

HOOKEDONWALLS
EXCLUSIEF BEHANG VAN

Hannah voor de vrouw met een eigen stijl

Wij vieren ons 8 jarig bestaan 
op 26, 27 en 28 maart!

20% KORTING 
op het Bunzlau/Pools servies

Duistervoordseweg 5a  Twello, tel. 0571 - 27 00 80 - www.hannahtwello.nl

Pijnappel Plus bij Woonadviseur 
Pijnappel in Twello en Heerde

Plezier in hardlopen begint 
bij de juiste schoenen!
Hardlopen is dé ideale sport voor iedereen die lekker buiten wil sporten, in een 
groepje of alleen. Je kunt hardlopen waar en wanneer je wilt, waardoor je het 
fl exibel kunt inplannen en in korte tijd heb je hierdoor een goede work-out.

Of je nu hardloopt om af te vallen, je conditie te verbeteren of aan één van de 
vele hardloopevenementen deel te nemen, het is voor iedereen toegankelijk en 
bovendien erg gezond. Hardlopen is niet voor niets de populairste sport in 
Nederland!

Je moet dit natuurlijk wel doen op de juiste schoenen, teneinde (vaak langdu-
rige) blessures te voorkomen. De sportspecialisten van SPORT 2000 gaan bij 
het maken van de schoenenkeuze zorgvuldig te werk. 

We doen eerst een intakegesprek, waarin we bespreken hoe vaak en hoe lang 
je loopt en op welke ondergrond. Verder willen we weten of je ooit blessures 
hebt gehad. Vervolgens kijken we 
naar je voeten, of je bijvoorbeeld plat-
te of holle voeten hebt en wat we kun-
nen doen om dit eventueel te corrige-
ren. Uiteindelijk voeren we een loop-
analyse uit, waarbij we je looppatroon 
analyseren en kijken we of er behoef-
te is aan een correctie tegen bijvoor-
beeld pronatie. Gebaseerd op al deze 
informatie kijken we welke schoen 
het beste bij je past. Je zult ervaren dat 
de gekozen schoenen direct een 
goede hardloopervaring bieden.

Naast hardloopschoenen heeft 
SPORT 2000 een uitgebreid assorti-
ment aan hardloopkleding en acces-
soires van topmerken zoals ASICS en 
York.

PS: Neem je oude schoenen mee, dan 
bekijken wij het slijtpatroon!

Buitink SPORT 2000, 
Marktstraat 1, Twello
info@buitink-sport.nl
(0571) 271388

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

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

Pijnappel Plus 
Pijnappel komt met dé oplossing: 
mensen die een gedeelte van het inte-
rieur willen laten vervangen kunnen 
rekenen op hulp bij het verwijderen 
en het afvoeren van de bestaande 
meubelen en tapijten. Nieuwe meu-
bels worden geplaatst, terwijl de oude 
meegaan. Dat is echter niet alles. Als u 
door Pijnappel Woonadviseur behang- 
en schilderwerk laat regelen, dan 
wordt ervoor gezorgd dat dit ongehin-
derd kan, Pijnappel verzorgd het ver-
plaatsen van de meubelen. Ook dat 
wordt namelijk geregeld. Waarom 
doet Pijnappel dit? Eigenaar Marcel 
Pijnappel komt spontaan met het ant-
woord: “Wij willen vooral heel service-
gericht zijn, want er zijn steeds meer 
mensen die daar behoefte aan heb-
ben, zo is gebleken. Ook ouderen zon-
der vervoer willen wij graag extra ser-
vice bieden door hen op te halen naar 
onze winkel en weer thuis te brengen. 
Dat is geen enkele moeite voor ons!” 

Comfort en gemak – een 
belangrijk item in deze tijd
Pijnappel Woonadviseur heeft een 
uitgebreid assortiment aan relaxfau-
teuils, want na inspanning volgt logi-
scherwijze ontspanning. Veel men-
sen vervullen tegenwoordig de wens 
naar een volledig privé toevluchts-
oord, namelijk een relaxstoel. 
Sommigen denken mogelijk dat je 
oud moet zijn voor een dergelijk zit-
meubel, ook de gedachte dat een 
relaxstoel groot en pompeus moet 
zijn, klopt al jaren niet meer. En met 
een zogenaamde ‘sta op stoel’ is 
opstaan nog nooit zo gemakkelijk 
gegaan. “Daarvan zou eigenlijk ieder-
een moeten kunnen genieten, voor-
dat de tijd aanbreekt, dat men daad-
werkelijk door ouderdom of gebreken 
niet meer zonder kan”, merkt Marcel 
op. Zitten op een stapel kussens is 
over, de ‘sta op stoel’ is de uitkomst. 

Vijfsterren slaapcomfort
Goed en comfortabel slapen en ont-
spannen wakker worden is in deze 
drukke tijd een must. Slapen in bed-
den van Pijnappel wordt een geluks-
moment, de beste slaapsystemen 
treft u aan in de winkel(o.a. Auping) 
In vlakke of verstelbare uitvoering 
ledikanten en boxsprings. Ook het 
multifunctionele ‘hoog /laagbed’ is 
bij Pijnappel verkrijgbaar. Uitermate 
geschikt voor verzorging thuis. Het 

elektrisch verstelbare ligvlak zorgt 
voor lig- en slaapgemak en is ideaal 
voor mensen die langer dan acht uur 
per etmaal in bed moeten liggen. Er 
is een grote keuze aan strakke zweef-
deur- en draaideurkasten, eindeloos 
te combineren met eigen slaapkamer. 

Meubeltrends en 
accessoires 
Natuurlijk oriënteert Pijnappel zich 
aan de nieuwste trends op het gebied 
van inrichten. Momenteel is er veel 
vraag naar comfortabele hoekbank-
stellen. Daarom kan men in de win-
kel een collectie daarvan aantreffen. 
Lichtgewicht-eetkamerstoelen in 
retro-stijl zijn erg gewild. Bij Pijnappel 
staan ze in alle kleuren van de regen-
boog. Ook is er een gevarieerde keuze 
aan woonaccessoires, heel eigentijds 
en sfeervol om het wonen te verfraai-
en. Kijk ook eens op onze website 
www.pijnappel.info

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

  Duistervoordseweg 9a - Twello - maandag gesloten  - 0571280357 - www.willys.nl

Mooie
Voorjaars
mode vanaf maat 42 



A P E L D O O R N - D E V E N T E R

TWELLO CENTRUM Marktstraat Twello
DEVENTER  Winkelcentrum Colmschate
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Bruntink      Velco
groene techniek

JAN DE CROON 
HOUDT U MOBIEL!
AN DE CROON

Stefan Groothuis
Jan Timmermans Modestoffen
Mevr. van Grieken

Ambachtelijke Bakkerij Bril
Kick Scholten
Bert van den Beld

VOORST

BUSSLOO

VOORST

E E N  B I J Z O N D E R E  K E U K E N

RESTAURANT TAVERNE

BOOGMAN

ARNHEM

De       Tuinen van Bert Loman
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Pluryn; De Beele en De Bolster maken deel uit van Pluryn. Pluryn ondersteunt ruim 3000 mensen 
met een beperking bij wonen, werken, leren, dagbesteding en vrije tijd vanuit meer dan 140 locaties 
in Gelderland, Noordoost Brabant en Noord Limburg. www.pluryn.nl

Buren van De Beele is een netwerk van circa 70 bedrijven, organisaties en particulieren. Deze 
‘betrokken partijen’ bieden middelen (in geld of producten) om activiteiten te ontwikkelen die gericht 
zijn op de verbinding van de jongeren van De Beele en De Bolster met hun omgeving en vice versa. 
Hierdoor groeit het vertrouwen in zichzelf, de omgeving en hun toekomst. www.burenvandebeele.nl 

Deze pagina’s zijn mogelijk gemaakt door

BvdB
Buren van De Beele
BvdBBB

Ook lid worden van ‘Buren van De Beele’?
Als bedrijf of organisatie, maar ook als particulier kunt u lid worden van 
‘Buren van De Beele’. Door een donatie van minimaal € 250 (dat kan ook in 
producten of diensten zijn) ondersteunt u de jongeren van De Beele bij hun 
welzijn en bij de realisatie van hun toekomstperspectieven. 
Bovendien krijgt u er wat voor terug, waaronder:
-  Meedoen met ‘Buren van De Beele’ is een uitermate geschikte mogelijkheid 

om het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) vorm te geven en 
zichtbaar te maken voor de omgeving

-  Viermaal per jaar wordt uw naam en/of logo gepubliceerd in de uiting van 
‘Buren van De Beele’ in het Voorster Nieuws (oplage: 13.800 huis-aan-huis).

-  Tweemaal per jaar bent u welkom voor een exclusieve ‘Be(e)levenisdag’, 
die garant staat voor een speciale ervaring. Voor info mbergh@pluryn.nl 
Tel. 06-12962270

Johny 500

Survival run Gendringen 
Zaterdagochtend 31 januari 
vertrok activiteitenbegeleid-
ster Corinne de Haas met 
Paul Wammes en 4 jonge-
ren naar het Gelderse  Gen-
dringen waar de jaarlijkse 
survivalkampioenschappen 
gehouden worden. Uit het 
survivalclubje van Corinne 
waren 4 liefhebbers geselec-
teerd om mee te doen aan 
dit grote spektakel te weten 
Daan van de Terp,  Ricardo 
van Donk A, Ricardo van Duin 
A en  Moenaf van Donk C.

De jongeren wisten wat hun 
te wachten stond want ze 
worden wekelijks een uur 

Wandelclub, een schot in de roos

Automiddag op de Beele

Als James Dean destijds een 
goede DJ was geworden, dan 
had Johnny 500 een voor-
beeld, of beter gezegd een 
voorganger gehad. Mocht 
de kunst van het mixen en 
draaien van de juiste tracks 
als een buitenaardse kracht 
gezien worden, dan was 
Johnny 500 één van de 
Avengers geweest, en zou 
het mogelijk zijn om al lo-
pend te draaien op een 
catwalk met feestende in 
plaats van zittende mensen 
er omheen dan zou deze 
weg voor Johnny geplaveid 
moeten worden.
Geweldige skills, ladykil-

ler looks en ‘the cool’ om nu 
al te hangen met de groteren; 
Johnny 500 heeft alles in zich 
om iedereen op elke dansvloer 
ter wereld te vermaken. De 
moderne eclectische sounds 
in een eigen stijl met heel veel 
gevoel voor party en entertain-
ment verpakt in een set waar 
iedereen die van feesten houdt 
blij van wordt. Johnny 500 
Does it.

Deze aankondiging loog er 
niet om. Het was Corinne de 
Haas van V&R de Beele weer 
gelukt een topper binnen te 
halen. Voor een reiskostenver-
goeding wel te verstaan! Gijs 

Scheringa aka Johnny 500 een 
van de opkomende producer/ 
DJ talenten van Nederland gaf 
een show /clinic voor jongeren 
van de Beele in Voorst. Er was 
natuurlijk behoorlijk wat  be-
langstelling voor de komst 
van deze pro. Veel jongeren 
op de Beele zijn in de weer 
met computers en muziek en 
vinden het prachtig om tips en 
tools aangereikt te krijgen van 
professionals. Johnny nam de 
tijd voor iedereen en liet tus-
sendoor fraaie staaltjes ho-
ren. Een potje poolen of even 
op de playstation hoorde hier 
ook bij. De jongeren hadden 
van alles voor hem in petto. Zo 

kreeg hij mooie kunstwer-
ken mee, werd er voor hem 
gezongen/gerapt. Zelfs 
de “huis DJ” liet even wat 
horen. Drie jongeren van 
de Beele werden uitgeloot 
om samen met Johnny 500 
in zijn studio in Amster-
dam een paar tracks op te 
nemen. Natuurlijk was er 
ook een fotomoment en 
kon er een handtekening 
gescoord worden. Na Blas-
terjaxx die onlangs al op 
de Beele te zien en te ho-
ren waren  wederom een 
fantastische middag en 
avond in de Geelgors van 
de Beele.

Het is misschien niet de meest 
glamoureuze club van V&R de 
Beele. Je hangt niet zwetend 
aan een touw en je schiet 

geen bal in de bovenhoek van 
het doel. Toch kregen we veel 
aanmeldingen toen we vorig 
clubseizoen startten met de 
wandelclub. Wekelijks vertrekt 

activiteitenbegeleider Paul met 
een groep van ongeveer acht 
jongeren vanaf de Beele voor 
een wandeling van ongeveer 50 
minuten door de prachtige wei-
landen en uiterwaarden die de 
Beele  omringen. We zien veel 
van de natuur. Zo hebben we 
diverse roofvogels gespot en 
ook een paar hazen. ’s Zomers 
is er veel leven in de plas en de 
slootjes. Er worden koeien ge-
voerd en af en toe mogen we 
zelfs bij een boer in de stal kij-
ken. 
Af en toe maken we een span-
nende wandeling. Als het vee 
uit de wei is doen we een recht-
toe rechtaan tocht waarbij er 
ook weleens slootje gespron-
gen moet worden of over prik-

keldraad geklommen. Hierbij 
helpen we elkaar en wachtten 
tot iedereen de hindernis geno-
men heeft. Op de wegen rond 
de Beele richting Zutphen rij-
den bijna geen auto’s dus kun-
nen we lekker kletsend onze 
weg vervolgen .

Onderweg is er tijd voor van 
alles en nog wat. Opvallend is 
dat jongeren echt langere tijd 
op een rustige manier met el-
kaar in gesprek zijn. Vanzelf-
sprekend wordt er veel gela-
chen. 
Af en toe nemen we vuilniszak-
ken mee om de omgeving te 
ontdoen van blikjes en plastic. 
Ook dit gaat gepaard met veel 
enthousiasme.

13 juni is het weer zo ver. De 
5e editie van de automiddag 
op de Beele. Dit jaar is het ju-
bileumjaar en wordt er groots 
uitgepakt! Dit evenement 
komt tot stand door allemaal 
vrijwilligers en sponsors en 
donateurs. Groot partner van 
dit evenement is “hart voor 
een ander” waarbij de grote 
oranje Hummer een bekende 
is.  Deze dag staat in het te-
ken om de jongeren van de 
Beele een dag om nooit te 
vergeten te bezorgen. Er ko-
men verschillende bolides 
van particulieren maar ook 
van een hoop bedrijven die 
voor auto’s zorgen zo doen 
Tesla Duiven, Ekris Arnhem, 
Range rover Terlouw, Merce-
des Wensink Apeldoorn, Vol-
vo Nieuwenhuijse Apeldoorn, 
Jaguar de koning Arnhem dit 

jaar en zorgt DJ Wolffman 
tijdens de Barbecue voor  
mooie muziek.
Op de dag zelf is er een groot 
media team aanwezig dat de 
dag vast legt onder leiding 
van Patrick van Gemert van 
Zutphens persbureau. De 
jongeren krijgen deze dag 
de kans om in verschillende 
auto’s mee te rijden. De dag 
zal beginnen om 14:00 uur op 
de Beele vervolgend door een 
rit naar de Scheg daar zal een 
pauze moment zijn met mu-
ziek en een hapje en drankje. 
Daarna mogen de kinderen 
een  andere auto uitkiezen en 
gaat de rit weer terug naar de 
Beele. De rit bestaat uit zo’n 
80 bolides. De dag duurt tot 
ongeveer 20:00 uur. De stoet 
vertrekt rond 14:30 uur vanaf 
het terrein De Beele in Voorst.

a f g e k n e p e n 
door Corinne 
met allerlei 
oefeningen. 
De zes deel-
nemers van 
de Beele ver-
trokken in 
een groep 
van onge-
veer vijftien 
voor hun 8 
k i lomete r 
parcours. Onderweg help je el-
kaar en wacht je op elkaar .Het 
is dus eigenlijk ook een team-
sport. De verschillende hin-
dernissen waren zwaar maar 
alle jongeren haalden zonder 

problemen de fi nish. Na af-
loop lekker douchen, napraten 
en met z’n allen langs de Mac 
Donalds. Na al die weken trai-
nen leek dit een passende be-
loning.



Terwolde 
Molenweg 1

Voorst 
Schoolstraat 1

Coop luxe 
notenstol  
doos 750 gram
van 4.99 voor 2.49

50% 
KORTING

Luxe rijkelijk 
gevulde stol 
met fikse rol 
amandelspijs  

Coca-Cola, 
Fanta of 
Sprite  
2 flessen à 1500 ml 
naar keuze
2 flessen à 1500 ml 

Coop 
kruimige 
aardappelen
zak 5 kilo

Coop 
varkenshaas  
500 gram
actieprijs   per kilo 9.98

Del Monte 
bananen
kilo

1.29
1.89

KILO

Hertog ijs  
bak 900 ml

Lay’s chips  
zak 225/ 250 gram

Coop 
varkenshaas
500 gram
actieprijs   per kilo 9.98

2.89

2 

FLESSEN

3.96
3.66

4.99
9.00

500 GRAM

2.49
3.87
3.20 0.99

1.59
1.38

1.49
2.99

50% KORTING

Coop 
borrelhapjes  
3 bakjes à 70-300 gram 
naar keuze

2+1 
GRATIS

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Aanbiedingen zijn geldig van maandag 23 maart t/m zondag 29 maart 2015. Week 13
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Prins Bernhardstraat 8 • 7391 DL Twello • 0571 - 271976
info@vannieltwello.nl • www.vannieltwello.nl

De totaalinstallateur uit uw regio voor particulieren en bedrijven!

Gas - Water - Sanitair - Dakwerken
Elektra - Centrale Verwarming 

Service en Onderhoud 

 

www.sensire.nl | bel 0900 8856

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

Praktijkverhaal over de zorg

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

Loslaten
Heleen (62):

Mijn man en ik zijn op een leeftijd gekomen dat er veel samenkomt. We werken allebei 
nog: hij heeft een verantwoordelijke baan bij de rechtbank, ik zit in het onderwijs. 
Regelmatig passen we op onze vier kleinkinderen. En dan hebben we nog mijn 
schoonvader van 93, die bij ons in de buurt woont. Ik doe zijn boodschappen, zorg 
voor het eten en help hem met schoonmaken.

Een dagje vrij
Mijn schoonvader is een lieverd en ik vind het niet meer dan logisch om zo bij hem 
betrokken te zijn. Natuurlijk denk ik wel eens: het zou best fi jn zijn om eens wat tijd 
voor mezelf te hebben. Stel je voor, een hele middag met een boek op de bank! Maar 
die gedachte schuif ik dan snel weg. Het voelt ongepast. 

Twee maanden geleden belde de wijkverpleegkundige van Sensire. Zij wilde een afspraak 
maken bij mijn schoonvader met mij, als mantelzorger, erbij. Tijdens het gesprek vroeg 
ze niet alleen hoe het met mijn schoonvader ging, maar ook hoe het met míj ging. Wat 
deed ik precies voor mijn schoonvader? Was ik wel eens een dagje ‘vrij’? ‘Nou nee, maar 
dat hoeft ook helemaal niet,’ zei ik snel. Ik zou mijn schoonvader toch niet aan zijn lot 
overlaten? Maar de wijkverpleegkundige legde uit dat ze daar beslist niet op uit was. Ze 
wilde een vrijwilliger uit de buurt vragen om af en toe mijn zorg over te nemen.

Voor iedereen beter
Eerlijk gezegd zag ik het niet direct zitten. En mijn schoonvader moest ook aan het 
idee wennen, merkte ik. We zijn ook zo vertrouwd met elkaar! Het is niet makkelijk om 
elkaar dan zomaar los te laten. Maar toen ik het er ’s avonds met mijn man over had, 
was die meteen enthousiast. Hij vond al tijden dat ik het wat rustiger aan moest doen. 
Ik had een hoest die maar niet overging, en een huiduitslag die erger werd. ‘Het is voor 
iedereen beter als jij eens aan jezelf denkt,’ zei hij.

Schoorvoetend zijn we akkoord gegaan, mijn schoonvader en ik. Samen hebben we 
kennisgemaakt met Mieke, de vrijwilliger. Een prettige ontmoeting! Toch vond ik het in 
het begin moeilijk om niet tóch eventjes langs te gaan op mijn vrije donderdagmiddag. 
Even kijken of het wel goed ging met Mieke en mijn schoonvader. Maar die twijfel 
verdween al snel: ze redden het prima zonder mij! Dus nu? Nu dwing ik mezelf op 
donderdagmiddag om me, met boek en al, eens goed te installeren op de bank…
en ik geniet!

Klaverjassen in de Bongerd
WELSUM.- Op zaterdag 11 april wordt er in dorpshuis de Bongerd te Welsum 
een halve klaverjasmarathon georganiseerd. De wedstrijden beginnen om 
13.00 uur. Er worden zeven rondes gespeeld. Het inschrijfgeld bedraagt € 
10,00 per persoon, inclusief goede verzorging. De 1e prijs is een half varken 
(diepvries klaar)! Naast deze fantastische prijs zijn er nog meerdere waar-
devolle prijzen te winnen. Opgave vóór 4 april bij: Tonnie Visch, telefoon 
(0570) 56 35 83 of bij dorpshuis de Bongerd, (0570) 56 30 58.

Jaarvergadering Plaatselijk Belang
NIJbROEK.- Na hectische werk-
zaamheden in het vorige seizoen, 
kon voorzitter Aart Stempher mel-
den dat Plaatselijk Belang Nijbroek 
voor het komende seizoen in aan-
merkelijk rustiger vaarwater komt. 
Vorig jaar stonden een groot aantal 
activiteiten en werkzaamheden op 
de agenda die met behulp van bij-
na alle inwoners van Nijbroek tot 
een goed einde zijn gebracht. Denk 
daarbij bijvoorbeeld aan de inspan-
ningen, verricht in het kader van het 
televisieprogramma ‘Zomer in Gel-
derland’ waar Nijbroek niet alleen 
aan meegedaan heeft, maar ook een 
onuitwisbare indruk heeft achterge-
laten op alle betrokkenen en vooral 
ook op de kijkers naar het program-
ma. Het project ‘Sfeervol Nijbroek’ is 
ook zo’n activiteit geweest, waarbij 
met behulp van zonnepanelen en 
een eigen ontworpen en gecreëerd 
netwerk met speciaal ontworpen 
verlichtingselementen de oude kern 
van Nijbroek in een sprookjesachtig 
licht is/wordt gezet. Tijdens de ver-
gadering werd besloten om de peri-
ode van het uitlichten van de oude 
gebouwen in het dorp gelijk te laten 
lopen met de wintertijd. Er is een 
grote banner opgehangen aan het 
oude schoolgebouw, tegenwoordig 
gymzaal. Die banner zal in de toe-
komst regelmatig vervangen worden 
door een aan het seizoen aangepast 
exemplaar. Voor de toekomst staan 
er nog meer verfijningen van de 
middeleeuwse uitstraling van het 
hart van Nijbroek op het program-
ma. Daarnaast wordt nog steeds 
veel aandacht geschonken aan de 
recreërende mens. Het Nijbroeker 
klompenpad wordt door een pool 
van vrijwilligers regelmatig onder-
houden. Er is nog wel behoefte aan 
een aantal plaatselijke wandelaars 

die regelmatig dat klompenpad be-
wandelen en alle onvolkomenheden 
signaleren en melden, zoals o.a. een 
goede route aanduiding, belemme-
ringen voor wandelaars.
Een heel ander onderwerp wordt 
gevorm door de gewenste woning-
bouw. Er zijn volgens het bestem-
mingsplan nog een aantal uiteen-
lopende woonkavels in Nijbroek 
beschikbaar. Die zijn in eerste in-
stantie bedoeld voor Nijbroeker 
jeugd die een eigen huis wil bou-
wen. De daadwerkelijke invulling 
zal dan vermoedelijk ook niet plaats 
vinden door gelijktijdig een groot 
contingent woningen te bouwen, 
in tegendeel de verwachting is dat 
jaarlijks één of twee huizen zullen 
worden gebouwd. Het bestemmings-
plan is er klaar voor, de toewijzing 
aan het dorp heeft in het verleden al 
plaats gevonden, dus de mogelijkhe-
den liggen open. 
De tegenwoordig veel gehoorde term 
burgerparticipatie gaat ook niet aan 
Nijbroek voorbij. Samen met Ter-
wolde wordt geïnventariseerd waar 
de behoeftes liggen aan zorg, man-
telzorg, activiteiten en mogelijkhe-
den voor gemeente en burgers om 
samen te werken en samenwerking 
te initiëren.

Fotoarchief
Een geheel ander onderwerp bestaat 
uit het fotoarchief dat door Plaatse-
lijk Belang en haar vrijwilligers al 
jaren lang wordt opgezet. De vrijwil-
ligers zijn nu zover dat de bekende 
albums bijna helemaal op internet 
zijn ingevoerd. De volgende klus, 
waar al hard aan wordt gewerkt, 
bestaat uit het voorzien van het fo-
toarchief van zoveel mogelijk in-
formatie, zoals namen, plaatsen en 
omstandigheden. Het geheel is te 

vinden op de website van Plaatselijk 
Belang Nijbroek, www.pbnijbroek.
nl. Momenteel is Anneke Buiten-
kamp-Brascamp bezig om het geheel 
te completeren met een geschied-
kundig overzicht, geschreven in 
1914 door A.W. Scholten, later door 
Anneke’s moeder Willemien, met 
een kroontjespen overgeschreven en 
nu dus middels het toetsenbord ge-
digitaliseerd.

Snel internet
Een onderwerp waar in brede kring 
soms letterlijk tegen windmolens 
wordt gevochten bestaat uit de 
noodzaak voor veel bedrijven, ge-
vestigd op het platteland, om te kun-
nen beschikken over snel internet. 
Marinus Keizer, die tot op heden die 
kar trok voor Plaatselijk Belang en 
nu na terugtreding uit het bestuur, 
op afstand beschikbaar blijft voor 
dit onderwerp, kon melden dat de 
pogingen om tot realisatie van glas-
vezelaansluitingen in het buitenge-
bied te komen steeds meer beginnen 
te lijken op trekken aan een dood 
paard. Een lichtpunt bestaat uit het 
gegeven dat nu de beslissing is geno-
men om in de regio Achterhoek tot 
realisatie van glasvezelaansluitin-
gen in het buitengebied over te gaan. 
Echter voor er ook maar één schop 
de grond in zal gaan zullen er nog 
veel hobbels moeten worden geno-
men. Om ook in andere delen van 
de provincie/het land tot aanleg van 
glasvezel te komen zal er door alle 
betrokken partijen in een grote regio 
intensief samen worden gewerkt. 
De momenteel in de belangstelling 
staande mogelijkheden via radio-
frequenties e.d. blijken geen echt al-
ternatief te zijn door grote onvolko-
menheden en onbetrouwbaarheden 
van de systemen.

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

Vermist
Rode gecastreerde kater met witte 
voetjes, vlek op de buik en tussen 
de voorpoten, wit befje: Oudhuizer-
straat, Klarenbeek.
Rode kater: Groen van Prinsterer-
straat, Twello.
Rode gecastreerde kater: Oud Lo-
chemseweg, Wilp.

Gevonden
Zwarte kat, witte borst, vlek tussen 
de voor en achterpoten, voor witte 
voetjes, achter kousen: Leemsteeg, 
Wilp.

Zwarte kater, wit om neus en bekje, 
witte bef, wit over de buik, voor wit-
te sokjes, achterpoten wit met zwar-
te vlek, witte staartpunt: Elsbosweg, 
Klarenbeek.
Zwarte kat, witte pootjes, witte bef 
en buik: Elsbosweg, Klarenbeek.
Grijs gestreepte kater: witte bef door-
lopend over de borst, wat wit op de 
buik, voor witte sokjes, achterpoten 
wit: locatie onbekend, Klarenbek.

Vermist opgegeven vanaf de Groen 
van Prinstererstraat, Twello

Paasvuur aan de Koperdijk 
KLARENbEEK.- Net als vorig jaar 
organiseert de Oranje Vereniging 
Klarenbeek ook dit jaar weer een 
paasvuur op eerste paasdag, zondag 
5 april 2015. De afgelopen weken is 
er met man en macht gewerkt aan 
een enorme hoop snoeihout. Veel 
mensen hebben hun medewerking 
verleend door snoeihout naar de 
Koperdijk te brengen. 
Vanaf 19.30 uur bent u van harte 

welkom in het weiland aan de Ko-
perdijk, aan de zijde van de Vor-
stersweg. Rond 20.00 uur wordt 
het paasvuur, na goedkeuring door 
de brandweer, aangestoken. Voor 
de kinderen is er deze avond een 
draaimolen. Ook is er een snack-
voorziening aanwezig. Uiteraard 
mag goede muziek bij dit evenement 
niet ontbreken! De 6-koppige cover-
band Back4More zal hiervoor gaan 

zorgen. Let op de bewegwijzering in 
verband met het parkeren.

Reünie BOG/BOLH/Jong Gelre Twello
TWELLO.- Zaterdag 30 mei om 16.00 
uur is het zover. Dan gaat de gezel-
lige reünie voor alle (oud)leden en 
betrokkenen van BOG / BOLH / Jong 
Gelre Twello plaatsvinden in Mu-
seumcafé “de Kribbe” in Wilp. Een 
organisatiecomité is sinds juli 2014 

bezig om deze reünie te organiseren 
voor alle (oud)leden die lid waren 
tussen 1908 en 2015. Een zoektocht 
naar adressen was daar een groot on-
derdeel van. De uitnodigingen zijn 
sinds 16 maart de deur uit. Het co-
mité zoekt nog naar de personen die 

in deze periode ook lid zijn geweest, 
maar geen uitnodiging hebben ont-
vangen. Mocht u nog iemand weten? 
Informatie kan doorgegeven worden 
viajonggelretwello@gmail.com of 06-
18428013. Graag komen zij nog met 
deze mensen in contact via deze weg. 

Kleuters aan het werk op hertenboerderij 
NIJbROEK.- Op woensdag 18 maart 
moesten de groepen 1 en 2 van de 
OBS Hietweide hard aan het werk. 
Zij gingen namelijk boerin Willeke 
op de hertenboerderij in Nijbroek 
helpen. Na een hartelijk welkom 
door de boerin en een eerste uitleg, 
werden de mouwen opgestroopt. 
Tijd voor ontbijt: de herten, varkens 
en de koe moesten gevoerd worden. 
Dat was een flinke klus. Vers gras ha-
len met de kruiwagens, groenten eer-
lijk verdelen en het brood in stukken 
scheuren. Sommige kinderen vonden 
de croissantjes er wel heel lekker uit-
zien, maar helaas, deze waren toch 
echt voor de dieren. Nadat alle dieren 
eten hadden, mochten de kinderen 
in de speelschuur vol hooibalen, glij-
banen en een heuse ballenbak spelen 
en genieten van wat drinken en een 
koekje. Daarna gingen de kinderen in 
groepjes de boerderij over. De pony 
en drie grote varkens borstelen, baby 

geitjes de fles geven, de pauw bewon-
deren, een trekkerparcours afleggen, 
eieren rapen, konijntjes knuffelen en 
een echt hertengewei vasthouden. 
Als dank voor de goede hulp wer-

den alle kinderen beloond met een 
boerendiploma, een snoepje en een 
kleine verrassing. Het was een leuke 
en erg leerzame ochtend voor zowel 
de kinderen als de juffen en ouders.  

Kleuters bezoeken de Weerd’s Hertenboerderij.

http://www.pbnijbroek.nl
http://www.pbnijbroek.nl
mailto:apeldoorn@amivedi.com
http://www.amivedi/
mailto:jonggelretwello@gmail.com


Heerlijk genieten langs de prachtige IJssel 
op de grens van de Veluwe en Salland

OOK VERHUUR LUXE CHALETS EN VERHARDE KAMPERPLEKKEN

WWW.EETTAPPERIJBIJSTERBOSCH.NL

WWW.DESTUURMANSKOLK.NL

MOOI TERRAS/HEERLIJK UIT ETEN/FEESTZALEN

1e paasdag
5 april

Paasbrunch
11.30 - 14.30 uur

met grand dessert 
en kinderanimatie

Het gezelligste 

Paasfeest 
viert u bij ons!

met liefde 
kan alles...

Paas Tip!
Reserveer nu voor onze paasbrunch 

op 1e en 2e paasdag

Slechts p.p.

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

p.€14,95
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Reizen in de Kunstkring
 
TWELLO.- “cees Nooteboom schreef ze, Paul Theroux schreef ze: lite-
raire reisverhalen. Maar soms hoef je niet eens écht de deur uit om toch 
te kunnen reizen.” Aldus leidde Peter van der Woude het 12e Schrij-
verscafé van De Kunstkring Voorst in, dit keer rond het thema ‘Reizen’. 
"Reizen door je gedachte, reizen door je fantasie. Je verplaatsen langs de 
rand van werkelijkheid en illusie."
 

Dat reizen inderdaad aanleiding geeft 
tot het schrijven van verhalen of het 
componeren van gedichten bleek ook 
in dit schrijverscafé. Joop de Leeuw, 
in zijn vrije tijd fotograaf, verhaalt 
op humoristische wijze van zijn om-
zwervingen door de Verenigde Staten 
en constateert dat de hotelomstandig-
heden aldaar meestal barbaars, maar 
de bedden gelukkig altijd goed zijn. 
Resi Tichelaar vertelt twee korte ver-
halen over haar trektocht naar Santi-
ago de Compostella en Mientje Seve-
rin haalt herinneringen op van haar 
rondtocht door Burkina Faso, toen 
nog Opper Volta, waar reizen zonder 
Tom-Tom nog een riskant avontuur 
was. En zoals gebruikelijk gaf ook 
Henk Bogaard, in zijn ultrakorte, ul-
trahumoristische Jaap Fisher achtige 
teksten, weer een scherp beeld van 
ons soms absurde leven.
 
Voordracht en concrete 
resultaten
Dat je niet ver de deur hoeft uit te 
gaan om toch te kunnen reizen be-
wijzen de andere schrijvers en dich-
ters van dit café. Zoals Martinus 
van 't Slyk, Trudy Adriaanse, Mieke 
van den Berg, Lieneke Heijzelaar en 
Neletta van Heuven in haar uit het 
leven gegrepen verhaal 'Familie-
diner in Huize Vermeer'. En dat er 
serieus gedicht wordt blijkt ook uit 
haar afsluitende sonnet. Waar Dimi-
tri Verhulst zeven verhalen schreef 
op de zeven laatste zinnen die Je-
zus nog zei toen hij aan het kruis 
hing, verwerkt Neletta diezelfde 

zeven zinnen in één sonnet. Dat het 
in dit schrijverscafé niet alleen om 
voordracht en luisteren gaat, maar 
ook om concrete resultaten, bewijst 
Herman Pietersen, die tijdens dit 
café zijn nieuwe dichtbundel 'De 
pelgrimstocht' presenteerde. Al met 
al weer een zeer geslaagd en vooral 
druk bezocht café. De bijdragen kan 
men steeds teruglezen op de schrij-
verssite van het café: www.kunst-
kringvoorst.nl/schrijverscafe.
 
Kunstkring Voorst: méér dan 
alleen schrijvers en schilders
Naast de galerie en het schrijvers-
café biedt de Kunstkring Voorst nog 
een keur aan andere activiteiten en 
mogelijkheden. Zo is iedere zondag-
ochtend een schildersgroep en ie-
dere woensdagmiddag een accoustic 
art groep bezig in het atelier van de 
Kunstkring. Is op dinsdag het beeld-
houwatelier bezet met beeldhouwers 
en is er om de twee weken op de 
maandagavond een fotografiegroep 
actief, die ofwel hun kennis wil de-
len en aanscherpen ofwel met elkaar 
op pad wil gaan voor een fotoshoot.  
Het is ook deze groep die op za-
terdag 28 maart om 15.00 uur haar 
nieuwe foto-expositie in galerie 'De 
Statenhoed' opent. U bent van harte 
welkom om eens te komen kijken, 
te informeren over de mogelijkhe-
den of om een rondleiding te krij-
gen door de rest van het gebouw. De 
openingstijden van de galerie staan 
vermeld op de website van de kunst-
kring: www.kunstkringvoorst.nl

Luisteren naar andermans gedichten en verhalen. 
 
 

Ruimhartige openstelling?
Zo schattig, de barones moest zichzelf in de arm knijpen voordat ze kon 
geloven dat het nu echt ging gebeuren. Wie maandag 9 maart in de Stentor 
het verslag las van de start van de renovatie van ruïne De Nijenbeek nabij 
Voorst, denkt wellicht dat de adellijke dame de bereidwilligheid zelve was 
en dat zij zich jaren heeft ingezet om het donjon voor verder verval te be-
hoeden. Niets is minder waar. Mevrouw woont op Huize De Poll, vanaf De 
Nijenbeek met het blote oog amper waarneembaar, toch vreesde zij voor 
haar privacy en ‘bussen vol Japanners’. Al in 2001 heeft de gemeenteraad 
van Voorst De Nijenbeek op de prioriteitenlijst geplaatst, maar door dwars-
liggerij van barones Van Lynden gebeurde er jarenlang niets. Al die tijd had-
den weer en wind vrij spel en brokkelde de ruïne steeds verder af.
Pas toen de barones subsidie en bouwvergunningen van de gemeente nodig 
had om de exploitatie van haar landgoed sluitend te krijgen, kwam er wat 
betreft De Nijenbeek een doorbraak en werd zij gedwongen mee te werken 
aan het behoud ervan. Daar hoeft ze zelf amper voor in de buidel te tasten. 
Want ook al is zij van adel, toch is zij meer dan wie ook voor haar leefwijze 
afhankelijk van gemeenschapsgeld. Deze renovatie geschiedt grotendeels 
op kosten van de provincie die 2,5 miljoen euro beschikbaar stelt. Maar 
wat betreft de barones mogen de belastingbetalers niet verwachten dat ze 
iets terugzien van hun geld. Meteen al bij de start van de werkzaamheden 
waarschuwde zij dat het donjon in de toekomst slechts ‘een paar dagen per 
jaar’ toegankelijk zal zijn.
Het is ronduit benepen dat deze mevrouw geen enkele morele verplichting 
voelt en denkt dat ze niets terug hoeft te doen voor de financiële ondersteu-
ning die zij van de gemeenschap krijgt. Maar van de provincie en gemeente 
verwacht je dat ze verstandiger zijn en dat zij met beide benen in de eenen-
twintigste eeuw staan. En dan verlang je dat De Nijenbeek in de toekomst 
ruimhartig wordt opengesteld.

Annegreet van Bergen

Examentraining bij Studiepunt
TWELLO.- Voor sommige jongeren 
breekt een zenuwslopende periode 
aan: mei - examenmaand. Zelfs voor 
diegenen, die tot nu toe ruime vol-
doendes of meer op hun rapporten 
zagen staan, is het spannend. Het 
moet toch maar gebeuren. Je moet in 
minder dan twee weken een optima-
le concentratie op kunnen brengen, 
die dan ook nog gepaard gaat met 
het bezit van voldoende kennis. De 
eindexamens bij elkaar moeten na-
melijk samen een voldoende ople-
veren, een regel die sinds een aantal 
jaren voor alle niveaus van middel-
baar onderwijs geldt. Hoe kun je je 
daar nu het beste op voor bereiden? 

Eigenlijk is er maar één manier: de 
examenstof leren en dan oefenen en 
nog meer oefenen. Dat betekent veel 
oude examens maken. Die zijn daar-
voor zeer geschikt en gemakkelijk 
online te vinden. 

Examentraining
Ontbreekt het je aan discipline? Of 
weet je niet goed hoe het allemaal 
aan te pakken? Dan kun je de hulp 
van het Studiepunt inroepen. De be-
geleiders daar zijn gewend om stu-
dieplanningen met je te maken en je 
ook te helpen om je er aan te hou-
den. Ze kunnen proefexamens voor 
je nakijken en deze met je bespre-

ken. En ze kunnen je tot slot helpen 
bij de stof die nog lastig te begrijpen 
is. Dit jaar gaat het Studiepunt voor 
het eerst twee intensieve trainingen 
voor VMBO GL en TL aanbieden, 
namelijk wiskunde en Engels. De 
trainingen zullen twee volle dagen 
in beslag nemen en worden in de 
twee weken voorafgaand aan de exa-
mens gegeven, namelijk op zaterdag 
9 en zaterdag 16 mei. De kosten zijn 
EUR 225.00 voor twee dagen inclu-
sief lesmateriaal.  Voor deze trai-
ningen en alle andere vormen van 
examenvoorbereiding is Studiepunt 
bereikbaar op telefoonnummer 06-
41201625.

Voorjaar bij KriebelZ
TERWOLDE.- De voorjaarsfair die 
afgelopen weekeinde bij KriebelZ 
in Terwolde werd gehouden is weer 
een groot succes geworden. Binnen 
en buiten de muren van KriebelZ 
hadden ruim vijftig standhouders 
een plek gevonden, waar artikelen 
werden aangeboden en aangepre-
zen die een directe link met het 
seizoen hebben. Zo konden de vele 
bezoekers genieten van verschil-
lende kramen met (voorjaars)bloe-
men. Daarbij kon onder andere de 
verschillende benadering van een 
fleurig artikel als bloemen worden 
gesignaleerd. Maar natuurlijk waren 
er ook heel veel andere artikelen te 
bewonderen, zich over te laten ver-
wonderen of aan te schaffen.

Regionale vakantieweek De Zonnebloem 
TWELLO.- Vierentwintig Zon-
nebloemgasten van de Regio Ve-
luwezoom en Regio Gemeente 
Voorst zijn samen op vakantie ge-
weest In Lemele. bovengenoemde 
groep, allen rolstoelgebonden, 
werden begeleid door 24 vrij-
willigers. Zij logeerden in “Het 
Landhuis”, een compleet nieuwe 
luxueuze verblijfsaccomodatie, 
volledig aangepast om grote groe-
pen te ontvangen. 

De kamers zijn ruim en voorzien van 
douche, toilet, hoog/laagbedden en 
een zorg/alarmsysteem. Ook is er 
een snoeselbadkamer met sterren-
wand en hemel. Twee grote glazen 
liften kijken uit op de ruime lounge 
met gezellige zitjes. Via de auto-
matische deuren is er rechtstreeks 
toegang tot het grote terras, leuke 
overkappingen waar Oudhollandse 
spellen gespeeld kunnen worden en 
een prachtige grote tuin. Het Land-
huis heeft een grand café en een stijl-
vol restaurant. Het echtpaar de Graaf 
uit Terwolde verkende de omgeving 
per scootmobiel. Het Laarhuis heeft 
naast deze twee scootmobielen ook 
rolstoelfietsen en een duo fiets. Voor 
het wandelen is er een uniek rolstoel 
- en wandelpad van 4,3 kilometer 
door de gevarieerde natuur rondom 
Lemele. Er was elke dag veel te doen. 
Maandag was de aankomstdag met 
onderling kennismaken. Dinsdag 
met twee huifkarren naar de Leme-
lerberg . Na aankomst in de schaaps-
kooi werden de schapen naar bin-
nen gedreven zodat de lammetjes 

geaaid konden worden. `s Avonds 
trad professioneel zanger Tim Remie 
op. Hij wist alle gasten kostelijk te 
amuseren en er werd met volle borst 
meegezongen. Op woensdag werden 
3 vrijwilligers in het zonnetje gezet 
daar zij al 13 jaar actief zijn voor de 
vakantieweek. Verder stond de dag 
in het teken van Oudhollandse spel-
letjes, gezellig samenzijn en voor de 
liefhebbers een wandeling naar het 
winkeltje Krea Butik”, waar je leuke 
cadeautjes kon kopen. Donderdag 
met de bus naar het grootste kassen-
complex van Europa Emsflowers in 
Emsbüren, Duitsland.  Hier genoten 
de gasten van de tomatenkwekerij, 
de mooie bloemen en planten in 
de tropische tuinen en van de vele 

vlindersoorten en vogels. De kweke-
rij produceert elk jaar 500 miljoen 
planten op een oppervlakte van 
600.000m2. Vrijdag was verwendag. 
Vrijwilligers verzorgden de kapsels, 
voeten en leerlingen van het Vecht-
dal College de handen. `s Middags 
bloemschikken en corsages maken 
en voor het afsluitend diner werden 
de tafels feestelijk gedekt. Zaterdag 
terugreis. Elke gast kreeg een boek-
werk mee met een groepsfoto en 
het programma. Zij hebben genoten 
van een prachtige week. Hulde aan 
de vrijwilligers die weer kleur ga-
ven aan de wereld van deze Zonne-
bloemgasten. Foto’s kunt u bekijken 
op de website: http://regio-voorst.
zonnebloem.nl

Van l.n.r. Annie van den Bergh, Erna Spekreijse en Mariet Leerkes. Deze 
vrijwilligers ontvingen een bronzen beeldje (een rostoelduwster met 

gast) voor meer dan 12,5 jaar begeleiding vakantieweken. 

Netto opbrengst potgrond en 
compost actie
TERWOLDE/NIJbROEK.- De werkgroep van Vrienden van Loamnes kunnen u melden dat de potgrond en com-
postactie, die gehouden werd op zaterdag 7 maart in Nijbroek en de Vecht en op zaterdag 14 maart in Terwolde het 
netto bedrag van EUR 3945.50 heeft opgebracht. Ondank dat de verkoop in Terwolde wat stroever verliep, met name 
de compost, zijn er nog wat nabestellingen gekomen, waardoor toch alles verkocht is. Hierdoor heeft de actie een 
prachtig resultaat opgeleverd. De werkgroep wil dan ook al de vrijwilligers, die mee geholpen hebben, zo’n 25 tot 
45 personen op beide dagen buiten de werkgroep om, heel hartelijk bedanken voor hun inzet en vrije tijd om tot dit 
resultaat te komen. Ook alle afnemers van potgrond en de compost hartelijk bedankt, want zonder u gaat dit niet. De 
werkgroep kan weer veel plannen in Roemenië financieel ondersteunen.

http://www.kunstkringvoorst.nl/schrijverscafe
http://www.kunstkringvoorst.nl/schrijverscafe
http://www.kunstkringvoorst.nl
http://regio-voorst.zonnebloem.nl
http://regio-voorst.zonnebloem.nl


Paasbrunch
11.00-15.00 uur

Uitgebreid all-in buffet

1e Paasdag

29,50
p.p.

Paasbuffet
17.00-21.00 uur

Walking koud en warm  
buffet all-in 

2e Paasdag

39,50
p.p.

Kerklaan 1  Twello    
T  0571 27 00 73      

www.devierseizoenentwello.nl
Duistervoordseweg 128, Twello - Telefoon: 0571 27 49 83 - info@dynasty-twello.nl

Openingstijden: 
Maandag gesloten (m.u.v. feestdagen)

Dinsdag t/m vrijdag 16.00 - 21.30
Zaterdag en zondag 12.00 - 21.30

OOOOOpOpOpeneneniiiiininingsgsgs ititititititijdjdjdjdjdjdjdenenen::

1e & 2e Paasdag 
een uitgebreid onbeperkt Chinees buffet

€ 23,95P.P.

incl.: frisdrank, soep, voorgerecht, ijs en koffi e
(tapbier of huiswijn slechts € 1,50 per glas)

27 april Koningsdag geopend

Speciale actie

Pasen staat weer voor de deur! Het voorjaar komt weer 
om de hoek kijken, de vogeltjes leggen hun eieren, de 
zon schijnt volop en de bloemen beginnen te bloeien.

Op eerste Paasdag organiseren wij een sfeervolle Paas-
brunch. Om 12.00 uur wordt u ontvangen in ons feestelijk 
aangeklede restaurant. Hierna kunt u genieten van alle 
heerlijkheden die op ons buffet worden gepresenteerd 
en de warme gerechten die à la minute worden bereid 
in onze keuken en geserveerd worden op het buffet. Wij 
sluiten de Paasbrunch af met een heerlijk Paasdessert-
buffet! Tijdens de Paasbrunch serveren wij onbeperkt 
koffi e/thee, melk en jus d’orange. De brunch eindigt om 
14.30 uur.

Zwarte kolkstraat 104 - 7384 DE Wilp-Achterhoek
Tel: 055-3231438 - www.restaurant-bosgoed.nl

Volwassenen: 

€ 27,50 p.p.

Kinderen 3 t/m 10 jaar: 

€ 14,50 p.p.

Kinderen 0 t/m 2 jaar: 

gratis

Pasen bij 
Restaurant Bosgoed

Noteer vast 
in uw agenda:

zaterdag 11 april
Karaoke avond
entree GRATIS
in onze zaal

z“Gewoon
Lekker” K

eeten
Kom

Wij zijn open: 1e paasdag 16.00 - 20.00 uur
en 2e paasdag 12.00 - 20.00 uur

Schoolstraat 10
0571 - 27 34 73 

www.gewoontwelle.nl

Voorgerecht: Soep van de dag

Hoofdgerecht: van de kaart

Nagerecht: van de kaart

€21.50
voor p.p.

Zondag 5 april 2015
1e Paasdag

A la carte eten in ons restaurant. 
Vanaf 17.00 - 20.00 uur. Vraag naar onze kaart. 

Voor de kinderen om 14.00 uur paaseieren 
zoeken en bingo in de Loungebar.

Maandag 6 april 2015
2e Paasdag Buff et

Het bourgondisch buffet bestaat uit:
- groentensoep vooraf
- gehaktballetjes in zoetzure saus
- kipfi letreepjes in piri piri saus
- ribeye rollade met pepersaus
- Hollandse rijstschotel
- Bourgondische krieltjes met spekjes en ui
- gerookte beenham
- rindersalade
- scharrelsalade
- vers fruit salade
- diverse soorten brood
- huisgemaakte kruidenboter

Vanaf 18.00 - 20.00 uur € 17,00 p.p.

Voor beide dagen reserveren voor zaterdag 4 
april aanstaande 16.00 uur. Dit kan in Bowling 

De Scherpenhof of bij de receptie.

Bandijk 60 Terwolde  |  Tel. 0571 291731  |  info@scherpenhof.nl

www.scherpenhofplaycity.nl

U kunt beide paasdagen 
vanaf 13.00 uur gebruik maken 

van de bowlingbaan.
€ 19.50 per uur, per baan. 

Max. 6 personeen
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Het is kiezen tijdens de 
Goede Week
‘Het volk mocht kiezen. Of Jezus zou worden vrijgelaten of een dief die 
barabbas heet. Zijn naam betekent letterlijk ‘’zoon van vader’’. Hij staat 
dus voor iedereen. Het volk wilde de vrijlating van barabbas. En eiste 
de kruisdood van Jezus. Nota bene de zoon van de Hémelse Vader. En 
Jezus naam betekent ‘God redt’.  Zo heeft Jezus ook geleefd.  
Pastoor Paul Daggenvoorde mediteert over de betekenis van de Goede 
Week,  die begint  op zondag 29 maart, Palmzondag.

‘Wat vieren we eigenlijk? Veertig-
dagen hebben we ons met vasten, 
bidden en goede werken voorbereid 
om tijdens Pasen de kern van ons 
geloof te kunnen vieren, dat Chris-
tus is opgestaan uit de dood om met 
ons en ieder te zijn. De laatste week 
voor Pasen heet De Goede Week. We 
overwegen dan het lijden en sterven 
van Christus.

Palmzondag,  29 maart. 
Aanvang dienst 10.00 uur. 
Aan het begin van de viering in de 
kerk worden palmtakken gewijd. 
Zodat wij nu, net als de mensen van 
Jeruzalem toen, Jezus met palmtak-
ken kunnen huldigen als koning en 
redder. Men had Jezus gevangen ge-
nomen en voor de Romeinse gouver-
neur Pilatus gebracht. Die zag geen 
reden Jezus ter dood te veroordelen. 
Hij probeerde zich eruit te redden 
door gebruik te maken van zijn recht 
om een gevangene amnestie te ver-
lenen. Het volk mocht kiezen. Of 
Jezus zou worden vrijgelaten of een 
dief die Barabbas heet. Zijn naam 
betekent letterlijk ‘’zoon van vader’’. 
Hij staat dus voor iedereen. Het volk 
wilde de vrijlating van Barabbas. En 
eiste de kruisdood van Jezus. Nota 
bene de zoon van de Hémelse Vader. 
En ‘Jezus’ betekent ‘God redt’.  Zo 
heeft Jezus ook geleefd.  Vanuit groot 
geloof in God, heeft Jezus zich hele-
maal geven. Bepaald geen dief dus.

Witte Donderdag, 2 april om 
19.00 uur. 
Op de avond voorafgaand aan zijn 
gevangenneming had  Jezus met 
brood en wijn een rituele maaltijd 
gehouden met zijn leerlingen. De 
kerk viert dat met een plechtige eu-
charistieviering.  ‘Blijf dit doen om 
mij te gedenken’, had Jezus immers 
gezegd. De kerk is onder het uitspre-
ken van de woorden van Jezus on-
afgebroken blijven doen wat hij op 
die avond heeft gedaan. Maar wat 
drukken die woorden uit? Ze zeg-
gen wat Jezus heel zijn leven heeft 

willen uitdrukken. Namelijk wie hij 
is. De zoon van God, in wie God met 
ons is. En hoe dat ‘werkt’ liet hij zien 
aan het begin van die maaltijd. Toen 
hij als meester en leraar zich niet de 
voeten liet wassen, maar door de 
knieën ging om zelf zijn leerlingen 
de voeten te wassen. 

Goede Vrijdag, 3 april, 
Kruisweg om 15.00 uur en om 
19.00 uur de Kruishulde. 
Herdenken we in twee verschillen-
de vieringen de gevangenneming, de 
veroordeling, het lijden en de kruis-
dood van Jezus. ’s Middags staan 
we op het uur van zijn sterven om 
15.00 uur stil bij zijn ‘Kruisweg’. Em 
’s avonds om 19.00 uur houden we 
een indrukwekkende kruishulde na-
dat we zijn hele lijdensverhaal nog 
eens hebben horen voorlezen. 

Paaszaterdag of Stille Zaterdag, 
4 april 21.00 uur.
Op stille zaterdag viert de kerk over-
dag niets. We houden we als het 
ware de adem in. Houdt het hier op 
wat Jezus begonnen is? Pas in het 
duister van de avond en de begin-
nende nacht  herinneren we ons  in 
een plechtige en lange viering met 
veel Bijbeltekst hoe God altijd een 
nieuw begin gemaakt heeft waar za-
ken menselijkerwijs vast- en dood-
gelopen waren.  We wijden vuur en 
brengen het Licht van Christus in de 
kerk. We wijden het water en her-
nieuwen onze doop, onze verbon-
denheid met Christus.. 

Paasmorgen, zondag 5 april om 
10.00 uur.
Vieren we met een feestelijke eucha-
ristieviering dat Jezus niet dood is, 
maar sterker is gebleken dat al wat 
onderdrukt en vernietigt.  Hij leeft. 
En Hij is de dood opgestaan om op-
nieuw bij ons te zijn.  Dat is waar 
Pasen over gaat, dat is zeg maar ‘het 
eieren eten van Pasen’ dat we elke 
zondag vieren in de kerk.’ (www.
franciscusenclara.com).

‘Voorst op z’n smalst, Voorst op z’n breedst’
 Peter van der Woude:

‘Ik zoek knuppelgooiers 
en aanpakkers’

Dorpsgenoten. 
Wandelend door de gemeente 
Voorst ontmoet Wiel Palmen 
personen die volgens hem iets 
te vertellen hebben. Vandaag 
een gesprek met Peter van der 
Woude over het culturele leven 
in Voorst en zijn ideeën.

‘Maak van het Klompenfeest een 
cultureel festijn’. Praat met Peter 
van der Woude over het culturele 
leven van Twello en een fontein 
van voorstellen en ideeën spuit 
omhoog en spettert in het bekken 
van de Twellose samenleving.
Peter is bestuurslid van de Kunst-
kring Voorst en oprichter van 
de Voorster Schrijverskring: het 
Schrijverscafé, dat iedere 3e vrij-
dag van de maand wordt gehouden 
in galerie ‘De Statenhoed’.

Peter is geboren in Leiden, ver-
huisde naar Assen en trouwde met 
Rommie Eisma. ‘Als kind al nam ik 
me voor met een mooie Friezin te 
trouwen.  En dat werd Rommie.’ 
Peter studeerde orthopedagogiek 
en werkt in de IT. Twaalf jaar was 
hij leider bij scouting de Gelre 
groep, tot de jongere generatie het 
mocht overnemen.  Hun zoon heeft 
een IJslandse vriendin die elkaar 
ontmoetten in Turkije. Deze mede-
deling lijkt niet zo relevant in een 
interview met Peter, ware het niet 
dat deze spagaat IJsland-Turkije-
Nederland een mooi beeld geeft 
van wat Peter met het culturele 
leven van Twello van plan is, een 
gemeenschap overigens die veel 
potentie in zich draagt maar deze 
maar moeilijk kan delen.

Peter is een niet onverdienstelijke 
kunstschilder en het lag dan ook 
in de lijn dat hij lid werd van de 
Kunstkring Voorst. Zijn lid van het 
bestuur van deze kunstkring voelde 
als een mandaat om aan de slag te 
gaan. ‘Ik zie het als mijn taak onze 
kring op hoger niveau te tillen. Stil-
stand bij een culturele instelling is 
de dood in de pot, en daar is deze 
Kunstkring Voorst veel te mooi 
voor. Je moet nieuwe dingen oppak-
ken en bestaande afstoffen en conti-
nueren, anders overleef je niet.’

Goed wonen
‘Cultuur en het culturele aanbod in 
een gemeente is ook één van de be-
langrijkste criteria waarom mensen 
besluiten in een gemeente te gaan 
wonen. Het gemeentebestuur schiet 
in zijn eigen voet als je daar blind 
voor blijft’. Hij constateert dat er 
een rijk cultureel leven is in Voorst, 
van muziekverenigingen, die zelfs 
landelijk hoge ogen gooien, zangver-
enigingen en ensembles, toneelgroe-
pen tot de uitstraling van een gale-
rie Klein Voorde,  Klein Noordijk 
en St. Dorpskerk Wilp aan toe - om 
de Kunstkring en het schrijverscol-
lectief zelf niet te vergeten. Hij wijst 
op het openbaar kunstbezit, op het 
muziekonderwijs op scholen, bij 
muziekverenigingen of bevoegde 
docenten. Ook telt Twello een aan-
tal beroeps- en amateurkunstenaars. 
Hierbij kan worden aangetekend dat 
sommige van deze laatste groep ‘het 
beroeps’ overstijgen. 

Peter heeft niet het imago van een 
barricaden bestormer. Met vuur en 
passie zeggen wat hem beweegt kan 
hij wel. ‘Blijf niet zitten in je eigen 
clubje. Zet je oogkleppen af en kijk 
wat je samen kunt doen, om elkaars 
krachten te versterken.’ 

Klompenfeest en culturele 
agenda 
Wat al meerdere malen geprobeerd 
is in Twello: een culturele agenda 
opzetten. Over het Klompenfeest 
is hij helder: ’geen Klompenfeest 
maar een cultureel festijn, waar de 
culturele verenigingen uit Voorst 
de mogelijkheden krijgen zich te 
presenteren. Geen suffe kraampjes 
met brochures, maar koren, muziek-
toneel-en dansgroepen. Laten zien 
waar je mee bezig bent, dwars door 
het dorp heen, in cafés, winkels, 
midden op straat, in de kerken, com-
bineren met een Kunstroute’. 

Vernieuwing is basis van 
overleven
‘Vernieuwen is basis van overle-
ven, zeker in het culturele domein. 
Dat betekent: af en toe je nek dur-
ven uitsteken, met het risico dat 
je hoofd wordt afgehakt. Dat je de 
knuppel in het hoenderhok durft te 
gooien om te kijken wat het ople-
vert, dat je aan durft te pakken wat 
er op je pad komt, wat het dan ook 
is.’

Intussen heeft Peter een begin ge-
maakt met zijn wandeling door 
het Voorster culturele landschap, 
op zoek naar medestanders voor 
zijn ideeën met als eerste doel een 
culturele happening aan het begin 
van het culturele jaar, meestal eind 
augustus of begin september. Wat 
hij het liefst zou doen? ‘Lezingen 
geven bijvoorbeeld, over kunst, 
welk onderwerp dan ook’. En het 
zou Peter niet zijn als er geen bij-
zondere tussen zou zitten. ‘Wat te 
denken van een lezing die begint 
bij de minirok van Mary Quant en 
eindigt bij Montaigne? Niets met 
elkaar te maken maar als tegenstel-
ling prikkelend’. 

Erepodium voor beste voorlezer
TWELLO.- De beste voorlezers van 
de basisscholen in Wageningen, 
Dieren, Emmerich, Brummen, Dui-
ven, Renkum en Twello streden za-
terdagmiddag om de eerste plaats 
bij de halve finale van de Voorlees-
wedstrijd 2015. In de bibliotheek 
van Twello was het volgens de jury: 
‘’een feest om naar de kandidaten 
te luisteren.” Meegekomen ouders, 
broertjes, zusjes maar ook klasge-
nootjes, luisterden ademloos naar de 
verschillende boekfragmenten die de 
zeven kandidaten beurtelings voor-
lazen. Spanning, emotie en de ver-
haaltrant streden beurtelings om 
de aandacht. Na afloop werden alle 
deelnemers bedacht met een bemoe-
digend toespraakje van de juryleden, 
een boek en een oorkonde. Hierna 
kon uiteindelijk de winnaar bekend 
worden gemaakt. Rinske Nas van OBS 
de Nijnoord in Wageningen, won met 
haar fragment uit het boek Matilda 

van Roald Dahl deze halve finale. Bin-
nenkort mag Rinske deelnemen aan 

de provinciale finale waar ze hoopt op 
een plek in de landelijke finale.

 

Rinske Nas, omringd door haar medekandidaten, mag door naar de 
provinciale finale.

Inschrijving kramen Voorjaarsmarkt
TWELLO.- Zaterdag 9 mei, de dag voor Moederdag wordt er tussen 9.00 en 16.00 uur in het centrum van Twello 
een voorjaarsmarkt georganiseerd. Op het Marktplein organiseert Stichting Dorpsverfraaiing de jaarlijkse bloe-
menmarkt. In samenwerking met Twello Centrum wordt deze bloemenmarkt uitgebreid via de Marktstraat naar 
het Dorpsplein met een hobby- en streekmarkt. Het is de bedoeling dat vanaf het Marktplein door de Marktstraat 
en dan richting en op het Dorpsplein diverse kramen komen te staan die zorgen voor de nodige sfeer tijdens deze 
markt. De kramen zijn bedoeld voor hobbyisten die artikelen aanbieden met betrekking tot deze hobby en streek-
markt. Voor belangstellenden die een kraam willen bespreken ligt er bij de Marskramer een inschrijfformulier. 
Wel zal er een borg van € 15.00 worden gevraagd voor huur van de kraam. De deelnemers krijgen het bedrag 
’s middags om 16.00 uur na einde van de markt weer terug. Inschrijven voor de Voorjaarsmarkt kan tot en met 
zaterdag 25 april, maar vol=vol! Er zal een selectie plaats vinden met betrekking tot de aangeboden artikelen. 

Koningsfeest Nieuws

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

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

Tijdens het Koningsfeest is het één en al muziek op het Dorpsplein! In totaal 
6 bands verdeeld over 2 dagen komen optreden. Genoeg te kiezen dus! Kijk 
voor tijden op: stichtingdorpsfeesten.nl 

Cool is the Band
Enthousiasme, ervaring en heel veel lol, dat is ‘Cool is the Band’!  Ze spelen 
Funk, Soul, R&B en Rock in een mix van hits van toen en nu.  Zoals The 
Jacksons en Earth Wind and Fire. En ook Bruno Mars en Beyoncé. Een 
heel breed repertoire en een feest om mee te maken! 

Bigband Twello
Voorheen noemden ze zich The Twellodians, maar nu steelt de Bigband 
Twello de harten van heel veel muziekliefhebbers met een gevarieerd 
aanbod van jazz, blues en pop. O.l.v. Edwin Neuteboom Spijker en met 
de prachtige stem van Aline Frieling krijgt Bigband Twello jou zeker op de 
dansvloer! 

SJIEK DJ TEAM
SJIEK, de dj-combinatie uit Apeldoorn en Deventer, is een concept van 
muziek van de jaren ‘90 tot de huidige top 40. Met hun energie zetten de 
dj’s de zaak volledig op z’n kop! Samen breien zij de 2015-editie van Hut-
spop aan elkaar en zorgen ze voor een perfecte sfeer.



Stationsstraat 17 • 7391 EG  Twello
T 0571 27 61 91 • info@printandmore.nu 
www.printandmore.nu

maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur • zaterdag 10.00 - 13.00 uur

v. Ghentstraat  Twello, tel. (0571) 27 13 46

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

Wereldwinkel Twello
Stationsstraat 9, 7391 EG Twello
Telefoonnummer (0571) 28 00 32

www.wereldwinkeltwello.nl

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

HORIZONTAAL: 1 open plek in het bos; 3 effect; 

8 jong dier; 11 militair; 12 kanon; 13 bloeiwijze; 

14 aarzeling; 16 Frans lidwoord; 17 landgoed; 

20 rein; 22 hapje; 24 mannelijk dier; 25 

grondtoon; 27 nadeel; 28 strooptocht; 29 

zangnoot; 30 rivier in Egypte; 32 plaats in 

Noord-Brabant; 33 breed; 34 in orde; 36 

persoonlijk vnw.; 37 idem; 38 aldus; 39 

prachtig; 40 plaats op Ameland; 41 plas; 43 

lidwoord; 44 stuurboord; 45 vaartuig; 47 

vervoersonderneming; 49 gravure; 51 afdruk; 

53 voorzetsel; 55 militair; 56 naaldboom; 57 

hetzelfde; 59 rivier in Japan; 60 strandmeer; 61 

spijker; 63 handelwijze; 66 vervolgens; 68 

voegwoord; 69 niet even; 70 insect; 72 

aartsbisschop; 73 item; 74 nieuw; 75 schoeisel; 

76 in orde.

VERTICAAL: 1 summum; 2 lijst; 3 ongerept; 4 

van af; 5 vernis; 6 ondernemingsraad; 7 

hoofdtelwoord; 9 drank; 10 Nederlandse rivier; 

12 mogelijkheid; 15 hoofddeksel; 18 spil; 19 

schaduw; 20 rijdier; 21 public relations; 23 

plaats in Overijssel; 24 geleedpotige; 26 

vloedbeweging; 29 reeks; 31 gids te water; 33 

ruig; 35 herkauwer; 38 hemellichaam; 42 

kaassoort; 44 staaf; 46 automodel; 48 

warmoes; 50 geheel de uwe; 51 Europese taal; 

52 wettelijk; 54 kluitenbreker; 56 langvoer; 58 

honingdrank; 60 en dergelijke; 62 vreemde 

maat; 64 een zekere; 65 amfi bie; 67 boom; 70 

dyne; 71 dwarshout.

42 60 67 16 70 46 C 15 34 69 61

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

De oplossing van de vorige puzzel is: ‘paasbest’. 
De winnaars zijn: Veronique Lamers uit Twello en de heer of 
mevrouw T. Dokter uit Wilp. Van harte gefeliciteerd!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21

22 23 v 24

25 26 27 v 28 29

30 31 32 33

34 35 36 37 38

39 40 41

42 43 44 45 46 47 48

49 50 51 52 53 54

55 56 v 57 58 59

60 v 61 62

63 64 65 66 67

68 69 70 71 72 73

74 75 76

Waardige
Waard

lunch-diner-café
dorpsstraat 23 Twello

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

Stationsstraat 1 - 7391 EG  Twello
Tel. (0571) 27 14 23

Geschenken met symbolische 
waarde. Leuk om te geven bij 

bijzondere gelegenheden. 

Kom in de Wereldwinkel onze 
mooie collectie bronzen beeldjes 

 bekijken. 
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Wind, Water 
en Natte Voeten 

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

Het verkiezing circus is weer van 
start gegaan, tegenwoordig twee 
voor de prijs van één. Provinciale 
verkiezingen en het waterschap, 
want water is steeds belangrijker 
aan het worden. Ruimte voor de 
rivier kennen we van dichtbij, we 
willen geen natte voeten. Ook de 
bekende landelijke politieke par-
tijen willen graag dijken opwerpen 
en geulen graven. Dat in combina-
tie met het effectief besteden van 
de grote hoop geld die er bij de 
provinciale staten over is.
Want de verkoop van de oude nuts 
bedrijven heeft het provinciale 
bestuur geen windeieren gelegd. 
Over het uitgeven van de grote bult 
pecunia bestaan verschillende po-
litieke ideeën die wellicht iets ver-
tellen over de plaatselijke cultuur.
Ook het opwekken van energie op 
allerlei manieren houdt de gemoe-
deren flink bezig, windenergie wil 
iedereen graag maar zeker niet in je 
achtertuin. Maar aangezien wind 
really hot is, zal dit vast een flinke 
touwtrek wedstrijd opleveren tus-
sen een aantal locale en nationale 
belangen verenigingen.
Logica is niet de enige leidraad in 
dit kleurige botsen van belangen. 
Idealisme, landelijke strategie en 
de leidraad van spindoctors ma-
ken de scheidslijn tussen politiek 
en persoonlijk gemakkelijk wat 
vager.
Helaas gaat de partij die Vrijheid 
hoog in het vaandel heeft staan 
aardig gebukt onder schandalen 
waar het persoonlijke gewin al het 
andere naar de achtergrond heeft 
doen verdwijnen.

Waarbij onze minister van Volksge-
zondheid, Edith Schippers de ver-
antwoordelijkheid voor het eigen 
partij functioneren liever van zich af 
schuift en de grote boze buitenwe-
reld maar de schuld geeft.
De politieke meerderheid of minder-
heid in de Eerste kamer in het ver-
lengde van de regerende meerder-
heid in de Tweede kamer. Dat zijn 
naast het kiezen van het provinciale 
bestuur de motiverende redenen om 
de Nederlandse kiezer uit te nodigen 
de gang naar de stembus te maken.
Wetgeving, politieke keuzes, demo-
cratisch draagvlak en verkiezingen 
allemaal onderdeel van onze maat-
schappij in Nederland. Dat zeker 
voor een flink gedeelte een eindje 
beneden de zeespiegel ligt.
De wereld verandert, de Nederland-
se samenleving verandert en wij ver-
anderen. Hoe we veranderen vraagt 
om keuzes, keuzes die voortkomen 
uit onze behoeftes, overtuigingen en 
idealen. 
Solide keuzes zijn meer een richting 
dan een standpunt omdat we steeds 
in beweging zijn. Dat is soms lastig 
want dit vraagt steeds een herijking 
naar jezelf.
Werkelijk kunnen luisteren naar je-
zelf is een voorwaarde om jezelf zo-
veel mogelijk te kunnen laten horen. 
Dat luisteren is cruciaal, want ook al 
betekent een keuze het loslaten van 
het tegengestelde alternatief. Onze 
wereld is een veelvoud van kleuren, 
geen zwart-wit, wat ons denken af 
en toe ook lijkt te beweren.
Luisteren is aandacht opbrengen 
voor onszelf en voor de ander. Waar 
aandacht en oprechte betrokkenheid 

vervangen worden door routine 
en het eenzijdige eigen gelijk be-
gint een innerlijke strijd, een ui-
terlijke te worden.
Een zwerm spreeuwen heeft in 
zijn vlucht een geweldige samen-
hang, fascinerend om te zien. Dat 
is geen wetenschappelijk gedefi-
nieerde relatie waar elke spreeuw 
zich aan houdt. Het is een zicht-
bare en bijna voelbare samenhang 
die wij op sommige momenten in 
ons leven ook meemaken.
Een dansvoorstelling, een voetbal 
elftal in winning mood, een stille 
protestmars, voorbeelden van er-
gens bijhoren voorbij de rede.
Die verbinding valt en staat met 
de verbinding met ons zelf, dat is 
luisteren naar ons zelf en zijn met 
wat we in alle eerlijkheid ervaren.
Aandacht en hart opbrengen voor 
ons zelf resulteert in het levende 
netwerk waarin we onze samenle-
ving uniek verschillend dragen en 
gestalte geven.
Jazeker, verandering van de we-
reld begint bij jezelf.
Woensdag 18 maart veel sterkte 
met het rode potlood. 

Freek Dam.

Leerlingen AOC behalen diploma 
VCA en motorkettingzaag

TWELLO.- Negentien leerlingen van 
AOC-Oost Twello niveau 2 behaal-
den in één week het landelijke exa-
men VCA (veiligheidscertificaat) en/
of het certificaat ‘Motorkettingzaag’. 
Het gaat om leerlingen van de oplei-
dingen MBO Groenvoorziening en 
Veehouderij. Voor het examen VCA 
kregen de leerlingen gedurende zes 
weken les van extern specialisten op 
het gebied van veiligheid. Voor het 
certificaat ‘Motorkettingzaag’ zijn de 
leerlingen in kleine groepjes drie da-
gen op locatie geweest op landgoed 
Nijenhuis te Diepenheim. Hier kre-
gen ze zowel theorie als praktijkles 

van specialisten vanuit de bosbouw. 

De gediplomeerden
De gediplomeerden voor Veehoude-
rij zijn Raymond Oosterwijk, Stefan 
van Essen, Stefan van Oorspronk en 
Jeroen Bouwmeester. Voor Groen-
voorziening zijn het Bram Huidink, 
Jaap Schoemaker, Derkjan Stege-
man, Jeroen de Bie, Stef Geertman, 
Sander Koers, Bente Boerman, Bart 
van Mourik, Nicky Meijerink, Mar-
tin Beuzel, Johan van den Burg, Rob 
Huisken, Dylan Ditzel, Wiebe Bos-
ma en Bart van Mourik. Namens de 
school worden zij gefeliciteerd!

Leerlingen Groenvoorziening en Veehouderij MBO behalen landelijk 
diploma VCA en motorkettingzaag.

Volop activiteiten tijdens 
Koningsdag 
WILP.- In het kader van Wilp 1250 
jaar wordt er op 27 april op Tennis-
park de Boerehofstee een Konings-
dag voor jong en oud georganiseerd.  
Die dag zullen er allerlei activiteiten 
zijn op het Tennispark, waar teams 
aan deel kunnen nemen.  Met je 
team strijd je in verschillende spel-
vormen, zoals dubbeltennis, bad-
minton, volleybal, tegen de andere 
teams. Maak bijvoorbeeld een team 
met je buurt, vereniging, familie of 
vrienden. Een team bestaat uit mini-
maal zes personen. Voor de kinderen 
zal er op deze dag een kleedjesmarkt 
worden georganiseerd. De kinderen 
zullen hier via school verder over 
worden geïnformeerd. Ook is er vrij 
tennis onder begeleiding mogelijk 
op het tennispark. Rond het middag-
uur zal een demonstratiepartij wor-
den gespeeld door spelers van ons 

eredivisieteam. Zij zullen ook een 
clinic verzorgen. Terwijl de tennis-
demonstratie aan de gang is kunt ge-
nieten van een broodje, aangeboden 
door Tennispark de Boerehofstee. 
Na de demonstratie zal de competi-
tie tussen de teams worden voortge-
zet. Als afsluiting van de competitie 
zal er een quiz voor alle teams zijn 
die meetelt in de uiteindelijke sco-
re. De dag wordt afgesloten met de 
band Premium-S en een dweilorkest. 
En voor de winnaars liggen er uiter-
aard mooie prijzen klaar. Inschrijven 
met een team kan bij Marc de Boer 
via koningsdag@wilp1250jaar.nl of 
06-53355747. Geef je op met een 
teamnaam, het aantal personen en 
een contactpersoon met contactgege-
vens. Kijk op de website www.wilp-
1250jaar.nl voor meer informatie. Of 
volg: facebook.com/wilp1250jaar. 

Kaarten bij Radstaake
VOORST.- Op vrijdag 27 maart is de zesde kruis- en klaverjasavond van het 
seizoen. Het kaarten, bij café Radstaake begint om 19.30 uur. Iedere deel-
nemer ontvangt een prijs naar keuze en er zijn ook mooie avondprijzen te 
winnen. Bovendien krijgt iedere deelnemer een gratis attentie.

Ayurveda voor een gezond leven
VOORST.- Vanaf april 2015 is er gelegenheid om een consult af te spreken bij 
een B.A.M.S. (Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery) gediplomeerde 
Ayurvedisch specialist Kiran Valsan uit Kerela (India). Voorafgaande aan de 
eerste consultdag wordt een lezing gehouden waar één en ander uitgelegd 
wordt over Ayurveda. Ayurveda helpt onder andere bij: Diabetes, hartklach-
ten, gewrichtsklachten, problemen met de stofwisseling, allergieën, proble-
men met huid en/of haar, slapeloosheid, stress en hoge bloeddruk. De lezing 
wordt in Voorst gehouden op donderdag 9 april in De Kapel, Enkweg 1 van 
20.00 tot 22.00 uur. Entree:  € 7,50 (Dit wordt verrekend met uw eerste con-
sult). Aanmelding voor de lezing: Saskia Niessink, saskia.niessink@aofl.nl, 
06 11 262 770. Kosten: € 55,00, kinderen t/m 12 jaar € 30,00 (indien u aanvul-
lend verzekerd bent, krijgt u, afhankelijk van uw verzekering, een deel te-
rug). Een afspraak voor een consult kunt u maken via info@srisriayurveda.
nl, 06 24 934 193 - Lillian Nouwen.
 

Themabijeenkomst over 
‘(Stille) armoede en gelijke kansen’
TWELLO.- De PvdA Voorst organiseert een openbare themabijeenkomst 
over  ‘(Stille) armoede en gelijke kansen’. Gastspreker: mevrouw Keklik 
Yücel, lid 2e Kamer PvdA. Locatie: restaurant brasserie Korderijnk, Sta-
tionsstraat 31, Twello. Zaterdag 28 maart van 10.30 – 12.00 uur. Iedereen 
is welkom.

Loopt het dorp straks vol met coördinatoren?
TERWOLDE.- Tijdens de jaarverga-
dering van Dorpsbelangen kwamen 
naast een aantal huishoudelijke 
zaken een aantal knelpunten in de 
plaatselijke samenleving aan de 
orde. Het schijnt dat er binnen de 
dorpse samenleving grote behoefte 
bestaat aan coördinatoren, verbin-
dende elementen en/of contactper-
sonen op velerlei gebied. Als dat 
momenteel al niet aan de orde is, 
dan wordt die behoefte wel gescha-
pen door verschillende overheden 
en/of (semi)overheidsdiensten. 
Onlangs heeft de woningbouwver-
eniging al de behoeftes aan activi-
teiten en samenwerking in het dorp 
gepeild, nu is de stichting Mens en 
Werk met een vergelijkbare actie 
bezig en ook de vereniging Dorps-
belangen probeert, min of meer door 
de gemeentelijke politiek gestimu-
leerd, om de samenwerking in het 
dorp middels het aanstellen van 
een dorpscoördinator in een beter 
afgestemd stramien te krijgen. In 
het verlengde daarvan viel het op 
dat tijdens een informatieve ses-
sie van wijkagente Roos Kok een 
vergelijkbaar fenomeen uit de hoge 
hoed kwam. Zij verduidelijkte wat 

aspecten van haar werk en de moge-
lijkheden voor de burger om de vei-
ligheid in dorp en ommelanden te 
verbeteren. Zij gaf daarbij nadrukke-
lijk de boodschap mee dat mensen 
zichzelf en anderen geen ongefun-
deerd onveiligheidsgevoel moeten 
aanpraten. Echter bij situaties waar-
bij een onveilig gevoel opduikt kan 
onmiddellijk actie worden onderno-
men door het waarschuwen van de 
politie(112), of het deelnemen aan 
het WhatsApp systeem dat speciaal 
in de diverse kernen is opgezet om 
vreemde, onbekende of onveilige 
situaties aan alle deelnemers te mel-
den (waarbij overigens de wijkagent 
continu meekijkt). Dit systeem is 
nu al een succes omdat door deze 
snelle one line berichtendoorgifte 
niet alleen potentiële boeven al snel 
worden afgeschrikt en bovendien de 
politie heel snel preventief en/of re-
pressief kan ingrijpen.

De jaarlijkse zwerfvuilactie is de 
laatste twee jaar door allerlei blun-
ders van betrokkenen niet doorge-
gaan, maar door mensen op het ge-
meentehuis is aan de mensen van 
Dorpsbelangen verzekerd dat die 

actie dit jaar wel plaats zal vinden, 
maar tot op heden is er nog geen da-
tum gecommuniceerd. 

blijft de molen draaien?
De toekomst van molen de Ooievaar 
is een langdurig verhaal met narig-
heid, zwarigheid, onwil en/of onver-
mogen aan het worden. Dat de mo-
lenaar geen brood meer mag bakken 
in zijn nieuwe oven/bakkerij is een 
zaak tussen molenaar en keurings-
dienst, waarbij het voortbestaan van 
de molen niet afhankelijk is van die 
nevenactiviteit van de molenaar/
bakker. Erger is echter de onwil of 
onvermogen van de eigenaar van de 
molen, de Stichting molen de Ooie-
vaar, om in beweging te komen om 
noodzakelijke werkzaamheden in 
het kader van achterstallig onder-
houd te laten uitvoeren. Na enkele 
noodvoorzieningen geruime tijd 
geleden, blijken onderdelen van de 
molen weer/nog in een deplorabele 
staat van onderhoud te verkeren. 
Als in de naaste toekomst weer losse 
onderdelen van de wieken naar be-
neden komen is de impact op het 
blijven functioneren van de molen 
desastreus. 

Notariële zaken bij de KBO 
TWELLO.- Dinsdag 3 maart kon de 
voorzitter van KBO-Twello een goed 
gevulde zaal verwelkomen alsmede 
mevrouw de Jong, kandidaat notaris 
van notaris kantoor van Drimmelen, 
Noordman, Slaghekke uit Twello. 
Ruim anderhalf uur hebben de 
aanwezigen kunnen luisteren naar 
een informatief verhaal dat op zeer 
prettige wijze werd gepresenteerd. 
De titel voor deze presentatie: ‘Be-
lasting voorkomen bij overlijden’. 
Als er zorgvuldig te werk wordt ge-
gaan bij het opstellen van een testa-
ment, kan dat voorkomen dat er erg 
veel belasting moet worden betaald. 
Als er in het verleden een testament 

is gemaakt is het raadzaam om die 
eens met de notaris door te nemen 
en te controleren of het nog up to 
date is. Men is belangstellend om 
te horen hoe dat allemaal zit met 
een testament, een notariële akte en 
de kosten van  een bezoekje aan de 
notaris. Een notaris is er om zaken 
in goede banen te leiden. Vragen 
als waarom een testament en hoe 
te handelen als je je tijdelijk of defi-
nitief niet meer je eigen zaken kunt 
behartigen kwamen aan de orde. 
Aan de hand van de vele reacties 
uit de zaal kon je opmaken dat het 
een onderwerp is dat aanspreekt. 
Gelukkig had mevr.de Jong haar ver-

haal voor iedere aanwezige op pa-
pier om thuis nog eens na te lezen. 
De voorzitter dankt mevr.de Jong 
voor de presentatie en duidelijke 
uitleg. Daar er diverse niet leden 
gebruik hebben gemaakt van de uit-
nodiging voor deze middag maakte 
hij nog een variant op de afkorting 
van de letters KBO, Kom Bij Ons!  

Ter informatie 
Dinsdagmiddag  31 maart KBO-middag 
met een Paasviering en bloemstukjes 
maken. Aanvang 14.00 uur. Ook niet-
leden van KBO Twello zijn op deze 
middag van harte welkom in de Möll’n 
schure, Havekespad 13 te Twello.
                   

mailto:info@voorsternieuws.nl
mailto:palme060@gmail.com
mailto:koningsdag@wilp1250jaar.nl
http://www.wilp1250jaar.nl
http://www.wilp1250jaar.nl
mailto:saskia.niessink@aofl.nl
mailto:info@srisriayurveda.nl
mailto:info@srisriayurveda.nl


www.dierenkliniekijsselvallei.nl
      GezelschapdierenPaardenkliniekDeIJsselvallei

Betrouwbare zorg voor uw dierwbare zorg voo uw dier u

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

Behandelingen op afspraak.
Voor spoeddienst 24 uur bereikbaar.

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

Kopermolenweg 11 
7382 BP Klarenbeek

BROEKSTRAAT 37, KLARENBEEK
INFO@SMELTINK.COM

Een heerlijk lente gevoel 
in een bed van Smeltink

Junne is een nostalgisch landelijk ledikant.
Robuust, maar met een fi jne afwerking. 
Pure eenvoud. Slaap lekker!

Buffet aan huis?
Kijk dan eens op  

www.slagerijwalravensklarenbeek.nl

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

MARHE
In- en verkoop van alle bestratingen.

Tevens straatwerk.

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

Bestrating v.o.f.
“MARHÉ”

Spijt 8, Sint Michielsg
internet: www.immeinstallaties bv

LICHTGEW. PAKAFTAS

Eenvoudig afneembare 
tas met wegdraaibare 
haken en Fast Lock 
systeem · voorzien van 
rits- en zijvakken · 
inhoud 17,5 liter

43,95

29,95

INSTEEKKETTING

Parkeer uw fiets extra 
veilig met deze sterke
insteekketting · lengte 
140 cm

26,95

16,95

Klarenbeekseweg 102 • 7381 BG KLARENBEEK • T 055 301 12 66
www.wolterstweewielers.nl
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WhatsApp mee voor onze veiligheid

Xtra Ogen gemeente 
Voorst bestaat één jaar 
 
GEMEENTE VOORST.- Xtra Ogen gemeente Voorst bestaat deze maand één 
jaar en zijn er ondertussen al 561 enthousiaste leden die zich, naast de 
politie, voor uw en mijn veiligheid inzetten. De preventiegroep heeft kort 
na het ontstaan de coördinatie op zich genomen en WhatsApp-preventie-
groepen opgestart. Ondertussen zijn er ruim twintig heel goed werkende 
groepen die met dit systeem/preventiemiddel succesvol werken. Xtra Ogen 
en de WhatsApp groepen zijn er niet alleen preventief tegen inbraken, maar 
ook voor andere ongewenste situaties. Denk hierbij aan het inspringen bij 
geweld op straat, overlast hangjongeren, het melden van vernielingen en 
reageren op onwel geworden mensen op straat. Xtra Ogen heeft zich al ver-
schillende malen succesvol ingezet, neem bijvoorbeeld de groep hangjon-
geren die zomer 2014 enkele malen een spoor van overlast en vernielingen 
achter lieten.
Politie heeft deze jongeren kunnen aanhouden door onze acties waarna de 
vernielingen stopten maar ook het aantal woninginbraken is afgenomen. 
Ander voorbeeld was een echtelijke ruzie op straat in Terwolde, waarbij 
buurtbewoners via de Terwolde App alarmeerde over twee behoorlijk ru-
ziënde jongeren waar Xtra Ogen op reageerde en ze aansprak, einde ruzie. 
Noemenswaardige bijzonderheden zoals signalementen van vreemde 
snoeshanen die in uw straat rondhangen, rapporteren wij door naar de 
wijkagenten waarmee wij erg goed contact hebben.
Zodra een Xtra Ogen team het vermoeden heeft dat vreemde figuren iets 
willen ondernemen wat het daglicht niet kan verdragen, dan wordt de po-
litie gealarmeerd via 112 en we krijgen direct assistentie waarover goede 
afspraken zijn gemaakt. 
Ook u kunt meewerken met Xtra Ogen en met name de WhatsApp-preven-
tiegroepen, waardoor meer inwoners kunnen worden bereikt. 
U kunt zich aanmelden door lid te worden van onze Facebookgroep Xtra 
Ogen gemeente Voorst of een e-mail te sturen naar info@xtraogen.nl. Dit al-
les met vermelding van uw naam en adres, waarna wij u toevoegen aan de 
WhatsApp groep in uw buurt.
WhatsApp mee voor onze veiligheid!

Met dank,
Team Xtra Ogen gemeente Voorst.

Twaalfenhalf jaar Twells Vergiet 
TWELLO.- Deze zomer bestaat de Twellose band twaalfenhalf jaar en dat is 
volgens medeoprichter Harrie Timmermans zeker reden voor een feestje. “Dat 
gaan we zondagmiddag 21 juni in de mooie voortuin van de Vier Seizoenen in 
Twello vieren. Hoe we dat exact gaan aanpakken, dat weten we nog niet, maar 
we willen er in ieder geval wel een mooie middag van maken. We beginnen 
tegen een uur of drie en als je daar bij wilt zijn dan moet je de datum 21 juni 
maar vast in de agenda noteren. De bandleden hebben er in ieder geval veel 
zin in.” Donderdag 26 maart speelt de band tijdens Muziek Totaal in Deventer 
bij danscafé Persee, Brink 32, aanvang 21.00 uur. De toegang is gratis. 

Het begint weer
TWELLO.- Ervaren moestuinders weten het.  Vanaf deze week kun je 
weer volop groenten buiten planten mits afgedekt met een vliesdoekje 
voor de late vorst.  Op Hof van Twello zijn ze er klaar voor en staat een 
keur aan groenten en planten uitgestald. Maar ook kruiden en fruitbo-
men. Het aantal soorten pootaardappels overstijgt de 25. En de zaadaf-
deling is weer verder uitgebreid. 

Veel eigen opkweek
Door de mooie nieuw kas kan Hof 
van Twello nu ook veel gewassen 
zelf opkweken die elders niet te ver-
krijgen zijn.  Zoals het oude sla ras 
Twellose gele, de lekkerste vroege sla 
en goed bestand tegen kou. En voor 
wie van kleine tuinbonen houdt zou 
de Duivenboon eens moeten probe-
ren, een heel oud ras dat door Hof 
van Twello nieuw leven in is gebla-
zen en inmiddels een aantal trouwe 
gebruikers kent.  Snijbietplantjes 
staan klaar in vele kleuren. Hof van 
Twello zaaide maar liefst 20 soorten 
tomaten, waaronder bijna zwarte, 
paarse, gele en gestreepte soorten, 
cherry , ronde en vleestomaten. De 

komende weken komen deze plan-
ten beschikbaar voor de liefhebber 
van de ouderwets lekkere smaak van 
echte tomaten. 

Enorme collectie fruitbomen
Elk voorjaar is het dringen bij de col-
lectie fruitbomen van de Hof. Oude 
en nieuwe rassen, hoogstam, laag-
stam en struikvarianten.  Ook dit jaar 
gingen er al weer heel wat bomen 
de deur uit. Om het de klanten nog 
makkelijker te maken is een groot 
deel van de collectie nu opgepot  zo-
dat je het hele jaar kunt planten en 
niet alleen als er geen blad aan de 
bomen zit. Er is volop keuze uit ap-
pels, peren en pruimen, kweeperen, 

mispels, amandelen, perziken, abri-
kozen, nectarines en kersen. Maar 
ook staan er veelbelovende soorten 
als kaki, nashipeer,  paw paw, kiwi  
en vijg.  Het aanbod aan klein fruit 
is overweldigend met braam, logan-
berry, framboos, boisenberry, alle 
soorten bessen etc, etc.  Ook voor 
tamme kastanje en hazelnoot kom je 
niet voor niets bij de Hof van Twello. 

Zaden, zaden, zaden
Hof van Twello begon met het stan-
daard assortiment zaden, dat inmid-
dels ook in zijn geheel biologisch te 
verkrijgen is. Dit jaar is een tweede 
lijn van biologische zaden toege-
voegd aan het assortiment.  Maar je 
kunt er ook heerlijk snuffelen naar 
bijzondere soorten: oude rassen, 
bijzondere exoten die het in Neder-
land toch goed doen, allerlei soorten 
kiemgroenten en groenbemesters.  
Nieuw is een collectie van maar 
liefst 50 soorten eetbare wilde plan-
ten door Hof van Twello zelf verza-
meld en verpakt. Kortom een goed, 
afwisselend en rijk  tuinseizoen be-
gint op de Hof van Twello. 

Buurtsportcoach Voorwaarts verbindt 
en creëert sportaanbod 

Hollandse avond in café TITUS
TWELLO.- Op zaterdag 28 maart 
gaat cafe TITUS helemaal Hollands! 
Heerlijke meezingers, hollandse 
hits, smartlappen en apres sky num-
mers komen deze avond langs. Dit 
alles met medewerking van nie-
mand minder dan Peter Arends. 
Deze avond wordt aangekleed met 
een apres sky achtige sfeer. Shotjes, 
meters bier en één en al gezellig-

heid! Aanvang 21.00 uur. De entree 
is gratis, maar vol=vol!  
 
Paasdarts Toernooi
Op zondag 5 april, 1e paasdag, wordt 
het eerste paas darts koppel toernooi 
gehouden! Er wordt gespeeld met kop-
pels, dat is wel zo gezellig en leuk.  Je 
speelt in poules, dus minimaal 3 partij-
en of meer, wanneer je in de volgende 

rondes komt. Er is ruimte voor 32 kop-
pels. De kosten voor deelname bedra-
gen EUR 8.00 per koppel. Dit is inclu-
sief frites/frikandel maaltijd!. Er zijn 
mooie prijzen te winnen, zowel voor 
de winnaars, maar ook voor de hoogste 
score en de hoogste uitgooi. Inmiddels 
zijn er al 15 koppels aangemeld. Geef 
je dus snel op via www.cafetitus.nl of 
gewoon bij de barkeeper van dienst.
 

TWELLO.- binnen de gemeente 
Voorst zijn er verschillende buurt-
sportcoaches actief, zo ook bij S.V. 
Voorwaarts. Daar is sinds april 2014 
Guido ben boubaker aangesteld. De 
buurtsportcoach is er om het spor-
ten voor verschillende leeftijdscate-
gorieën te stimuleren. Met het orga-
niseren en faciliteren van passende 
beweegprogramma’s wil S.V. Voor-
waarts de drempel voor potentiële 
sporters verlagen en de mensen ken-
nis laten maken met verschillende 
mogelijkheden binnen de gemeente 
Voorst en de vereniging. 

Verschillende buurtsportcoaches 
helpen de verschillende basisscho-
len en het voortgezet onderwijs met 
het organiseren en aanbieden van 
sportclinics vanuit de verschillen-
de verenigingen. Het doel van S.V. 
Voorwaarts is om jongens en meisjes 
kennis te laten maken met verschil-
lende sporten, denk hierbij aan ver-
schillende beachsporten, smash- en 

volleybal, gymnastiek, bewegen op 
muziek, handbal en voetbal. 
 
beachFit
Een nieuw initiatief is het opzet-
ten van een BeachFit lessen bij S.V. 
Voorwaarts. Vanaf april (woensdag 8) 
en (maandag 13) starten van 9.00 uur 
– 10.00 uur de 10weekse nieuw opge-
zette BeachFit lessen aan Sportpark 
de Laene. Dit initiatief van de buurt-
sportcoach in samenwerking met de 
afdelingen Gymnastiek en Beach zor-
gen voor een uitbreiding op het hui-
dige sportaanbod binnen S.V. Voor-
waarts. Flexsport Twello verzorgt de 
BeachFit lessen zowel voor vrouwen 
als mannen. De lessen zijn gericht op 
conditie- en krachttraining. Wilt u 
kennis maken met deze nieuwe tak 
van sport binnen S.V. Voorwaarts, 
dat kan zonder vast lidmaatschap, u 
betaalt nu slecht € 35,- voor 10 lessen.
 
Nationale Sportweek
S.V. Voorwaarts doet dit jaar ook weer 

mee aan de Nationale Sport-
week in de week van 18 t/m 25 
april. Deze week zal in het teken 
staan van de Beachsporten! Op 
de beachvelden worden zowel 
overdag als 's  avonds veel en 
verschillende clinics aangebo-
den waarvoor deelname voor 
iedereen gratis is. Naast clinics 
beachvoetbal, beachhandbal, en 
beachvolleybal voor het Veluws 
College en het AOC Oost is er 
ook voor de basisschoolkinde-
ren een instuif op de woensdag-
middag (22 april). Ook worden 
er op verschillende avonden cli-
nics georganiseerd voor volwas-
senen op de beachvelden. 
 
Samenwerken
Een belangrijk speerpunt voor 
Guido is samenwerken en 
verbindingen leggen. Voor-
beelden hiervan zijn het op-
starten van de BeachFit bin-
nen S.V. Voorwaarts waarin 
de samenwerking tussen de 
afdelingen Gymnastiek en 
Beach verwezenlijkt is. Ook 
binnen de gemeente draagt 
de Guido hier aan bij, zoals 
het organiseren van het Sport 
2000 Voorster Pannatoernooi 
en de Twellose Sportcarrousel.  
Wie vragen en/of tips heeft 
met betrekking tot sportbe-
oefening aan Sportpark De 
Laene of eens van gedachten 
wil wisselen over andere mo-
gelijkheden, kan zich wenden 
aan de buurtsportcoach via 
06-26885140. Ook kan men 
mailen naar buurtsportcoach@
voorwaartstwello.nl

Vakantiereizen voor mensen met epilepsie
GEMEENTE VOORST.- Het Epilepsiefonds organiseert speciale reizen voor kinderen en volwassenen met epilepsie 
die niet zonder begeleiding met vakantie kunnen. De begeleiding is in handen van enthousiaste, deskundige vrijwil-
ligers. Zonder de inzet van deze vrijwilligers zouden deze vakantiereizen niet kunnen plaatsvinden. Daarom zoekt 
het Epilepsiefonds enthousiaste vrijwilligers die mensen met epilepsie een onvergetelijke vakantieweek willen 
bezorgen. Vragen over epilepsie, de diagnose en behandeling beantwoorden de voorlichters van het Epilepsiefonds 
graag, tel. (0900) 821 24 11 (10 cent per minuut). U kunt ook mailen naar info@epilepsiefonds.nl. Aanmelden via: 
www.epilepsie.nl/vakantie. 

Beachsoccer. 

mailto:info@xtraogen.nl
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mailto:buurtsportcoach@voorwaartstwello.nl
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De AutobeDrijven in De regio

Dorpsstraat 3  7384 BC  Wilp  Tel. 0571-261437

Service Partner

* Reparatie        * Schadeherstel 
* APK                 * Verkoop nieuw en gebruikt
                           * Verhuur 9 persoonsbus

Reparatie
en onderhoud

Like ons op facebook

kwaliteit
50
50 JAAR

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

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

Ford KA 1.3, blauw metallic BJ 2001 60.000 km

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

Skoda Octavia Combi 1.6, zwart metallic BJ 2006 125.000 km

Suzuki SX4 benzine, automaat, zwart BJ 2007 90.000 km

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

VW Golf Plus, diesel, zwart BJ 2008 142.000 km

Volvo XC 70 2.4 diesel, blauw metallic  BJ 2005 212.000 km

 

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

KIJK VOOR OCCASIONS OP WWW.AUTOWIENTJES.NL

DUIDELIJK | DESKUNDIG | DICHTBIJ

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

APK Actie

€ 19,- All-in

Voor alle benzine- en dieselauto’s

FIAT 500 1.4 SPORT
115.000 KM - 2008

NU VOOR  € 7.900,-

OPEL ASTRA 1.3 CDTI BUSINESS
81.000 KM - 2010

NU VOOR  € 10.750,-

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

NU VOOR  € 22.750,-

CITROEN C1 SEDUCTION 5 DRS
55.000 KM - 2011

NU VOOR € 5.950

VW GOLF PLUS 1.2 TSI 77 KW 
AUTOMAAT

168.000 KM - 2011

NU VOOR € 10.950

VW TRANSPORTER T5
155.000 KM - 2009

NU VOOR € 8.450 EXCL. BTW

APK ACTIE

AUTOMAAT

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

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

Doorlopend ca. 80 auto’s op voorraad

Bouwjaar: 04-2005
Km. Stand: 202252 Km
Brandstof: Benzine
Kleur GRIJS Metallic
Aantal deuren: 5 drs
Transmissie: Handgeschakeld
Garantie: n.v.t.

OPTIES & ACCESSOIRES:
ABS, Airbag Bestuurder, Airbag Passagier, Airbag, 
zijdelings voor 2x, Airconditioning, handbed., 
Boordcomputer, Centr. deurvergr. handbediend, 
Cruise control, Deelbare achterbank, El. verstel-
bare spiegels, Elektrische ramen voor, Hoofdsteu-
nen achter, Lichtmetalen velgen, Onderhouds-
boekje aanwezig, Radio/CD, Startonderbreking, 
Stuurbekrachtiging 

OPEL VECTRA STATIONWAGON 2.2-16V DGI

autobedrijf

B.J. Spijkerbosch

www.autospijkerbosch.nl
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDoooooooooooooooooooorloo

3.999,-
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Voorstelling ‘Hoop Gedoe’ 
op Kleine Noordijk vermakelijk
TWELLO.- Op zes speeldagen 
heeft een bijzondere cast voor 
een opmerkelijke voorstelling 
gezorgd. Op deels ernstige, maar 
grotendeels humoristische en 
cynische wijze wordt het leven 
van drie ouder wordende heren 
belicht. Een leven vol schijnze-
kerheden, liefde, ziekte, hoop 
en vrees en tenslotte de dood. 
Gespeeld door een verrassende 
cast van drie heren en drie da-
mes met veel acteertalent. Op een 
bühne met een heus theaterdecor 
en tribune. caroline buitenhuis 
van St. cultuur Kleine Noordijk 
en bewoonster van het landgoed, 
speelt haar rol van de thee- en 
koffieschenkende uitbaatster An 
overtuigend. 

Peter-Jan de Wilde, huisarts in Apel-
doorn, heeft – beïnvloed door zijn 
medische achtergrond - het thema 
bedacht. De mythologische achter-
grond van Prometheus die het vuur 
van de goden steelt en daarmee de 
woede van Zeus over zich afroept, 
heeft hij op geraffineerde wijze erin 
gevlochten. “Ik ben anders te werk 
gegaan bij het schrijven dan gebrui-
kelijk”, lacht de Wilde, “ik schrijf 
het stuk op de mensen die ik voor 
een bepaalde rol voor ogen heb en 
liet me deze keer inspireren door 
het boek ‘Reis naar het einde van de 
nacht’ van Louis-Ferdinand Céline. 
In een café in Haarlem begonnen in 
mijn brein de eerste figuren vorm te 
krijgen. Er is veel cynisme en humor 
in verwerkt, want dat werkt ook re-
lativerend.” Peter-Jan en regisseur 
en theatermaker Aad van der Waal 
kennen elkaar sinds jaren en hebben 
samen veel cabaret gemaakt en voor 
Caroline is het de derde keer dat zij 
met hen optreedt. 

Wat een gedoe toch allemaal
Het verhaal is het levensverhaal 
van drie bevriende, ouderworden-
de mannen: de schijnophoudende 
angsthazen Epi, Metheus en Prom. 
Iedereen bezig met zijn eigen be-

slommeringen; de één nog volop in 
de financiële crisis, de ander treu-
rend om een dierbare overledene, 
de derde ogenschijnlijk prima in 
zijn vel. De scène in het geïmpro-
viseerde herentoilet is vermakelijk 
en forceert de lachspieren. Met z’n 
drieën staan zij te plassen met ge-
luid erbij. Afgunstig kijkend naar 
elkaars geslachtsdeel wordt het 
‘nadruppelen’ van de middelste 
zeer kritisch beoordeeld en subtiel 
gezinspeeld op verborgen ziektes. 
“Zieke of de angst voor ziekte, wat 
is eigenlijk erger”, vraagt men zich 
op gegeven moment af, vooral als 
de ‘Ziekte van De Wit’ in hun vrien-
denkring lijkt te heersen, een ziekte 
die zich kenmerkt door angst, tot de 
dood erop volgt. En zo blijkt telkens 
weer dat de stoerste onder hen, die 
alles probeert te relativeren en alles 
beter weet, toch door de mand valt 
als blijkt dat zijn leven – net als dat 
van de rest – bepaald wordt door on-
zekerheid en angsten, vooral voor de 
dood. Ondanks zijn stoere mannen-
praat toont hij onoverkomelijk zijn 
kwetsbaarheid. 

De ‘warme’ bakkerstraat en 
sauna-ontboezemingen
Zonder het van elkaar te weten zijn 
de drie mannen verliefd op dezelfde 

vrouw, die zich prostitueert in de 
Bakkerstraat. Iedereen op zijn beurt 
verschijnt daar in vermomming 
met trenchcoat, hoed en zonnebril 
om de schone Pandora de liefde te 
betuigen. Maar ook de vrouw van 
lichte zeden wordt achtervolgd door 
haar onverwerkte verleden en staat 
daarom aanraking noch toenadering 
toe. De ontboezemingen in de sauna 
zijn ontroerend. Er wordt gefiloso-
feerd over leven en dood, over hoop 
en vrees. Epi raakt daarbij helemaal 
van de leg omdat zijn geheugen hem 
volledig in de steek laat en hij het ein-
de voelt naderen. Opnieuw komt ter 
sprake dat zaken die op dát moment 
niet relevant zijn het leven tot een hel 
kunnen maken door angst dat ze zul-
len gebeuren. Om dit te demonstreren 
wordt de uitspraak ‘Je zou ook bang 
kunnen zijn dat een vliegtuig zijn 
landingsstel boven het Koetshuis kan 
verliezen’, kracht bijgezet door een 
enorme knal, die het publiek even 
geweldig laat schrikken. Als de nood 
het hoogst is verschijnt An (Caroline) 
als troostende engel en deelt snoepjes 
en kusjes uit onder de aanwezigen. 
Summa summarum: deze voorstel-
ling laat zich kwalificeren als uiterst 
vermakelijk.  Een amusante illustratie 
van het leven in combinatie met een 
briljant staaltje acteertalent. 

Hebt u al een e-bike met korting 
gekocht? Nu kan het nog!
 
TWELLO.- De lente komt eraan: een mooi moment om voortaan de auto 
te laten staan en op de (e-)fiets naar het werk te gaan. Koop een fiets en 
krijg EUR 150.00 tot EUR 400.00 van het aankoopbedrag terug! Wees er 
wel snel bij: deze kortingsactie van Slim Reizen Stedendriehoek duurt 
nog tot en met 30 maart. 

Niks voor mij, want ik woon te ver 
van mijn werk, denkt u nu mis-
schien. Goed nieuws: ook e-bikes 
doen mee met de kortingsregeling. 
Of reist u voortaan met het ov en een 
elektrische vouwfiets? Dan betaalt 
Slim Reizen maar liefst EUR 300.00 
terug!

Goedkoop, gezond en snel
Al 1.810 mensen in onze regio maak-
ten gebruik van de kortingsactie. Zij 
reizen voortaan goedkoop, gezond 
en snel naar hun werk. Dankzij hen 
zijn de files een flink stuk korter ge-
worden, met gemiddeld 1.450 auto’s 
per dag. Bent u de volgende die de 
auto verruilt voor de fiets? Kijk op 
www.slimreizenstedendriehoek.nl 

hoe u de korting krijgt. 

Werkgevers: schakel mee! 
Bent u werkgever, lift dan mee op 
de actie. Al 143 werkgevers gingen 
u voor. Met fittere medewerkers en 
meer vrije parkeerplekken als re-
sultaat. En hebt u al gehoord van 
de speciale subsidieregeling voor 
werkgevers? Ook deze actie loopt 
nog tot en met 30 maart. Voert u een 
file besparende maatregel uit, dan 
krijgt u hier maximaal 40.000 euro 
subsidie voor. Dus speelde u al met 
de gedachte om een fietsenstalling 
aan te leggen, of oplaadpunten voor 
e-bikes? Wacht niet langer en vraag 
de subsidie aan via www.slimrei-
zenstedendriehoek.nl.

Sterrenkijkdagen bij 
Volkssterrenwacht Bussloo
bUSSLOO.- Tijdens het weekend van 27 en 28 maart kan er op diverse plekken in 
Nederland in het kader van de Sterrenkijkdagen kennis gemaakt worden met de 
sterrenhemel. Het is dit jaar de 39e keer dat deze landelijke sterrenkijkdagen ge-
organiseerd worden en door middel van voordrachten op de sterrenwacht wordt 
het publiek meegenomen in de wonderen van het heelal. De Volkssterrenwacht 
Bussloo is geopend op vrijdagavond 27 maart en zaterdagavond 28 maart. Het 
programma voor de beide avonden is hetzelfde en bestaat uit voordrachten over 
de Maan en de actuele sterrenhemel. Presentaties met schitterend beeldmateriaal 
en waarbij gebruik wordt gemaakt van filmpjes en een planetariumprogramma.

Geschikt voor jeugd
Bij helder weer bestaat er volop de gelegenheid om met de diverse telescopen 
van de sterrenwacht naar de Maan, de planeet Jupiter en verschillende nevels 
aan de wintersterrenhemel te kijken. Het programma tijdens de sterrenkijkda-
gen is ook heel geschikt voor de jeugd. De Sterrenkijkavonden beginnen om 
19.30 uur en worden gehouden in het gebouw van de Volkssterrenwacht Bus-
sloo aan de Bussloselaan 4 in het recreatiegebied Bussloo. De toegang tijdens 
deze dagen is gratis. Naast deze Sterrenkijkavonden is de volkssterrenwacht ook 
komende weken iedere vrijdagavond geopend voor het publiek met een actuele 
voordracht en gelegenheid om zelf hemellichamen te bewonderen. Meer infor-
matie over de activiteiten van de Volkssterrenwacht Bussloo is te vinden op de 
website www.volkssterrenwachtbussloo.nl of telefonisch via (0571) 26 20 06.

Metamorfose 
verzorgingshuis de Benring
VOORST.- Van Lente Systeemin-
tegratie B.V. gaat voor Woning-
corporatie Habion de volledige 
renovatie uitvoeren van verzor-
gingshuis De Benring in Voorst, 
zowel de bouwkundige als in-
stallatietechnische werkzaamhe-
den.  Woningcorporatie Habion 
voorziet een nieuwe toekomst 
voor haar zorghuisvesting. Habi-
on wil samen met haar partners 
verzorgingshuizen veranderen 
in vitale woon- en leefgemeen-
schappen door ze aan te passen 
aan de huidige wensen en klaar 
te maken voor de toekomst. Bij 
voorkeur gezamenlijk met alle 
betrokkenen uit de lokale ge-
meenschap. Om deze toekomst waar te maken 
is Habion het project ‘tweede jeugd’ gestart. Op 
drie locaties wordt een experiment opgezet om 
verzorgingshuizen toekomstbestendig te ma-
ken. De Benring in Voorst maakt onderdeel uit 
van het experiment. In het experiment wordt 
het traditionele verzorgingshuis veranderd in 
een gebouw waar ouderen gewoon huur beta-
len voor hun appartement en zorg en andere 
dienstverlening naar believen kunnen inkopen. 
Ook wordt onderzocht of het gebouw meer dan 
nu een rol kan vervullen in het behoud van de 
leefbaarheid in een buurt of plaats, waar instan-
ties als overheid, banken en detailhandel zich 
terugtrekken. 
De renovatie van het gebouw De Benring  betreft 
in eerste instantie het vergroten van de bestaan-
de woonruimten, waardoor van de huidige 96 
appartementen er 74 overblijven. Een belangrijk 
uitgangspunt is dat de bewoners kunnen blij-
ven wonen in de Benring en minimaal overlast 

hebben van de bouwactiviteiten. Daarom is er 
voor gekozen om de renovatie in vier fases uit 
te voeren.  In het laatste kwartaal van vorig jaar 
is in bouwteamverband (samen met Woningcor-
poratie Habion, Brink Advies & Management, 
Temmink Bouwprojecten en ITN installatie-
techniek) de projectvoorbereiding uitgevoerd. 
Dat de snelheid er in zit moge blijken uit het 
feit dat de renovatie van de eerste fase inmid-
dels in volle gang is en de laatste fase in mei 
2016 opgeleverd wordt.  Van Lente Systeemin-
tegratie B.V. is als hoofdaannemer aangewezen 
door opdrachtgever Habion,  omdat Van Lente 
al reeds jaren werkzaam is in de zorg en in een 
bewoonde omgeving en de locatie in Voorst als 
geen ander kent. Door de huidige goede samen-
werking en coördinatie tussen de elektrotechni-
sche, werktuigbouwkundige en bouwkundige 
aannemer is het vertrouwen bij de opdrachtge-
ver aanwezig dat het project tot een succesvol 
resultaat zal leiden.  

� Onderhoud
� Schade Herstel
�  Verkoop nieuw en 

gebruikt
� Reparatie
� APK
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Coöperatie Specialisten in Subaru

www.garagebedrijfhuisman.nl

GARAGEBEDRIJF HUISMAN
Oude Rijksstraatweg 42 • 7391 ME  Twello • Tel. 0571-272043

OCCASSSIONS   BOUWJAAR 

Subaru Forester automaat  2005

Honda CR-V 4x4  2006

Opel Corsa 1.2  2012

Suzuki ALTO 1.0 automaat  2011

Hyundai I10  2008

http://www.volkssterrenwachtbussloo.nl
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TWELLO.- Afgelopen woensdag en de woensdag ervoor was het jaar-
lijkse Schoolhandbaltoernooi van de Gemeente Voorst. De Martinus-

school was oppermachtig. Drie eerste plekken en een tweede. 

Eenprofielfoto.nl zorgt voor de juiste 
eerste indruk

Haakworkshop bij Voskamp Textiel
VOORST.- Voskamp Textiel organiseert een workshop waarbij een tas in mo-
chila stijl wordt gehaakt. De tas wordt gehaakt in de techniek ‘yarn under’ 
met gehaakte banden, en een gehaakt of op de kumihumo geknoopt koord 
met kwasten. Er is keuze uit 60 kleuren haakgaren en er zijn verschillende 
patronen beschikbaar zodat iedereen zelf het motief van de tas kan ontwer-
pen. De workshop bestaat uit drie avonden en wordt gehouden op 15 en 22 
april en 20 mei van 19.00 tot 22.00 uur. Bij deze workshop is het wel nodig 
de basisbegrippen van het haken te beheersen. Voor info/opgave: Voskamp 
Textiel, Rijksstraatweg 148 in Voorst.  (0575) 50 14 23. 

Klassiek concert in Dorpskerk
 
WILP.- Een bijzonder klassiek concert 
met prachtige, grotendeels roman-
tische, liederen in het cultuurpodium 
van Dorpskerk Wilp. Het concert zal 
worden geopend door sopraan Lotus 
Klinkspoor die een veelzijdige selec-
tie liederen en aria’s van onder meer 
Wolfgang Amadeus Mozart, Richard 
Strauss, Alban Berg en Serge Rach-

maninoff zal zingen, alsmede werk 
van minder bekende componisten zo-
als Victor Ullmann. Na de pauze zal 
vervolgens mezzo-sopraan Iris van 
’t Veer een zeer bijzondere selectie 
liederen van de Zweedse componist 
Lars-Erik Larsson en de Finse com-
ponist Toivo Kuula ten gehore bren-
gen. Zowel Lotus Klinkspoor als Iris 

van ’t Veer zullen worden begeleid 
door meesterpianist Rik Helmes, die 
tevens het solo pianostuk ‘Rauha’ 
(vrede) op. 26 nr. 5 van Toivo Kuula 
zal spelen. Het concert heeft plaats op 
woensdag 1 april vanaf 20.00 uur. De 
kerk is om 19.30 open. De toegangs-
prijs bedraagt € 10.00. Meer informa-
tie op: www.dorpskerkwilp.nl 

WILP.- Door het groeiende gebruik 
van social media in de afgelopen 
jaren komt een profielfoto ook 
steeds meer onder de aandacht. 
Marc chen van eenprofielfoto.nl 
is hier in 2013 alert op ingespron-
gen en heeft inmiddels al hon-
derden profielfoto’s op zijn naam 
staan. 

Het is niet toevallig dat Marc Chen 
zich is gaan richten op profielfoto’s. 
“De fotografiemarkt is sterk aan het 
veranderen en mijn ondernemers-
geest werd uitgedaagd om hier cre-
atief mee om te gaan. Door mij in 
naam en dienst specifieker te richten 
op profielfoto’s bleek ik voor menig 
klant duidelijk in een behoefte te 
voorzien. De toename van de zoge-
naamde ‘online aanwezigheid’ van 
veel klanten, maakt de behoefte aan 
representatieve foto’s steeds groter”, 
vertelt Chen enthousiast. “Voor een 
zakelijk netwerk als LinkedIn kiest 
men een andere presentatie dan 
voor bijvoorbeeld een datingsite. De 
eerste indruk telt, zowel bij een cv 
als op social media, en dan vormt 
een goede profielfoto een stevige ba-
sis. Twitter, Facebook en vele andere 
apps stellen je in de gelegenheid om 
een profielfoto te plaatsen. Ga hier 
bewust mee om en bedenk goed 
welke indruk je maakt met jouw 
profielfoto.”

Apk
Vanwege het grote aantal verschil-
lende gebruiksmogelijkheden voor 
een profielfoto is een duidelijke 

afstemming met de klant nood-
zakelijk. Daarna kan de fotoshoot 
beginnen. “Weinig mensen voelen 
zich direct op hun gemak voor de 
camera”, stelt Chen. “Het is aan mij 
om ze zo ontspannen mogelijk vast 
te leggen en een profielfoto te maken 
die hen weergeeft op de wijze zoals 
ze willen.”
Inmiddels komen zijn klanten re-
gelmatig terug voor een nieuwe foto 
omdat ze een ander kapsel hebben, 
een andere bril of gewoon omdat ze 
variatie in foto’s willen. “Eén van 
mijn klanten ziet het als een jaar-
lijks ritueel om online up-to-date te 
blijven en vergelijkt het vernieuwen 
van haar profielfoto met de jaarlijkse 

apk voor haar auto”, licht de foto-
graaf toe.

Op locatie
Naast zijn fotostudio in Wilp is 
Chen ook regelmatig als profielfo-
to-fotograaf te vinden op (carrière)
beurzen, bedrijfsevents, hoge scho-
len en universiteiten door heel Ne-
derland. “Er is een grote vraag naar 
het maken van profielfoto’s op be-
drijfslocaties. Dat kan bijvoorbeeld 
aansluitend of voorafgaand aan een 
salesmeeting of vergadering van fili-
aalmanagers. Als fotograaf sta ik dan 
klaar om de medewerkers sprekend 
op een profielfoto te zetten”, besluit 
hij zijn verhaal.

Eenprofielfoto.nl werkt op afspraak wanneer het u uitkomt, overdag, ’s 
avonds of in het weekend.

Moestuin spaaractie Albert Heijn 

TWELLO.- De afgelopen 3 weken 
kon er bij Albert Heijn gespaard wor-
den voor moestuinpotjes. Basisscho-
len uit Twello deden vol enthousi-
asme mee met de succesvolle actie. 
Voor iedere basisschool stond er in de 
winkel een mand klaar waarin klan-
ten hun moestuinpotjes konden do-
neren aan één van de scholen. Er zijn 
zoveel moestuintjes voor de scholen 
ingezameld, dat Albert Heijn besloot 
om van iedere school een winnaar 

te maken. Vorige week woensdag is 
deze actie feestelijk afgesloten. Elke 
school had een leerkracht afgevaar-
digd die met een aantal leerlingen 
naar Albert Heijn kwam om alle in-
gezamelde moestuinpotjes op te ha-
len. Naast wat lekkers kregen zij een 
houten moestuin van één vierkante 
meter zodat ze op school hun eigen 
groenten en fruit kunnen verbouwen. 
Albert Heijn wenst alle scholen veel 
plezier met hun moestuin.

Dierenambulance OverGelder heeft 
een Kanjer van Goud!
KLARENbEEK.- Loretta Schrijver 
heeft voor het programma Kanjers 
van Goud van de Nationale Postcode 
Loterij een bezoek gebracht aan de 
Dierenbescherming regio OverGelder. 
Jeannette Kromkamp werd gekozen 
tot Kanjer van Goud. Zij staat sym-
bool voor alle 30.000 vrijwilligers van 
de Dierenbescherming. De aflevering 
werd afgelopen zondag 22 maart op 
RTL 4 uitgezonden. Loretta bracht 
onlangs een bezoek aan dierenasiel 
de Kuipershoek en Dierenambulance 
regio OverGelder, beiden onderdeel 
van de Dierenbescherming. Zij volgde 
die dag Jeannette Kromkamp, vrijwil-
liger van de dierenambulance, en een 
medewerker van het dierenasiel tij-
dens hun werkzaamheden. Met veel 
passie en enthousiasme vertelden zij 
over hun werk en over hun bijzondere 
ervaringen met dieren. Daarnaast ging 
Loretta met Ed Webers, inspecteur van 
de Landelijke Inspectiedienst Die-
renbescherming, mee naar twee con-
trolebezoeken. Voor haar werk op de 
Dierenambulance ontving Jeannette 
uit handen van Frank Dales, direc-
teur Dierenbescherming, en Loretta 

Schrijver de Gouden Wimpel van de 
Nationale Postcode Loterij. Daarnaast 
reikte de Nationale Postcode Loterij 
een cheque uit van EUR 25.000.00, te 
besteden aan het werk van de dieren-
ambulance. Een grote verrassing voor 
Jeannette, die zich al negen jaar met 
hart en ziel voor dieren in nood inzet. 
Alleen al in regio OverGelder rijden 

de dierenambulances zo’n 6.000 keer 
per jaar uit, voornamelijk om dieren in 
nood te helpen. Dat betreft zowel huis-
dieren als in het wild levende inheem-
se dieren. Jeannette staat symbool 
voor alle 30.000 vrijwilligers die zich 
belangeloos inzetten voor de dieren en 
van onschatbare waarde zijn voor de 
Dierenbescherming. 

Schrijver Jan Brokken in bibliotheek 
TWELLO.- Op uitnodiging van de Boekenvrienden komt Jan Brokken op donderdag 16 april  naar bibliotheek Twello. 
Jan Brokken (1949) is schrijver van romans, reisverhalen en literaire non-fictie. Veel van zijn romans zijn in diverse talen 
vertaald en verfilmd. Als schrijver heeft hij internationale faam verworven – The New York Times prees Jungle Rudy als 
een meesterwerk van verhalende non-fictie. Aanvang 20.00 uur. De toegang bedraagt EUR 5,00. Donateurs van de Boeken-
vrienden gratis toegang. Reserveren is gewenst via www.bibliotheekbrummenvoorst.nl

Kanjer van Goud!

Boottocht Zonnebloem 
DEVENTER.- De Zonnebloem organiseert sociale en recreatieve activiteiten 
voor mensen met een lichamelijke beperking door ziekte, handicap of ou-
derdom. Op maandag 30 maart vaart de Zonnebloem met 127 gasten een 
dagje over de IJssel naar Zwolle. Tijdens deze dag treedt het accordeon duo 
Annie&Marie op met heerlijke meezingpartijtjes van bekende liedjes. Bij de 
Welfare, die deze dag meevaart, kan men weer mooie zelfgemaakte spullen 
kopen. Ook is er verpleging aanwezig om medische zorg te verlenen. Dit 
belooft weer een gezellige dag te worden mede door de inzet van 23 vrijwil-
ligers die de gasten verwennen met een hapje, een drankje en een heerlijk 
diner aan boord.  Wilt u ook in aanmerking komen voor de Zonnebloem 
activiteiten, huisbezoeken of als vrijwilliger dan kunt u zich aanmelden via 
onze website: www.zonnebloem.nl/deventer

SponsorScoutAtlon Scouting 
VOORST.- Dat een sponsoractie niet saai hoeft te zijn, werd zaterdag 21 
maart bewezen door Scouting Voorst. Met alle Welpen, Scouts en een paar 
verdwaalde Explorers trokken ze naar Recreatieplas Bussloo voor een ac-
tieve middag, lekker in de buitenlucht. Het weer was, wisselvallig, maar 
de sfeer was uitstekend en de activiteiten leuk. De ‘beeldbuisgeneratie’ ver-
maakte zich uitstekend met onder andere Skelter-racen (met dank aan Zorg-
boerderij Noord Empe) en met een boot Bussloo oversteken. Voor al deze 
onderdelen hadden de kinderen zich laten sponseren en ook in dat opzicht 
was het een geslaagde middag. Ylene, Dewi en Priscilla  werden ‘beloond’ 
omdat ze de meeste sponsors per speltak hadden, waarbij Dewi (met zusje 
Silke) de hoofdprijs won! Op deze NLDoet-dag waren het natuurlijk weer de 
vrijwilligers die ervoor zorgden dat het een geslaagde dag werd. Bij Scouting 
Voorst is het ’t hele jaar NLDoet! Dank je wel Ria, Bennie, José en niet te 
vergeten de leiding! Voor meer informatie over onze groep mail naar: info@
scoutingvoorst.nl 

http://www.dorpskerkwilp.nl
http://eenprofielfoto.nl/
http://www.bibliotheekbrummenvoorst.nl
http://www.zonnebloem.nl/deventer
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VoorsterNieuws
Sport

Voetbal
Activia
Zondag 29 maart
14.00 Sallandia 1 – Activia 1
10.00 Activia 2 – Groen Wit 2
11.30 Diepenveen 3 – Activia 3
09.30 Activia 4 – KCVO 4r
12.30 Activia 5 – Terwolde 3
11.00 Lettele 4 – Activia 6
Dames
12.15 Activia–Oeken/SHE 

cupa
Zondag 29 maart
14.00 DAVO 1-Cupa 1
10.00 Cupa 2-Apeld.Boys 3
09.30 Cupa 3-WWNA 6 
Vrouwen
12.15 St.Cupa/Voorst 1-Loenermark 1 

Klarenbeek
Zaterdag 28 maart
Vrouwen Veld
11:30 Klarenbeek2-Hollandscheveld 1
12:00 Klarenbeek 4-ESA 1
12:30 ASC 2-Klarenbeek 3
14:00 Klarenbeek 1-VIOD 1
Heren Veld
14:30 EZC 4-Klarenbeek 2
14:30 SEH 7-Klarenbeek 3
Zondag 29 maart
Heren Veld   
09:30 Voorwaarts T 11-Klarenbeek 5
10:00 Loenermark 2-Klarenbeek 2
10:30 Klarenbeek 4-Wissel 2
11:00 AGOVV 2-Klarenbeek 3
14:00 Klarenbeek 1-WWNA 1

Terwolde
Zondag 29 maart 
14.00 Gorssel 1–Terwolde 1
11.00 Kampen 2–Terwolde 2
12.30 Activia 5–Terwolde 3
09.30 V. en L. VE1–Terwolde VE1
09.30 ZVV VE1–Terwolde VE2
Vrouwen
10.30 Terwolde 1–Albatross 1
Woensdag 1 april 
Vrouwen
19.30 Terwolde 1–Dieze West 1

Teuge
Zaterdag 28 maart
14:30 't Harde 1 - Teuge 1
14:30 Berkum 3 - Teuge 2
14:30 Groen Wit 7 - Teuge 4
12:00 VEVO 2 - Teuge 5
14:30 Teuge 6 - Eefde 4
Vrouwen
11:00 Blauw Wit 1 - Teuge 1

Twello
Zaalvoetbal Zuiderlaan
Vrijdag 27 maart
19.30 Twello 4-Helios   2
20.30 Twello 3-Davo     1
21.30 Twello 5-Vict.Boys 2
22.30 Twello 8-Apeldoorn 7
Veldvoetbal
Zaterdag 28 maart
14.30 Twello 2-Gr.Wit 4
Zondag 29 maart
09.30 Columbia 7-Twello 5
10.00 Twello 4-Reaal Dr. 2
10.00 Wijhe 8-Twello  3
10.00 Rob.& Vel. 4-Twello 2
14.00 Emst 1-Twello  1

V en L
Zondag 29 maart  
09:30 Albatross 7 - V en L 3
09:30 V en L VE1 - Terwolde VE1
11:30 TKA 2 - V en L 2
14:00 V en L 1 - Deventer 1
Vrouwen
09:30 V en L 2-Zutphen 2
11:30 V en L 1-DSZ 1

Voorst
Zondag 29 maart
14:00 Voorst 1 - Socii 1
10:00 Voorst 2 - Brummen 3
10:00 Voorst 3 - Ratti 2
10:00 De Hoven 2-Voorst 4

Voorwaarts
Donderdag 26 maart
19.30 Voorwaarts 5-Turkse Kracht 2
Vrijdag 27 maart
Zaal Jachtlust
mannen
20.30 Voorwaarts 1-Twello 2
21.30 Voorwaarts 3-Voorwaarts 4
Competitie 35+
19.30 Voorwaarts 2-Voorwaarts 1
20.15 Colmschate 1-Voorwaarts 1
20.15 Blauw Wit 1-Voorwaarts 2
21.00 Voorwaarts 1-Blauw Wit 1
21.00 Voorwaarts 2-Colmschate 1
Zondag 29 maart 
14.00 Voorwaarts 1-Overwetering 1
10.30 RKSV Driel 2-Voorwaarts 2
12.00 Robur et Vel. 2-Voorwaarts 3
10.00 Westervoort 3-Voorwaarts 4
12.00 Robur et vel. 3-Voorwaarts 6
13.00 Groen Wit 3-Voorwaarts 7
11.30 Voorwaarts 8-Go Ahead D. 3
09.30 Voorwaarts 9-Loenermark 7
12.30 Loenermark 8-Voorwaarts 10
09.30 Voorwaarts 11- Klarenbeek 5

Wilp
Zaterdag 28 maart
13.00 Wilp 2–RDC 2  
14.00 Wilp 3–Apeldoorn 13         
Zondag 29 maart
14.00 Wilp 1–Wesepe 1
09.30 Wilp 3–Schalkhaar 8
Vrouwen
11.00 Helios 1-Wilp 1 

Sporthal Jachtlust
Donderdag 26 maart 
19:00 – 23:00 Volleybal competitie 
SV Voorwaarts senioren   
Vrijdag 27 maart  
20:30 – 22:30 Zaalvoetbal competi-
tie Voorwaarts    
Zaterdag 28 maart 
10:30 – 16:45 Handbalcompetitie 
Voorwaarts jeugd    
17:00 – 19:00 Volleybal competitie 
jeugd Voorwaarts & Wilp 
19:30 – 21:45 Handbalcompetitie 
Voorwaarts    
Zondag 29 maart 
10:00 – 17:15 Handbal competitie 
senioren/jeugd

Sporthal Zuiderlaan 
Vrijdag 27 maart 
19:30 – 22:30 Zaalvoetbal competi-
tie SV Twello 
Zaterdag 28 maart 
13:00 – 16:30 Basketbal competitie 
SV Twello jeugd

Handballers Voorwaarts 1 
boeken fraaie winst
TWELLO.- Zaterdagavond 21 maart stond de thuiswedstrijd tegen Fortis-
simo op het programma. De uitwedstrijd werd gewonnen met 18-27. Het 
was toen ook zeker geen makkelijke wedstrijd. Het eerste doelpunt werd ge-
scoord door welp Danique. De wedstrijd begon en Voorwaarts miste meteen 
flinke kansen. De vraag, was het slechte afronding of goed keeperswerk van 
Fortissimo? Er werd hard aangepakt door Fortissimo wat resulteerde in pe-
nalty’s voor Voorwaarts. Ook deze werden niet allemaal benut. Voorwaarts 
ging de rust in met de stand 8-6. Een eerste helft met heel weinig doelpunten, 
Daar moet verandering in komen in de tweede helft. Voorwaarts kwam niet 
scherp uit de kleedkamer en Fortissimo kwam tot op 1 punt. Ook nu hadden 
ze moeite om te scoren. Gelukkig voor Voorwaarts lukte Fortissimo dit ook 
niet. Tien minuten lang was de stand 14-10. Gelukkig kon Voorwaarts daarna 
wel het doel vinden en was de wedstrijd gespeeld. Eindstand 21-15 in het 
voordeel van Voorwaarts. Volgende week 28 maart spelen de handballers om 
19.30 de kampioenswedstrijd tegen BDC. 

V en L speelt met zwak Gorssel

Victoria Boys beter dan dames V en L

Vijfde speelronde 
jeugdcompetitie tafeltennis
TWELLO.- Zaterdag 21 maart speelden de jeugdteams van TTV Trias 
allen een thuiswedstrijd in het Triaspant aan de Stinzenlaan. Nu de 
voorjaarscompetitie halverwege is, blijkt dat Trias 3 en Trias 4 het uit-
stekend doen. Met een tweede en derde plaats in hun poule spelen ze 
bovenin mee.

DE VEcHT.- De personele proble-
men bij V en L zijn nog niet over 
want opnieuw moesten Lisanne 
Panhuis, Jorien Oudshoorn en Cissy 
Casteel vanaf de zijkant toekijken 
hoe hun teamgenoten het er af-
brachten. Ook Femke Koldenhof be-
gon niet geheel fit aan de wedstrijd 
en daarom werd de spits van het 2e, 
Linda Overvelde meegenomen als 
verse wissel. Al snel werd duidelijk 
dat Victoria Boys vandaag de boven-
liggende partij was. Ook zij hadden 
speelsters tekort maar konden be-
schikken over een drietal zeer ta-
lentvolle 16 jarige junioren, uit hun 
grote dames afdeling. Na ongeveer 
15 minuten kreeg Victoria Boys een 
vrije trap net buiten de 16. De inge-
schoten bal werd nog wel wegge-
stompt door de keepster van V en L, 
Leonie Spijker maar de spitsen van 
Victoria Boys reageerden sneller op 
deze bal dan V en L verdedigsters 
1-0. V en L kwam soms gevaarlijk 
uit de verdediging. Dat bleek in de 

30e minuut toen Femke KoldenHof 
op rechts door dreigde te breken 
maar ook daar had Victoria Boys een 
antwoord op. Dat dit antwoord ten 
kostte ging van een gele kaart namen 
ze op de koop toe. De aanval was on-
derbroken en zij kregen daardoor de 
tijd om de organisatie weer goed te 
zetten. Vlak voor rust wist Victoria 
Boys 2-0 te scoren. Een spits werd 
snel vrijgespeeld en deze scoorde 
beheerst.
In de rust gaf Femke aan dat door-
spelen eigenlijk niet verantwoord 
was. Daar had trainer Dick voor de 
Poorte wel rekening mee gehouden 
maar dat Celester Keizer de 2e helft 
ook niet zou spelen was hem ont-
gaan. Gevolg was dat er voor werd 
gekozen om met 10 speelsters de 2e 
helft te gaan spelen. Deze 2e helft 
speelde zich nagenoeg volledig af op 
de helft van V en L. In de 50e minuut 
werd het 3-0 door een prima schot 
hoog in het V en L doel. Maar na een 
uur voetballen kreeg Lieke Hopman 

de bal rond de middenlijn. Lieke be-
sloot het spel te openen aan de an-
dere kant van het veld. En dat lukte. 
Zij kreeg de bal over de verdedigsters 
van Victoria Boys voor de voeten van 
Sharon Casteel die 3-1 scoorde. Niet 
veel later opnieuw een uitbraak van 
V en L en de afgeslagen bal werd door 
Loes Boerkamp hard op doel van Vic-
toria Boys geschoten. Deze kwam op 
de doellat terecht en sprong vervol-
gens met het nodige effect vanuit de 
doelmond weer het veld in. Niemand 
kon beoordelen of deze bal wel of 
niet over de doellijn was geweest. De 
scheidsrechter vond van niet, dus hij 
telde niet. Na de wedstrijd verklaarde 
een neutrale kijker, die bij de corner-
vlag stond dat hij wel zat. Jammer 
maar achteraf had het V en L toch 
niet geholpen. In de 80ste minuut 
werd V en L opnieuw verrast in de 
omschakeling. Veel ruimte in de rug 
waar de behendige spits gebruik van 
wist te maken.4-1. Vlak voor het eind 
nog een doelpunt, 5-1. 

 
Trias 1
Trias 1 kende een goede start tegen 
het uiterst fanatieke “de Toekomst” 
uit Lochem. Rick IJsseldijk won na 
een moeizame begin zijn eerste partij 
met 11-8 in de vijfde game. Maar na 
nederlagen van Enrico Schotman en 
Toine Hulshof was die voorsprong al 
snel weer weg. De dubbelpartij werd 
knap door Enrico en Toine gewon-
nen en toen Enrico daarna ook zijn 
tweede partij in winst omzette stond 
er een verrassende 3-2 voorsprong 
op het bord. Maar de Lochemers ble-
ven geloven in een goed resultaat. 
Ze werden nog fanatieker en wisten 
zodoende het restant van de wed-
strijd, met hier en daar het nodige 
geluk,  in winst om te zetten. Rick 
en Toine gingen beiden nog in een 
beslissende vijfde game onderuit, 
maar “de Toekomst” wist met deze 
7-3 overwinning de eerste plaats in 
de Hoofdklasse in beslag te nemen. 
Trias 1 rest een plaats in de midden-
moot.
 
Trias 2
Roel Harleman, Marleen IJsseldijk 
en Jasper Heil liepen tegen Leogang 
uit Nunspeet tegen een zware neder-
laag aan. Trias had geen antwoord 
op het zeer verdedigende spel van 
de tegenstander. De ergernis hier-

over sloop in het team en dat kwam 
het eigen spel niet ten goede. Pas in 
de negende partij wist Roel de eer te 
redden. In een spannende partij wist 
hij de vijfde game met 11-8 te win-
nen. Door deze ruime 9-1 overwin-
ning vestigt Leogang zich stevig op 
de eerste plaats in de Eerste klasse 
en zakt Trias 2 terug naar de vierde 
plaats.

Trias 3
Trias 3 blijft het uitstekend doen 
in de Tweede klasse. Tegenstander 
afgelopen zaterdag was Bosman/
Wezep uit Wezep. Ruben Have-
kes, Sebastiaan van der Scheer en 
Stefan Selders gingen uitstekend 
van start. Alle drie wonnen ze 
hun eerste partij. De dubbelpartij 
van Sebastiaan en Ruben ging wel 
verloren maar de voorsprong voor 
Trias bleef ruim. Ook na de pauze 
ging Trias onverstoorbaar door. We-
derom wonnen alle drie de spelers 
hun enkelpartij waardoor de tus-
senstand op 6-1 kwam. Bosman/
Wezep kwam er niet aan te pas. 
Stefan en Sebastiaan wonnen ook 
hun laatste partij en bleven van-
daag ongeslagen. Alleen Ruben 
moest in de allerlaatste wedstrijd 
de winst aan de tegenstander laten. 
Met deze ruime 8-2 overwinning 

nestelt Trias 3 zich op een mooie 
tweede plaats in de Tweede klasse.

Trias 4
Na telkens een kleine nederlaag de 
afgelopen weken was het eindelijk 
zover. Zaterdag behaalde Loes van 
de Kamp, Nina Romano en Levi 
van Hunnik een glorieuze 7-3 over-
winning op tegenstander “de Toe-
komst” uit Lochem. In een span-
nende openingspartij won Loes in 
de vijfde game met 11-5 en zette 
Trias op een 1-0 voorsprong. Nina 
won daarna eenvoudig haar eerste 
partij en verdubbelde hierdoor de 
voorsprong. “de Toekomst” deed 
in de derde wedstrijd nog iets terug 
maar Trias bleef het initiatief hou-
den in deze wedstrijd. De dubbel-
partij van Nina en Levi werd een 
ware thriller. Pas in de vijfde be-
slissende game wist Trias met 11-9 
ook dit punt binnen te slepen. Met 
deze 3-1 voorsprong op zak ging 
Trias onverstoorbaar door. Nina 
sloeg in recordtempo haar tweede 
tegenstander van de tafel en ook 
Levi boekte een mooie overwin-
ning en zette daarmee Trias op een 
5-2 voorsprong. De sterk spelende 
Nina bleek zaterdag niet te verslaan 
en won ook haar derde partij. Toen 
Loes de allerlaatste partij van de 
wedstrijd ook nog won ging Trias 
met een zeer verdiende 7-3 over-
winning aan de haal. Trias 4 sluipt 
omhoog in het klassement van de 
Vierde klasse en staat inmiddels op 
een derde plaats. 

DE VEcHT.-  Afgelopen zondag naar 
Gorssel met zoveel supporters, dat ze 
ruim in de meerderheid waren boven 
de eigen aanhang van Gorssel. V en L, 
met meerdere aanpassingen in de op-
stelling voornamelijk op het midden-
veld. Bjorn Jacobs zat een schorsing 
uit en Arno van Welie was verhin-
derd. Wat wel opviel was de jeugdige 
leeftijd van meerdere Gorssel spelers. 
Gezien de stand op de ranglijst was 
te verwachten dat V en L meteen het 
initiatief nam. Al in de 6de minuut 
mocht Stan Mentink ongehinderd 
voorgeven op spits Eduard van den 
Beld. Zijn inzet werd gepareerd maar 
Stefan Kamphorst was er als de kip-
pen bij en frommelde de bal langs 
de keeper 0-1. Gorssel was duidelijk 
overrompeld. Er volgde kans op kans. 
Enige aanmerking op het spel van V 
en L was, dat er niet zorgvuldig met 
de kansen om werd gegaan. Achterin 

werd op de flanken niet altijd goed 
opgelet, want de buitenspelers van 
Gorssel konden toch enkele keren ge-
vaarlijk worden. In de 35ste minuut 
was er een niet te missen kans voor 
Gorssel, maar de rechterspits faalde 
voor open doel. 0-1 was de ruststand 
en slechts een magere afspiegeling 
van de krachtsverhoudingen. Trainer 
Marc Mölder dacht er kennelijk net 
zo over, want hij had de spelers geïn-
strueerd om vroeg pressie te spelen. 
In nog geen 10 minuten tijd waren er 
wel 5 kansen om de wedstrijd defini-
tief te beslissen. Marco Bouwmeester 
slalomde door de verdediging, maar 
hij is geen spits en prikte de bal aan 
de verkeerde kant van de paal. Het 
leek wel of de aanval van V en L geen 
doelpunt wilde maken. In de 60ste 
minuut was het dan toch zo ver dat 
Eduard van den Beld eindelijk weer 
het net deed bollen 0-2. Nog geen 

4 minuten later mocht Eduard van 
den Beld na goed storend werk ook 
de 0-3 aantekenen. Pinchhitter Pim 
van het Erve werd ingebracht voor 
Lars Dreierink. Hij was vandaag zo 
gretig dat hij een speler van Gorssel 
onderuit schoffelde met als gevolg 
een gele kaart. In de 86ste   minuut 
had Wesley Hofman nog een intik-
kertje en in de laatste minuut had 
Pim Van het Erve nog een prima as-
sist voor Frank Keizer, die ook inge-
vallen was. Ook een plezier om deze 
jongen te zien voetballen en mooi dat 
hij de 0-5 gescoord heeft. Bijna nog 
een unicum in deze competitie, want 
onze vaste verzorgster Heleen Boer-
kamp hoefde slechts één keer in actie 
te komen en zij kon verder van het 
zonnetje genieten. Afgelopen zondag 
dus een makkelijke dag en volgende 
week een zwaardere  tegenstander nl. 
sportclub Deventer.                 



Markt Twello elke vrijdag van 
12.30 tot 17.30 uur

Cupa winnaar in de laatste derby Cupa-Wilp
bUSSLOO.- Onder grote publieke be-
langstelling is de laatste derby Cupa-
Wilp gespeeld aan de Baron van Wijn-
bergenlaan in Bussloo. Waar Cupa 
trainer Bram Wansink, de laatste we-
ken regelmatig jeugdspelers op de re-
serve bank liet plaats nemen, koos hij 
nu voor routine. Zo kon het gebeuren 
dat Björn de Haan, Joachim Reuzel en 
de niet geheel fitte Tom Leerkes de re-
serve bank bezetten. In de basis opstel-
ling van Cupa werd Yordi de Leau de 
bewaker van Wilp clubtopscorer Mark 
Wolters wat Yordi perfect uitvoerde. 
S.V.Wilp moest ook improviseren met 
de opstelling en had ook niet geheel 
fitte spelers op de bank. De wedstrijd 
stond o.l.v de heer Smeenge uit Goor 
die de derby prima aanvoelde maar 
ook de spelers van beide teams verdie-
nen een compliment en toonden veel 
wederzijds respect. Voorafgaand aan 
de wedstrijd was er veel vuurwerk te 
beluisteren en te zien, geregeld door 
het sfeerteam van Cupa. Het begin van 
de wedstrijd kenmerkte zich door veel 
nervositeit wat zich uitte in veel on-
nauwkeurigheid en balverlies.

Al in de eerste minuut was aanvoerder 
Jan de Croon in kansrijke positie om 
te scoren maar kon onvoldoende con-
troleren. Na een kwartier spelen was 
het Aron de Haan die op snelheid door 
het centrum van de Wilpse verdedi-
ging kon slalommen en keeper Pascal 
Veldhoen van Wilp kansloos liet 1-0. 
Niet veel later een identieke situatie 
maar nu kon Pascal redding brengen. 
Halverwege de eerste helft belandde 
een mooie diagonale pass vanaf links 
naar rechts bij Johan van Triest maar 
hoewel technisch vaardig kon hij niet 
controleren om gevaarlijk te worden. 
Ook Bart Keurhorst van Wilp kon 
met een vrije trap Cupa keeper Jeroen 
Bouwhuis niet verontrusten. Niet veel 
later zag dezelfde speler een voorzet 
hard voorlangs gaan waar deze door 
alle spelers werd gemist. Een knappe 
aanval van Cupa uitgevoerd door Tom 
Stormink en Aron de Haan had beter 
lot verdiend maar helaas ontbrak de 
finishing touch. Op slag van rust ging 
een schot van Sander Dokter over en 
naast het Cupa doel. Beide teams be-
gonnen ongewijzigd aan de tweede 

helft en Jan de Croon zag een omhaal 
naast gaan. Na een vrije trap gevolgd 
door een corner kopte Sander Dokter 
net naast. Na een uur spelen mocht 
Nick van Uffelen op rechts met links 
een corner nemen die precies op het 
hoofd belande van Tom Stormink 2-0. 
Dezelfde Nick werd vervangen door 
good old Björn de Haan en amper een 
paar minuten in het veld etaleerde hij 
zijn klasse. Met een schot van zeker 40 
meter afstand, over Pascal Veldhoen, 
bracht hij de 3-0 op het denkbeeldige 
scorebord. Thomas Kroes werd bij 
Wilp vervangen door broer Maarten 
en bij Cupa kwam routinier Joachim 
Reuzel. Ook de licht geblesseerde 
Tom Leerkes mocht zijn minuten ma-
ken en het slotakkoord was voor Wilp 
Bart Keurhorst wist met een mooie lob 
Bouwhuis te passeren. Wilp gaf de 
laatste 10 minuten nog wat gas maar 
kon geen verandering in de stand aan-
brengen en kon Cupa een verdiende 
overwinning bijschrijven. Na afloop 
was het nog lang gezellig bij Cupa bij 
de Hollandse middag. Zondag speelt 
Cupa uit tegen koploper Davo.

SV Twello boekt belangrijke zege op concurrent Go Ahead
TWELLO.- Zondag kreeg Sv Twello di-
recte concurrent Go Ahead op bezoek. 
Op het spel staat de derde plaats op 
de ranglijst welke aan het eind van het 
seizoen recht geeft op nacompetitie. 
De eerste minuten was het van beide 
kanten aftasten, SV Twello dat het met 
name moet hebben van de solide or-
ganisatie, tegen over het opportunisti-
sche spel van Go Ahead bracht de eer-
ste 20 minuten weinig spektakel. Na 
een half uur spelen werd Max Smaal, 
na een scrimmage in de zestien door 
de keeper van Go Ahead gevloerd wat 
in de ogen van alles wat SV Twello een 
warm hart toedroeg een 100% straf-
strop was maar niet door de goed lei-
dende scheidsrechter zo werd gezien. 
SV Twello voelde dat er wat te halen 
viel deze middag maar helaas ging een 
goede kans van Delano Unaola en een 

schot van Rick Uninge rakelings langs 
het doel. Go Ahead dat zich veelal be-
perkte tot de lange bal vanuit achteren 
op de twee gevaarlijke spitsen kwam 
in de 38e minuut gevaarlijk op vanuit 
de linker kant. SV Twello, die niet re-
soluut verdedigde werd te kijken ge-
zet wat resulteerde in de 0-1 voor Go 
Ahead. Na een donder speech in de 
rust van trainer Martin Berends was 
het voor iedereen duidelijk dat er deze 
middag uit een ander vaatje getapt 
moest worden. Vanaf de aftrap was SV 
Twello veel feller dan Go Ahead. Am-
per een paar minuten na de rust tikte 
Delano Unaola na een bekeken pass 
van Rick Uninge de verdiende 1-1 in. 
Niet veel later kreeg Go Ahead een 
uitgelezen kans om opnieuw via een 
corner op voorsprong te komen maar 
de spits kopte de bal binnenkant paal 

in de handen van de goed keepende 
Jay Koster. SV Twello bleef daarna de 
bovenliggende partij, na goed doorzet-
ten van de Max Smaal kreeg uitblinker 
Delano Unaola de bal vrij voor de kee-
per van Go Ahead na een eerste goede 
redding kon Delano Unaola alsnog de 
2-1 inkoppen. In het vervolg van de 2e 
helft kreeg SV Twello meerdere 100% 
kansen, helaas lukte het Nicky Eek-
huis, Yannick Gorter en Rick Uninge 
niet te scoren, oog in oog met de 
keeper van Go Ahead. Ook een goed 
geplaatst schot van Jarno Vriezekolk 
pakte hij onderuit de hoek. Door deze 
stand bleef het spannend maar mede 
door het zeer goed verdedigen van 
Martin Keen en Berry van der Scheer 
hield SV Twello de voorsprong vast en 
won het verdiend voor de 2e keer dit 
seizoen van Go Ahead. 

SV Terwolde verslaat Emst met 
mooie cijfers
TERWOLDE.- Onder stralende omstandigheden en een koude wind werd zon-
dagmiddag de kraker tussen Terwolde en Emst gespeeld. De aanwezigheid van 
de zon maakte veel goed en het prachtig vernieuwde terras voor het clubhuis 
straalde vertrouwen uit voor de toekomst van de club. De wedstrijd stond on-
der leiding van R. van Rootseler. Het spel was van een laag niveau van beide 
kanten maar beide teams gingen wel voor de winst. De eerste helft had Emst 
een klein veldoverwicht en de tweede helft was het vooral Terwolde dat op de 
helft van de tegenstander speelde. De gasten werden in de 5e minuut gevaar-
lijk na een diepe bal over de Terwoldse defensie. De aanvaller van Emst ging 
naar het gras maar het leverde geen strafschop op. Terwolde kwam hier goed 
weg. De 6e colonne genoot zichtbaar en was zeer druk met het noteren van 
hoe vaak de bal over het hekwerk werd geschopt. Terwolde werd pas in de 39e 
minuut gevaarlijk echter het leverde geen doelpunt op. Terwolde kwam als 
herboren uit de kleedkamer en Thomas Leurink scoorde in de 51e minuut de 
1-0. Zijn inzet ging door de benen van de Emst doelman. Terwolde begon na 
deze goal beter te spelen en de gasten kwamen er nauwelijks meer aan de pas. 
Sterker nog in de 75e minuut verdubbelde Thomas Leurink de stand 2-0 na 
een zeer fraaie aanval over de linkerkant. Via Bas Beugels naar Martin Eekhuis 
en zijn prima voorzet werd keurig afgerond door Thomas. Kortom een op basis 
van de tweede helft een verdiende overwinning voor Terwolde.   

Linda Voskamp opnieuw 
succes vol

TONDEN.- Zaterdag 21 maart werd er in Hulshorst het districtskampioen-
schap mennen gehouden voor het district Oost. Linda Voskamp uit Tonden 
was met haar pony Macarena 
geselecteerd voor de dressuur en de vaardigheid. Na een goed gereden dres-
suurproef in de klasse M, in een sterk deelnemersveld, eindigde Linda op de 
4e plaats. De vaardigheid daarin tegen liep niet geheel naar wens maar was 
toch voldoende om zich op te mogen stellen als reserve kampioen van de 
klasse Z vaardigheid. Wederom weer een succes voor Linda Voskamp
die vorig jaar Nederlands kampioen werd in de klasse M vaardigheid. 
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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

�
�

� � �

Wilt u verzekerd zijn van deze aanbieding? Bestel dan per mail met vermelding van uw naam; 
info@de-eekhoorn.com en het staat vrijdagmiddag voor u klaar!

10.003.99

3.996.99 9.99

750 GRAM 
32.96 NU

250 GRAM 
VAN 4.95 VOOR

1 KILO 
VAN 5.99 NU

500 GRAM 
VAN 7.98 VOOR

1 KILO 
VAN 18.99 VOOR

GOJIBESSEN 
GEDROOGD ZONDER SUIKER

KLAVERHONING

Klaverhoning is een zachte 
crèmehoning. Jong en oud spreekt 
van den heerlijke honing. 
Onze klaverhoning is in de meeste 
gevallen afkomstig uit Canada. 
Heel zelden hebben we eigen 
Nederlandse Klaverhoning

MANGO OPGEROLDE 
STUKKEN ZONDER SUIKER

BIO SULTANA 
ROZIJNEN

CASHEWNOTEN

NOTENAFDELING ZUIDVRUCHTENAFDELING VOEDINGSUPPLEMENTENHONING AFDELING
ALLES VERS OP DE MARKT GEBRAND

WAARDEBON WAARDEBON WAARDEBON WAARDEBON

AL ONZE HONING IS ONVERHIT

9.99
22.99

5.99

100 CAPSULES 
VAN 12.50 VOOR

250 CAPSULES 
VAN 31.00 VOOR

PROBEER NU 
VAN 14.99 NU

CAT’S CLAW 500 MG

RAW CACAO NIBS 
400 GRAM (TERRASANA)



Pagina  55 Voorster NieuwsWoensdag 25 maart 2015

Dolle toren en 
schaakblindheid
TWELLO.- De clash in de 17e ronde van de interne competitie bij de 
Twellose Schaakclub was deze week de match tussen tweevoudig club-
kampioen Gerard bons en vijfvoudig winnaar Jos barendregt. Hun 
laatste titel dateert echter alweer van zes respectievelijk vijf jaar ge-
leden. Er ontspon zich een spannende pot tot dat er geblunderd werd. 

Vermakelijk eindspel
Grote publieke belangstelling was er 
voor het vermakelijke eindspel in de 
onderste regionen tussen Ruud van 
Swam en Henk Jansen. In het toren-
tegen-torengevecht had Van Swam 
een opgerukte geïsoleerde vrijpion 
in het centrum, terwijl de enige pion 
van Jansen aan de rand nog in de 
startblokken stond. Zo’n vijftien zet-
ten later promoveerde de pion van 
Van Swam en stond Jansen pat in de 
hoek aan de overkant, hij moest al-
leen nog even zijn toren kwijtraken. 
Toch werd het geen remise omdat 
Jansen niet zag dat hij zijn toren als 
dolle toren kon inzetten waarna Van 
Swam alsnog won.

Schaakblind
Gerard Bons verschafte zich een 
grote ontwikkelingsvoorsprong, 
maar dit ging wel ten koste van een 
kwaliteit. Hierna kon Barendregt 
met tempowinst enkele stukken ont-
wikkelen. Beide spelers speelden 
op de aanval waarbij de aanval van 
Bons gevaarlijker oogde dan ie was. 
Barendregt had te allen tijde een 
tussenschaakje ter beschikking. Dit 
werd Bons fataal. Toen beide dames 
in stonden, koos Bons in een vlaag 

van schaakblindheid de verkeerde 
voortzetting. Hij wachtte het ant-
woord van Barendregt niet af en gaf 
ogenblikkelijk op.

Overige uitslagen
Wobbe de Vries – Jan de Boer 1-0, 
Kees Kuijk – Henk Casteel 0-1, Frits 
Frijlink – René Rouwhorst ½-½, Ber-
ry Hoogstraten – Bram Rook ½-½, 
Jorik Jonker – Gerard Hazelaar 1-0, 
Henk Onijs – Rien van Hattum 0-1,  
Albert Jansen – Piet Rusch 1-0, Coen 
Hilbrink – Roeland Krul 1-0. Stand 
aan kop na 17 ronden: 1. Buijvoets 
en Barendregt 13½ punt, 3. Jonker 
12½, 4. Bons 10½, 5. Casteel 10 en 
6. De Vries 9½.

Twello 2 in OSbO
Afgelopen vrijdag kwam Twello 2 
in actie voor de zesde ronde van de 
OSBO-competitie. Twello won met 
2-4 in Apeldoorn van De Schaak-
maat 3j. Even zag het er naar uit dat 
de wedstrijd in 3-3 zou eindigen. 
Maar René Rouwhorst ontsnapte 
aan mat met een fraaie Houdini-act, 
daarna ruilde hij af en won alsnog. 
De overige bordpunten werden bin-
nengehaald door Roeland Krul, Frits 
Frijlink en Kees Kuijk.

Fietsen zonder stoplichten, een unieke 
tocht over de prachtige Veluwe
TWELLO.- In het Paasweekend, za-
terdag 4 april, organiseert de Eerste 
Twellose Toerclub voor de 32ste 
keer de Veluwe Heuvelentocht. Een 
mooie tocht door het IJsselland-
schap, over de Veluwe, richting Arn-
hem waarbij je (bijna) geen stoplicht 
tegen komt. Het leuke is dat de tocht 
veel fietsers geschikt is door de di-
versiteit in routes en afstanden. Of je 
nu op de racefiets bent of op je stads-
fiets, meefietsen kan al snel.

Routes 
Het 50 kilometer parcours voert 

langs de oevers van de IJssel tot 
aan de Veluwezoom met halver-
wege in Eerbeek een koffiestop. 
Het 75 kilometer parcours voert u 
langs de IJssel en over de Loener-
mark, maar laat de hogere Veluwe 
heuvels links liggen. De koffiestop 
is in Eerbeek. Beide afstanden zijn 
uitermate geschikt voor de spor-
tieve fietser en voor geoefende re-
creanten. 
De afstanden van 125 en 175 ki-
lometer zijn de afstanden voor de 
geoefende wielrenners. De 125 ki-
lometer route voert langs de IJssel 

naar de Posbank en de zuidelijke 
Veluwe. De 175 kilometer route 
neemt nog wat extra heuvels ten 
westen van Arnhem mee en is 
door de zwaarte eigenlijk alleen 
geschikt voor de getrainde fietser. 
Starttijden: Tussen 08.30 en 09.30 
uur voor de 50. Tussen 07.30 en 
09.30 uur voor de 75. Tussen 07.30 
en 09.00 uur voor de 125 en 175. 
Start en finishlocatie Sportcom-
plex van S.V. Twello, Zuiderlaan 5. 
Meer (uitgebreide) informatie over 
de routes en starttijden staat op: 
www.ett-twello.nl

Ritmisch gymnasten geplaatst voor halve finale
TWELLO.- Op zaterdag 21 maart vond 
in Sporthal Zuiderlaan de tweede 
plaatsingswedstrijd voor het B-niveau 
ritmische gymnastiek plaats. De orga-
nisatie was in handen van SV Twello 
en zij wisten met twee van de zes 
deelnemers door te stromen naar de 
halve finale. De dag ging van start met 
de Pre-junioren (tien en elf jaar) op de 
onderdelen bal en hoepel. Bij Sabine 
van Kempen is elke wedstrijd weer 
progressie te zien en ook tijdens deze 
thuiswedstrijd was ze goed op dreef. 
Ze liet twee strakke oefeningen zien 
en werd zevende met 14.100 punten 
en plaatste zich daarmee voor de hal-
ve finale op 13 april. Lindie de Winter 
maakte vooral kleine foutjes, maar ook 
daar trekt de jury punten voor af. Ze 
werd zeventiende met 10.900 punten. 
Norah Bosscher zat daar net achter op 
de achttiende plaats met een totaal 
van 10.200. Bij de junioren (twaalf tot 
en met vijftien jaar) liet Isis Albers een 
spetterende touwoefening zien die een 

mooie score opleverde. Hoepel verliep 
helaas niet zoals gewild en dat zorgde 
ervoor dat ze als veertiende eindigde 
(14.100). Daarmee liep ze net de halve 
finale mis. Marit Hondelink debuteer-
de dit jaar bij de junioren en toonde 
dit seizoen veel progressie. Ze werd 
drieëntwintigste met 12.300 punten. 
Als laatste was het de beurt aan Cin-
del Albers in de seniorencategorie 
(zestien jaar en ouder). Ze startte met 
knots en had daar wat wiebels en liet 
het materiaal een keer uit de handen 
glippen. Ze herstelde zich voortref-
felijk met bal en dat leverde een hele 
mooie zesde plaats (16.850) op. Daar-
mee heeft ze zich een plek in de halve 
finale veilig gesteld. 

Proefles
Bij ritmische gymnastiek laat je op het 
ritme van muziek je lenigheid, sier-
lijkheid en souplesse zien met touw, 
hoepel, bal, knotsen en lint. Prachtig 
om te zien en vooral fantastisch om te 

doen. SV Twello is altijd opzoek naar 
nieuw gymtalent! Ook een keertje rit-
misch gymmen? Dat kan op vrijdagen 
van 17.30 tot 18.30 uur in de Zuider-
laan. 

Tennisbeurs TC De Schaeck 
TWELLO.- TC De Schaeck luistert 
het 9e lustrum van de vereniging op 
door het tennisseizoen te openen met 
een Tennisbeurs. Iedereen is welkom 
dus als je interesse hebt in tennis kom 
dan langs op zaterdag 28 maart tussen 
14.30 en 18.00 uur op het park aan het 
Schakerpad 8 in Twello. Er is van al-
les te beleven, zoals zelf tennissen in 
gratis tennisclinics van 15.00-16.00 
uur en 16.00-17.00 uur, diverse acti-
viteiten voor de jeugd, kijken naar een 
demonstratiewedstrijd vanaf 15.30 
uur en speed daten met de commis-
sies van de vereniging.   
Tennis is geschikt om van jongs af 
aan tot op hoge leeftijd te beoefenen: 
een lifetimesport die op alle niveaus 
gespeeld kan worden. Daarnaast is 
tennis een sociale sport. Allerlei acti-

viteiten zoals competitie, toernooien, 
toss-ochtenden, senioren-mix, lad-
dercompetities en eigen initiatieven 
van groepjes leden zorgen ervoor dat 
spelers en speelsters elkaar regelmatig 
tegenkomen op het park, waardoor 
het makkelijk is nieuwe mensen te 
ontmoeten. 
Bij TC De Schaeck zijn voldoende 
mogelijkheden voor jong en oud voor 
recreatief tennis waarbij plezier en 
bewegen voorop staat. Maar tennis 
wordt bij TC De Schaeck ook in com-
petitieverband beoefend. Zo hebben 
het afgelopen jaar een record aantal 
van 32 teams meegedaan aan de drie 
reguliere KNLTB competities en hier-
van zijn ook nog acht teams kampioen 
geworden. Bij de voorjaarscompeti-
tie, die in april van start gaat, doen 

maar liefst 18 teams mee. Bij TC De 
Schaeck zijn er mogelijkheden om op 
alle niveaus, dus vanaf vierde klasse 
tot en met hoofdklasse, competitie te 
spelen.
Bij TC De Schaeck wordt extra aan-
dacht besteed aan nieuwe leden zodat 
zij zich zo snel mogelijk thuis gaan 
voelen bij de vereniging. Door middel 
van groepsactiviteiten zoals toss-och-
tenden kom je in contact met anderen 
en leer je tennismaatjes kennen. Voor 
zowel bestaande leden, herintredende 
leden als beginnende leden is het mo-
gelijk om tennislessen te krijgen die 
worden verzorgd door TennisAgent. 
Wil je graag meer informatie? Bezoek 
dan onze website (www.tcdeschaeck.
nl) en Facebookpagina. En kijk wat 
er allemaal mogelijk is bij onze ver-
eniging of kom eens langs. De Ten-
nisbeurs op 28 maart is daarvoor een 
uitstekende gelegenheid.

School en tennis gaat samen 

TEUGE.- OBS De Zaaier gaat op be-
zoek bij de tennisclub. Tennisclub 
Teuge zet de deuren open voor de 
openbare lagere school de Zaaier. 
En waarom ook niet? De leerlingen 
willen graag aan sport doen. Met dit 
mooie weer ‘de wei in’. En tennis-
club Teuge heeft op loopafstand een 
prachtige voorziening waar je heer-
lijk in de buitenlucht kunt sporten. 
Bart Scherders, de tennisleraar in 
Teuge, heeft al een aantal tennisles-
sen gegeven op de school zelf en is 
nu met groepen leerlingen de ten-
nisbaan op gegaan. Enthousiasme 
alom. Immers: de leerlingen zijn 
lekker buiten, doen aan sport en ver-

maken zich prima op het tenniscom-
plex. Leerlingen die het leuk vinden 
om verder te gaan met tennis wordt 
de gelegenheid geboden om een aan-
tal gratis lessen te volgen. Zij kun-
nen dan rustig zonder kosten te ma-
ken uitproberen of tennis een leuke 
sportieve hobby voor hen is. De club 
stelt zich zeer jeugdvriendelijk op en 
biedt alle gelegenheid voor jongeren 
om zich prettig en welkom te voelen 
bij TC Teuge. Wilt u hierover meer 
informatie, neem dan even contact 
op met Gerhard van Zandvoort van 
de tennisclub; telefoon (0571) 27 49 
61. Of kijk op onze website: www.
tennisclubteuge.nl

Activia wint van Heeten en boekt eerste thuiszege
TWELLO.- Na de opwinding over de 
nasleep van de wedstrijd tegen ZVV 
56 (die in een gelijkspel eindigde 
maar die nu toch drie punten op 
te lijkt gaan leveren) mocht Activia 
zondag thuis aantreden tegen Hee-
ten. Een ploeg die opeens binnen 
bereik op de ranglijst is gekomen en 
die in een mindere fase zit. Trainer 
Rorije had geen verrassingen in de 
basis elf; dezelfde spelers als vorige 
week tegen Turkse Kracht met uit-
zondering van Wouter Hameka die 
startte in plaats van Michael Hub-
ner.  Het eerste kwartier van de wed-
strijd was volledig voor de gasten. 
Activia begon zeer matig en moest 
hard werken om in de wedstrijd te 
komen. Onder aanvoering van de 
onvermoeibare Frank Oosterwegel 
lukte dat toch en langzamerhand be-
gonnen de roodwitten mee te voet-
ballen. Toen bleek plotseling ook de 
kwetsbaarheid van Heeten dat niet 
voor niets in de degradatiestrijd in 
de derde klasse B betrokken raakt. 
Halverwege het eerste bedrijf mocht 
Guus Leerkes kort achter elkaar 2 

corners nemen. Waar de eerste nog 
kon worden weggewerkt moest de 
doelman op de tweede het antwoord 
schuldig blijven. De scherp aange-
sneden inzet verdween boven en 
achter de grabbelende doelman in 
het net, zonder aangeraakt te zijn. 
Hierdoor gesteund nam Activia nog 
nadrukkelijker het initiatief in han-
den en Heeten kreeg het alsmaar 
moeilijker. Amper vijf minuten na 
de openingstreffer viel ook al de 2 – 
0. Wouter ging goed door op rechts 
en zijn diepe voorzet werd op fraaie 
wijze achter de doelman gevolleerd 
door Bart Wippert. Een goal en een 
beloning voor het goede spel van 
Bart van de laatste tijd. Nog eens 
vijf minuten later kon de thuisploeg 
de wedstrijd zelfs al definitief in 
het slot gooien. De snelle Wouter 
ontsnapte nu over links en zijn run 
werd onreglementair gestuit door 
een verdediger. De scheidsrechter 
had weinig keus en legde de bal op 
de stip. Coen Kolkman ontfermde 
zich over de bal maar schoot slap in. 
De tweede keeper van Heeten (die de 

eerste man al was komen vervangen) 
koos de goede hoek en kon het te 
zachte schot eenvoudig keren. De 3 
-0 bleef dus uit helaas want dat was 
de doodsteek geweest in de fase van 
de wedstrijd waarin Heeten groggy 
tegen de touwen hing. Nu bleef er 
nog wat geloof in de ploeg die in de 
tweede helft nog eens aanzette.
In die tweede helft zette Heeten al-
les op alles om terug te keren in de 
wedstrijd. Zij zetten veel druk; won-
nen veel tweede ballen en hadden 
dus veel balbezit maar kansen cre-
eren lukte niet. Activia keeper, Jory 
Visch, werd niet of nauwelijks op 
de proef gesteld, en echt spannend 
werd het daardoor niet meer. Acti-
via speelde een matige tweede helft 
en maakte in balbezit veelal de ver-
keerde keuzes maar achterin stond 
het weer uitstekend en zo werd de 
eerste (!) thuisoverwinning van het 
seizoen geboekt. Als er in de komen-
de twee wedstrijden (tegen Sallan-
dia en Vaassen) nog eens zes punten 
worden behaald dan is een verlengd 
verblijf in de derde klasse dichtbij.

Vincent van der Velden 
plaatst zich voor NK

Vincent van der Velden. 

KLARENbEEK.- Op za-
terdag 14 maart hebben 
de jaarlijkse districts-
kampioenschappen 
judo (tot 18 jaar) van 
district Oost Neder-
land plaatsgevonden in 
Markelo. Vanuit Sport-
school Tijssen heeft 
Vincent van der Velden 
(17) uit Klarenbeek een 
gedeelde derde plaats 
weten te behalen in de 
gewichtsklasse tot 73 
kilo. Hierdoor heeft hij 
zich geplaatst voor de 
Nederlandse Kampi-
oenschappen die op 4 april plaatsvinden in het Groningse Leek. 

http://www.tennislcubteuge.nl
http://www.tennislcubteuge.nl
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JAN DE CROON 
HOUDT U MOBIEL!

10-2009, Benzine, 93.500km NAP en History, 
Handgeschakeld, Automatische Airco, Trekhaak, 
Stuurbekrachtiging, ABS, Airbags, Dakrails, Mist-
lampen voor, Bumpers / spiegels in kleur, Radio / 
CD af fabriek, Mooie auto rechtstreeks van de 1e 
particuliere eigenaar. Goed dealeronderhouden. 
Ruime hoogzitter welke voor vele doeleinden ge-
schikt is.

VOOR MEER OCCASIONS GAAT U NAAR WWW.AUTOBEDRIJFDECROON.NL

PEUGEOT PARTNER 1.6 
16V XT TEPEE 5 PERSOONS

KOM LANGS VOOR EEN PROEFRIT EN 
EEN VERRASSEND INRUILAANBOD.

10-2009, Benzine, 93.500km NAP en History, 
Handgeschakeld, Automatische Airco, Trekhaak, 
Stuurbekrachtiging, ABS, Airbags, Dakrails, Mist-
lampen voor, Bumpers / spiegels in kleur, Radio / 
CD af fabriek, Mooie auto rechtstreeks van de 1e 
particuliere eigenaar. Goed dealeronderhouden. 
Ruime hoogzitter welke voor vele doeleinden ge-

PEUGEOT PARTNER 1.6 
16V XT TEPEE 5 PERSOONS AUTO V/D WEEK

Kom langs voor een 

proefrit en een verras-

send inruilaanbod. € 12.440,- 

Afspraak inplannen? 
0571-275733

01-2006, benzine, 113.500km NAP en History, 
Automaat, Automatische Airco, Xenon, Par-
keersensoren, Lichtmetalen velgen, Navigatie, 
Schuif / kanteldak, ETC.. FULL OPTIONS in 
nieuwstaat. 1e Eigenaar origineel NL geleverd. 
Dealeronderhouden.

MERCEDES CLS 500 PRESTIGE

€ 19.940,- 
VOOR DE ZEER AANTREKKELIJKE PRIJS VAN 
MET 3 MAAND GARANTIE.

03-2003, benzine, 124.900km NAP en History, 
Automaat, 7 persoons, Airco, Lichtmetalen vel-
gen, Trekhaak, Parkeersensoren, 4x elektrische 
ramen, Stuurbekrachtiging, Dakrailing, Airbags, 
ABS, etc.. Mooie auto! Dealeronderhouden! 
Complete History! 

OPEL ZAFIRA 1.8 16V ELEGANCE AUT.

VOOR DE ZEER AANTREKKELIJKE PRIJS VAN 
MET 3 MAAND GARANTIE. € 4.940,- 

 05-2010, benzine, 92.500km NAP en History, 
Lichtmetalen velgen, Airco, Stuurbekrachtiging, 
Elektrische ramnen, Radio / CD, Zeer bijzondere 
uitvoering in absolute nieuwstaat. VOL OPTIES! 
Originele NL auto!! Deze moet je zien!

SEAT IBIZA SC BOCANEGRA 1.4 TSI AUT.

11-2012, benzine, 39.000km NAP en History, 
Lichtmetalen velgen, Stuurbekrachtiging, ABS, 
Airbags, Radio / CD FENDER af fabriek, Par-
keersensoren, XENON, Zwarte hemel etc.. TOP 
STAAT ! 

VOLKSWAGEN BEETLE 1.2 TSI

€ 12.940,- 
VOOR DE ZEER AANTREKKELIJKE PRIJS VAN 
MET 3 MAAND GARANTIE. € 19.440,- 

VOOR DE ZEER AANTREKKELIJKE PRIJS VAN 
MET 3 MAAND GARANTIE.

GELEVERD MET 3 MAAND GARANTIE 
VOOR MAAR:

Montage is al mogelijk vanaf 29.95*

WAAROM RIJDEN OP ZOMERBANDEN?

• ALTIJD VEILIG ONDERWEG. ZORG VOOR DE JUISTE BANDENSPANNING

• BOVEN 7 GRADEN MEER GRIP DAN WINTERBANDEN

• BOVEN 7 GRADEN BETERE WEGLIGGING DAN WINTERBANDEN

OOK VOOR ZOMERBANDEN
EN ZOMERBANDEN MONTAGE

GAAT U NAAR DE CROON!
Montage is al mogelijk vanaf 29.95*


